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 استهالل
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 إهداء
 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 والدي المحترمين:

احملًتمُت الذين ربياين باإلخالص والرمحة الكرًنوأيب الكردية أمي   

 رب اغفريل و لوالدي و ارمحهما كما ربياين صغَتا

 

المحبوب: يخأ  

يشجعٍت دائما لطلب العلم يزلمد مفيت نور احلكماء الذ  

 

األحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أموري وخاصة يف احلياة والتعليم أسريتيع ومج  
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 شكر وتقدير
والصالة والسالم على النيب احلمد اهلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبُت. 

العريب األمُت. ومن اىتدي بسّنتو ودعا بدعوتو إىل يوم الدين. وعلى آلو وصحبو 
احلمد اهلل وشكرا بااهلل وثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذا البحث  أمجعُت، أما بعد.
يف تعليم اللغة العربية دبدرسة "ىداية  ٖٕٔٓ"تقوًن تطبيق ادلنهج اجلامعي دبوضوع 

وتتقدم الباحثة   ."(Vygotsky)لشبان" مسارانج من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي ا
أمجل الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كانوا ذلم فضل يف إسبام ىذا البحث إىل حَت 

 الوجود ومل يبخلوا أحدىم بشيء طلبت، منهم:

إبراىيم ، مدير جامعة موالنا مالك عبد احلارسمساحة األستاذ الدكتور  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية دباالنج

دي، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك مساحة الدكتور مولي .ٕ
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

ولدانا وارغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة  مساحة الدكتور .ٖ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

وعمليا  علميا الذي أفاد األول ، ادلشرفاحلاج مفتاح اذلدىة الدكتور مساح .ٗ
ووجهت خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
حىت اإلنتهاء منو، فلم تبخل بعلمها يوما عن مساعد البحث وتوجيهها. 

 فلها مٍت خالص الشكر والتقدير، ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء 

 علميا الثاين الذي أفاد ، ادلشرفاحلاج نور حسن عبد الباريمساحة الدكتور  .٘
 وعمليا ووجهت خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة 
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 مستخلص البحث
الشبان" يف تعليم اللغة العربية دبدرسة "ىداية  ٖٕٔٓتقوًن تطبيق ادلنهج .3102أمنية، إيناس. 

كلية . رسالة ادلاجستَت. ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي
: األولجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف الدراسات العليا 

 مفتاح اذلدى، ادلشرف الثاين: الدكتور نور حسن عبد الباريالدكتور 

 ، النظرية التعلمية فيكوتسكئٖٕٓادلنهج تقوًن :  إلشاريةالكلمات ا

ن يكونوا أكثر إبداعا أ علميف الفصل الدراسي، يطلب من ادل ٖٕٔٓتعليم ادلنهج الدراسي  
النتائج. يف نظرية  ىليس عل التعليم عملية ىأيضا بزيادة الًتكيز عل يطلب ادلعلم، مثيف تقدًن ادلواد. 

فيكوتسكي لو كان الطالب يتورط يف التعليم الفعايل، البد على ادلعلم يرافق كل أنشطة الطالب. 
ويبدو أن العمل اجلماعي  فضال عن ادلعلم، فإن الزمالء تاثَت ىام على النمو ادلعريف للطالب أيضا،

 .االستهالكي يعجل بنمو الطالب

تقوًن منطقة التطور األقرب  (ٔ :ثة أىداف البحثمن البيان السابق، قدمت الباح
(ZPD)  يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية  ٖٕٔٓيف تعليم اللغة العربية بادلنهج

يف تعليم اللغة  (Scaffolding)تقوًن ادلساندة ( ٕ .مسارانج من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي
يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج من خالل النظرية  ٖٕٔٓالعربية بادلنهج 

 . بادلدخل الكيفي على ادلنهج الوصفي التقودييو أما منهج ىذا البحث التعلمية فيكوتسكي. 

ية الذي مت تطبيق منطقة التطور األقرب يف تعليم اللغة العرب( ٔ: و نتائج ىذا البحث
ألهنا تعليم اللغة العربية يف الفصل يناسب بالنظرية التعلمية فيكوتسكي من ، صياغتو يعترب جيد

تطبيق ادلساندة يف ( ٕ % بشكل جيد٘ٚناحية منطقة التطور األقرب، وربثو على إصلاز العمل 
م اللغة العربية يف الفصل تعليم اللغة العربية الذي مت يعترب كفاية، ومن ادلؤشرات أحيانا يعمل يف تعلي

 % بشكل كفاية.ٕ٘,ٙ٘السابع.  وربثو على إصلاز العمل 
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Curriculum learning 2013, teacher encouraged to be more creative in 

providing learning materials. Then, teacher also asked to focus more on 

educational process rather than outcomes. The goal is to get students as the main 

target of planned change and hopefully to be human beings of character. In 

Vygotsky theory, if student involved in learning process, teacher must accompany 

all of activity. Therefore, teacher and classmate have significant impact to 

cognitive growth student, and study group speed up student growth. 

 The purpose of this research is to describe how the application of ZPD 

(Zone Proximal of Development) in learning Arabic and describe how the 

application of Scaffolding for learning Arabic in Islamic Junior High School of 

Hidayatus Syubban Semarang. The methods that used by research in this reseach 

is using qualitative and methodology of evaluative descriptive. 

 The result of this study: 1) The application of ZPD (Zone Proximal of 

Development) in learning Arabic Included to a good category is 75%. All of the 

indicators are almost implemented. 2) The application of scaffolding in learning 

Arabic in enough category is 56,25%. Not all the indicators are implemented. 
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Pembelajaran kurikulum 2013, guru dianjurkan untuk menjadi lebih 

kreatif dalam menyediakan materi-materi pembelajaran. Kemudian, guru juga 

diminta untuk lebih fokus pada proses pendidikan daripada hasil. Tujuannya 

adalah untuk membuat siswa sebagai target utama dari perubahan yang 

direncanakan dan diharapkan akan menjadi manusia yang berkarakter. Dalam 

teori Vygotsky, jika siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran, guru harus 

menemani semua aktivitas siswanya. Karena guru dan teman sebaya memiliki 

dampak yang sangat signifikan pada pertumbuhan kognitif siswa, dan tampaknya 

belajar kelompok mempercepat pertumbuhan siswa. 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana 

penerapan ZPD (Zona Proximal of Development) dalam pembelajaran bahasa 

Arab dan mengevaluasi bagaimana penerapan scaffolding dalam pembelajaran  

bahasa Arab di sekolah MTs Hidayatus Syubban Semarang. Metode yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif 

dan metodologi Deskriptif-Evaluatif.  

Hasil dari penelitian ini: 1) Penerapan ZPD (Zone Proximal of 

Development) dalam pembelajaran bahasa Arab dalam kategori baik yakni 75%. 

Semua indikator hampir terlaksana. . 2) Penerapan scaffolding dalam 

pembelajaran bahasa Arab dalam kategori cukup yakni 56,25%. Tidak semua 

indikator terlaksana.  
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 البحث ت حتويام

 الغالف

 ب............................................................................ ادلشرف موافقة
 ج......................................................... ادلشرفواالعتماد من جلنة  وافقةادل

 د ............................................................................... الطالبة إقرار

 ه .................................................................................. إستهالل

 و ..................................................................................... إىداء

 ز ..................................................................... والتقدير الشكر كلمة

 ط........................................................................ مستخلص البحث

 ي........................................................  اإلصلليزية باللغة البحث مستخلص

 ك...................................................... اإلندونيسية باللغة البحث مستخلص

 ل.......................................................................... البحث زلتويات

 

 

 األول الفصل

 العام اإلطار

 ٔ ................................................................. مقدمة - أ
 ٗ ........................................................... أسئلة البحث - ب

 ٗ ......................................................... أىداف البحث - ج
 ٘ ........................................................... أمهية البحث - د

 ٙ .......................................................... حدود البحث - ه
 ٙ ..................................................... ربديد ادلصطلحات - و
 ٚ ...................................................... الدراسات السابقة     -ز
 



 م 
 

 الفصل الثانى

 اإلطار النظرى

 

 المبحث األول : منهج تعليم اللغة العربية

 ٖٔ ........................................ العربيةمنهج تعليم اللغة  مفهوم .أ 
 ٗٔ .............................................. أسس تعليم اللغة العربية .ب 
 ٛٔ ....................................... تعليم اللغة العربيةعناصر منهج  .ج 

 

 المبحث الثاني: المنهج الدراسي 

 ٕٗ ........................................ ٖٕٔٓادلنهج الدراسي م و مفه .أ 
 ٕٚ ..................................... ٖٕٔٓخصائص ادلنهح الدراسي  .ب 
 ٕٛ ....................................... ٖٕٔٓأىداف ادلنهج الدراسي  .ج 
 ٖٓ ......................................... ٖٕٔٓتقوًن ادلنهج الدراسي  .د 

 

  نظرية فيكوتسكي: المبحث الثالث

 ٖٗ ............................................. نظرية فيكوتسكيم و مفه .أ 
 ٖ٘ ......................................... األفكار الرئيسية لفيكوتسكي .ب 
 ٕٗ ................................. طريقة التدريس وفق نظرية فيكوتسكي .ج 
 ٖٗ ...................... تطبيقات نظرية فيكوتسكي على تعليم اللغة العربية .د 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

  ٛٗ .................................................. ومنهجومدخل البحث  -أ 
 ٜٗ .......................................................... أدوات البحث -ب 
 ٔ٘ ..................................................... البيانات ومصادرىا  -ج 
 ٔ٘ ................................................... أساليب مجع البيانات -د 
 ٖ٘ .................................................. أساليب ربليل البيانات -ه 
 ٚ٘ ................................................... فحص صحة البيانات -و 
 

 الرابعالفصل 

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

 لمحة موجزة عن مدرسة "هداية الشبان" المتوسطة اإلسالميةالمبحث األول : 

 ٜ٘ ...................... تاريخ تأسيس مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية . أ
 ٕٙ ................ ادلدرس والطالب يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية . ب

 

( Zone Proximal of Development) األقرب التطور منطقة تطبيقالمبحث الثاني : 

 العربية اللغة تعليم في

 ٘ٙ ............................................ وادلقابلة عرض البيانات ادلالحظة . أ
 ٔٚ ....................................................... ربليل نتائج البيانات . ب
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 العربية اللغة تعليم في  (Scaffolding) المساندة : تطبيقالمبحث الثالث 

 ٖٚ ............................................. وادلقابلة ادلالحظة البيانات عرض . أ
 ٚٚ ....................................................... ربليل نتائج البيانات  . ب

 

 المبحث الرابع : مناقشة نتائج المقابلة والمالحظة

 ٓٛ ............................. تطبيق منطقة التطور األقرب يف تعليم اللغة العربية .أ 
 ٖٛ ........................................ تطبيق ادلساندة يف تعليم اللغة العربية .ب 

 

 الخامسالفصل 

 الخاتمة

 ٙٛ ................................................ نتائج البحث ملخص - أ
 ٛٛ ................................................... مقًتحات البحث  - ب

 

  والمراجع المصادر 

 

 ٜٛ............................................................ ادلراجع العربية - أ

 ٕٜ........................................................ اإلندويسيةادلراجع  - ب
 



 
 

ٔ 

 الفصل األول
 العاماإلطار 
 

 مقدمة .أ 
 كفاءاتال عدد إىل يعٍت تعليم الذي يوطّد ٖٕٔٓادلنهج الدراسي  تعليم

لتكون  ةواحد مادةمن مواضيع متعددة إىل  للمعيار احملتوى ومؤشرات األساسيات
 الطالبموضوع واحد. موضوع ادلعاين ادلختلفة للمفهوم األساسي حيث ال يتعلم 

ن التعلم يعطي ادلعٍت السليم إف ولكن الشمولية )شامل(. ءيف اجلز  ةساسيادلفاىيم األ
متنوعة من ادلواضيع ادلتاحة. التعلم ادلواضيعي  ةرلموع ىكما ينعكس عل  طالبلل

 .تعلق بالطبيعة واحلياة البشريةي التكامل، ادلوضوع ادلختار
 ةمسؤولي ولكن ادلدارس، ةليس فقط مسؤولي ٖٕٔٓصلاح ادلنهج الدراسي 

ن ينظر أي احلكومة والوالدين واجملتمع. ىناك ادلؤشرات اليت ديكن أمجيع األطراف، 
، ةيداجلادلعنوية لدى ( وجود اخلرجيُت ٔىي:  ٖٕٔٓليها يف صلاح ادلنهج الدراسي إ

( ربسُت اجلودة وزاد ٖ، ة، ومستقليةالقاخل، و ةنتاجيؤىلُت، واإلادلرجيُت اخل( وجود ٕ
 ةم النشط، واإلبداع، والفعالية، وادلرح، وزيادة كفاءياالىتمام بدراسة وربقيق التعل

 ٔ.الوالدين واجملتمع ة( فضال عن مشاركٗم، يالتعلة وفعالية أدار 
ن أ علميف الفصل الدراسي، يطلب من ادل ٖٕٔٓتعليم ادلنهج الدراسي ويف 

 عملية ىأيضا بزيادة الًتكيز عل يطلب ادلعلم، مثيكونوا أكثر إبداعا يف تقدًن ادلواد. 
اذلدف الرئيسي من كجعل الطالب   ،النتائج. والغرض من ذلك ىليس عل التعليم

                                                           
1
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), cet. 2, hlm. 105 
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 دراسينهج الن ادلأ. والواقع الشخصية الطبيعةن تكون أالتغيَتات ادلقررة من ادلتوقع 
 علمادل جيد مثل ةختلفادلعقبات الاحلكومة. وىناك  ةمل يدار وفقا دلا تتوقع ٖٕٔٓ

 . ٖٕٔٓويف يزمع على تقيم ادلنهج الدراسي م يصعوبة يف وضع خطط التعل
اليت يطبيق  ي احدى ادلدارسىادلتوسطة اإلسالمية  رسة "ىداية الشبان"ادلد

. مٖٕٔٓ سنةمن ال تبدء رسةنفذ ىذه ادلد. وتمسارانجيف  ٖٕٔٓادلنهج الدراسي 
بعض القيود يف  ةالباحث ت، وجدثةىا الباحأبدااستنادا إىل ادلالحظة اليت  ولكن،

 ةدرسادليف  علمادل إىل ة. واستنادا إىل نتائج ادلقابلٖٕٔٓتنفيذ ادلنهج الدراسي 
ن ادلدرسة قد أم اللغة العربية، ييف تعل مسارانج "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية

غَت  ٖٕٔٓتنفيذ ادلنهج الدراسي  ة، عمليولكن. ٖٕٔٓنفذت منهجا دراسيا 
 ٖٕٔٓوىذا بسبب الطالب اليستطيع أن يتعلم الذايت، كما عرف أن ادلنهج فعال. 

 يم.التعل ةيف عملي يطكون نشيمن الطالب ل مطلوب
طوات واآلخر استصعب ادلعلم  ليتكيف ادلدخل العلمي خبمس اخلمن ناحية 

يف عملية التعليم. ويزد الصعوبة عند يكون الطالب يف الفصل  ٖٕٔٓيف ادلنهج 
السابع مل عنده قادرا على القراءة والكتابة مرتاح البال. ونتيجة الطالب يف تعليم 

ويزد الصعوبة عند  .ادلعيار احملدد ال تصل إىل ٖٕٔٓاللغة العربية باستخدام ادلنهج 
يكون الطالب يف الفصل السابع مل عنده قادرا على القراءة والكتابة مرتاح البال. 

ادلعيار  ال تصل إىل ٖٕٔٓونتيجة الطالب يف تعليم اللغة العربية باستخدام ادلنهج 
 .احملدد

لو كان الطالب يتورط يف التعليم الفعايل،  Vygotsky فيكوتسكييف نظرية 
علم يرافق كل أنشطة الطالب. فضال عن ادلعلم، فإن الزمالء تاثَت ىام البد على ادل



ٖ 
 

 

ويبدو أن العمل اجلماعي االستهالكي يعجل بنمو  ادلعريف للطالب أيضا،على النمو 
وب من الطالب ليكون نشيط يف مطل ٖٕٔٓتعليم ادلنهج الدراسية  ٕالطالب.

 يزال يرافق كل األنشطة الطالب.، وادلعلم ال يتخلعو، ولكن ادلعلم ال التعليم ةعملي
وتسكي، ال ديكن نقل ادلعرفة بعيدا عن ادلعلم  كفي التعلم وفقا لنظرية

 ىن تكون نشط عقليا بناء ىيكل ادلعرفة علأن الطالب لذلك، البد علطالب. ل
من  ةأساس النضج ادلعريف. وبعبارة أخرى، ال يتوقع من الطالب وزجاجات صغَت 

 .دلختلفة وفقا ألراده ادلعلمالعلوم اب ةمليئ ةجاىز 
 Zone)يف نظرية فيكوتسكي ىناك ادلفاىيم ادلهمة يعٍت منطقة التطور األقرب 

Proximal of Development)  يف يعملون الطالبأن ZPD ال الطالب كان إذا 
 ادلساعدة تلقي بعد ادلشكلة ىذه حل ديكن ولكن وحدىا، ادلشكلة حل يستطيعون

 أو ادلساعدة.  (Scaffolding)ادلعلم أو زمالئهم. وتلك ادلساعدة ادلدعو ادلساندة  من
 .التطور من أعلى مستوي على واجباهتم شلارسة من الطالب يتمكن لكي الدعم

ن الوجود الضروري لدراسة تنفيذ ادلنهج إواستنادا إىل ىذه احلقائق، ف
ىذه ادلدرسة قد أجرت  ىل تعرف ةريد الباحثت. من ىنا درسةيف ادل ٖٕٔٓالدراسي 

 .ٖٕٔٓاللغة العربية وفقا لإلجراءات اليت حددىا ادلنهج الدراسي التعليم تنفيذ 
 ٖٕٔٓتطبيق ادلنهج تقوًن " وضوعادل ةقدم الباحثتطروحو، ألىذه ا ةيف كتاب، ولذلك

من خالل  دبدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانجاللغة العربية  تعليميف 
 . "(vygotsky)النظرية التعلمية فيكوتسكي 

 

                                                           
2
 Muhammad fathurrohman, Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Klimedia, 

2015), hlm. 105 



ٗ 
 

 

 أسئلة البحث  .ب 
حدد مشكالت  الباحثة فيما سبق، فإن تفبناء على خلفية البحث اليت شرح

 : ىذا البحث حول ما يلي

يف تعليم  (Zone of Proximal Development)منطقة التطور األقرب  كيف .ٔ
يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية  ٖٕٔٓنهج بادل اللغة العربية

 ؟(vygotsky)مسارانج من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي 
يف  ٖٕٔٓنهج بادل يف تعليم اللغة العربية (Scaffolding)كيف ادلساندة  .ٕ

مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج من خالل النظرية 
 ؟(vygotsky)التعلمية فيكوتسكي 

 
 أهداف البحث . ج

 :السابقة يهدف ىذا البحث إىل مناسبة باألسئلة
يف تعليم  (Zone Proximal of Development)تقوًن منطقة التطور األقرب  .ٔ

يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية  ٖٕٔٓنهج بادل اللغة العربية
 .(vygotsky)مسارانج من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي 

يف  ٖٕٔٓنهج بادل يف تعليم اللغة العربية (Scaffolding)تقوًن ادلساندة  .ٕ
مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج من خالل النظرية 

 .(vygotsky)التعلمية فيكوتسكي 
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 أهمية البحث . د
 األمهية النظرية .ٔ

تعليم أن يستفيد من ىذا البحث معلم اللغة العربية لزيادة معرفتهم يف 
. وأن يكون ىذا البحث مرجعا للباحثُت ٖٕٔٓاللغة العربية يف ادلنهج 

يف موضوع معُت. وكذالك ترجو من ىذا البحث إسهاما فكريا يف 
زلاوالت لًتقية كفاءة ادلعلمي يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ادلنهج 

ٕٖٓٔ. 
 األمهية التطبيقية .ٕ

 للمدرسة ( أ
ن عملية تعليم اللغة العربية يف أن يكون ىذا البحث صورة دقيقة ع

ويكون صورة منعكسة لًتقية جودة  ٖٕٔٓضوء ادلنهج الدراسي 
 تعليم اللغة العربية.

 للمدرس ( ب
أن يكون ىذا البحث إعماال واختبارا للمدرس بأن يف عملية تعليم 

سيجههم إىل مشكلة عديدة  ٖٕٔٓاللغة العربية يف ضوء ادلنهج 
باحملاولة اجليدة وادلناسبة ليكون عملية اليت جيب مراعتها ومعاجلتها 

 تعليم اللغة العربية زيادة فعالية ويصل إىل األىداف ادلعُت. 
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 حدود البحث . ه
 كي يكون ىذا البحث مركز يف موضوع حددت الباحثة كما يلي:

 حدود ادلوضوعة .ٔ
يعترب البحث ربليل منهج تعليم اللغة العربية على أساس ادلنهج 

للمدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسدالمية  ٖٕٔٓاجلديد عام 
مسارانج هتتم الباحثة يف عملية تعليم اللغة العربية بادلنهج اجلديد من 
ناحية تنفيذ تعليمها من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي 

(vygotsky.) 
 ود ادلكانيةاحلد .ٕ

جيري ىذا البحث يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية 
مسارانج. ىذه ادلدرسة أحد ادلدارس اليت تكون ادلدرسة ادلمثلة ادلنهج 

يف مدينة مسارانج جاوى الوسطى. وتقوم الباحثة  ٖٕٔٓالدراسي 
 حبثها خاصة يف الفصل السابع.

 
 تحديد المصطلحات . و

عدد ادلصطلحات يف ىذا البحث، ولتسهيل البحث تعرف الباحثة 
 ادلصطلحات ادلستخدمة كما يلي: 

 ٖٕٔٓادلنهج الدراسي  .ٔ
ربات الًتبوية اليت هتيئها ادلدرسة للطالب داخلها أو رلهو رلموعة اخل

خارجها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل يف مجيع اجلوانب 
تماعية واجلسمية والنفسية والفنية منوا العقلية والثقافة والدينية واالج
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يؤدي إىل تعديل سلوكهم ويعمل على ربقيق األىداف الًتبوية 
 ادلنشودة.

 : النظرية التعلمية فيكوتسكي .ٕ
نظرية فيكوتسكي ىو تنمية الوظائف العقلية العليا للمتعلم عن 
طريق التفاعالت بُت ادلدرس وطلبة أو بُت الطالب أنفسهم واحلياة 

اعية داخل الصف. ويًتكز من ىذا البحث يعٍت عن منطقة االجتم
التطور األقرب عند الطالب وادلساندة ادلقتضى الطالب ليساعد 

 الطالب عن حل ادلشكلة. 
 

 الدراسات السابقة . ي
لقد قام بعض الباحثُت حبثا علميا عن تعليم اللغة العربية يف رلال ادلنهج 

 عدة حبوث سابقة أذكرىا فيما يلي: 
 ٖٕٔٓ( ربت ادلوضوع "تطبيق منهج سنة ٕٚٔٓمفتاح الدين ) .ٔ

على درس اللغة العربية الواجبة )دراسات تعليم مهارة االستماع 
للفصل العاشر بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف منطقة كدو 

( كيف زبطيط ٔالسابقة(". وأسئلة البحث يف ىذا البحث: 
ي يناسب دبعيار عملية تعليم وتصميم تعليم مهارة االستماع الذ

( ما طريقة مستخدم يف ٕ؟ ٖٕٔٓادلهارات اللغوية على ادلنهج 
( كيف خطوات تعليم ٖتعليم مهارة االستماع يف فصل العاشر؟ 

مهارة االستماع يف فصل العاشر؟.  استخدام الباحث حبثا بيئيا 
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بطريقة النصف النوعي. وإما نتائج البحث تدل على أن دراسة مارة 
االستماع تستخدم طرقا متنوعة. الطريقة السمعية والشفوية تستخدم 
يف ادلدرسة الثانية اإلسالمية احلكومية مكالنج، الطريقة ادلباشرة 

كبومُت   ٔتستخدم يف ادلدرسة الثانية اإلسالمية احلكومية 
وكوتاويناعون، الطريقة احملاكة واالستظهار يف ادلدرسة الثانية 

 كبومُت. ٕ  اإلسالمية احلكومية
الفرق ىذا البحث دبا عملو  مفتاح الدين أن حبثو يًتكز على 

يف تعليم مهارة االستماع. وأما البحث الذي كتبها  ٖٕٔٓتطبيق منهج 
يف تعليم اللغة العربية وليس  ٖٕٔٓالباحثة ىنا يًتكز على تطبيق منهج 
 يًتكز على احدى ادلهارات وحدىا. 

ع "تطبيق ادلناىج الدراسية ( ربت ادلوضو ٕٚٔٓبرندى حنيف ) .ٕ
يف تعليم اللغة العربية الصف العاشر  ٖٕٔٓبادلدخل العلمي منهج 

الدين بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية فاراكان سبنجونج عام 
. أن اذلدف من ىذا البحث فهو دلعرفة م" ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالدراسي 

دلساعد ، وكان أٖٕٓتطبيق ادلدخل العلمي يف ادلناىج الدراسية 
يف  ٖٕٔٓوالعوق يف تطبيق ادلناىج الدراسية بادلدخل العلمي منهج 

استخدام الباحث مدخل الكيفي وإما نتائج  تعلسم اللغة العربية.
( كانت خطة الدراسية يستعد التالميذ أن ينالوا ٔالبحث ىي: 

يف تعليم اللغة العربية ودليل  ٖٕٔٓالدراسية بادلدخل العلمي منهج 
قيق ادلدرسة اللغة العربية بالصف العاشر الدين سلطة على ذلك رب
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( ويف العملية التعليمية تعمل ادلدرسة مع التالميذ تعليم ٕالدراسية. 
بثالثة أقسام، قسم  ٖٕٔٓاللغة العربية بادلدخل العلمي ادلنهج 

األول مقدمة بالحظ التالميذ مث يسأل عن ادلدة، وقسم الثاين 
العربية يستطلع التالميذ ويعترب عن ادلدة اللغة العملية التعليمية اللغة 

دلدرسة عن ادلدة العربية، وقسم الثالث االختتام يشاور التالميذ مع ا
 اللغة العربية. 

اختالف ىذا البحث دبا عملو برندى حنيف أن حبثو تطبيق 
يف تعليم اللغة العربية الصف العاشر الدين. وأما البحث  ٖٕٔٓمنهج 

يف تعليم اللغة  ٖٕٔٓحثة ىنا أن حبثها تطبيق منهج الذي كتبها البا
العربية يف الفصل السابع وظهرت من خالل النظرية التعلمية 

 فيكوتسكي.
( ربت ادلوضوع "منهج تعليم اللغة العربية يف ٕٚٔٓنور ىريانطا ) .ٖ

 ٖٕٔٓمدرسة بٍت ىاشم االبتدائية اإلسالمية يف ضوء ادلنهج 
(  ٔلية تقوديية(". أسئلة البحث: )دراسة ربلي ماالنجسينجوساري 

كيف أىداف تعليم اللغة العربية يف مدرسة بٍت ىاشم االبتدائية 
( كيف زلتوى تعليم اللغة ٕ؟ ٖٕٔٓاإلسالمية يف ضوء ادلنهج 

العربية يف مدرسة بٍت ىاشم االبتدائية اإلسالمية يف ضوء ادلنهج 
 ىاشم ( كيف طريقة تعليم اللغة العربية يف مدرسة بٍتٖ؟ ٖٕٔٓ

؟. استخدام الباحث ٖٕٔٓاالبتدائية اإلسالمية يف ضوء ادلنهج 
( أىداف ٔالبحث الوصفي بادلدخل الكيفي. أما نتائج البحث: 
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. زبتلف ٖٕٔٓتعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة يف ضوء ادلنهج 
. ٖٕٔٓ( زلتوى تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة خيتلف مع ادلنهج ٕ
اللغة العربية يف ادلدرسة بٍت ىاشم غَت موافقة ألن  ( طريقة تعليمٖ

طريقة يف ادلدرسة تركز يف دور معلم اللغة العربية يف إنداع وإبتكار 
 .Operational konkritوطبعا للمحتوى اإلبتدائي تستخدم الطريقة 

الفرق ىذا البحث من ناحية األىداف البحث ألن البحث يركز 
ادلنهج ادلستخدم يف مدرسة بٍت ىاشم يف دراسة ربليلي تقوديية عن 

االبتدائية اإلسالمي سينجوساري ماالنج جاوى الشرقية. وأما يف ىذا 
ادلستخدم يف  ٖٕٔٓالبحث يركز يف دراسة ربليلية تقوديية عن ادلنهج 

مدرسة ىداية الشبان ادلتوسطة اإلسالمية مسارانق من خالل النظرية 
 التعلمية فيكوتسكي.

(، ربت ادلوضوع "تعليم اللغة العربية دبنهج ٕٙٔٓزلسنة الصافية ) .ٗ
للمبتدئُت حبث ربليلي يف مدرسة السالم االبتدائية  ٖٕٔٓ

( كيف تنفيذ تعليم اللغة ٔاإلسالمية دباالنج". أسئلة البحث: 
يف الصف األول ادلدرسة السالم االبتدائية  ٖٕٔٓالعربية دبنهج 

ة وادلعوقات يف تعليم ( ما اجلوانب ادلساعدٕاإلسالمية دباالنج؟ 
يف الصف األول ادلدرسة السالم االبتدائية  ٖٕٔٓاللغة العربية دبنهج 

اإلسالمية دباالنج؟. استخدامت الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج 
الوصفي التحليلي. أما نتائج البحث فيو تنفيذ تعليم اللغة العربية 

ة لديها مخسة أقسام، ىو: األىداف أو الكفاء ٖٕٔٓدبنهج 



ٔٔ 
 

 

األساسية واحملتوى والطريقة والوسائل والتقوًن. إن شعيد معلم اللغة 
يوجد صعبا من واحد بُت الكفاءة األربعة  ٖٕٔٓالعربية دبنهج 

والتقوًن يف أولو. ولكن يف تنفيذ األخرى قد تفعل  جيدا. ويف 
: خطة الدرس ٖٕٔٓجوانب ادلساعدة يف تعليم اللغة العربية دبنهج 

كتب للطالب والكتب للمعلم، وأما جوانب ادلعوقات لكل ادلواد وال
: كما ادلعلم غَته ىو عن التقوًن ٖٕٔٓيف تعليم اللغة العربية دبنهج 

واحلالة ادلزاجية للطالب الذي تغاير وجيعل العوائق للتعليم اللغة 
 العربية.

اختالف ىذا البحث دبا عملها زلسنة الصافية أن حبثها تطبيق 
م اللغة العربية الصف األول ادلدرسة السالم يف تعلي ٖٕٔٓمنهج 

االبتدائية اإلسالمية. وأما البحث الذي كتبها الباحثة ىنا أن حبثها 
يف تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع وظهرت  ٖٕٔٓتطبيق منهج 

 من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي.
ألخالقية ( ربت ادلوضوع "تنفيذ الًتبية إٙٔٓنينجروم ووالنداري ) .٘

لتالميذ مدرسة الًتاقي ادلتوسطة  ٖٕٔٓيف تعليم اللغة العربية دبنهج 
( ما تنفيذ تعليم اللغة ٔاإلسالمية للبنات دباالنج". أسئلة البحث: 

لتالميذ مدرسة الًتاقي ادلتوسطة اإلسالمية  ٖٕٔٓالعربية دبنهج 
لغة ( كيف تنفيذ الًتبية األخالقية يف تعليم الٕللبنات دباالنج؟ 

لتالميذ مدرسة الًتاقي ادلتوسطة اإلسالمية  ٖٕٔٓالعربية دبنهج 
( ما القيم األخالقية ادلكتسبة يف تعليم اللغة ٖللبنات دباالنج؟ 
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يف مدرسة الًتاقي ادلتوسطة اإلسالمية للبنات  ٖٕٔٓالعربية دبنهج 
دباالنج؟. استخدات الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي 

التحليلي. والنتيجة من ىذا البحث يدل على  باألسلوب الوصفي
( تنفيذ تعليم اللغة العربية لتنفيذ الًتبية األخالقية، ينظم ٔأن: 

، لذا بطريقة منط زبطيط التعليم يف التعليم، Silabusو  RPPادلعلمة 
( تطبيق الًتبية األخالقية يف مدرسة الًتاقي ادلتوسطة اإلسالمية ٕ

( وأما القيم األخالقية ٖماالنج عن خالل أسوة حسنة للطلبة، 
. تأثَت تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓادلعلمة يف تعليم اللغة العربية دبنهج 

يلي اإلحًتام والطاعة واألدب وادلسؤولية إىل األخالق الطلبة. كما 
 والتوضع والصدقة. 

الفرق ىذا البحث دبا عملتها  نينجروم ووالنداري أن حبثها تًتكز 
. وأما ٖٕٔٓعلى تنفيذ الًتبية األخالقية يف تعليم اللغة العربية دبنهج 

يف  ٖٕٔٓالبحث الذي كتبتها الباحثة ىنا يًتكز على تطبيق منهج 
 يًتكز على الًتبية األخالقية فقط.العربية وليس  تعليم اللغة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول: منهج تعليم اللغة العربية

 مفهوم منهج تعليم اللغة العربية .أ 
. وتقابل كلمة ادلنهج يف اللغة اإلصلليزية  ٖادلنهج يف اللغة "الطريق الواضع"،

، اليت تعود إىل أصل التيٍت، اليت تعٍت مضبار السباق الذي Curriculumكلمة 
مث استخدم ىذا ادلصطلح يف الًتبية. ويف اللغة  ٗيسلكو اإل نسان لتحقيق حدف ما.

العربية دبعٌت ادلنهج، أي السبيل ادلنَت، يعٍت سبيل منَت يسَت عليو الناس يف أداء 
حياهتم. ويف الًتبية مسي ادلنهج أي السبيل ادلنَت الذي يسَت عليو ادلعلم والتالميذ 

 لًتقية ادلعلومات وادلهارات والقيم.
للمنهج قدديا وحديثا وسنقوم بإلقاء الضوء على ىذه  وىناك عدة تعريفات

التعريفات األول، ادلنهج ىو الربنامج الدراسي الذي يطلب من التالميذ تعلمو 
ودراستو وعلى ىذا فادلنهج ىو عبارة عن برامج سلتلفة للدين واللغة العربية، 

ثاين، ادلنهج ىو ادلقرر والرياضيات والعلوم والًتبية الرياضية والًتبية الفنية وغَتىا وال
الدراسي الذي يدرس لتالميذ مرحلة من ادلراحل التعليمية والذي تقًتحو وتقرره جهة 
تربية رمسية والثالث، ادلنهج ىو عبارة عن سلسلة منظمة ومتتابعة من ادلهارات اليت 
سيتعلمها التالميذ والرابع، ادلنهج ىو اخلربات حقائق ومفاىيم ومهارات وعادات 
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وميول يتقبلها التالميذ أثناء تواجدىم يف البيئة ادلدرسية وتصبح جزءا من ذواهتم  وقيم
وشخصيتهم شليزة وبالتايل لسلوكهم اليومي العام. إن كلمة ادلنهج والطريق الناىج 
تعٍت الطريق الواضح، ويعزز ىذا ادلعٌت ما جاء يف ادلعجم الوسيط: أن أصل كلمة 

ن األمر هنجا، أي: أبانو وأوضحو، وهنج الطريق: ادلنهج ىو هنج، ويقال: هنج فال
سلكو، والنهج بسكون اذلاء: سلك الطريق الواضح، أما ابن منظور يف لسانو فقد 
أورد، ادلنهج الطريق: وضح واستبان، وصار هنجا واضحا بينا، وادلنهج عنده بفتح 

 ٘ادليم وكسرىا ىو النهج وادلنهج، أي: الطريق الواضح وادلستقيم.
استنبطت الباحثة من التعريفات السابقة أن ادلنهج ىو الربنامج التعليمي  وقد

أو ادلقرر الدراسي أو ادلعلومات وادلفاىيم ادلعرفية ادلنظمة أو عبارة عن سلسلة منظمة 
 وتتابعة من ادلهارات اليت هتدف لتحقيق تعليم جيد. 

ج التعليم لتعليم وترى الباحثة أن منهج تعليم اللغة العربية ىو خطة أو برنام
اللغة العربية. تتكون على عدة عناصر وىي األىداف، احملتوى، الطريقة والوسائل 

 والتقوًن لتحقيق صلاح يف ادلهارات اللغوية األربعة.
 

 أسس التعليم اللغة العربية  .ب 
أسس ادلنهج ىي كافة مؤثرات والعوامل اليت تأثر هبا عمليات ادلنهج يف 

إن أسس ادلنهج  تؤثر قبل كل شيء يف زلتوى ادلنهج  ٙذ.مراحل التخطيط والتنفي
وتنظيمو، وتؤثر أيضا يف أىدافو ومواده وأنشطتو. ومن ىنا يطلق على ىذه األسس 
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إسم احملددات اليت ربدد جوانب ادلنهج. وعليو سوف الينبغي عنها يف عمليات 
  ٚالبناء والتطوير والتحسُت.

لنجاح التعليم، أما من جهة أىداف  إذا أن أسس ادلنهج لديها آثار كبَتة
التعليم، وزلتويات أو مواد التعليم، ويف تنفيذ أنشطة التعليم. وال يتفق رجال الًتبية 
يف تصنيف ىذه األسس. فمثال يرى بسيوين أن أسس ادلنهج ىي الفلسفة وطبيعة 

ىذه  ويرى ادلنهجيون أن ٛادلعرفة، واجملتمع، والثقافة، والتعلم، ونظريات التعلم.
األسس ىي أسس فلسفة ونفسية واجتماعية ومعرفية، مع أن ىذه األسس متداخلة  

كثَتا، أو من الصعوبة الفصل بينها، وخاصة ما يتعلق بالفلسفة والثقافة واجملتمع 
وأما يف رلال تعليم اللغة العربية أسس ىذه ادلنهج ىي األسس  ٜوطبيعة الفرد.

 ٓٔلنفسية، واألسس االجتماعية.اللغوية، واألسس الًتبوية، واألسس ا
ويعتمد الباحث على رأى اآلخر )عند رشد أمحد طعيمة(، ألن ىذه األسس 

 تشرح باختصاص منهج تعليم اللغة العربية، وتتمثل يف ما يلي: 
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 األسس اللغوية (ٔ
ينبغي يف تعليم اللغة العربية أن تستخدم األسس اللغوية، ألن ادلتعلم من 

الباحثة أن األسس اللغوية تستخدم فيها عناصر اللغة. جنس لغوي، فَتى 
 ٔٔوتتكون اللغة من أربعة عناصر، ىي:

األصوات: ويقصد هبا الكلمات اليت تتألف منها اجلمل، من  .أ 
حيث اشتقاقها، وشكلها، ومعانيها ومبحث ىذا العنصر: علم 

 األصوات والتجويد.
، ومبحث األلفاظ: ويقصد هبا الكلمات اليت تتألف منها اجلمل .ب 

ىذا العنصر: علم الصرف، وادلعاجم، وعلم اللغة، واإلمالء، 
 واخلط. 

اجلمل: ويقصد هبا اجلمل ادلفيدة اإلمسية والفعلية، ومبحث ىذا  .ج 
 العنصر:علم النحو والبالغة.

الًتكيب: ويقصد هبا العبارات اليت تتضمن مجلتُت فأكثر،  .د 
 ومبحث ذلك: علم النحو، وعلم البالغة، واألدب. 

 ألسس الًتبويةا (ٕ
وقال رشدي أن األساس من منهج تعليم اللغة العربية كلغة الثانية ىو 
رلموعة ادلفاىيم واحلقائق ادلتصلة بعناصر ادلناىج األربعة الرئيسية، أي 

 ٕٔاألىداف واحملتوى وطريقة التدريس والتقوًن.
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ويقصد ىنا أن إجراءات تنظيم وربديد ىذه األسس لو روابط متينة 
اصر الرئيسية من منهج تعليم اللغة العربية، كما أن عناصر ادلنهج يف مع العن

تعليم اللغة العربية ربتوي على أىداف وىي التعليم وزلتويات التعليم وطرق 
 التعليم وتقوًن التعليم. 

 األسس النفسية (ٖ
يقصد باألسس النفسية لبناء ادلنهج رلموعة ادلفاىيم واحلقائق 

سات علم النفس فيما يتصل بتعليم اللغة وادلبادئ ادلستمدة من درا
 وتعليمها.

ورأى صاحل ذياب ىندي وىشام عامر عليان بأن األسس النفسية 
ىي ادلبادئ النفسية اليت توصلت إليها دراسات وحبوث علم النفس حول 

إن  ٖٔطبيعة عملية التعلم اليت جيب مراعاهتا عند وضع ادلنهج وتنفيذه.
يولوجية ونفسية معينة يف كل مرحلة من اإلنسان كائن حي لو خصائص ب

مراحل عمره، فينبغي أن تراعى أثناء وضع ادلنهج. األحوال النفسية زبتلف 
من شخص ألخر وىذا ناتج عن عدة عوامل كالثقافات والذينية وعوامل 

  ٗٔأخرى.
إذن ترى الباحثة يف ىذه األسس أنو ينبغي على ادلنهجيُت وادلعلمُت 

ية أن يهتموا بنفسية الطلبة، لتنظيم أىداف التعليم، يف تعليم اللغة العرب
وتنظيم زلتويات التعليم، واستخدام طرق التعليم، لكي يناسب بيئة وقدرة 

 الطلبة يف تعليم اللغة العربية. 
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 األسس االجتماعية (ٗ
األسس االجتماعية ىي القوى االجتماعية دلؤثرة يف وضع ادلنهج 

 للمجتمع، والقيم وادلبادئ اليت تسود، وتنفيذه. وتتمثل يف الًتاث الثقايف
 واحلاجات وادلشاكل اليت يهدف إىل حلها، واألىداف اليت حيرص لتحقيقها. 

التعليم ىو من عملية االجتماع، ألن لديو وظيفة وىي اجلمعُت 
الطلبة من خالل عملية االتصالية يف أي رلتمع معُت. ادلدرسة كإحدى 

را ىاما يف مجع الطلبة ألن من خالل ىذه ادلؤسسات الًتبوية اليت تلعب دو 
  ٘ٔادلؤسسة، تتكون لطلبة القدرة الفعالة للمسامهة يف حياة اجملتمع مستقبال.

ترى الباحثة أن األسس االجتماعية تكون وسائل لتفاعل بُت ادلعلم 
والطالب، وكذلك تفاعل بُت الطالب والطالب اآلخر. وهتدف ىذه أسس 

 الفصل وادلدرسة وكذا احلياة العامة )اجملتمع(. لتعلم وتدريب الطالب داخل
  

 عناصر منهج تعليم اللغة العربية .ج 
إن عناصر ادلنهج تعليم اللغة العربية يتكون من أربعة عناصر أساسية 

 ٙٔتشكل كيانا عضويا متكامال، ىي األىداف، واحملتوى، والطريقة، والتقوًن.
 واليت نفصلها فيما يأيت: 
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 العربية أىداف تعليم اللغة (ٔ
 تعريف األىداف . أ

يقصد باذلدف لغة "الغاية". ويف اجملال الًتبوي تقصد باذلدف 
الوصف ادلوضوعي الدقيق ألشكال الغَت ادلطلوب احداثها يف سلوك 

  ٚٔالطالب بعد مروره خبَتة تعليمية معينة.
وبعبارة أدق يقال إن األىداف ىي التغَتات ادلتوقع حدوثها يف 

ورىم خبَتات تعليمية وتفاعلهم مع مواقف شخصية الطالب بعد مر 
تعليمية زلددة. وىذه التغيَتات ربدث يف حياة التلميذ كالنمو العقلي 

 والنمو اجلسمي والنمو األخالقي والنمو االجتماعي. 
 مصادر أىداف تعليم اللغة العربية . ب

ينبغي أن يشتق ادلعلم أىداف تعليم اللغة العربية للناطقُت باللغات 
 ٛٔعدة مصادر وىي:أخرى من 

 الثقافة اإلسالمية (ٔ
 اجملتمع احمللي (ٕ
 االذباىات ادلعاصرة يف التدريس (ٖ
 سيكولوجية الدارسُت (ٗ
 طبيعة ادلادة (٘
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إذن ينبغي أن تتفق أىداف تعليم اللغة العربية مع مفاىيم الثقافة 
اإلسالمية. واجملتمع احمللي، ألن كل بلد لديو أحوالو الثقافة أو البيئة 

ويهتم ادلعلم باالذباىات ادلعاصرة  يف التدريس كي يعرف ادلميزة لو. 
ادلعلم اجلوانب النفسية اخلاصة بادلتعلمُت، أما من كحاجاهتم، وميومل، 

ولوجية الدارسُت وكبيعة وقدراهتم، ومستوياهتم يف تعليم اللغة العربية وسيك
 ادلادة.

 احملتوى تعليم اللغة العربية (ٕ
ادلنهج الدراسي، فهو صلب العملية احملتوى عنصر أساسي من عناصر 

التعليمية، إذ إنو يشمل كافة احلقائق واخلربات، والقيم واالذباىات وادلهارات 
ادلعرفية والنفسية واالجتماعية واللغوية اليت تقدمها ادلؤسسة الًتبوية إىل 
الدارسُت. فيها ويف ىذا البحث سيشرح الباحثة عن تعريف زلتوى، 

ادلعيار الختبارة، وادلعيار الختياره يف تعليم اللغة العربية وأسالبيب اختياره، و 
 ىو كنا يلي:

 تعريف احملتوى . أ
احملتوى ىو عنصر ادلنهج الثاين وىو نوعية ادلعارف اليت يقع 
عليها االختيار واليت يتم تنظيمها على ضلو معُت سواء كانت ىذه 

ثر بثالثة فاحملتوى يتأ ٜٔادلعارف مفاىيم أو حقائق أو أفكار أساسية.
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عوامل ىي: خصائص ادلعرفة، والتطورات احلادثة يف ىذه ادلعرفة، 
 ٕٓوتطبيقها يف حياة اإلنسان.

وقال رشدي طعيمة يقصد باحملتوى يف ادلنهج رلموع اخلربات 
الًتبية، واحلقائق، وادلعلومات، اليت يرجى تزويد الطالب هبا. وكذلك 

ربقيق النمو الشامل  االذباىات والقيم اليت يراد اكتساهبا، هبدف
 ٕٔادلتكامل ذلم فب ضوء األىداف ادلقررة يف ادلنهج.

ترى الباحثة أن احملتوى ىو ادلواد التعليمية دبوضوعاتو ادلختلفة 
اليت ربتوي على عناصر اخلربات الًتبوية والتعليمية من اخلرباء أو 
ادلعلمُت ادلنهجيُت أو اللغويُت، واحلقائق احلديثة، وادلعلومات 

دلعرفات والتعليمات احلسنة بصفات إسالمية ومفاىيم وأفكار وا
 رئيسية بنسبة مناسبة دلستوى الطلبة. 

 األنواع زلتوى منهج تعليم اللغة العربية . ب
قد شرح رشد أمحد طعيمة يف كتابة عن يف كتابة عن ميز 

 زلتوى تتكون على ثالثة أنواع من تعليم اللغات كما يلي:
 التعليم ادلعياري (ٔ
 التعليم ادلنتج (ٕ
 التعليم الوضعي (ٖ
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ويف ضوء ىذه األنواع الثالثة ديكن إشتقاق ادلعايَت اآلتية الختبار 
 زلتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا: 

أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على زبطي حواجز  (ٔ
االتصال باللغة العربية الفصحى مًتفقا بو يف عمليات 

ي، متدرج معو حىت يألف من اللغة ما مل التصحيح اللغو 
تتعود عليو أذنو أو جيري بو كالمو. ويتطلب ىذا بالطبيع أن 
نتعرف على الرصيد اللغوي العريب الذي لدى الطالب إىل 

 ادلدرسة حىت نعرف سباما كيف نبدأ. 
أن يكون يف احملتوى ما يساعد الطالب على أن يبدع اللغة  (ٕ

بة آلية. إن على احملتوى أن وليس فقط أن ينتجها كاستجا
يوفر من الفرص ما يشري رصيد الطفل من اللغة وما ديكن 

 من االستعمال الفعال ذلا. 
أن يكون يف احملتوى ما يعرف الطالب خبصائص العربية،  (ٖ

وإدراك مواطن اجلمال أسالبها، وتنمية اإلحساس عنده 
 باإلعتزاز بتعلم العربية.

 طريقة تعليم اللغة العربية (ٖ
الطريقة ىي كيفية تقدًن ادلعلومات أو ادلواد ادلوجودة يف ادلنهج. أو 
بعبارة أخرى أهنا كيفية أو وسيلة لتوصيل ادلعرفة. وطريقة التدريس دبفهومها 
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الواسع تعٍت رلموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي 
 ٕٕللمتعلم من أجل ربقيق أىداف تربوية معينة.

عبد العزيز بأن الطريقة ىي اخلطة اليت يرمسها ادلدرس لتحقق هبا  وعرف صاحل
األىدف من العملية التعليمية يف أقصر وقت، بأقل جهد من جانبو ومن 

 ٖٕجانب التالميذ.
من التعريفات أعاله فيمكن القول الطريقة ىي كيفية أم وسيلة 

صر وقت. لتوصل ادلعرفة لتحقيق هبا األىدف من العملية التعليمية يف أق
وتعتمد طرائق تدريس اللغة العربية بناء على خصائص ىذه اللغة من جهة، 
وكيفية تعلم التالميذ واكتساهبم ذلا من جهة أخرى. علما، أن اعتماد طريقة 
ما ال يعٍت إمهال زلاسن الطرائق األخرى، ال جيوز أن يعٍت إلغاء دور ادلدرس 

تقدًن زلتويات ادلنهج إىل  يف ابتكار األساليب ادلتنوعة، اليت تستهدف
 التالميذ بأيسر السبل وأسرعها وأكثرىا إثارة وتشويقا. 

 تقوًن تعليم اللغة العربية (ٗ
ىو رلموعة  (Bloom)التقوًن ىو عنصر ادلنهج الرابع. وقال بلوم 

منظمة من الدالالت اليت تبُت فيما إذا جرت بالفعل تغَتات على رلموعة 
 ار أو درجة ذلك التغَت على التلميذ دبفرده.من ادلتعلمُت، مع ربديد مقد

وعرف سرحان بأنو ربديد قيمة األشياء، وىو احلكم مدى صلاح 
األعمال ادلشروعات. وىو تقدير مدى صالحية أو مالئمة شيء ما يف ضوء 
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غرض ذي صلة. ويف رلال الًتبيةيعرف التقوًن بأنو العملية اليت حيكم هبا 
 ٕٗية يف ربقيق األىداف ادلنشودة.على مدى صلاح العملية الًتبو 

نظرا إىل البيان السابق، فالتقوًن يف رلال الًتبية ىي العملية الًتبوية 
ادلصاحبة للتطبيق ادليداين، لقياس )وتقدير( مدى ما ربقق من األىداف 
ادلراد الوصول إليها يف كل فقرة من فقرات ادلنهج. ويكون ذلك، بدءا من 

رة الًتبوية والتعليم، مرورا بتقوًن ادلشرفُت على التقوًن الذي تقوم بو دائ
 تنفيذه، وانتهاء بادلعلمُت وادلتعلمُت. 

 

 المبحث الثاني: المنهج الدراسي 
 3102الدراسي مفهوم المنهج  .أ 

استخدام ادلصطلح ادلنهج التعليمي ألول مرة يف عامل الرياضية يف وقت 
. يف ذلك الوقت Curereو  Curirاليونان القددية اليت كانت مستمدة من الكلمة 

يعرف ادلنهج التعليمي كادلسافة اليت جيب أن تكون توصلت إىل عداء. يصطلح 
 ٕ٘الناس مع جالوب أو اذلرولة من البداية إىل النهاية.

مث ادلصطلح التايل ادلناىج الدراسية ادلستخدمة يف عامل التعليم. خرباء يف 
اسية. ومع ذلك، يف تفسَت سلتلف، ىناك التعليم ذلا تفسَت سلتلف للمناىج الدر 

أيضا التشابو. التشابو أن ادلنهج يرتبط ارتباطا وثيقا دبحاولة تطوير كفاءة ادلتعلمُت 
 وفقا باألىداف ادلنشود. 
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ادلنهج ىو خطة العمل، وىو يف ادليدان ادلدرسي يشمل أنواع اخلربات 
الدراسي نوع من التشريع والدراسات اليت توصيلها ادلدرسة إىل الطالب. فادلنهج 

 ٕٙيقصد بو تنظيم العملية التعليمية وتوجيهها ضلو األغراض القومية ادلنشودة.
وبعبارة أخرى، أن ادلنهج ىو رلموع اخلربات الًتبوية اليت هتيئوىا ادلدرسة 
للتالميذ بقصد مساعدهتم على النمو الشامل، أي النمو يف مجيع اجلوانب )العقلية، 

جتماعية، واجلسمية، والنفسية، والفنية( منوا يؤدى إىل تعديل سلوكهم والثقافة، واال
 ويعمل على ربقيق األىداف الًتبوية ادلشودة. 

( أن تغيَت ٖٕٔٓ/ٜٕٓٓقال وزيرة الًتبية والتعليم والثقافة زلمد نور سابقا )
تغيَت وتطوير ادلناىج ىي قضية مهمة جدا، ألن ادلنهج يلزم مناسبة بزمن. احلاجة إىل 

مدفوعا من نتائج دراسات الدولية عن قدرة  ٖٕٔٓوتطوير ادلناىج الدراسية يف عام 
ادلتعلُت إندونيسيا يف العامل. نتائج من دراسات الدولية تشَت غلى إصلازات ادلتعلمُت 
إندونيسيا منخفضة. لذا حيتاج إىل تغيَت وتطوير ادلناىج الدراسية اليت تبدأ من ترتيب 

عة من معايَت الوطنية ىي معيار كفاءة التخرج، ومعيار احملتوى، ومعيار العناصر األرب
 ٕٚالتقوًن.

ىو ادلنهج اجلديد الذي مت تنفيذه من العام الدراسي  ٖٕٔٓإن منهج 
. وىذا ادلنهج ىو تطوير من ادلناىج الدراسية السابقة، إما ادلنهج ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ

، وادلنهج الدراسي على ٕٗٓٓالذي بدأ عام  (KBK)على أساس الكفاءة القائم 
وبالطبع إن اجلديد يف منهج  ٕٙٓٓيف عام  (KTSP)أساس مستوى وحدة الًتبية 

ىو الزيادة والتوازن بُت ادلهارات ادلادية وادلهارات غَت ادلادية وتشمل فيها  ٖٕٔٓ
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جوانب الكفاءة ادلواقف وادلهارات وادلعرفة. مث التغيَت زلل الكفاءة من اختصاص 
من ادلواضيع إىل ضده، وىي تطوير مواضيع من الكفاءة. وكذالك وصف ادلستمدة 

التعليم مواضيعيا تكامليا يف مجيع ادلواد الدراسية. وبالتايل ديكن القول بأن  منهج 
ىو ادلنهج اليت وضع لتحسُت وربقيق التوازن بُت قدرة ادلهارات ادلادية  ٖٕٔٓ

 رات وادلعارف.وادلهارات غَت ادلادية يف شكل ادلواقف وادلها
الذي اليزال توجد  ٕٙٓٓيف السنة  KTSPيكون ىذا ادلنهج تكميال دلنهج 

 :ٕٛبعض العيوب يف تنفيذه، مثل
من ناحية احملتوى، كان زلتوى ادلنهج مكتظة بكثرة ادلوضوعات وتنوعها  (ٔ

 وكذلك تتصف بأن مستوى صعوبتها ليس مناسبا دبستوى سن الطالب.
أساس الكفاءة وفقا دلتطلبات الوظيفة مل يكن ادلنهج متكامال على  (ٕ

 واألىداف الًتبية والوطنية.
 مل يتصور ادلنهج رلاالت اختصاص ادلوافق وادلهارات وادلعارف. (ٖ
مل يتم استيعاب بعض الكفاءات ادلطلوبة وفقا لتطور االحتياجات، على  (ٗ

 سبيل ادلثال: الًتبية السلوك، طريقة التعليم الفعال، والتوازن بُت ادلهارات
 ادلعارف وروح ادلبادرة يف ىذا ادلنهج.

مل يكن ادلنهج يتميز حبساسية واستجابة للتغَت االجتماعي على ادلستويات  (٘
 احمللية والوطنية والعادلية.

مل يتم مراحل التعليم التفصيلي يف تنفيذ عملية التعليم بسبب إىل تفسَتات  (ٙ
 متنوعة وتؤدي إىل التعليم ادلركز من ادلعلم.
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 التقوًن مل يؤد إىل التقوًن على أساس الكفاءة، عملية ونتيجة.معيار  (ٚ
 حيتاج ىذا ادلنهج إىل وثائق التفصيلية حىت اليؤدي إىل تفسَتات متعددة. (ٛ

تسعى دلواصلة غرس القيم  ٖٕٔٓ ا السياق، إن ادلناىج الدراسية يفيف ىذ
لدى الطلبة من  اليت تنعكس يف ادلواقف أن تكون مناسبا طرديا مع ادلهارات ادلكتسبة

ادلعرفة يف ادلدرسة. وبعبارة أخرى، بُت ادلهارات ادلادية وغَت ادلادية ديكن أن تكون 
جزءا ال يتجزأ بطريقة متوازنة، جنبا إىل جنب، وديكن تطبيقها يف احلياة اليومية. 

، يرجى أن يكتسب الطالب الكفاءة ادلواقف وادلهارات ٖٕٔٓوبوجود منهج 
ويتطور وفقا دلستوى تعليمهم وتكون قادرة على التأثَت وربديد وادلعارف دبا يزيد 

 النجاح يف احلياة يف وقت الحق.
 3102خصائص منهج  .ب 

 :ٜٕخبصائص التالية ٖٕٔٓتصميم ادلنهج الدرسي 
وضع التوازن بُت التنمية الروحية واالجتماعية للمواقف والفضول واإلبداع  (أ 

 والتعاون مع قدراهتم الفكرية واحلركية.
ادلدارس الدينية ىي جزء من اجملتمع الذي يوفر ذبربة التعلم ادلخطط لو،  (ب 

والطالب يطبقون ما يتعلمونو يف ادلدرسة إىل اجملتمع ويستخدمون اجملتمع  
 كمصدر التعلم.

تطوير ادلواقف وادلعرفة وادلهارت وتطبيقها يف رلموعة متنوعة من احلالت يف  (ج 
 ادلدارس واجملتمع.

  لتطوير ادلواقف وادلعرفة وادلهاراتإعطاء الوقت الكايف (د 
 الكفاءة يف ىذا ادلنهج يتكون من الكفاءات الرئيسية والكفاءة األساسية. (ه 
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الكفاءات الرئيسية يف الصف صارت عنصر من عناصر الكفاءات األساسية  (و 
ادلنظمة، وهبا يتطور مجيع الكفاءات األساسية وعمليات التعلم لتنمية تلك 

 االكفاءت ادلذكورة فيه
تطوير الكفاءات األساسية يقوم على ادلبدأ الًتاكمي، ويؤكد يتوع بُت  (ز 

 ادلواضيع وادلستويات التعليمية.
األساسية ىي  ٖٕٔٓبالنظر إىل اخلصائص السابقة رأت الباحثة أن خصائص منهج 

قدرة ادلعلم على معرفة العوامل الكثَتة، ألن الطالب يف ىذا الزمان يبحث عن 
لة من خالل تطوير التكنولوجيا وادلعلومات. أما بالنسبة للطلبة فأن ادلعلومات بالسهو 

ادلعلم تشجعهم على مسؤولياهتم يف البيئة، ومهارات التعامل بينهم وبُت األفراد، 
 ولديهم قدرة على التفكَت االنتقادي.

 3102أهداف المنهج  .ج 
سوف ينتج إنسانا كامال ومبتكرا  ٖٕٔٓأن تطوير ادلنهج الدراسي سنة 

وفعاال. من خالل سلوك الطلبة وادلهارات وادلعرفة ادلندمج. يف ىذه احلالة، ركزت 
تطوير ادلنهج الدراسي بشأن إنشاء الكفاءة وشخصية الطالب، وىو مزيج من ادلعرفة 
وادلهارات وادلواقف اليت ديكن برىنة الطالب كشكل من أشكال فهم ادلفاىيم 

 ٖٓادلستفادة يف السياق.
 خاصة ديكن وصفها على النحو التايل: ٖٕٔٓىداف منهج وفيما يتعلق بأ

ربسُت نوعية التعليم من خالل ربقيق التوازن بُت ادلهارات ادلادية وغَت ادلادية من  (ٔ
 خالل القدرة على ادلواقف وادلهارات وادلعرفة دلواجهة التحديات العادلية ادلتنامية
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بتكرة مثل تنمية رأس ادلال ألمة إنشاء وربسُت ادلوارد البشرية ادلنتجة واخلالقة وادل (ٕ
 والبالد إندونيسيا

زبفيف ادلربُت يف تقدًن وإعداد ادلواد التعليمية واإلدارة، النو قد أنشأت احلكومة  (ٖ
 مجيع مكونات ادلنهج جنبا إىل جنب مع الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف التعلم.

واطنُت على قدم زيادة مشاركة احلكومة ادلركزية واحلكومات احمللية وكذلك ادل (ٗ
 ادلساواة يف ربديد ومراقبة جودة تنفيذ ادلنهج على مستوى الوحدة.

تشجيع ادلنافسة العادلة بُت الوحدات التعليمية حول جودة التعليم ادلراد ربقيقها.  (٘
وفقا لشروط  ٖٕٔٓألنو يتم منح ادلدارس ادلرونة لتطوير ادلنهج الدراسي لعام 

 ة وإمكانات ادلنطقة. وحدة التعليم واحتياجات الطلب

اليت روجت من قبل  ٖٕٔٓوتعتمد ىذه األىداف على ربليل تطور منهج 
 ٖٕٔٓوزارة التعليم والثقافة. وبالنظر إىل بعض األىداف يف ىذا ادلنهج الدراسي 

ديكن أن يفهم أن اذلدف العام ىو تقريبا نفس الغرض يف ادلنهج الدراسي على 
أعدت  ٖٕٔٓ، فقط يف ادلنهج الدراسية (KTSP)أساس مستوى وحدة الًتبية 

احلكومة الكتب الدراية جلميع عملية التعليم وزلاولة لتحسُت ادلهارات ادلادية وغَت 
 دلادية من الطلبة بطريقة متوازنة ومستمرة. 

سبكن ادلدرس تقوًن نتائج التعلم للطالب يف عملية ربقيق  ٖٕٔٓويف منهج 
أىداف التعلم، لتنمية اإلتقان وفهم ما يتم تعلمو. ولذلك، حيتاج الطالب إىل معرفة 
معايَت الكفاءة اليت ستستخدم كمعيار لتقييم نتائج التعلم. حيث ديكن للطالب أن 
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لطابع اخلاص، كشرط مسبق للشروع يف يساعدوا أنفسهم عن عدد من الكفاءات وا
 ٖٔمستوى التمكن من الكفاءات واحلرف التايل.

، أن "الكفاءة من UU No. 20 Pasal 35 Tahun 2013يف إشارة إىل تفسَت 
اخلرجيُت ىم قدرات اخلرجيُت ادلؤىلُت واليت تشمل ادلواقف وادلعرفة وادلهارات وفقا 

". ولذا فإن تعديل ادلناىج الدراسية هبدف للمعايَت الوطنية اليت مت االتفاق عليها
مع موقف  ٕٗٓٓ"مواصلة تطوير ادلناىج على أساس الكفاءة واليت مت البدء يف عام 

 الكفاءة وادلعرفة وادلهارات بطريقة متكاملة".

لتحقيق ىذه األىداف، تتطلب تغيَتات يف سلتلف جوانب أخرى، ال سيما 
تعلم من الطالب وقال أحد الطالب دلعرفة، بينما لتنفيذىا يف ىذا اجملال. يف عملية ال

يف عملية التقييم، من الًتكيز على ادلعرفة من خالل التقييم يكون على أساس قدرة 
االنتاج من خالل عملية التقييم، واحملافظ واإلخراج تقييم سباما وبدقة، شلا يتطلب 

 ساعات إضافية من الدروس.

 3102تقويم المنهج  .د 
ىو عملية مجع وذبهيز ادلعلومات لقياس نتائج تعلم  ٖٕٔٓتقوًن ادلنهج 

 :ٕٖالطالب، وىذا يشتمل على
التقوًن الواقعي، ىو يهتم بشكل كبَت بأداء الطالب، ويركز على ما  (ٔ

يستطيع القيام بو. ويف ىذا احلالة يكون الطالب مسئوال عن األعمال 
اليت يقوم هبا ويتطلب التقوًن الواقعي التنويع يف االسًتاتيجيات واألدوات 
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واه اليت جيب توظيفها لقياس األداء احلقيقي للطالب، واحلكم على مسئ
 ٖٖاحلقيقي يف ضوء نتائج القياس.

مراجعة الذات، ىو التقوًن ادلعمول بالطالب نفسو بصورة منعكسة  (ٕ
 دلقارنة بُت نتيجة نفسو وادلقياس ادلعُت.

التقوًن على االساس الربتوفوليو، ىو التقوًن لتقييم رلموعة وظائف  (ٖ
صل الطالب فيها الوظيفة الفردية والوظيفة اجلماعية داخل وخارج الف

 الدراسي، خاصة يف موقف الطالب ومهاراهتم.
ادلراجعة، ىي عملية لقياس مدى ربصيل الطالب بصورة مستمرة طوال  (ٗ

 عملية التعليم.
ادلراجعة اليومية، ىي العملية الدورية لتقييم كفايات الطالب بعد أن  (٘

 ينتهي من أحد الكفاية األساسية أو أكثر.
س حصول كفايات الطالب بعد اإلمتحان لنصف السنة، ىو عملية لقيا (ٙ

أسابيع. ويشتمل ىذا اإلمتحان على مجيع  ٜ-ٛعملية تعليمية 
 ادلؤشرات يف دور زلدد. 

اإلمتحان آلخر السنة، عملية لقياس حصول كفايات الطالب يف آخر  (ٚ
 السنة الدراسية.

، ىو عملية لقياس مستوى  (UTK)اإلمتحان للمستوى الكفايات  (ٛ
موعة الكفايات األساسية تصويرة من كفايات، وىذا يشتمل على رل

 الكفايات اجلوىرية يف ذلك مستوى الكفايات.
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، ىو عملية التقييم ادلنفذة (UMTK)اإلمتحان جودة ادلستوى الكفايات  (ٜ
باحلكومية دلعرفة مستوى الكفايات احملصولة، وىذا يشتمل على رلموعة 

مستوى الكفايات األساسية تصويرة من الكفايات اجلوىرية يف ذلك 
 الكفايات.

، ىو عملية لقياس الكفايات ادلعينة (UN)اإلمتحان احلكومي  (ٓٔ
، وقام بو (SKL)احملصولة لغرض التقييم حصول معيار قومية تربوية 

 احلكومية.
اإلمتحان ادلدرسي، ىو عملية  لقياس الكفايات خارج  (ٔٔ

 الكفايات ادلمتحن يف اإلمتحان احلكومي، وقام بو ادلؤسسة التعليمية. 
 ومدخلو ٖٕٔٓمبادئ التقوًن يف ادلنهج  .أ 

عملية التقوًن عنصر أساسي يف العملية التعليمية دلعرفة مستوى كفاءة 
الطالب بعد إجراء التعليم والتعلم. ودلعرفة إذا استطاع ادلعلم أن يقوم التعليم 
باستخدام طريقة  متنوعة بل دلعرفة إن كان يهتم دببادئ التقوًن ىي أسس 

للمؤسسة الًتبوية يف تنفيذ التقوًن حىت ال يشد وخيسر الطالب. للمعلم أو 
 :ٖٗومبادئو كمايلي

 موضوعي: أساس التقوًن ىو ادلعيار وال يتأثر هبا الشخصية. (ٔ
إندماج: حيتاج تنفيذ التقوًن إىل التخطيط واإلندماج واالرباد بعملية  (ٕ

 التعليم وكذلك االستمرار.
 زبطيطو وتنفيذه وتقريره. اقتصادي: التقوًن الفعال وادلؤثر يف (ٖ
 شفاف: خطوات التقوًن ومقياسو وتقريره مفتوح للجميع. (ٗ
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مسؤول: من ادلفروض أن يكون التقوًن مسؤوال عن ادلدرسة من ناحية  (٘
 الطرق واخلطوات ونتائجو.

 ٖ٘تربوي: أن يكون التقوًن تربية وتشجيعا لكل من الطالب وادلعلمُت. (ٙ

ىو تقوًن مرجع ادلقياس  ٖٕٔٓ أما مدخل التقوًن ادلستخدم يف منهج
(penilaian acuan kriteria.)  تقوًن مرجع ادلقياس ىو التقوًن على وصول

 kriteria ketuntasan)الكفايات باألساس احلد األدين دلقياس النجاح 

minimal .) احلد األدىن دلقياس النجاح ىو احلد األدىن دلقياس صلاح التعلم
بالنظر إىل طبيعة الكفاءة األساسية وقوة عضد ادلعُت بادلؤسسة التعليمية 

 وطبيعة الطالب.

أن جيري بادلساواة  ٖٕٔٓكانت مبادئ تقييم تعلم يف منهج 
وادلًتابطة بُت ادلبدأ وادلبدأ اآلخر. وىذايعٍت أن ادلدرسُت يف كل إجراء التقييم 
ينبغي أن ال يركز فقط على مبدأ واحد فقط، ولكن جيب أن تشمل مجيع 

دئ القائمة. مع إشارة إىل ىذه ادلبادئ، ديكن للتقييم ادلتوقع أن يعمل ادلبا
 بشكل جيد، كما ىو متوقع من قبل مجيع األطراف. 

مدخل التقييم ادلرجعي ادلعياري، وىولتقيم  ٖٕٔٓيستخدم منهج 
اإلصلاز الكفاءة على أساس معايَت اكتمال احلد األدىن. ويتم ربديد احلد 

مة النجاح من خالل النظر يف خصائص وحدة تعليمية األدىن أن معيار عال
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مع الكفاءات األساسية اليت ينبغي ربقيقها، القدرة على التحمل، وخصائص 
 ٖٙالطالب.

 

 نظرية فيكوتسكيالمبحث الثالث: 
 مفهوم نظرية فيكوتسكي .أ 

إن األساس الذي تعتمد عليو نظرية فيكوتسكي ىو تنمية الوظائف العقلية 
العليا للمتعلم عن طريق التفاعالت بُت ادلدرس وطلبة أو بُت الطالب أنفسهم 
واحلياة االجتماعية داخل الصف وإتقان اللغة واحلوار والتفكَت بصوت عال فهي 

 & Baker)تنمية ادلعرفية للتعلم. تقدم رؤية لدور اجملتمع وثقافيتو اليت تؤثر يف ال

Pibun, 111,1997) ويرى فيكوتسكي أن لطبيعة احلوار وادلناقشات بُت ادلدرس .
وطالب يف الصف األمهية لبناء ادلعٌت لديهم فادلدرس يؤدي دور الوسيط ويصل 
بادلتعم من ادلعرفة العامة األولية إىل ادلعرفة العلمية ادلعمقة ويوجهة تدرجييا ضلو 

الب للمعرفة العلمية وتنمية فهم ادلهمة واتقاهنا ويعد ىذا مفتاحا لتحفيز فهم الط
  ٖٚ.(ZPD)ادلنطقة ادلركزية عندىم 
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يعتقد فيكوتسكي ليس كاحليوانات اليت تتفاعل فقط مع البيئة ولكن البشر 
لديهم القدرة لتغيَت البيئة الحتياجتها وال ديكن فهم البشر إال يف ساق البيئة 

 ٖٛاالجتماعية.
 

 األفكار الرئيسية لفيكوتسكي .ب 
ألنو  البنائية. أكثر يشَت إىل فيكوتسكي س اليت عقدهتانظرية علم النف

ن تطوير إفويف ربليلها، االجتماعية والثقافية.  ميطبيعة التعل ىعل مزيد إىل تركيز
 ط.بنشاالبيئة االجتماعية بعريف حيدده الفرد بنفسو بنشاط، وربدده أيضا ادل

تفسَتات وستلخص ىنا عددا من األفكار الرئيسية ادلستخدمة يف 
 فيكوتسكي ومناقشتو ادلعاصرة اليت تناولتها نظريات تعلم اللغة مؤخرا.

 (mediated learning)توسط التعليم  .ٔ
يؤكد ال نتولف أن: الفهم النظري الرئيسي الذي قدمو فيكوتسكي 
يتمثل يف أن األشكال العليا من النشاط الذىٍت لإلنسان تتم دائما ويف كل 

، ماديا كان أم Mediationالرمزية.  ويفهم التوسط  األحوال بواسطة الوسائل
رمزيا، على أنو تقدًن أداة مساعدة لألنشطة تؤدي إىل ربط اإلنسان بعامل 
األشياء أو بعامل السلوك الذىٍت. فبنفس الطريقة اليت تؤديبها األالت ادلادية 
)مثل ادلطارق واجلرافات واحلسابات وضلوىا( إىل مساعدة الناس على تنظيم 

تسكي أن اآلالت الرموزية تعطي الناس وتغيَت عادلها ادلادي، يؤكد فيكو 
القدرة على التنظيم والسيطرة على العمليات الذىنية من مثل االنتباه 
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اإلرادي، واحلل ادلنطقي للمشكالت، والتخطيط والتنظيم، والتذكر اإلرادي، 
والتعلم اإلرادي. فاآلليات الرموزية ىي الوسائل اليت يكون الناس بواسطتها 

يم والبقاء يف وضع السيطرة على الذات وعلى أنشطتها قادرين على التنظ
 الذىنية وادلادية كذلك.

ويرى فيكوتسكي أن اآلتية الرمزية األساسية ادلتاحة للتوسط يف رلال 
النشاط الذىٍت ىي اللغة طبعا. فمن اخلالل اللغة مثال نستطيع عن نوجو 

البيئة، أو نقوم برسم انتباىنا )أو انتباه اآلخرين( إىل السات ذات األمهية يف 
 ٜٖخطة، أو نعلن عن اخلطوات الالزم ازباذىا حلل مشكلة.

 (Zone of Proximal Development)منطقة التطور األقراب  .ٕ
الشخص الناضج ادلاىر قادر على األداء ادلستقل، أي أنو قادر على 
التنظيم الذايت. أما الطفل أو الشخص غَت ادلاىر فيتعلم عن طريق تأديو 

وأنشطة ربت إشراف شخص آخر أكثر مهارة )كاألبوين وادلدرسُت  مهام
وضلوىم(، حبيث يتم ذلك يف بداية األمر من خالل عملية من التنظيم 
الصادر عن اآلخر الذي يصل عادة عن طريق اللغة. ويعٍت ىذا أن الطفل 
أو ادلتعلم يقاد يف بداية األمر ضمن وعي مشًتك من خالل احلديث التعاوين 

collaborative learning  إىل أن يتمكن يف النهاية من تويل أمر ادلعرفة أو
ادلهارات اجلديدة )أو حيازهتا( داخل وعيو الفردي اخلاص. فالتعلم الناجح 
يتطلب التحول من النشاط البُت ذىٍت إىل النشاط الضمن ذىٍت. وتعرف 
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لرئيسية للبيئة، علمية احلوار ادلساند اليت توجو انتباه ادلتعلم إىل السمات ا
 واليت تدفعو عرب الدرجات ادلتتابعة يف سلم ادلشكلة بادلساندة.

ويسمي اجملال اليت ديكن أن حيدث فيو التعلم بشكل أكثر إننتاجة 
أي رلال ادلعريف  (Zone of proximal development)دبنطقة التطور األقرب 

ء ادلنفرد، ولكنو قادر ادلهارة الذي يكون فيو ادلتعلم غَت قادر بعد على األدا
على ربقيق النتيجة ادلرغوبة عند توافر العون ادلساند ادلطلوب. وقد عرف 
فيكوتسكي منطقة التطور األقرب بأهنا عبارة عن "الفرق بُت مستوى منو 
الطفل كما يتحدد من خالل احلل ادلستقل للمشكالت وادلستوى األعلى 

دلشكالت ربت إشراف من النمو احملتمل كما يتحدد من خالل حل ا
الراشدين أو لتعاون مع الزمالء األكثر قدرة وسنوضح ىذه األفكار ىنا من 

 ٓٗخالل مثل مأخوذ من األدبيات الًتبوية العامة.
ألهنا ربمل تطويرا، وليس   (Zone)اختار فيكوتسكي كلمة ادلنطقة 

كنقطة على مقياس وإمنا استمرارية السلوك أو درجات النضج. وكلمة األدىن 
تعٍت بأن ادلنطقة ربدد بتلك السلوكيات اليت ستتطور  (Proximal)أو القربية 

يف ادلستقبل القريب، فهي تعٍت أن السلوك أقرب إىل الظهور يف أي وقت، 
يظهر يف النهاية. ويرى فيكوتسكي أن فليس كل سلوك زلتمل جيب أن 

 . (ZPD)السلوك حيدث على مستويُت تشكالن حدود منطقة تطور األقرب 
ادلستوى األدىن وىو أداء الطفل ادلستقل الذي يعرفو الطفل ويعمل 
لوحده، وديثل ادلستوى األعلى احلد األعلى الذي ديكن أن يصل إليو الطفل 
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ى فيكوتسكي أن مستوى األداء ادلستقل بادلساعدة ويدعى أداء مساعد. وير 
مهم جدا للوقوف على مستوى التطوير ولكن معرفتو ليس كفاية، أما 
مستوى األداء ادلساعد فهو يتضمن ادلساعدة أو التفاعل مع شخص آخر 
سواء بالغ أو أقران، فقد تكون ادلساعدة إعطاء تلميحات وأفكار أو إعادة 

ل أو سؤال الطفل ماذا يفهم؟ أو يكمل إجابة سؤال أو إعادة صياغة ما قي
جزء من مهمة أو ادلهمة كلمة وىكذا. وشلكن أن تكون ادلساعدة غَت 
مباشرة مثل هتيئة بيئة معينة تسهل أداء ادلهارات، والتفاعل مع اآلخرين كأن 
يوضح الطفل شيء معُت ألقرانو، فمستوى األداء ادلساعد يصف أي 

 لعقلية الناذبة من التفاعل االجتماعي. ربسينات موجودة لنشاطات الطفل ا
بأهنا ادلسافة بُت مستوى  (ZPD)وديكن تعريف منطقة تطور األقرب 

التطوير الفعلي الذي ينشأ من حل ادلشكلة بصورة مستقلة وبُت مستوى 
التطور احملتمل حدوثو خالل حل ادلشكلة بتوجيو بالغ أو التعاون مع 

يوم دبساعدة اآلخرين ويتمكن من فعلو األقران. أو ىي ما ينجزه الطفل ال
 ٔٗغدا بشكل مستقل.

إن يف أي وضع تعليمي يتطلب حل مسألة ما، غالبا ما يكون 
للعمل اجلماعي فعالية حيث أن فريق العمل جيمع بينهم ىدف واحد وىو 
الوصول إىل حل للمسألة، ويكون حل ادلسألة بفاعلية ىو حصيلة جهد 

 حلل ادلسألة مع مراقبة بسيطة من قبل ادلعلم فردي حلل ادلسألة وعمل تعاوين
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  ٕٙص. م، ٕٙٓٓ، غزة
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أو من قبل طلبة أكثر أىلية أو معرفة. وىذا ما يعرف ب     "منطقة التطور 
  ٕٗ.(Zone Proximal Development)األدىن" 

من ضبط ادلعلم لعناصر  Scaffoldingوتتكون ادلساندة أو السقالة 
ادلهمة التعليمية واليت تكون مبدئيا أكرب من قدرة أو امكانية ادلتعلم وبالتايل 
السماح ذلم بالًتكيز على عناصر ادلهمة اليت تقع ضمن مدى الكفاءة 
واكماذلا دبفردىم وهبذه الطريقة تكتمل ادلهمة بنجاح اذ قد ينتج منها تطوير 

 (.Burdena William 1998, 155)ادلهمة بسرعة أكثر 
 يف مواقف التعليم تتضمن اآليت:  Scaffoldingوىكذا فإن ادلساندة 

 ادلعلم يقدم التشجيع لتوجيو انتباه ادلتعلم. .ٔ
 مث يتبع ذلك تغذية راجعة. .ٕ
 بناء وتشكيل خربة تقل فيها خربات الفشل. .ٖ
متدرجة حبيث تبدأ عالية مث تتضاءل ويقل حجمها عند اإلقًتاب  .ٗ

 ربقيق األىداف.من 

عند فيكوتسكي ينصب  Principle of instructionأما مبادئ التعليم 
 :ٖٗتصميم التدريس على تطوير مهارات تتعلق باجلوانب اآلتية

 تطوير إدراك ادلتعلم لتصل إىل حالة اإلدراك ادلتقدم. .ٔ
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تطوير التفكَت ادلفاىيمي بصورة إجرائية وإضحة وزلددة ومعرفة  .ٕ
 تعريفا دقيقا.

ات تسهم يف إثراء وتطور الذاكرة ادلنطقية وما يتعلق هبذه خرب  .ٖ
 احلالة.

 توجيو اسًتاذبيات االنتباه ادلوجو ذاتيا.  .ٗ

 أما أىم عوامل التعلم فهي اآليت:

 االستعداد ادلعريف للمتعلم. .ٔ
 رغبة ادلعلم لنقل ادلسؤولية إىل ادلتعلم واعتماده على نفسو. .ٕ
للتقييم لألداء لتمييز التغيَت توظيف التغذية الراجعة كاسًتاتيجية  .ٖ

 والتطوير الذي حيدث لدى ادلتعلم.
تقدًن توجيهات وإرشادات واضحة من قبل أن يقدم ادلساعدة  .ٗ

 للمتعلم,
بناء تعريف ثقايف مشًتك ضمن الثقافة اليت تعيش فيها ادلتعلم.  .٘

وذلك لكي ديكن التعاون بُت ادلعلم وادلتعلم والتوفيق بُت 
  ادلفهومُت لديهما. 

يستنتج شلا سبق أن فيكوتسكي يأكيد على اجلانب االجتماعي 
للتعلم وذلك باعتقاده أن التفاعل االجتماعي مع اآلخرين يستحث تكوين 

 وبناء األفكار وحيسن منو ادلتعلم احلقيقي. 
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يف  (Scaffolding)وقد طور التعبَت اجملازي الدال على ادلساندة 
النقاشان فيكوتسكي اجلديدة بغية الوصول إىل ربديد خصائص النوع 
ادلسمى ب     "توجيهات اآلخر" والذي يقع ضمن "منطقة التطور األقرب" ويعد 
األقوى أثرا يف تسهيل التعلم وامتالك زمام ادلفاىيم اجلديدة. فإن عمل 

 ادلساندة يقوم على الوظائف التالية:

 ادلهمةتقوية الرغبة يف  .ٔ
 تبسيط ادلهمة  .ٕ
 مواصلة السعى وراء اذلدف .ٖ
 وسم ادلعامل اذلامة وأوجة التعارض بُت ما مت إنتاجو واحلل األمثل .ٗ
 السيطرة على مشاعر اإلحباط أثناء القيام  حبل ادلشكلة .٘
 تقدًن صورة مؤثلة من العمل ادلزمع أداؤه .ٙ

ة بُت نفسية وحبسب عبارة دوناتو فإن "األداء النتائج عن ادلساندة ىو آلي
تنشأ عرب التحاور وتعمل على مؤارة ادلتعلم ادلبتدئ الستعاب ادلعرفة اليت 

 ٗٗتنبٍت جبهد مجاعي يف األنشطة ادلشًتكة".

 (Microgenesis)التكوين ادلصغر  .ٖ
يعطي ادلثال الذي طرحناه منذ قليل صورة مصغر للمبادئ العامة للنظرية 

كوتسكي أن ىذه ادلبادئ تنطبق على االجتماعية الثقافية يف التعلم. ويرى في
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عدد من مقياس الزمن ادلختلف. ففي تنطبق على التعلم الذي مربة اجلنس 
)التاريخ العرقي(، وكذلك على  philogenesisالبشري عرب األجيال ادلتعاقبة 

)التطور  ontogenesisالتعلم الذي دير بو الطفل الفرد خالل فًتة النمو ادلبكر 
(. فالتعلم بالنسبة للجنس البشري بكاملة وكذلك بالنسبة الفردي للكائنات

للطفل ادلفرد ينظر إليو على أنو اجتماعي أوال مث فردي. وينظر إىل الوعي 
ذىنية اليت يشًتك فيها  –والنمو ادلفاىيم على أهنما أوال من الظواىر البُت 

 األفراد، إىل أن ديتلك الشخص فيما بعد وعيو اخلاص حيث يصبح حينئذ
ظاىرة ضمن ذىنية. وتعد اللغة بالنسبة للجنس البشري وكذلك بالنسبة 

 للطفل الفرد آلة التوسط الرمزي الرئيسية لنمو الوعي. 
 

 طريقة التدريس وفق نظرية فيكوتسكي .ج 
ديكن تعريف طريقة التدريس وفق نظرية فيكوتسكي بأهنا طريقة تعتمد 

ادلعلم بإثارة ادلتعلمُت بتوجيو على توزيع ادلتعلمُت يف رلموعات، حيث يبدأ 
األسئلة الشفوية اليت تعمل على تقييم ما لدى ادلتعلمُت من مفاىيم تلقائية 
وأفكار، مث يطلب من كل رلموعة التفاوض فيما بينها للوصول إىل تعريف 
صحيح للمفهوم ادلستهدف، ويتلقى ادلعلم بعد ذلك إجابات اجملموعات ويعمل 

جابات مشركا بذلك كافة ادلتعلمُت للوصول للتعريف على تعديل أو تصحيح اإل
 ٘ٗالصحيح للمفهوم ومدى توظيف ىذا ادلفهوم يف احلياة العملية.
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علي الرغم من ان األطفال ال يزالون  للتعلم جادل فيكوتسكييف نظرية 
دلرافقو بنشاط كل نشاط لألطفال. االضافو  يشاركون يف التعلم النشط، وادلعلمُت

أيضا تاثَت ىام علي النمو ادلعريف للطفل، ويبدو  ، فان االقران ذلم إىل ادلعلمُت
من ىنا ديكن العثور   .التعاونيات يعجل بنمو الطفل ان العمل اجلماعي يف

من األطفال رفعوا دعوى عليهم،  الرغم ىوعل ٖٕٔٓتعليمية ال عليها يف ادلناىج
 ةنشطألفق كل اال يسلمون فقط، ولكن ادلعلم ال يزال يرا ن ادلعلمُتإف

 46.الطالبية
 

 تطبيقات نظرية فيكوتسكي على تعليم اللغة العربية .د 
 تطبيق نظرية تعلمية فيكوتسكي يف تعليم اللغة العربية ديكن أن يبينها التايل: 

، جيب أن يبدأ التدريس يف احلد (ZPD) استخدام منطقة التطور األقراب .ٔ
األعلى يف ادلنطقة، حيث كان الطالب قادرا على ربقيق اذلدف من خالل 
العمل عن كثب مع أعضاء ىيئة التدريس للتوجيو والتدريب ادلستمر، 

والطالب سوف تنظيم والسيطرة على سلسلة من اإلجراءات ادلطلوبة ألداء  
فض التفسَتات والتعليمات ومظاىرات واخلربات ادلتوقع. ادلعلمُت ببطئ اخل

للطالب قادرة على أداء تلك ادلهارة وحدىا. بعد يتم الوصول إىل اذلدف، 
 ٚٗجديدة.  (ZPD)فإنو ديكن أن تكون أساسا لتطور منطقة األقرب 
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استخدام ادلساندة. ذبد فرصة الستخدام ىذه التقنية عندما ربتاج مساعدة  .ٕ
الطالب لنشاط من تلقاء نفسها. استخدام السقاالت أيضا دلساعدة 
الطالب يرتفع إىل مستوى أعلى من اخلربة وادلعرفة. تعطي ادلساعدة ما حيتاج 

تاجها إليها. نالحظ استعداد وجهود الطالب وتقدًن اإلغاثة خفيف إذا حي
 إذا يبدو أن الطالب تردد وإعطاء التشجيع. 

استخدام صديقا لزمالء الطالب الذي أكثر كفاءة كمدرس. كما وفقا  .ٖ
فيكوتسكي ليست رلرد البالغُت الذين مهمة يف مساعدة الطالب على تعلم 
ادلهارات ديكن للتالميذ االستفادة أيضا من ادلساعدة والتوجيو من ادلزيد 

  ٛٗاء.األصدقاء واخلرب 
تشجيع التعلم التعاوين، وتدرك أن التعلم ينطوي على اجملتمع من ادلتعلمُت.   .ٗ

كل من األطفال والبالغُت يف أنشطة التعلم التعاوين، األصدقاء وادلعلمُت 
وأولياء األمور وغَتىم من الكبار يعملون معا يف رلتمع من ادلتعلمُت 

 األطفال اليتعلمون وحدىا يف أماكن منعزلة.  
لنظر يف السياق الثقايف يف التعلم. الوظيفة ىامة من التعليم ىو توجيو ا .٘

 الطالب يف تعلم ادلهارات اليت تعترب مهمة يف الثقافة اليت ينتمون إليها. 
تشجيع ورصد األطفال على استخدام خطاب خاص. الحظ تغَت يف تطوير  .ٙ

ية، وتشجيع النفس احلديث يف األيام األوىل كأساس. خالل ادلرحلة االبتدائ
  ٜٗالطالب على استيعاب وتنظيم زلادثة خاصة هبم مع نفسو.

                                                           
48

 Muhammad fathurrohman, Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Klimedia, 

2015), hlm. 105 
49

 Santrock, John W, Psikologi Pendidikan, Edisi kedua (Jakarta: Kencana Media Group, 2008) 

hlm. 64 



ٗ٘ 
 

 

مثل بياجيو. اليعتقد فيكوتسكي أن  (ZPD)ليس قيمة منطقة التطور األقرب  .ٚ
اختبار ادلعيار الرمسي ىو أفضل وسيلة لتقييم قدرة األطفال على التعلم أو 

ز على معرفة االستعداد للتعلم. وقال فيكوتسكي أن التقييم ينبغي أن ترك
منطقة التطور األقراب الطالب. تعطي ادلشرف الطالب الوظيفة مع مهمة 
سلتلفة لتحديد مستويات صعوبة الدروس بداية أفضل مستوى. منطقة التطور 

 ىو مقياس إمكانات التعلم. (ZPD)األقرب 

 ٔ.ٕاجلدول 
 تطبيق نظرية فيكوتسكي على تعليم اللغة العربية

 
 المؤشرات الخطوات رقم
 
 
 

ٔ. 

 
 
 

استخدامت منطقة التطور 
 األقراب

يبدأ التعليم يف احلد األعلى يف ادلنطقة، 
حيث كن الطالب قادرا على ربقيق اذلدف 

 مع التعاون ادلعلم. 
تعطى الفرصة للطالب إلكمال أو حل 

 ادلشاكل بنفسها
يساعدة أو جيميع الطالب الذي حيتج إىل 

 التوجيو
 الطالباحلوار مع 

 إعطاء فرصة كافية الطالب لتطوير قدرهتم
يالحظ على اجملموعات الطالب الذي ال   
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ٕ. 

 
 
 
 

 تطبيق ادلساندة

 يكمن حيلل منها
يساعدالطالب عندما حيتج إىل مساعدة 

 لنشاط دببادرة منها
تعطي ادلساعدة طالب الرتفاع إىل مستوى 

 من اخلربة وادلعرفة يف أعلى
 تقدًن سلتلف من أنواع مستويات ادلساعدة

 تعطى ادلساعد ما حيتج فقط
زيادة اإلنتاجية من خالل مساعدة من تعليم 

 الكبار أو الطالب الذي قادرا. 
 تالحظ رغبة الطالب وجهدىم

 إعطاء دفعة قوية عندما يًتدد
 

ٖ. 
 

 تطبيق التوسط
 استخدم التوسط ما وراء ادلعرفة

 الوساطة ادلعرفية استخدم
حوار مع  /إعداد الطالب قبل مناقشة 

 االتصال الشخصية
 
 
 

ٗ. 

 
 
 

 التعاون

 تساعد الطالب على تعاون
 حيفيز الطالب للتعاون

 حيفيز الطالب للمساعدة                                      
 حيفز الطالب  لتقييم آراء  اآلخرين

 يف الكالم جيعل الطالب لنشاط
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 اشًتك الطالب يف أنشطة التعليم
تقدم وسائل اإلعالم واألحداث ذات 

 االىتمام
 

٘. 
 

 تعلم االستجابة
تشجيع الطالب ليجعل االستنتاج من 

 الدراسة
 استجابة لتنفيذ مناقشة وتبادل

 وردا على أسئلة الطالب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ٗٛ 

 فصل الثالث
 البحث منهجية

 
 مدخل البحث ومنهجه -أ 

ادلدخل الكيفي. ويقوم البحث  ويف ىذا البحث، استعملت الباحثة
الكيفي والوصفي بوصف ما ىو كائن وتفسَته، وىو يهتم بتحديد الظروف 
والعالقات اليت توجد بُت الوقائع، كما يهتم أيضا بتحديد ادلمارسات الشائعة 

ادلعتقدات واالذباىات، عند األفراد واجلماعات وطرائقها  والسائدة والتعرف على
ويهدف البحث الوصفي وصف ظواىر أو أحداث أو  ٓ٘يف النمو والتطور.

أشياء معينة ومجع احلقائق وادلعلومات وادلالحظة عنها ووصف الظروف اخلاصة 
 هبا وتقرير حالتها كما توجد عليو يف الواقع. 

لتقييم النجاح والفوائد وادلعوقات  أما البحث التقوديي فهو البحث
والصالحية من برنامج ما يف ضوء  معايَت معينة. تفيد البحث التقوديي زيادة 
ادلعلومات عن برنامج ما وتشجيع لتطويرىا وكذلك مساعدة الرئيس ألخذ 
القرارات. ويبٍت البحث التقوديي لكشف اإلجابة من ادلشكالت والتقييم 

إىل وصف ظواىر أو أحداث أو أشياء معينة  الفروض. يهدف ىذا البحث
ويهتم أيضا بتقرير ما ينبغي أن تكون عليو األشياء والظواىر اليت يتناوذلا البحث، 

 وذلك يف ضوء قيم أو معايَت معينة وحيتاج إىل التقوًن.
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يف البحث التقوديي عمليتان، مها: عملية مجع البيانات وعملية مقارنتها 
ىارمسي أريكونطا، خصائص ىذا البحث التقوديي وعند سو  ٔ٘بقيم معينة.

مستخدمة جلمع أنواع الربامج قصدا لًتقية جودة الربامج ادلبحوثة. ويستخدم ىذا 
 ٕ٘البحث التقوديي لتقوًن تنفيذ القرارات احلكومية.

وألن ىذا البحث ال يقف عند حد الوصف الظواىر عن تطبيق منهج 
غي أن تكون عليو األشياء والظواىر اليت بل يهتم أيضا بتقريرىا اليت ينب ٖٕٔٓ

واقًتاح اخلطوات أو األساسيات اليت  ٖٕٔٓيتناوذلا البحث يف ضوء ادلنهج 
ديكن أن تتبع للوصول هبا إىل الصورة اليت ينبغي أن تكون عليو يف ضوء ىذه 

 القيم وادلعايَت فيسمى ىذا البحث بالبحث الوصفي التقوديي. 
 

 أدوات البحث -ب 
كانت مصادر البيانات يف ىذا البحث ىي من أين اكتسبت 

ففي  ٖ٘أداة البحث يف البحث الوصفي ىي الباحثة نفسها.الباحثة البحث. 
سياق ىذا البحث تكون الباحثة أداة أساسية، ألهنا ىي اليت نظمت 
البحث، وخططتو ونسقتو وىي يف نفس الوقت مجع البيانات من خالل 

الوثيقة مستعينا بفيديو أو ادلسجلة الشريطية، وآلة ادلقابلة، وادلالحظة، و 
 الكتابية، ودليل ادلالحظة، ودليل ادلقابلة. 
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تقوم الباحثة بالتفاعل االجتماعي يف قرون فًتة زمن معُت مع بيئة 
ويف ىذا البحث تقوم الباحثة بادلدبرة   ٗ٘ادلوضوعية جلمع ملحوظة ادليدانية.

، وتفسَت البيانات، وادلخرب عن نتائج وادلنفذة جلمع البيانات وربليلها
 البحوث. 

 وأما أدوات مجع البيانات ادلطلوبة ىي كما يلي:
الباحثة نفسها اليت من أىم األدوات يف البحث الكيفي ولذلك حضور  .ٔ

الباحثة يف ميدان مباشرة تكون مقياس النجاح لفهم احلاالت اليت 
 دراستها.

شخص آخر أو رلموعة أشخاص ادلقابلة، وىي عملية تتم بُت الباحث و  .ٕ
تطر الباحث يف خالذلا عليهم أسئلتو، ويتم تسجيل إجابتهم عن تلك 
األسئلة ادلطروحة. وتقوم الباحثة هبذه ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة 
ومدرسات اللغة العربية دلعرفة تطبيق تعليم اللغة العربية خاصة يف تعلي 

 اللغة العربية. 
طريقة لنيل صورة يف تنفيذ تعليم اللغة ادلالحظة، استخدامت ىذه ال .ٖ

 العربية أي عملية ادلدرسات والطالب. 
التوثيق ادليداين ىو البيانات اليت وجدهتا الباحثة أثناء ادلالحظة وادلقابلة.  .ٗ

ادلالحظة ىي أداة من أدوات محع البيانات بأن يالحظ ويسجل ويكتب 
الحظة والكتابة عن الباحثة كل الظواىر ادلتعلقة دبوضوع البحث، أو ادل

 الظواىر ادلنظورة. 
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 البيانات ومصادرها -ج 
إن عملية البحث عملية منظمة ذات اذباه وأىداف، فيجب أن 
تكون البيانات ادلتحصل عليها مالئمة وموافقة ومرتبطة سبام االرتباط 
بادلوضوع ادلبحوث. فتتمثل بياناهتا يف صورة األلفاظ والسلوكيات ليس يف 

بات. للحصول على البيانات فتتصل الباحثة باخلرباء وىم األرقام واحلسا
معلم اللغة العربية والطالب. أما ادلصادر األساسية منها ادلصادر عند ادلقابلة 
بادلعلم والطالب، وأراق نتيجة تعليم اللغة العربية، ومالحظة عملية تعليم 

 اللغة العربية. 
 

 أساليب جمع البيانات -د 
ىذا البحث ىي ادلالحظة، وادلقابلة، وربليل أسلوب مجع البيانات يف 

 :الوثائق
 مالحظة .ٔ

مالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابو 
خلرباتو و معلوماتو حيث جيمع خرباتو و معلوماتو حيث جيمع خرباتو من 

 55خالل ما يشاىده أو يسمع عنو.

عن يانات و تكسب الباحثة ىذه ادلالحظة للحصول على الب
 ٖٕٔٓحقائق الظاىرات وعالقاهتا بُت الظاىرات األخرى تطبيق ادلنهج 
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يف تعليم اللغة العربية فيو ادلواد الدراسية والطريقة التعليمية، وأساليب 
 التقوًن. 

 ادلقابلة .ٕ
تستخدم الباحثة نوع ادلقابلة غَت ادلنظمة. ومقابلة غَت ادلنظمة 

عميقة. وفيها يكون دور ىي مقابلة غَت مقننة، ذات أسئلة مفتوحة و 
الباحثة أقرب دلدير احلوار وأكثر منو مقابال. وىذا سبكن الباحثة من فهم 
تفكَت ادلشارك وسلوكو دون إسقاط فرضيات البحث السابقة وتصنيفاتو 

 ٙ٘عليو واليت قد ربد من أقوال ادلشاركُت.
 ربليل الوثائق .ٖ

في األسلوب األساسي الثالث جلمع البيانات يف البحث الوص
ىو ربليل الوثائق. ادلراد بالوثائق ىي الكتب والدوريات وتقريرات 

وهتتم  ٚ٘األنشطة واجملالت وكشف الدرجات وادلخطوطات وغَتىا.
الباحثة بالوثائق للحصول على البيانات ادلكتوبة عن األشياء ادلهمة 

يف تعليم اللغة العربية، مثل الكتاب  ٖٕٔٓادلتعلقة بتطبيق منهج 
 لورقة التقوديية وكراسة ادلدرس من ادلعلومات ادلكتوبة.الدراسي وا
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 أساليب تحليل البيانات -ه 
ربليل البيانات ىي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها لالحظات 

 ٛ٘الناذبة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ديكن احلصول منها على نتائج.
تطبيق منوذج  استخدم الباحث ادلنهج التقوديي لتحليل البيانات من خالل

التقوًن ادلنظمي، ىذا النموذج يظغط تطبيق أمرين وىي التوصيف واصدار 
احلكم، وينظر إىل ثالثة رلالت من تقوًن ادلدخالت، وتقوًن العمليات، 

 ٜ٘وتقوًن النتائج.
ىذا النموذج لو طريقة منتظمة لتقوًن برنامج تعليم قواعد اللغة 

صدار احلكم وربديد القيمة، وتركيز العربية، ويعترب فعاال ألنو مستخدم إل
 اإلجراءات على رلال زلدود يف عملية التعليم.

وأما أسلوب ربليل البيانات الذي تستخدمو الباحثة ذلذا البحث ىو 
. ىذه (Miles and Huberman)أسلوب ربليل البيانات من ميلس وىوبَتمان 

تمكن الباحثة من الطريقة لتحليل البيانات ادلأخوذة من خالل ادلقابلة، ولت
ربليل ادلعلومات أو البيانات البد لو من هتيئتها أوال للتحليل باختصار ديكن 

 القول بأن خطوات ربليل البيانات كالتايل:
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 عرض البيانات  (ٔ
يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب 

وتفريقها إىل البيانات يف اجلداول وكذلك عملية اختصار مجع البيانات 
 الفكرة والفصيلة ادلعينة أو إىل ادلوضوع ادلعُت.

فعرض البيانات كمجموعة البيانات ادلنتظمة وادلرتبة حىت ديكن من 
استنباطها وزبطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل يقوم الباحث بتحرير 

 وتنظيم تلك البيانات. 
 تصنيف البيانات وتبويبها (ٕ

وجيمع من البيانات، فيقوم بتصنيف  بعد أن تطبق الباحثة أدواتو
البيانات اليت يقوم جيمعها. والتصنيف ىو ترتيب نسقي للمعلومات تبدأ 
بوضع األشياء ذات الصفات ادلشًتكة يف رلموعات كبَتة، مث تقسيم كل 
رلموعة كبَتة إىل الوحدات الصغَتة إىل أنواع، واألنواع إىل أجناس. 

ل فرد يف فئة خاصة حبيث تسهل ودبعٌت آخر فإن التصنيف ىو وضع ك
 ٓٙمعرفتو وسبيزه عن غَته.

مث تعمل على نقل البيانات من ىذه األدوات إىل جدول للتبويب 
تقوم  ٔٙوفقا لنظام مناسب حىت ديكن ربليلها وتفسَتىا على ضلو منظم.

الباحثة يف ىذه اخلطوة بتحديد وتعيُت البيانات النافعة، مث يفرق الباحث 
 عة ويفصلها على حسب أسئلة البحث اليت قدمها.البيانات اجملمو 
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 ربليل البيانات وتفسَتىا (ٖ
وربليل ادلعلومات يف ىذه اخلطوة يتم بصورة كيفية، والتحليل 
الكيفي يعٍت أن الًتكيز يف معاجلة التجارب الواقعة واألحداث اجلارية 
سواء يف ادلاضي أو احلاضر على ما تدركو الباحثة منها ويفهمو ويستطيع 
تصنيفو ودلح العالقات اليت ديكن مالحظتها مالحظة عقلية. وتستخدم 
الباحثة ادلنهج الوصفي كما أنو يهدف لتصور األحوال واحلوادث والوقائع 

 مث حيلل الباحث دبنهج التحليل النقدي. ٕٙادلتعلقة دبوضوع البحث،
وتفسَت رلموعة من البيانات يعٍت أن تقوم الباحثة دبحاولة  

البيانات على أساس رلموعة من ادلصطلحات األساسية تشكيل ىذه 
اليت قد تكون إطارا نظريا تظل الباحثة مؤمن بو سواء يؤيده نتيجة حبث 

 معُت أم تعارضو وتستخدم التفسَت النقدي. 
 وتقيم الباحثة البيانات الكيفية بادلعايَت التالية:

  ٔ.ٖاجلدول 
 معايَت تقوًن البيانات الكيفية

 وصف نتيجة
 إذا ظهر كل وصف ٘
 إذا ظهر ثالثة من األوصف ٗ
 إذا ظهر إثنان من األوصف ٖ
 إذا ظهر واحد من األوصف ٕ
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 إذا مل يكن الوصف الذي يظهر ٔ
 

استخدامت الباحثة لتحليل البيانات من االستبانة ادلالحظة بتحليل الوصفي ادلائوية لعدم 
ربليل فرضية البحث. ىذا األسلوب لتحليل البيانات ادلأخوذة من االستبانة ادلالحظة 

بإصدار القيم ومقابلتها بادلعايَت ادلعينة. واستخدمت الباحثة الرموز ربليل الوصفي ادلائوية  
 : كما يلي

DP= n/N x 100% 

DP الدرجة للنسبة من مائة : 
n النتيجة احملصولة : 
N النتيجة األعلى : 

تعترب مكونة  مواصفات التقوًن بطبقة درجة احليد، والكفاية، والناقص. ويتأسس ىذا 
 التقوًن على درجة اإلحصاء احملصولة بادلواصفات التالية:

 ٕ.ٖاجلدول 
 ادلواصفات نتيجة

 النوع  النتيجة
 جيد جدا ٓٓٔ – ٔٛ ٘
 جيد ٓٛ – ٔٙ ٗ
 كفاية ٓٙ – ٔٗ ٖ
 ناقص ٓٗ – ٕٔ ٕ
 غَت جيد ٕٓ – ٔ ٔ
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 فحص صحة البيانات  -و 

أثناء عملية التحليل ال بد للباحثة أن تقوم بعملية فحص صحة 
البيانات لتقرير صحة البيانات يف ىذا البحث. وفحص صحة البيانات 

وصلد  ٖٙالصدق، والتحويل، والتغيَت، والتقرير.تتكون من عدة شروط، وىي: 
 بعض الطرق ادلستخدمة لفحص صحة البيانات، وىي: 

 طول االشًتاك (ٔ
تكون الباحثة وسيلة يف البحث النوعي. ويشًتك وقتا طويال يف ميدان 

 البحث. وفائدة ىذا التطويل لًتقية نوعية صحة البيانات.
 مواظبة التأمل (ٕ

اد اخلصائص والعناصر ادلناسبة الغرض من مواظبة التأمل إجي
بادلسألة ادلطلوبة مث تركز الباحثة يف ىذه اخلصائص والعناصر بالتفصيل. 
وبعبارة أخرى إذا كان تطويل االشًتاك يعطي الغرفة فمواظبة التأمل 
يعطي التعمق. احملاولة على حبث الثقة يف تفسَت البيانات بالطرق 

هدف دبواظبة التأمل بالبحث عن ادلتعددة ادلتعلقة بعملية البحث. وي
السمات والعوامل ادلؤثرة باحلالة ادلتعلقة بالبحث، مث الًتكيز على ربليلها 

 بالضب. 
 ادلنهج التثلثي (ٖ

ادلنهج التثلثي ىو أسلوب فحص صحة البيانات الذي يعٍت 
فحص صحة البيانات الذي يستفيد شيء آخر من خارج البيانات 
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انات. واألكثر من استخدامها ىو فحص ألغرض التحقق أو مقارنة للبي
 من مصادر أخرى.

تستخدم الباحثة التثليثي األسلوب الذي يعٍت فحص صحة 
دبدرسة يف تعليم اللغة العربية  ٖٕٔٓالبيانات ادلتعلقة بتطبيق منهج 

احملصولة من ادلقابلة بالبيانات ادلتوسطة اإلسالمية ”ىداية الشبان“
 احملصولة من ادلالحظة وربليل الوثائق. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ٜ٘ 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
عن التعريف  حبثت الباحثة يف الفصل الرابع بأربعة ادلباحث وىي ادلبحث األول

دبيدان البحث أو عرض بيانات العامة يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية 
مسارانج، وادلبحث الثاين عرض البيانات ادلقابلة مع ادلعلمة والطالب يف الفصل السابع 
خاصة يف تعليم اللغة العربية وادلبحث الثالث عن عرض البيانات من ادلالحظة وربليلها 

 ث الرابع عرض البيانات عن نتائج الطالب يف تعليم اللغة العربية وتفسَتىا.وادلبح

 المبحث األول: لمحة موجزة عن مدرسة "هداية الشبان" المتوسطة اإلسالمية

 تاريخ تأسيس مدرسة "ىدادية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج .أ 
التخرج من ادلدرسة  أغلب ظهرطويلة و  ةمنذ فًت  ادلدرسة اإلبتدائيةمن  أبد

مستوي ادلدرسة الثانوية  الثانوية مل يستانف الن العامل االقتصادي أيضا عدم وجود
، وذلك الن النظام التجاري ادلتعدد األطراف ، فضال عن الربنامج مل يكن ىو اعلي

 ىناك.
ذلك الوقت كان ىناك فقط يف النظام التجاري ادلتعدد األطراف ساينج 

" جي اس ٕٓناك فقط "" دا جونيور ادلدرسة الثانوية ىبيانهنضة الشادلسمي "
 ٗٙنوك.كديكاياماتان  

ال يزال من ، نوككنغ  و أو ساي اطاالطريق الدولة من كارانغر  ٖٜٛٔالسنة يف 
ي ال يزال الطريق ن الوقت الذألاالبتدائية، وىذا  ادلتخرج الوصول إىل الصعب
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ن مكم فقط  ٘ يبعد ، ةناري اجة، شلا جيعل من الصعب اجتياز در ادلوحلة الظروف
 .نوككنق أو  و ساي

، نظر الظواىر ادلثَتة للقلقي إنشاء ادلؤسسة التجارية ادلتعددة األطراف ةعملي
رجيُت القدامى ، وىو من اخل"ىداية الصبيانادلسمية " ةمؤسسوقد قام ابن مؤسس 

، وىو ما الشؤون الدينية ةربت رعاية وزار  ةثانويال ةدرسادليف ادلعهد ادلذكور، بإنشاء 
السيد رضوان كرئيس  إىل والده الشيخ ة. مت تسليمادلدرسة اإلبتدائيةيشكل استمرارا 

 وافق لو. للمؤسسة ويف النهاية 
 ٖٜٛٔيوليو   ٔمث يف الدرسة اإلبتدائية، بدعم من اجملتمع احمللي وادلعلمُت 

 ٔ رقم  زين الدين الطريقادلدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية تقع يف 
، مارسيانغ وقفت رمسيا حىت مع قوه القانون ويسمح الزباذ اختبار ينوكك اطاكارانغر 

بَتاماسان البلد ببموجب ادليثاق الذي أصدره رئيس ادلكتب اإلقليمي لوزارة الدين يف 
، ويف الوقت نفسو WK/S.C/588/PGM/TS/1983  الوسطي رقم: ى او مقاطعو ج

إىل  ، مع عدد من الطالب ما يصلٓٓ:ٚٔ – ٓٓ:ٖٔمن الساعة  وتنفيذ اليوم
الصلبة األرض  يف الشهر بناء اجلدران ،روبية ٓٓ٘ طفال والكبَتة االسالميو ٗٔ

 ٘ٙة.رضيادلًتبة الًتبة األ
قل  أن عدد الغرف أإىل أخرى عدد الطالب أكثر وأكثر، حبيث  ةمن سن

النظام التجاري ادلتعدد األطراف، مث  إىلي صباح دلي واليوم ألية( فقط احمل ٖكفاية )
ن ذبسد ادلبٍت ألس اساتدز، حبيث ديكن للمؤسسة عقد اجتماع مع رل ةنشات فكر 

راجع الشركة وادلوظفُت يف النظام التجاري  .الستيعاب الطالب الذين يواصلون النمو
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بعقد اجتماعات  يقوم وأسرتوالسيد احلاج زلمد رضوان ادلتعدد األطراف ، ىو 
قصو  ٕادلبٍت احمللي  ٕٜٜٔ. مث يف ةتو لبناء صفوف جديدعالمو ببيع حدائق أسر إو 

قطع، ومن مث فتحت التسجيل للطالب الذين يرغبون  ٓٔالًتعة مع كميو من الغرفة 
 .يف دخول الصباح

االعتماد النظام التجاري ادلتعدد  ةالدين ألول مر  ةوزار  ٖٜٜٔيف العام 
ترب ادلعهد األول مادراسا اخلاص يف مدينو سيمارانغ للتاىل العتماد األطراف ويع

 النظام التجاري ادلتعدد األطراف ادلشًتك الذي حيمل الرقم "ادلعًتف بو" بأرقام ادليثاق
B/WK/5C/PGM/PS/197/1933 اإلقليمي دلورا يف جاوة الوسطي ادلكتب.  

اليت ال تزال يف البداية النظام التجاري ادلتعدد األطراف ىو أقدم الصكوك 
 .استقرت علي نفسها يف مواجهو عصر العودلة مع سلتلف النصائح واالبتكارات

مديرات, معلمات, موظفات ومقدمات رعاية من خالل  التماسك من ادلؤسسة
, اي ٕيستطيع بنيت ظهر قصو بنايو  ٕٓٓٓعمل ميدانيو وجهوده, أخَتا يف السنو 

  .ئيس واحد دلكتب ادلدرسةور  ،BK/TUة غرف ٔغرف درس,  ٙيتالف من 
يف  ةدلتعدد األطراف وبعد ان وصل زميل، النظام التجاري إٔٓٓسنو يف ال

، وىو النظام التجاري ادلتعدد األطراف يف يف وقت سابق إىل ادلستوي احملدد مارسيانغ
 ٘أسبوع/ ادلقاطعة ادلذكورة ، والنظام التجاري ادلتعدد األطراف، ادلركز "ادلعادل" ادلرقم

 .مورا جافا الوسطي ةإلقليمي دلقاطعمن ادلكتب ا ٕٔٓٓ/ٗٗٛ٘س//PP .ج
النظام التجاري ادلتعدد األطراف وقد صلح ادلكتب يف احلصول  ٕٗٓٓالسنو 

علي شهادات افرقو االعتماد ادلعتمدة لدي وزاره الشؤون الدينية التابعة للمكتب 
نيسان/ابريل  ٛٔادلؤرخة  .3Kw.11.4/4/pp-33.19/20052/624. واليت ذلا رقم ادليثاق
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 ٕٓو  ٜٔالعمل الشاق ألسره النظام التجاري ادلتعدد األطراف بأكملو يف  ٕ٘ٓٓ
وقد صلح فريق مشًتك من وزاره الشؤون الدينية التابعة  ٕٛٓٓتشرين الثاين/نوفمرب 

دلكتب اخلدمات التعليمية يف مدينو سيمارانغ ، ومكتب خدمات التعليم ، يف عقد 
كانون   ٛٔادلؤرخة 3-2/13.12.08/2008 ىذه ادلدرسة يف ماد رقم ادليثاق

 .ٕٛٓٓاألول/ديسمرب 
احلصول علي شهادة معتمده من وكالو االعتماد الوطنية  ٕٛٓٓالسنو يف 

  ٖٔاعتبارا من  ٕٜٛٔٓٓللمدارس/ادلدارس الدينية )حبظر/م( مع عدد من ادليثاق 
 .ٖٕٔٓديسمرب  ٖٔإىل  ٕٛٓٓكانون األول/ديسمرب ، 

أخرى يف االعتماد من قبل  ةمر  ادلدرسة "ىداية الشبان"  ٖٕٔٓالسنو يف 
 SK فريق من اخلرباء القضائيُت من جروبوغان واستنادا إىل نتائج االعتماد التسمية

علي ميثاق برقم   s/m/XI/2013/ٔٓٔوحصلت الشهادة ادلعتمدة من الرقم 
 ٕٙٙٛٔٓ نوفمرب ٙٔحىت  ٖٕٔٓ نوفمرب ٙٔالذي يسري علي تاريخ  ٜٕٙٛٓٔ

 
 ادلدرس والطالب يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج .ب 

 عدد الطلبة ورلموعات الدراسة .ٔ
 م :ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓعدد الطلبة يف السنة 
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 ٔ.ٗاجلدوال 
 مٕٛٔٓ/ٕٚٔٓعدد الطلبة يف السنة 
 

الفصل  
 السابع

 عدد المجموعة الفصل التاسع الفصل الثامن

 المجموعة النساء الرجل النساء الرجل النساء الرجل النساء الرجل
ٔ ٙٔ ٖٙ ٕٚ ٜٗ ٙٔ ٗٙ ٜٔٗ ٖٔٔ ٖٕ٘ 

 ٜٚ ٕٔٔ ٔٓٚ ٖٕ٘  

 
 عدد ادلعلمُت وموظف .ٕ

عدد من ادلعلمُت يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج 
ادلعلمُت جنبا مع موظفي الدعم يف ىذه ادلدرسة. كل وجود خلفية  ٖٓىناك 

 التعليم ادلختلفة، ومعظم اخلرجيُت من البكاالريوس. 
 : ٚٙاجلداول التالية عن عدد ادلعلمُت وموظفي الدعم
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 ٕ.ٗاجلدوال 
 ادلعلمُت وموظفُتعدد 

 
 المتخرج  الرقم 

ادلدرسة 
 ادلتوسطة

ادلدرسة 
 الثانوية

 الدكتور ادلاجستَت بكاالريوس

  ٔ    مدير ادلدرسة ٔ
   ٕٗ ٔ  ادلعلمُت ٕ
   ٕ ٔ  اإلدارة ٖ
     ٔ عامل ٗ

 

 احلالة الفصل .ٖ
الفصل الدراسية يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج 
ترتيب مرحية قدر اإلمكان. وقد مت ترتيب الطاوالت والكراسي، على شكل دائرة 
مع مركز السبورة ىي فئة حىت يتمكن الطالب رؤية منحازة بشكل واضح. 
ينقسم الفصل السابع إىل ثالثة فصول، والفصل الثامن إىل ثالثة فصول، 

 ٛٙوالفصل التاسع إىل أربعة فصول.
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في  (Zone Proximal of Development)تطبيق منطقة التطور األقرب المبحث الثاني: 
 تعليم اللغة العربية

 عرض البيانات المالحظة والمقابلة . أ
قامت الباحثة بادلالحظة وادلقابلة مع معلمة اللغة العربية يف الفصل السابع عما 

ذه ادلقابلة يتعلق بعملية تعليم اللغة العربية وأحوال الطالب يف الفصل السابع. من ى
 إىل معلمة يف الفصل السابع ىي أستاذة نور اذلداية حصلت على عدة اآلتية:

أن األىداف التعليمية ىي األىداف الرئيسية اليت ينبغي ربقيقها يف عملية 
 ا لألىداف ادلنشودة.التعليم. يعترب صلاح التعليم بالنظر إىل النتائج احملصولة وفق

لذلك، فإن طريقة التعليم والتقييم ادلستخدمة أن تكون مرتبطة إرتباطا وثيقا 
 باألىداف ادلطلوبة. 

 :ٜٙوفيما يلي مقتطفات من مقابلة األستاذة نور اذلداية عن األىداف كمايلي 
  

"إن األىداف التعليمية يف ادلدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية 
تصنف إىل أغرض العامة واألغرض اخلاصة. إن أىداف العامة مناسبة 
مع رؤية ادلدرسة ويشار إىل أىداف اخلاصة ىي معيار الكفاءة حيتوي 
على أربع مهارات ويشار إىل الكفاءات األساسيات وتصنيفها إىل 

 قق الطالب يف عملية التعليم". أىداف تتح

( الكفاءة األساسية األول ٔصياغة الكفاءات األساسية فيو يستخدم التدوين: 
( ٖ( الكفاءة األساسية الثاين ىي ادلوقف االجتماعية، ٕىو ادلوقف الروحية، 
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( الكفاءة األساسية الرابع ىو ادلهارات. ٗالكفاءة األساسية الثالث ىو ادلعارف، 
سنة  ٕٓادلسلسل ألمر ادلذكور يف قانون النظام التعليم الوطٍت رقم يشَت ىذا 

الذي ينص على أن الكفاءة يتكون من كفاءات ادلواقف وادلعارف  ٖٕٓٓ
 وادلهارات. 

 : ٓٚجدول الكفاءة األساسية

 ٖ.ٗاجلدوال 
 الكفاءة األساسية يف الفصل السابع
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 الكفاءة األساسية في الفصل السابع الرقم
 الستقبال وتعيش لتعليم دينهم ٔ
ديتلك السلوك الصادق واالنضباط وادلسؤولية واألدب ورعاية  ٕ

 وثقة يف التفاعل مع األسرة واألصدقاء وادلعلمُت
تفهم ادلعرفة واقعية من خالل مراقبة )السمعية، والنظرية،  ٖ

والقراءة( ويسأل على أساس الفضول عنهم، سللوقات اهلل 
 والكائنات اليت واجهها يف ادلنزلية أو يف ادلدرسةواألنشطتو، 

تقدًن ادلعرفة الواقعية بلغة واضحة ومنطقية، يف عمل اجلمالية، يف  ٗ
حركة اليت تعكس الطفل السليم، وتعكس إجراءات الطفل على 

 سلوك ادلؤمنُت والنبيلة
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اإلسالمية عن عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة 
غَت فعال، ألن  ٖٕٔٓ. لكن قالت ادلعلمة تطبيق ادلنهج ٖٕٔٓىناك يستخدم ادلنهج 

بعض الطالب يف الفصل السابع ليس ىناك قادرا يف القراءة والكتابة. كما قالت ادلعلمة 
 :ٔٚيف ادلقابلة

، لكن يف ٖٕٔٓ"تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة تستخدم ادلنهج 
بسبب الطالب اليستطيع أن دعا تعلم النشاط، ألن  تطبيق غَت فعال،

بعض الطالب يف الفصل السابع ليس ىناك قادرا يف القراءة والكتابة 
  بال. المرتاح 

تعليم اللغة العربية يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج باستخدام 
. ٖٕٔٓلكن يف تطبيقها ليس ىناك مناسب بالتقرير ادلوجودة يف ادلنهج  ٖٕٔٓادلنهج 

وىذا بسبب كثَت الطالب ليس ىناك قادرا يف القراءة والكتابة، ولذلك طريقة التعليم 
 بطريقة ادلباشرة. 

تصميم مادة اللغة العربية من خالل اخلطوة التعليم سواء كانت "أن 
تعليم مادة آخر اليت تبدأ من اخلطوة اإلفتتاح ىي اخلطوة اليت يتم 
ازباذىا يف بداية عملية التعليم واخلطوة احملتوى ىي تعطي ادلواد التعليمية 

ح واخلطوة اإلختتام أو تقوًن الطالب واألىداف ىذه اخلطوة لتحديد صلا 
التعليم اليت ديكن الطالب يفهمون ادلواد التعليمية على أساس منتظم 

 وببطء".
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رغم أن اخلطوة التعليم سواء كان تعليم اآلخر ولكن زبتلف يف تقنية تعليمها ويف  

 مادة اللغة العربية تستخدم األستاذة تقنية تعليم اللغة العربية كما يلي:
 

"يف عملية تعليم اللغة العربية، بداية التعليم تكون مقياس للمعرفة 
قدرة الطالب حيث ستبدو الفروق الظاىرة بُت قدرة الطالب العالية 
وادلتوسطة والضعيفة بإقامة عالقة تعاون لتوفَت التوجيو والتدريب 
ادلستمر. كثَت من الطرائق اليت تستخدم الطريقة ادلختلفة بالطبع حىت 

لك ليس فقط باستخدام التعليم، وديكن استخدام السلوكية، يف ذ
وديكن باستخدام البنائية والنظرية اللغة األخرى، وضلن نندمج كل 
نظرية التعليم والطريقة ادلباشرة والطريقة السمعية والطريقة التحريرية 
وضلن نندمج من بعض الطرائق، وفقا دلا حيتاج على الظروف 

يقة الًتمجة ىناك كثَت من ىذه التقنية، ورلموعة ادليدانية، مثال بالطر 
متنوعة إذا نريد أن نًتجم. مثال ضلن نتعلم عن ادلفردات من ادلكتبة 
حىت ننظر مباشرة ىذا الرف واخلريطة وكلما يف ادلكتبة. مث يف وقت 
الحق ديكن استخدام السبورة ىناك ادلفردات وجعلُت باللغة العربية، 

 يكتب الطالب ولكن بالشفهية". ما العبارة العربية وال
 

من البيانات السابقة تدل على أن عملية التعليم يف مدرسة "ىداية الشبان" 
ادلتوسطة اإلسالمية خصوصا يف الفصل السابع يعٍت قبل تبدأ التعليم توزع الطالب 



ٜٙ 
 

 

على أساس قدرهتم. الغرض هبذا، إلقامة عالقة تعاون لتوفَت التوجيو والتدريب 
والطريقة ادلستخدمة اليت يتم استخدامت معلمة اللغة العربية يف تعليم اللغة ادلستمر. 

العربية وتدل أهنا من اإلبتكار واإلبداع الالزمة لدى معلمة اللغة العربية. وبالطريقة 
الًتمجة يف األنشطة الدراسية بالًتمجة من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية وكلها 

 كتابة. ذبري بالشفهي وال بال

 :ٕٚوقالت معلمة اللغة العربية يف فرصة ادلقابلة كما يلي

 
"مث بعد يعرف الطالب عن ادلفردات، أعطي الوقت الطالب لتنظيم 
الذايت قبل تقدم رأيهم اليت ستوسط من خالل اللغة وىذا جيعلها 
أكثر استعدادا وزلاولة دلمارسة ذبعل اجلملة العربية من تلقاء نفسو 

دلواد اليت يدريسهم. وأحيانا نستخدم التعليم التعاوين اليت تتعلق با
اليت فيها الطالب من قدرة العالية وادلتوسطة والضعيفة، ترجو من 
ىذه الطريقة لساعدة قدرة ادلتوسط والضعيفة على توجيو الطالب 

 أعالىا وطبعا يف مراقبتها". 
 

مة يف األنشطة من خالل ما سبق عن كالمت معلمة اللغة العربية أن دور ادلعل
التعليمية أن الطريقة ادلستخدمة ىي مباشرة إىل شلارسة وزيارة إىل مكان الذي سيتم 
تعليمها الطالب كي يكون فعاليا يف فهم ادلصطلحات العربية ادلتعلقة بأنشطة 
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الطالب اليومية. وهبذه الطريقة يستطيع أن أسهل الطالب يف فهم ادلفردات الذي 
 يدرسهم. 

احثة من ادلالحظة لنيل البيانات اليت تتكون من الدراسة الوصفية استفادت الب
التقوديية يف تعليم اللغة العربية. ففي ربصيل البيانات فطريقة ادلالحظة تعد وسيلة 

 سبلك البيانات الصحيحة وادلناسبة. 
يف تعليم اللغة العربية من خالل  ٖٕٔٓأرادت الباحثة أن تعريف تطبيق منهج 

التعلمية فيكوتسكي من جهة معلمة والطالب يف الفصل السابع وقامت النظرية 
 : ٖٚبادلالحظة التالية

وجدت الباحثة يف ميدان البحث أن ادلعلمة أخد الطالب من 
الفصول الدراسية وجيمع يف ادلكتبة مث ادلعلمة مباشرة أشار وقالت 

علمة باللغة العربية من ادلكتبة مث أمرت ادلعلمة الطالب دلتابعة ادل
لتكلم ادلفردات كما كالمتها ادلعلمة مث ادلعلمة يضيف اإلسم اإلشارة 
"ىذا الرفوف، ىذه اخلريطة" وغَت ذلك. مث تطلب ادلعلمة الطالب 
واحدا بواحد لذكر ادلفردات ادلذكورة عند ادلعلمة يف البداية، مث 
ادلعلمة تأمر الطالب لطرح كل األسئلة األخرى لزمالئهم يتم سبرير 

 ك مرارا وتكرارا للتأكيد فجميع الطالب يتكلمون. ذل
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 تحليل البيانات المالحظة والمقابلة . ب

بناء على نتيجة ربليل البيانات ادلقابلة إىل ادلعلمة والطالب من الفصل السابع 
عن تعليم اللغة العربية يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج تستخدم 

ادلتنوعة يف التعليم. وتصمم التعليم ليجعل الطالب يشعرون بالسعادة  ادلعلمة بالطريقة
والرتابة يف التعليم. دلاذا؟ ألن حيتسب الطالب أن اللغة العربية صعوبة وخاصة للطالب 

 ٗٚالذي مل عنده قادرا على القراءة والكتابة مرتاح البال.

النظرية التعلمية  اجلدوال من نتيجة ادلالحظة يف تعليم اللغة العربية من خالل
 فيكوتسكي.

 ٗ.ٗاجلدوال 
 نتيجة ادلالحظة يف تعليم اللغة العربية من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي

 المالحظة المؤشرات الخطوات الرقم
 أحيانا ال نعم

 
 

ٔ 

 
 

استخدامت 
منطقة التطور 

 األقرب

تعطي ادلعلمة ادلادة اليت يناسب 
 بقدرة الطالب

ٗ - - 

ادلعلمة الفرصة للطالب تعطي 
 إلكمال أو حل ادلشاكل نفسها

ٕ ٕ - 

تعطي ادلعلمة االىتمام كثَتا 
 للطالب لدى القدرة الضعيفة

ٕ - ٕ 
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 - - ٗ تعريف ادلعلمة قدرة الطالب
الدرجة يف ادلائة  

)%( 
 ٚ٘

% 
ٕٔ,٘ 

% 
ٕٔ,٘ 

% 
 

التعلمية تعرف من  ىذا اجلدول أن عملية تعليم اللغة من خالل النظرية 
 فيكوتسكي:

 استخدامت منطقة التطور األقراب  .ٔ
 تعطي ادلعلمة ادلادة اليت يناسب بقدرة الطالب .أ 

نظرا إىل اجلدوال أن ادلعلمة تعطي ادلعلمة الييت يناسب بقدرة 
 %  يف تعليم اللغة العربية.  ٓٓٔالطالب 

 تعطي ادلعلمة الفرصة للطالب إلكمال أو حل ادلشاكل نفسها  .ب 
%، ٓ٘تعطي ادلعلمة الفرصة إلكمال أو حل ادلشاكل نفسها 

   % أحيانا يف تعليم اللغة العربية. ٓ٘و
 تعطي ادلعلمة االىتمام كثَتا للطالب لدى القدرة الضعيفة  .ج 

تعطي ادلعلمة االىتمام كثَتا للطالب لدى القدرة الضعيفة 
       % أحيانا يف تعليم اللغة العربية.ٓ٘%، وٓ٘

 علمة قدرة الطالبتعريف ادل  .د 
 % يف تعليم اللغة العربية.  ٓٓٔادلعلمة تعريف قدرة كل الطالب 

 



ٖٚ 
 

 

 في تعليم اللغة العربية (Scaffolding)المبحث الثالث: تطبيق المساندة 

 عرض البيانات المالحظة والمقابلة . أ
نظرا إىل ادلالحظة تعليم اللغة العربية تكون مرحية وشلتعة يف عملية التعليم  

الفصل السابع حيث ادلعلم  تعطي اىتماما كبَتا للطالب الضعيفة وتدرب يف 
الطالب للتعبَت عن ادلفردات يف سياق ادلادة وإذا تسأل ادلعلمة الطالب ومل ذبد 
اإلجابة فتسأذلا عن ادلشكلة وستشرح مرة أخرى ادلواد إذا مل يفهم الطالب. 

أحيانا استحضار مهة للطالب وادلعلمة ذلا محاسة قوية لتعليم اللغة العربية و 
 بالقصة إذا مت ادلشبعة يف التعليم.

 : ٘ٚوبعد ذلك جاءت الباحثة بادلالحظة التالية

وجدت الباحثة ادلعلمة توجيو الطالب إىل أن يكون على   
استعداد دلتابعة درس اليوم، مث ادلعلمة فتحت ربية مع التحية 
والبسملة، مث تسأل ادلعلمة عن ادلفردات اليت قد يدرسهم. الغرض 
ليذكر الطالب عن ادلفردات ادلستفادة من أجل عدم نسيان. مث 

دام الكلمات دون الكتابة توفر ادلعلمة تعطي ادلادة مباشرة باستخ
ادلفردات من "األسرة"، تعطي ادلعلمة التوجيهات إىل الطالب لَتسم 
أعضاء األسرة ادلوجودة يف بيتهم. بعد انتهى العمل الطالب، ترسم 
ادلعلمة يف السبورة عن أعضاء األسرة، ىناك أب، أم، وأخ، وأخت، 

يتناوب على وجد، وجدة، وغَت ذلك. ادلعلمة بتوجيو  الطالب 
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متابعة ادلعلمة يف الكالم. مث يكتب ادلعلمة ادلفردات يف السبورة 
ويكتب الطالب يف كراستهم. وليعرف فهم الطالب من ىذه ادلادة، 

 تأمر ادلعلمة الطالب ليجعل اجلملة ادلفيدة من ادلفردات عن األسرة. 
مث توزع الطالب إىل مخس اجملموعات ليًتجم ويفهم النص 
العربية عن األسرة. كل اجملموعة ىناك الطالب الذي لدى القدرة 

بعد العالية ليساعد الطالب اآلخر ليفهم الطالب عن النص العربية. 
انتهى من العمل تقدم وكيل من اجملموعة ليشرح نتائج ادلناقشة يف  

. ويظهر الطالب عند يتعلم هبذه كل اجملموعة باللغة نفسو
 اإلسًتاتيجية محاسة. 

 من استجابة ملحوظة أيضا ادلعلمة الباحثة تالحظ وعندما
ىذه ادلالحظة إىل الطالب  .ادلعلمة هبا قامت اليت التعليم على الطالب

فصل السابع عندما حيدث عملية التعليم يشعر الطالب بالسعادة، أالحظ 
ستجيب باجليد وينشأ رغبة الطالب عن التعليم من أنشطة التعليم أهنا ي

 ويفرح عن ىذه ادلادة.
نظرا إىل ىذه ادلالحظة أن الطالب يف أنشطة تعليمية قد فرح 

" على  V التعليم ومن ذلك كان أوراق ادلالحظة )يف ادلالحق( تضع "
 كلمة "نعم" يف مجيع العبارات.

 



ٚ٘ 
 

 

اللغة العربية  يتكلم الطالب عن حقيقة الوقائع اليت تقوم بتعليم
 :ٙٚعلى عملية التعليم يف الفصل، كما يلي

 
"يف تعليم اللغة العربية تستخدم ادلعلمة الطريقة واالسًتاتيجية ادلتنوعة 
حىت نشعر بسعادة وال رتابة. مثال، يتعلم عن ادلفردات، تبدي 
ادلعلمة الشيء ما يتعلق بادلفردات. ونذىب إىل ادلكتبة إذا كان نتعلم 

ة. وضلن نفضل عندما نتعلم مع رمالئنا يف اجملموعة، ألن عن ادلكتب
نشعر سهلة إذا كان نتعلم مع زمالئنا. وبإعطاء الوقت إلينا قبل 
نتقدمنا عن أفكارنا بتوسط من خالل اللغة ديكن أن ربفيز األفكار 
وادلشاعر وادلصاحل وكذلك انتباىنا إىل ادلواد حىت عملية التعليم مثَتة 

يهات مكثفة من األستاذة لبعض الطالب القدرة لالىتمام. وتوج
ادلنخفضة، ىذا مفيد لفهم ادلواد حىت تكون قادرا على حل مشاكل 

جدا بالقيام بو مجيع الدراسات. وضلن احب إذا  بنفس. وىذا فعالية
 نتعلم بالتعلم اجملموعة".

 من خالل ما سبق عن كالمت معلمة اللغة العربية أن دور ادلعلمة يف األنشطة
التعليمية أن الطريقة ادلستخدمة ىي مباشرة إىل شلارسة وزيارة إىل مكان الذي سيتم 
تعليمها الطالب كي يكون فعاليا يف فهم ادلصطلحات العربية ادلتعلقة بأنشطة 
الطالب اليومية. وهبذه الطريقة يستطيع أن أسهل الطالب يف فهم ادلفردات الذي 

 يدرسهم. 
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 :ٚٚمعلمة اللغة العربيةواإلضافة من ادلقابلة مع 
 

"ومن خالل مهارة الكالم أعتقد أن أحسن يف فهم ادلفردات وحفظ 
ادلفردات وادلسطلحات ادلتعلقة عن األنشطة اليومية. وأحيانا أوزع 
اجملموعة ليفهم النص العربية، والنص العربية سلتلف بُت اجملموعة. 

ادلتوسطة وكل اجملموعة ىناك الطالب الذي لدى القدرة العالية و 
والضعيفة. والطالب بالقدرة العالية اليت تًتأس التعليم يف اجملموعة. 
أعطي الوقت ليعمل ىذه الوظيفة، وبعد إنتهى من العمل، وكيل من 
اجملموعة تقدم لشرح النص باللغة نفسو أمام اجملموعة اآلخر. وهبذه 
الطريقة يستطيع أن يسهل الطالب ليفهم ادلادة ألن يتعلم مع 

 ئهم ويشعر الطالب باحلماسي". زمال
 

شلا قدمت ادلعلمة اللغة العربية تستنتج الباحثة أن دور ادلعلمة يف األنشطة 
التعليمية يدل على قاربة الطالب مع الطالب اآلخر والطريقة ادلستخدمة ىي 
يستخدم الطالب الذي لدى القدرة العالية ليساعد زمالئهم ليفهم النص العربية. 

 الطالب محاسة عند يتعلم مع زمالئهم.وينظر 

من خالل ما سبق عن كالم الطالب يدل أن الطريقة بالتعليم التعاوين مثل 
التعليم مع زمالئهم باجملموعة يستطيع أن يفهم الطالب ادلادة سهلة. وباستخدام 

                                                           
77
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الطالب الذي لدى القدرة العالية ليساعد الطالب اآلخر جيعل التعليم جذابة وال 
 رتابة.

 

 تحليل نتائج البيانات . ب

بناء على نتيجة ربليل البيانات من الطرائق التعليمية ادلستخدمة يف التعليم احدى 
منها يعٍت التعلم التعاوين أو التكوين ادلصغر. حيث يف ىذه التعليم خياجل الطالب الذي 

نات لدى القدرة العالية ليساعد الطالب اآلخر الذي لدى القدرة الضعيفة. كما يف بيا
ادلالحظة، يظهر الطالب محاسا يف ادلتابعة التعليم. تطبيق ىذه النظرية كإحدى الطريقة 
للمساعدة ربقيق اذلدف وتطبيقها يف ىذا ادلدرسة بالدرجة اجليد وادلناسبة لتطبيق يف ىذه 

  ٛٚمادة.

اجلدوال من نتيجة ادلالحظة يف تعليم اللغة العربية من خالل النظرية التعلمية 
 كي.فيكوتس

 ٘.ٗاجلدوال 
 نتيجة ادلالحظة يف تعليم اللغة العربية من خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي

 المالحظة المؤشرات الخطوات الرقم
 أحيانا ال نعم

 - ٕ ٕ تستخدم ادلعلمة التعليم التعاوين  
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ٚٛ 
 

 

 
 

ٔ 

 
 

 تطبيق ادلساندة

زيادة اإلنتاجية من خالل 
مساعدة من تعليم الكبار أو 

 الطالب الذي قادرا

ٔ ٔ ٕ 

 ٖ - ٔ تعطي ادلساعدة ما حيتاج فقط
تعطي ادلعلمة الدوافع إىل 

 الطالب
- - ٗ 

الدرجة يف ادلائة  
)%( 

 ٕ٘
% 

ٚ٘
% 

ٔٛ,ٚ٘ 
% 

  

تعرف من  ىذا اجلدول أن عملية تعليم اللغة من خالل النظرية التعلمية 
 فيكوتسكي:

 تطبيق ادلساندة .ٔ
 التعليم التعاوينتستخدم ادلعلمة  .أ 

%، ٓ٘وجدت الباحثة أن ادلعلمة تستخدم التعليم التعاوين 
 % ال تستخدم ادلعلمة التعليم التعاوين.ٓ٘و

زيادة اإلنتاجية من خالل مساعدة من تعليم الكبار أو الطالب الذي   .ب 
 قادرا

% ٓ٘يف ىذه الناحية وجدت الباحثة أن تعليم اللغة العربية 
أحيانا باستخدام زيادة اإلنتاجية من خالل مساعدة من تعليم الكبار أو 

 الطالب الذي قادرا. 



ٜٚ 
 

 

 تعطي ادلساعدة ما حيتاج فقط  .ج 
% يف تعليم اللغة ٓٓٔأن تعطي ادلعلمة ادلساعدة ما حيتاج فقط 

 العربية.
 إىل الطالب تعطي ادلعلمة الدوافع .د 

% ٕ٘% أحيانا، و ٘ٚادلعلمة تعطي الدوافع إىل الطالب 
                  تعطي الدوافع إىل الطالب.

يأثر عملية التعليمية بالتحدث فعالية يف التعليم ويعتمد أيضا على الذات اخلاصة 
ادلناسبة الطالب فينبغي أن تكون ادلعلمة لتحسُت النشاط من التعليم عن طريق التدريس 

نظرا إىل ادلالحظة أن الطالب يف أنشطة  يف رلال دراسة وخاصة يف تعليم اللغة العربية.
التعليمية بالطريقة قد فرح التعليم ومشاركة التفاعل عن الكالم كاستغراق الطالب 

 للمحاولة جييب أسئلة ادلعلمة بسرعة. 
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 المبحث الرابع: مناقشة نتائج تحليل البيانات

 ق منطقة التطور األقرب في تعليم اللغة العربيةتطبي .0
من ادلعروف أن نتائج إن عملية التعليم اليت سيتم تنفيذىا لوصول إىل 
األىداف ادلرجوة، ينبغي أن يوافق على ما مت زبطيطو. بناء على نتيجة ربليل 
البيانات إحصائي، أن تعليم مادة اللغة العربية بتطبيق نظرية فيكوتسكي لو 

قوية بنتيجة ىذه ادلادة ويساعد لتحقيق األىداف فيها. تطبيق نظرية  عالقة
فيكوتسكي يستطيع أن يساعد لتحقيق األىداف فيها. تطبيق نظرية فيكوتسكي 

 يستطيع أن يساعد ادلعلم والطالب قي عملية التعليمية يف مادة اللغة العربية.
ية ألن السبثل يف احلقيقة الكفاءات األساسية خالية من ادلواد التعليم

ادلواضيع احملددة. وذكرت الكفاءة األساسية الحتياجات الكفاءت الطالب، أما 
ادلوضوعات ىي توفَت كفاءة. ولذلك خيدم الكفاءات األساسية كعنصر أساسي 

 من معايَت الكفاءة. 
ولذلك حيتاج الطالب إىل معرفة معايَت الكفاءة والتمكن من الطابع 

سلرجات التعلم، حبيث ديكن للطالب يعدوا أنفسهم  الستخدامها تقييم معيار
من خالل التمكن متعدد الكفاءات والطابع اخلاص، كشرط مسبق للشروع يف 

 ٜٚمستوى إتقان الكفاءة واحلرف التايل.
تطلب ىذه النظرية الطالب الفعالة يف التعليم حىت تأثَت نتيجة فيها 

بالتفاعل بينهم باللغة  حيث أن الطالب ليس صامتة يف التعليم ولكن فعالة
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العربية ويشعر بالسهولة يف تعليم مادة اللغة العربية. لذلك تطبيق ىذه النظرية 
 لًتقية نتيجة تعليم مادة اللغة العربية ومهارة الكالم.

ألجل ربقيق العملية التعليمية ذات الفعالة، تصمم الطريقة تعليم اللغة 
عليمية ضلو احملاضرة والتحفيظ والتدريب العربية اليت تتكون من عدة األساليب الت

والسؤال واجلواب والتوظيف. وكذلك استخدام الوسائل التعليمية ادلؤيدة من 
الكتب ادلدروسة والسبورة والقلم لتسهيل إلقاء ادلادة وشرح ادلعلومات وتقدًن 
األمثلة. ىذا ادلوافق على فكرهتا على أن ادلعلمة يف ىذه الطريقة مطالب 

م أساليب ووسائل متنوعة إلبراز اجلولنب األساس يف القاعدة اللغوية بالستخدا
 اليت يعرضها من ذلك مثال استخدام السبورة.

وكان تنفيذ تعليم اللغة العربية عند الباحثة قد وافقة على ادلعايَت لتنظيم 
( توجيو التعليم لوصول إىل األىداف، كان ٔ ٓٛعملية التعليم والتعلم، وىي:

خل والطريقة وإجراءات التعليم ادلستخدمة ذلا دور ىام لتسهيل تناسب ادلد
( استخدام ٕالطالب، فصار أن التعليم يوجو لوصول إىل األىداف ادلطلوبة، 

الطريقة ادلناسبة وفقا لتخطيطها، استخدمت ادلعلمة الطريقة التعلم التعاوين 
طالب على سيطرهتا لتقدًن ادلاة اللغة العربية والتمرينات والتطبيقات لتسهيل ال

( استخدمت الطريقة البديلة، ديكن تعليم اللغة العربية بإحدى الطرائق ٖسباما، 
التعليمية من احملاضرة والتحفيظ والتدريب والسؤال واجلواب والتوظيف، حيث 

( تنفيذ خطوات التعليم وفقا لتخطيطها، ٗيعلم الطالب بأسلوب مرونة احلاجة، 
مناسبة باخلطوات اليت مت زبطيطها من ادلرحلة االستعداد قد مت العملية التعليمية 

 ومرحلة التدريس ومرحلة التقييم. 
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ألجل ربقيق صلاح التعليم، عملت ادلعلمة ربديد األىداف أو ادلفاىيم 
لتعلمها، وربديد األىداف يناسب بقدرة الطالب لكي يسهل الطالب يف 

طالب يف الفصل السابع لدى القدرة ادلتابعة التعليم اللغة العربية، ألن ليس كل ال
العالية لكن ىناك القدرة الضعيفة. لذلك  يف عملية تعليم اللغة حيتاج اىتمام 
اخلاص للطالب الذي لدى قدرة الضعيفة، وادلعلمة اللغة العربية يف الفصل 

 السابع أحيانا تعطي اىتماما اخلاص لذلك الطالب.
دلسافة بُت مستوى التطوير بأهنا ا (ZPD)تعريف منطقة تطور األقرب 

الفعلي الذي ينشأ من حل ادلشكلة بصورة مستقلة وبُت مستوى التطور احملتمل 
حدوثو خالل حل ادلشكلة بتوجيو بالغ أو التعاون مع األقران. أو ىي ما ينجزه 

  ٔٛالطفل اليوم دبساعدة اآلخرين ويتمكن من فعلو غدا بشكل مستقل.
مي على وفق نظرية فيكوتسكي فقد مت خطوات التعلم الربنامج التعلي

ربديد خطواهتا على وفق خطة للتحقيق من األىداف ادلعرفية والوجدانية وادلهارية 
 واليت تتم بأتباع اخلطوات اآلتية: 

 اخلطوة األوىل: ربديد ادلفاىيم وادلبادئ واليت خيطط لتعلمها.
 لنشاط تعاوين بُت ادلعلم وادلتعلم. taskاخلطوة الثانية : بناء مهمة التعلم 

 اخلطوة الثالثة : تطبيق اخلطة وتنفيذ التعليم وتقوًن األداء.
ويف ىذا الصدر يرى الباحثة أن تعليم اللغة العربية دبدرسة "ىداية 
الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية ربديدا يف الفصل السابع يناسب بالنظرية التعلم 
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وربثو  التطور األقرب يف تعليم اللغة العربيةمنطقة فيوتسكي خصوصا بتطبيق 
 % بشكل جيد. ٘ٚعلى إصلاز العمل 

 
 تطبيق المساندة في تعليم اللغة العربية .3

تعليم اللغة العربية تكون مرحية وشلتعة يف عملية التعليم يف الفصل السابع 
حيث ادلعلم  تعطي اىتماما كبَتا للطالب الضعيفة وتدرب الطالب للتعبَت عن 

فردات يف سياق ادلادة وإذا تسأل ادلعلمة الطالب ومل ذبد اإلجابة فتسأذلا عن ادل
ادلشكلة وستشرح مرة أخرى ادلواد إذا مل يفهم الطالب. وادلعلمة ذلا محاسة قوية 
لتعليم اللغة العربية وأحيانا استحضار مهة للطالب بالقصة إذا مت ادلشبعة يف 

 التعليم.
علي الرغم من ان األطفال ال يزالون  جادلللتعلم  فيكوتسكييف نظرية 

دلرافقو بنشاط كل نشاط لألطفال. االضافو  يشاركون يف التعلم النشط، وادلعلمُت
أيضا تاثَت ىام علي النمو ادلعريف للطفل، ويبدو  إىل ادلعلمُت ، فان االقران ذلم

العثور من ىنا ديكن   .التعاونيات يعجل بنمو الطفل ان العمل اجلماعي يف
من األطفال رفعوا دعوى عليهم،  الرغم ىوعل ٖٕٔٓتعليمية ال عليها يف ادلناىج

 ةنشطألال يسلمون فقط، ولكن ادلعلم ال يزال يرافق كل ا ن ادلعلمُتإف
 82.الطالبية

عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة "ىداية الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية 
طالب الذي ذلا قدرة العالية ليدرب الطالب ذلا بطريقة التعلم التعاوين ويتضمن ال
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قدرة الضعيفة. ألن هبذه الطريقة جيعل الطالب محاسة يف التعليم ويستطيع أن 
 يسهل الطالب يف قبول ادلادة. 

الرغم من األطفال ال يزالون  ىعل للتعلم جادل فيكوتسكييف نظرية 
 ةضافإلنشاط لألطفال. ا رافقو بنشاط كلدل يشاركون يف التعلم النشط، وادلعلمُت

أيضا تاثَت ىام علي النمو ادلعريف للطفل، ويبدو ان  ن االقران ذلمإإىل ادلعلمُت، ف
من ىنا ديكن العثور عليها   .التعاونيات يعجل بنمو الطفل العمل اجلماعي يف

ن إمن األطفال رفعوا دعوى عليهم، ف الرغم ىوعل ٖٕٔٓتعليمية ال يف ادلناىج
 83.الطالبية ةنشطألسلمون فقط، ولكن ادلعلم ال يزال يرافق كل اال ي ادلعلمُت

استخدام ادلساندة. ذبد فرصة الستخدام ىذه التقنية عندما ربتاج 
مساعدة الطالب لنشاط من تلقاء نفسها. استخدام السقاالت أيضا دلساعدة 
الطالب يرتفع إىل مستوى أعلى من اخلربة وادلعرفة. تعطي ادلساعدة ما حيتاج 

تاجها إذا إليها. نالحظ استعداد وجهود الطالب وتقدًن اإلغاثة خفيف إذا حي
 يبدو أن الطالب تردد وإعطاء التشجيع. 

استخدام صديقا لزمالء الطالب الذي أكثر كفاءة كمدرس. كما وفقا 
فيكوتسكي ليست رلرد البالغُت الذين مهمة يف مساعدة الطالب على تعلم 
ادلهارات ديكن للتالميذ االستفادة أيضا من ادلساعدة والتوجيو من ادلزيد 

  ٗٛاء.األصدقاء واخلرب 
ويف ىذا الصدر ترى الباحثة أن تعليم اللغة العربية دبدرسة "ىداية 
الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية ربديدا يف الفصل السابع من خالل النظرية التعلمية 

                                                           
83

 Muhammad fathurrohman, Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Klimedia, 

2015), hlm. 105 
84

 Muhammad fathurrohman, Paradigma Pembelajaran........, hlm. 105 



ٛ٘ 
 

 

وربثو على إصلاز العمل  يف تعليم اللغة العربية فيوتسكي خصوصا بتطبيق ادلساندة
 % بشكل كفاية.ٕ٘,ٙ٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ٛٙ 

 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
 ملخص نتائج البحث . أ

بناء على نتائج التقوًن احملصولة أثناء تنفيذ تعليم اللغة العربية يف مدرسة "ىداية 
اللغة العربية من الشبان" ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج، ديكن االستنتاج على أن تعليم 

 خالل النظرية التعلمية فيكوتسكي أن يستخلصها الباحثة كما يلي:
 تطبيق منطقة التطور األقرب يف تعليم اللغة العربية .ٔ

تطبيق منطقة التطور األقرب يف تعليم اللغة العربية الذي مت صياغتو 
يعترب جيد، ألهنا تعليم اللغة العربية يف حلصل يناسب بالنظرية التعلمية 
فيكوتسكي من ناحية منطقة التطور األقرب، كل ادلؤشرات تطبيق منطقة التطور 

 األقرب يعٍت:  األقرب على وشك أن تتحقق. أما ادلؤشرات من منطقة التطور
 تعطي ادلعلمة ادلادة اليت يناسب بقدرة الطالب .أ 
 لطالب إلكمال أو حل ادلشاكل نفسوتعطي ادلعلمة الفرصة ل .ب 
 تعطي ادلعلمة االىتمام كثَتا للطالب لدى القدرة الضعيفة .ج 
 تعريف ادلعلمة قدرة الطالب .د 

%، ٓٓٔومن تلك ادلؤشرات اليت تتحقق من مؤشرات الواحدة والرابعة 
وربثو على إصلاز العمل %.  ٘ٚ%، وادلؤشرات الثالثة ٓ٘ؤشرات الثانية وادل

 % بشكل جيد. ٘ٚ
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 تطبيق ادلساندة يف تعليم اللغة العربية .ٕ
استخدام ادلساندة. ذبد فرصة الستخدام ىذه التقنية عندما ربتاج 
مساعدة الطالب لنشاط من تلقاء نفسها. استخدام السقاالت أيضا دلساعدة 

فع إىل مستوى أعلى من اخلربة وادلعرفة. تعطي ادلساعدة ما حيتاج الطالب يرت
إليها. نالحظ استعداد وجهود الطالب وتقدًن اإلغاثة خفيف إذا حيتاجها إذا 

 يبدو أن الطالب تردد وإعطاء التشجيع. 
أما ادلؤشرات تطبيق ادلساندة يف تعليم اللغة العربية الذي مت يعترب كفاية، 

 ة يعٍت: من تطبيق ادلساند
 تستخدم ادلعلمة التعليم التعاوين  .ٔ
زيادة اإلنتاجية من خالل مساعدة من تعليم الكبار أو الطالب  .ٕ

 الذي قادرا
 تعطي ادلساعدة ما حيتاج فقط .ٖ
 تعطي ادلعلمة الدوافع إىل الطالب .ٗ

ومن ادلؤشرات أحيانا يعمل يف تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع.  
وىذا بسبب نتيجة الطالب  .كفايةبشكل   %ٕ٘,ٙ٘وربثو على إصلاز العمل 

 ناقص من معيار الكفاءة. 
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 مقترحات البحث . ب
بناء على ما حصلت عليها الباحثة من نتائج البحث حيسن لو أن يقدم االقًتاحات 

 ما يلي:
 للمعلم .ٔ

إللقاء ينبغي على ادلعلم أن تطور الطريقة والوسيلة التعليمية ادلستخدمة  (أ 
 ادلادة، حبيث اليكون التعلم شلال.

ينبغي أن خيطط برنامج ادلتابعة من ادلادة والطريقة حسب حاجتهم، حبيث  (ب 
 يصلحوا حيققوا النجاح بإنقال إىل الفصل التايل. 

ينبغي أن يعطيهم التحفيز والتوجيو،السيما للطالب الذين يستصعبون يف  (ج 
 متابعة العملية التعليمية.

 للطالب  .ٕ
 يرقي الرغبة واإلىتمام بالدرسأن  (أ 
 أن يشارك التعليمية يف الفصل أكثر فعاال (ب 
 أن يرقي ادلثابرة لتعلم ادلادة وربفيظها (ج 
أن يعود شلارسة ادلادة لستكمال التدريبات باستخدام ادلعاجم العربية إلزدياد  (د 

 ادلفردات.
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 المراجعالمصادر و 
 

 المراجع العربية . أ

إنتاج ادلواد التحليلية الربامج التعليم  .القدس ادلفتوحةة التدريس جبامعة أعضاء ىيئ
 (مٕٓٓٓ .والعلوم والثقافة )متشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية .عن بعد

عبد اهلل )الكويت: وكالة ادلطبوعات  أصول البحث العلمي ومناىجو . أمحد ،بدر
 (ٕٜٛٔ .حرمي

 .يف الًتبية وعلم النفس مناىج البحث .عبد احلميد جابر وأمحد خَتي كاظمجابر 
 العربية للطبع والنشر والتوزيع()القاىرة: دار النهضة 

رللة القادسية يف اآلداب  .ل الفتلي ووسام صلم زلمد التميميحسُت ىاشم ىندو 
 (ٕٕٔٓ .(ٔ( العدد )ٔٔاجمللد )) .والعلوم الًتبوية

: ماالنج) .العادليمنهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز  .ديوي محيدة،
 (مٕٔٔٓ .الك إبراىيم دباالنجمطبعة جامعة موالنا م

فعالية التدريس وفقا لنظرية فيكوتسكي يف اكتساب  .عزمي عطية أمحد الدواىيدي،
 .. رسالة ماجيستَتبعض ادلفاىيم البيئة لدى طالبات جامعة األقصى بغزة

 .غزة –مية اجلامعة اإلسال .)غزة: عمادة الدراسات العليا .غَت منشورة
ٕٓٓٙ) 
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 Secondالًتمجة لكتاب  .نظريات تعلم اللغة الثانية .روزاموند ميتشل وفلورنس مايلز

Language Learning Theories ض: )الريا .مًتجم عيس بن عودة الشريويف
 (ٕٗٓٓ .مطابع جامعة ادللك سعود

 .ألساليب العامةدراسات يف ادلنهج وا .صاحل ذياب ىندي وىشام عامر عليان
 دون السنة( .لنسر والتوزيع)عمان: دار الفكر للطباعة وا

)مكة:  .ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى .رشدي أمحد، طعيمة
 دون النشر والسنة(

)مكة: دون النشر  .تعليم العربية  هبا مناىجو وأساليبو .رشدي أمحد طعيمة،
 والسنة(

 .ٔط.  .مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى .رشدي أمحد طعيمة،
 م(ٕٓٔٓ .نة نصر: دار الفكر)مدي

اللغة العربية مناىجها  .ي وسعاد عبد الكرًن عباس الوائليطو على حسُت الدليم
 (ٕ٘ٓٓ .األردن: دار الشروق) .ٔط.  .وطرائق تدريسها

ة )عمان: دار ادلسَت  .تدريسيةالتقوًن الواقعي يف العملية ال .زلمد مصطفى العبسي،
 (مٜٕٓٓ .للنشر والتوزيع

ار )الرياض: د .أساليبو –أدواتو   -البحث العلمي : مفهوم  .دوقان ،عبيدات
 (ٜٜٛٔ .أسامة للنشر والتوزيع
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)القاىرة  .ٖجزء  .تطبيقتها العملية  -مادهتا  –الًتبية احلديثة  .صاحل عبد العزيز،
 م(ٜٜٙٔ .دار ادلعارف

للنشر  )الرياض: دار ادلسلم .ادلهارات اللغوية وطرائق تدريسها . أمحد فؤاد علينا،
 (ٖٔٗٔ .والتوزيع

 (ٜٜٔٔ .)قاىرة: دار ادلعارف .ٖط.  .ادلنهج وعناصره .إبراىيم بسيوين عمَتة،
 .البحث النوعي يف الًتبية وعلم النفسي .خالد زلمد أبو شعَتة ،ثائر أمحد غباري،

 م(ٜٕٓٓ .العريبكتبة اجملتمع )عمان: م

)ادلكة ادلكرمة: جبامعة أم  .طبقة األوىل .ادلناىج .مرب للطبف بن حسُت فرج
 ( ٜٜٛٔ .القرى

رللة القادسية يف اآلداب والعلوم الًتبية: أثر برنامج تعليمي . نادية حسُت يونس،
على وفق نظرية فيكوتسكي يف ربصيل واستبقاء مادة االحياء لدى طالبات 

 م(ٕٛٓٓ .(ٙ( اجمللدة )ٗ-ٖ)العددان ) .ادلتوسطالصف الثاين 
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 دليل المقابلة مع مدرسة اللغة العربية

 

 من ناحية شخصية . أ

 مىت تعلم يف مدرسة ىداية الشبان؟ .ٔ

 ما ىي ادلواد اليت تعلم يف ىذه ادلدرسة؟ .ٕ

 ىل أنت سعيدة يف تعلم اللغة العربية؟ .ٖ

 يف أي فصل تعلم اللغة العربية؟ .ٗ

 ىل تعرفُت اسًتاتيجية مالئمة لتعليم اللغة العربية؟ .٘

 طبقت اسًتاتيجية واحدة لكل ادلواد؟ ىل .ٙ

 من ناحية رلال التدريس . ب

 كيف تصميم مادة اللغة العربية يف تعليم؟ .ٔ

 ما ىي طرق التدريس ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ .ٕ

 ىل تعتقد أن طرق التدريس مادة اللغة العربية مناسبة لطالب؟ .ٖ

 كيف اسًتاتيجيات يف تعلم مادة اللغة العربية؟ .ٗ

 تعليم التعاوين يف تعليم اللغة العربية؟ ىل ىناك .٘

 كيف عملية تعليمها؟ .ٙ

 ما ىي اإلستجابة اليت تريدين من الطالب يف التعليم؟ .ٚ

 

 

 

 



 

 

 دليل المقابلة مع الطالب

 

 ما رأيكم يف تعليم اللغة العربية؟ .ٔ

 ما طرق التدريس ادلستخدمة عند ادلعلمة يف مادة اللغة العربية؟ .ٕ

 ة العربية يف مادة اللغة العربية؟ماذا تستفيد من تعليم اللغ .ٖ

 ىل أنتم سعيدة يف تعليم اللغة العربية؟ .ٗ

 ىل تطلب ادلعلمة الطالب ادلناقشة يف تعليم اللغة العربية؟ .٘

 ىل طرق التدريس ادلستخدمة مناسبة ليفهم الطالب؟ .ٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أورق المالحظة

 

 :   اليوم والتاريخ

 :    الفصل

 :  ادلالحظة عليها

 : الباحثة  ةادلالحظ
 

 المالحظة المؤشرات الخطوات

 أحيانا ال نعم

 

 

 تقدًن األىداف

    تقدًن أىداف التعليم

أىداف التعليم ادلناسبة ذلذا 
 ادلوضوع

   

أىداف التعليم ادلناسبة ورقة 
 التدريبات ادلطالبات

   

تعلم ادلواد ادلناسبة ألىداف 
 التعليم

   

    دراستها تعزيز ادلواد اليت سيتم

تثَت ادلعرفة السابقة لدى 
 الطالبات

تسأل طالبات من اخلربة أم 
 ادلعرفة عم ادلواد

   

ربط ادلواد مع ادلعلم الاليت قد 
 تعلمن الطالبات

   

عملية التعليم بتطبيق 
 نظرية فيكوتسكي

التأكيد على أمهية دور التفاعل 
 االجتماعي لتطوير التعلم

   



 

 

 

 

 

استخدامت  .ٔ
التطور  منطقة

 األقراب

يبدأ التعليم يف احلد األعلى يف 
ادلنطقة، حيث كن الطالب 

قادرا على ربقيق اذلدف مع 
 التعاون ادلعلم. 

   

تعطى الفرصة للطالب 
إلكمال أو حل ادلشاكل 

 بنفسها

   

يساعدة أو جيميع الطالب 
 الذي حيتج إىل التوجيو

   

    احلوار مع الطالب

ة الطالب إعطاء فرصة كافي
 لتطوير قدرهتم

   

 

 

 

 

 

 تطبيق ادلساندة .ٕ

يالحظ على اجملموعات 
الطالب الذي ال يكمن حيلل 

 منها

   

يساعدالطالب عندما حيتج إىل 
 مساعدة لنشاط دببادرة منها

   

تعطي ادلساعدة طالب الرتفاع 
إىل مستوى من اخلربة وادلعرفة 

 يف أعلى

   

تقدًن سلتلف من أنواع 
 ت ادلساعدةمستويا

   

    تعطى ادلساعد ما حيتج فقط



 

 

زيادة اإلنتاجية من خالل 
مساعدة من تعليم الكبار أو 

 الطالب الذي قادرا. 

   

تالحظ رغبة الطالب 
 وجهدىم

   

    إعطاء دفعة قوية عندما يًتدد

 

 تطبيق التوسط .ٖ

    استخدم التوسط ما وراء ادلعرفة

    استخدم الوساطة ادلعرفية

 /إعداد الطالب قبل مناقشة 
 حوار مع االتصال الشخصية

   

 

 

 

 التعاون .ٗ

    تساعد الطالب على تعاون

    حيفيز الطالب للتعاون

    حيفيز الطالب للمساعدة                                      

حيفز الطالب  لتقييم آراء  
 اآلخرين

   

جيعل الطالب لنشاط يف 
 الكالم

   

اشًتك الطالب يف أنشطة 
 التعليم

   

تقدم وسائل اإلعالم 
 واألحداث ذات االىتمام

   

 

 تعلم االستجابة

تشجيع الطالب ليجعل 
 االستنتاج من الدراسة

   



 

 

    استجابة لتنفيذ مناقشة وتبادل

    وردا على أسئلة الطالب

القيام التعليمات شفويا  تقييم
 للطالبات بشكل عشوائي

   

تعطي أسئلة مناسبة للمادة 
 الدراسة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المالحظة إلى الطالب في أداء عملية التعليم

 

 المالحظة المؤشرة الخطوة

 ال نعم

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطة الطالب

   اإلجابة من األنشطة التعليمية يف أول اللقاء

مراعاة األىداف التعليمية على الوجو العام 
 واخلاص

  

   االستعداد للمشاركة يف عملية التعليم

   يبدو الطالب ردا إجيابيا يف عملية التعلم

يشارك الطالب بنشاط يف التفاعل 
 االجتماعي مع اآلخرين

  

   شلارسة مع زمالئهم

   التعاون بُت األعضاء ليتفاعل

قادرة على اإلكتشاف خصوصيات والضعف 
ية عندما وأخطاء عن اجلملة اللغة العرب

 استجاب زمالئهم

  

   محاسة يف ادلناقشة

يسأل الطالب األسئلة على ادلعلمة إذا كان 
 لديهم صعوبة يف التعليم

  

   زلاولة للقيام الوظيفة بنفسها

   يعمل الطالب الوظيفة دبساعدة اآلخرين

   الطالب سعيد ومحاسة يف التعليم 



 

 

 

 فرحة الطالب

   يمدوافع دلتابعة التعل

 ويبُت الردود:

االبتسام أو الضحك على أشياء مضحكة 
 تسليها دىشتها عندما يسمعون شيء مدىش 

  

 

 

 اإلبداعية

   القدرة على البحث  والعثور على مشاكلهم

طرح األسئلة على ادلعلمة إذا كان لديها 
 صعوبة يف التعليم

  

   زبلص وتعليق على عملية التعليم

   لتعليمية مع كلماهتاتلخيص ادلواد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عملية تعليم اللغة العربية

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ادلقابلة مع ادلعلمة اللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السيرة الذاتية

 

 صيةالمعلومات الشخ .أ 

 إيناس أمنية:    اإلسم

 ٕٗٔٓٓٚٙٔ:   رقم القيد

 ٜٜٗٔيونيو  ٕٙمسارانج، :   مكان ادليالد وتارخيو

 : تعليم اللغة العربية  قسم 

 ٕٙٔٓ:  سنة بداية الدراسة

 مسارانج -غينوك :    العنوان

 ٕٓٚٔٔٙ٘ٛٚ٘ٛٓ:   رقم اجلوال

 inasumni@gmail.com:   الربيد اإللكًتوين

 

 

 المستوى الدراسي .ب 

 السنة المستوى الدراسي رقم

  ٕٓٓٓ – ٜٜٛٔ ألطفال تربية اإلسالمروضة ا ٔ
  ٕٙٓٓ – ٕٓٓٓ مدرسة اإلبتدائية تربية اإلسالم ٕ
 ٜٕٓٓ – ٕٙٓٓ مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ىداية الشبان ٖ
 ٕٕٔٓ – ٜٕٓٓ مدرسة الثانوية اإلسالمية دار األمانة ٗ

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة  ٘
 لك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنقموالنا ما

ٕٕٓٔ - ٕٓٔٙ 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة  ٙ
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

ٕٓٔٙ – ٕٓٔٛ 
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