
 أ

 

 ىباتانججاكلالوسطىمنهجتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكّ


رسالةاؼباجستَت


إعدادالطالبة
خَتالنساء

 ٜٖٕٓٔٚ٘ٔرقمالتسجيل:

 





 

 

قسمتعليماللغةالعربية
العلياكلياتالدراسات

جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاغبكوميةماالنج
ٕٓٔٛ



 ب

 

منهجتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكىباتانججاكلالوسطى


رسالةاؼباجستَت
تقدـإىلجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاغبكوميةماالنجالستيفاءشرطمن

شركطاغبصوؿعلىدرجةاؼباجستَت
تعليماللغةالعربيةُب


 


إعدادالطالبة
خَتالنساء

 ٜٖٕٓٔٚ٘ٔرقمالتسجيل:


 
 


قسمتعليماللغةالعربية
كلياتالدراساتالعليا

 جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاغبكوميةماالنج
ٕٓٔٛ
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االستهالؿ




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

ِإنَّاَجَعْلَناُهقُػْرآنناَعَربِيًّا
 لََّعلَُّكْمتَػْعِقُلْوفَ

 (ٕ)سورةيوسف:
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إىداء


:إىلأىدمىذهالرسالة
 نورحسنةكاميسوفرنواايب

إىلمنغرسُبقلبهماماابيغمنحبكحناف،كماأحلىمنقدر
كاحالـ،كمااصبلمننغمةكأغبافكمااعمقمنكلماتكمعافػ

مالدم،لكىاكوفمرءةكانسانا إىلمنظبياين"خَتالنساء"يـو
يسَتكراءسراباغبياةاػبادءةبغَتخجالفكحَتافػاىدملكما

عالذماليناسبدبااىديتماينىذهاغبياةىذاالبحثاؼبتواض
الغاليةككلشيءاليبكناألقالـكاألحبارتدكينوػأىديوىدية
لكمامنكلقليبكرغمكلكقاحيتألينإذافشلتأخجلمن

دمعكماػماماكباباػ
"اللهمارضبهماكاغفرذنبهماياأرحمالراضبُتكأدخلهماجنة

النعيم"
ساتيذكاألساتيذاتإىلصبيعاأل

أف ىل كأكدكا حياٌب ُب منها استندت اليت النصائح أسدكا الذين
اؼبعلمليسإلعطاءالدرسفقطبللًتبيةجيلمشرؼ

إىلاألصحابصبيعا
إليهمصبيعاأىدلىذاالبحث

 
 



 ح

 

 ملخصالبحث

،منهجتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرلتزكىباتانججاكلالوسطى،رسالةٕٚٔٓخَتالنساء،
كليةالدراساتالعلياجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاغبكوميةماالنج.اؼباجستَت،
الدكتوراغباجعبداؼبالككرًن،(ٕ(الدكتوراغباجمفتاحاؽبدل،اؼباجستَتٔاؼبشرؼ:

اجستَتػاؼب
الكلماتاؼبفتاحية:منهج،اللغةالعربية،معهدعصرم

البحثىي: دبعّدلةتعليماللغةالعربيةمبوذجكيفكاف-ٔمشكلةالبحثُبىذا
 ػىباتانججاكلالوسطىعصرتزكّدبعهدمعلمُتاإلسالمية

 ىي: البحث ىذا من األىداؼ -ٔكأما ؼبعرفة العربيةمبوذج اللغة دبعّدلةتعليم
ػىباتانججاكلالوسطىعصرتزكّدبعهدمعلمُتاإلسالمية

منهجالبحثالذمتستخدمهاالباحثةىوالبحثالوصفيالتحليليالتقويبي.كاألدكات
عبمعالبيانات:اؼبالحظةباؼبشاركةكاؼبقابلةمتعمقةكالوسائق.

ىىومنهجاؼبستخدـُبمعهدعصرمتزكّاللغةالعربيةتعليمنهجكافم-ٔنتائجالبحث: .ٔ
 اؼبعلمُتاإلسالمية اللغةمعدلة ينتجاىلتعلم باؼبنهجاؼبقرر العربية اللغة التعلم كالنموذجك

منتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى(ػاألىداؼٔالعربيةاؼبتكملةمنحيثعناصره:
مهارةربصيلالطالبالذينلديهم الكالـ، مهارة مهاراتاللغويةاألربع)مهارةاإلستماع،

القراءةكاؼبهارةالكتابة(كاغبصوؿعلىاؼبتخرجُتلديهمالقدرةعلىكفاءةاللغةالعربيةليفهم
كاغبديث، القرآف لدراسة خصوصا الديناإلسالـ ٕعن ػ اللغة( تعليم افاحملتولللمواد

تاريخىياإلمالء،سبرالعربية البالغة، الصرؼ، النحو، ، اؼبطالعة يناللغة،اإلنشاء،
ٖادباللغة،احملفوظات،اػبطالعرب، إفطرؽتعليماللغةالعربيةاؼبستخدمةدبعهد(ػ

الشف السمعية كالطريقة اإلتصالية، الطريقة ك اؼبباشرة الطريقة ىي تزكى كالطريقةوعصرم ية
افالوسائلإفالوسائلتعليماللغة-(ٗبةكالطريقةالسؤاؿكاعبواب،القراءةكالطريقةالكتا

 الرسـو ، الدراسية كالكتب كاؼبقلمة السبورة : يعٌت تزكي عصرل دبعهد اؼبستخدـ العربية
(كالوسائلالسمعيةشفوية،Lab. Bahasaكالوسائلالبصريةكيستخدـايضامعملاللغة)



 ط

 

لًتقي الوسائل ىذه كتطويركيستخدـ لتنمية األساسية كالوسائل الكالـ ك اإلستماع مهارة ة
( اغبياة معمل اللغوية البيئة يعٍت اللغوية -(٘،Lab. Hidup)اؼبهارة نبا،التقوًن قسمُت

التقوًناعبماعيىواإلختبارالتحريرمُبكلاكاخرنصف التقوًناعبماعيكالتقوًنالفردمػ
فيهاىوالفصلالدراسياألكىلكالثا ين،فيعتقدىذااإلختبارمرتُتُبالسنةكالدركساؼبقـو

كاإلنشاء كاإلمالء، العريب، كاػباط األدب كتاريخ كاحملفوظات، كالبالغة، كالصرؼ، النحو،
 اؼبدركسُبكلنصفالفصلالدراسيػكالتقوًنالفردمىواإلختبارالشفهيكالدركساؼبقـو

مناسبةاؼبنهجالدراسياؼبكتوبُب-ٖاللغةكاؼبفرادتكاغبواراتػفيهاىواؼبطالعةكالتمرين
عادة كما هبرل العربية اللغة تعليم ُب بتنفيذه الوسطى جاكل باتانج تزكى عصرم معهد
كالطارؽكالوسائلكالتقوًنكاألىداؼكاحملتولكلهامناسبةكمااؼبكتوبُباؼبنهجالدراسيػ

تكويناللغويةلدلالطالبكالغرضكالوسائلاألساسيةهاراتاؼبلتنميةكلتطوير
تعليمكتعلماستخدـباللغة اللغويةداخلاؼبعهدككلانشطة معهدتزّكىالبيئة

العربيةاالدراسةاللغةاإلقبليزيةػ
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ABSTRAK 

Nisa, Khairun, 2017, Kurikulum Bahasa Arab di Pondok Modern Tazakka, 

Batang, Jawa Tengah, Tesis Program Studi Magister Pendidikan Bahasa 

Arab, Tesis, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Dosen Pembimbing : (I) Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag , (II) Dr. H. Abdul 

Malik Karim, M.Pd.   

Kata Kunci : Kurikulum, Bahasa Arab, Pondok Modern.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana 

model  pembelajaran bahasa Arab dengan kurikulum Muadalah Muallimin 

Al-Islamiyah di pondok modern Tazakka Batang Jawa Tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui model pembelajaran 

bahasa Arab dengan menggunakan kurikulum Mu’adalah Muallimin Al-

Islamiyah di pondok modern Tazakka Batang Jawa Tengah.  

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah : deskriptif 

kualitatif evaluatif. Metode pengumpulan data : Observasi secara 

langsung , wawancara mendalam dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah kurikulum yang digunakan di 

pondok Modern Tazakka adalah kurikulum Mu’adalah Muallimin Al-

Islamiyah adapun model pembelajaran bahasa Arab dengan kurikulum 

tersebut menghasilkan pembelajaran bahasa arab yang komplek ditinjau 

dari segi unsur-unsur kurikulumnya yaitu : 1). Tujuan pembelajaran bahasa 

Arab di pondok modern Tazakka diharapkan siswa mampu menguasai 4 

ketrampilan berbahasa yaitu (ketrampilan mendengar, berbicara, membaca 

dan melunis) adapun tujuan lainnya adalah siswa mampu menguasai 

bahasa Arab untuk memahami agama Islam khususnya memahami al 

Qur’an dan Hadis, 2). Isi/ Mata pelajarannya yaitu : imla’, tamrin al- 

lughoh, al-insya, al-muthola’ah, al-nahwu, al-shorfu, al-balaghoh, tarikh 

adab lughoh, al-mahfudzat, al-khot al-araby, 3). Metode pembelajaran 

yang digunakan di pondok Modern Tazakka yaitu : Metode langsung, 

Komunikatif, Audio lingual, Membaca, Menulis dan Metode diskusi/ 

tanya jawab, 4). Media Pembelajaran yang digunakannya yaitu : papan 

tulis, spidol, buku pelajaran, gambar sebagai media visual dan juga 

laboratorium bahasa sebagai media audio lingual dan media utama untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Arab siswa adalah lingkungan 

berbahasa arab sebagai laboratorium hidup. 5). Evaluasi yang digunakan 

terbagi menjadi dua yairu : ujian bersama dan ujian individu, ujian 

bersama yang dimaksud adalah ujian tulis yang dilaksanakan secara 

bersama-sama setiap semester adapun mata pelajaran yang diujikan yaitu: 

nahwu, shorof, balaghoh, mahfudzot, tarikh adab lughoh,imla’, insya’, 

khot arabi, adapun ujian individu yang dimaksud adalah ujian lisan, 

adapun mata pelajaran yang diujikan adalah: mutthola’ah, tamrin lughoh 

dan mufrodat. Untuk mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan 

bahasa para santri dibentuklah lingkungan berbahasa di dalam pondok dan 

semua kegiatan belajar mengajar menggunakan bahasa Arab kecuali 

pelajaran bahasa Inggris.  
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Abstract 

Khairun Nisa, 2017,curriculum of Arabic language at Islamic Boarding School 

Tazakka, Batang, central Java. Thesis Department of Arabic Education 

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang On Postgraduate 

Program. Supervisor: Dr. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag, and Dr. H. Abdul 

Malik Karim, M.Pd.  

Keyword: Curriculum, Arabic Language, Islamic Boarding School. 
 The problem of this research is:  how is the model of arabic learning with  

curriculum Mua’dalah Muallimin al Islamiyah at Islamic Boarding School 

Tazakka Batang central Java.  

This research purpose is to: 1) knowing the model of  arabic learning with 

curriculum Mua’dalah Muallimin al- Islamiyah at Islamic Boarding School 

Tazakka Batang central Java.          

The methodology of this research is descriptive qualitative and evaluation. 

The method of collect data is direct observation, interview and documentation.  

 The results of this research are: the curriculum that is used at Islamic 

Boarding School Tazakka is KMI or Mu’adalah Mu’allimin Al- Islamiyah as the 

arabic learning and model with the curriculum resulted in a complex arabic 

languange learning in terms of the curriculum elements are : 1) the purposes of 

Arabic language learning at Islamic Boarding School Tazakka is the students 

hoped to be able to have 4 skills of language skill there are listening, speaking, 

reading and writing. The other purpose is the students are be able to have skill in 

Arabic language for understanding Islam and especially Qur’an and Hadits, 2) 

the content or the lesson that used is: imla’ tamrin lughoh, insya, muthola’ah, 

nahwu, shorfu, balaghoh, tarikh adab lughoh, mahfudzat and khot,  3) the 

method of learning that is used at Islamic Boarding School Tazakka is: direct 

method, communicative, audio lingual, reading, writing, discussion method, 4) 

media of learning at Islamic Boarding School Tazakka is: white board, marker, 

material book, picture as the media visual, and language laboratory as the media 

of audio lingual and main media to decrease and develop Arabic language of the 

students in language are as the laboratory that lives. 5) the evaluation of learning 

has two, those are individual exam and gathering exam, gathering exam is the 

written exam that is done together every semester. The lessons are nahwu, 

sharaf, balaghah, mahfudzot, tarikh adab lughah, imla’, insya’,  khot arabi, as for 

the individual exam is the oral exam, the lessons are mutthola’ah, tamrin lughoh 

dan mufrodat, 3. The suitability of the curriculum and the practicing in learning 

Arabic language runs well as the written curriculum on the purpose, content, 

method, media, and evaluation. To develope and improve the language skill of 

students the language enviroment was extabilished and all teaching and learning 

activities using arabic except english.  
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كركتقديرش
علىأشرؼ كالسالـ كالصالة ربالعاؼبُت اغبمدهلل الرحيم، اهللالرضبن بسم

األنبياءكاؼبرسلُتكعلىآلوكأصحابوأصبعُت،كبعد.
أفةريدالباحثتإنتهاءكتابةىذهالرسالةالعلميةللماجستَت،كىناةسرالباحثت

علىاالتقديرؼبنقدساىمكساعدىقدـمنصميمقلبوالعميقأجزؿالشكركأشبنت
كتابةىذهالرسالة،كىم:

 الربفيسور .ٔ اغبارسالدكتور ،عبد مدير  إبراىيم مالك موالنا اإلسالميةجامعة
 .اغبكوميةدباالنج

ٕ.  الربفيسور اغباج الدكتور باىراألستاذ الدراساتمديراؼباجستَت،الدين كلية
رئيكالعليا كارغادنتا سقسمتعليماللغةالعربيةكليةالدراساتالدكتوركلدانا
 .جامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاغبكوميةدباالنجالعليا

اغباجالدكتوركاؼبشرؼاألكؿبصفتواؼباجستَت،اغباجمفتاحاؽبدلالدكتور .ٖ
 كرًن اؼبالك كاؼباجستَت،عبد بصفتو الباحثاؼبشرؼ كجها اللذاف الثاين،

 عليوبكلاىتماـكصربكحكمةُبكتابةىذهالرسالة.كأرشداهكأشرفا

رئيسالربنامجاػباصلتعليماللغةالعربيةجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالمية .ٗ
ذلك ُب كالطالبات كالطالب كاألساتذات األساتذة كصبيع دباالنج اغبكومية

 رسالةاؼباجستَت.ىذهالربنامجالذينساعدكاالباحثُبكتابة

كليةمد .٘ رئيس ك اؼباجستَت ركزل اننج اغباج األستاذ تزّكى عصرم معهد ير
حكيم كاألستاذ اؼباجستَت بصرم ؿبمد اغباج األستاذ اإلسالمية اؼبعلمُت

 .ىذهرسالةاؼباجستَتالذينساعدكاالباحثُبكتابةالّصّديقياؼباجستَت



 ـ

 

ةستطيعالباحثتكمنالصبيعاألساتذةُبالدراساتالعليااحملًتمُت.كاألصدقاء .ٙ
 ذكرىمصبيعاىنا.تأف

كتكوف كمثابة، كأسأؿاهللأفتكوفأعماؽبممقبولة نافعةىذا، اؼباجستَتىذه رسالة
كمفيدةللعبادكالبالد،آمُت.


ـٕٛٔٓمارسٛماالنج،

،ةالباحث


 خَتالنساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ف

 

 ؿبتوياتالبحث
 ......................................................صفحةالغالؼ أ

 اؼبوضوع......................................................صفحة ب
ج  .......................................................موافقةاؼبشرؼ
د .....................................اؼبوافقةكاالعتمادمنعبنةاؼبناقشة
ق .........................................................ةإقرارالطالب
ك ...........................................................استهالؿ
ز ..............................................................إىداء
ح مستخلصالبحث...................................................
ؿ شكركتقدير........................................................
ف ؿبتوياتالبحث.....................................................
ؽ  اعبداكؿ.......................................................قائمة
ؽ قائمةاؼبالحق.......................................................

الفصلاألكؿ
 اإلطارالعاـكالدراساتالسابقة

 ......................اؼبقدمة....................................... ٔ
 ........................................................تركيزاؼبشكلة ٖ
 ..............أىداؼالبحث....................................... ٗ
ٗ .........فوائدالبحث...............................................
ٗ ......................حدكدالبحث.................................
٘ .................................................ربديداؼبصطلحات



 س

 

ٛ ....................................................الدراسةالسابقة
 

الفصلالثاين
 اإلطارالنظرم

 اؼببحثاألكؿ
ٕٔ ......................................................تعريفاؼبنهج

اؼببحثالثاين
ٖٔ ......................................................عناصراؼبنهج
ٔٗ ......................................................األىداؼ .أ
ٔٗ .......................................احملتولاكاؼبادةالدراسية .ب
ٔٙ .......................................................الطريقة .ج
ٔٙ ........................................................التتقوًن .د

اؼببحثالثالث
ٔٚ
ٔٚ

..............................................اساساؼبنهجالدراسي
..................................................اساساؼبنهج .أ

ٔٛ ..........................................األسساللغوية .ٔ
ٜٔ
ٜٔ
ٕٓ

ٕٔ

 ..........................................األسسالًتبوية .ٕ
 .........................................األسسالنفسية .ٖ
 ........................................األساإلجتماعية .ٗ

اؼببحثالرابع
.....................................................انواعاؼبنهج



 ع

 

ٕٔ
ٕٔ
ٕٔ
ٕٕ
ٕٕ
ٕٗ
ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ

ٕٜ
ٖٓ


ٖٕ
ٖٕ
ٖٖ
ٖٗ
ٖٗ
ٖ٘
ٖٙ

 .....................السيكولوجيالتنظيماؼبنطيقيكالتنظيم .أ
 ........................................التنظيماؼبنطقي .ٔ
 ....................................السيكولوجيالتنظيم .ٕ

 .............................مناىجاؼبواداؼبنفصلةكالتعديلتها .ب
 ....التعديالتاليتهببادخاؽباعلىمناىجاؼبواداؼبنفصلة .ٔ

 .............................................اؼبنهجاحملورم .ج
 ..............................................اؼبنهجالنشاط .د

 .......مناىجالنشاطالقائمةعلىميوؿاألطفاؿكحاجتهم .ٔ
 ...........مناىجالنساطالقائمةعلىاؼبواقفاإلجتماعية .ٕ

اؼببحثاػبامس
 ..............عصرلتزكىمعّذلةاؼبعلمُتاإلسالميةمنهجمعهد .أ
 ....................................ؿبتولمنهجعصرمتزكى .ب

اؼببحثالسادس
تعليماللغةالعربية

اللغةالعربية .أ  ......................................مفهـو
 ...................................خصائصاللغةالعربية .ب
 .......................................تعليماللغةالغربية .ج
 ..................................انبيةتعليماللغةالعربية .د
 .............................اىداؼتعليماللغةالعربية .ق
 ..............................طرؽتعليماللغةالعربية .ك
 ..........................انواعطرؽتعليماللغةالغربية .ز



 ؼ

 

ٖٙ
ٖٙ
ٖٚ
ٖٛ
ٖٛ
ٖٜ
ٗٓ
ٗٓ
ٗٓ
ٗٔ

 ..................................طريقةالنحوكالًتصبة .ٔ
 ......................................الطريقةاؼبباشرة .ٕ
 .............................معيةالشفويةسالطريقةال .ٖ
 ........................................طريقةالقراءة .ٗ
 ......................................الطريقةاؼبعرفية .٘
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الفصلاألكؿ
اإلطارالعاـ

 اؼبقدمة .أ
دكرالتعليمُبتكوينشخصيةكذكاءاؼبتعلمُتالينكرأثره،نوعيةالتعليمكاف

للتشكيل كحافز التعليم جودة اعتاد كقد ػ النوعية اغبياة ك شخصية للتكوين كحافز
كحياة الطبيعة تكوين كحاكية العربية اللغة كمواضيع البشرية، اغبياة كنوعية الشخصية

ذينؽبمكفائةاللغةالعربيةجيداكنشطةػعمليةتعلماللغةاؼبتعلمُتليصبحوامواطنُتال
 القرف حوؿ إندكنيسيا إىل اإلسالـ منذؾبيء كتتطور تنمو تطويرهٖٔالعربية عند ػ ـ

البسيطةىيباإلمالئيحىتتطورات بالطريقة يبدأ اؼبتنوعةُبتعلمها، ظهرتالطريقة
اىلالدراسةعلمالنفسػ

العربيةاليصبحمعاإلتقافلغةاألـ،ألفىناؾ عمليةاإلتقافُبالتعلماللغة
بعضمشكالتعنفهم اؼبتعلمُت. الذمهببأفيفهمصبيع اؼبختلفة اللغة عناصر
األخطاءظهرمناؼبتعلمُتُبتعلملغةثانيةػإلتقافاللغةالعربيةوبتاجاىلمنهجتعليم

اللغةالعربيةاعبيدػ
ٕٓربقيقاألىداؼالتعليمالينفصلمناؼبنهجالتعليماعبيدػكفقاالقانوفرقم

 منٖٕٓٓسنة ؾبموعة عن عبارة ىو الدراسي اؼبنهج أف الوطٍت التعليم نظاـ بُّت
التوجيهية كاؼببادئ استخدامها ككيفية تعليمية مواد باحملتول، اؼبتعلقة النظاـ ك اػبطط

  ٔأىداؼتعليميةؿبددةػألنشطةالتعلملتحقيق
يتعرباؼبنهجكربنامجتعليميكخططتكنفذتُبربقيقاألىداؼالًتبويةاليت

كلذلكفإفاؼبنهجتغيَتدائما،التكيفمعاحتياجاتأكلئك .تتطلباالبتكاركالتطوير

                                                           
1
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional 

(Bandung: Fokus media, 2006), hlm. 60.   



ٕ 

 

أيضا .الذينيتعلموف أفتتغَتكا ككلمنيتعلموا التعلمُب.ألفاجملتمع قباحعملية
مؤسسةتعليميةالتفصلعناؼبنهجالدراسيةػاؼبنهجالدراسيةلوموقعامركزياُبالعملية
ربقيق هبدؼ التعليمية ألنشطة اشكاؿ صبيع توجو الدراسية اؼبنهج ألف التعليمية
األىداؼالتعليميةػيعطىمنهجتصميمتعليمكالذميعملعلىتوفَتتوجيوُبعملية

 كينظم ػ كفقاالتعليم اؼبتعلمُت اىل سينتج باعبيد كتطويرىا التعليمية اؼبؤسسات منهج
ألىداؼالتعليمالوطنيةػاؼبعهدىواؼبؤسسةاليتتطوردائماػكفقازـبشرمظافَتاؼبعهد

ػ تعديلو كسيتم قبل، من ربّدثت اليت كتغيَت عملية من استمرارية ايضإىو كىذا
 ،كسوؼتستمرلتغيَتكتتطورمعالزمنػسيتحدثلنظاـالتعليمُباؼبعهد

مشاركة اؼبعهد اعًتفت قد البلد، ىذا ُب طويل كقت منذ تعليمية كمؤسسة
التغَتات أف ػ معا تطويرىا ك اؼبعهد وبفظ اف هبب كلذالك ػ األمة تاريخ ُب ضخمة
كالتطوراتُباؼبعهدتشَتافاؼبعهداليستطيعافيقوؿكمكافالتقليدمػكلكناؼبعهد

اةاعبيدكتواضع،بسيط،معاملةاجتماعيةكمعذالكىومكاففبيزنةيتطورهامباطاغبي
حفضهاصبيعالرؤساءكالتالميذػُبعصرنااغباضريكوفاؼبعهداشًتاؾمؤسسةمتفوقة

خاصةُبالًتبيةػ
كاآلفطوؿ العامة، التعليمية االحتياجات على اجملتمع كمطالب العصر تنمية

بتعليمالعاـ معهدعصرلىو .عددمناؼبعهداليتتقدـ ٍبجاءتاؼبعهدالعصرلػ
معهد مثل ، الدراسي( )اؼبنهج العاـ التعليم ُب التدريس نظاـ يستخدـ الذم معهد

عصرمتزكىػ
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 من علماءالغرض رجل ليصبحوا الطالب يعلم يعٌت تزكى معهد ُب تعليم
ااإلس الدين تعاليم اؼبمارسة ُب مستقل ك صابر خالص، كاؼببالغ  كاؼبسلمُت المي

 مستعداػبدمةاجملتمعلدعوةالناسدعوةاؼبسلمُتاىلالسعادةاغبياةالدنياكاآلخرةػ
استخدـمعهدتزكىاؼبنهجتعليماللغةالعربيةالذماعتمداىلمعهددارالسالـ
كونتورػامتيازاىذااؼبعهدمنمعاىدالعصرماألخرمفيويتعلموفالطالباللغةالعربية

افيكوفاؼبنهجالتطبيقيةىياننتاجالتعلمكاؼبتخرجاتاؼبرجوةيعٌتئةاؼبتجلةػكبالبي
كفاءة ُب الدراسة ىذه صيغت كقد ػ اػبَتية كاعبمعيات كالعلـو اإليباف، بُت التكامل

منهجتعليماللغةالعربيةيعٍتاػبرهبُتالذينيفهموفكيتكلموفاللغةالعربيةجيدةػ
اؼبالحظ تزكّمن معهد ُب الباحثة هبا تقـو اليت الوسطىات جاكل بباتانج ى

معدلةاؼبعلمُتاإلسالميةينتجاىلعناصراؼبنهجالثاينتطبيقاؼبنهجافكجدتالباحثة
احملتول منكىو يتكوف اإلسالمية اؼبعلمُت دبعّدلة العربية اللغة تعليم منهج كؿبتول ،

اللغة،اؼبطالعة،النحو،الصرؼ،احملفوظات،تاريخاؼبواداإلمالء،اإلنشاء،سبرين
دبعهدعصرمتزّكىىتعليماللغةالعربيةادباللغةكاػبطالعريبػكىذاالذميفرؽمنهج

أفتصبحمبوذجاللمؤسساتالتعليميةاحمليطةُبجانبذلكمعهدعصرلتزّكىايضا
ػىذادليلافتطبيقةتعلماللغةاألجنبيتطويرنظاـالتعليمكاؼبناىجالدراسيةكخاصةُب

منهجتعليماللغةالعربيةدبعهدتزّكىناجحاُبتكوينتعليمكالتعلماللغةالعربيةفعالية
ُبتكوينقدرةالطالبعلىعمليةاتقافاؼبهاراتاللغويةاألربعػ

ت عصرم دبعهد العربية اللغة منهج عن تبحث اف الباحثة ارادت ىزكّلذالك
بباتانجػ

 تركيزاؼبشكلة .ب
بعدغبظتالباحثةأسئلةالبحثالسابق،كتبتالباحثةاسئلةالبحثكماتايل:
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عصرتزكىدبعهددبعّدلةمعلمُتاإلسالميةتعليماللغةالعربيةمبوذجكيفكاف

 بباتانججاكلالوسطى؟

 اىداؼالبحث .ج
ىذهالدراسةسوؼتوجودراسةمتعمقة،كىي:

عصرتزكىبباتانجدبعهددبعّدلةمعلمُتاإلسالميةتعليماللغةالعربيةمبوذجعرفةؼب
 جاكلالوسطى

 فوائدالبحث .د
للمد .ٔ يكوف : كمساعديقدترس للمعرفة كالطريقةارا احملتول اختيار ُب ؼبدرس

 كالوسيلةاؼبناسبةدبسستولالطالبكاعبذابةُبتعليماللغةالعربيةػ
 للطالب:يكوفبتقوًناؼبنهجُبىذاالبحثيسهلالطالبُبتعلماللغةالعربيةػ .ٕ
 حدكدالبحث .ق
 اغبداؼبوضوعي .ٔ

العربيةدبعهدعصرل البحثىو"منهجاللغة حددتالباحثةاؼبوضوعُبىذا
البحثدبنهجمدرسيدبعهد حددتالباحثةُبىذا تزكىبباتانججاكلالوسطى"ػ
البحثمنخالؿاؼبنهجكعناصره كحددتاؼبوضوعىذا عصرمتزكيدبنهجاؼبعهدػ

كالوسائلكالتقو دبعهدكااألىداؼكاحملتولكالطريقة التعليمية مناآلثار حوؽبا كما ًنػ
عصرمتزكىباتانجػ

 اغبداؼبكاين .ٕ
بباتانج تزكى عصرل معهد ُب ىي ببحثها الباحثة هبا قامت الذم جاكل اؼبكاف

.الوسطى
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 اغبدالزمٍت .ٖ
 ػٕٛٔٓ-ٕٚٔٓهبرمىذاالبحثمنالعاـالدراسي

 ربديداؼبصطلحات .ك
اؼب من الرسالة مضوع على بعضبناء عن الباحثة تبحث أف ستحسن

اؼبصطلحاتؼبعرفةاؼبعٌتالواضحةاليتتقصدهبا:
 اؼبنهج .ٔ

كلمة يعٌت الرياضة، ُب اؼبستخدمة الالتينية اللغة اصل من "اؼبنهج" كلمة اف
curereاىل بدايتها من هبا يقـو أف فرد لكل يلـز مسافة أم ، اعبرم مسافة دبعنىى
اؼبنهجىوفًتةالتعليمٖالنهاية، ُباؼباضمفهـو ٍباستخدـىذااؼبصطلحُبالًتبيةػ

اليتهببأخذىاالطالبهبدؼاغبصوؿعلىالشهادةػ
 خاصاؼبستخدمةُبالتعليمكالتعلم،كأمعددمناؼبواضيعُباؼبنهجىنامفهـو

قيقشهادةأكاؼبستولػاؼبدرسةاكاؼبعهدأكُبدكراتالكلية،اليتهببازباذىالتح
 منهجمعهدعصرمتزكى)معادلةاؼبعلمُتاإلسالمية( .ٕ
 التعريف (ٔ

يعٌتسبيلمنَتيسَتعليو امالسبيلاؼبنَت، دبعٌتاؼبنهج، العربية كُباللغة
اؼبعلم عليو يسَت الذم اؼبنَت السيبل ىو اؼبنهج اف الًتبية كُب ػ حياتو أداء ُب الناس

ألفاؼبنهجعندناسوتيوفالينحصرعلىكالتالميذلًتق يةاؼبعلوماتكاؼبهاراتكالقياـػ
 ٗاؼبوادالدراسيةكلكنويشملعلىالتجاربداخلالفصلكخارجوػ
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ى اؼبعهد، معٌتاؼبنهجُبالتعليم اليتربدثُبتطور ىوسببالتغيَتات ذا
معهدبوسطتطويرعمليةالتفكَتاجملتمعمنحياةالتقليدمكاصبححياةحديثاػ

ػ حديثا معهد كاصبح اؼبعهد الًتبية ضبلت كقد لإلسالـ اػباص اؼبنهج تطوير
ينظرإىلاؼبعٍتككظيفتواصبحاؼبنهجمتن وعةُبكىذامشيابوجودعمليةربويلالًتبيةػ

لكن النموذج كلمة على يقتصر ال كاسعا انتشارا اؼبنهج معٌت يصبح ػ تقليدم معهد
تكييفومعالبيئةاحمليطةهباػ

النموذجمنهج األثر بوجود كاسعا اؼبنهاجالدراسيالنموذجيانتشارا ًبتطوير
حوؿيعٌتمبدئاؼبعاملةاليتيعاملتعليمكمناقشةبُتالطالبكاؼبنهجػامامبوذجالت

اغبوارالذليتطلبالطالبليكوفقادرةعلىاعادةبناءاؼبعارؼالىتتستنداىلمعارؼ
اػبرباتالتعليميةاؼبكتسبةمننتائجاؼبناقشةػ

 ؿبتولمنهجاؼبعهد (ٕ
بدالمننظاـ اؼبعلمُتاإلسالمية معدلة اك اؼبعلمُتاإلسالمية كلية نظاـ قّدـ

سّلم ك األطفاؿ اؼبعلمُتتربية كلية نظاـ اعبديدة، األشياء معظم مثل ػ اؼبتعلمُت
اإلسالميةاليقبلمباشرةعنداجملتمعكلذينيشككجودهأفيتحدلالنظاـالتعليمي

.التقليدمالذماليزاؿيستخدـُبمعهداكمدرسةاألخرل
يعٌت التقليدم التعليمي النظاـ ك اعبديد نظاـ بُت الرئيسية الاإلختالفات

التدريس حديثبنظاـ نظاـ كwetonanيستخدـ يتمsorogan)باعبملة( ك )فردم(
تعليمالطالبكتدرسوُبكليةاؼبعلمُتاإلسالميةاؼبتدرجػكآلفاستطعطالبالصف

 ٘السادسافيأخداإلمتحافاؼبعادلةُباؼبدرسةالعاليةربتكزارةالشؤكفالدينيةػ
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بشكلالعاـاحملتولكليةاؼبعلمُتاإلسالميةيتكوفمنؾبموعةدراسةاسالمية،
العاـػكىذاىوتوزيعكلؿبتوياتاؼبواد: اللغةالعربية،اللغةاإلقبيليزيةكالعلـو

مصطلحل .أ اغبديس، الًتصبة، التفسَت، التجويد، القرآف، : اإلسالمية الدراسة
ا اصوؿالفقو، الفقو، األديافكاغبديس، اؼبقارنة الديناإلسالـ، لفراعد،التوحيد،

 تاريخاإلسالـػ
الدراسةاللغوية:اإلمالء،سبريناللغة،اإلنشاء،اؼبطلعة،النحو،الصرؼ،البالغة، .ب

تاريخاألدب،احملفوظات،اػباط،القراءة)اإلقبيليزية(،القواعد)اإلقبيليزية(،منافشة
(compositionكاللغةاإل)ندكنسيةػ 

الدراسةالعامة:الرياضية،فيزياء،كيمياء،علماألحياء،اعبغرافيا،التاريخ،احملاسبو، .ج
 علماإلجتماع،الًتبيةكالتعليم،اؼبنطيق،اؼبواطنيةػ

(العالقةبُتالدينٔبٍتاؼببدأُبترتيباؼبنهجكليةاؼبعلمُتاإلسالميةدبراعة:)
(التوازفبُت٘(مرنةكاؼبستدمة،)ٗ(كفقامعتنميةالطفل،)ٖ(العاؼبية،)ٕكالعلم،)

خالؿ من البشرية التنمية ك لتكوين التعليم عملية يعٌت اؼببدأ ػ كاحملتويات األىداؼ
توجيوكاؼبمارسةاليتكرستقيماإلسالـػالتعليمكال

العاـبطريقةتعديلكتنفيذ تنفيذكليةاؼبعلمُتاإلسالميةاؼبعارؼالدينيةكعلـو
ربليل توجو الدينية كالقيم كالعمل، بُتالعلـو كإلقباز ػ قوية دينية دبؤسسة اؼبعهد قيم

كالشري العقيدة حافظت اذاف اجملتمع، البيئة ُب تطبقاؼبشكلة ػ فبارستهما كزادت عة
الرظبيكغَتالرظبي، التعليم، ٍبصبيعأنشطة للطالب، اليومية تدريسالدينُباغبياة
ككلسلوؾالطالبسوؼ الذميرتبطبالدين، كالدرسالعاـ تشَتدائمانإىلالدين.

لت األساسي اؼببدأ ػ بناء ما ككل كالوالء التفاىن كاألخالؽ، الدين بقيمة نميةيقاس
 الطالبقياساؼبدلإتقافأساسياتالدينػ
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كمنالبياناتالسابقةارادتالباحثةافتبحثافمنهجاؼبعادلةبكليةاؼبعلمُت
ػاإلسالمية

الدراساتالسابقة .ز

 ٖٕٔٓمربكرم .ٔ
موضوعالبحث:"منهجتعليماللغةالعربيةدبعهدكاىلصنجافنوركغاجاكمالشرقية"

رسالةاجملستَتباعبامعةموالفمالكابراىيمماالنجػ
اىداؼالبحث:معريفيةمنهجتعليماللغةالعربيةُباؼبدرسةالثناكيةللبنُتدبعهدكاىل

تعلي ُبمنهج كمدلاعبودة ػ فونوركغا للبنُتصنجا الثناكية ُباؼبدرسة العربية اللغة م
دبعهدكاىلصنجافونوركغاػ

منهجالبحث:استخدـىذاالبحثاؼبنهجالكميكالكيفي
الثناكية اؼبدرسة ُب العربية اللغة تعليم منهج أف البحث منىذا كاتضح : نتائج اىم

 اؼبتكامل برنامج يستخدـ فنوركغا صنجا كاىل دبعهد الوطنيةللبنُت الًتبية مع يتوافق
كاغبديثةػكأظهرتتنائجتقوًناعبودةموايَتاؼبنهجمنحيثأىداؼتعليماللغةالعربية

 للبنُتدبعهدكاىلصنجا الثناكية %ٓٛ%)جيدجد(كحيثموادُٛٛباؼبدرسة
%)فبتاز(ػٓٓٔ)جيدجد(كالطريقة

 ٕٓٔٓنورجياناعارفة .ٕ
منهج البحث" دبادكرا"موضوع اإلسالمية باؼبعاىد اللغة ُبمراكز العربية اللغة تعليم

رسالةاجملستَتجامعةموالفمالكابراىيمػ
اىداؼالبحث:معرفةألىداؼ،كانواعاحملتول،كالطرؽاؼبستخدمةكالوسائلكالتقوًن

الناطقُتهباػُببعضمراكزاللغةالعربيةدبادكراػدبنهجتعليماللغةالعرابيةلغَت
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(ػافمنبيئةاؼبنهج،افتعليماللغةالعربيةُبىذهاؼبراكزالثالثةيدؿٔاىمنتائج:
(ػمنٕعلىعناصراؼبتكاملةفيهااألىداؼ،احملتولالطرؽ،كسائلالتعليمكالتقوًن،

العربيةُبمراكزالثالثةيدؿعلىم لئمتودبنهجحيثالنظرية،إفمنهجالتعليماللغة
(ػمنحيثاألثرٖتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباتبنسبةإىلالتقوًنالداخلي،

(أقولكأشدتأثَتاللطلبةمنتعليم كمنبعالعلـو إفالتعليمُباؼبركزين)معهددارالعلـو
اللغةالعربيةُبمركزاللغةالعربيةُبمعهداألمُتاإلسالميسومانيفػ

 ٕٙٔٓأغوسغوناكاف .ٖ
موضوعالبحث:منهجتعليماللغةالعربيةُب"جامعةالراية"قسمالتعليماللغةالعربية

سوكابوميجاكلالغربيةػ
اىداؼالبحث:ؼبعرفةاألىداؼ،كاحملتولكالطرؽكالوسائلتعليماللغةالعربيةكالتقوًن

تعليماللغةالعربيةُبجامعةالرايةػ
(ػأىداؼتعليماللغةالعربية،افيكتسبالطالبمهاراتلغويةكمعرفةٔاىمنتائج:

 ، كثقافتها كتابتعليمٕخصائصها الراية جامعة يدرسالطالبُبىذه احملتول، ػ )
 ، الشرعية كالعلـو اللغوية منامواد "بُتيديك"كؾبموعة العربية ،ٖاللغة الطريقة ػ )

بال معلموف لقاءيستخدـ ُبكل اؼبواد يقدـ دبا تناسب اليت اإلنتقائية اإلنتقائية طريقة
 كاغبديثةمنأجلترقيةٗالتعليمػ كسائلالتعليم،يستخدـكسائلالتعليماؼبختلفة ػ )

التقوًن،بشكل٘برنامجالتعليميمنهااغباسب،كمكربةالصوتكالشاشةكغَته، (ػ
 كالنصفي،ٍباإلختبارالنهائػالواجب،كاؼبشاركة،اإلختبار

التعليقاتعلىالدراساتالسابقات:

اكجوالتشابو:منىذهاعبراسةالثالثةذبدالباحثةالتشابوبُتىذاالبحثكتلك .ٔ
 الدراساتالسابقةُبالبحثكىوالبحثعنمنهجالتعليماللغةالعربيةػ
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كتلكالدراساتالثالثةىومنأكجواػبالؼ:امااكجواػبالؼبُتىذاالبحث .ٕ
خالؿاإلطارالنظرم،كمنهجيةالبحث)وبتولىذاالبحثمننوعدراسةكصفي

 ربليلي(كمضموفمكافالبحثكنتائجالبحثػ
العربيةُب .ٖ افتنفيذاؼبنهجتعليماللغة كىي: السابقة منالدراسة أىماإلستفادة

تعلي لشركط كمستفيا جيدا يكن مل هبا،البالد الناطقُت لغَت اعبيد العربية اللغة م
وبتاجاىلتقوًنكتطويرلمستمرلبلوغالنتيجةاعبيدةمناجراءالتعليماللغةالعربيةػ
بناءعلىىذا،قاـالبحثةُبىذاالبحثعلىالوصفيالتحليليمنهجتعليماللغة

ى.يةدبعهدتزكىباتانججاكلالوسطالعرب
 الشبوكاالختالؼ:اكجؤ اعبدكؿ

الرقم
اسمالباحثكموضوع
اصليةالبحثاإلختالفاتالتشاهباتالبحثكسنةالبحث

مربكرمٔ
 موضوعالبحث:

منهجتعليماللغةالعربية
دبعهدكاىلصنجافنوركغا

ٖٕٔٓ جاكمالشرقية


كجدالتشابو
كىوالبحث

ُبمنهجتعليم
اللغةالعربية

السابق البحث
ذلك استخدـ
اؼبنهج البحث

الكمى
كُب كالكيفي
البحث ىذا
منهج استخدـ

الكيفي
كالتحليلي



نورجياناعارفةٕ
موضوعالبحث:

منهجتعليماللغةالعربية

هبدالتسابو
كىومعرفة

األىداؼ،

اذاكانت
الباحثةالسابق

يهدؼاىل

استخدمتالباحثة
السابقدبنهجتعليم

عربيةدبعهداللغةال
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ُبمراكزاللغةباؼبعاىد
السالميةدبادكراسنة

ٕٓٔٓ

كانواعاحملتول
كالطرؽ

االؼبستخدمة
كالوسائل

كالتقوًن

معرفةمنهج
تعليماللغة

العربية
كالباحثةتبحث

عنمعرفة
اؼبنهجتعليم

اللغةالعربيةك
عناصرهك

التوافقبُت
عناصراؼبنهج

اؼبستعمل

الرايةبسوكابومي،
ففيىذالباحث

استخدمتدراسة
الوصفيةالتحليلية

عنمنهجاللغة
العربيةدبعهد
عصرلتزكى

أغوسغوناكافٖ
موضوعالبحث:

منهجتعليماللغةالعربية
ُب"جامعةالراية"قسم

التعليماللغةالعربية
سوكابوميجاكلالغربية

ٕٖٓٔ

هبدالتشابو
كىوالبحث

عنمنهج
تعليماللغة

العربية

استخدـ
الباحثالسابق
منهجالبحث

ىوالبحث
الكيفي

كاؼبنهجي
كالباحثةاؼبنهج

الكيفي
التحليلي
التقويبي

استخدمتالباحثة
السابقدبنهجدراسة

حالةربليلية
اإلسالميةدبادكرا،

ففيىذالباحث
استخدمتدراسة

ةالتحليليةالوصفي
التقويبيةعنمنهج
اللغةالعربيةدبعهد

عصرلتزكى
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الفصلالثاين
اإلطارالنظرم

اؼببحثاألكؿ:اؼبنهج

 تعريفاؼبنهج .أ

كلمة يعٌت الرياضة، ُب اؼبستخدمة الالتينية اللغة اصل من "اؼبنهج" كلمة اف
curereاىل بدايتها من هبا يقـو أف فرد لكل يلـز مسافة أم ، اعبرم مسافة دبعنىى
ٍباستخدـىذااؼبصطلحُبالًتبيةٙالنهاية،

يعٌتسبيلمنَتيسَتعليو امالسبيلاؼبنَت، دبعٌتاؼبنهج، العربية كُباللغة
الذ اؼبنَت السيبل ىو اؼبنهج اف الًتبية كُب ػ حياتو أداء ُب اؼبعلمالناس عليو يسَت م

ألفاؼبنهجعندناسوتيوفالينحصرعلى كالتالميذلًتقيةاؼبعلوماتكاؼبهاراتكالقياـػ
ٚاؼبوادالدراسيةكلكنويشملعلىالتجاربداخلالفصلكخارجوػ

تطويراؼبناىجالدراسيةسبشيامعتطويرالنظريةكاؼبمارسةُبالتعليم، أفمفهـو
 كفقا زبتلف كما نبالك ػ اؼبستخدمة النظريات أك ٕٚٓٓ))(hamalikلتدفق :٘)

 ٛيقوؿىناؾسبعكجهاتالنظرُباؼبناىجالدراسية،كىي:
 ػاؼبنهجكربنامجاألنشطةاؼبخطط .ٔ
 اؼبنهجكنتيجةالتعلماؼبتوقعةػ .ٕ
 اؼبنهجكاالستنساخالثقاُبػ .ٖ
 اؼبنهجكمجموعةمناؼبهاـكاؼبنفصلةػ .ٗ
 اؼبنهجكخطةإلعادةالبناءاالجتماعيػ .٘
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 اؼبنهجكورير .ٙ
 كجهةنظراؼبختلفةبُتاؼبنهجالدراسيةالقديبةكاعبديدةػ .ٚ

ىوـػاؼبنهجٖٕٓٓثنةٕٓقراركزارةالشؤكفالًتبيةالوطنيةاإلندكنيسيةرقم
ؾبموعةمناػبططكالًتتيباتاؼبتعلقةاألىداؼكاحملتولكاؼبواد،كالوسائلاؼبستخدمة
األىداؼ ىذه كتشمل ػ ؿبددة تربوية أىداؼ لتحقيق التعلم أنشطة تنفيذ لتوجيو
كإمكاناتاؼبنطقةككحدة يتفقمعاػبصوصية،ظركؼ، الوطنية، باألىداؼالًتبوية

 ٜالتعليمكاؼبتعلمُتػ
ؾبموعةمناػبططكالًتتيباتاؼبتعلقةباؼبوادكأىداؼمنشرحالسابقاؼبنهجىو

كاحملتولكالتعلم،كعنالوسائلاؼبستخدمةلتوجيوتنظيمأنشطةالتعلملتحقيقاإلنتاجية
التعليميةػيعرؼاإلنتاجيةالتعليمعنالكفاءةكالفعاليةُبربقيقاألىداؼالتعليميةػ

عناصراؼبنهج:اؼببحثالثاين
يتكوفاؼبنهجمنالعناصراألربعاألساسيةاؼبرتبطة،كىياألىداؼكاحملتولأك

 ٓٔاؼبادةالدراسيةكخرباتالتعلماؼبدرسيةاكطريقةالتدريسكالتفوًنػ
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ابراىيمبسوىنعمَتةاؼبنهجكعناصرىا،)عماف:داراؼبعارؼ،اؼبطبعةالثالثة(،دكفالسنةػٓٔ

 األىداؼ

 الطريقة

 احملتول

 التقوًن
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 األىداؼ .أ
افاألىداؼىوعنصرمهممنعناصراؼبنهج،كنظرياتاؼبناىجكمبناذجهاػ
تشملاؼبعارؼ ىذه ػ تطويره اك ، بناءه اك اؼبنهج، تلكاليتتتناكؿعناصر سواء
كاؼبهاراتكإلذباىاتكإلىتماماتاليتيشجعاؼبملموفالتالميذعلىاكتساهبابتوفَت

ت كىذا اؼبناسبة، التعليمية للتعلم،اػبربات اؼبتوقعة النتائج ىي اؼبنهج اىداؼ صبح
كىذهاألىاؼؽبامصادرتشتقمنها،تستجدمنالتالميذكاجملتمعكؾباالتاؼبعرفة

اؼبنظمةػ
 احملتولأكاؼبادةالدراسية .ب

كتتضمن اؼبنظمة، اؼبعرفة ميادين من فتستمد للمنهج الثاين العنصر كىي
اختياراكتنظيمهاللحقائقكاؼبفاىمكاؼببادئ،كيراعيُبتنظيمهااإلستمراركالتكامل
كالتتابعػاليقتصرُباؼبادةالدراسيةُباؼبناىجعلىانوؾبموعةموادالتعليم،كلكنو

اؼبعارؼكاؼب هاراتكالقيمكإلذباىاتالىتيبكنافربقيقبواسطتهايشملؾبموعة
بالًتابطكالتكامل،كاف هببافيقسماؼبادةاعبراسية األىداؼكاألغراضالًتبويةػ
يكوفمرنا،كوبققالتوازفبُتالنظرمكالعملي،كيكوفمناسبامنحيثاغبجم،فال

يكوفقصَتاكاليكوفكثيفاػ
مسؤكل اؼبعلم على وبققكتقع بطريقة للطالب الدراسية اؼبادة ىذه تقدًن ية

ىذا كعلى ػ ذىنو ُب كاضحة تكوف اف هبب اليت الًتبية كألغراض األىداؼ فيها
فيجبافيتعاملمعاؼبادةالدراسيةتعاملاػببَتػكدباافمنهجهاتعاينمنمشاكل

في اؼبوجودة اؼبعارؼ يتقن أف هبب ىذا كعلى ، الدراسية النقصاؼبادة كيعدؿ و،
كاػبطأالذممناؼبمكنأفيوجدفيو،كيواكبالتطورالسريعُباؼبعارؼكالتقنيات

ػ
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اؼبعلمُت بعض أف نرل حيث جدا، ضركرم أمر إىل التنبيو من البد كىنا
بشكل الطالب اماـ بانتقاده كيباشركف الدراسية، اؼبادة قيمة من اغبط وباكلوف

مانسمععب ككثَتا اؼبعلممتكررػ احملتول،ككأفىذا اراتالتسخيفكاغبطمنىذا
يريدافيظهردبظهرالعاملاماـطالبوعلىحسابمايقدـؽبممناؼبادةالدراسيةػ
افالطالبيفقدالثاقةباؼبدةاليتتدرسلو،كىو أنبها ػ امرلوـباطركثَتا كىذا

الن كالمعلوماتاليتتستطيعمعها للقلق،اليبلكاػبربة كيقعفريسة ، قدكالتمييز
كقدجعلوىذايفقداحًتاموللعلمكالعلماءػ

كىذااليعٍتأفيسكتاؼبعلمعلىاػبطأُباؼبادةالدراسيةإفكجدىا،بل
هببعليوأفيستغلىذااػبكأإفكجدُبتكليفالطالببالرجوعإىلاؼبراجعإىل

األسلوبفائدةتربويةكبَتةفهيتعلمالطالباؼبراجعللتأكدمناؼبعلومة،كُبىذا
اػبطأ علىمواجهة للرجوعإىلاؼبراجعكيبتلكاعبرأة بنفسو كيبادر أفيعملعقلو
كتصحيحودكفاػبوضُبالشتمكالتسخيفبلبطريقةعمليةؿبًتمةػكالننسىأف

افوبومالكثَتىذهاؼبادةالدراسيةاليتندرسهارغمكجودمشاكلكثَتةفيها،إال
هبم اإلستحهانة اليبكن ـبتصوف، علماء لنا قدمها اليت اؼبفيدة، اؼبعلومات من
كيستفيدمننقاط ، احملتولمنطلقو بوجودىمكاؼبعلمالناجحىوالذمهبعلىذا
نفوسكعقوؿ ُب تًتؾاثرىا تربوية، كحرفية كيعاِبنقاطالضعفبعملية فيو القوة

عُبالشككالقلقكفقدافالثقةػالطالبكذبنبهمالوقو
بشكلكبَتعلى تنعكس الدراسية اؼبادة إفاسلوباؼبعلمُبالتعاملمع
الطالب،كهببعلىاؼبعلمأميعرؼكيفهبعلاؼبعلومةكظيفية،دبعٌتأفتكوف
اؼبعلم إف بل فقد، معلومات يكوف اف هبب ال فاحملتول ، غاية كليست كسيلة

للمعرؼالناجحىوالذمي الدراسيةؾباالتتربويةشاملة اؼبادة ستخلسمنىذه



ٔٙ 

 

بُت علىادراؾالعالقة اليتذبعلالطالبقادرا كالقيمحبيثيوجدالوسيلة كاؼبهارة
اؼبعلومةاؼبوجودةُباؼبادةالدراسيةكاغباجةاليهاككيفيةاستخدمهاكاإلستفادةمنها

من فشالعنجعلها ىذا ػ لزرعالقيمكتفعيلاألخالؽكتعديلُباغبياةالعامة طلقا
السلوكياتاؼبنحرفةكتعليمالسلوكياتالنهضوياتالالزمةلبناءاجملتمعػ

 الطريقة .ج
كىوعنصرثالثللمنهجيستفادُبتوفَتىامنالفرصاجملتمعيةكمنؾبتمع

م التدريس كؿبتول التدريس كطرؽ كالتلمييذ، اؼبعلم بُت كالعالقات عاؼبدرسة،
مراعاتاستعدادالتلميذؼبعاشيةىذهاػبرباتػ

النشاط معاعبة ُب اؼبعلم يستخدمو الذم األسلوب التدريسىي بالطريقة كيقصد
ُب بأيسرالسبلكاقلالوقتكاعبهدػ التعليميليحققكصوؿاؼبعارؼإىلتالميذه

فاؼبعلمغزيزحقيقتوطريقةناجحةتوصلالدرساىلالتالميذبأيسرالسبلفهماكا
اؼبادةكلكنواليبلكالطريقةاعبيدةفإفالنجاحلنيكوفحلفيةُبعملوػ

 التقوًن .د

كىوالعنصراػبامسللمنهج،كيتطلبصبعاؼبعلوماتالستخدامهاُبازباد
اؼبقابالت اإلختبارات منها متعددة كسائل فيو كيستخدـ اؼبنهج، بشأف قرارات
كاؼبالحظاتكالتقديراتػكافُبعمليةالتعليمتقييماألداءاليتتركزمعظمؿباكالت

كا التعليمعلىاعبوانباإلدارية التعليمُبقطرتطوير تطوير االأفمبادرة ؼبناىج،
لديهم القرار متخذم أف من للتأكد كذالك التقييم كىو ىاـ عنصر على ركزت
معلوماتموضوعيةكدقيقةػكخطةتطويرالتعليمُبدكلةقطرتنصعلىتويلىيئة

م ربت ػ الًتبوية للبيانات آمن نظاـ خالؿ من اؼبعلومات كربليل صبع ظلةالتقييم
ك الطلبة ربقيق مدل ربديد مسؤكلية التقييم ىيئة تتوىل ، للتعليم األعلى جمللس



ٔٚ 

 

 اؼبعلمُتألىدافهمكعمااذاكافالطلبةيتعملوفبالطريقةاؼبطلوبة،كافاؼبدرسةتقـو
بعماؽباكفقاألىداؼاؼبرصودةكؽباذاىيئةدكرافأساسياف:

كاؼبعلمُت (ٔ كالطلبة اؼبدارس اداء كمساعدهتممراقبة ادائهم، بنتيجة كابالغهم ،
 علىالتطويركربسُتاألداءػ

تزكيداكلياءاألموركمتخذمالقرارباؼبعلوماتالالزمةعنمدلربقيقاؼبدرسة (ٕ
 لدكرىاػ

اؼبدرسة اختبار من األمور أكلياء سبكن على ستعمل اؼبعلومات كىذا
األفضلألبنائهم،كسبكُتالنظاـمنتقييمأداءكلمدرسةمناؼبدارسػ

ساؼبنهجالدراسيةااؼببحثالثالث:أس
 ساؼبنهجااس .أ

أساساؼبنهجبانسبةعلىحاجةالتعليم،منهجتعليماللغةالعربيةيبٍتعلى
ي اللغةلكي يتعلموف الذين الطلبة غباجات كمناسبا فعال العربية اللغة تعليم كوف

ُب اؼبنهج عمليات هبا تأثر اليت كالعوامل اؼبؤثرات كافة ىو اؼبنهج اسس ػ العربية
 ساؼبناىجتؤثرقبلكلشيئُبؿبتولاؼبنهجاافاسٔٔمراحلالتخطيطكالتنفيذػ

كمنىنايطلقعلىىذهاألسس كتنظيمو،كتؤثرأيضاُباىدافوكموادهكانشطتوػ
كعليوسوؼاليستغٍتعنهاُبعمليات اسماحملدداتاليتربددجوانباؼبنهجػ

ٕٔالبناءكالتطويركالتحسُتػ

 كبَتة آثرات لديها اؼبنهج األسس اف جهةاذف من اما ، التعليم لنجاح
اىداؼالتعليم،كؿبتوياتموادالتعليم،ُبتنفيذأنشطةتعليمػ

                                                           
)عماف 11 العامة، كألساليب اؼبناىج ُب دراسات علياف، عامر كىشاـ ىندم ذياب -صاّب

ٕٚ(،صػٜٜ٘ٔاألرداف:دارالفكر،
ػٜٜرشداضبدطعيمةاؼبرجعاسابق،صػٕٔ



ٔٛ 

 

كاليتفقرجاؿالًتبيةُبتصنيفىذهاألسسػفمثاليرلبسيوينافاسس
ٖٔاؼبنهجىيالفلسفةكطبيعةاؼبعرفة،اجملتمع،الثقافة،اؼبتعلم،كنظرياتالتعلمػ

 اف على كاجتماعيةكاؼبنهجيوف كنفسية فلسفية اسس ىي األسس ىذه
كمعرفية،معافىذهاألسسمتداخالتكثَتا،اكمنالصعوبةدبكافالفصلبينها

 كاماُبؾباؿتعليمٗٔ،كخباصةمايتعلقبالفلسفةكالثقافةكاجملتمعكطبيعةالفردػ
الًتب األسس ، اللغوية األسس ىي اؼبنهج ىذه أسس العربية األسساللغة ، وية

٘ٔالنفسية،األسساإلجتماعيةػ
ىذه ألف ،) طعيمة اضبد رشد )عند األخَت رأم على الباحثة كتعتمد
ىذه من الشرح اما ، العربية اللغة تعليم ُب اؼبنهج بأسس ـبصصا تشرح األسس

األسسمنها:
 األسساللغوية .ٔ

العربيةافيستخدـاألسساللغوية ،ألنومنجنسىينبغيُبتعليماللغة
لغومفًتلالباحثةافاألسساللغويةتستخدـفيهابعناصراللغةػ

كىناؾُبعناصراللغةفيهااربعةعناصر،منها:
األصوات:كيقصدهباالكلماتاليتتتألفمنهااعبمل،منحيث (ٔ

 اشتقاقها،كشكلهاكمعانيها،كمبحثىذاالعصر:علماصوتكالتجويد:

                                                           
كالًتبيةالعلمية،)فتحالديب:داراؼبعارؼ، ٖٔ (،صٜٓٚٔابراىمبسيوينعمَتة،تدريسالعلـو

ػٛٔػ
كطرائقٗٔ منهجها العربية اللغة الوائلي، عابس الكرًن عبد كسعاد الداليمي حسُت طو ،

 ػٕٕ-ٕٔتدرسها،اؼبرجعسابقصػ
اؼبرجعُبتعليماللغةلغَت ٘ٔ الناطقُتبلغاتاألخرل،اعبزاألكؿ،)مكة:رشداضبدطعيمة،

ػٖ٘ٔجامعةاـالقرل،دكفالسنة(صػ



ٜٔ 

 

األلفاظ:كيقصدهباالكلماتاليتتتألفمنهااعبمل،كمبحثىذا (ٕ
اللغة،كإمالءكاػبطػ  العنصر:علمالصرؼ،كاؼبعاجم،كعلـو

اعبمل:كيقصدهبااعبملاؼبفيداظبيةاكفعلية،كمبحثىذاالعنصر:علم (ٖ
 النحوكالبالغةػ

فأكثر،كمبحثذلك:الًتكيب:كيقصدهباالعباراتاليتتتظمنصبلتُت (ٗ
ٙٔعلمبالغةكألدبػ

 األسسالًتبوية .ٕ
ثانية كلغة العربية اللغة تعليم منهج لبناء الًتبوية األسس اف رشدل قاؿ
األىداؼ ام الرئيسية، األربعة اؼبنهج بعناصر اؼبتصلة كاغبقائق اؼبفاىيم ؾبموعة

ٚٔكاحملتومكطريقةالتدريسكالتقوًنػ
اجرا اف ىنا معيقصد عظيمة ربطة األسس ىذه ربديد ك تنظيم ُب ءات

اللغة تعليم ُب اؼبنهج عناصر كما العربية، اللغة تعليم منهج من الرئيسية عناصر
العربيةربتومعلىأىداؼالتعليمكؿبتوياتالتعليمكطرؽالتعليمكتقوًنالتعليمػ

 األسسالنفسية .ٖ
ا ؾبموعة اؼبنهج لبناء النفسية بألسس كاؼببادئيقصد كاغبقائق ؼبفاىيم

 ػ يتصلبتعلماللغةكتعليمها كرالصاّبٛٔاؼبستاقةكمدراساتعلمالنفسفيما
الىت النفسية اؼببادئ ىي النفسية األسس بأف علياف عامر كىشاـ ىندم ذباب
هبب اليت التعلم عملية طبيعة حوؿ النفس علم كحبوث دراسات اليها توصلت

                                                           
أضبدفؤادؿبمودعلياف،اؼبهاراتاللغويةكطرائقتدريسها،)الرياض:داراؼبسلمللنشركالتوزيع، 16

ػٜٔىػ(صػٖ٘ٔ
٘ٚرشدلاضبدطعيمة،مرجعسابقصػػ ٚٔ
٘ٚرجعسابقصػػرشدلاضبدطعيمة،م ٛٔ



ٕٓ 

 

افاإلنسافككائنبشرؤلوخصائصبيولوجيةٜٔهجوتنفيذهػمراعتهاعندكضعاؼبن
ٕٓكنفسيةمعينةُبكلمرحلةمنمراىلعمره،فينبغيافراعياثناءكضعاؼبناىجػ

ماىيناجحةعناختالؼُب األحواؿالنفسيةُبكلافرادـبتلفةكمنها
 ػ كعواملُبميالدىم كالثقافة اإلجتماع كخلفية ُبٕٔتطورىم، فرد الطالبىو

كافكظيفةاؼبعلمُتأهنميساعدكفُبتطورالطالبباألحسنػ حاؿعمليةتطورػ
الطفلسوؼيتطورحىتإفكافبدكفاؼبناىجالًتبويةُباؼبدرسةلكنسوؼيتطور

ٕٕالطفلاىلاحسنػ
اذفترلالباحثةُبىذهاألسسينبغيعلىمنهجُتُبتعليماللغةالعربيةاف

يهتموامتعلمُت،اماىناؾلتنظيمؿبتوياتالتعليم،كاستخداـطرؽالتعليم،كتقوًن
التعليمكييناسبمعبيئةكقدرةالطلبةُبتعليماللغةالعربيةػ

 األسساإلجتماعية .ٗ
ػ كتنفيذه اؼبنهج كضع اؼبؤثرة اإلجتماعية القوة ىي اإلجتماعية األسس

للمجتمع،كالقيمكاؼببادئاليتتسوداغباجاتكاؼبشكالتكتتمثلُبالًتاثالثقاُب
ٖٕاليتيهدؼاىلحلها،كاألىداؼاليتوبرصعلىربقيقهاػ



 

                                                           
ػ٘ٚصاّبذبابىندلكىشاـامرعلياف،اؼبرجعالسابق،صػ ٜٔ
ػٜٔابراىيمبشوىنعمَتة،اؼبرجعالسابق،صػ ٕٓ

21 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum teori dan praktek, 

hlm. 45.  
22

ػ٘ٚصاّبذبابكىشاـامرعليا،اؼبرجعالسابق،   
ػ٘ٚصاّبذبابكىشاـامرعليا،اؼبرجعالسابق، ٖٕ



ٕٔ 

 

اؼببحثالرابع:أنواعاؼبنهج
 التنظيماؼبنطيقيكالتنظيمالسيكولوجي .أ

 التنظيماؼبنطيقي .ٔ
كيقصدبوترتيبمواداؼبنهجُبزمركؾبموعاتمستقلة،معمراعة
درجة حسب الدراسة سنوات على موزعة زمرة كل موضوعات تكوف أف
صعوبتهاكتعقيدىا،كحسبمابُتموضوعتهامنركابطمنطقيةػفمثالتكوف
بعد )األحياء( البيولوجية العلـو دراسة ك اغبساب، دراسة بعد اعبرب دراسة
التنظيماؼبنطقيتعدطريقة غَتأفطريقة ػ كالكيميائية الفيزيائية العلـو دراسة
جاؾ جباف حدا فبا ، اؼبتعلمُت أك األطفاؿ حاجة مع دائما تتف كال قديبة
ُب يتمثل جديد اساس على اؼبنهج لبناء الدعوة إىل بعده جاء كمن ركسو

ٕٗنشاطالطفلكميولوكحاجتوػ
 يالتنظيمالسيكولوج .ٕ

كيقصدبوتدريسالتلميذمعظماؼبوضوعاتالدراسيةمنذدخولواؼبدرسة
اإلبتدائية،علىافيتعمقُبدراسةىذهاؼبوضوعاتسنةاكبعدأخرلحسب
كمن ػ علىالفهم كقدرتو كحسبنضجو ، ُبالصفوؼالدراسية كتقدمو مبوه

علىنساط التلميذكفعاليتوفهيالواضحأفىذهالطريقةتعدمنالطرؽاليتتقـو
نضجو كحسب فهمو، على قدرتو حسب التلميذ يدرسها اليت اؼبادة ترتيب
العقليكنوعاىتمامو،كليسحسبالركابطاؼبنطقيةالقائمةبُتاؼبوضوعاتتلك

اؼبادةػ

                                                           
(،صػٜٚٛٔصاّبذيابىندم،دراساتُباؼبناىجكاألساليبالعامة)دارالفكرللطبعةكالنشركالتوزيع،ٕٗ

ػٙٙٔ



ٕٕ 

 

فأصحاب بُتاصحابالتنظيمُتػ سبقأفىناؾاختالفا كيالحظفبا
 توزيد يريدكف اؼبنطقي كميولوالتنظيم حاجاتو إنباؿ مع الكبار حبربات الطفل

امااصحابالتنظيمالسيكولوجيةفَتكزكفعلىنشاطالطفلكفعاليتو، الذاتيةػ
كيرمجوفديومُب كيهملوفمايبكنافيستفيدهمنخرباتالكباركذبارىمػ

رةاػبربةكتابو)الطفلكاؼبنهج(أفباإلمكافالتوفيقبُتالتنظمُتبالرجوعإىلفك
عليهاالتنظيمالسيكولوجي، ،كتضمُتاؼبنهجخرباتاألطفاؿاؼبباشرةاليتيقـو

عليهاالتنظيماؼبنطقيػ ٕ٘كاػبرباتالكبارغَتاؼبباشرةاليتيقـو
 مناىجاؼبواداؼبنفصلةكتعديالهتا .ب

كفيوترتباؼبوادالدراسيةعلىأساسالفصلفيمابينها،حبيثسبثلكل
مادةجانبامنجوانبالًتاثالثقاُب،كتوزعىذهاؼبوادعلىسنواتدراسةالتالميذ

ُٕٙبـبتلفاؼبراحلالتعليميةػ
 التعديالتاليتهببادخاؽباعلىمناىجاؼبواداؼبنفصلة .ٔ

ُب تطبيقها دكف اؼبنفصلة اؼبواد مناىج إىل كجهت اليت اإلنتقادات ربل مل
كإذاكافالبدمناستمرارُبالعملهبامدةمنالزمنقبل الكثَتمندكؿالعاملػ
تطويرىا،فإفمنكاجباؼبدرسُتالذينيطبقوهناأفوباكلواالتقليلمنمساكئها،

أ التدريس لطريق اتقاهنم خالؿ ،من بعضها مع اؼبادة أجزاء بربط كقيامهم ، كال
كربطهامعاؼبواداألخرلثانياػ

                                                           
ػٙٙٔصاّبذيابىندم،اؼبرجعالسابق،صػ ٕ٘
ػٚٙٔصاّبذيابىندم،اؼبرجعالسابق،صػ ٕٙ




ٕٖ 

 

من فالبد كعيوهبا مساكهتا من كتتخلص غايتها اؼبنفصلة اؼبواد ربقق حىت
ادخاؿبعضالتعديالتعليهاػكمنابرزىذهالتعديالتتعدالفاساسيافنبامنهج

ةػاؼبواداؼبًتابطةكمنهجاجملاالتالواسع
 منهجاؼبواداؼبرتبطة (ٔ

اغبواجز إزالة دكف ببعض بعضها الدراسية اؼبواد بربط اؼبنهج ىذا يتميز
كتعٍتبالربطىناإثباتالعالقاتاؼبتبادلةبُتموضوعُتأكاكثر الفاصلةبينهاػ
أخرل مادة كل ُب جديد موضوع كل ربط صوره ـك ، الدراسية اؼبواضيع من

التاري موضوعات العربيةكربط اللغة موضوعات كربط اعبغرافيا دبوضوعات خ
اردناافنربطبُتالتاريخكاعبغرافيافإنناندرس فإذا دبوضوعاتالًتبيةاإلسالميةػ

فلستُتُبالوقتالذمندرسفيوتارىبهاالقدًنكاغبديثػػػكىكذاػ
اؼبنهجعلىنوعيةالعالقاتاؼبوجو دةبُتكيتوقفالنجاحُبتطبيقىذا

يتوقفعلىمدلإؼبافاؼبدرسُتبطبائعاؼبواد اؼبوادكالقدرةعلىربديدىا،كما
ألخرلاليتيدرسهاطالهبمػكحيتينجحاؼبدرسوفُبعمليةالربطبُتاؼبوادفال
بُت التنسيق كاجراء ، الدراسي العاـ بدء مع لعملهم التخطيط من ؽبم بد

مدرسكاحدبتدريسخططهمللتخفيفمنذبزئةاؼبوادػ يفضلأفيقـو كىذا
اؼبواداؼبتقاربةكالتاريخكاعبغرافيا،اكاللغةالعربيةكاتربيةاإلسالية،كإذاتعذرذلك

 بالتعاكفالوثيقبُتاؼبدرسُتػفإفباإلمكافتفادمذبزئةاؼبوادالدراسية
 منهجاجملاالتالواسعة (ٕ

اػبربات أك اؼبتشاهبة اؼبواد صبع كاحد،كيعٍت ؾباؿ ُب اؼبتكاملة التعلمية
كاحدة مادة ُب الفلسفطنية كالقضية العريب كاجملتمع كاعبغرافيا التاريخ صبع مثل
أنو اؼبنهجيتبُتلنا كبإمعافالنظرُبىذا ػ اإلجتماعية اسمالًتبية يطلقعليها



ٕٗ 

 

يرجعإىلمنهجموادُباساسوػغَتافاإلختالؼبينوكبُتمنهجاؼبواداؼبنفصلة
طريقةاختياراؼبواداؼبرادتدريسنيتألفكلؾباؿمنىذهاجملاالتمنعدةمواد
كلمنها تعاِب كحدات أك ؾبموعات إىل الواحد اجملاؿ ؿبتول كيقسم ػ دراسية

موضوعايتصلدبختلفاؼبواداليتيتألفمنهاىذااجملاؿػ
النوعمنالتنظيمُبالسنواتاألخ ذا علىنطاؽكاسعُبكقداستخدـ َتة

بعضالبالدالعربيةكمنهااألردفػكمنابرزمزاياىذااؼبنهجمايلي:
 ربقيقالتكاملبُتاؼبوضوعاتالدراسية،كفهمالعالقاتالقائمةػ (أ

بُت (ب الًتابط فهم على التالميذ كمساعدة كظيفي، كبو على اؼبعرفة تنظيم
 اؼبوضوعاتاؼبختلفةػ

ج(يبثلىذااؼبنهجحالكسطابُتمناىجاؼبواداؼبنفصلةكمناىجالنشاطػ
اؼبنهجاحملورل .ج

الثقافة كاألساسيات اػبربات أك النشاطات ؾبموعة على اؼبنهج ىذا يطلق
اليتيطلبمنالتالميذاقبازىاقبلشركعهمُبالتخصصالدراسيػكمايطلقعلى

مراكزاالىتماـاليتتدكرحوؽباصبيعالدركساليتيتلقهاالتالميذػ
اؼبنهجعنشعوراؼبربُتبأفالفصلبُت ىذا يعيقكقدنشأ الدراسية اؼبواد

النمواؼبتكامللدلاؼبتعلمُت،كيقللمنكفايتهمالشخصيةكإلجتماعيةػ
هبب اليت اؼبوضوعات أك اؼبشكالت بتحديد اؼبنهج ىذا كضع كيتم
ػ للغايةاؼبقصودةمندراسةكلمشكلة معاعبتها،ٍبزبطيطاػبرباتالتعلميةكفقا

ٕٚاعداداؼبنهجاحملورمػكىذىالطريقةتعدأسهلالطرؽُب
مزايااؼبنهجاحملورم:

                                                           

ػٓٚٔذيابىندم،اؼبرجعالسابقػػػ،صػصاّب ٕٚ



ٕ٘ 

 

 التحررمنتقسيماؼبعرفةإىلمواددراسيةمنفصلةػ .ٔ
 اإلىتماـبأسلوبحلاؼبشكالتػ .ٕ
 مراعاةاغباجاتالنفسيةكاإلجتماعيةللتالميذػ .ٖ
اإلىتماـبتوجيوالتالميذكارشادىمفيمايتعلقبالشباعحاجاهتمكحل .ٗ

 مشكالهتمػ
 رازالعالقاتالقائمةبيجوانباغبياةاؼبختلفةػإب .٘

 اؼبنهجالنشاط .د
أكؿٜٙٛٔتعداؼبدرسةالتجريبيةاليتأنشأىاجوفديومُبشيكاغوسنة

أربعة ديوم عند كللنشاط ػ النشاط أساس على مناىجها نظمت حديثة مدرسة
ٕٛدكافعانسانيةىي:

 الدافعاإلجتماعي،كيظهرُبميوؿالطفلإىلمشاركةمنحولوػ .ٔ
 الدافعاإلنشائي،كيظهرُبألعاباألطفاؿكحركاهتمػ .ٕ
الدافعإىلالبحثكالتجريب،كيظهرُبقياـالطفلبعملبعضاألشياءجملرد .ٖ

 الرغبةُبالتعرؼإىلماينتجعنعملوػ
الدكافعإىلالتعبَت،كيظهرُبتعبَتالطفلعنميولواإلسانيةأكُباتصالوبغَته .ٗ

 مناألطفاؿػ
كقداستغلديومىذهالدكافعُبتربيةاألطفاؿ،فجعلؿبورالنشاطفي
علىاغبرؼكالطهيكاغبكايةكالنجارةكاغبدادة،كليسعلىاؼبواد مدرستويقـو

اغب ذلكألفىذه ػ الطفلللحصوؿالدراسية رؼتتضمنالنشاطالذميبذلو
سنة اؼبشركع( )طريقة كتاب ظهور أدل كقد ػ كمسكنو ككسائو طعامو على

                                                           
ػٓٚٔصاّبذيابىندم،اؼبرجعالسابقػػػ،صػ ٕٛ



ٕٙ 

 

إىلانتشارمناىجالنشاطبسرعةكعلىنطاؽكاسع،حيتاصبحؽباٜٛٔٔ
سورتافنبا: اليـو

 النشاطالقائمةعلىميوؿاألطفاؿكحاجاهتممناىج .ٔ
علىميوؿاألطفاؿاليتيشعركفهبامنتلقاءكىذاالنوعمناؼبن اىجيقـو

كمناؼبؤكدأفالطفلإذا انفسهمكليسعلىاؼبيوؿاليتيفرضهاالكبارعليهمػ
ُب يولد آخر نشاط مزاكلة إىل يندفع فإنو ميولو، أحد مع يتمشى بنشاط قاـ

نفسوميالجديداػكلذالكقبلإفالنشاطيدعوإىلالنشاطػ
اؼبنهجكفبا ىذا داخلياكيبيز شيئا النشاط اعتبار على مبٍت أنو غَته،

كليسشيئاخارجيا،نظراألفميوؿاألطفاؿكحاجاهتمربققأثناءتنفيذاؼبنهج،
كىومنىذهالناحيةىبتلفعنمناىجاؼبواداليتربتاجإىلإضافةنشاطخارجي

ؽبايسميبالنشاطاؼبنهجيػ
لي:توعمناؼبناىجمامزاياىذاالنكمن
 توجواىتمامهاإىلالعنايةبنمومالطفلمبوامتكامالمنصبيعنواحوػ (ٔ
تشعبحاجاتاألطفاؿكميوؽبمكتشعرىمباإلستقراركالطمأنينة،خالؼ (ٕ

اؼبنهجاؼبواداليتيشعراألطفاؿمعهابالقلقكاػبوؼمنالفشلُب
 اإلمتحانات

شعرالتالميذبأفاغبقائقاليتيتعلموفيتممتؤكدعلىتكاملمعرفة،كت (ٖ
بعضهابعضا،خالؼاؼبناىجاؼبواداليتذبزيئاؼبعرفة،كتدخلكلجزء

 منهاُبعلمخاصػ
امآخذعلىىذاالنوعمناؼبناىجفهي:

 منالصعبربديدميوؿاألطفاؿكؿباجاهتماألساسيةػ (ٔ



ٕٚ 

 

يًتؾُبثقافتهمفجواتالتساعدالتالميذعلىاتقافاؼبوادالدر (ٕ اسية،فبا
كبَتةربوؿدكفحصوؽبمعلىاؼببادئالعامةاليتتنظماؼبعرفةتنظيمامنطقيا

 ػ
من (ٖ إليو ربدر الذم الثقاُب كهتمل الطفل، حاضر إىل اىتمامها توجو

اؼبواجهة اؼبستقبل، ُب عليو يكوف أف للطل ينبغي ما هتمل كما اؼباضي،
 اؼبشكالتاليتتنتظرهػ

يواجوىذااؼبنهجصعوباتُبتنفيذهمنهاصعوبةكضعمنهجتعليميمتسق (ٗ
صعوبةتقوًنأعماؿالتالميذمنمنطقيا،كصعوبةتأليفالكتباؼبدرسيةك

أجلنقلهممنصفإىلآخر،كقلةعدداؼبدرسُتاألكفاء،كموقفاآلبا
 ءالسليبمنوألهنماعتادكاعلىمنهجاؼبواداؼبنفصلةػ

 مناىجالنشاطالقائمةعلىاؼبواقفاإلجتماعية .ٕ
باػبربات الطفل تزكيد دبهمة تطلع اجتماعية مؤسسة تعد اؼبدرسة كانت ؼبا
على النشاط منهج بناء من كافالبد فقد حايتو، ُبمستقبل لو الضركرية كاؼبهارت
تنطومعليومنمشكالت،كليسعلىميوؿاألطفاؿ مواقفاغبياةاإلجتماعية،كما

مس ُب التالميذ قباح أف ذلك فحسب اػبرباتكحاجاهتم على يتوقف حياهتم تقبل
، أطفاؿاغباضر كإفكانوا رجاؿاؼبستقبل فالتالميذىم ػ يزكدكفهبا اليت اإلجتماعية

كتصوراؼبستقبليعدعامالأساسياُبزبطيطاؼبناىجالدراسيةػ
كمنمزاياىذاؼبنهجمايلي:

 الذميعشوفبوػيبدالتالميذخبرباتتعليميةتتصلحبياهتمكحياةاجملتمع (ٔ
يساعدُبربقيقأىداؼاؼبدرسةككظائفهااإلجتماعية،آلنويسهمُبنقلالقيم (ٕ

 األساسيةللمجتمعكاحملافضةعليهاػ



ٕٛ 

 

عالقتها (ٖ يربز كظيفي كبو على كتنظيمها التعليمية اػبربات تكامل على يساعد
 اقفػباؼبواقفاإلجتماعيةكيؤدمىلحلاؼبشكالتاؼبتعلقةبتلكاؼبو

اماعيوبىذااؼبنهجفهي:
إفكحداتىذااؼبنهجتبٍتعلىأساستصورالكبار،كليسكلمايتصورهالكبار (ٔ

 يعدمالئماغباجاتأألطفاؿكميوؽبمػ
إفكحداتىذااؼبنهجتقللمنقيمةاؼبوادالعلمية،كتوجوأنظارالتالميذإىلتعلم (ٕ

 همؽبادراسةمنطقيةكعلىكبومتكاملػإجزاءمنها،فباوبوؿدكفدراست
اؼبنهجُبظلالنظمالًتبويةالقائمةيعدأزراصعبا،بسببقلةعدد (ٖ افتطبيقىذا

 اؼبدرسُتاألكفاء،كعدـكجودالكتباؼبدرسيةاؼبناسبةكالوسائلالتعليميةاؼبالئمةػ
:ٜٕهباعندطعيمةلقدظهرتقسيماؼبنهجلتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُت

 gramatikal syllabusمنهجالنحو .ٔ
منهجالنحويسأؿكيفيعرباؼبتكلمعمالديومنمعٌت؟)يهتمىنابالشكلاكصيغة
اليت كىيالطريقة ، النحوكالًتصبة طريقة كيشيعمعمنهجالنحواستخداـ ػ النحوية(

سابقػلتنطلقمننفساؼبنطلقا
 situational syllabusمنهجموقف .ٕ

من كيتعلم ، الفصل ُب الفرد يبارسها اؼبوقف شكل ُب اللغوم احملتول تقدًن ىو
تقفعلىالنفس اؼبنهجيستندإىلحقيقة ىذا ػ اؼبنشودة الًتاكيباللغوية خالؽبا
اؼبستولمنالصدؽاألنبيةػكىيأفاللغةظاىرةاجتماعيةنشأتلتحقيقالتواصل

بُتاألفرادػ
 national syllabusكرمنهجالف .ٖ

                                                           
ٜٜرشداضبدطعيمةمرجعسابق ٜٕ



ٕٜ 

 

إف ، السابقتاف اؼبنهجاف اليو يستند عما ىبتلف منطق إىل الفكرة منهج يستندك
اليتينفردهبا إفاؼبيزة بداية، اإلتصاليةكنقطة منطقمنهجالفكرةىوأخدالقدرة
منهجالفكرةىيتنميةالكفاءةاإلتصاليةفبايتضمناستمراردافعيةالطالبكيزيد

منهاػ
 multidimensial curriculumمنهجمتعددةاألبعلد .ٗ

 ACTFL (american onعندماعقدترابطةٜٓٛٔيرجعتاريخىذااؼبنهجاىلسنة
the teaching of foreign languange)  

للثمانبناتنكُبىذا اللغاتاألجنبية ُبتعليم الولياتالقومية بوسطوفلتحديد مؤسبرا
اؽعملُبعبنةاؼبناىجكاؼبوادالتعليميةػلبمؤسبرقدمتطبساكر

دلةاؼبعلمُتاإلسالمية:منهجمعهدعصرمتزكىمعاؼببحثاػبامس
 التعريف .أ

يعٌتسبيلمنَتيسَتعليو امالسبيلاؼبنَت، دبعٌتاؼبنهج، العربية كُباللغة
الذم اؼبنَت السيبل ىو اؼبنهج اف الًتبية كُب ػ حياتو أداء ُب اؼبعلمالناس عليو يسَت

كالتالميذلًتقيةاؼبعلوماتكاؼبهاراتكالقياـػألفاؼبنهجعندناسوتيوفالينحصرعلى
 ٖٓاؼبوادالدراسيةكلكنويشملعلىالتجاربداخلالفصلكخارجوػ

اليتربدثُبتطورمعٌتاؼبنهجُبالتعليماؼبعهد،ى ىوسببالتغيَتات ذا
التفكَتاجملتمعمنحياةالتقليدمكاصبححياةحديثاػمعهدبوسطتطويرعملية

ػ حديثا معهد كاصبح اؼبعهد الًتبية ضبلت كقد لإلسالـ اػباص اؼبنهج تطوير
كىذامشيابوجودعمليةربويلالًتبيةػينظرإىلاؼبعٍتككظيفتواصبحاؼبنهجمتنوعةُب
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ٖٓ 

 

الي كاسعا يصبحمعٌتاؼبنهجانتشارا تقليدمػ النموذجلكنمعهد علىكلمة قتصر
تكييفومعالبيئةاحمليطةهباػ

كاسعابوجوداألثرالنموذجمنهج ًبتطويراؼبنهاجالدراسيالنموذجيانتشارا
اؼبعاملةاليتيعاملتعليمكمناقشةبُتالطالبكاؼبنهجػامامبوذجالتحوؿيعٌتمبدئ

 على قادرة ليكوف الطالب يتطلب الذل اىلاغبوار تستند الىت اؼبعارؼ بناء اعادة
 معارؼاػبرباتالتعليميةاؼبكتسبةمننتائجاؼبناقشةػ

تزكىؿبتولمنهجمعهدعصرل .ب
بدالمننظاـ اؼبعلمُتاإلسالمية اكمعدلة اؼبعلمُتاإلسالمية نظاـكلية قّدـ

كلي نظاـ اعبديدة، األشياء معظم مثل ػ اؼبتعلمُت سّلم ك األطفاؿ اؼبعلمُتتربية ة
اإلسالميةاليقبلمباشرةعنداجملتمعكلذينيشككجودهأفيتحدلالنظاـالتعليمي

.التقليدمالذماليزاؿيستخدـُبمعهداكمدرسةاألخرل
ال يعٌت التقليدم التعليمي النظاـ ك اعبديد نظاـ بُت الرئيسية اإلختالفات

التدريس نظاـحديثبنظاـ ك)بwetonanيستخدـ كيتمsoroganاعبملة( )فردم(
صفتعليمالطالبكتدرسوُبكليةاؼبعلمُتاإلسالميةاؼبتدرجػكآلفاستطعطالبال

 ٖٔدلةُباؼبدرسةالعاليةربتكزارةالشؤكفالدينيةػالسادسافيأخداإلمتحافاؼبع
ا اؼبعلمُت كلية احملتول العاـ دراسةبشكل ؾبموعة من يتكوف إلسالمية

ؿبتوياتاإل كل توزيع ىو كىذا ػ العاـ كالعلـو اإلقبيليزية اللغة العربية، اللغة سالمية،
اؼبواد:
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ٖٔ 

 

مصطلحل .ت اغبديس، الًتصبة، التفسَت، التجويد، القرآف، : اإلسالمية الدراسة
ك األدياف اؼبقارنة اإلسالـ، الدين الفراعد،التوحيد، الفقو، اصوؿ الفقو، اغبديس،

 ػتاريخاإلسالـ
اؼبط .ث اإلنشاء، اللغة، سبرين اإلمالء، : اللغوية الصرؼ،لعة،االدراسة النحو،

 تاريخ أدبالبالغة، القواعداللغة )اإلقبيليزية(، القراءة اػباط، احملفوظات، ،
 (كاللغةاإلندكنسيةػcomposition)اإلقبيليزية(،منافشة)

علم .ج كيمياء، فيزياء، الرياضية، : العامة التاريخ،الدراسة اعبغرافيا، األحياء،
 احملاسبو،علماإلجتماع،الًتبيةكالتعليم،اؼبنطيق،اؼبواطنيةػ

( : دبراعة اإلسالمية اؼبعلمُت كلية اؼبنهج ترتيب ُب اؼببدأ بُتٔبٍت العالقة )
(التوازف٘(مرنةكاؼبستدمة،)ٗ(كفقامعتنميةالطفل،)ٖ(العاؼبية،)ٕالدينكالعلم،)

اؼببدأيعٌتعمليةالتعليملتكوينكالتنميةالبشريةمنخالؿب ُتاألىداؼكاحملتوياتػ
التعليمكالتوجيوكاؼبمارسةاليتكرستقيماإلسالـػ

العاـبطريقةتعديلكتنفيذ تنفيذكليةاؼبعلمُتاإلسالميةاؼبعارؼالدينيةكعلـو
كإلقبازبُت ػ قوية دينية ربليلقيماؼبعهددبؤسسة توجو كالقيمالدينية كالعمل، العلـو

تطب ػ فبارستهما كزادت كالشريعة العقيدة حافظت اذاف اجملتمع، البيئة ُب قياؼبشكلة
التعليم،الرظبيكغَتالرظبي، اليوميةللطالب،ٍبصبيعأنشطة تدريسالدينُباغبياة

الذميرتبطبالدين، كالدرسالعاـ ككلسلوؾالطالبسوؼتشَتدائمانإىلالدين.
لتنمية األساسي اؼببدأ ػ بناء ما ككل كالوالء التفاىن كاألخالؽ، الدين بقيمة يقاس

الطالبقياساؼبدلإتقافأساسياتالدينػ
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ادس:تعليماللغةالعربيةساؼببحثال
اللغةالعربية .أ  مفهـو

فإهنااصواتيعربتعريفابنجيٌت"بابالقوؿعلىاللغةكماىي:كماحّدىا
عناغراضهم"ػ ٕٖىباكلقـو

يتفاعل منالرموزاؼبتعارؼعليها،كىيرموزصوتية نظاـ اللغة كيقوؿتراجر:
بواسطتهاأفراداجملتمعُبضوءثقافتهمالكليةػُبىذهالتعريفتتضحاللغةكظيفتها:

اللغةُبإطارثقافتهم،نبااإلتصاؿكالتفاعلأكالتواصل،ليسفقطبُتمتحدثىىذه
ٖٖبلأيضابُتىؤالءاؼبتحدثُتباللغةكبُتاآلخرينالذينيتعملوفىذهاللغةػ

خصائصاللغةالعربية .ب
ُبتعليماللغةكجبعلىاؼبدرسافيفهممعرفةخصائصاللغةاليتستعملهاػ

كمنانبيةخصائصاللغةكماذكرطعيمةكىي:
 للغويةاؼبناسبةػيساعدعلىتقدًناؼبادةا .ٔ
تعليمىذه .ٕ عند اؼبتوقعة السهولة اك يساعدعلىتعريفعناؼبواطنالسعوبة

 اللغةألبناءاللغةػ
 يساعدعلىاجراءالدراسةحوؿتقابلاللغةبُتىذهاللغةكغَتهمناللغاتػ .ٖ
لطالباؼبستوياتاؼبقدمةُببرامج .ٗ كشرحو اللغة يساعدعلىتوضيعالنظاـ

 مهاللناطقُتبلغاتاألخرلػتعلي

                                                           
ػٜ(،صػٖٜٚٔؿبمودفهمىحجازم،علماللغةالعربية،)الكويت:ككالةاؼبطوعة، 32

منا ٖٖ فب ىريرم، أضبد كاماـ طعيمة، أضبد رشدم مدكور، أضبد العربيةعلى اللغة تعليم ىج
ػٓٗللناطقُتبلغاتاخرلصػ
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 ٖٗػالىتقديتحَتأمامها يساعدعلىفهمالظواىراللغويةاؼبختلفة .٘
كُبؾباؿاللغةالعربيةالبدمناؼبعلمكاؼبتعلممعرفةافخصائصاللغةالعربيةػ

كمنخصائصاللغةالعربيةكماشرحؿبمودرشدلخاطركآخرينىي:
 اهنالغةمتميزةمنالناحيةالصوتيةػ .ٔ
 ظهرالًتادؼُباللغةالعربيةػ .ٕ
 مركنةاللغةالعربيةػ .ٖ
 اهنالفظيرتبطفيهاالصوتباؼبعٌتػ .ٗ
 لغةتناقسهاالعاميةالداخليةافالقياـُباللغةالعربيةػ .٘

 تعليماللغةالعربية .ج
 انشطة كنبا النشاطُت، ىذين بُت اعبمع التعلم.التدريس كأنشطة التدريس

االتصاؿ إنشاء إىل السعي سياؽ ُب اؼبعلم بدكر اؼبتعلقة التدريس انشطة كتتداخل
اؼبتناسقبُتالتدريسنفسهامعدراسة.متشابكةاالتصاؿاؼبتناسقكىذاماهبرممؤشر
العربية اللغة لتدريس األساسي اؼبفهـو لذا، يراـ. ما على أهنا النشاط/التدريس

لعمليةالف كفقا النشاط أك العربية اللغة لتدريس فعال مستعدة اؼببكر كرة/التخطيط
ٖ٘.التدريسبُتاؼبعلمُتكاؼبتعلمُت






                                                           

رشداضبدطعيمة،تعليماللغةلغَتالناطقُتهبامناىجوكاساليبو،)مصر:اؼبنظماتاإلسالمية ٖٗ 
كالثقافة،   ػٖ٘(صػٜٜٛٔللًتبيةكالعلـو

35 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pembelajaran, (Jakarta:PT 

Rieneka Cipta, 1995), hlm.4.  
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انبيةتعليماللغةالعربية .د
افاللغةالعربيةمكافخاصةبُتلغاتالعامل،كىذهانبيةاللغةيزيديومابعد

ُبعصرنااغباضرػكترجعانبيةاللغة :ٖٙاىلاسباباآلتيةيـو
 افاللغةالعربيةلغةالقرآفالكرًن .ٔ
 افاللغةالعربيةلغةالصالة .ٕ
 افاللغةالعربيةلغةاغبديثالشريف .ٖ
 اؼبكانةاإلقتصاديةللعرب .ٗ
 عددمتكلميالعريب .٘
 

 اىداؼتعليماللغةالعرية .ق
ىو الًتبوم ؾباؿ ُب كاما ، الغاية ىو ىدؼ اف طعيمة اضبد رشدل يعرؼ
الوصفاؼبوضعيالدقيقألشكاؿالتغيَتاؼبطلوباحداثهاُبالسلوؾالطالببعدمركره

افاىدؼُبتعليمامرضررمكىذهاىداؼالبدمنربقيقهاػٖٚخبربةتعليميةمعينةػ
يطالتعليمكالتنفيذكتقيموػكهبذهاألىداؼسيساعداؼبعلمُبزبط

كُباختياراىداؼالتعليميةينبغيمراعةمصادراشتقاؽاألىداؼ،قاؿطعيمة
اإلسالمية الثقافة كىي مصادر عدة من األىداؼ يشتق اف ينبغي اف للمعلم اف "
فهذهاؼبصادركماقاؿطعيمةلتعيُتاألىداؼسيساعد سيكولوجيةالدارسُتكغَتهػ

 ؼبعلمغبصوؿاىلالنجاحالتعليمػعلىا
كاألىداؼتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباُبثالثةاىداؼرئيسيةىي:

                                                           
-ٜٔـ(صػٕٓٓٓؿبمدعلىاػبوىل،اساليبتدريساللغةالعربية،)األردف:دارالفالخ:ٖٙ

ػٕٓ
ػٖٙرشدلاضبدطعيمة،مرجعهنسوصػ ٖٚ
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اك .ٔ اللغة هبذه الناطقوف هبا يبارسها اليت بالطريقة العربية اللغة الطالب يبارس اف
تعليم بأف القوؿ يبكن األربع اللغوية اؼبهارات دكء كُب ػ ذلك من تقرب بصورة

 اللغغةالعربيةكلغةثانيةيسدىف:
 تنميةقدرةالطالبعلىفهماللغةاعربيةعندمايستمعوفاليهاػ .ٕ
درةالطالبعلىالنطقالصحيحللغةكالتحدثمعالناطقُتبالعربيةحديثاتنميةق .ٖ

 معرباُباؼبعٌت،سليماُباألداءػ
 تنميةقدرةالطالبعلىقراءةالكتابالعربيةبدقةكفهم .ٗ
 تنميةقدرةالطالبعلىالكتابةباللغةالعربيةبدقةكطالقةػ .٘
مايبيزىاعنغَتىامناللغاتمنحيثأفيعرؼالطالبخصائصاللغةالعربيةك .ٙ

 األصواتكاؼبفرداتكالًتاكيبكاؼبفاىيمػ
أفيتعرؼالطالبعلىالثقافةالعربيةكأفيلمخبصائصاإلنسافالعريبكالبيئةاليت .ٚ

 ٖٛيعيشفيهاكاجملتمعالذميتعاملمعوػ
 طرؽتعليماللغةالعربية .ك

 التدريس من”Teaching Method“طريقة منظومة تعٍت الواسع دبفهومها
من للمتعلم كالداخلي اػبارجي اجملاؿ تنظيم ُب اإلسالـ بواسطتها يتم اليت األساليب

ٜٖأجلربقيقأىداؼتربويةمعينةػ



                                                           
ٖٛ : اؼبكرمة )مكة ، األكؿ اعبزء اخرل، بلغات للناطقُت العربية اللغة تعليم ، طعيمة اضبد رشد

ػ٘ٚٔجامعةاـالقرل(صػ
للناطقُت ٜٖ العربية اللغة تعليم مناىج ىريرم، أضبد كإماف طعيمة اضبد رشد مذكور، اضبد على

ػٜٙـ(،صػٕٓٔٓبلغاتاخرلالطبعةاألكىل،)القاىرة:دارالقكرالعرىب،



ٖٙ 

 

 انواعطرؽتعليماللغةالعربية .ز
 طريقةالنحوكالًتصبة .ٔ

طريقةالنحوكالًتصبةىيأقداـالطرائقالىتاستخدمتُبتعليماللغاتاألجنبية،
تدريس األكؿ ىدفها الطريقة ىذه ذبعل ػ العامل بالد من عدد ُب تستخدـ كمازالت
قواعداللغة،كدفعالطالبإىلحفظهاكاستظهارىا،كيتمتعليماللغةعنطريقالًتصبة

ماعيةكتتمىذهالطريقةلقواعداللغةػكمنخصائصىذهالطريقةبُتاللغتُتاألـكاإلجت
النحوكالًتصبةكمايلي:

 ؿبورالدرسأساساىوالقاعدةالنحويةػ (ٔ
تقدـالقاعدةالنحويةاكالٍبتضربعليهاأمثلةتشرحهاكتستخدـُبىذاُبىذا (ٕ

 اجملاؿاؼبصطلحاتالنحويةبشكلكاضح
تقدًناؼبفرداتكاعبملكالًتاكيبمًتصبةللغةاألكىلاؼبدرسُتكمنٍبالضركرةُب (ٖ

 بعضاألحيافلشرحمعاىنىذهاؼبفرداتاكاعبملػ
 ٓٗفإفتنميةالقدراتالطالبالعقليةىدؼاألساسيمناىداؼىذهالطريقةػ (ٗ
 الطريقةاؼبباشرة .ٕ

 الرفضالواسعة شبرةغبركة الطريقة الىتظهرجاءتىذه كالًتصبة النحو لطريقة
ىذه يرل ػ اللغات التعليم حقل ُب استجدت الىت لألىداؼ اإلستجابة ُب فشلهل
الطريقةأفالطريقةالىتيتمهباتعليماللغةالثانيةتتماثلمعالطريقةالىتتعلمالفردهبا

 ٔٗلغةاألكىلػ
كمنخصائصىذهالطريقةىي:

                                                           
ػٖ٘رشداضبدطعيمة،تعليماللغةالعربيةبلغاتاخرل،صػ ٓٗ
:دارالعاليمةللنشركالتوزيع ٔٗ عمرالصديقعبداهلل،تعليماللغةالعربيةللناطقُتبغَتىا)اػبرطـو

ػٖٙـ(صػٕٛٓٓ،
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الدراسعلىافأفاؽبدؼاألساسيالذم (ٔ تنشدهىذهلطريقةىيتنميةقدرة
 يفكرباللغةالعربيةكليسبلغتواألكىلػ

 يببغيتعليماللغةالعربيةمنخالؿالعربيةذاهتادكفايةلغةكسيطةػ (ٕ
اجملتمع (ٖ ُب اللغة الستخداـ كالشائع األكىل الشكل يعترب األفراد بُت اغبوار

الطريق ىذه اىتماـ ػاف األصواتاإلنساف نطق على الدارس قدرة بتنمية ة
 ٕٗكاكتسابمهارةالكالـػ

 الطريقةالسمعيةالشفوية .ٖ
تعتمدالطريقةُبنظرهتاإىلطبيعةاللغةعلىالنظريةالبنيويةُباللغوياتػكترل
ىذهالطريقةأفاللغةىيالكالـاؼبنطوؽالالكالـاؼبكتوبػكاللغةىيؾبموعةعادات

ٖٗةزبتلففيمابينماػ،كاللغ
كمنخصائصىذهالطريقةكمااشارطعيمةىي:

تنطلقىذهالطريقةمنتصويراللغةاهناؾبموعةمنالرموزالصوتيةالىتيتعارؼ (ٔ
 أفراداجملتمععلىداللتهابقصدربقيقاإلتصاؿبُتبعضهمبعضػ

يرتبطعلىتصويرالسابقللغةافيبدأبتعليمالدارسمهارةاإلستماعاعبيداكال (ٕ
 ٍبمهارةالكالـػ

يأٌبُباألنبيةبعدمهارةاإلستماعكالكالـىومهارةالقراءةكالكتابةكيفضل (ٖ
 ٗٗعندتدريسالقراءةالبدءبقراءةمااستمعإليوالدارسكنطقوػ


 

                                                           
ػٖٔٙرشداضبدطعيمة،تعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتاخرل.صػ ٕٗ
ػٖٙعمرالصديقعبداهلل،تعليماللغةالعربيةللناطقُتبغَتىاػصػ ٖٗ
ػٖٙٛرشداضبدطعيمة،تعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتاخرل.صػ ٗٗ
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 طريقةالقراءة .ٗ
ىذهالطريقةنشأتكتطورتُبازىيمراحلمبوالدراساتاللغويةالبنيويةاليت
كأكدعبداؼبوجودالذمنقلوالعصيليأفىذه ػ تؤكدعلىاعبوانبالشفهيةُباللغة
القراءة،كقدرتو أفإتقافاؼبتعلممهارة تعليميةكؤديها نفسية الطريقةتنطلقمنفلسفة

٘ٗوصاؼبكتوبةكسيلةإلتقافاؼبهاراتاألخرلػعلىفهماؼبعٌتمنالنص
منخصائصىذهالطريقةىي:

تبدأىذهالطريقةعادةبفًتةبتدربالطالبعلىبعضاؼبهاراتالصوتية،فيستمعوف (ٔ
تكوف اف يستطيع حيت كاعبمل األصوات بعض كينطقوف البسيطة اعبمل لبعض

 اعبملةػ
ةمعينةيقرءىاُبنصػكيعملاؼبدرسعلىبعدأفيتدربالطالبعلىتقطاعبمل (ٕ

 تنميةبعضمهاراتالقراءةالصامتةعندالطالبػ
بعدذالكيقرءالطاالبىذاالنصقراءةجهريةمتبوعةبأسئلةحوؿالنصلتأكد (ٖ

 فهمو
 تنقسمالقراءةاىلنوعُت:قراءةمكثفةكقراءةموسعةػ (ٗ
كصلالطالببالًتاثالعريبكُبقراءةادبايسهمىذاالنوعمنالقراءةاؼبوسعةُب (٘

 كفنوناػ
 الطريقةاؼبعرفية .٘

ما لغة تراكب على الواعية سيطرة من درجة الطلبة لدل ستوفر الطريقة ىذه
،فسوؼتنمولديومكاناتاستعماؽبابصهولةكيسرُبمواقفذاتمعٌتػكيعٌتىذا
أف الطريقة بتفكَتىذه يبدأ الذم قاؿكاركؿىو ػ يصَتاكتسابا التعليم اف ببساطة

                                                           
ػٔٛعبدالعزيزابنابراىيمالعصيلىصػ ٘ٗ
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الواعيةالكتسابالقدرةعلىالسيطرةاألمباطالصوتيةتعليماللغةامباىوالعمليةالذىنية
 ٙٗكالنحويةكاؼبعجميةللغةالثانيةػ

منخصائصىذهالطريقةىي
كالصرُب (ٔ النحوم ك الصوٌب بالنظاـ الطالب تعريف على النظرية ىذه تعرص

 كالدالالتالعربيةكلغةثانيةػ
 يبدأالدرسبشرحالقاعدةٍبضرببأمثلةعليهاػ (ٕ
 تستخدـاللغةالوصيطةبالطبعمنذاغبصةاألكىلػ (ٖ
ليساؽبدؼمنتدريسالقواعدحصراؼبوقفاليتيبكنأفيبرهباالطالبكمنٍب (ٗ

 ٚٗتدريبوعليهاػ
 الطريقةاإلنطقائية .ٙ

ترلىذهالطريقةافاؼبدرسحرُباتباعالطريقةاليتتالئمطالبو،فلواغبّقُب
 الطريقة ىذه مناسبااستخداـ يراه من األساليب، من يتخَت أف حّقو من اف كما ػ

للمواقفالتعليمي،فهوقديتبعاسلوبامناساليبطريقةالقواعدكالًتصبة،عندتعليم
ُب الشفهية السمعية الطريقة اساليب من اسلوبا ىبتار ٍب ، اللغة مهارات من مهارة

موقيفاآلخرػ
مناألسباباآلتية:لكلالطريقةؿباسنهااليتكقدتبعتفلسفةىذهالطريقة

كالتوجدطريقةمثاليةزبلومنالقصور،كالطرائقالتعليمتتكامل تفيدُبتعليماللغةػ
فيمابينهاكالتتعارض،كليسىناؾطريقةتناسبصبيعاألىداؼكالطالبكاؼبدّرسُت

ٛٗكالربنامجػ
                                                           

ػٓٗٔ-ٜٖٔرشداضبدطعيمة،تعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتاخرل.صػ ٙٗ
 ٓٗٔرشداضبدطعيمة،تعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتاخرل.صػ ٚٗ
ػٜٗ-ٛٗعمرصديقعبداهلل،تعليماللغةالعربيةللناطقُتبغَتىاػصػ ٛٗ
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 كسائلتعليماللغةالعربية .ح
ٔ.  كسائلتعليممفهـو

كسائلتعليمىوكمايستخدـاؼبدرسُبتفهيمالتالميذكاكساهبماؼبهاراتاك
يساعدالدارسعلىادراؾكاكسابمواددراسيةػ كقاؿؿبمودسيدالذمٜٗكلما

على عاملة اؼبتعلمُت مع اؼبتماشية الوسائل ىي التعليمية الوسائل اف سيد أضبد نقلو
الوصوؿاىلاألىداؼبسَتالوقتكاقلجهدػكزاداضبدالسيدافكسائلتعليميتعٍت
خربةالناشئةكتقربيهمالبعيد،كىيعلىجانبكبَتمناألنبيةُبضمافقباحطريقة

ػ لتيسرٓ٘اؼبدرس اؼبدرس استخدامو كسيلة كل ىي التعليمية الوسائل اف كاػبالصة
 التعليمكاغبصوؿعلىاألىداؼالتعليميةاؼبعينةبأسهلمايبكنػ

 تعليمالمعايَتاختياركسائل .ٕ
افاختياركسائلتعليميليسامرسهلكامباىناؾبعضاإلعتباراتاليتيببغى

افكسائلتعليميـبتلفةكمتنوعةػكىذاغباؿقدتؤدلاىلشيئمنمراعتوػكماعرؼ
اإليصاؿ كسيلة التصلح قد ذالك على اعتمادا ػ اختيارىا يريد ؼبن نفوس ُب اغبَتة

اؼبعلوماتالدراسيةاؼبعينةػلذلكينبغىمراعةاؼبعايَتفاختيارالوسائلالتاىل:
 ػاألىداؼالًتبويةاليتربققهاالوسيلة .أ
 الوقتاعبهدػ .ب
 اثرالوسيلةُبالتسويقػ .ج
 صحةاحملتولمنناحيةالعاؼبيةػ .د
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ٔ٘مناسبةالوسيلةؼبستوياتالطالبةػ .ق
عايَتاليتالبدمناىتمامهاىيمهارةاؼبدرسُباجرائهااؼبزاداسرارمافمناختيار

ٕ٘كابتكارىاػ
 انواعكسائلتعليم .ٗ

على كامبااعتمادا التقتصرعلىالصوركألفالـ، كاهنا كسائلتعليم، مفهـو
تضمدبجموعةكبَتةمنالوسائلكاألدكاتكالطرؽاليتالتعتمداساسعلىاستخداـ
الكلماتكالرموزاللفظيةػكيبكنافتكسمىذهالوسائللتسهيلعرضهاكدراستهااىل

ٖ٘كسائلظبعيةبصريةػثالثةانواعىيكسائلبصرية،كسائلظبعيةك
وسائلةاىلثالثةاقساـكىيالككذالكقدقسمأسرارمانواعالوسائلالتعليمي

 ٗ٘السمعيةكالبصريةػوسائلالبصرية،كالوسائلالسمعية،ال
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 البابالثالث

 منهجيةالبحثكمدخلو

 منهجيةالبحثكمدخلو .أ

 باؼبنهج البحث ىذا ُب الباحثة التحليلياستخدمت كيسمي الوصفي التقويبي،
منحيث كصفية علىصورة العربية بالوصفيألفالباحثةستصفمنهجتعليماللغة
اؼبعلوماتاؼبوجودةُبمعهدعصرلتزكىباتانججاكلالوسطىػنعرؼاؼبنهجالوصفي
أك ظاىرة عن كدقيدة كافية معلومات على اؼبركز التحليل اساليب من اسلوب بأنو

زمنيةمعلومة،ألجلاغبصوؿعلىنتائجعملية،ٍبتفسَتىام أكفًتة ، وضوعؿبددة
 .٘٘بطريقةموضوعية،دباينسجمعلىاؼبعطياتالفعليةللظاىرة

الباحثةjاستخدـ زبتاج اليت البيانات ألف ػ الكيفي باؼبدخل البحث ىذا ُب الباحثة
كال كالتفصلية البيانية اؼبعلومات سورة على أنسيلمتكوف رأل ػ العددية على تكوف

افالبحثالذمنتائجوال  juliet corbin كجولييتكوربُت anselm straussسيتاركس
ٙ٘ربصلمناجزاءاتاحصائيةعدديةػ

كيسمىبالتحليليألفالباحثةليستفقطافتشرحاؼبنهجاؼبستخدـُبمعهدعصرل
 اػتزكىباتانججاكلالوسطىكلكنتفهموجيد

كيسمىالبحثالتقويبيألفالباحثةستأخذالقراراألفضلمناجملموعةمنالقرارات
منميدافالبحثيعٌتمعهدعصرمتزكىباتانججاكلالوسطىػ اليتقدحصلتها
القرار ازباذ البحوث من النوع ىو التقويبي البحث أف كتابو ُب الضامن منذر قاؿ
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كىوعمليةمنظمةعبمعاؼبعلوماتكربليلهااألفضلمنؾبموعةمنالقرارات البدليةػ
ٚ٘مناجلازباذالقراراتػ

ميدافالبحث .ب

البحثىوُبمعهدعصرلتزكيباتانججاكلالوسطىػ ميدافُبىذا
األشياءاؼبالحظةُبالتصميمميدافالبحثكىي:اؼبكاف،كالفعالياتكاألنشطةػ

دبعهدربديداؼبيدافالبحثبأساس ٛ٘ العربية مالحظاتمتعمقةعنمنهجاللغة
 تزكىباتنججاكلالوسطيػ

مصادرالبيانات .ج
 :ٜ٘افمصادرالبيانتاؼبستخدمةُبىذاالبحثيتكوفعلىنوعافكنبا

 البياناتاألساسية .ٔ
اؼبباشرةُبميدافكحصل البياناتاألساسيةىيالبياناتاليتذبمعها

اؼب كاقع من الباحث مديرعليها منها األساسية اؼبصادر أما ػ كاؼبالحظة قابلة
 اؼبعهد،فسماؼبنهج،معلماللغةالعربيةكاألساتذكالطالبػ

البياناتالثانية .ٕ
مناؼبصادر البياناتالثانيةىيالبياناتاليتوبصلالباحثكهبمعها

البحثػالقائمةاليتتؤخذمناللفاتكاؼبخربينكالوثائقاؼبتعلقُتدبسائل
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طريقةصبعالبيانات .د

البحثاستخدمتالباحثةاؼبالحظةباؼبشاركةكالطريقةالرئيسيةكمقابلة ُبىذا
 متعمقةكالثائقكالطريقةالداعمةػ

اؼبالحظةباؼبشاركة .ٔ
بالنسبة اؼبالحظةىيطريقةعبمعالبياناتاليتؽباخصائصمتحددة
اىلالطريقةاخرليعٌتاؼبقابلةكاإلستبياناتألفاؼبالحظةليسدائماجنبااىل

 جنبكلكنيبكنأيضاأفتكوفمعغَتىامناألشياءالطبيعيةػ
البحثاستخدمتالباحثةصبعالبياناتباؼبشاركةألفات بعتُبىذا

الباحثةُباؼبشاركةالكائناتػ
ُباؼبالحظةباؼبشاركةتصرفتالباحثةكاؼبالحظةبلايضاكأداةالبحث

 idrus)ؼبعرفةحقيقةاؼبشكالتالرئيسيةكفقامعالبياناتموضوعياػبُتادركس
الذين( مباشرة األشخاص أنشطة الباحثة تشمل ىو باؼبشاركة اؼبالحظة أف

.ٓٙفاللبحثدكفتغيَتاألنشطةاؼبعنيةػيصبحوفأىدا
استخدمتالباحثةطريقةصبعالبياناتمناؼبيدافباؼبالحظةكاإلستماع،اتبعتمع
األنشطةاؼبستخدمة،سجلتبشكلمنهجي،التسجيلكالتصويركلماحدثُب

 معهدعصرلتزكىػ
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مقابلةمتعمقة .ٕ
أسلوباكطريقةصبعالبياناتاليتتتكوفمنشخصُتأكأكثرمباشرة
حيثبٍتمعٌتُب منخالؿاالستجوابشفويا، لتبادؿاؼبعلوماتكاألفكار

 ٔٙموضوعمعُتػ
البيانات على للحصوؿ الطريقة اك األسلوب ىذا الباحثة استخدمت

تانججاكلالوسطىػكحوؿربليلاؼبنهجاللغةالعربيةدبعهدالعصرمتزكيبا
 كائنالبحثُبمقابلةمتعمقةيعٍت:اؼبذير،قسماؼبنهج،معلماللغةالعربيةػ

الوثائق .ٖ
أيضا استخدامت اؼبشاركة، كاؼبالحظة اؼبقابلة أسلوب إىل باإلضافة
اؼبقابالت من حصوؽبا ًب اليت البيانات الستكماؿ الوثائق ىذه الباحثة

.الوثائقىوطريقةعبمعالبياناتاليتملتعاِبمباشرةإىلكاؼبالحظاتاؼبشاركة
 ٕٙالكائنالبحث،كلكنمنخالؿالوثيقةػ

على:التسجيل كمنالوثائقاليتسيتمربليلهاُبىذاالبحثتشمل
عنِنشأالتارىبيكالتنميةمعهدتزكى،الدليلككتبالطالب،قائمةاؼبدرسُت

 خرلالداعمةؽبذاالبحثػكالطالب،كالبياناتاأل
تأكيدصحةالبيانات .ق

قبلبدأبالتحليلاؼبطلوبكجودتقنياتالتفتيشالبياناتاليتًباغبصوؿعليهاػ
البحث ُبىذا ػ االعتقاد البياناتاستنادانإىلمعياردرجة قامتالباحثةبصحة

 :استخدمتالباحثةعددمنالتقنياتالختبارصحةالبياناتكنبا
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تلكتثليث (ٔ خارج آخر شيء البيانات فحص يستخدـ الذم أسلوب ىو
البياناتألغراضالتحققأكمقارنةالبياناتػُبىذالبحثاستخدمتالباحثة

التثليثمناؼبصادركالطرؽعنطريقاؼبقارنةبُتاؼبخربكاحدمعـبربآخرػ
لتسجي (ٕ الطريقة استخدمت يعٌت للمنتسبُت ألصدقاء النتائجمناقشة نتائج ل

 اؼبؤقتةأكالنتائجالنهائيةُبشكلالنقاشمعالزمالءػ
 اسلوبربليلالبيانات .ك

 :ُٖٙبىذاالبحثقامتالباحثةبالطريقةربليلالبياناتعندميلكىيبَتمافكىي
صبعالبياناتىيعمليةصبعالبياناتعمليةصبعالبياناتاؼبتعلقةبالبحوثلدعم (ٔ

البحوثاليتقامتهباػ
اختزاؿالبياناتىيالعمليةلتبسيطالبياناتكىبًتاألشياءالرئيسيةاليتتناسبمع (ٕ

 الًتكيزالبحثػ
ُب (ٖ السهل يكوف اف حىت البيانات ذبميع عملية ىي البيانات ربليلهاالعرض

 كالستنبتهاػ
 ربقيقالبياناتىيعمليةاإلستنتاجػ (ٗ
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الفصلالرابع
عرضالبياناتكربليلهاكمناقشتها

اؼببحثاألكؿ:النبدةعنمعهدعصرمتزكىباتانج

معهدعصرمتزكىباتانجالنبذةالتارىبيةُب .أ

أكؿمنالنشطاتالتعليميةمنناسببينهما.ألنوقامتاؼبؤسسةتزكىككلدتوت
منبيتبيت الذلقدفعل مشهادمكأنيزارمشهادمإىلبيتأخر أنانجريزكا

بعدأفيتعلموفمناعبامعةادلكسومياتى،أنتمشهكىممنابناءكأنيساكوماال
ىي ؾباؿ ثالثة منهم األىداؼ التعليمية، النشطات أكؿ منذ مصرل. قاىرة األزىار

ةكاالجتماعيةكالًتبية.الدعو
إما اإلسالـ تعليم عن تزكى اؼبؤسسة تطورت الدعوة، ؾباؿ ؾبلسُب بوسيلة

 اػباص تعليم كؾبلس العاـ ُبتعليم األخرم األشياء أك كفبارسة القرآف قراءة كبرنامج
تطويرالفهمكالعملألمةاإلسالـُبالدين.

تساعدعنانتهائىاؼبشكلة،حضرتاؼبؤسسةتزكىدائماُبؾباؿاإلجتماعي
األمةعلىقدرهتا.كانتاؼبؤسسةتزكىبوسيلةالييزتزكىتصنعالنشطاتعنمعطى
كاإلماـ كاؼبعلم للداعي الصحة ضمانة ُب كالربنامج للضعفاء اؼبداكاة كمساعدة الدـ

اؿاؼبسجدُبالقريةكالربنامجاػبتافالعامةكمساعدةالكتبللخاطبكمساعدةرأساؼب
للضعفاءكالربنامجمن التجارلكاؼبساعدةللفقراءكاؼبساكُتكالربنامجالفطرمنالصـو

منحةالدراسيكغَتذلك.
 سنة منذ الًتبية، ؾباؿ اؼبستثمرُٕٓٓٓب الربنامج على تزكى اؼبؤسسة هتتم ،

( قدhuman resources investmentالناس الربنامج ىذا كلكن منذ(، اؼبؤسس فعلو
)أكثرىممنناحيةمناألشخاصٜٜٓٔ منالطلبة مائة تزكى. الذمقائماؼبؤسسة
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العصرل جونتور اؼبعهد إىل الًتبية عن يلتحق أف عليهم كجب قد باتانج( باندار
الداخل ُب اعبامعات ُب كالدكتورة كاؼباجستَت بكالوريوس مرحلة ُب يلتحق كمتخرجو

ذاأكؿُبقياـاؼبعهدتزكىالعصرل.كاػبارجالبالد.كى
 سنة اإلسالميةٜٕٓٓمنذ معهد القياـ عن بداية ُب تزكى اؼبؤسسة تبدأ ،

باتان باندار ُبناحية إىلاؼبعهدكالعصرية يواجو اؼبعهد العصرلبربنامججكىذا ونتور
افرمضٙٔ)ٜٕٓٓسبتمبَتٙمفتاحيةزبطيطالقياـاؼبعهدتزكىالعصرلُبالتاريخ

معاؼبسلمُتكالعلماءٖٓٗٔ (.كىذاالربنامجيصنعبتبليغالكبَتكالفطورمنالصـو
 اؼبعهدكاؼبشًتكوفتقريبا ككافالربنامجُباؼبكافالذمسيكوفىذا ٓٓ٘ٔكاجملتمع.

األشخاص.كُبىذاالوقتأيضا،كافاؼبؤسسيطلباؼباؿللمعهد.كالغَتةمناجملتمع
مليوفُبىذاالربانامج.ٜٓٓهديستطيعأفيأخذاؼباؿحيتجيدجدا.ألفاؼبع

بعدذلك،التحريضمناجملتمعلبناءاؼبعهدالعصرلُبباندارباتانجقومجدا.
ككافمساعدمناجملتمعيعطىاألشياءمنهم.

حضورالعلماءاؼبشهورةكاالعيافمنالداخلالبالدكاػبارجالبالديشًتكافعن
البنا الدكلة(،تطوير مدير )ككيل كاال يوسوؼ فيها: اؼبكتوب العصرل. تزكى اؼبعهد ء

فركفيسورد.نصرالدينعمراؼباجستَت)ككيلالشؤكفالدينيةاالندكنيسي((،فركفيسور
العاـ رئيس االندكنيسي/ علماء ؾبلس العاـ )رئيس اؼباجستَت الدين مشش دين د.

كغَتىمػؿبمدية(
مناالعياف ذلكمنالرحلة األملاؼبعهدتزكىالعصرلالربكة لوجود كالعضد

كاؼبؤسسةالًتبويةاليتسًتيبالطلبةجهاداكتسجيعاعلىتقدـالدكلةكالدين.حضورىم
مهمجداعلىنظرةكالبعثكالنفسمنتزكىكاالجتماعاألمة.يعيشتزكىلكلاألمة.
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العصرل تزكى اؼبعهد االظباء كيعطى ىبتار فقداؼبؤسس ليس تزكى من .االسم
االسمكلكنواؼبثاليةالكبَتةكالرجاءكالدعاءكاألمل.األساسمناختياراالسمقومجدا

كُبسورةالفتَتأيةٗٔألفيأخذمناؼبفرداتاليتفيهاالقرآفىومنسورةاألعلىأية
يكوفاؼبكاف.هبذااالسماؼبؤسساؼبعهديرجوكعندهاألملأفاؼبعهدسكمعناهٛٔ

ليزكينفسوكاؼبكافليطهرالقلبمناألشخاصأكالطلبةفيو.
الًتبية اؼبؤسس اعتقد ألف االسالمية الًتبية ىو اؼبعهد ىذا ُب الًتبوم شكل
االسالميةعندىااؼبنافعكاالمتيازُباؼبعهداالسالمييصنعثالثةأسسمنالًتبيةىي

كتربيةاجملنمع.تربيةالعائلةكتربيةاؼبدرسة
يزرعمعرفيااؼب سلوكيعهداالسالميليسلو اؼبعهدليسفقداكتطبيقياكلكنو .

األساسيسعى الديٍت.كُبىذا كلكنوخلققومكالذكاء اليد، يشحذالدماغكمهارة
اؼبعهدتزكىالعصرلدبتمسكبالنظاـالسكنالطلبةىوالسكنيكوفالربنامجالًتبوم

فقط.ليسلومكافلل نـو
دبنهجالسكن،يتصلالطلبةمعاألساتذةمؤثراكانتاجا.فلذلك،وبافظاؼبعهد
الًتبوية.منهج كالنتيجة كانتالثقفةاالسالمية ما اػبارجيةاليتفيها الطلبةمنالثقفة
السكنسَتيبالطلبةعلىمستقلبنفسوكرئيسةكاألخوةكمهارةاالتصاؿمعأصدقائو

ثقفةكمكافاؼبختلفة.اليتتكوفمن
االمتيازاألخرمنمنهجالسكنىويفضلطريقةاألسوةمناألساتذةكالعلماء
كالشخصيةاألساسية.فلذلك،اؼبعهدتزكىالعصرليسعىأفيصنعقوياالبيئةاعبيدة
ىذا ُب الطلبة كل التعليم نشطات ُب األساسى كاؼبكاف دبسجد كالتعلم التعليم ُب

اؼبعهد.



٘ٓ 

 

،يبدأاؼبعهدتزكىالعصرلالفصلالدراسياعبديددبنهجكليةٖٕٔٓكُبسنة
اؼبنهجدبعهدتزكىالعصرليواجوكلهممن اؼبعلمُتاالسالمية.منهجالًتبومُبىذا
كأيضا منهجو. ك الًتبوم مرحلة ُب إما جونتور السالـ دار دبعهد الًتبوم منهج

ُبب أكؿما يقبلاؼبعهدالطلبةالنشطاتكالربامجفيو. الفصلالدراسياعبديد، داية
معلماكمريبكمشرؼُباؼبعهد.ٖ٘مناؼبسجلكيكوفاؼبعلمحيتٛٚٔ

 اؼبوقعاعبغراُبمعهدعصرمتزكىباتانج .ب
معهدعصرمتزكىكقعُبشارعسيدايواباتانججاكلالوسطىػكحلولوالتالؿ
،كىذااؼبعهدابعدمنامالتلوثلذامواتيةلتفاقوهالدينػُباكؿتأسيسووبتلمعهد

حىتكصلاىلٚػٔتزكىحوؿ اىليـو ىكتارٓٔىكتار،زادمساحةاألرضمنيـو
ػُٕ٘ٔٓبعاـ

 الوضعية .ج
معهدتزكىىومؤسسةتعليميةمستقلةككضعالكاملالقطاعخاصمنذ

كقدٜٕٓٓسبتمبَتٙاكٖٓٗٔمنشهررمضافٙٔتأسيسوحىتاآلفػمنذتاريخ
ًبسبثيلهارظبيامعمؤسستهمللمسلمُتػ

كقدٖٕٔٓبدأمعهدتزكىالسنةالدراسيةاعبديدةكانشطةالتعلميةعاـ
ػٔٔرةالشؤكفالدينيةصبهوريةاندكينسيابباتانجػمععددؾػدسجلترظبياُبكزا

ػٖٕٔٓ/ٕٕٓٓ/ػٚػ00ـ  pp/٘/ػٕ٘
  Panca jiwa))اػبمسةالركح .د

 اإلخالص .ٔ
 البسيط .ٕ
 اإلستقالؿ .ٖ



٘ٔ 

 

 األخوةاإلسالمية .ٗ
 اغبرية .٘

 (Motto Pondok)الشعاراؼبعهدية .ق
 األخالؽالكريبة .ٔ
 قوماعبسم .ٕ
 اؼبعريفية .ٖ
 األفكاراغبرية .ٗ

 ُبمعهدعصرمتزكىباتانجاػبصائص .ك
 النظر سبعن ؼبا الًتبوية اػبصائص أف معهد اؼبعلمُتُب معدلة صورىا كما تزكى

كىيتًتاكمُباؼببادئاؼبعهديةفيهاالقيماألساسيةىي:اإلسالميةبباتانج
كالتقاليد .ٔ كاألخالؽ، كالشريعة العقيدة على يتضمن الذم العلميةاإلسالمي

 كاإلخالصيةكىبصهاالعصرالذىيبعنداإلسالـ.
اإلندكنسيالذميشتملعلىاؼببادئاػبمسةكالدستوراألساسيالدكيلالسارم، .ٕ

ـعنالنظاـالًتبومالوطٍت،كغَتهمنالدستوراتٜٜٚٔعاـٕكالدستوررقم
 تليقبو،كنظاـالدستوراتاالنفعايل.

ا .ٖ على يشتمل الذم كاألخوةاؼبعهدم كالبسيط )اإلخالص اػبمسة لنفوس
"التعلم كالفلسفة كالبنائية، اإلهبابية اؼبعهدية كالسنة كاغبرة( بنفسو كاؼبستقل

 للعبادة")العلمالنافعكاغبكمة(.
كالتضحية .ٗ اػبدمة كأجيد كاجملاىدة، كاالجتهاد اعبهاد على يًتاكم االجتهادم

كاعبهادلعزاإلسالـكاؼبسلمُتكرضبةكالعملالدؤكباليعرؼالكلل،باإلخالص
 للعاؼبُت.
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اآلٌب: ًتبيةاؼبعلمُتاإلسالميةبرندكافكمايعتربىاالبيافأمااالذباىاتالًتبويةل
 التوجيوإىلاجملتمع)اػبدمةكاإلمباء( .ٔ
 التوجيوإىلالعلماء .ٕ
 التوجيوإىلالقيادية .ٖ
 التوجيوإىلاؼبدرسكركحكحرفة. .ٗ

مناؼبعاىدمن اؼبعلمُتاإلسالميةعنغَته عناختالؼتربية كبالتايليتبُتلنا
:االختالفاتاعبوىريةكىيعلىالنحواآلٌبحيث

كنيسيةكانتتربيةاؼبعلمُتاإلسالميةأيضاترتأسدنماعداالقيماإلسالميةكاإل .ٔ
 كتعتمدعلىالقيماؼبعهديةكاعبهادية.

اؼبعلمُتاإلسالميةليستمعهماألجرةإالكاإلداريةُبمعدلةطاقةالًتبويةكلال .ٕ
 ؾبرداغبصوؿعلىاإلعفاءكالتسهيالتاؼبعينةمناؼبعهدكالبشارةالبسيطة.

عن"اؼبعلمُت"ُبمعدلة .ٖ كبواؼبدرسكحرفةبلداؼبعلمُتاإلسالميةاليتجراؼبفهـو
أفيبلكهاالطلبدرساليتركزعلىجوانبالنفسكاألخالؽكمعارؼاؼب أكيلتـز

 اؼبتخرجُت.
ٗ.  فيها يسكنوا أف اإلسالمية اؼبعلمُت بًتبية الطلبة لكل اغبياةهبب من جو ُب

اإلسالميةكالًتبويةكاؼبعهدية.كيقيموفاؼبدرسوفأيضافيهاإالبعضمنهملوجود
 العراقيلالتقنية.

٘.  الطلبة كبو مبكر كقت منذ العلم" "طالب معٌت حقيقة اؼبعلمُتيفهم بًتبية
 اإلسالميةُبضوءاإلسالـكتقدمهاالدافعيةأكالنيةُبطلبالعلم.

يهمالًتبيةكالتقاليدأشداىتماـبالنسبةالتعليمفلذلككانتاألسوةكاالنضباط .ٙ
 باعتبارىاشريافاغبياةاليومية.



ٖ٘ 

 

رمداركبشكلمستماؼبعلمُتاإلسالميةذبرمـبططاكانتعمليةالتعليمدبعدلة .ٚ
أزكادٕٗ ُبالدينأمبإعطاء التفقو ُبؿباكلة خاصة بصفة معالًتكيز ساعة

.  أساسيةعنالعلماءكالقيادةكاؼبدرسُبتكوينكوادرمنذرالقـو
اؼبعلمُتاإلسالميةىلمنشهرشواؿكينتهيُبعدلةدبأكؿالعاـالدراسينطاؽ .ٛ

ك اؼبستوات، أنظمة على السنوات كل شعباف حسبشهر مرتُت العطلة قضاء
 السنوات.

ٜ.  الًتبوم التوجيو صفة على اليتجر اإلسالمية اؼبعلمُت يعدبًتبية أف بل عمودية
أساسية أزكاد كإمباء استخداـ مع اجملتمع كبو للتدخل كاؼبستعدة القوية الطلبة

 اؼبتملكة.
هببماانتهتالدراسةُبالفصلالنهائيكقبيلالشركعُبالتعليماعبامعي، .ٓٔ

علىالطلبةأفىبدـدائمسنةأكباءاؼبعاىدأكاؼبدارسالًتبويةاؼبختارةباستخداـ
.فاػبرهبُتكالكوادردبعهدتزكىاؼبراقبةكالتقوماؼبستمرمنخالؿشؤك

كمناقشهتا اؼببحثالثاين:عرضالبياناتكربليلها
 منهجتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى .أ

" كلمة كلمةاف يعٌت الرياضة، ُب اؼبستخدمة الالتينية اللغة اصل من اؼبنهج"
curereاىل بدايتها من هبا يقـو أف فرد لكل يلـز مسافة أم ، اعبرم مسافة دبعنىى
اؼبنهجىوفًتةالتعليمٗٙالنهاية، ٍباستخدـىذااؼبصطلحُبالًتبيةػُباؼباضمفهـو

اليتهببأخذىاالطالبهبدؼاغبصوؿعلىالشهادةػ
 خاصاؼبستخدمةُبالتعليمكالتعلم،كأمعددمناؼبواضيعُباؼبنهجىنامفهـو

قيقشهادةأكاؼبستولػاؼبدرسةاكاؼبعهدأكُبدكراتالكلية،اليتهببازباذىالتح
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يعٌتسبيلمنَتيسَتعليو امالسبيلاؼبنَت، دبعٌتاؼبنهج، العربية كُباللغة
اؼبعلم عليو يسَت الذم اؼبنَت السيبل ىو اؼبنهج اف الًتبية كُب ػ حياتو أداء ُب الناس

ألفاؼبنهجعندناسوتيوفال ينحصرعلىكالتالميذلًتقيةاؼبعلوماتكاؼبهاراتكالقياـػ
 ٘ٙاؼبوادالدراسيةكلكنويشملعلىالتجاربداخلالفصلكخارجوػ

ى اؼبعهد، معٌتاؼبنهجُبالتعليم اليتربدثُبتطور ىوسببالتغيَتات ذا
معهدبوسطتطويرعمليةالتفكَتاجملتمعمنحياةالتقليدمكاصبححياةحديثاػ

ا ضبلت كقد لإلسالـ اػباص اؼبنهج ػتطوير حديثا معهد كاصبح اؼبعهد لًتبية
ينظرإىلاؼبعٍتككظيفتواصبحاؼبنهجمتنوعةُب كىذامشيابوجودعمليةربويلالًتبيةػ
لكن النموذج كلمة على يقتصر ال كاسعا انتشارا اؼبنهج معٌت يصبح ػ تقليدم معهد

تكييفومعالبيئةاحمليطةهباػ
اؼبنهاجالدراسيالنموذج النموذجمنهجًبتطوير األثر بوجود كاسعا يانتشارا

اؼبعاملةاليتيعاملتعليمكمناقشةبُتالطالبكاؼبنهجػامامبوذجالتحوؿيعٌتمبدئ
اغبوارالذليتطلبالطالبليكوفقادرةعلىاعادةبناءاؼبعارؼالىتتستنداىلمعارؼ

اػبرباتالتعليميةاؼبكتسبةمننتائجاؼبناقشةػ

قامتالباحثةبالدرسةالوثائقيةاستخدـمعهدعصرمتزّكىمنهجمعدلةكبعد
ليسقطعناؼبعلمُتاإلسالميةُبتعليماللغةالعربيةػمنهجمعدلةاؼبعلمُتاإلسالمية

حياة جوانب على يشتمل كلكن خارجو أك الفصل ضمن التعليمي النظامي اؽبيكل
ُبالفصلكاؼبسجدكالف كلالنشاطاتإما أؽبذا كاؼبيدافالرياضيالطلبة. كاغبماـ ريعة
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أفيكتبُباؼبنهجكمااشتهرمنهجمعدلةاؼبعلمُتاإلسالمية ىو"منهجكغَتىايلـز
ٙٙػاغبياةكاؼبعيشة"

ماؼبتعلمُتػلَّقّدـنظاـكليةاؼبعلمُتاإلسالميةبدالمننظاـتربيةاألطفاؿكسُ
اجملتمع عند اليقبلمباشرة اؼبعلمُتاإلسالمية كلية نظاـ اعبديدة، مثلمعظماألشياء
التعليميالتقليدمالذماليزاؿيستخدـُب أفيتحدلالنظاـ كلذينيشككجوده

.األخرلمعهداكمدرسة

ال يعٌت التقليدم التعليمي النظاـ ك اعبديد نظاـ بُت الرئيسية اإلختالفات
التدريس نظاـحديثبنظاـ كwetonanيستخدـ كيتمsorogan)باعبملة( )فردم(

تعليمالطالبكتدرسوُبكليةاؼبعلمُتاإلسالميةاؼبتدرجػكآلفاستطعطالبالصف
ٚٙعادلةُباؼبدرسةالعاليةربتكزارةالشؤكفالدينيةػالسادسافيأخداإلمتحافاؼب

 ؾبموعة من يتكوف اإلسالمية اؼبعلمُت كلية احملتول العاـ دراسةالبشكل
إلا سالمية، كاإلقبيلزية( العربية ( اللغوية العاـالدراسة كالعلـو كلػ توزيع ىو كىذا

ؿبتوياتاؼبواد:

 .ح القرآف، : اإلسالمية التفسَتالدراسة اغبديالتجويد، الًتصبة، مصطلحلث، ،
األديافكثاغبدي اؼبقارنة الديناإلسالـ، الفراعد،التوحيد، الفقو، اصوؿ الفقو، ،

 تاريخاإلسالـػ
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الدراسةاللغوية:اإلمالء،سبريناللغة،اإلنشاء،اؼبطلعة،النحو،الصرؼ،البالغة، .خ
)اإلقبيليزية(،القواعد)اإلقبيليزية(،منافشةتاريخاألدب،احملفوظات،اػباط،القراءة

(compositionكاللغةاإلندكنسيةػ) 
الدراسةالعامة:الرياضية،فيزياء،كيمياء،علماألحياء،اعبغرافيا،التاريخ،احملاسبو، .ح

 علماإلجتماع،الًتبيةكالتعليم،اؼبنطيق،اؼبواطنيةػ
(العالقةبُتالدينٔعلمُتاإلسالميةدبراعة:)بٍتاؼببدأُبترتيباؼبنهجكليةاؼب

(التوازفبُت٘(مرنةكاؼبستدمة،)ٗ(كفقامعتنميةالطفل،)ٖ(العاؼبية،)ٕكالعلم،)
خالؿ من البشرية التنمية ك لتكوين التعليم عملية يعٌت اؼببدأ ػ كاحملتويات األىداؼ

ـػالتعليمكالتوجيوكاؼبمارسةاليتكرستقيماإلسال
العاـبطريقةتعديلكتنفيذ تنفيذكليةاؼبعلمُتاإلسالميةاؼبعارؼالدينيةكعلـو
ربليل توجو الدينية كالقيم كالعمل، بُتالعلـو كإلقباز ػ قوية دينية دبؤسسة اؼبعهد قيم
تطبق ػ فبارستهما كزادت كالشريعة العقيدة حافظت اذاف اجملتمع، البيئة ُب اؼبشكلة

الرظبيكغَتالرظبي،تدريسالد التعليم، ٍبصبيعأنشطة للطالب، اليومية ينُباغبياة
ككلسلوؾالطالبسوؼ الذميرتبطبالدين، كالدرسالعاـ تشَتدائمانإىلالدين.
لتنمية األساسي اؼببدأ ػ بناء ما ككل كالوالء التفاىن كاألخالؽ، الدين بقيمة يقاس

 تالدينػالطالبقياساؼبدلإتقافأساسيا
من اؼبنهج يتكوف اإلسالمية اؼبعلمُت دبعّدلة العربية اللغة تعليم تطبيق كاف
كخربات الدراسية اؼبادة اك كاحملتول األىداؼ كىي اؼبرتبطة األساسية األربع العناصر

 التعلماؼبدرسيةاكطريقةالتدريسكالتقوًنػ
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 عناصراؼبنهجمعدلةاؼبعلمُتاإلسالميةدبعهدعصرمتزّكىباتانججاكلالوسطى .ب
 اىداؼتعليماللغةالعربيةُبمعهدعصرمتزّكى .ٔ

العربيةبعدقامتالباحثةدبقبلةمع استاذبصرمأفاألىداؼمنتعليماللغة
دالطالببقدرةىواستيالءالطالبعلىاللغةالعربيةكعلومها،كيشملذلكبتزكي

كتب ألف العربية النصوص قراءة على فهم ك األربع العربية اللغة كفاءة  صبيع على
الدينيةكتبتباللغةالعربيةكاللغةالعربيةتكوفلغةالقائيةُب الدركساللغةالعربيةكعلـو

 ٛٙتعليمػ
باتان تزكى عصرم معهد إدارة من الوثائق بتحليل الباحثة قامت اف ،بعد ج

ُبمعهدتزكىربصيل العربية اللغة لتعليم علىأفاألىداؼالعامة فحصلتالباحثة
مهارة الكالـ، مهارة اإلستماع، )مهارة األربع اللغوية مهارات لديهم الذين الطالب
القراءةكاؼبهارةالكتابة(كاغبصوؿعلىاؼبتخرجُتلديهمالقدرةعلىكفاءةاللغةالعربية

 ناإلسالـخصوصالدراسةالقرآفكاغبديثػليفهمعنالدي
ٜٙجبانبذلكىناؾاألىداؼاػباصةلكلدركساللغةالعربيةكمايلي:

 اإلمالء .ٔ
 تنميةالقدرةاتالميذعلىالفهمكسالمةالكتابةكصحتهاككضوحها (ٔ
القواعداإلمالئيةربققمظاىراعبماؿُبالكتابةكتنميالذكؽالفٍتفبايظهرأثر (ٕ

 علىالقاءئكىذايفيدالداعيةُبكتابةالعربية
 تربيةالتالميذعلىالقةكالنظاـكاالنتباهكالًتتيبكقوةاؼبالحظة (ٖ

 سبريناللغة .ٕ
 القدرةعلىكتابةكالتكلماللغةالعربيةصحيحة (ٔ

                                                           
اثنُتتاريخٛٙ ٕٚٔٓمنديسمبَتٗمقابلةمعاستاذؿبمدبصرمكامذيركليةاؼبعلمُتاإلسالميةيـو
ػٕٚٔٓ-ُٕٙٔٓتاإلسالميةمعهدعصرمتزكىباتانججاكلالوسطىالعاـاؼبنهجالداسيبكليةاؼبعلمٜٙ
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 زيادةاؼبهاراتُباللغةالعربية (ٕ
 اؼبطالعة .ٖ

 القدرةعلىالقراءةاعبيدةكالصحيحة (ٔ
 القدرةعلىفهمالقراءتفهماجيدا،سريعا،دقيقادكفصعوبة (ٕ
 القدرةعلىتعبَتالكلمةجيدةككاضحة (ٖ
 القدرةعلىتعبَتاللغةالعربيةجيدة (ٗ

 النحوكالصرؼ .ٗ
 تقوًناللسافكالتمكنمنالنطقالسليمكالفهمالصحيحللكالـالعريبالفصيح (ٔ
عرابالكلماتكذلكيساىمُبفهمتنميةالقدراتالتالميذكخصوصاعندا (ٕ

 العبارةكمدلوالهتا
 القدرةعلىالتكلمكالكتابةكفقالقواعداللغةالعربية (ٖ
 اؼبعرفةعنكلمةكاألسلوبالصحيحكاػبطأ (ٗ
 القدرةعلىمهارتفتحالقاموسكاستخدامو (٘

 البالغة .٘
 اؼبعرفةعلىاسراراهلل (ٔ
 ةكفقالقواعدعلمبالغةالقدرةعلىتكلمككتابةاللغةالعربي (ٕ
 القدرةعلىتكلمككتابةاللغةاعبميلةكاضحةكفقاُبالوقتكاؼبكافكاؼبستمع (ٖ
تنميةاؼبفاىيمالبالغيةلدلالطالبكاإلرتقاءباألذكاؽمنخالؿالنظرُب (ٗ

 الشواىدالبالغيةمنآياتالذكراغبكيمكاغبديثالنبولالشريفكالشعراعبيد
 اللغةتاريخأدب .ٙ

 اؼبعرفةعنتاريختطوراللغةالعربية (ٔ
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 اؼبعرفةعناسبابتقدـاللغةالعربيةكتراجعها (ٕ
 اؼبعرفةعنالشعراءُباللغةالعربيةكاعماؽبم (ٖ
 القدرةعلىمهارتاللغويةاحسن (ٗ

 احملفوظات .ٚ
 زيادةالفكرةكاؼبعرفةالواسعةبكلمةصبيلة (ٔ
 الطالبلديهمااألخالؽالكريبةكالنظرةالصحيحةللحياة (ٕ
 زيادةالقدراهتمُبالكتابة (ٖ
 حفظالكثَتمنالكلماتاعبميلة (ٗ

 اػبطالعريب .ٛ
 القدرةعلىالكتابةالعربيةجيدة (ٔ
 اؼبعرفةعلىقواعدكتابةالعربيىة (ٕ
 تطويرقدراتطالب (ٖ

النظرياتاليتحددىااػبرباءرأتالباحثةافالبياناتالسابقسبشياعلىاساس
أفاىداؼتعليماللغةالعربيةُبمعهدعصرمتزكىباتانججاكلالوسطىتكامل،ألف
ىناؾاألىداؼالعامةكاػباصةلكلالدركسػكاألىداكالنبايعٌتلًتقيةمهاراتاللغوية

الك كمهارة القراءة مهارة ، الكالـ مهارة اإلستماع، مهارة ( كىي حيتاألربع تابة(
علىفهمالنطق كالقدرة ػ القرآفكاغبديثفهماصحيحا يستطيعالطالبافيفهموا
األىداؼ كىذا ػ كالصحيحة اعبيدة كالكتابة علىالقراءة كالقدرة كالطالقة الصحيحة

ٓٚيطابقمعاألىداؼتعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتاخرل:

                                                           
رشدلاضبدطعيمةكاآلخركف،اؼبرجعُبمناىجتعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتاخرل،)القاىرة:دارالفكرٓٚ

ػٓٚ-ٜٙـ(،صػٕٓٔٓالعريب،
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طريقةاليتيبارسهاهباالناطقوفهبذهاللغةاكبصورةافيبارسالطالباللغةالعربيةبال (ٔ
تقربمنذلكػكُبضوءاؼبهاراتاللغويةاألربعيبكنالقوؿبأفتعليماللغةالعربية

 كلغةثانيةيستهدـمايايل:
 تنميةقدرةالطالبعلىفهماللغةالعربيةعندمايستمعوفاليهاػ (أ

تنميةقدرةالطالبعلىالنطقالصحيحللغةكالتحدثمعالناطقُتبالعربية (ب
 حديثامعرباُباؼبعٌتكسليماُباآلداءػ

 تنميةقدرةالطالبعلىقراءةالكتابالعربيةبدقةكفهم (ج
 تنميةقدرةالطالبعلىالكتابةباللغةالعربيةبدقةكطالقة (د

بيةكمايبيزىامنغَتىامناللغاتمنحيثافيعرؼالطالبخصائصاللغةالعر (ٕ
 األصواتكاؼبفرداتكالًتاكيبػ

افيعرؼالطالبعلىالثقافةالعربيةكأفيلمخبصائصاإلنسافالعريبكالبيئةاليت (ٖ
 يعيشفيهاكاجملتمعالذميتعاملمعوػ

تعليماللغةالعربيةكلغةاجنبيةالبدافيعلمالطالبعنثقافتهاػ

ُبىذا العربية اللغة تعليم األىداؼ اىم اف الباحثة رأت البياناتالسابقة من
كالكتب الشريف اغبديث ك الكرًن القرآف ليفهموا الطالب على القدرة يعٌت اؼبعهد
األصوات حيث من يبيزىا كما العربية اللغة كخصائص اإلسالمية كالثقافة الدينية

كاؼبفرداتكالًتاكيبكاؼبفاىيمػ
اعتماداعلىالبياناتالسابقةأفاؽبدؼمنتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى

 تتوفقمعمعايراألىداؼتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباػ
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 ؿبتولتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزّكى .ٕ
بعدقامتالباحثةبالدراسةالوثائقيةدبعهدعصرمتزّكىكجدتالباحثةافؿبتول
عشرة اىل العربية للدراسة ؿبتويات ينقسم ػ كامال العربية اللغة تعليم ُب الدراسية

دركس،كىم:
 الصفالسادس:اىلاحملتولللموادتعليماللغةالعربيةللصفاألكؿ

 اإلمالء .أ
اإلمالءىوجزءمناؼبهارةالكتابةاليتتشملعلىثالثةؿبتوياتاألساسيةيعٍت:
بالطريقةسليمة،مهارةالوضععالمةالًتقيمُبمواضعها،مهارةالرسم مهارةالتهجِّ

الواضحاعباملاغبركؼكالكلمةػ
اإل قواعد كتابة عن يفهموف ىم لكي اإلمالء بالدراسة الطالب مالءيتعلموف

يتعلموفالطالبىذا ػ الصحيحكذبتنبعناألخطاءُبكتابةاغبرؼكالكلمة
الدرسللصفاألكؿاىلالصفالثالثألفاإلمالءاىماؼبوادللمبتدئُتػ

افؿبتولللدركساإلمالءللصفاألكؿكالثاينىميتعلموفعنقواعداإلمالء
 القمرية" كالالـ الشمسية "الالـ كتابة ؼبعلمُب اإلىداء ىو اؼبستخدـ كالكتب

اإلمالءمقررللصفاألكؿكالثاينػاماؿبتولللدركساإلمالءللصفالثالثيعٍت
ىو كالكتباؼبستخدـ  " اؽبمزة " ُبكتابة اإلمالء الطالبعنقواعد يتعلموف

قواعداإلمالءلإلماـزركشيػ
 سبريناللغةالعربية .ب

ماللغةالعربيةالثاينيعٍتسبريناللغةػسبريناللغةاكدركسافؿبتولاؼبوادُبتعلي
يتعلموفالطالبدركساللغة الكالـكالكتابة العربيةجزءمناؼبوادلًتقيةمهارة اللغة

الدرسالعريباألساسيللمبتدئُتكاؼبتوسطػػ العربيةُبمستولاألكؿاىلالثالثألنو
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التعلممنادخاؿاؼبفرد اتكالقواعداألساسيةللغةالعربيةاؼبطبقةُبالقراءةحيثيبدأ
اماؿبتولللدركساللغة افالطالبالقدرةعلىكتابةكالتكلماللغةاللعربيةصحيحةػ

العربيةيعٍت:
الدرساألكؿ:األظباءاؼبذكرة .ٔ
 الدرسالثاين:األظباءاؼبؤنثة .ٕ
 الدرسالثالث:اؼبؤنثةكاؼبذكرة .ٖ
 الرابع:كماسبقالدرس .ٗ
 الدرساػبامس:حرؼاعباركالظرؼ .٘
 الدرسالسادس:الضمَتاؼبنفصلكالضمَتاؼبتصل .ٙ
 الدرسالسابعكالثامن:العدد .ٚ
 الدرسالتاسع:اؼبفرادكاعبمع .ٛ
 الدرسالعاشر:استعماؿ"ليس" .ٜ

كجبعلىصبيعالطالبُبالفصلالدراسياألكؿاجابةصبيعالتمريناتربريريا
كالتماريناؼبقررةُبالفصلالدراسيالثاينكالثالثهبباجابتهاربريرياكالتمارينلغَت

اؼبقررةهبباجابتهاشفهياػ
 اعبزء ك األكىل اعبزء العربية اللغة دركس " كتب تزّكى عصرم معهد الثاين"استخدـ

لألستاذإماـزركشيكإماـشّبافػ
 اؼبطالعة .ج

افؿبتولاؼبوادُبتعليماللغةالعربيةالثالثيعٍتاؼبطالعةػاؼبطالعةجزءمناؼبواد
العربيةلًتقيةمهارةالقراءة،اؼبوضوعالذموبتولعلىقصصملهمةكاػبرافاتكبعض

ـ ػ ص الرسوؿ اغبديث من مأخوذ ؿبتوياتو ملهمةقصصمصحوبةإىلكباإلضافةػ
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ةػيتعلموفالطالبىذااؼبوادمنالصفاألكؿاىلنظماؼبالعلميةالقواعدمعكيتألف
من كاألىداؼ اؼبقررة اؼبوضوعات صبيع حفظ الطالب على هبب ، السادس الصف
حفظاؼبوضوعاتيعٍتلتدريبالطالبعلىالنطقالكلمةصحيحةكلفهمالقراءةفهما

العربية قادرةعلىجعلالطالبليتعلموفاللغة الطريقة هبذه ػ باعبدحيثتعلمجيدا
اللغةالعربيةالوبدثُبالفصلبلخارجالفصلايضاػ

احملتولللمواداؼبطالعةللصفاألكؿ)للدركساإلظافية(يعٍت:اياـاألسبوع،
الشهور القط، ، الكلب القطار، ، السيارة اعبسم، مالبس اليد ، العربية الشهور

 لعب الديك، اعباموس، الرأس، اؼبطالعةاإلفرقبية، كتب اؼبواد ىذا كاستخدـ ػ الكرة
اغبديثةحملمودينوساعبزءاألكؿكالثاينكالثالثػكللصفالثاين:اغبريقالشّربالشّر،
األسدكالفأر،الثعلبكاألنز،الصيبكالفيل،العُت،حالكةالكسب،ترنيمةالولدُب

اؼبد ، النجاح اساس األدب : الثالث كللصف ػ جزاءالصباح كاللفت، الفالح ، عي
الصدؽ،اػبادـكالسماكة،عناؼبرءالتسأؿكسلعنقريتو،السجاعةكاعبنب،صباعة
اعبزء بك عمر كعلى صربم الفتاح لعبد الرشيدة "القراءة اؼبستخدـ كالكتب ػ الفَتاف

التقليذالثاين"كللصفالرابع:هنضةاللغة،التهاكف،ىلتعاىدينعلىترؾالكذب،
األعمى،جزاءاػبيانة،كسرلالفالحالشيخ،القاضيكاألمَت،تعففعمرابنعبد
بكاعبزء كعلىعمر صربم الفتاح لعبد الرشيدة القراءة " كالكتباؼبستخدـ ػ العزيز
الثالث"كللصفاػبامس:نكرافاعبميل،اإلعًتاؼباعبميل،خطبةطارؽقبلفتح

وفاء،تنازعالبقاء،ُبسبيلالوطن،كّلكمراعككّلكممسؤكؿػاألندلس،آياتال
الرابع" اعبزء بك عمر كعلى صربم الفتاح لعبد الرشيدة القراءة " اؼبستخدـ كالكتب
كللصفالسادس:اؼبثلالكاملللبائع،اغبياةالطيبة،الرفقباػبدـكالضعفاء،الطبيعة

كالكتباؼبستخدـ"القراءةالوافيةلإلماـسباكرأضبدػاؼبتفائلة،األسرة،الضمَتػ
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 النحوكالصرؼ .د
الظركؼ ك الكلمة ؼبعرفة العربية اللغة قواعد اف يبحث الذم اؼبواد ىو النحو
ىاـ دكر الذملو العربية احدلمنالفركععلـو كالصرؼىو ػ )اؼبركب( اك )اؼبفراد(

ـ الصَّْرؼُينفصالفػقاؿبعضالعلماء"جانبالنحو،ىناؾالعالقةبينهماال اْلُعُلْوـُِأ
"الصرؼىواـكلاؼبعرفةكالنحوكالدهالفرؽبيهمايعٍتالصرؼيبحثأَبُػْوهَالنَّْحوُكَ

ُبترتيب كالنحويبحثافالكلمة ػ كاللفظقبليدخلُبالًتتباعبملة افالكلمة
اؼبواداأل ساسيةُبتعليماللغةالعربيةألفموقفهمكاكسيلةاكاعبملةػكلمنىذهالعلـو

الشركطليفهماللغةالعربيةاماقراءةاككتابياػيتعلموفالطالبالنحومنالصفالثاين
اىلالصفالسادسكيتعلموفالصرؼمنالصفالثايناىلالصفالرابعػ

جزاءاعبملة،تقيسمالفعلاحملتولللموادالنحوللصفالثاين:اعبملةاؼبفيدة،ا
كاػبرب اؼببتدأ ، اؼبفعوؿبو بُتالفاعلك اؼبوازنة ، اؼبفعوؿبو الفاعل، ، زمنو باعتبار
الواضح "النحو الكتباؼبستخدـ النعتػ ، اإلسم جر كاخواهتا اف ، كاخواهتا ،كاف

ػللصفالثالث:اؼبقصو ركاحواؿاألكؿمقررللصفالثاينتأليفمصطفيعلىاعباـر
الفعلاؼبضارع اعرابو،اؼبنقوصكاحواؿاعرابو،نصباؼبضارعبعدافاؼبضمرة،جواـز
فعلُت،األفعاؿاػبمسة،تقسيم فعالكاحدا،األدكاتاليتذبـز ،األدكاتاليتذبـز

،اإلسماىلمفراد،مثٌتكصبع،عالمةالتأنيثُباألفعاؿ،عالمةالتأنيثُباألظباء
النكرةكاؼبعرفة،اؼبعرؼباأللفكالالـ،الضمَت)اؼبنفصل،اؼبتصل،اؼبستًت(ػكالكتب
ػ اعباـر على مصطفي تأليف الثالث للصف مقرر الثاين الواضح النحو " اؼبستخدـ
،خربمبتدأحُتيكوفصبلة،خربالنواسخ كاػبربكتطابقها اؼببتدأ للصفالرابع:

مواضعفتحنبزةاّفاؼبصدراؼبؤكؿمنأفكمعموليها،مواضعنبزةحُتيكوفاعبملة،
 اّف،تقسيمالفعلإىلصحيحكمعتل،اجملردكاؼبزيد،نبزةالقطعكالوصلالفعلالالـز
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الكتب اسماؼبفعوؿػ اسمالفاعل، كالتضعيف، الفعلباؽبمزة كالفعلمتعدلتعدية
مق الثالث الواضح "النحو ػاؼبستخدـ " اعباـر على مصطفي تأليف الرابع للصف رر

النحوللصفاػبامس:اؼبنادل،اؼبمنوعمنالصرؼ،النعتاغبقيقيكالسيب،ادكات
الكتب ػ الفعل توكيد ، األفعاؿ اظباء ، معا كالنفي اإلستفهاـ ، كاعبواب اإلستفهاـ

مصطفي تأليف اػبامس للصف مقرر الرابع الواضح "النحو ػاؼبستخدـ " اعباـر على
مواضع ، كجوبا اؼببتدأ حذؼ مواضع ، نكرة اذاكاف اؼببتدأ السادس: للصف النحو
حذؼاػبربكجوبا،مواضعتقدـاؼببتدأعلىخربكجوبا،مواضعتقدًناػبربكجوبا،
سدالفاعلاكنائبومسداػبرب،افعاؿاؼبقاربةكالرجاءكالشركع،السيما،ماينوب

صدرُبباباؼبفعوؿاؼبطلق،اعماؿمصدر،عملاسمالفاعل،عملاسمعنداؼب
اؼبفعوؿ،عملالصفةاؼبشبهةػالكتباؼبستخدـ"النحوالواضحاػبامسمقررللصف

"ػ الثاينتأليفمصطفيعلىاعباـر
احملتولللموادالصرؼللصفالثاين:اؼبقدمة،الصيغة،الفعل،تصريفاألفعاؿ

ومػكالكتباؼبستخدـ"كتابالصرؼللصفالثاينكاألمثلةالتصريفية"ػالصرؼاللغ
الثالثي، الفعل مصدر ُب الغالبة األكزاف ، اؼبصدر الصرؼ، اؼبيزف : الثالث للصف
، اغبركؼ السداسي ك اػبماسي الفعل مصدر أكزاف ، الرباعي الفعل مصدر أكزاف

الزمافكاؼبكاف،اسماآللة،فعلاألمراؼببٍتللفعاؿمصدرالصناعي،اسماؼبّرة،اظباء
للغائب،فعلاألمراؼبؤكدبالنوفالتوكيدالثقيلة،فعلاألمراؼببٍتللمفعوؿ،فعلاألمر
للفاعلاؼبؤكدبالنوفالتوكيداػبفية،فعلالنهياؼبتصلبضمَتالرفع،الضمَتاؼبنصوب

اؼبتصل،اسماإلشارةػالكتباؼبستخدـ"كتابؾبايناؼبتصلبالفعلاؼباضي،الضمَت
اجملردكاؼبزيد الصرؼللصفالرابع: ػ " التصريفية اؼبستطرؼُبعلمالصرؼكاألمثلة
، الثالثي( الفعل خصائص بعض ، الرباعي مزيد ، الثالثي ميزاف ، اجملرد ابواب (
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بداؿ،اإلعالؿبالتسكُت،اؼبيزافاإلبداؿكاإلعالؿ)قبلاأللفكالياءكالواك(،اإل
الصرؼػالكتباؼبستخدـ"كتابالصرؼللصفالرابع"ػكجبعلىاعبميعالطالب

افوبفظالتصريفاإلصطالحيكالتصريقاللغومػ
 البالغة .ق

أثر النفس ُب ؽبا صحيحة بعبارة كاضحا اعبليل اؼبعٌت تأدية فهي البالغة أما
كالـ كل مالئمة مع ىباطبوفخالب الذين كاألشخاص فيو يقاؿ الذم ،للموطن

يتعلموفالطالبعلمالبالغةمنالصفالرابعاىلالصفالسادسكيىميستطعوف
كيفهموفعنربدثكالكتابةالعربيةاعبميلػ

احملتولللموادعلمالبالغةللصفالرابع:البالغة،األسلوبالعلميكاألسلوب
الع األسلوب ،األديب، األسلوب عناصر ، الشكل بالعتبار األسلوب ، الصرؼ لمي

الصورالبيانية،التشبيو،اجملاز،اإلستعارةاتصروبيةكاؼبكنية،اإلستعارةاألصليةكالتبعية
البالغةُبعلمالبياففسم " الكتباؼبستخدـ ػ كاؼبطلقة كاجملردة اؼبرشحة ،اإلستعارة

 الدراسي)الطبعة ُبٕٙٓٓاؼبنهج ، الفصاحة ، سبهيد : اػبامس للصف البالغة ػ )
ُبحقيقة ، اىلخربكانشاء الكالـ الباباألكؿ)ُبتقسيم اؼبعاين، علم ، البالغة
اػبرب(،اؼببحثالثاين)ُبتقسيماػبرب(،اؼببحثالثالث)ُبتقسيماػبرب،ُبكيفية

 مقتضي عن اػبرب خركج ، اػبرب( اؼبتكلم حقيقةاإللقاء )ُب الثاين الباب ، الظاىر
اإلنشاءكتقسيمو(،اؼببحثاألكؿُباألمر،اؼببحثالثاينُبالنهي،البابالثالث
ُبالقصر،اؼببحثاألكؿُبطرؽالقصر،اؼببحثالثاينُبتقسيمالقصرباعتبارػػػػ،

ُبتقسيمالقصراإلضاُباؼببحثالثالثُبتقسيمالقصرباعتبارطرفو،اؼببحثالرابع
،البابالرابعُبالوصلكالفصل،اؼببحثاألكؿُبمواضعالوصل،اؼببحثالثاينُب
اؼبعاينحملمدغفرافزينالعاملػ الكتابُبعلم " الكتباؼبستخدـ ػ الفصل مواضع
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البالغةللصفالسادس:الباباألكؿ:التمهيد،موسيقياألسلوب،موسيقيالوزف
البديع، ،اؼبوسيقيالداخلية،موسيقياأللفاظ،البابالثاين:فنالبديع،مفهـو
حسن ، اؼبقابلة ، الطباؽ ، التورية ، اؼبعنوية اؼبسنات ، اعبناس اللفظية، احملسنات
الكتابُبعلم " الكتباؼبستخدـ ػ التوشيع ، الذـ يشبو تأكيداؼبدحدبا التعليل،

 رافزينالعاملػالبديعحملمدغف
 تاريخأدباللغة .ك

حالةاللغةككذلكاألدبمثلالشعركالنثربحثاألديبىوالعلمالذميتاريخ
كؼبعرفةاليتأنشأهتاأطفاؿمستخدمياللغةُبأكقاتـبتلفة،كأسبابالتقدـكااللبفاض

الشاعراألعريبػيتعلموفالطالبىذاالدرسللصفاػبامسكالسادسػاحملتولللمواد
تاريخأدباللغةللصفاػبامس:موطنالعرب،اللغةالعربيةاصلهاكتطويرىا،أمة
العرب،تاريخأدباللغة،تقسيماألدب،األغراضمندراسةتاريخاألدب،عصور

العصراألكؿ)عصراعباىلية(،األدباعباىليُبعصراعباىلية،النثرتاريخاألدب،
اعباىلي،ألوافالنثركفنونو،العصرالثاين:عصرصدراإلسالـ،أثرهنضةاإلسالـ
اإلجتماعية،القرآفالكرًنكآثارهُباللغة،اغبديثالنبومكأثرهُباللغةكاألدب،أثر

النثر،اػبطابةُبصدراغبديثُباللغةكاأل النثرُبالصدراإلسالـ،اقساـ دب،
اإلسالـ،دكاعياػبطابة،فبيزاتاػبطابة،اشهراػبطباء،مباذجاػبطبُبصدر
اللغة ادب تاريخ ػ " األكىل اعبزء العريب األدب تاريخ " اؼبستخدـ الكتب ػ اإلسالـ

(،اغبركةالعلمية،النثرُبىذاالعصرللصفالسادس:العصرالثالث)العصرالعباس
الدكؿ عصر ( الرابع العصر ، القدكس عبد بن لصاّب كامثاؿ حكم ، اعباحظ ،
اؼبتتابعة(،عصراؼبماليك،اسبابهنضةاغبركةالعلميةُبىذاالعصر،اشهررجاؿ

ال اسباب ، ) األخَتة النهضة )عصر اػبامس العصر ، العصر ىذا ُب نهضةالنهضة
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الكتباؼبستخدـ" ػ اىمالشعراء الكتابكالعلماء، العصر، النثرُبىذا ، األدبية
تاريخاألدبالعريباعبزءالثاين"ػ

 احملفوظات .ز

، العربية كاألمثاؿ اغبكمة عن يعلم الذم العربية اؼبواد من احد احملفوظات
افوبفظاحملفوظاتكفقا احملفوظاتاؼبواداؼبخصصاؼبهم،كجبعلىالطالبكليـو

فوظاتطالبأيضالفهمؿبعلىتشجيعكلكنلكلكنليسفقطحفظ،للمستوياهتمػ
اغبياة يتعلموفالطالباحملفوكفلسفة ػػ ظاتمنالصفاألكؿاىلالصفالسادس

اىل األكىل)منجدكجد( احملفوظاتالنمرة احملتولللمواداحملفوظاتللصفاألكؿ:
النمرة احملفوظات ، ذىنو من خَت اؼبرء آدب كالعشرين السادسة النمرة احملفوظات

كالستُت)اذاكرباػبامسةكاألربعوف)ترؾاعبوابعلىاعباىلاعبواب(إىلالنمرةالتاسعة
احملفوظاتللصفالثاين:اغبثعلىالتعلم) (،ادباجملالسة،الشرؼٔمطلوب(ػ

اغبّثعلىالتعلم) ، الشافعيرضياهللعنو قاؿاماـ ،حقالوالدين،ٕباألدب، )
(،احًتاـٖ(،اؼبقتطفات)ٕ(،اإلقتصاد،اؼبقتطفات)ٕ(،التوضع)ٔالتواضع)

(،اغبثعلىٕ(،قاؿاإلماـالشافعيرضياهللعنو)ٗلطبيب،اؼبقتطفات)اؼبعلمكا
(ػاحملفوظاتللصفالثالث:أكصىعليبنأيبطالبالبنوحسن،أليبٖالتعلم)

 سنة )التوُب ٕٔٔالعتاىية سنة )التوُب ُب باشا سامي حملمود ، ،ٖٙٙٔق( ق(
 سنة )اؼبتوُب بنٖٔ٘للطغرائي لبشار ، ق( )اؼبتوَبسنة الدبنٚٙٔبرد غبساـ ، )

 )اؼبتوفىسنة ٜٜالواعظي سنة )اؼبتوُب سباـ أليب ، العباسئٖٕق( للشريف ، ق(
اشافعيُبٗٓ٘)اؼبتوَب قاؿاإلماـ احملفوظاتللصفالرابع: ػ األبياتاؼبختارة ، )

الشافعياؼبتوَبق،لإلماـٓٗمدحالسفر،قاؿاإلماـعليبنايبطالباؼبتوُبسنة
قُباغبكم،قاؿالسيدأضبداؽبامشي،قاؿابومسلماػبرسافاؼبتوُبسنةٕٗٓسنة
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ٚٙٗ اؼبوَب باشا فكرل عبداهلل الشيخ قاؿ ، للصفٕٚٓٔق احملفوظات ػ ق
حفٌت شعر من الثاين الدرس ، الباركدم باشا شامي حملمود األكؿ الدرس : اػبامس

الدرسالث بك، اؼبقتطفات،ناصف الدرسالرابع ، النظيمة الثمنامثاؿاعباىلية
رسالةكتابتهاباحثةالبادية،الدرسالتاسعأليبالعتاىية،الدرسالعاشرمناحاديث
رسوؿاهلل،الدرساغبادمعشرلألفوهاألكدم،الدرسالثاينعشرخطبةللرسوؿص

الكتباؼبستخدـ"ؾبموعةاحملفوظاتمقررػـػ،الدرسالثالثعشرؼبعركؼالصاُبػ
احملفوظاتللصفالسادس:اآلياتُباركافاإليباف،) (،ٖ،ٕ،ٔللصفاػبامسػ

:)الصالةٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘اآلياتُباركاف) ،ٜٕ،ٖٓ،ٖٔ،ٕٖ(،اآلياتُبالعبادة
ٕٛ،ٕٚ،ٕٙ،ٕ٘،ٕٗ،ٕٖ،ٕٕ،ٕٔ،ٕٓ،ٔٛ،ٔ٘،ٔٗ،ٕٔ،ٛ،ٙ،٘،

الٔ،ٖ الكتباؼبستخدـ"ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘،ٙ،ٚ،ٛ،ٛ،ٜصياـ)(ػ اغبجػ (ػ
ؾبموعةاحملفوظاتمنآياتاألحكاـمقررللصفالسادس"ػ

 اػبط .ح

علىمهارة العربية فقطتعليماللغة اليقدـ اؼبعلمُتاإلسالمية افمنهجمعدلة
كلكني الكتابة كمهارة القراءة كمهارة الكالـ الفناإلستماعكمهارة اػبطاك علمايضا

الدرسُبالصفاألكؿاىلالصف يتعلموفالطالبىذا اعبميلُبالكتابةكقواعدهػ
الثالثػاحملتولللمواداػبطللصفاألكؿيعٍتىميتعلموفكتابةخطالنسخ:كتابة
اغبرؼ)د،ر،ك،ب،ق،ف،ؽ،ؼ،م،ج،ـ،س،ص،ع،ا،ؿ،ؾ،

 اػبطللصفالثاينيتعلموفط،ال( كللصفاألكؿالطالبيكتبوفبالقلماعباؼػ
الطالبكتابةخطالنسخ:النقطكالشكلكإلشارات،)ا،ؾ،ب،ر،د،بد،
بد،ر،لر،مر،ف،ؿ،،بنبل،ك،ؼ،ؽ،تو،فق،بف،س،سا،

لى،بيي،ـ،ـ،مد،مد،يسر،سر،ص،ط،نص،بط،نظر،م،يب،ب
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مم،مب،ؼبا،ق،هبو،ؽبا،)اؽباءشكلثاف(،ال،ال)شكلثاف(،تلك،ؾ،
كا،كل،بكر،ع،عع،عا،عر،بعد،ح،حا،حب،حر،حي،بح،

ؼبطرفة(،حبر،بت،بيت،يستبشر،انواعالباءاتُبالبداية،مب،مب،)انواعاؼبيما
الطالب ،  اإلنشراح سورة كتابة ، البسملة كتابة ، اؼبهملة للحركؼ كاشارات اغبلية
يكتبوفاػبطبالقلماؼبقطوعػاػبطللصفالثالثالطالبيتعلموفافكتابةخطالرقعة
كؿبتواه:مسكةالقلم،ضوابطرسماػبط)البداية،اإلذباه،اؼبسافة(،النقطة)انواع

،الن اؼبيم حرؼ ، الباء حرؼ األلف، حرؼ ( األساسية اغبرك ، ) النقطتاف ، قطة
اغبركؼ ، اغباء حرؼ ، اؽباء حرؼ ، الصاد حرؼ ، القاؼ حرؼ ، الياء حرؼ
اؼبستخرجة،اغبركؼحسبمواقهامنالكلمة،أشكاؿحركؼأخرل،القاعدالعامة

ؼالتحتانية)معالباءكماشبهها(،،اغبركؼاؼبسننة)التدريبُبالكلمة(،اغبرك
نقاطاإلتصاؿ:الباءكماشبهها)اعبواز(،الباءاألكليةالعاليةكماشبهها)الوجوب(،

ٔٚسوامحاغبركؼ،ضبطاؼبسافاتكالفراغاتكاؼبساراتػ

انظراىلاعبدكاؿاآلتية:

ٕاعبدكؿ

ؿبتولاؼبوادالدراسيةدبعهدعصرمتزكى

الكتاباؼبستخدـالفصلاؼبوادالدراسيةرقم
ٕٖٔٗ٘ٙ

قواعد/اإلىداءؼبعلماإلمالء---v vvاإلمالءٔ
اإلمالءلإلماـزركشي

                                                           
ىللًتبيةاإلسالميةاغبديثةباتانججاكلالوسطىاؼبنهجالدراسيبكليةاؼبعلمُتاإلسالميةمعهدعصرمتزك ٔٚ

ػٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالسنةالدراسية
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دركساللغةالعربيةلألستاذاماـ---vvvسبريناللغةٕ
زركشيكاماـشّباف

اإلىداءؼبعلماإلمالءvvvvv-اإلنشاءٖ
القراءةالراشدةلعبدالفتاحvvvvv-اؼبطالعةٗ

كالقراءةصربمكعلىعمربك
الوافيةلإلماـسباكرأضبد

النحوالواضحؼبصطفيعلىvvvvv-النحو٘
 جاـر

األمثلةتصريفيةكؾباين--vvv-الصرؼٙ
اؼبستطرؼُبعلمالصرؼ

علمالبياف،الكتابالبالغةُبvvv---البالغةٚ
ُبعلممعاين،الكتابُبعلم

بديع
خأدبيتارٛ

اللغة
----vvتاريخاألدبالعريب

مذاكرةاحملفوظاتبكليةvvvvvvاحملفوظاتٜ
اؼبعلمُتاإلسالمية

كتاباػبطالعريب---vvاػبطالعريبٓٔ
مناسبامنعرضالبياناتالسابقةرأتالباحثةافؿبتولاؼبوادتعليماللغةالعربية

الذميتلخصانبها معمعايَتاختيارؿبتولمنهجتعليماللغةالعربيةللناطقُتبغَتىا
ُباتقافاستخداـالعربيةكمعرفةخصائصهاكالتعريفعلىثقافتهاػ

 الكتب ُب البيانات الباحثة كالعبارترأت اؼبفردات ك القصة من الدراسية
التعليمية يدؿافاحملتولاؼبواد ىذه ػ كبُتاألستاذللطالبتدرجا ػ كالًتكيباؼبتنوعة

كاحتياجتهمػ جيداكمناسبادبستوياتالطالب
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 دعصرمتزّكىطرؽتعليماللغةالعربيةدبعه .ٖ

 الدراسي اؼبنهج عناصر من مهم عنصر تعليم الفرصيسطريقة من توفَتىا ُب تفاد
كؿبتول التدريس كطرؽ كالتلمييذ، اؼبعلم بُت كالعالقات اؼبدرسة، ؾبتمع كمن اجملتمعية

 التدريسمعمراعاتاستعدادالتلميذؼبعاشيةىذهاػبرباتػ

بعدقامتالباحثةدبقابلةمعنائبمذيركليةاؼبعلمُتاإلسالميةكاؼبدرساللغة
حاكيمالصديقفحصلتالباحثةإفطرؽتعليماللغةالعربيةاؼبستخدمةالعربيةاألستاذ

دبعهدعصرمتزكىىيالطريقةاؼبباشرةكالطريقةاإلتصالية،كالطريقةالسمعيةالشفهية
باؼبواد مناسبا الىت الطريقة ككّل اؼبناقشة كالطريقة الكتابة كالطريقة القراءة كالطريقة

ٕٚالتعليميةػ
العربيةدبعهدعصرلكأّكداستا لتعليماللغة ذؿبمدبصرمإفالطرؽاؼبستخدـ

تزكىىوالطرؽاؼبتنوعةمنعدةطرقتعليماللغةالعربيةكىبتاراؼبعلمالذممناسباباؼبواد
ٖٚالتعليميةػ

تزكى عصرم معهد يهتم اإلسالمية الدراسات ك العربية اللغة تعليم كمئسسة
يس لذالك ػ كبَتا حىتاىتماما الطراب بأحواؿ مناسبا اؼبتنوعة الطرؽ األساتيذ تخدـ

 ػ صحيحا ك جيدا فهما الدراسة اؼبواد صبيعٗٚيفهم ُب اؼبباشرة الطريقة يستخدـ
الدرس ُب الكتابة كالطريقة ، اؼبطالعة الدرس ُب كاإلتصالية القراءة كالطريقة الدركس

الشفهيةُبال السمعية كالطريقة السؤاؿاإلمالءكاػبط، كالطريقة درساحملفوظات،
كاجوابُبالدرستاريخأدباللغةكالبالغة،كالطريقةاؼبباشرةُبالدرسسبريناللغةػ

                                                           
األحدتاريخٕٚ ٕٚٔٓديسمبَتٕمقابلةمعاألستاذحاكيمالصديقنائبمذيربكليةاؼبعلمُتاإلسالميةيـو

اإلثنُتتاريخ ٖٚ ٕٚٔٓديسمبَتٖمقابلةمعأستاذؿبمدبصرلمذيربكليةاؼبعلمُتاإلسالميةيـو
اؿ  ٗٚ مالحظةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكىاليـو
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اعتماداعلىالبياناتالسابقةرأتالباحثة،افالطرؽاؼبستخدـُبتعليماللغة
ككلالنشاطت عندالطالبػ مهاراتاللغوية لتنمية مناسبا اؼبخططةالعربية التعليمية

تشملعلىصبيعاؼبهاراتاألربعيعٍت:مهارةاإلستماع،مهارةالكالـكمهارةالقراءة
بأحواؿ مناسبا كفقا متنوعة بل كاحدة بالطريقة األستاذ يعتمد كال ػ الكتابة مهارة ك

الطالبكيحصلاىلاألىداؼتعليماللغةالعربيةلغَتالناطقُتهباػ

العربية اللغة تعليم طرؽ اف الباحثة عرفت السابقة البيانات عرض عن اعتمادا
كالطرؽ ػ كخاصة التعليمعلىاىداؼعامة يعتمدطريقة ػ دبعهدعصرمتزكىجيدة
الشفوية كالطريقة اإلتصالية كالطريقة اؼبباشرة اؼبستخدمةىيالطريقة العربية تعليماللغة

ةاإلنتقائية،ككلهامناسباباؼبوادالتعليميةػكالطريقةاؼبناقشةكالطريق

 كسائلالتعليماللغةالعربيةُبمعهدعصرمتزّكى .ٗ
اؼبستخدـ العربية اللغة تعليم الوسائل إف اؼبعلمُت بأحد اؼبالحظة اجراء بعد

كالوسائلالبصرية دبعهدعصرلتزكييعٌت:السبورةكاؼبقلمةكالكتبالدراسية،الرسـو
)كيست اللغة معمل ايضا ىذهlab. bahasaخدـ كيستخدـ   السمعية، كالوسائل )

الوسائللًتقيةمهارةاإلستماعكالكالـكالوسائلاألساسيةلتنميةكتطويراؼبهارةاللغوية
اللغويةكامعملاغبياة) ؼبساعدةفهم lab. hidup)يعٍتالبيئة كسائلالذممناسبا ككّل

٘ٚالطالبػ
ىالبيناتالسابقةافالوسائلتعليماللغةالعربيةاؼبستخدمةُبمعهداعتماداعل

كالوسائل الرسـو استخدـ ك الدراسي كالكتاب كاؼبقلمة السبورة يعٍت تزكى عصرم
استخدـىذهالوسائلمناسبةباحتياجةالطالبكيتكوففعاليةُبالتعلمػ البصريةػ

                                                           
اإلثنُتتاريخ٘ٚ ٕٚٔٓديسمبَتٖمقابلةمعاستاذؿبمدبصرماليـو
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ماعكالكالـزّكدمعهدعصرمتزكىمعملاللغةكلدعمكفاءةاللغويةخاصةؼبهارةاإلست
((lab. Bahasaػ

كمنعرضالبياناتالسابقةرأتالباحثةافكسائلتعليماللغةالعربيةُبمعهد
عصرمتزكىملتكنكامالألنويستخدـالوسائلالتقليديةعلىاألكثرػ

 تقوًنتعليماللغةالعربيةُبمعهدعصرمتزّكى .٘
التقوًنكسيلةمهمةللمعلمؼبعرفةحاجةُبربقيقاألىداؼمنعمليةالتعليمػ
اذفغرضمنالتقوًنيعٌتمساعدةكلمعلمكالطالبعلىمعرفةربقيقاألىداؼ،

 كىوعناصراساسيمنعنصراؼبمنهجػ
ينقسمنوعالتقوًندبعهدعصرلتزكىإىلقسمُتنبا،التقوًناعبماعيكالتقوًن
التحريرمُبكلاكاخرنصفالفصلالدراسي التقوًناعبماعيىواإلختبار الفردمػ
فيهاىوالنحو، األكىلكالثاين،فيعتقدىذااإلختبارأربعمراتُبالسنةكالدركساؼبقـو
كاإلنشاء كاإلمالء، العريب، كاػباط األدب كتاريخ كاحملفوظات، كالبالغة، كالصرؼ،

الفصلالدراسيػكالتقوًنالفردمىواإلختبارالشفهيكالدركساؼبدركسُبكلنصف
فيهاىواؼبطالعةكالتمريناللغةكاؼبفرادتكاغبواراتػ اؼبقـو

ٖاعبدكؿ
اإلختبارُبمعهدعصرمتزّكى


رقم


الفصل


الدركس

اإلختبار
كتابياشفويا

 vاإلمالءاألكؿٔ
 vvسبريناللغة

vاإلنشاء
vاحملفوظات
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vاإلمالءالثاينٕ
vvسبريناللغة

vاإلنشاء
vاؼبطالعة
vالنحو

vالصرؼ
vاحملفوظات

vاإلمالءالثالثٖ
vvسبريناللغة

vاإلنشاء
vاؼبطالعة

vالنحو
vالصرؼ

vاحملفوظات
vاإلنشاءالرابعٗ

vاؼبطالعة
vالنحو

vالصرؼ
vالبالغة

vاإلنشاءاػبامس٘
vاؼبطالعة
vالنحو

vالبالغة
vتاريخادباللغة
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vاحملفوظات
vاإلنشاءالسادسٙ

vاؼبطالعة
vالنحو

vالبالغة
vتاريخأدباللغة

vاحملفوظات


اماتشكيلالتقوًنبالشفهيكمايلي:
النموذجمناإلختبارمستولاؼبستولالكفاءاتالعربيةػ

األسئلة:
 عرؼنفسك؟ .ٔ
 عرؼاسرتكاكعائلتك؟ .ٕ
تكلمعنأنشطتكاليوميةُبىذااؼبعهد)مناإلستيقاظاىلكقت .ٖ

)  النـو
 تكلمعناعمالكخالؿأياـالعطلةاكاجازة؟ .ٗ
 تكلمعناعمالكبعدزبرجكمناؼبعهد؟ .٘

 البياناتمنالنتيجةعناإلختبار
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ٗاعبدكاؿ
اليتكلمالشيءالطالبمستولاألكؿمقبوؿ

تكلمكلكنيفكرالطالبطويال
تكلمككانتاؼبشكلةىيذكر

اؼبفردات
تكلمكلكنيفكرالطالبغَتمستولالثاينجيد

طويال
تكلمدبهلكباؼبفرداتاؼبتحددة

تكلمبدكفالقواعدالنحوية
كالصرؼ)االالفصلاألكؿ(

تكلمبالطالقةباؼبفرداتاؼبتحددةمستولالثالثجيدجدا
تكلمبالقواعدالنحويةكالباقيمن

الصرؼ)االالفصلاألكؿ(
تكلمبأسلوباؼبتحددكاألسس

تكلمبالطالقةباؼبفرداتاؼبتنوعةمستولالرابع
تكلمبأسلوباؼبتنوعة

تكلمبالقواعدالنحويةكيكفيمن
الصرؼ)االالصفاألكؿ(
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جاكل باتانج تزكى عصرل معهد من اؼبوجودة اؼبستول من النتيجة كذلك
لًتقية ك لتطوير احسن كىذه الطالبػ نتيجة يصرحعن لكلاؼبستويات ، الوسطى

كفاءةاؼبهاراتاللغويةلدلالطالبػ
اعتماداعلىعرضالبياناتالسابقةكجدتالباحثةافتقوًنتعليماللغةالعربية

ع كُبمعهد الشفومُبالنصفالسنة كاإلختبار التحريرم اإلختبار تزكىنبا صرم
 اإلختبار ايضا كىناؾ السنة اإلختبارTOAFLآخر كىذه النهائية السنة للطالب

اكُباثناءالدراسة اكبعدالدراسة قبلالدراسة اما ػ سيكوفمعايراؼبهاراتاللغوية
ؼبعرفةالقدرةالطالبُبفهماللغةالعربيةػىناؾتقوًنايضااماشفوياكىذهصبيعا

 لتطوير ك األساسيةاؼبلتنمية كالوسائل كالغرض الطالب لدل اللغوية هارات
تكوينمعهدتزكىالبيئةاللغويةداخلاؼبعهد،لذافإّفتنفيذالربامجاللغويةاليتأقامها
مسؤكؿمركزاللغةملزمةعبميعالطالبُبىذااؼبعهدالشريفػككانتمدةتعليماللغة

العربيةتابعةإىلالعاـالدراسيُبتعليماؼبدرسيالرظبيػ
مجُبىذامركزيًتّكزُبتزكيدالطالبةالكفاءاتاللغويةافتعليماللغةالعربيةاؼبرب

األساسيةاٌبتشملعلىاربعمهاراتلغويةىياإلستماعكالكالـكالقراءةكالكتابةػ
منخالؿتنفيذبراؾبواػباصةاؼبخططة،قاـىذااؼبركزبتنفيذالنشاطاتاإلضافيةمن

اؼبدرسُت مهارات بًتقية اؼبدرسي كالتشجيعاتالتعليم اللغوية كمقدرهتم كالتلميذ
كالتدريباتاللغويةمثلالتمثيلاألسبوعيكبرنامجاغبواركالتعبَتاتاألسبوعيةػ

كبيافالنشاطاتاليتاعدىاىذاالقسمتنقسماىلاربعةانواع:
 النشاطاتاليومية .ٔ

ُبالصباح (ٔ  تزكيداؼبفرداتكليـو
 برنامجاغبوارُبيوميالثالثاءكاعبمعةمنكلاسبوع (ٕ
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اإلثنُتكاػبميس (ٖ ُبيـو  كتابةاإلنشاءاليـو
 برنامجاحملاضرةُباألسبوع (ٗ

 النشاطاتاألسبوعية .ٕ
 برنامجالتمثيلاألسبوع (ٔ
 التدريباللغومُبمعملاللغة (ٕ

 النشاطاتالشهرية .ٖ
اػبطابةالكربلحسبتنفيذالربنامجاحملاضرةامالتدريبعلى (ٔ

 الصفوؼ
 اصداراجمللةاغبائطيةللغةالعربيةكاإلقبلزية (ٕ
اغبفلةاللغويةبأنواعاؼبسابقاتباللغةالعربيةكاإلقبلزية (ٖ

األنشطة على التالميذ اتطلعت باتانج تزّكى عصرم معهد ُب ذلك حسب
الليلػاؼبوجهةاىلتعزيزالثقافةالقراءةاماُبالصباح،كالنهار،ك

ثالثة اىل متكملة بطريقة الثقافة التعليم القراءة عملية تزّكى عصرم معهد ُب
 الذاٌب اؼبنهج : intra kurikuler))اؼبدخاؿ اؼبزجي اؼبنهج ،((ko-kurikulerاؼبنهج ،

ػekstra kurikuler))اإلضاُب
لتعلمُبالفصلُبانشطةالذاٌبكافتطبيقالثقافةالقراءةُبانشطةالتدريسكا

ربفيظ ك اللغة سبَتف ، القراءة ، كاؼبطالعة اؼبختلفة اللغة الدركس ُب خاص الدراسي
الدركسػ

الربنامجفتحالكتبىو امااؼبدخلُبانشطةاالٌبيعٌتالربنامجفتحالكتبػ
ُب الكتب مئات حفضت ػ كالسادس اػبامس للصف الًتاث الكتب فتح الربنامج
يعطىكلؾبموعة اؼبكتبةٍبككلؾبموعةتتكوفمناػبمسةاكستةاشخاص،كليـو
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لكتبػكلالتالميذيصوغكيكتبوُبكرقةػبُتاربعكستةأسئلةليبهثاإلجاباتُبا
ُبىذااؼبكافيتمتدريسهملقراءةالكتبالًتاثليبحثعلىاجاباتاؼبشاكلاؼبعينةػ

 ػ اياـ طبس الكتب فتح انشطة كمنهجيةدراسيةحلقاتعقديسبقوهبرم
ىيبالطالأفأياـ٘كخالؿ.الرائدةاعبامعاتمنخرباءبتقدًنالتمهيدمالبحث
ػالربنامجادخاؿاؼبكتبةكاانشطةاؼبنهجياإلضاُبالقاعةداخلالصاـرالصحياغبجر

ُبالنهاركاؼبساءىناؾدكركلفصلليدخلوااىلاؼبكتبةبالتوجيوالألساتيذك كليـو
اؼبشرؼاؼبكتبةػكانتُباؼبكتبةالكتبكالكتباإللكتورينػ

مساء،ىبضعالطالبلربنامجٖٓ:ٕٔإىلٓٓ:ٕٓالليل،كلساعةمنالساعة
معاؼبواجهة،كىوبرنامجالتعلماؼبوجو ألف .لياؿُباألسبوعٗؼبدةرمهباؼبشريفػ

.ُبثالثلغات:العربيةكاإلقبليزيةكاإلندكنيسيةاحملاضرةليلتُتتستخدـؼبمارسة
 مشغلوف اؼبوجهي ُب الطالب ،اف اعبامعي ـبتلفة زكايا ُب اؼبدرسية بكتاهبم

يصب منزلية، بواجبات يقوموف عضهم من آيات أك ربفيظية حكاية فصَت،الترخوف
يناقشوفمعاآلخرينحوؿالدرس،يقدموفملخصا،يصفوفاؼبواداليتتعتربمهمةأك

.دركسمعينةالبيافمنكطلبليسئلمناؼبعلمتقًتب
قبلشهرمناالمتحافعادةماتكوفصبيعاألنشطةمغلقة،اإلضافةإىلذلك،ب

ينبغيأفتركزعلىدراسةطالبكالرياضة.ألفكلانشطةاإلظاُبذلكدباُب
ىناؾلصباح،بعدالظهر،مساء،ليلة،حىتُبا.عهدمتحاف.لذلكُبصبيعأركافاؼباال

القراءة.كيستمرتاىاجودلأيضايستيقظمنتصفالليل
كسوؼتعظيمالوقتاؼبتاحلقراءةكقراءةكحفظكفهماؼبوادبدقة.العجبعندما

قراءةكتابوالذمُببعضاألحيافكافوفستحماـكانوايزالطابورلتناكؿالطعاـكاال
رثألنوغالباماازبذتحيثذىب.
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ميةاعتماداعلىعرضالبياناتالسابقةافتنفيذمنهجمعدلةاؼبعلمُتاإلسال
تعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكىتكاملباحتياجاتالطالبكىذاايضاالذم

 يفرؽبُتمنهجمعدلةاؼبعلمُتاإلسالميةدبنهجتعليماللغةالعربيةاألخرػ
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 الفصلاػبامس

 اػباسبة

 ملخصنتائجالدراسة .أ
بعدربليلالبياناتعناؼبنهجكعناصرهٍبمناقشاهتاكتقويبهاُبمعهدعصرم

 توكىباتانججاكلالوسطىحصلتالباحثةنتائجالبحثكماتايل:
ىي .ٕ اؼبعلمُتاإلسالمية منهجمعدلة تزكىىو ُبمعهدعصرم اؼبنهجاؼبستخدـ

ليسقطعناؽبيكلالنظاميالتعليميضمنالفصلأكخارجوكلكناإلسالمية
 ػاكمشهورباؼبنهجاؼبعيشةيشتملعلىجوانبحياةالطلبة

من اؼبنهج يتكوف اإلسالمية اؼبعلمُت دبعّدلة العربية اللغة تعليم تطبيق كاف
الدر اؼبادة اك كاحملتول األىداؼ كىي اؼبرتبطة األساسية األربع كخرباتالعناصر اسية

 التعلماؼبدرسيةاكطريقةالتدريسكالتقوًنػىذاكلتوزيعمنعناصراؼبنهجاؼبستخدـ:
اؼبتعلمُت (أ على اغبصوؿ تزكىىي عصرم معهد ُب العربية اللغة تعليم اىداؼ

الذينيقدركفعلىاؼبهاراتاللغويةاألربعةالفعاليةكىي)مهارةاإلستماع،مهارة
الكالـ،مهارةالقراءةكمهارةالكتابة(كاغبصوؿعلىاؼبتعلمُتالذينيستطعوف

كتبالدينيةكالثقافةاإلسالميةكخصائصالقدرةُبمفاىيمالقرآفكاغبديثكال
 اللغةالعربيةكمايبيزىامنحيثاألصواتكاؼبفرداتكالًتاكيبكاؼبفاىيمػ

افتعليماؼبادةاللغةالعربيةُبمعهدعصرلتزكىيستخدـكتاب"دركساللغة (ب
لللموادافاحملتوالعربيةاعبزءاألكىلكالثاين"لألستاذاماـزركشيكاماـشّباف"

تعليماللغةالعربيةللصفاألكؿ:اإلمالء،سبريناللغة،اإلنشاء،احملفوظاتػ
احملتولللموادتعليماللغةالعربيةللصفالثاين:اإلمالء،سبريناللغة،اإلنشاء،
اؼبطالعة،النحو،الصرؼ،احملفوظاتكاػباطالعريبػاحملتولللموادتعليماللغة
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ل النحو،العربية ، اؼبطالعة اإلنشاء، ، اللغة سبرين اإلمالء، : الثالث لصف
للصف العربية اللغة تعليم احملتولللمواد احملفوظاتكاػباطالعريبػ الصرؼ،
احملتول احملفوظاتػ ، البالغة ، الصرؼ النحو، ، اؼبطالعة اإلنشاء،  : الرابع

نشاء،اؼبطالعة،النحو،الصرؼ،للموادتعليماللغةالعربيةللصفاػبامس:اإل
العربية اللغة تعليم للمواد احملتول ػ اللغة األدب تاريخ ، احملفوظات ، البالغة
، اللغة اآلدب تاريخ البالغة، اؼبطالعة النحو، ، :اإلنشاء السادس للصف

 احملفوظاتػ
تزك عصرم معهد ُب اؼبستخدمة الدراسية اؼبواد ؿبتويات اف الباحثة ىكرأت

مناسبةباؼبراحلالطالبػ
ج(طرؽتعليماللغةالعربيةُبمعهدعصرلتزكىباتانجالطريقةاؼبباشرةكالطريقة
كالطريقة الكتابة كالطريقة القراءة كالطريقة الشفهية السمعية كالطريقة اإلتصالية،

السؤاؿكاعبوابككّلالطريقةالىتمناسباباؼبوادالتعليميةػ
كسائ  الوسطىد( جاكل باتانج تزكى عصرم معهد ُب العربية اللغة تعليم ل

كالوسائلالبصريةكيستخدـ ىي::السبورةكاؼبقلمةكالكتبالدراسية،الرسـو
(كالوسائلالسمعية،كيستخدـىذهالوسائلlab. bahasaايضامعملاللغة)

يةكتطويراؼبهارةاللغويةلًتقيةمهارةاإلستماعكالكالـكالوسائلاألساسيةلتنم
ككّلكسائلالذممناسباؼبساعدة lab. hidup)يعٍتالبيئةاللغويةكمعملاغبياة)

فهمالطالبػ
العربيةُبمعهدعصرمتزكىباتانججاكلالوسطىنبا تقوًنتعليماللغة ق(

قبل التقوًناؼبستخدمة التحريرمكىناؾايضا بدايةاإلختبارالشفومكاإلختبار
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مفاىيم على اغبصوؿ ليعرفوف تعليم اكاخر ُب اك التعليم اثناء ُب اك التعليم
الطالبػ

 التوصيات .ب
كفقاللبياناتاليتكجدىاالباحثةخالؿتوصيفكربليلكتقوًناؼبنهجالدراسي
ؼبادةاللغةالعربيةُبمعهدعصرلتزكىباتانججاكلالوسطىقدمتالباحثةالتوصيات

كماتلي:
البحثسبكنافتفيذاؼبعلمُتُبترقيةفعاليةعمليةتعليماللغة .ٔ افنتائجىذا

 راسيكلًتقيةمهاراتاللغويةػالعربيةُبفصلالد
اللغة .ٕ بتعليم كاؼبؤسسة كاؼبدرسة معهد تساعد اف البحثسبكن نتائجىذا اف

عملية تكوف حىت كالوسائل كالطرؽ كاحملتول اىداؼ لكل تقوًن ُب العربية
 تعليميةفعاليةكماهبرمػ

 اإلقًتاحات .ج
العربيةمنناحيةالوسائلعلىاؼبعلمُتيتطوركفاؼبنهجالدراسيُبتعليماللغة .ٔ

التعليمية العملية كتكوف العربية اللغة تعليم ُب الطالب يرغب حيت اػباص
 فعاليةػ

الىبلوىذاالبحثعنالنقض،كراجياعلىالقارئُتكالباحثُتاآلخريناكمالو .ٕ
 ُباآلٌبػ
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اؼبراجعقائمةاؼبصادرك
 اؼبراجعالعربية .ٔ

ضبدخَتؿبمدكاظمكجابرعبداغبامدجابر،الوشائلالتعليميةكاؼبنهج)القاىرة:دار ٔ
ػٖٚ(،صػٜٜٚٔالنحضةالعربية

ػٗ(صػٜٜ٘ٔ)ماالنج:ايكبماالنجاماـاسرارل،الوسائلاؼبيناتُبتعليمالغربية
 ٙ.(صٜٜ٘ٔبماالنجة)ماالنج:ايكاماـاسرارم،الوسائلاؼبيناتُبتعليمالغربي

(صػٜٜ٘ٔاماـاسرارم،الوسائلاؼبيناتُبتعليمالغربية)ماالنج:ايكبماالنج
ػٙ

حسنشحاتة،تعليماللغةالعربيةبُتالنظريةكالتطبيق)القاىرة:الداراؼبصريةاللبنانية 
ػٓٔ(صػٖٜٜٔ،

للناطقُت العربية اللغة تعليم ، طعيمة اضبد )مكةرشد ، األكؿ اعبزء اخرل، بلغات
ػ٘ٚٔاؼبكرمة:جامعةاـالقرل(صػ

رشداضبدطعيمة،تعليماللغةلغَتالناطقُتهبامناىجوكاساليبو،)مصر:اؼبنظمات  
كالثقافة، ػٖ٘(صػٜٜٛٔاإلسالميةللًتبيةكالعلـو

 ػٖٛتطبيقهاػصػ–التهاؾب–عابسبلةؿبمدأضبد،مبادئاإلدارةاؼبدرسةكظائفها

العربية اللغة تعليم مناىج ىريرم، أضبد كإماف طعيمة اضبد رشد مذكور، اضبد على
ـ(ٕٓٔٓللناطقُتبلغاتاخرلالطبعةاألكىل،)القاىرة:دارالقكرالعرىب،

ػٜٙ،صػ
:دارالعاليمةللنشر عمرالصديقعبداهلل،تعليماللغةالعربيةللناطقُتبغَتىا)اػبرطـو

ػٖٙـ(صػٕٛٓٓكالتوزيع،
ٖٓٔالقرآف،صورةآؿعمراف
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ـ(ٕٓٓٓمدعلىاػبوىل،اساليبتدريساللغةالعربية،)األردف:دارالفالخ:ؿب
ػٕٓ-ٜٔصػ

ٕ٘ـ(صػٜٗٛٔرةالتعليمية)قاىرة:عاملالكتب،ؿبمدمنَتمرسى،اإلدا
ؿبموداضبدسيد،ُبالطرائقتدريساللغةالعربية،الطبعةالثانية)دمشق:جامعة

 ػٚٚٙـ(،صػٜٜٚٔدمشق
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 اؼبقابلةمعمديركليةاؼبعلمُتاإلسالمية
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 اؼبقابلةمعككيلكليةاؼبعلمُتاإلسالمية
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 نشطاتالتعليميةمنالطلبة
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 النشطاتمنمفتاحاحملاضرة
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 اسبوعالدراسة
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 دليلاؼبقابلةمعرئيسمعهدعصرمتزكى

ميتيأسسمعهدعصرمتزكى؟ .ٔ
 مااىداؼالعاـمنتعليماللغةالعربيةُبمعهدعصرمتزكى؟ .ٕ
 معهدعصرمتزكى؟ visi dan misiما .ٖ
 كيفمكانةاللغةالعربيةُبمعهدعصرمتزكى؟ .ٗ
مااألنشطةاؼبوجودةُبمعهدعصرمتزكىلتنميةاؼبهاراتاألربعلدل .٘

 الطالب؟
 ماالوسائلاؼبوجودةُبمعهدعصرمتزكى؟ .ٙ

 دليلاؼبقابلةمعرئيسبكليةاؼبعلمُتاإلسالمية

مااؼبنهجاؼبستخدـُبمعهدعصرمتزكى؟ .ٔ
 منتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرلتزكى؟مااألىداؼ .ٕ
 مااؼبواداؼبدركسةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى؟ .ٖ
 ماالطريقةاؼبستخدمةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى؟ .ٗ
 ماالوسائلاؼبستخدمةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى؟ .٘
عصرمتزكىلتنميةاؼبهاراتاألربعلدلمااألنشطةاؼبوجودةُبمعهد .ٙ

 الطالب؟
 كيفعمليةتقوًنُبتعليماللغةالعربية؟ .ٚ
 كيفمكانةاللغةالعربيةُبالدرساآلخر؟ .ٛ
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 دليلاؼبقابلةمعنائبرئيسبكليةاؼبعلمُتاإلسالمية

مااؼبنهجاؼبستخدـُبمعهدعصرمتزكى؟ .ٔ
 دبعهدعصرلتزكى؟مااألىداؼمنتعليماللغةالعربية .ٕ
 مااؼبواداؼبدركسةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى؟ .ٖ
 ماالطريقةاؼبستخدمةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى؟ .ٗ
 ماالوسائلاؼبستخدمةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى؟ .٘
اؼبهاراتاألربعلدلمااألنشطةاؼبوجودةُبمعهدعصرمتزكىلتنمية .ٙ

 الطالب؟
 كيفعمليةتقوًنُبتعليماللغةالعربية؟ .ٚ
 تقسيماؼبهاراتاللغويةُبمعهدعصرمتزكى؟مااؼبعايَتاؼبستخدـل .ٛ


 دليلاؼبقابلةمعمعلماللغةالعربيةدبعهدعصرلتزكى

 مااألىداؼمنتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرلتزكى؟ .ٔ
 سةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى؟مااؼبواداؼبدرك .ٕ
 ماالطريقةاؼبستخدمةُبتعليماللغةالعربيةدبعهدعصرمتزكى؟ .ٖ
 كيفعمليةتقوًنُبتعليماللغةالعربية؟ .ٗ
تقسيماؼبهاراتاللغويةُبمعهدعصرمتزكى؟مااؼبعايَتاؼبستخدـل .٘
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 السَتةالذاتيةللباحثة 
 :خَتالنساء اإلسم

 

 :سوفرنوا ااسمالباب

 :نوراغبسنة اسماؼباما

 اآلخرةمناألختاف:األخت األخت
 ٜٜٓٔابريلٗٔ:بكالوقبن، تاريخميالد

-:قريةفودكا،كيدقبوين العنواف
بكالوقبنجاكلالوسطى
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العلياقسمتعليماللغةالعربية

جبامعةموالنامالكإبراىيم
 اإلسالميةاغبكوميةماالنج

بكالوريوسُبقسمتعليماللغة: األخَتةالدراسة
العربيةجبامعةاغبكوميةسيمارنج

 جاكلالوسطى
/الربيداإلليكًتكنيكي

 رقماؽباتف
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