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 ستهاللاإل

ُْم يـَُقْوُلْوَن   نَ وْ دُ حِ لْ يُـ  يْ ذِ اله  انُ سَ  َبَشٌر ل ِ َعلِ ُمهُ يُـ  اِإّنهَ َوَلَقْد نـَْعَلُم َأَّنه
 .نْيَ بِ م   ِب  رَ عَ  انٌ سَ ا لِ ذَ هَ وَ  ي  مِ جَ عْ أَ  هِ يْ لَ إِ 

 (103)النخل: 
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 اإلهداء
 

 أهدى الباحث هذه الرسالة إىل:
 أب احملبوب املرحوم سيودى

 عسى هللا أن يدخل اجلنة مأواه
 وأمي احملبوب خزينة

 ألن.ات حىت لرفقاللذي أعطيته اهلمة يف مجيع األحوال وأرمحته ونصحته ابلصرب وا
 عسى هللا أن يرمحها ويبارك هلا دائما أمني.

____ 
 أخي كبري حممد خالص الدين وأمحد بر  فودي

 الذي قد أعطي الباحث التشجيع يف طلب العلم.
 دعا الباحث هلما ابلنجاح يف مجيع األمور.

____ 
 األصدقاء الباحث الذي قد ساعد الباحث يف احلياةمجيع 
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 الشكر والتقدير
والسالم  الصالةو ن، احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدي

 على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى أله وصحبه أمجعني.
مالك  موالان امعةجمساحة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري، مدير  .1

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
ا جامعة العلي اساتمساحة األستاذ الدكتور موليادي املاجستري، عميد كلية الدر  .2

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
 عربية بكليةلغة الم المساحة الدكتور ولدان وركاديناات املاجستري، رئيس قسم تعلي .3

 نج.ة مباالكوميامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلالدراسات العليا ج
 د أشرفذي قمساحة الدكتور منري العابدين املاجستري، كاملشرف األول ال .4

 ء.جلزاوأشرف وشجع الباحث يف إمتام هذه الرسالة. جزاه هللا خري ا
أرشد  لذس قدين امساحة الدكتور عبد الوهاب راشيدي املاجستري، كاملشرف الثا .5

 حث يف كتابة هذه الرسالة. جزاه هللا خري اجلزاء.البا
 امعة موالانعليا جت المساحة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسا .6

ف والتشجيع املعار و لوم مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الذين قدموا الع
 للباحث وجزاهم هللا خري اجلزاء.

 ية للمعلمنيالسلف ربيةربية املعلمني اإلسالمية ومعهد تمساحة املديرين يف معهد ت .7
 اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا.

 ية للمعلمنيالسلف ربيةمساحة املداريس يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد ت .8
 اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا.

لذين رافقوا ا 2016قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة زمالئي الفصل "ج" ب .9
إبراهيم   مالكوالانالباحث من بداية الدراسة يف كلية الدراسات العليا جامعة م

 زاء.اجل اإلسالمية احلكومية مباالنج إىل إمتامها، وجزاهم هللا خري
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عز  هللاوأخريا فهذا جهدي وعملي املتوضع، فإن أصاب فهو توفيق من 
ذا حسني هت لتإن أخطاء فهو لقله علمي، وعلى القارئ أن يقدم اإلقرتاحاوجل، و 

صلى هللا مني. و أنه، البحث. عسى هللا أن جيعل هذا البحث مفيدا وانفعا ملن يستفيد م
 .على سيدان حممد وعلى أله وصحبه أمجعني، واحلمدهلل رب العاملني

 وهللا ويل التوفيق والنجاح. أمني
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 مستخلص البحث
ملواقع يف ة متعدد ا)دراسعهد السلفي ابملعهد العصري واملم اللغة العربية يتعلاالبتكارات يف  .2018 س.ارب ، حممد نسعودي
معهد األمني يف ( TASMIA)( وتربية سلفية للمعلمني اإلسالمية TMIة تعليمية "تربية املعلمني اإلسالمية )مؤسس

الك إبراهيم جبامعة موالان م ت العليادراسا. رسالة املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية، كلية الا(اإلسالمي برندوان سومنب مادور 
 اجستري.لوهاب راشدي، املا: د. عبد لثاينااإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف األول: د. احلاج منري العابدين، املاجستري. املشرف 

 
 املعهد العصري، واملعهد السلفي.م اللغة العربية، ي، تعلاتاالبتكار  الكلمات الرئيسية:

 
ز م تلك اللغة. ركدف إتقاهنهبلبته مؤسسة تعليمية تربية املعلمني اإلسالمية هي معهد عصري تدرس فيه اللغة العربية لط

 استخدمت اد االسالمية اليتو ضافة املالل إخاملعلمون يف تعليم اللغة العربية على مهارة الكالم. مث قامت هذه املؤسسة ابالبتكار من 
المية على العلوم اإلس املعلمون ، ركزالكتاب األصفر. ويف حني أن مؤسسة تعليمية تربية سلفية للمعلمني االسالمية هي معهد سلفي
 م.عملية التعلي ستخدمت يفلغة االيت استخدمت  كتب الرتاث. مث قامت هذه املؤسسة ابإليتكار من خالل جعل اللغة العربية ك

ة سلفية مية وتريياملعلمني اإلسال معرفة ظواهر حتديث تعليم اللغة العربية يف تربية (1وكان اهلدف من هذا البحث هو: 
لغة جيات املستخدمة يف ابتكار تعليم المعرفة االسرتاتي (2للمعلمني اإلسالمية يف معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا، 

معرفة  (3ا، دوان سومنب مادور ألمني برنعهد ابية املعليمني اإلسالمية وتربية سلفية للمعلمني اإلسالمية يف مالعربية  يف مؤسستني؛ تر 
اإلسالمية يف  ة سلفية للمعلمنيمية وتربيإلسالااملشاكل اليت تواجه املؤسستني يف عملية ابتكار تعليم اللغة العربية يف تربية املعلمني 

د املواقع، وهو من متعد راسةبنوع د منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الكيفي مادورا.معهد األمني برندوان سومنب 
يق ل البياانت عن طر احث بتحليم البالبحوث التحليلية الوصفية. مت مجع اليياانت من خالل املالحظة،املقابلة والواثئق. مث قا

تنقلية، ولة مبصداقية، الانت احملصالبيا املواقع، وأخريا، يتم التحقق من صحةحتديدها، عرضها والتحقق منها. مث قام بتحليل متعدد 
 والتبعية والتحققية.

نها: يف ية بعض االبتكارات؛ مفعلت مؤسسة تعليمية تربية املعلمني اإلسالم (1وأشارت نتائج هذا البحث إىل مايلي: 
م اللغة العربية. بينما ة ويف تقييم تعليغة العربييم اللاللغة العربية، يف أساليب تعلأهداف تعليم اللغة العربية ، يف املواد التعليمية لتعليم 

املواد  للغة العربية، يفف تعليم اأهدا مؤسسة تعليمية تربية سلفية للمعلمني اإلسالمية فعلت بعض االبتكارات؛ منها: االبتكار يف
قة ابللغة العربية ويف تقييم  األنشطة املتعللعربية، يفوية االعربية، يف إنشاء البيئة اللغ التعليمية لتعليم اللغة العربية، يف أساليب تعليم اللغة

 م املنهج الدراسيعهد، تصميسيق بني رؤساء املاالسرتاتيجيات املستخدمة يف تربية املعلمني اإلسالمية هي التن (2تعليم اللغة العربية. 
من املعلمني لتعليم  ة، وتشكيل جمموعةغة العربيي اللني املؤهلني وإجراء الدورة التدريبية ملعلماجلديد لتعليم اللغة العربية، وتوظيف املعلم

ة  يف لمعلمني اإلسالميلية سلفية  تربيفالكتاب األصفر بشكل خاص وتنفيذ التقييم عليهم أسبوعيا. بينما اإلسرتاتيجيات املستخدمة 
ملشاكل اليت ا (3عربية لطلبته. للغوية الالبيئة ااالبتكار، تصميم الربامج اللغوية وإنشاء عملية االبتكار هي االجتماع التنسيقي ملناقشة 

)الكتاب  رجعية كتب الرتاثمود ثقافة دم وجتواجهها مؤسسة تعليمية تربية املعلمني اإلسالمية هي اخللفية التعليمية لدى املعلمني، ع
قلة  مني اإلسالمية هيفية للمعلية سلشاكل اليت تواجهها مؤسسة تعليمية ترباألصفر(، ووقت تعليم الكتاب األصفر. يف حني أن امل

 عدد املعلمني.
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ABSTRACT 

Su’udiy, Mohammad Nibros. 2018. Arabic Learning Innovation in Modern and Salaf 

Islamic Boarding School (Multiple Site Study in the Institution of Tarbiyatul 

Mu’allimien al-Islamiyah (TMI) and Tarbiyatus Salafiyah lil-Mu’allimien al-

Islamiyah (TASMIA) in Al-Amien Islamic Boarding School Prenduan Sumenep 

Madura). Thesis. Magister of Arabic Education. Postgraduate Program of 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Dr. H. 

Munirul Abidin, M.Ag. Advisor II: Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

Keywords: Innovation, Arabic learning, Modern Islamic Boarding School, Salaf Islamic 

boarding school  

Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah Institution is a modern Islamic boarding 

school implementing Arabic learning for its students in order to teach them language 

skill. The focus of the Arabic teachers is on the speaking skill only. The institution later 

carries out an innovation by adding Islamic material supplement using kitab kuning. 

Meanwhile, Tarbiyatus Salafiyah lilMu’allimin Al-Islamiyah institution is a salaf Islamic 

boarding school with a learning focus on Islamic teaching using classical text books. 

Then, the institution renews the system by using Arabic in learning process. 

The study aims to: 1) find out the Arabic learning renewal phenomena in TMI 

and TASMIA of Al-Amien Islamic Boarding School, Prenduan Sumenep Madura. 2) find 

out strategies implemented in Arabic learning innovation in TMI and TASMIA of Al-

Amien Islamic Boarding School Prenduan Sumenep Madura. 3) find out problems during 

the process of Arabic learning innovation in TMI and TASMIA of Al-Amien Islamic 

Boarding School Prenduan Sumenep Madura. The study employed a qualitative method 

using multiple site study and descriptive analysis. The researcher collected the data using 

observation, interview and documentation. Then, the researcher analyzed the data by 

reducing the data, presenting and verifying the data, and conducting cross-site analysis. 

Finally, the researcher checked the data validity through their credibility, transferability, 

dependability, and confirmability. 

The result shows that: 1) TMI did some innovations such as Arabic learning 

objective, material, method. Meanwhile, TASMIA did some innovations such Arabic 

learning objective, material, method, language environment, language related activities 

and Arabic learning evaluation. 2) In TMI, the implemented strategies include 

coordinating with other Islamic boarding school principals, making new curriculum for 

Arabic learning, recruiting qualified teachers and providing training for Arabic teachers, 

making teacher group for kitab kuning learning and conducting weekly evaluation for 

kitab kuning teachers. Meanwhile, in the innovation process TASMIA employed 

strategies such as coordination meeting to discuss innovation, to make language program 

and to create language environment for the students. 3) The problems in TMI consist of 

teacher educational background, the lack of kitab kuning literation culture, and kitab 

kuning learning time. Meanwhile, the problem faced by TASMIA is the lack of teacher.  
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ABSTRAK 

Su’udiy, Mohammad Nibros. 2018. Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Modern dan Pondok Pesantren Salaf (Studi Multi Situs di Lembaga Tarbiyatul 

Mu’allimien al-Islamiyah (TMI) dan lembaga Tarbiyatus Salafiyah lil-Mu’allimien al-

Islamiyah (TASMIA) di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura). Tesis. 

Program Magister Pendidikan Bahasa Arab. Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. 

Pembimbing II: Dr. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

Kata Kunci: Inovasi, Pembelajaran Bahasa Arab, Pondok Pesantren Modern, Pondok Pesantren 

Salaf 

Lembaga Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah adalah pondok pesantren modern, 

di dalamnya terdapat pembelajaran bahasa arab bagi siswa dengan tujuan kemahiran berbahasa. 

Fokus guru dalam pembelajaran bahasa arab di pondok ini hanya pada satu keterampilan saja yaitu 

keterampilan berbicara. Kemudian lembaga ini melakukan inovasi dengan menambahkan materi 

keislaman yang buku ajarnya menggunakan kitab kuning. Sedangkan lembaga Tarbiyatus 

Salafiyah lilMu’allimin Al-Islamiyah adalah pondok pesantren salaf, fokus pembelajarannya pada 

keilmuan islam yang buku ajarnya memang menggunakan kitab klasik. Kemudian lembaga ini 

melakukan pembaharuan dengan menjadikan bahasa arab sebagai bahasa yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui fenomena-fenomena 

pembaharuan pembelajaran bahasa arab di lembaga TMI dan lembaga TASMIA di pondok 

pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. 2) untuk mengetahui strategi yang digunakan 

dalam inovasi pembelajaran bahasa arab di lembaga TMI dan lembaga TASMIA di pondok 

pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. 3) untuk mengetahui masalah-masalah yang 

didapatkan dalam proses inovasi pembelajaran bahasa arab di lembaga TMI dan lembaga 

TASMIA di pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus dari 

jenis penelitian deskriptif analisis. Peneliti mengumpulkan data dalam metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti menganalisis data dengan mereduksi data, 

menyajikan dan verifikasi data. kemudian dilanjutkan dengan analisis lintas situs. Dan terakhir, 

peneliti memeriksa keabsahan data yang dikumpulkan dengan kredibilitas, transferabilitas, 

dependabilitas, dan konfermabilitas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) lembaga TMI melakukan beberapa inovasi 

diantaranya, inovasi tujuan pembelajaran bahasa arab, inovasi materi pembelajaran bahasa arab, 

inovasi metode pembelajaran bahasa arab dan inovasi dalam evaluasi pembelajaran bahasa arab. 

Sedangkan di lembaga TASMIA melakukan beberapa inovasi diantaranya, inovasi tujuan 

pembelajaran bahasa arab, inovasi materi pembelajaran bahasa arab, inovasi metode pembelajaran, 

inovasi lingkungan bahasa, inovasi kegiatan yang berkaitan dengan bahasa, dan inovasi dalam 

evaluasi pembelajaran bahasa arab. 2) Di lembaga TMI strategi yang digunakan yaitu melakukan 

koordinasi antar pimpinan pondok, menyusun kurikulum baru untuk pembelajaran bahasa arab, 

rekrutmen guru berkualitas serta mengadakan pelatihan bagi guru bahasa arab, membentuk 

kumpulan guru berbasis edukasi khusu pelajaran kitab kuning dan melaksanakan evaluasi 

mingguan bagi guru kitab kuning. Sedangkan di lembaga TASMIA strategi yang digunakan dalam 

proses inovasi adalah rapat koordinasi untuk membahas inovasi, menyusus program kebahasaan 

dan membentuk lingkungan bahasa bagi santri. 3) di lembaga TMI masalah yang dihadapi yaitu 

latar belakang pendidikan guru, tidak adanya budaya literasi kitab kuning, dan waktu pembelajaran 

kitab kuning. Sedangkan di lembaga TASMIA masalah yang dihadapi adalah sedikitnya jumlah 

guru. 
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 الفصل األول 
 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
لغة  كوهنالذلك و إن اللغة العربية مكاان شريفا يف اجملتمع اإلندونيسي، 

ا عرب مام هبإلهتدينية جاءت متزامنة مع دخول اإلسالم يف هذا البالد. فيزيد ا
ا تطورا عليمهتال العصور وتواصلت حماولة رفع شأهنا بصورة مستمرة إىل أن شهد جم

ا اإلداري، أمهه وانبالعقود األخري. ومتثل هذا التطور يف العديد من اجلملحوظا يف 
 واملنهج، والتكنولوجي، واألكادميي.

وقد تطور تعليم اللغة العربية يف بالدان إندونيسيا مازال يتطور تطورا 
ملموسا بوجود املعاهد واملدارس واملؤسسات واجلامعات اليت تقوم بتعليم اللغة 

شرح أفندي أن تطور تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا يتكون من مخس وقد  العربية.
( تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا يبدأ حينما يدخل اإلسالم يف 1مراحل: )

( تعليم اللغة العربية بغرض فهم دين اإلسالمي وهو لفهم القرأن 2إندونيسيا. )
مل تعد لتكون لغة الكتابة والقراءة ( اللغة العربية 3واحلديث وتفسريها وعلوم الفقه. )

( اللغة العربىي تكون من إحدى املواد التعليمية يف 4بل تكون لغة اإلتصال. )
( اللغة العربية تتطور تطورا ملموسا بوجود اجلامعات 5املدارس العامة واإلسالمية. )
 1اليت تدرس فيها اللغة العربية.

ت التجديدية يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا حتت بدأت احملاوال
إشراف وزارة الشؤون الدينية وساعدها املتخصصون يف العربية من املدرسة اإلسالمية 
املشهورة. وهذه احملاوالت تكون سببا لبناء املؤسسات اللغوية العربية يف املدرسة 

املهارات اللغوية ابملدخل  اإلسالمية احلكومية مع إجراء نظرية الوحدة يف تعليم
السمعية الشفهية. وتلك احملاوالت ليست يف املدرسة فحسب، بل يف اجلامعة 

                                                             
1 Fuad Effendy, Metodologi pengajaran bahasa arab, (Malang: Misykat, 2009) hlm 27-34  
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اإلسالمية. ويف الوقت نفسه حتاول وزارة الرتبية والثقافية على تنمية اللغة العربية 
 2أيضا، سواء كانت يف املدارس الثناوية األهلية احلكومية أو يف اجلامعات.

نذ معلمني م للمتالتجديد تعليم اللغة العربية له دور مهإن ف، ألجل ذلك
يستوعبو مجع و فهمو كي يلدخوهلم يف مرحلة املدرسة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية، 

 على هذه اناءببة(. لكتااملهارات اللغوية األربعة )اإلستماع، والكالم، والقراءة، وا
 شيئا البد منه.يم اللغة العربية الظواهر فيكون جتديد تعل

، التجديد هو الفكرة اجلديدة، يف كتابه إبراهيمدوي أمتونو كما نقله قال 
ويقول أيضا  والطرق أو التطبيق املعروف واملستسلم للشخص أو الفرقة يف أخذه.

جتديد تعليم هو عملية لتطبيق األفكار التجديدية بتغيري الفكرة اإلبتكارية  
هلم التجديد يف عملية تعليمهم  ؤسسةللم من هذا التعريف وجب 3كاحلقيقة.

 لتحصيل املتخرجني املناسبة مع احتياج اجملتمع.
ستخدام ابه إال طبيقيف عصران احلاضر، جتديد تعليم اللغة العربية الميكن ت

ستحدام ية ابلعربتكنولوجيا، مثل تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، كتعليم اللغة ا
 امل املكاملوينتج نظم التعليم اجليد الش (computer assisted instruction)احلاسوب 

ملريح ال واالفعالذي يتحقق فيه تعليم النشاط والتجديد والتفاعل واإلبتكار و 
(paikem) والتعليم اجلذاب والتجديد ،(paino) .وغري ذلك 

ساسي دف األه اهللتعليم اللغة العربية يف املؤسسة أو املعهد اإلسالمي و 
مية بقراءة إلسالارف االتفقه يف الدين وتوسيع املع هيهد اإلسالمية من أتسيس املعا

ور ث بتطلباحوببحث كتب الرتاث يف تعليمهم. فينطلق هذا البحث من اهتمام ا
تطور سيا، وهذا الندونية إباملؤسسة واملعاهد واملدارس واجلامعات يف تعليم اللغة العربي

ليت لديهم يدة اسة جؤسسة حىت تكون مؤساليبعد عن كيفية تعليم اللغة العربية يف م
 املتخرجني الكفاءة واملهارة اللغة العربية.

                                                             
 Journal Of Indonesian جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا،اجتاهات جديدة يف نصر الدين إدريس جوهر،  2

Islam Vol.01 2 Desember 2017, hlm. 5 
3 Ibrahim, inovasi Pendidikan, (Jakarta: Proyek pengembangan lembaga pendidikan dan 

tenaga kependidikan, 1988) hlm 51 
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خيتلف املعهد العصري عن املعهد السلفي من انحية أن معهد السلفي 
يركز على تعليم العلوم اإلسالمية من خالل الكتب اإلسالمية اليت ألفها الفقهاء 
والعلماء يف العصور األوائل، والكتب املستخدمة يف تعليمهم يعين كتب الرتاث هي 

لك. فيهتم تعليمهم إىل عناصر اللغة التوحيد والفقه والتفسري القرأن واحلديث وغري ذ
فحسب. وإن تعليم املطبق يف املعهد السلفي يف املعظم هو التعليم اجلامعي 

(sorogan) أما املعهد العصري فباإلضافة إىل تعليم العلوم اإلسالمية، تعلم فيهم .
 ومعظم تعليم  العلوم العامة مثل الرايضيات وعلم النفسي وعلم اإلقتصادية وغريها،

اللغة العربية فيه ألدة اإلتصاالت. وكذلك قد فتح بعض املعاهد العصرية املدرسة 
أما املعهد العصري فال يكون فيه التعليم اجلامعي، وإمنا يكون  .املتخصصة املهنية

التعليم يف داخل الفصل أو بشكل املدرسة منذ إلتحاق املتعلم ابملعهد إىل أن خترج 
اثناين هتتم بتعليم اللغة العربية هي  ادورا معهدانيوجد يف منطقة سومنب م فيه.

 معهد األمني اإلسالمي برندوان ومعهد احلكمة كافيدي سومنب.
فكانت معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا معهد العصري، 
وهي مشهورة يف جزيرة مادورا خاصة وبالدان إندونيسيا حىت العامل. يتبعها املعاهد 

األساليب املختلفة يف الرتبوية  وا. وكانيإىل اجلامع بتدائيملستوى اإلالرتبوية من ا
والتعليم من بعث هذا املعهد، يعين استعداد األفراد البارعة واجلودة يف تكوين حري 
األمة، وخصائصها هي استعداد أجيال العلماء ومنذر القوم الذين يتفقهون يف 

 اخلري واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.الدين وهلم اإلرادة والقدرة يف الدعوة إىل 
ثر تقوم هبا تعليم اللغة العربية لدى الطالب لنيل الكفاءة اللغوية، فك

املهارات يعين مهارة الكالم. سوى ذلك، تقوم  إحدىاهتمام املدارس للطالب إىل 
تعليم األدب العربية كمثل سر البالغي وعلم األصوات والنصوص احلكام العريب. 
فكثر من املتخرجني هذا املعهد أن يواصل دراسه يف جزيرة العرب )شرق األوسط(، 

 يته.وهذا من دليل على أن التعليم يف هذا املعهد له الكفاءة األساسية يف عمل
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جرى تعليم اللغة العربية يف معهد األمني بتجديد يف عملية تعليمهم يعين 
اإلسالمية، وزاد اهتمام املدرس  بزايدة الدراسة اإلسالمية ابستخدام كتب الرتاث

لى تعليم القواعد والرتمجة ليسهل التالميذ يف تعلم كتب الرتاث اإلسالمية. وليست ع
املهارات فحسب، بل زاد اهتمامهم هذا املعهد ألحد اهتمام تعليم اللغة العربية يف 

عناصر اللغة، ليكمل النقص املوجودة يف تعليم اللغة العربية. كما قال سيف على 
الدين يف كتابه أن اجلديد يف التجديد يستطيع أن يقال ابألشياء اليت مل تفهم، أو 

هم من ص أخر، ولكن األخ. ولو كان غري جديد عند شنفذ  مستسلم التجديد
 4صفة التجديد هو الصفة الكيفية املختلفة من قبل.

، وىلني األاألم تربية السلفية واملعلمني اإلسالمية هي معهدوأما معهد 
ص ين نقي يعتؤسس هذا املعهد حلل املشكلة املوجودة مبعهد األمني اإلسالم

سالمية من إللوم االع الدراسية اإلسالمية. تقوم مبعهد السلفي الذي يركز على تعليم
، والكتب وائلر األخالل الكتب اإلسالمية اليت ألفها الفقهاء والعلماء يف العصو 

قرأن ري اللتفساملستخدمة يف تعليمهم يعين كتب الرتاث هي التوحيد والفقه وا
. (sorogan)ي جلامعيم اواحلديث وغري ذلك. والتعليم املطبق فيها يف املعظم هو التعل

ة يف ستخدمامل يم حمتاج إىل علم النحو والصرف، والكتبولوصول األهداف التعل
ليم اللغة رى تعد. جتعليم اللغة العربية كتاب الشامل اليت ألفها مدير هذا املعه

 مهم. فهذا من تعلت يفام اللغة العربية كلغة اإلتصاالدالعربية يف هذا املعهد ابستخ
 بية.لعر اللغة ا جتديد املعهد السلفي اليت تنقص الطالب يف اتقان كالم

ية يف عليمفجذب الباحث عن هذه احلالة لتعريف عن جتديد عملية الت
 سالمي كافيدية اإلحلكمتعليم اللغة العربية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان ومعهد ا

ديد وع "جتملوضسومنب. ولنعمق معرفة ما يتعلق بتلك األنشطة، فيقوم الباحث ا
د األمني  معهيفارنة العصري ومعهد السلفي )دراسة مقتعليم اللغة العربية يف معهد 

 اإلسالمي برندوان ومعهد احلكمة كافيدي سومنب مادورا(.

                                                             
 21( ص 2011)القاهرة: مكتبة الكليات األزهار القاهرة،  ليم ابإلكتشاف،اسرتاجتية التععبد الفتاح و سيف الدين،  4
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تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي ومعهد  ةاإلسالمي
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 أمهية البحث .د
 نظراي .1

ات يف جتديد علومدة املتجديد تعليم اللغة العربية ولزايبلتطوير العلوم فيما يتعلق 
سالمي ني اإلألمايف معهد  صاية بني معهد العصري على وجه اخلتعليم اللغة العرب
 سومنب مادورا.

 تطبيقيا .2
ندوان أن مي بر إلسالاؤسسة تعليم اللغة العربية. وملعهد األمني ملأن يكون مداخلة 

 يكون دراسة وتقومي يف تعليم اللغة العربية.
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 احلد املوضوعي .1
 د معهية يفحيدد الباحث موضوع يف هذا البحث "جتديد تعليم اللغة العرب

 .يةلعربايف ظاهر جتديد واسرتاتيجيته ومشكلته تعليم اللغة  العصري"
 احلد املكاين .2

وان برند المياملكان الذي قام الباحث يف حبثه يعين يف معهد األمني اإلس
 سومنب مادورا.

 احلد الزماين .3
 م 20018مايو سنة  -سجراء مجع البياانت يف شهر مار قام الباحث إب

 حتديد املصطلحات .و
هو فكرة جديدة شعر هبا شخص أو أشخاص بشكل  Innovation))التجديد  .1

والتجديد هو الفكرة  (Discovery)أو االكتشاف  (Invention) نتيجة االبتكار
اجلديدة كالطريقة شعر هبما الشخص أو األشخاص عن شيء جديد بشكل 

الت املشك أو االبتكار املستخدمة إلدراك غرض الرتبية أو لتحليل فاالكتشا
ولو كان  يف  املؤسسة واملراد ابلتجديد يف هذا البحث هو شيء جديد 5الرتبوية.

                                                             
5 Cece Wijaya dkk, upaya pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 1998) hlm 15 
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غري جديد عند شخص أخر. ولكن األهم من صفة التجديد هو الصفة الكيفية 
 .قبل املختلفة من

تعليم اللغة العربية هي عملية التعليمية يف تعليم اللغة العربية تضمن من املواد  .2
تعليمية والوسائل التعليمية والتقومي يف تعليم اللغة العربية الدراسية والطريقة ال

واملراد بتعليم اللغة  6ملساعدة الطالب فيه ولتحقيق أهداف تعليم الللغة العربية.
جمال تعليم  يفالعربية يف هذا البحث هي عملية التعليمية بني املدرس والطالب 

 اللغة العربية داخل الفصل.
قعت و  ةعصريالمية املعاهد اإلسال ىحدإهو من  اإلسالميمةتربية املعلمني معهد  .3

 دورا.يف منطقة سومنب جزيرة مايف معهد األمني اإلسالمي برندوان 
ة سالميهد اإلاملعا ىحدإهو من رتبية السلفية للمعلمني اإلسالمية معهد ال .4

 ادورا.منب ميف منطقة سو يف معهد األمني اإلسالمي برندوان وقعت  يةسلفال
 سة السابقةالدرا .ز

"جتديد أسلوب تعليم اللغة العربية  .Nihayah nafi’ah .2012َّناية النافعة  .1
لتنمية اإلجنازة الطالب يف التعليم مبدرسة اإلبتادائية وايل سوغو ومدرسة اإلبتدائية 
احملمدية ديرموساري ترجناليك" رسالة املاجستري. التطبع. جامعة اإلسالمية 

( كيف جتديد أسلوب 1احلكومية بتولونج أجونج. قد ركزت ابحثة حبثها يف: )
( العوامل املؤثرة يف 3( كيف أاثر املدرس يف التجديد )2م اللغة العربية )تعلي

التجديد. وأما أهداف حبثها هي: ملعرفة كيف جتديد أسلوب تعليم اللغة العربية 
وكيفية أاثر املدرس يف التجديد، وكذلك ملعرفة العوامل املؤثرة يف التجديد. 

، paikemيد أسلوب التعليم بنظام وبنسبة إىل نتائج البحث هي استعداد يف جتيد
وكذلك يف ختطيط منهج التعليم. الطريقة املستخدمة يف عملية التعليم هي السؤال 
واجلواب املدرس يستخدم اللغة العربية يف بيان الدرس، ولكن يف املستوى 
التمهيدي واألول يستخدم اللغة اإلندونيسيا. بنسبة إىل تقومي ينقسم إىل ثالثة 

                                                             
6 Asep Hermawan, Metodologi, hlm 32 
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ومية، نصف السنة وأخر السنة. وهناك العوامل اليت تساعد التعليم أقسام: الي
 وتعيقته.

اعتمادا على املوضوع واألهداف واملنهج فهناك التشابه واملخالفة. وجه التشابه 
( يقوم 1هو أن البحث يتعلق بتجديد تعليم اللغة العربية. وجه املخالفة هي: )

 .الباحث يقوم يف املعهد اإلسالميحبثه يف مرحلة إبتدائية، أما  هناية انفعة
"جتديد تعليم اللغة العربية يف اجلامعات مباالنج  .Rusdi .2009رشدي  .2

)دراسة احلاالت املتعدة يف جامعات موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
وحممدية وماالنج احلكومية". رسالة الدكتورة. ال تطبع. جامعة موالان مالك 

( ظواهر جتديد تعليم 1احلكومية مباالنج. ركز الباحث يف: ) إبراهيم اإلسالمية
( جتديد تعليم اللغة العربية ابستخدام الوسائل التعليمية. وأهداف 2اللغة العربية )

حبثها هي إلكتشاف ظواهر جتديد تعليم اللغة العربية و إلكتشاف جتديد تعليم 
( وجود ثالثة 1ئج حبثه هو )اللغة العربية ابستخدام الوسائل التعليمية. وأما نتا

ظواهر يف جتديد تعليم هي انحية املوارد البشري، من انحية الرتبوي، وانحية 
 الثقايف

اعتمادا على املوضوع واألهداف واملنهج فهناك التشابه واملخالفة. وجه التشابه 
( يقوم 1هو أن البحث يتعلق بتجديد بتعليم اللغة العربية. وجه املخالفة هي: )

( يقوم 2حبثه يف مرحلة اجلامعة، أما الباحث يقوم يف املعهد اإلسالمي ) رشدي
من انحية رشدي حبثه يف جمال جتديد التعليمية عامة وأما الباحث يقوم 

 جتديد تعليم اللغة العربية. اسرتاتيجية
"اإلجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة  .Nurul Hidayah .2013نور اهلداية  .3

العربية مبعهد النور ومعهد الرفاعي يف ماالنج جوى الشرقية". رسالة املاجستري. 
التطبع. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. ركزت الباحثة 

ميه ( اجتاهات احلديثة على جمال األهداف التعليمية، حمتواه، وطروقه، وتقو 1يف: )
( حماوالت هذين املعهدين لتوجيه تعليم اللغة العبية إىل 2يف تعليم اللغة العربية )
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اجتاهات احلديثة. وأهداف حبثه هي إلكتشاف اجتاهات احلديثة على جمال 
األهداف التعليمية، حمتواه، وطروقه، وتقوميه يف تعليم اللغة العربية وإلكتشاف 

م اللغة العبية إىل اجتاهات احلديثة. وأما حماوالت هذين املعهدين لتوجيه تعلي
نتائج حبثه أن هذين املعهدين قد تكامل املهارات اللغوية األربع يف تعليمهم، 

 وحماولتهما هي جتديد املنهج، وتطوير الكتب الدراسي.
اعتمادا على املوضوع واألهداف واملنهج فهناك التشابه واملخالفة. وجه التشابه 

عهدان اثناين. وجوه املخالفة مبتجديد تعليم اللغة العربية يف هو أن البحث يتعلق 
( تقوم الباحثة ببحثه يف املعهد السلفي وأما الباحث يقوم يف معهد 1هي )

( تقوم الباحثة يف حبثها على جمال جتديد التعليمية عامة 2العصري والسلفي )
 ربية.وأما الباحث يقوم على جمال التجديد يف عملية تعليم اللغة الع

 
 :1جداوال 

 جدوال املخالفة والتشابه ابملوضوع
 وجه املخالفة وجه التشابه الباحث/الباحثة الرقم
حبثه يف  هناية انفعةيقوم  جتديد تعليم اللغة العربية َّناية النافعة 1

مرحلة إبتدائية، أما 
الباحث يقوم يف املعهد 

 اإلسالمي
يقوم رشدي حبثه يف ( 1) جتديد تعليم اللغة العربية رشدي 2

مرحلة اجلامعة، أما 
الباحث يقوم يف املعهد 

 اإلسالمي
( يقوم رشدي حبثه يف 2)

جمال جتديد التعليمية عامة 
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من وأما الباحث يقوم 
التجديد  انحية اسرتاتيجية

 تعليم اللغة العربية.
جتديد تعليم اللغة العربية  نور اهلداية 3

 عهدان اثناينميف 
ببحثه يف تقوم الباحثة (1)

املعهد السلفي وأما 
الباحث يقوم يف معهد 

 العصري والسلفي
حبثه  الباحثةقوم ت( 2)

يف جمال جتديد 
التعليمية عامة وأما 

من الباحث يقوم 
 انحية اسرتاتيجية
التجديد تعليم اللغة 

 العربية.
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 الثاينالفصل 

 اإلطار النظري
 

 املبحث األول: جتديد تعليم اللغة العربية
 مفهوم التجديد .أ

هو فكرة جديدة شعر هبا شخص أو أشخاص بشكل  Innovation)) التجديد
والتجديد هو الفكرة اجلديدة   (Discovery)أو االكتشاف  (Invention) نتيجة االبتكار

أو  فكالطريقة شعر هبما الشخص أو األشخاص عن شيء جديد بشكل االكتشا
وهذا مناسب  7املشكالت الرتبوية. االبتكار املستخدمة إلدراك غرض الرتبية أو لتحليل

الشخص أو  بقول حممد علي اخلويل أن التجديد هو فكرة جديدة، الذي يشعربه
تكار أك بشكل االكتشاف الدراك الغرض املعني ولتحليل األشخاص بشكل االب

 8املعينة. املشكالت
من املفاهيم السابقة يرى أودين سيف الدين ساعود يستطيع أن يوسع 

  9مفتوحا ملفهوم جتديد التعليم، وهي كما يلي: املصطلحات اليت تكون
ويستسلم أن  فهم،" اجلديد" يف التجديد يستطيع أن يقال ابألشياء اليت مل ت  .1

ن األهم من ولو كان غري جديد عند شخص أخر. ولك .ينفذ مبستسلم التجديد
 .قبل صفة التجديد هو الصفة الكيفية املختلفة من

مبعىن أن يف التجديد هنا تنظيم العناصر التعليمية مرة أخر يف الرتبية، "الكيفي"  .2
العناصر أو زايدهتا لكل العوامل. وقدرة زايدة ميزانية دائرية  إذا، ليس جمموع

مهم جدا. وإن كان هذه القدرة مهمة  بزايدة الطالب واملعلم والفصل وغري ذلك
أخرى، وتفريق املادة  جلنس مرةلكنها ليست من التجديد. ولكن القدرة لتنظيم ا

                                                             
7 Cece Wijaya dkk, upaya pembaharuan, hlm 15 

 67م( ص 2000)األردن : دار الفالح،  أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  8
-22( ص 2011)القاهرة: مكتبة الكليات األزهار القاهرة،  اسرتاجتية التعليم ابإلكتشاف،عبد الفتاح و سيف الدين،  9

24 
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 والوقت والفصل وطريقة التعليم، حىت استخدام الطاقة واأللة والنقود والوقت
املتساكية يستطيع أن يصل إىل الطالب الكثريين ويرتقي درجة اجلودة األعلى 

 .وهو ابلتجديد
"األشياء أو األحوال" واملقصودة من ذلك التعريف كثري جدا، تشمل مجيع  .3

يف منهج التعليم. ويف احلقيقة األمور املوجودة هي  صر والعوامل والوجوهالعنا
متعلقة ابخللق، وأما التجديد  الرأي أو الفكرة اجلديدة، حتديد التجديد للصفة

 األخر حيصل على الشكل الواضح. ومن األمور اليت جتدد هي األفكار،
ونظام املعيار، والشيء، والطريقة، وأسلوب العمل، والتنطيم، والتعليم، والعمل، 

 .واأللة
"القصد" وهو عنصر من عناصر التنمية اجلديدة يف فكر املعلم احلديث. وحتديد  .4

 (learning)هو يعرب رجاء املعلمني أن يرجع إٔب التعليم  هذا املعىن الوظيفي
املعلم عن املصمم ابستخدام األدوات.  . ونبتعد نفسTeaching))والتعلم 

التعليم، وكذلك  تجديد مرات وتنمية املفاهيم التجديدية يفاستخدام كلمات ال
 احلكمة واألسلوب لتنفيذه يدل على وجود االعتقاد القوي، أن لتنفيذ التجديد
واكمال التعليم ابلقصد والتخطيط. وال ينفذ بطريقة الصدفة أو ابلنسبة إىل هواية 

 الشخص فحسب.
ساسي هو كفاءة مصادر "لرتقية الكفاءة" تدل على أن غرض التجديد األ .5

التعليمية، وكلها مهمة لرتقيتها، كذلك تر كيب  الطاقة، والنقود، والوسائل
لكي حتصل على مجيع  املنظمة وإجراءاهتا. واخلالصة هي أن ترقية مجيع املناىج

 .األغراض املرجوة أبحسن ما ميكن
، وميكن "اهلدف" املخطط ينبغي أن يفصل بوضوح عن األهداف والنتائج املرجوة .6

االختالف قبل تنفيذ التجديد وبعد تنفيذه. أما غرض التجديد  أن يقيس ملعرفة
عن هدف الطالب effectiveness) )والفعالية  efficiency))نفسه هو الفاعلية 
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الطالب، واجملتمع، والبناء(  الكثريين بنتيجة التعليمية الكبرية )عند معاير حاجة
 . واأللة، والوقت يف مبلغ قليل ابستخدام مصدر الطاقة، والنقود،

ما يدة وإري جونتيجة التجديد ال تكون جيدة دائمة، وقد تكون عكسها إما غ .7
يا، فال تطبيق ان أوهذا التجديد بعد وجود التقومي نظراي ك غري مهمة. وإذا كان

 يف السابق. يدخل إىل التجديد كما ذكر
 جديدة رةيد أو فكمن التعريفات السابقة عرفنا أن التجديد هو شيء جد

اف أو االكتش (Invention) شعر هبا شخص أو أشخاص بشكل نتيجة االبتكار
(Discovery)د لتجدي. ولو كا غري جديد عند شخص أخر. ولكن األهم من صفة ا

 .قبل هو الصفة الكيفية املختلفة من
 (Invention) مفهوم اإلبتكار  .ب

وابتكار، والبكر هو كل شيء اإلبتكار يف اللغة مشتق من بكر ومنه أبكر 
أو كل فعلة مل يتقدم مثلها، وأصل اإلبتكار اإلستيالء على ابكورة الشيء وأول 

 10الشيء ابكورته.
هو اس و لذلك اإلبتكار هو كشف الشيء اجلديد الذي حيصل عليه الن

يف  نتيجة هورحق اجلديد مل يككن من قبل، مث تكون نتيجة من اإلبتكار. مثل ظ
حوال ألا واملعرفة من الرتبوية، وغريها من األفكار واإلبتكار من املالحظة،النظرية 

قيقة ريقة حبو طأاملوجودة، ولكن انتاج جديد أو مدخل جديد أو أدة انتاج جديدة 
 جديدة.

 (Discovery) افكتشمفهوم اإل  .ج
ي بشيء قائم ابلفعل ولكن مل يسبق إدراكه من اإلكتشاف هو عملية الوع

اإلكتشاف هو  11هو كشف الشيء املوجودة ولكن مل يعرف الناس. قبل. اإلكتشلف
اإلضافة الثقافية من خالل مالحظة الظواهر فعال زلكن مل يسبق الناس اإللتفات إليها 

                                                             
( 1998. )يوغياكرات: املؤسسة علي معصوم، 4ط. إندونيسي، -قاموس "كرابياك"العصري عريبعلي أاتبك وأخرون،  10

 347ص. 
 267ص.  قاموس،علي أاتبك وأخرون،  11



14 
 

 
 

من قبل، واملتضمنة على حالتها هذه يف الثقافة اليت أعيد تشكيلها من أجل 
 التعريفات األخرى.اإلستعمال الثقايف. ونورد فيما يلي جمموعة من 

 ه املناسبة، أن يوضح مفهوم اإلكتشاف )وهو هبذ(dicson) وقد حاول دكسون
 وط قبلية يفلة شر ثال اليفرق تفريقا حادا بينه وبني اإلخرتاع( عن طريق افرتاض وجود

يضا يضيف أ. و اإلكتشاف هي توفر الفرصة، واملالحظة والتقدير ابخليال والعقل
 سون أندك إلكتشاف شرطا الفضول واحلاجة. ولكن يرىابلنسبة ملعظم حاالت ا

 احلاجة تلعب  دورا يف اإلخرتاع أيضا.
 العوامل املؤثرة يف جتديد تعليم اللغة العربية .د

هناك العوامل املؤثرة يف عملية جتديد تعليم اللغة العربية اليت وجب للمؤسسة 
 12أن يهتم هبا:

 املدرس .1
 الب إىلالط ، فوجب للمدرس أن يوجهاملدرس له الفعالة يف عملية التعليم

 ن حيسنأسسة األهداف املقرار ويوسع أفكاره. فكان الوظيفة الوجيبة للمؤ 
 اإلحرتاف لدى املدرس لزايدة اجلودة.  

 الطالب .2
ملية عيف  يف التجديد كانت الطالب دور مهم فيه، ألن الطالب من مواضع

 ية.عرباللغة ال التعليم. فتكون اهتمام خاص للطالب يف جتديد تعليم

 املواد الدراسية .3
ميذ ملعلم للتالاعطيها يليت املواد الدراسية هي املادة التعليمية املرتكبة واملنظمة ا

الب أن نت الطة كاليفهموهنا من أجل إجناز األهداف املرجوة. ابملواد الدراسي
 يتعلم الكفاءة األساسية كامل ابملنظمة. 

 البيئة التعليمية .4
 م.ية هي احلالة الواقعية اليت وقعت فيها تعليالبيئة التعليم

                                                             
12 Cece Wijaya dkk, upaya pembaharuan, hlm 36 
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لحظه يف ة أن يؤسسفبهذا املقال عرفنا على أن هناك العوامل املؤثرة وحب هبا امل
يف عملية  هم جداور مجتديد تعليم اللغة العربية. ومن املؤثرة هي املدرس ألن له د
الطالب أن  ة كانتيراسالتعليمية، وكذلك الطالب من املواضع التعليمية، وابملود الد

 لتعليم. ومناية يف واقعيتعلم الكفاءة األساسية كامل ابملنظمة، والبيئة هي احلال ال
 .ربيةالعوامل األربع كلهم ور مهم يف عملية جتديد تعليم اللغو الع

 مفهوم تعليم اللغة العربية .ه
 يعرف التعليم أبنه متزيج العناصر اليت تضمن من اإلنسان واملادة والتسهيل

واملراد ابإلنسان هو  13واألدة واإلجراء اليت تؤثر بينها لتحقيق األهداف التعليمية.
املدرس والطالب واملوظف. واملراد ابملادة هي الكتب والسبورة والطبشورة. واملراد 

 راإلجراء هي الطريقة واإلسرتاتيجية.
ا  وقال اللقاين الذي نقله سالمة أن التعليم هو إجراء تطبيقي يستخدم م

كشف عنه علم التعلم يف مواقف تعليمية وتربوية داخل الفصل الدراسي يف مجيع 
وهذ التعريف قد حدد ميدان التعليم يف فصل الدراسي.  14الوسائط التعليمية.

والتعريف التعليم بشكل عام قد أشاره سجل هو كل األنشطة اليت ختطط وتصمم 
 15ملساعدة املتعلم لتعلم شيء جديد.

إلجراءت لتساعد املتعلم يف التعليم اجليد لرتقية مواهبهم وهواايهتم التعليم هو ا
وإراداهتم ودفعيتهم وعزميتهم حىت يكون التعليم فعاال. إن التعليم هو فن من الفنون 
ايصال املادة الدراسية من املعلم إىل أذهان التالميذ لتغيري أعماهلم من اجلهل إىل الفهم 

مناسبة وأبقل اجلهد والنفقات حىت حيصل على أغراض أبنشطة عملية معينة وبطريقة 
وقال اخلويل أن التعليم هو اكتساب السلوك اجلديد أو  16التعليم الكافية والكاملة.

                                                             
13 Hamalik, kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm 57 

 15ه( ص  1424اخلارجي،  ، )الرايض: دارتصميم التدريسعبد احلافظ حممد سالمة،  14
15 Syaiful sagala, konsep  dan makna pembelajaran, (Bandung: Alfabeta: 2009) hlm 61 

)ابتوسنجكار: معهد األستاذ الدكتور حممد يونوس العاىل اإلسالمي  طرق تعليم اللغة العربية، عبد احلليم حنفي،  16
 2( ص 2005احلكومي، 
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وقد اتفق علماء الرتبية  17تقوية السلوك السابق نتيجة خلربة ما، ظاهرا كان أو كامنا.
ترابط بعضها ببعض. ومن  والتعليم أن التعليم نظرية واحدة اليت تضمن من العوامل

عوامله هو املعلم واملتعلم وجمتمع ودولة ومنهج الدراسي وغرض التعليم وطريقة ومادة 
الدراسية وتقومي ووسائل التعليمية وغريها. من التعريفات السابق أن تعليم اللغة العربية 

العربية هي عملية الرتبوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوير يف بناؤ قدرة اللغة 
 الصحيحة إجيابية كانت أوسلبية.

 أمهية تعليم اللغة العربية .و
للغة تزيد هذه ا يةإن اللغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل، كما أن أمه

 تية:باب اآل أسيومابعد يوم يف عصران احلاضر. وترجع أمهية اللغة العربية إىل
 أن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي (1
 العربية لغة الصالةأن اللغة  (2
 أن اللغة العربية لغة احلديث الشريف (3
 املكانة االقتصادية للعرب (4
 18عدد متكلمي العرب. (5

وزاد علي أمحد مدكور أن عاملية الدعوة اإلسالمية وإنسانيتها جتعل من 
ضرورى االهتمام بتعليم والتعلم اللغة العربية للناطقني هبا والناطقني بغريها من العرب 

من التعليقات السابقة فوجب إىل مجيع املسلمني أن يتعلم لغة العربية  19واملسليم.
 ألهنا من لغة الدين.

 أهداف تعليم اللغة العربية .ز
يعرف رشدي أمحد طعيمة ان اهلدف هو الغاية، و أما يف جمال الرتبوي هو 
الوصف املوضوعي الدقيق ألشكال التغري املطلوب إحداثها يف سلوك الطالب بعد 

                                                             
17 Asep Hermawan, Metodologi pembelajaran bahasa arab, hlm 29 

  20-91م( ص 2000حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية )األردن : دار الفالح،  18
 53م( ص 2002علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية )القاهرة : دار الفكر العريب،  19
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إن األهداف يف تعليم من أمري ضروري، وهذه  20خبربة تعليمية معينة.مروره 
األهداف ال بد من حتقيقها. وهبذه األهداف سيساعد املعلم يف ختطيط التعليم 

 وتنفيذه وتقوميه.
ويف اختيار األهداف التعليمية ينبغي مراعة مصادر اشتقاق األهداف، فقال 

غي أن يشتق األهداف من عدة مصادر رشدي أمحد طعيمة يف كتابه أن للمعلم ينب
وهي: الثقافة اإلسالمية، واجملتمع احمللي، واالجتاهات املعاصرة يف التدريس، 

فهذه املصادر اليت أشاره رشدي أمحد طعيمة  21وسيكولوجية الدارسني، وطبيعة املاد.
 لتعني األهداف سيساعد املعلم حلصول على جناح التعليم.

هتدف إىل الرتبية القومية الوطنية حتقيقا ملقاصد مثال األهداف العامة هي 
وير ىعبد اجمليد العريب يف األهداف تعليم اللغة بشكله  22إجتماعية وسياسية وتربوية.

العام وهذا يكن ارتباطها ابللغة العربية وهي: تعليم اللغات يساعد على سهولة 
ظرايته العاملية، وفهم االتصال ابلعام اخلارج، وقراءة األدب والسياسة واإلقتصاد ون

خمتلف احلضارات، وطرق معيشة الناس يف العامل ابالستماع إىل إذاعاهتم وبراجمهم 
)التلفزيونية( وقراءة صحفهم وجمالهتم، ادهبم ومؤلفاهتم العلمية والفنية يف العصر 

  23سهلت فيه )التكنولوجيا( وسائل االتصال بني الناس.
( تنمية قدرة الطالب 1ومثال األهداف اخلاصة يف تعليم اللغة العربية وهي : )

على قراءة وشغفه هبا، ومتارسه مبهارهتا كالسرعة فيها، وجودة اإللقاء، ومتثيل املعىن، 
( توجيه 3( تنمية مهارات األساسية االزمة للتفكري. )2وفهم املقروء وتعبري عنه. )

                                                             
 63، ص الناطقني هباتعليم اللغة لغري   رشدي أمحد طعيمة، 20
 64-63، ص تعليم اللغة لغري الناطقني هبا  رشدي أمحد طعيمة، 21
م( 2000 ، الطبعة الثانية )القاهرة: عامل الكتب،طرق التدريس اخلاصة ابللغة العربية والرتبية اإلسالميةفخر الدين عامر،  22

 33ص 
 39م( ص 1981)بريوت : مكتبة لبنان، النظرية والتطبيق  تعليم اللغات احلية وتعليمها بنيصالح عبد اجمليد العريب،  23
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( متكني الطلبة من التعبريين الوظيفي 4ة يف اللغة العربية. )الطالب حنو القيام اجلمالي
 24واالبداعي ومها وسيلته يف حياته.

واألهداف  مة،وبنسبة إىل أهداف تعليم اللغة العربية هناك األهداف العا
ن خصيل مالت اخلاصة وهي اليت تتعلق بتحصيل اللغوي من انحية ما حيققه هذا

املؤسسة   قررهاليت فروع اللغة العربية، واألهدافعادات ومهارات وقدرات مرتبطة ب
 تعليم اللغة العربية.

 مهارات اللغة وأهداف تعليمها .ح
 مهارة اإلستماع .1

قال حممد عينني وأصحابه أن مهارة اإلستماع هي احدى من مهارات اللغوية 
وقيل مهارة اإلستماع  25مهمة جدا. زكل األفراد تطلب هلم قدرة اإلستماع جيدا.

هي التكرر ألصوات ابللغة اجلديدة فتقتاده األذن ومن مث ميكن نطقها نطقا 
 26سليما.

قد حدد يونوس عن أهداف تعليم اللغة العربية على مهارة اإلستماع كما يلي: 
( 3( أن مييز بني احلركات الطويلة والقصرية. )2( أن يتعرف األصوات العربية. )1)

( أن يربط بني األصوات ورموزها 4األصوات املتجاورة يف النطق. )أن مييز بني 
( أن يتعرف 6( أن مييز األصوات الضعفة والشددة. )5املكتوبة رابطا صحيحا. )

( أن مييز بني الكلمات ابلنظر إىل ضبطها 7التنوين كما يف الكلمة )كتاٌب(. )
ألفكار الرئيسية اليت ( أن يستخرج ا9( أن يتعرف أنواع التنغيم. )8وتشكيلها. )

 27يبدو أهنا تعبري عن أفكار الكتاب.

                                                             
 36-35، ص طرق التدريس اخلاصةفخر الدين عامر،  24

25 M. Ainin, dkk, Evaluasi pembelajaran bahasa arab, (Malang: Misykat, 2012) hlm 13 

 223م( ص 1986)القاهرة: دار الفكر العريب،  اإلجتاهات املعاصرة،رمحان إبراهيم،  26
 59م( ص 2003)القاهرة: مكتبة وهبة، املرجع، فتحى علي يونيس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، 27
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ص ال ا الشخظ هبإذا مهارة اإلستماع هي القدرة على مساع الكلمة واجلملة بلف
ستطيع يرة هي ملهاقيمة إىل حني يعترب مبهارة الكالم. وأهداف األساسية هلذه ا

 التالميذ أن يعرفوا ومييزوا األصوات يف للغة العربية.
 الكالم مهارة .2

مهارة الكالم مهارة مهمة جدا ألن الكالم أساس اللغة أو حقيقة اللغة هي 
الكالم، كما قال حممد على اخلواىل أن اللغة أساس صوتية، فقد تكلم االنسان 
قبل ان يكتبها، فاللغة أساس نشاط الشفوي أو الكالم. الكالم هو مهارة 

ل أصوات اللغة بصورة صحيحة )و تتطلب من املتعلم القدرة على استعما ،إمتاجية
 28هذا يف مرحلة السماع(.

أما أهداف  مهارة الكالم عند دكتور فتحى على يونس ودكتور حممد عبد الرؤوف 
الشيخ، فهي: أن ينطق األصوات املنشاهبة نطقا وأن مييز بني احلركات الطويلة 

دث وأن يعرب واحلركات القصرية وأن يستخدم الرتاكيب العربية الصحيحة عند التح
عن أفكاره بطريقة صحيحة وأن يدير حوارا مع أحد الناطقني ابلعربية وأن يدير 

 29حول موضوع معني.
كان تعليم مهارة الكالمهو سعى إىل حتقق جمموعة من األهداف، خصوصا فيما 
يلي: أن ينطق املتعلم أصوات اللغة سليمةصحيحة واكتساب ثورة لفظية موافقة 

ه وتشجيع الطالبعلى الكالم وتصحيح األخطاء الشفهية ملستوى نضحة وقدرت
 30وممارسة الكالم ابالعربية.

س اللغة ن أساأل ،حاإذن مهارة الكالم هي القدرة على التكلم ابللغة العربية صحي
لتالميذ ة هي اعربيهي الكالم. وأهداف األساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة ال

 بية تكلما صحيحا.يستطيعون أن يتكلموااألصوات العر 
                                                             

 15، ص أساليب التدريس اللغة العربية حممد علي اخلويل، 28
 60-59ص  املرجع، فتحى علي يونيس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، 29
-77م( ص  2008)اخلرتوم: دار العلمية للنشر للتوزيع،  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،عمر الصديق عبد هللا،  30

78 
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 مهارة القراءة .3
مهارة القراءة هي النطق الصحيح للكلمات واجلمل والفقرات، حسن األداء، 
إخراج احلروف من خماورجها، النعبري عن املعاين، الفهم، السرعةو التحليل، النقد، 

مهارة القراءة وهي فعل بصري صويت أو صامت يستخدمه اإلنسان  31احلكم.
يؤثر يف اآلخرين، والقراءة صامته، وجهرية، وهي بطيئة أو لكي يفهم ويعرب، و 

 32سرعية.
أماأهداف مهارة القراءة عند دكتور فتحى على يونس ودكتور حممد عبد الرؤوف 

فهي: أن يقرأ نصا عربيا بسهولة وسرعة مناسبة وأن يستخرج الفكرة العامة ،الشيخ
املقروء وأن يتعرف املعاىن للنص املقروء وأن يستخرج األفكار الفرعية النص 

املختلفة لكلمة واحدة )املشرتك اللفظى( وأن يتعرف كلمات حديدة ملعىن واحد 
)الرتادف( وأن حيلل النص املقروء  إىل أجزاء حمددا العالقة بينها وأن يضع عنواان 
مناسبا للنص املقروء وأن يستنتج املعاىن الضمنية من النص وأن يستنتج غرض 

 33مييز بني احلقائق واآلراء والنظرايت.الكاتب وأن 
كتوبة كتب املو الإذن مهارة القراءة هي القدرة على القراءة النصوص العربية أ

ربية م اللغة الع تعليرة يفابللغة العربية جيدا وفصيحا، واألهداف األساسية هلذه املها
اذا قرأهم ما فهمو ة ويهي يستطيع التالميذ أن يقرءوا قراءة صحيحة من اللغة العربي

 إما من كلمة، مجلة، أو نص اللغة العربية.
 مهارة الكتابة .4

مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكلية: االستماع والكالم والقراءة. وتعد هذه 
املهارة حديثة نسبيًا إذا قورنت مبهارتى االستماع والكالم. مهارة الكتابة هي 
تدريب العاملني على الكتابة اإلدارية املوضوعية الدقيقة وجتنب األخطاء اهلجائية 

                                                             
31 Asep Hermawan, Metodologi, hlm. 143-144 

 100-99ص تعليم اللغة، عمر الصديق عبد هللا،  32
 60فتحى علي يونيس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، ص  33
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التفكري وزايدة حصيلة معلومات العاملني اللغوىية وهذا يتطلب تطوير  ،واإلمالئية
 34وترقية أسلوهبم يف الكتابة.

أما أهداف مهارت الكتابة عند دكتور فتحى على يونوس والدكتور حمد عبد 
الرؤوف الشيخ، فهي: أن يكتب خبط ميكن قراءته وأن يعرف املبادئ الىت تؤدى 

 الشمال وأن يتعرف مبادئ إىل وضوح اخلط وأن يستطيع الكتابة من اليمني إىل
اإلمالء والعالقة بني الرمز والصوت وأن يستخدم القواعد استخدما صحيحا وأن 

 35يكون الكلمات من احلروف.
ية أو العرب نصوصإذن مهارة الكتابة هي القدرة على الكتابة فيها قرأها من ال

عربية ال لغةم الالكتب اللغة العربية، واهداف األساسية هذه املهارة يف تعلي
املعني يف  بنظام ناسبيهييستطيع التالميذ أن يكتبوا اللغة العربية خبط جيد الذىي 
ىل اليسرى، يمىن إن الالكتابة كمثل كتابة من ونضع احلروف، كتابة اللغة العربية م

 وحنو ذلك.
تطوير يف شاد الاإلر و تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع 

ربية يم اللغة العن تعلرض مللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت أو سلبية. الغبناء قدرة ا
اءة، ومهارة القر  هارةلتطوير املهارات األربعة هي مهارة االستماع، مهارة الكالم، م

 عربية. غة الالل الكتابة. وهذه املهارات أعمال مرتبة أو منطمة يف عملية تعليم
لتطوير املهارات األربعة هي مهارة  والغرض من تعليم اللغة العربية

االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة. وهذه املهارات أعمال مرتبة 
أومنظمة يف عملية تعليم اللغة العربية. هذا احلال يدل على أن مهارة االستماع تقع يف 

وكانت هلذه  ،رة الكتابةأول تعليم اللغة العربية  مث مهارة الكالم ومهارة القراءة ومها
املهارات عالقة بني كل واحد منها، كأهنا مهارةالواحدة ألهنا مهارة االستماع مثال 
وهي القدرة على مساع الكلمة واجلملة بلفظ هبا الشخص القيمة إىل حني يعترب مبهارة 

                                                             
 111ص تعليم اللغة، ق عبد هللا، عمر الصدي 34
 114-112ص تعليم اللغة، عمر الصديق عبد هللا،  35
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الكالم، ومهارة الكالم هي القدرة على القراءة النصوص العربية أو الكتب املكتوبة 
ابللغة العربية جيدا وفصيحا، ومهارة الكتابة هي القدرةعلى الكتابة فيها قرأها من 

 النصوص العربية أوالكتب اللغة العربية.
 جتديد تعليم اللغة العربية مفهوم .ط

 : 36إن مفهوم جتديد تعليم اللغة العربية هو الذي يستطيع أن ميّكن اللغة العربية
 ميّكن: يف ميدان تعليم اللغة العربية: أن .1

لطرق ا( على لعمركل املعلمني من االطالع بكيفية دورية )المرة واحدة يف ا .أ
 اجلديدة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

 ،الغرض ذاهلوخمصصة  ،وذلك ابالستفادة من إعداد معلمي اللغة العربية  .ب
 صة. والتعاون مع املؤسسات العلمية العربية واألجنبية املتخص

 ،امعاتيع اجل مجيف ،ميّكن الباحثني يف علم تعليم العربية واللغات عامةوأن  .ج
ة ضاعفمن إجناز برامج من البحوث بغرض التجديد لطرق التعليم وم

 تقنني يف " تكوين منهامردودها واللجوء إىل مجيع الوسائل الثقافية املناسبة )و 
تعليم( وايت المست السمعي البصري" لتعليم العربية لغري الناطقني هبا يف كل

ل ك على  دابريوأهم شيء يف ذلك هو أن يعمم هذا التجديد بتعميم هذه الت
لظهور لألخري اذا اجلامعات وكلية الدراسات العليا. العدة إلاتحة الفرصة هل
 والنمو حىت يتمكن من منافسة العامية يف عدة مناسبات.

 يف ميدان املفردات: .2
من  ا يطرأات مبالعصر من جديد املصطلحمن االجتابة الناجعة ملا يتطلبه   .أ

ما هذه ك منااملفاهيم. ومل يكن الوضع للمصطلحات انجًعا أبًدا إىل أاي
 سنراه.

                                                             
)من حبوث املؤثر السابع جملموع العربية: دمشق، املنظمة  جتديد تعليم اللغة العربية الشامل،احلاج الصاحلوعبد الرمحن،  36

 35( ص. 2009العربية والثقافة والعلوم، إدارة الرتبية، 
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 عاجم: لعامةاع املأنو  وميّكن واضعي املعاجم من االستجابة ملا حيُتاج إليه من  .ب
 . وليسريهمالناس مثل )االروس( الصغري وطالب اجلامعة واالختصاصي وغ

ايس ضع ملقالخي من هذه املعاجم اليوم شيًئا ذاقيمة علمية; ألنهما يوضع 
 وضع املعاجم احلديثة أبًدا.

ألساليب اختيار اإل وتراعي يف عملية ،اختيار املفردات اختيارا علميا دقيقا  .ج
راجة اظ الدأللفاالعلمية الرتبوية. والدراسات اللغوية النقفسية واختيار 

 والشائعة منها.
يث حمن  ات من خالل أمناط شائعة االستعمال ومتدرجةتقدمي املفرد  .د

 الصعوبة والتعقيد وذلك متا يتناسب مع مستوى املتعلمني.
 ية.رية والثقافاحلضا اهيماختيار املفردات ذات الطبيعة احلوارية والقريىب من املف .ه

 
 العناصر يف تعليم اللغة العربية املبحث الثاين:

لتصبح  ،التعليمية تعد من أهم مقومات جناحهاإن دراسة عناصر العملية 
العملية التعليمية أكثر فاعلية وكفاءة على حتقيق أهدافها. فالتطور احلضاري السريع 
والتقدم العلمي جعل املربني والعاملني يف أجهزة الرتبية والتعليم يكرسون جهودهم ملعرفة 

ريق استخدام  األساليب العلمية املردود التعليمي والرتبوي من العملية التعليمية عن ط
والألدوات التقنية احلديثة من أجهزة ومواد وكل ما من شأنة رفع كفاءة العملية التعليمية 
ابطرق العملية لتكون أكثر مقدرة على حتقيق النجاح والوصول إىل األهداف مبقدار أقل 

تضمن ما يلي: من الوقت واجلهد واملال. وعلى أية حال فعناصر العملية التعليمية ت
حبضر تقسريها  37والتقومي. ،وطرائق والوسائل التعليمية ،واملواد الدراسية ،واملتعلم ،املعلم

 فيما يلي:
 

                                                             
)الرايض: فهرسة مكتبة امللك فهد  2ط. الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم.مجال عبد العزيز الشرهان،  37

 50( ص.2001الوطنية أثناء النشر، 
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 مفهوم املعلم  .أ
املعلم هو الفائد الرتبوي الذي يتصدر لعملية توصيل اخلربات واملعلومات 

يتميز عن غريه من الرتبوية وتوجية السلوك لدى املتعلمني. وإن معلم اللغة العربية 
معلمي املواد الدراسية األخرى يف أنه يعلم اللغة اليت هي وعاء لكل املواد الدريسية 

فضاًل عن أن اللغة العربية  ،ويستحدمها املعلمون والطالب يف التعّلم والتعليم ،األخرى
يتحمل معلم اللغة العربية أعباًء إضافية  ،متثل اهلوية والذين والتاريخ.  لذلك

سؤوليات ال تستوىي مع املهام اليت يقوم مبا معلم املواد األخرى كالعلوم والرايضيات وم
 واجلغرافيا وغريها.

وإن إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف هذا العصر تتزاحم فيه 
ألجل  ،بفضل ثورة االتصاالت ،وتتقلص فيه املسافات وتضيق بني الدول ،اللغات

حتداي أمام القائمني على أمر تعليم ونشر اللعة العربية لغري الناطقني هبا أنه ميثل  ،ذلك
 من حيث اجلوانب :

 أنوع إعداد املعلم
 إعداد املعلم من اجلانب التخصيصي (أ

ويهدف هذا اجلانب إيل تزويد املعلمني إبساسيات املادة أو املواد اليت سيقوم 
عطى على أساسه مواد اإلعداد بتعليمها كاللغة العربية. وحيدد املستوى الذي ي

األكادمي مبستوى املرحلة اليت سيقوم املعلم ابلعمل فيها. مثل مرحلة البكلوريوس 
ومرحلة الدكتواه يف  ،ومرحلة املاجستري يف تعليم اللغة العربية ،يف تعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية.
لعربية لغري الناطقني هبا لقد ملست يف كثري من مؤسسات أتهيل املعلمي اللغة ا

يعلمون يف هذه املرحلة أمهات كتب الرتاث اإلسالمي والعريب دون األخذ يف 
فبدال  ،االعتبار مناسبة حمتواها مستوى املتعلمني أو التدرج يف عرض موضوعاهتا

من ذلك أن يشرع يف تعليم الدارسني املهارات اللغوية )االستساع والكالم 
 والكتابة(.
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ولكن اإلملام  ،ذا توجيه كل وقت املتعلمني للتعمق يف هذه الدارسياتواليعىن ه
ويسهم يف تبصري املعلم بطبيعة اللغة وإسهامات علومها املختلفة  ،هتا أمر حتمي

يف تطوير تعليم اللغة للناطقني بغريها وإكسابه القدرة علي حتليل املواقف اليت مير 
 حلول انجعة ملا يواجهه من صعاب. هبا يف التعليم وتقسريها بغية التوصل إىل

 إعداد املعلم من اجلانب الرتبوي (ب
ويهدف هذا اجلانب إىل تزويد املعلمني ابخلريات واملهارات واملعلومات الالزمة 

ومسايرة كل ماهو جديد يف  ،ورفع كفاءهتم وقدرهتم على التطور ،لنجاحهم املهين
يت يعلمها امللمون تركيزا على متكني لذلك فإن املواد التعليمية ال ،اجملايل التعليمي

الطالب من معرفة حقيقة العملية التعليمية وحتليل تلك املعرفة إيل مهارات 
 يستخدمها عند ممارسهة املهنة.

يشمل التاهيل املهين سائر الدراسات النفسية والرتبوية اليت يتوقع أن تعني املعلم 
خصائص املعلم وقدارته وكذلك  ،علي إدراك طبيعة املهنة اليت سيمارسها

واستعداده والطرق املناسبة اليت ميكن تطبيقها يف تعليم اللغة األجنبية. أن يشتمل 
هذا التدريب أيضا على تدريب عملي يف تعليم اللغة العربية يطبق فيه املتدرب ما 

خاصة وأنه  ،تعلمه من علم نظرية. وتعّد هذه الفرتة فرتة اختبار مهمة للمتدربني
تجربة أنه ليس كل طالب متمري يف املواد األدميية النظرية يصلح ملمارسة ثبة ابل

إذا البد للمعلم من استعداد شخصي يؤهله ملزولة مهنة  ،هذه املهنة مستقبال
 التعليم.

 إعداد املعلم من اجلانب الثقايف (ت
ولقد أثبتت الدراسات أن املعلومات وملعارف الثقافية هدف أساس من أهداف 

وأن املعلمني عادة ما يتوقعون دراسة ثقافة اللغة  ،تعليم اللغة العربيةأي عناصر 
ولذلك قبل أن جناح الشخص يف  ،بنفس القدر الذين يعلمون له مهارات اللغة

التفاهم واالتصال واألندماج والتعامل مع أبناء لغة يتعلمها ال يتوقف فقط على 
وإمنا يتوقف وبنفس القدر  ،ءمقدرا املستوى اللغوي الذي وصل إليه يف لغة هؤال
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على احلصيلة الثقافية اليت تعلمها من خالل تعلمه اللغة. ويهتم هذا اجلانب 
بتزويد املعلمني ابملعلومات العامة عن اجلوانب الرئيسة لألنشطة البشريىة اليت 

هبدف تعريفه ابإلطار الثقايف  ،حيتاج إليها يف مياذين العلوم اإلنسانية والطبيعية
مع وإكسابه بعض اإلجتهات التعليمية والعلمية وإطالعه على التطور للمجت

حىت يشارك بفاعلية كمواطن مسئول يف توجيع طالبه مبا  ،الفكري واإلجتماعي
 38يتفق مع االجتاهات احلديثة.

 املتعلم  .ب
مجيع املعلم يريد أن ينجحون يف دراستهم سواء كنوا يف املراحل التعليمية األوىل أم 

يف املراحل الثانوية واجلامعية. كلهم يشرتكون يف رغبتهك األكيدة يف متعلمني 
النجاح. ولكن كثريا منهم يتعضرون يف حتقيق أهدافهم، وبعضهم حيقق هدفه ابحلظ 
والصدفة. تعترب عملية دراسة طبيعة متعلم اللغة وتعرفحصائصه صغريا أم كبريا. 

العربية، أمرا يف غاية األمهية، واكتشاف أغراضه وحاجته ودوافعه من دراسة اللغة 
ألننا نعد املنهج للمتعلم، فكيف نعد وجبة تعليمية يف غياب من تعد من أجله 
ليتناوهلا إبقبال وتفاعل، لذلك فدراسة املتعلم يف بداية احلديث عن خصائص املتعلم 

 39الناجح للغة العربية لغري انطقني هبا جيب اإلشارة إىل أمرين أساسيني:
 ختالف الدوافع اليت تدفع املتعلمني لتعليم هذه اللغة.: ا أوال
 : تباين الظروف اليت مير هبا كل منهم يف تعليم هذه اللغة. اثنيا

 املواد الدراسية  .ج
 مفهوم املواد الدراسية .1

املواد الدراسية هي املادة التعليمية املرتكبة واملنظمة اليت يعطيها املعلم للتالميذ 
وعرفها عبد اجمليد أن املواد  40إجناز األهداف املرجوة.ليفهموهنا من أجل 

                                                             
)الرايض: صمادة الشؤون  اجتتهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغات األخرى،علي حممد القامسي،  38

 94-79( ص. 1979ة رايض، جامع-املكتبات
 90( ص.0002)القاهرة: دار املصرية،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،حسن شحاتة،  39

40 R. Ibrahim dan Nana Syaodah, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003) hlm 100 
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الدراسية هي كل ما يستعمله املعلم يف عملية التعليم إما كانت مكتوبة أو غري 
 41مكتوبة.

ذكر الديب واجلعفري، كما نقله أوريل أن املراد ابملواد الدراسية هو تلك املواد 
رفة املختلفة، أبخذها التلميذ اليت تدرس للتلميذ داخل الفصل يف جماالت من املع

 42ليصل هبا إىل مستوى ما، أو ليتخرج من املدرسة مثال.
ر ليم وهلا دو ة التععمليهبذا التعريف عرفنا أن املواد الدراسية هي إحدى العوامل ل

ولكن  فقط هام لعملية التعليم وهبا الطالب اليعتمدون على شرح املعلم
كتب   ومنها تنوعةممصادر املواد الدراسية يستطيعون أن يتعلموا أبنفسهم. ألن 

لذي اسع واالو  املدرسي والتسجيل. وكذلك يعترب جزءا من املنهج حسب مفهومه
 ومي.التقيشتمل على األهداف واحملتوى والطريقة والوسائل واألنشطة و 

 عناصر املواد الدراسية .2
 لعناصرا من تتكون ولكن قط، خاص بنظام ترتكب ليست الدراسية املواد

 عناصر قسمت .وةاملرج الغاية حتصيل على التعليمية العملية ليساعد املتنوعة
 :عامني قسمني على املواد التعليمية

 ة األساسيةداملا .1
 املعّلم واملناسبة سيلقيها الىت األخبار على حيتوى ما كل هي األساسية املادة

 املادة إن .املدرسي الكتاب يف األساسية املادة تتشكل الغالب ويف .ابلطالب
 :43أيتى مما وتتكون تقليدي، بشكله املدرسي للكتاب األساسية

 .عراش نثرا أو سرد أم حوار شكل على أوضعت سواء الدروس، نصوص .أ

                                                             
41 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) hlm 

174 

)ماالنج: مطبعة اجلامعة اإلسالمية  تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة، أوريل حبر الدين،  42
 32( ص 2010احلكومية، 

)الرايض: صمادة الشؤون  ى،اجتتهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغات األخر علي حممد القامسي،  43
 102-101( ص 1979جامعة رايض، -املكتبات
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الطالب  لغةب أم العربية ابللغة أصيغت سواء اللغوية، الرتكيب قواعد .ب
 .كتابال بنهاية أو مترين كل بداية يف األصلي النص بعد وتوضع

 .وتقوميه املدرس إبشراف الطالب يؤديها متارين، .ج
الىت  لغويةال والرتاكيب واملفردات واألصوات الكتاب مبوضوعات كشاف .د

 .عليها حيتوى
أوضعت  سواءو  الطالب بلغة أم ابلعربية ذلك كان سواء ابملفردات مسرد .ه

  .ال أم هوامش يف مواده
 املادة املساعدة .2

 يف عملية ساسيةاأل املادة حاصل على يساعد ما كل فهي املساعدة املادة أما
وامنهج الدراسي(  روءاملق والكتاب )املنهج املكتوبة املادة كانت سواء التعليم،

 أو غريها )التسجيل(
 معايري اختيار حمتوى املواد الدراسية .3

قدم اخلرباء جمموعة من املعايري اليت ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى املواد 
 44الدراسية، وهي:

صحيحا و صيال الصدق: يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأمعيار  .أ
 علميا، فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية.

تعلم، مع اة امل حييفمعيار األمهية: يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمة  .ب
تنمية ب. مهم اراتتغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املعرفة والقيم وامله

تنمية  علم أوللت عقلية وأساليب تنظيم املعرفة أو جعلها متاحةاملهارات ال
 اإلجتاهات لديه.

ة الطلب اماتمعيار امليول واإلهتمامات: يكون احملتوى متمشيا مع اهتم .ج
 عندما خيتار على أساس هذه اإلهتمامات وامليول.

                                                             
)منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلةم الثقافة:  تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واإلسسرتاجتيات،رشد أمحد طعيمة،  44

 29-28( ص 2006
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ة، ات الطلبعى قدر يرا معيار القابلة للتعلم: يكون احملتوى قابال للتعلم عندما .د
دة ض املا غر يفمتمشيا مع الفروق الفردية بينهم، مراعيا ملبادئ التدرج 

 التعليمية.
 تعرتف عليم الالت معيار العلمية: يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من .ه

 حملليةغة اابحلدود اجلغرفية بني البشر، ويقدر مايعكس احملتوى الصي
 ه. ملعاصر من حولللمجتمع، ينبغي أن يربط املتعلم ابلعامل ا

 الطرائق والوسائل التعليمية .د
 طرائق تعليم اللغة العربية .1
 مفهوم الطريقة التعليم .أ

طريقة التدريس مبفهومها الواسع تعين جمموعة األساليب اليت يتم بواسطها تنظيم 
وقال حسني  45اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة.

ن طريقة التدريس هي األداة الوسيلة الناقلة للعلم واملعرفة الدئيمي وعباس لبوائلي أ
املهارات، وهي كلما كانت مالئمة للموقف التعليمي ومنسجمة مع عمر املتعلم 
وذكائه وقابلياته وميوله كانت األهداف التعليمية املتحققة عرها أوسع عمقا وأكثر 

 46فائدة.
طريقة التدريس كما نقله  وقد أشار عبد املوجود وطعيمة وعلي مذكور تعريف

إبراهيم العصيلي أهنا جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي 
واعتمادا على التعريفات فيما  47للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة.

تتعلق ابلطريقة التدريس، فاهلدف استخدام الطريقة هي لتحقيق األهداف 

                                                             
اجلزء األول )مكة: جامعة أم القرى، دون  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمة،  45
 214السنة( ص 
)عمان: دار الشروق  اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  46

  88م( ص  2005للنشر للتوزيع، 
)الرايض: مكتبة ملك فهد،  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،إبراهبم العصيلي،  عبد العزيز بن 47

 22( ص 2002
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تعريف الطريقة التعليمية أبهنا اخلطوات اليت يستخدمه  التعليمية. ولذلك ميكن
 املدرس يف إلقاء درسه ليكفل النجاح يف التعليم أو لتحقيق األهداف التعليمية.

 أساس اختيار طريقة التعليم .ب
وف مع ظر  ماشىتتنوع طرائق التدريس لتناسب تعليم األفراد واجلماعات، ولتت

نسهم، ني، وجتعلمتتتماشى أيضا مع أعمار املوإمكاانت العملية التعليمية، كما 
 ل.وقدراهتم اجلسمية والعقلية، ويستند هذا التنوع بطبيعة احلا

إن الطرق املتوفرة للمدرسني أوسع وأكثر مما يعتقدون، واحلقيقة اليت ينبغي أن 
تستقر يف الذهن هي أن ليس مثة طريقة مثلي من طرق تعليم اللغات تتناسب مع  

كل اجملتمعات والدارسني. وليس مثة طريقة شافية تقتصر الزمان كل ظروف ويف  
وختتصر الطرق. ومن املعروف أن لكل طرائق التدريس مزااي والنقصان. ويبقى أن 
الطريقة اجليدة يف التدريس هي الطريقة اليت حتدث التعلم أبقصر السبل وأيسرها، 

 48سس اآلتية:لذلك أن إختيار الطريقة اجليدة البد أن يستند إىل األ
ف اجملتمع ابختال تلفختأوال: اجملتمع الذي يدرس فيه اللغة، إن طريقة تعليم اللغة 
لف نبغي أن ختتائها يأبن الذي تعلم فيه اللغة. فطريقة تعليم اللغة العربية يف جمتمع

 بطريقة تعليمها يف جمتمع يتحدث بلغة أخرى. 
 ر رئيسق وأمنقطة االنطالاثنيا: أهدف تدريس العربية، إن أهداف التدريس 

 لتدريسااح جنوشرط واجب يف اجتيار طريقة التدريس املناسبة. لذلك، يتوقف 
 على وعي املتعلم أبهداف الدراسية.

توايت ف مساثلثا: مستوى الدارسني، إن طريقة تدريس اللغة ختتلف ابختال
لطريقة اب تلفن ختاالدارسني. فالطريقة املستخدمة للمستوى اإلبتدائي مثال جيب 

 املستخدكة للمستوى الثانوي.
رابعا: خصائص الدارسني، للدارسني خصائص خمتلفة سواء من حيث السن أو 
اجلنس أو الدوافع واالجتاهات أو الوظائف واحلرف وغري ذلك من مظاهر 

                                                             
 217-215ص املرجع يف تعليم اللغة العربية،  رشدي أمحد طعيمة،  48
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االخرتف بني الدراسني. وال شك أن هذا يفرضه اختيار الطريقة املناسبة لكل فئة 
 ا من التعديل فيها.أو على األقل شيئ

خامسا: اللغة القومية للدارسني، ينبغي أن تناسب طريقة التدريس مع الظروف 
اللغوية للدارسني، إن تدريس العربية ملتحدثي اللغات السامية ينبغي أن خيتلف يف 

 شيئ ما عن تدريسها ملتحدثي اللغات اإلندونسيا أوربية أو الصينية أو غريها.
م، ينبغي أن ختتلف طريقة تدريس العربية كلغات اثنية يف سادسا: مصادر التعلي

ظروف تتوفر فيها امكاانت الدراسة ومصادر التعليم عن تدريسها يف ظروف 
التتوافر فيها هذه اإلمكاانت إهنا يف جمتمع غريب يكثر فيه املهاجرون العرب 

 ختتلف عنها يف جمتمع غريب ليس فيه مهاجر واحد.
اللغة العربية مستوايت خمتلفة، منها لغة الرتاث، ومنها  سابعا: نوع اللغة، إن

العاميات املختلفة، ومنها الفصحى املعاصرة، ومنها اللغات التخصصية اليت ختتلف 
ابختالف ميادين احلياة والدراسة، طب، هندسة، صيدلية وغريها. واختالف اللغة 

 تاج له منها.اليت املعلم بفرض اختيار الطريقة املناسبة أو تعديل ما حي
 أنواع طرائق التعليم .ت
 طريقة النحو والرتمجة .أ

طريقة النحو والرتمجة هي من أقدم الطرائق اليت استخدمت يف تعليم اللغات 
األجنبية، ومتا زالت تستخدم يف عدد من بالد العامل. جتعل هذه الطريقة هدفها 

يتم تعليم األول تدريس قواعد اللغة. ودفع الطالب إىل حفظها واستظهارها، و 
اللغة عن طريق الرتمجة بني اللغتني: األم واألجنبية، وهتتم هذه الطريقة لقواعد 

 اللغة. ومن خصائص هذه الطريقة النحو والرتمجة كما يلي:
 حمور الدرس أساسا هو القاعدة والرتمجة .1
تقدم القاعدة النحوية أوال مث تضرب عليها أمثلة تشرحها وتستخدم يف هذا  .2

 اجملال املصطلحات النحوية بشكل واضح )فعل/ مبتدء/ ... اخل( 
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مث   ومنارسنيتقدم املفردات واجلمل والرتاكيب مرتمجة للغة األوىل للد .3
 مل.الضروررة يف بعض األحيان لشرح معاين هذه املفردات أو اجل

مية قدرات الطالب العقلية هدف األساس من أهداف هذه فإن تن .4
 49الطريقة.

 الطريقة املباشرة .ب
جاءت هذه الطريقة مثرة احلركة الرفض الواسعة لطريقة النحم والرتمجة اليت ظهر 
فشلهل يف االستجابة لألهداف اليت استجدت يف حقل التعليم اللغات. يرى 

م اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة اليت تعلم هذه الطريقة أن الطريقة اليت يتم هبا تعلي
 من خصاص هذه الطريقة هي:  50الفرد هبا لغة األوىل.

لى ارس عالد أن اهلدف األساسي الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة .1
 أن يفكر ابللغة العربة وليس بلغته األوىل.

 يطة.ينبغي تعليم اللغة من خالل العرية ذاهتا دون أية لغة وس .2
 اجملتمع لغة يفم الاحلوار بني األفراد يعترب الشكل األوىل والشائع الستخدا .3

 اإلنساين.
إن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصوات واكتساب  .4

 51مهارة الكالم.
 الطريقة السمعية الشفوية  .ت

اللغوايت. وترى تعتمدالطريقة يف نظرهتا إىل طبيعة اللغة على النظرية البنيوية يف 
هذه الطريقة أن اللغة هي الكالم املنطوق ال الكالم املكتوب، واللغة هي جمموعة 

ومن خصائص هذه الطريقة كما أشار  52العادات، واللغة ختتلف فيما بينها.
 طعيمة هي:

                                                             
 350صاملرجع يف تعليم اللغة العربية،  رشدي أمحد طعيمة،  49
 36ص  بية،تعليم اللغة العر عمر الصديق عبد هللا،  50
 361ص املرجع يف تعليم اللغة العربية،  رشدي أمحد طعيمة،  51
 26ص تعليم اللغة العربية، عمر الصديق عبد هللا،  52
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ليت اوتية الص تنطلق هذه الطريقة من تصور اللغة أهنا جمموعة من الرموز .1
عضهم ني بى داللتها بقصد حتقيق االتصال بيتعارف أفراد اجملتمع عل

 البعض.
تماع االس اراتيرتتب على التصور السابق للغة أن يبدأ بتعليم الدارس مه .2

 اجليد أوال مث مهارة الكالم.
أييت يف األمهية بعد مهارة االستماع والكالم هو مهارة القراءة والكتابة  .3

 53إليه الدارس ونقطه.وبفضل عند تدريس القراءة البدء بقراءة ما استمع 
 الطريقة القراءة  .ث

هذه الطريقة ابجلانب املكتوب من اللغة، وهتمل اجلانب الشفهي املنطوق. هذه 
الطريقة نشأت وطورت يف أوهى مراحل منو الدراسات اللغوية البنيوية اليت تؤكد 
على اجلوانب الشفهية يف اللغة. وأكد عبد املوجود الذي نقله العصيلي أن هذه 
الطريقة تنطلق من فلسفة نفسية تعليمية مؤديها أن إتقان املتعلم مهارة القراءة، 

 54وقدرته على فهم املعىن من النصوص املكتوبة وسيلة إلتقان املهارت األخرى.
 من خصائص هذه الطريقة هي:

وتية، ت الصهاراتبدأ هذه الطريقة عادة بفرتة يتدرب الطالب على بعض امل .1
ىت مل حمل البسيطة وينطقون بعض األصوات واحلفيستمعون لبعض اجل

 يستطيع أن تكوين اجلملة.
 يعملو بعد أن يتدرب الطالب على نطق مجل معينة يقرؤها يف نص.  .2

 ب.املدرس على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطال
نص ول اللة حبعد ذلك يقرأ الطالب هذا النص قراءة جهرية متبوعة أبسئ .3

 لتأكد فهمه.
 تنقسم القراءة إىل نوعني: قراءة مكثفى وقراءة موسعة .4

                                                             
 287-286ص املرجع يف تعليم اللغة العربية،  رشدي أمحد طعيمة،  53
 81، ص طرائق تدريسعبد العزيز بن إبراهبم العصيلي،  54
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يسهم هذا النوع من القراءة املوسعة يف وصل الطالب ابلرتاث العريب ويف  .5
 55قراءة أدبنا وفنوننا.

 الطريقة املعرفية .ج
هبذه الطريقة ستتوفر لدى الطلبة درجة من السيطرة الواعية على تراكيب لغة ما، 

ماهلا بسهولة ويسر يف مواقف ذات معىن. ويعىن فسوف تنمو لديه مكاانت استع
هذا ببساطة أن التعليم يصرب اكتسااب. وقال كارول وهو الذي بدأ بتفكري هذه 
الطريقة أن تعليم اللغة إمنا هو العملية الذهنية الواعية الكتساب القدرة على 

ئص من خصا 56السيطرة على األمناط الصوتية والنحوية واملعجمية للغة الثانية.
 هذه الطريقة هي:

 الصريفو حوي خترص هذه النظرية على تعريف الطالب ابلنظام الصويت والن .1
 والدالالت العربية كلغة اثنية.

 يبدأ الدرس بشرح القاعدة مث ضرب أمثلة عليها. .2
 تستخدم اللغة الوسيطة ابلطبع منذ احلصة األوىل. .3
الب ا الطهب رليس اهلدف من تدريس القواعد حصر املوقف اليت ميكن أن مي .4

 ومن مث تدريبه عليها.
 الطريقة اإلنتقائية .ح

له احلق يف به، فم طالترى هذه الطريقة أن املدرس حر يف اتباع الطريقة اليت تالئ
ناسبا ميراه  ، مااستخدام هذه الطريقة. كما أن من حقه أن يتخري من األساليب

مجة، عند والرت  اعدقو ببموقف التعليمي، فهو قد يتبع أسلواب من أساليب طريقة ال
معية قة السلطريتعليم مهارة من مهارت اللغة، مث خيتار أسلواب من أساليب ا

 الشفهية يف موقف آخر.

                                                             
 127-126ص  تعليم اللغة العربية، املرجع يف رشدي أمحد طعيمة،  55
 140ص  رشدي أمحد طعيمة، 56
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وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة من األسباب التالية: لكل طريقة حماسنها اليت تفيد 
تتكامل فيما يف تعليم اللغة، وال توجد طريقة مثالية تعلو من القصور، وطرائق التعليم 

بينها وال تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب مجيع األهداف والطالب واملدرسني 
 57والربامج.

 وسائل تعليم اللغة العربية .ذ
 مفهوم الوسائل التعليمية .أ

وسائل التعليم هي كل ما يستخدم املدرس يف تفهيم التالميذ واكساهبم املهارات أو  
مواد الدراسية. وقال حممود أمحد كل ما يساعد الدارس على إدراك وإكساب 

السيد على أن الوسائل التعليمية هي الوشائل الوسائل املتماشية مع املتعلمني 
عاملة على الوصول إىل األهداف بتسرع وقت وأقل جهد. وزاد حممود أمحد السيد 
أن وسائل التعليمية خربة الناشئة وتقرب يهم البعيد، وهي على جانب كبري من 

وهبذا أن الوسائل التعليمية هي كل وسيلة  58ضمان جناح طريقة املدرس. األمهية يف
استخدمه املدرس لتيسري التعليم وحلصول على األهداف التعليمية املعينة أبسهل 

 ماميكن.
 معايري اختيار الوسائل التعليمية .1

إن اختيار الوسائل التعليمية ليس أمر سهل وإمنا هناك بعض اإلعتبارات اليت ينبغي 
راعته.كما عرف أن الوساائل التعليمية خمتلفة ومتنوعة، وهذا احلال قد تؤدي إىل م

شيء من اخلربة يف نفوس ملن يريد اختيارها. اعتمادا على ذلك ال تصلح وسيلة 
لذلك ينبغي مراعة املعاير فاختيار الوسائل  ،إليصال املعلومات الدراسية املعينة

( أثر 3( الوقت اجلهد )2حتققها الوسيلة )( األهداف الرتبوية اليت 1التايل: )
( مناسبة الوسيلة 5( صحة احملتوى من الناحية العلمية )4الوسيلة يف التسويق )

 59ملستوايت الطلبة.
                                                             

 49-48ص تعليم اللغة العربية، عمر الصديق عبد هللا،  57
 677م( ص  1997الطبعة الثانية )دماشق: جامعة دمشق،  يف طرائق تدريس اللغة العربية،حممود أمحد السيد،  58
 146ص تعليم اللغة العربية، عمر الصديق عبد هللا،  59
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 أنواع الوسائل التعليمية .2
 هي: ،انقسمت الوسائل حسب احلاسة اليت ختاطبها إىل أنواع

 لراديو" كاالسمع "األذنالوسائل الّسمعّية وهي السائل اليت ختاطب حاسة  .أ
 واألسطوانت واألشرطة التسجيلّية ومعامل اللغات.

رّكة ور املتحالبصريّة وهي الوسائل اليت ختاطب حاسة البصر كالص الوسائل .ب
 والرسوم واللوحات والشرائح واألفالم.

بصر"  لسمع لا "اوسائل مسعّية بصريّة وهي الوسائل اليت ختاطب احلاستني مع .ج
 املتحرّكة والناطقة غريها.كالصور 

 الوسائل التعليمية وتعليم اللغة العربية .3
شأهنا يف ذلك الشأن  ،اللغة العربّية لغري الناطقني هبا تعترب من اللغات األجنبّية

ابقي الغات سواء كانت لغة أوىل أو لغة اثنية فإهّنا يلزم هلا توافر مهارات لغويّة 
ات اللغويّة هي: األستماع والكالم والقراءة معّينة إلتقان تعلمها. وهذه املهار 

والكتابة. وحتتاج هذه املهارات إىل الفهم والتكرار واملمارسة لتعلمها بكفاءة 
 60:هي كما يلي وإتقان. فوائد استخدام الوسائل التعليمية، وفقا لت ننا سوجينا

 عملية التعليم وتعلم يكون مذجبة والطالب يهتم إىل الدرس .1
 اضحة حىت يسهل الطالب يف فهم الدرسمادة التعلم و  .2
 طروق التدريس متنوعة .3
 الطالب يعمل عملية التعليم والتعلم كاملالحظة واملراقبة .4

 61الوسائل املالئق واملالئم كما يلي:
 ينبغي أن تقوم وسائل على أهداف التعلم وكتب التدريس. .1
 ينبغي أن تقوم وسائل على مستوى الطالب. .2
 دامه.قدرة املدرس إما يف صناعته واستخينبغي أن تقوم وسائل على  .3

                                                             
60 Sudjana Nana dan Rivai Ahmad, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2002), hal. 2. 
61 Sumantri Mulyani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Maulana, 2001), hal. 156 
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 ينبغي أن تقوم وسائل على حالة الوقت واملكان
 مفهوم البيئة اللغوية .أ

البيئة يف اللغة مشتقة من فعل )بوأ(، وله معان عدة، فبوأه منزال: نزل به إىل 
سند جبل، وبوأه له ويوأه فيه: هيأه له وأنزله ومكن له فيه، و)تبوأ( نزل وأقام، أي 
اختذوا، واالسم البيئة مبعىن املنزل، وقد ذكر ابن منظور لكلمة )تبوأ( معنيني قريبني 
من بعضها، األو: مبعىن إصالح املكان وهتيئته للمبيت يه. والثاين: النزول 

  62واإلقامة.
ويف اإلصطالح هناك عدة تعريفات العلماء للبيئة، واختار الباحث التعريف 

بيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان مبا يضم من الذي يراه مناسبا منها، ال
ظاهرات طبيعية، وبشرية، يتأثر ويؤثر هبا، وحيصل على مقومات حياته من غداء 

أو هي املكان الذي  63وكساء ومأوى، وميارس فيه عالقاته مع أقرانه من البشر.
يئ وأهنا كل ش 64نتخذ منه موطنا ومعاشا بكل ما حتمله هذه العبارة من معىن

  65حييط ابإلنسان.
وأما البيئة العربية هي كل ما يسمعه ومشاهده املتعلم مما يتعلق ابللغة 

وهي مبعىن كل ما يسمعه ويشاهده املتعلم مما يتعلق ابللغة الثانية الىت  66العربية.
يتعلمها املتعلم، وهي تشمل األحوال يف املطعم أو املقصف، واحملاورة بني 
األصدقاء واألحوال عند مشاهدة التلفاز وقراءة اجلريدة، وعملية التعلم يف الفصل 

                                                             
 39-38ابب اهلمزة فصل الباء، ص. (، 1997صادر، ل، الطبعة السادسة )بريوت: دار ا، لسان العربابن منظور  62
)رؤية إسالمية(، القاهرة: مكتبة ابن سينا،  البيئة مشاكلها وقضاايها ومحايتها من التلوثحممد عبد القادر الفقي،   63

 14م(، ص.  1993
)اسكندر: دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندارية،  قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة اإلسالميةماجد راغب احللو،   64

 31م(، ص.  1995
 20م(، ص.  1998)قطر: جامعة قطر،  موسوعة البيئة العربيةسعيد احلفار،   65

66  Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab  (Malang: Misykat, 2012), 

hal. 165 
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دة البيئة اللغوية من أهم األمور وقراءة كتب الدروس وغريها ما يتعلم بذلك، وجو 
 67للمتعلم للحصول إىل األهداف املرسومة يف تعلم اللغة الثانية.

بية، وهي  العر  للغةافوفقا هلذا التعريف فالبيئة الىت قصدها الباحث هي بيئة 
للغة لم وتعليم اية تععمل كل األشياء املادية واملعنوية املؤثرة يف نفوس اإلنسان عند

 ة.عمليجعه املتعلم حىت بلغه إىل غلية مرجوة من هذه الالثانية ويش
 اللغوية البيئة قسامأ  .أ

إن البيئة التعليمية اللغوية  68يف كتاب فؤاد أفندي (Krashen)يرى كراشن 
 تنقسم إىل قسمني مها البيئة الرمسية والبيئة غري الرمسية.

 البيئة الرمسية .1
و ألرمسي ايمي من التعلويشمل البيئة الرمسية على اجلوانب املتنوعة 

يف خمترب  فصل أول الغري الرمسي. وعلى األكثر البيئة الرمسية تطبيقها يف داخ
 ة )املعرفيةم اللغنظا اللغة. أكانت للبيئة الرمسية تؤيت املقرتحات للمتعلم من
لى أمناط عتمد عتية من عناصر اللغة( أو من مهارات اللغوية وهذه البيئة الرمس

 رمسية كثريايئة الالب طرق الىت يستخدمها املدرس فيها. ولكن متيلالتعليم أو ال
 إىل نظام اللغة من خطاابت اللغة.

 البيئة غري الرمسية .2
أما البيئة غري الرمسية على األكثر تطبيقها خارج الفصل. لذلك 
حضرت البيئة غري الرمسية خطاابت اللغوية أكثر من نظام اللغوية. وهيئة هذه 
البيئة غري الرمسية، كاللغة الىت يستخدمها املعلم، والطلبة، ورئيس املدرسة، 

                                                             
67  Nurhadi, Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2010), hal. 143 
68  Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Hal. 223 
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ة أخيار راديو، ووالد الطلبة، والكتب العامة، واجلرائد، واجملالت، ونشر 
 69والتلفاز، واألفالم، وغريها.

 تقومي تعليم اللغة العربية .ر
 مفهوم التقومي .1

التقومي هو الشيء يف اللغة أي إعطاؤه قيمة، وقوم الشيء وزنه، ويف الرتبية تقوي 
م املعلم ألداء التالميذ يعين إعطاؤ هذه األداء قيمة ووزان، وهو بصورة عامة 

ويف تقدميها  70األشياء أو األشخاص أو األفكار.يتضمن إصدار احلكم على 
ابستعمال األساليب التقومي و هو الوسائل املستخدمة ليسهل املدرس يف تقدمي 

 71قيمة للطالب ولقياس الوصول األهداف تعليم اللغة العربية.
أن التقومي هو عملية اصدار احلكم على قيمة األشياء أو األشخاص 

مي يف التعريف األخر هو عملية حتديد مدى ما و شرح التقو  72أواملوضوعات.
حتقق من األهداف اليت خطط هلا املناهج، أو هو حتديد ملستوى ما وسل عليه 

لتوضيح معىن التقومي  73الطالب وحتقق لديه نتاجات تعليمية وخربات مكتسبة.
الرتبوي قال حممود عالم أن التقومي هو عملية منهجية تتطلب مجع بياانت 

ومعلومات صادقة ابستخدام أدوات قياس متنوعة يف ضوء جمموعة موضوعية، 
من املستوايت امللوقعة أو األهداف احملددة لغرض التوصول إىل تقديرات كمية 
وأدلة كيفية يستند إليها يف اصدار أحكام، أو اختاذ قررات مناسبة تتعلق 

الكفاءة، مبا ابلطالب وبعملية التعليم، وذلك لتحسني نوعية األداء، ورفع درجة 
من التعريفات املختلفة من  74يساعد يف حتقيق هذه املستوايت أو األهداف.

                                                             
69   Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hal. 223 

 16م( ص  9941، )بريطاين: دار إيالف، والنفسي مدخل إىل القياس الرتبويفاروق عبد السالم وأخرون،  70
71 Prof. Moh. Matsna HS, MA. Pengembangan evaluasi pembelajaran dan tes bahasa arab, 

AL-KITABAH, )Tanggerang: 2012  ( hlm 15-26 
 8م( ص 2011)اإلسكندارية: املكتبة اجلامعي احلديث،  التقومي والقياس النفسي والرتبوي،وليد كامل عفيف القفاض،  72
 14م( ص 0092، )عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع، التقومي الوقعي يف العملية التدريسحممد مصطفى عباسي،  73
م( 2011)عمان: دار امليسرة للنشر والتوزيع،  القياس والتقومي الرتبوي يف العملية التدريس،صالح الدين حممود عالم،  74

 21ص 
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اخلرباء ميكن تعريف عن التقومي أبنه العملية املنظمة ملعرفة إىل مدى حتقيق 
 األهداف التعليمية.

 خصائص التقومي يف عملية التعليمية .2
ة، فاملعلم ينبغي عليه ( الشمولي1ومن خصائص التقومي يف عملية التعليمية هي :)

احلصول على معلومات كاملة وشاملة عن طالبه قدر اإلمكان لكي يكون الفرار 
( املوضوعية، تشري موضوعية أي عملية تقومي إىل مدى 2املراد اختاذة صائبا. )

( املواءمة، جيمع املعلم 3استقالل نتائجها عن األحكام الذاتية للقائم ابلتقومي.)
فأسلوب  ،( العدالة4عن طالبة لتحقيق أغراض معينة. )بياانت ومعلومات 

التقومي الذي يستخدمه املعلم يكون عادال اذا ركز على املعارف واملهارات 
والذكاءات اليت أكدها ابلفعل يف العملية التدريسية ملقرر معني وأوضح أمهيتها. 

والكلفة. ( اإلجرائية، هي ما يتعلق بظروف التقومي من حيث الوقت وإمكانة  5)
( الدينامكية، فتكامل عملية التقومي مع العملية التدريسية جيعل عملية التقومي 6)

 75إجابية وبناءة، والتنفصل عن عملييت التعليم والتعلم.
 أسس ومعايري يف عملية التقومي .3

ينبغي للمدرس أن يعرف ويفهم أهم األسس واملعايري اليت جيب توافرها يف عملية 
إبجيدى النتائج.ومن أهم هذه األسس ومعايري عامةيف عملية  التقومي حىت أييت
( 2) ،( ارتباط التقومي أبهداف املنهج واألغراض اليت يقدمها1التقومي هي : )

يشمل على كل عناصر الظاهرة حىت ال أتيت املعلومات التقوميية جزئية غري 
ت ( توافر شروط الصدق والثبا4) ،( تنوع أدوات التقومي3)  ،متكاملة

( استمرار النشاط التقوميي ومالزممته للنشاط 5) ،واملواضوعية يف أدوات التقومي
(مراعاة الفروق الفردية ألن االختبار اجليد هو الذي يكشف 6) ،التعليمي نفسه

(مراعاة الناحية اإلقتصادية سواء من حيث اجلهد أم 7) ،عن قدراهتم املختلفة

                                                             
 43-42ص  القياس والتقومي،صالح الدين حممود عالم،  75
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ة ألن التقومي ليس عقااب ولكنه وسيلة ( مراعاة اجلوانب اإلنساني8) ،التكليف
 76لتشخيص ظاهرة.

 مواصفات التقومي اجليد .4
كما املعروف أن االختبار من إحدى عملية إلجراء التقومي. ومن مواصفات 

والصدق،  ،االختبار اجليد قد أشار إليه حممد عبد اخلالق حممد وهي الثبات
وقدأشار إليها عني وآخرون أبقل  77والسهولة التطبيق والتمييز واملوضوعية.

وأما طعيمة قد قسم  78مواصفات وهي  الصدق والثبات وسهولة التطبيق.
مواصفات اإلختبار اجليد إىل أكثر ما قسمه عني وهي الصدق والثبات 

 79واملوضوعة والعلمية والتمييز وسيأيت البيان كما يلي:
وهي  واعصدق أنالصدق :ويقصدبه أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه.وال .أ

 الصدق الظاهري وصدق احملتوى والصدق التالزمي.
ألفراد ة من اتمعالثبات: ويقصد به أن االختبار يعطي نفس النتائج لنفس اجمل .ب

 وبعدمسافة قصرية.،إذا ماطبق مرة أخرى يف نفسه الظروف
المات عدير املوضوعة: ويقصد هبا عدمتأثري شخصية املصحح على وضع أوتق .ج

لطالب هم اإلختبار. ومما يساعدعلى ختقيق املوضوعيةأن يفالطالب ىف ا
ابت إلجاتعلمات اإلختار بدقة.وأن يكون هناك تقسري واحدلألسئلة وا

ء ب ألدالطالاملطلوابة منه.فضال عن توفري الظروف املادية والنففسية ل
 االختبار.

يف  العلمية: ويقصد هبا أن االختبار ال يتطلب من املعلم جهدا كبريا سواء .د
وضعه أوتطبيقة أو تصحيحة. إن هناك اختبارات حتتم على الطالب استخدام 

                                                             
 43-42صالح الدين حممود عالم، ص  76
 38م( ص 1996،)الرايض: جامعة امللك سعود، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممود،  77

78  Moh Ainin dkk,  evaluasi pembelajaran, hlm 18 
 248-247ص  لغري الناطقني هبا،تعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة،  79
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أو توفر ظروف مكانيية أو  ،أو نوع معني من األوراق ،نوع معني من األقالم
 زمانية معينة. أو تعقد إجراءات التصحيح والرصد والتفسري.

يبني لنا ف طالب الالتمييز : ويقصدبه أن االختبار يستطيع أن يربز الفروق بني .ه
قل ى وأاألقوايء من الضعاف. ويتطلب هذا إىل توزيع معتدل بني أعل

 الدرجات.
 أنواع التقومي .5

فاالختبار أنواع كثرية ختتلف  ،اإلختبار بصفته نوع من أنواع عملية التقومي
ابختالف وظيفتها. فهناك اختبارات شفوية وأخرى عملية واختبارات لقياس 

لقياس بعض جوانب الشخصية كاختبار الذكاء. وأخرى  ،السرعة يف األداء
 80ومن أمهها: ،وهناك االختبارات التحريرية وهذه أيضا تشتمل على أنواع متعدد

 اختبار املقال .أ
رضا عيذ أو تالميسمى اختيار املقال ألن اإلجابة على السؤال تقتضى من ال
لسلوك  اة يف عرفيحتريراي لإلجابة. هذا االختبار مناسب لقياس اجلوانب امل

 كالتذكر والفهموالتحليل والتعبري.
 اإلختبار متعدد اإلختيارات .ب

س ومخ اإلستجاابت أو اإلختيارات ويشمل السؤال عادة مابني أربع
مبجرد  دوينهاتم تاستجاابت خيتار التالميذ من بينها اإلستجابة الصحيحة وي

 وضع عالمة مناسبة يف املربع املخصص لذلك.
 ءاختبار الصواب واخلطا  .ج

 تضمنةلة ميف هذ النوع من اإلختبارت تعرض على التلميذ عبارة أو مج
ت العبارة ا كانا إذحلقائق اترخية أو رقمية أو فكرية ويطلب منه أن يذكر فيم

ا ذا ختبار ية اصوااب أو خطأ أي أن هذ النوع من اإلختبارات ميكن أن تسم
 اختبارين.

                                                             
 198ص التقومي والقياس، وليد كامل عفيف القفاض،  80
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 اختبار التكملة .د
 عباراتض النوع من اإلختبارات اكمال بعيتطلب من التالميذ يف هذا ال

 الناقصة أو اضافة بعض األرقام أو تكملة بعض الرسوم.
 أسئلة املزاوجة .ه

رجة درتفاع ك إليعترب اختبار املزاوجة من أهم اإلختبارات املوضوعية وذل
ذا هللثبات اامل املوضوعية فيه بسبب اخنفاض عامل التخمني مما يزيد من مع

ل ا متثحدامهاختبار املزاوجة من عمودين أو قائمتني اإلختبار. ويكون ا
دد لى ععاملثريات و األخرى متثل اإلجاابت وتزيد عدد اإلستجاابت 

 املثريات وعلى التلميذ أن يزاوج.
 أهداف التقومي يف تعليم اللغة العربية .6

 81ميكننا أن نلخص أهداف هذا التقومي يف األمور األتية:
 قياس قدرة التالميذ .أ

ى ياس مدقمن  معرفة كيفية تقومي قدرة التالميذ قد مكن املدرسة على أن
لتالميذ قسيم اتمن  جناح التلميذ املنتظر يف الظروف العادية كما مكنها أيضا

لميذ تكل   إىل جمموعات متجانسة من حيث القدرة املختلفة حبيث يتمكن
كن م  قدتقوميمن أن يعمل وجياهد وفق ما لديه من مواهب، كما أن هذا ال

ة ملختلفات ااملدرسة من متييز مستوايت عدة ميكن بوسطتها تشجيع القدر 
 للتالميذ داخل جدران الفصل.

 لتلميذرة ايضيف إىل ذلك أصبح من السهل عليها أيضا أن تقدر درجة قد
هذه  قياساخلاصة، وقد عملت يف السنوات األخرية كثري من األحباث ل

اس ة ولقيخلاصاتقييم قدرات التلميذ املشكلة وقد اكتشفت وسائل خمتلفة ل
 ميوله.

                                                             
الطبعة السابعة، جزء الثالث،  يف طرق التدريس الرتبية احلديثة مادهتا ومبادئها وتطبيقاهتا العملية،صاجل عبد العزيز،  81

 368-363)مصر: دار املعارف، دون اتريخ( ص 
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 قياس مدى حتصيل التالميذ .ب
فصول  يذ إىلتالمأما نتائج قياس التحصيل فقد أمكن استغالهلا يف تقسيم ال

ن يل أمكلتحصادراسية وإىل شعب يف املواد املختلفة، وبواسطة اختبارات 
 دراسيةلق اإعداد مقاييس حمدودة أو مستوايت علمية لكل فرقة من الفر 

ة كل فرقلصيل ولكل مادة من املواد حبيث الينقل استخدام اختبارات التح
 ولكل مادة.

 تشخيص مواطن الضعف يف التلميذ .ج
علم ور املديع مجومثة فائدة أخرى إلختبارات التحصيل أصبح معموال هبا يف 

 لعلمي.حي اوهي تشخيص مواطن ضعف التلميذ يف انحية أو أكثر من النوا
 ئج علمية التعليمتشخيص نتا .د
 التوجيه إىل الدراسة املنتجه .ه
 البحث عن حافز للدراسة .و

ان أو اإلنس ريكمما الشك فيه أن الباعث أو احلافز يلعب دورا كبريا يف حت
 عظمي. بويةالكائن احلي حنو اهلدف. وأن للحافز على الدراسة قيمة تر 

 التقومي يف جمال تعليم اللغة العربية .7
 82تعليم اللغة العربية حيتوى على:ومن جمال التقومي يف 

 للغويةات اتقومي الطالب، يقصد به حتديد مستوى الطالب بنسبة للمهار  (أ
 املختلفة

ة يف ى كفايى مدتقومي املعلم، ويقصد به حتديد مستوى املعلم والوقوف عل  (ب
 غرض املادة العلمية وحتقيق أهداف الربانمج

 دافهاأه هج على حتقيقتقومي املنهج، ويقصد به حتديد مدى قدرة املن (ت

                                                             
 215ص  التدريس الرتبية، يف طرقصاجل عبد العزيز،  82
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تقومي الكتاب، يعترب تقومي الكتاب جزءا من أجزاء تقومي احملتوى العلمي  (ث
تقومي الوسيلة، الوسيلة التعليمية عنصر من عنلصر  الذي يشتمل عليه املنهج
 اليت يشتمل عليها املنهج
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 الثالثالفصل 

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه .أ

والوصفي وفقا ملوضوع هذا البحث، استخدم الباحث املدخل الكيفي 
ويعرف أبنه منهجية البحث يف العلوم اليت تركز على وصف ظواهر والفهم 
واألعماق هلا، ويعتمد على دراسة الظهرة يف ظروفها الطبيعة ابعتبارها مصدار 

موليونج أن البحث الكيفي هو البحث الذي لكسي مباشرا للبياانت، وقد أكد 
كل عميق وكميل يهدف إىل وصف الظواهر وفهم األحوال يف ميدان البحث بش

مثل السلوك، الطبيعية، الدافعية وحنو ذلك ويعتمد على دراسة الظاهرة يف ظروفها 
وأما املنهج املستخدمة للباحث هو املنهج التحليل،   83الطبيعية وابطريقة العملية.

 ألن يريد الباحث أن حيلل ويعرف جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد العصري.
 حضور البحث .ب

دة كاأل  اانتالبحث يف البحث الكيفي حيتاج مطلقا يف مجع البي أن حضور
ي أن إن من إحدى خصائص البحث الكيفي ه الرئيسية، كما قال موليونج

دة كاأل  لباحثا يقمئيسية وجامع البياانت. إن يف هذا البحث ر الباحث هو كأدة 
 يفلغة العربية اليم تعل األوىل يف املالحظة واملقابلة والتوثيق يف البحث عن "جتيديد

 .ورا"معه األمني اإلسالمي برندوان ومعهد احلكمة كافيدي سومنب ماد
 ومصادرها  البياانت .ج

ئا  ف شياختار الباحث مصدر البياانت يف هذا البحث شخصا الذي يعر 
ومعهد  ندواني بر كثريا عن جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد األمني اإلسالم

 اين:ي نوعث فهرا. وأما مصادر البياانت هلدا البحاحلكمة كافيدي سومنب مادو 
 
 

                                                             
83 Lexi Moleong, metode penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013) hlm 6 
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 مصادر البياانت الرئيسية .1
أن مصادر البياانت الرئيسية احلقائق اليت حتصل مباشرا من مصادر األوىل يف 
حمل البحث أو موضوع البحث. مصادر البياانت الرئيسية هي املعلومات 

املشاهدة أو اإلستفتاء  البياانتاحملصولة من املصدر األول من الشخص مثل 
انت إىل مجع الذي يعمل فيه البحث أي مصادر البياانت اليت تعطي البيا

وشخص الذي يكون مصادر البياانت  84البياانت إىل مجع البياانت مباشرة.
 الرئيسية هلذا البحث كما يلي:

امة عن ت العياانمدير املرحلة يف معهد األمني اإلسالمي برندوان لنيل الب .أ
 تعليم اللغة العربية.

خلاصة ا انتلبيااألساتذة يف معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب لنيل ا .ب
 عن عملية تعليم اللغة العربية.

اصة ت اخلياانالطالب يف معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب لنيل الب .ت
 عن عملية تعليم اللغة العربية.

 مصادر البياانت الثنائية  .2
كانت مصادر احلقائق الثنائية هو احلقائق اليت حتصلها الباحث من غري نتيجة 

بحث. وذلك مثل ما حتصلها الباحث من خالل أعماهلا أو ليس من موضوع ال
الواثئق والبياانت والصادرات األخرى. إن مصادر البياانت الثنائية عبارة من 
احلقائق اليت حتصلها فرد أخر أو من مصدرها الثاين حيث ال حتصلها الباحث 

 85مباشرا من املبحوث عنه.
 أسلوب مجع البياانت .د

ث البح  هذاالبياانت واملعلومات يفاستخدم الباحث ثالثة أساليب جلمع 
 وهي املالحظة واملقابلة والواثئق. والبيان كل منها كما يلي:

                                                             
84 Sugiyono, metode penelitian pendidikan kualitatif-kuantitatif R dan D, (Bandung: 

Alfabeta, 2007) hlm 306 
85 Sugiyono, hlm 309 
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 املقابلة  .1
عملية تتم بني الباحث وشخص آخرأو جمموعة أشخاص، تطرح  هي املقابلة 

 86من خالهلا األسئلة، ويتم تسجيل إجاابهتم على تلك األسئلة املطروحة.
صول ة، للحفتوحامل قابلةامل هو هذ البحث يف املقابلة يستخدم الباحث

اجهها يف ليت تو االت املشك، وملعرفة البياانت عن كيفية جتديد تعليم اللغة العربية
 .جتديد تعليم اللغة العربية

 املالحظة .2
وسيلة يستخدمها االنسان العادي ىف اكتسابه خلبلراته  هي املالحظة

هده أو نسمع عنه. ولكن الباحث ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشا
حني يالحظ فإنه بتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاته اساسا ملعرفة واعية أو فهم 

   87دقيق لظاهرة معينة.
الباحث البياانت من عملية التعليم إما داخل الفصل وخارج أيخذ سوف 

كة، الفصل، كذلك إجراء األنشطات اللغوية. ويستخدم الباحث ابملالحظة املشار 
حيث يعيش الباحث احلدث نفسها، وتكون عضوا يف اجلماعة اليت يالحظها، ومن 
مزااي املالحظة ابملشاركة، أهنا تعطي معلومات غزيرة للباحث وإملاما ابلظاهرة 

 ألن الباحث استخدم الباحث ابملالحظة املشاركة 88ومصداقية أكرب يف املعلومات.
، وملعرفة ىف امليدان للحصول على البياانت عن كيفية جتديد تعليم اللغة العربية

. وهبذه املالحظة حيث كانت املشكالت اليت تواجهها يف جتديد تعليم اللغة العربية
 احث تنال ما حتتجها من البياانت.الب

 
 

                                                             
 96م(، ص.2007أساسيات البحث العلمى، )عمان: دار املسرية، منذر ضامن،  86

(، 1997، )الرايض: دار أسامة للنشر والتوزيع، البحث العلميذوقات عبيدات وعبد الرمحن عدس و كايد عيد احلق،  87
 149ص.

 .321، ص. (2008، )دمشق: دار الفكر، لنظرية وممارسته العمليةا البحث العلمي أساسيتهارجاء وجيد دويدري،  88
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 الوثيقة .3
ميكن أن تكون نوع من   هى عبارة عن كتابة األحداث ىف املاضى،  الوثيقة

وأما الواثئق هلذا البحث  89النصوص أو الصور أو عمل الضخم من الشخص.
العلمي اليت ميكن للباحث احلصول من خالل البياانت عن املوضوع املبحوث هي 
على سبيل الكتابة )دفرت املالحظة ونظام منّظمة الطالب عن تقريرات األنشطة 

لطالب والصور(. يستخدم الباحث الطريقة الوثيقية املنفذة وتقريرات أنشطة منظمة ا
لنيل البياانت عن حالة معهد األمني اإلسالمي برندوان ومعهد احلكمة اإلسالمي  

 كافيدي سومنب، كمايلى:
  .مادورا منبان سو رندو اتريخ التأسيس واملوقع اجلغرايّف ملعهد األمني اإلسالمي ب .1
 ألمنيعهد االطالب واملدّرسني مبتركيب املنظمة وأحوال الطالب ومنظمة  .2

 .مادورا اإلسالمي برندوان سومنب
 بسومن رندوانمي بإلسالاملواد الدراسية بكلية املعلمني اإلسالمية ملعهد األمني ا .3

 .مادورا
 ندواني بر جدول األنشطة اللغوية مبنظمة الطالب مبعهد األمني اإلسالم .4

 .مادورا سومنب
  

                                                             
89 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 329. 
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 حتليل البياانت .ه
 طراز ميلس حتليل وصفي كيفي علىحتليل البياانت  يستخدم الباحث

(Miles)  و هوبريمان(Huberman،)90  :كما يلي 
 رسم البياين:

 
 
 
 
 
 

 (Huberman)و هوبريمان  (Miles) طراز ميلس حتليل وصفي كيفي على
 مجع البياانت .1

ة ملالحظة واالبياانت وتشخيصها من خالل املقابل سيقوم الباحث جبمع
 ودراسة الواثئق املتعلقة ابملوضوع املبحوث.

 ختفيض البياانت .2
يركز  و ية، ختفيض البياانت مسى أبخد االستنباط عن األحوال األصول

ى عكس ء ويرمتثناعلى األحوال األمهية، مث أتخذ األشياء املهمة من غري اإلس
هولة ولس ذالك. فإذا تستطيع أن ختفض البياانت ألخد األخبار الواضحة

 الباحث جلمع البياانت املوجودة، والستمرار حبث العلمى. 
ا البحث حيصل الباحث على البياانت من املقابلة، واملالحظة  والواثئق هذيف 

املعقدة ىف التدريس واألعمال اليومية  من الطالب، مث ختفضها ابختيار وحتديد عن 
املشكالت اليت ، وملعرفة عن كيفية جتديد تعليم اللغة العربيةاألحوال األصلية املتعلقة 

 .العربيةتواجهها يف جتديد تعليم اللغة 

                                                             
90 Sugiyono, hlm. 338-345. 

 حتفيض البياانت

 مجع البياانت عرض البياانت

ستنتاجاال  
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت

واهر ظن من نتائج البحث اليت تتكو عن الحث يف هذا املبحث ا البميتقد
واجهها تشكالت اليت ، واملعربيةواسرتاتيجية جتديد تعليم اللغة ال جتديد تعليم اللغة العربية،

 جتديد تعليم اللغة العربية.يف 
 حملة العامة .1

فظة اءان حمقيت براقبرندوان مبنط قرية يف عهد األمني اإلسالمي برندوانم تقع
 يلوك  22 وايلح. سومنب ومبيكاسان بني ساحلية هذا املعهد يقع. سومنب مادورا

. دينة ابميكاسانم من الشرق إىل كيلومرتا  32 و سومنب مدينة من الغرب إىل امرت 
 .سورااباي مدينة من يلو مرتاك  130 بعد على وتقع

رجل  من إصدارها يتم مل بريندوان اإلسالمي األمني أتسيس معهد اتريخ إن
 عهدم رعاية على قائمنيال أب اجلد من وهو خاطب. يهكي  وهو ، محاك عامل و
 الدين لدراسة جاءت اليت اباتابن قرية يف مقيماً  كان  كما.  اإلسالمي بريندان األمني

 قرية سكان من ، اإلمرءة امسها ابين عم متزوجاً  وكان برندوان قرية يفكيهي شرقوي ل
 91برندوان.

 "Congkop" يسمى صغري مسجد بناءل كيهي خاطب  بدأ 1879 عام يف
 املسجد هذا وجود فإن. عليه وادرس اليت احمليطة اجملتمعات من العديد هناك وكان

. معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا أتسيس بداية واقع من هو الصغري
وبعد  .ه 1349 الثنية مجادى 7 / م 1930 أغسطس 2 يف كيهي خاخب  وتوىف

 كيهي  ،هـ 1371 احلجة ذي 9/  م 1952 نوفمرب 10 يفتوىف كيهي خاطب، 
 رسةاملد أساس على تعليمية مؤسسة لتأسيس بدأ. بخاط كيي  ابن كان  جواهري

 وهذا. (Pondok Tegal)معهد تكال امسه وكان "Congkop" موقع حول اإلسالمية
اإلسالمي برندوان سومنب  منيمعهد األ إىل الحق وقت يف تطور الذي عهدامل

                                                             
91 Jamaluddin Kafie, Biografi KH. A. Jauhari, (Pustaka Al-Amien PRINTING: 1996), hlm, 17 
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و   التاريخ تلك يف مادورا. وأتسس معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا
 92.هلا ةكمؤسسو   كإقامةكيهي جوهري  

 النحو على فرتات عدة إىل عهد األمني اإلسالميم تطوير تقسيم ميكن
 93:التايل

 ملعروفا كيهي خاطب،  مقدمي( م 1930-1879) األوىل التجريبية الفرتة .أ
  وأساسيات القرآن قراءة والتعليم بشكل. التنقل مع الطالب "Congkop" ابسم

 .األصفر كتاب
كيهي مقري و كيهي جوهري   ألفان( م 1952-1930) الثانية التجريبية الفرتة .ب

 .لعلوممطلب ا و الواعضني هنضة ابسم الرمسي والتعليم املدرسة جملس
 اءوإنش أسس كيهي جوهري معهد تكال( م 1971-1952) التأسيس فرتة .ت

 ةومدرس  والبناتمدرسة الدينية األولية للبنني وهو الرمسي، التعليم من مزيد
 .جملالسا تربية املعلمني اإلسالمية و الثانوية اإلبتدائية، ومدرسة

 مجال يهيك  و اجلوهاري إدريس كيهي(  م 1989-1971) األول التطوير فرتة .ث
 ملعلمنيتربية ا مؤسسات وإنشاء جديدة مواقع فتح خالل من كايف  الدين

 افتتاح ،((KMIسواء كان بكلية املعلمني اإلسالمية غنطور ( TMI) اإلسالمية
 األمني. الرمسي معهد

 هي إدريسوكي كيهي جتاين جوهري(.  م 2007-1989) الثانية التطوير فرتة .ج
 ألمنياوأتسيس مسجد مجيع  القائمة املؤسسات تطوير خالل من جواهري

 لقرأن للبناتا حتفيظ ومعهد ،( 1992) القرأن للبنني حتفيظ ومعهد ،( 1991)
 (2002.) 

 إدريس كيهي  الرعاية مقدم( احلاضر الوقت إىل 2007) الثالثة التنمية فرتة .ح
 الدكتور و تيجاين، فوزي حممد أمحد الدكتور مكتوم جوهري، كيهي  جواهري،

                                                             
92 Jamaluddin Kafie, Biografi KH. A. Jauhari..., hlm, 17 
93 Sekretariat Yayasan al-Amien Prenduan, Profil Singkat Pondok Pesantren Al-Amien 

Prenduan, (Al-Amien PRINTING: 2016), hlm, 2-4. 
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 لتكنولوجيا مهنية مدرسة وإنشاء القائمة املؤسسات تطوير مبارك، غوزي
وفتح ( 2009) للبنني الزراعية مهنية مدرسة ،(م 2008) للبنات املعلومات

 (.م 2010) الثالث األمني عهدم
 معهد تربية املعلمني اإلسالمية .أ

راقاءن طقيت بمبن نويباجل نءبراقا قريةيف  معهد تربية املعلمني اإلسالميةقع ت
 جممع يف يقع يتال منياأل مؤسسة رعاية حتت عهدامل حمفظة سومنب مادورا. وهذا

 3 أو ،1391من شوال  10 املعهد يف اتريخ هذا أتسيس مت الثاين، منياأل
س على روح مؤسسة تتأسهو  ةاإلسالمي تربية املعليمنيمعهد  .1971 ديسمرب

فضال عن   ،تصاداالقوالكوادر، و ، املعهد اإلسالمي وهو يرتكز يف التعليم والدعوة
تزال  كن ال، ولمية من خالل تطوير أنظمة مبتكرةكوهنا مركز الدراسات اإلسال

 الصاحل.متجذرة يف ثقافة السلف 
 التعليم وضوعامل أو املادة تشتمل ، عام بشكل واملكوانت التعليمية املواد

 94:وهي ، التعليم من أنواع سبعة على معهد تربية املعلمني اإلسالمية يف
 (.والشريعة العقيدة) اإلميان التعليم 
 (الكرمية أخالق) الشخصية التعليم 
 واملواطنة اجلنسية تعليم 
 (الفكرية) العلمية التعليم 
 املهنية واملهارات الفن تعليم 
 والبيئة والصحة الرايضة تعليم 
 املعهدي التعليم 

 عهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالميةم .ب
يقع معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية يف قرية برندوان مبنطقة 
براقاءن حمفظيت سومنب مادورا، وهذا املعهد حتت رعاية مؤسسة األمني اليت يقع 

                                                             
94 https://Tmial-amien.sch.id/page_id=4388 2018 مأخوذ يف التاريخ30 أبريل 
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 تربية. معهد 2010أبريل  7يف جممع األمني األوىل، مت أتسيس من هذا املعهد يف 
 الذي واملعاليم السلف لتعليما نظام من مزيج هي اإلسالميةالسلفية للمعلمني 

 تطوير على ملعهداال هذا يركز. أو منذر القوم األمة قائد لكادر السلف تعليم يعين
/  الرمسية اللغة أصبحت واليت ، واإلجنليزية العربية وهي ، العامل يف األجنبية اللغات
 95.عهدامل يف اليومي للتواصل كلغة  أو للتعلم كمقدمة  إما للطالب اإللزامية

 
تربية اإلسالمية ومعهد  تربية املعلمني معهديف ظواهر جتديد تعليم اللغة العربية  .2

 ادوراومنب من سبرندوا اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي السلفية للمعلمني
حمتواه، ية، و لعربيف هذين املعهدين ترتكزا يف جتديد أهداف تعليم اللغة ا

تربية   معهدديد يفعن هذه الظواهر التجوطرق التعليم، والتقومي. وستبني الباحث 
سومنب  رندوانبمي املعلمني اإلسالمية ومعهد تكال اإلسالمي مبعهد األمني اإلسال

 مادورا.
 منب مادوراان سو رندو معهد تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي ب .أ

 جتديد يف أهداف تعليم اللغة العربية (1
غة العربية مهم جدا، الحظ الباحث على أن يف هذا املعهد كانت تعليم الل

كمعهد األنشطة اليومية كلهم يتعلق ابللغة العربية. جرى التعليم يف هذا املعهد  
العصري األخرى، ركزوا املعلمون أهداف تعليم اللغة العربية إلستعداد الطالب يف 

ملعهد أيكد قدرة كالم اللغة العربية الفصاحة. وكانت تعليم اللغة العربية يف هذا ا
كثر برامج اللغة على كيفية استخدام اللغة العربية يف حياة اليومية لدى الطالب.  

والدراسة الفصل لتنمية قدرة الطالب يف استخدام اللغة العربية، مثل احملادثة 
واخلطابة وتزويد املفردات يف أول حصة الدراسة يف الفصل وغري ذلك. وقليل من 

 96وقواعد الصرفية.التعليم القواعد النحوية 

                                                             
95 https://alamientegal.com/sejarah-berdiri/ 2018 مأخوذ يف التاريخ30 أبريل 

 8201أبريل  29نتائج املالحظة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم األحد اتريخ،  96
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 مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية تعليمال يف املستخدمة هجوكذلك املن
يف  هتطبيقف. مبعهد كلية املعلمني اإلسالمية غنطور بنورقو التعليم ملنهج مشاهبة

 األنشطة مجيع مع مشاهدهتا يتم حيث ،عهدامل نظام من جزءًا اللغة تصبح م،يتعلال
 كأداة  العربية اللغة تستخدم اليت الدراسية لالفص وخارج الدراسية الفصل يف

 97.للتواصل
دا جمهم  شيء مع مرور الزمان شعر مأسسة املعهد أبن العلوم اإلسالمية
ع، فزاد جملتمني ابيف أذهان الطالب ليستعدوا منذر القوم الذي متفقه يف الدين 

الب كان ل الطليسهو تعليم العلوم والثقافة اإلسالمية متعمقة يف منهج الدراسة. 
عدة ملسا عليمتعليم اللغة العربية ليس ألدة اإلتصالية فحسب، بل كانت الت

يم لعتكمثل زايدة   العلوم والثقافة اإلسالمية، الطالب يف قراءة ويف حبث تعليم
 القواعد اللغوية املتعمقة للطالب. كما قال مدير املعهد،

تصاالت اليومية بني مقيمني يف هذا اللغة العربية يف هذا املعهد يعين ألدة اإل"
املعهد. فأما أهداف تعليمها لزايدة قدرة الطالب ابستخدام اللغة العربية يف حياة 

لطالب يف فهم املصطلحات العربية، مث بعد نشاور بني الرؤساء اليومية و لقدرة ا
كتب   املعهد فتطور تعليم اللغة العربية ليس لإلتصاالت فحسب بل فيه تعليم

رتاث. بذلك النشاط نرجو للطالب أن يقدر اللغة العربية شفهيا وحتريراي. كثري ال
األنشطة اليومية أو األسبوعية للغة العربية لتطوير قدرة الطالب يف استخدام تعليم 

 98" اللغة العربية كتزويد املفردات اليومية وغري ذلك
 نث عحد الباأك بعد بيان مدير املعهد عن األهداف تعليم اللغة العربية،

 البياانت إىل رئيس املرحلة الثانوية وقال:

                                                             
97 KH Muhammad Idris Djauhari, Sejarah berdirinya TMI,  Apa, Siapa dan bagaimana?, 

Prenduan: Mutiara PRESS, hlm: 3 
هي احلاج أمحد فوزي تيجاين وهو مدير معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا. يوم اإلثنني امقابلة مع كي  98

 2018أبريل  30اتريخ، 
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أهداف تعليم اللغة اللعربية يف املاضي جرى لقدرة مهارة الكالم فحسب بقليل "
ركز عن كيفية الطالب يستخدمون اللغة العربية يف كالمهم نتعليم القواعد اللغوية، 

ليس لقدرة مهارة الكالم  اليومية. وتطور أهداف تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد
 99. قراءة كتب الرتاث اإلسالمية والثقافية"فحسب بل لقدرة الطالب يف

 ل:ت وقاياانفسأل الباحث إىل مدرس اللغة العربية األخرى لتأكيد الب
"أيوه، يف أوهلا هتدف تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد فقط لنيل قدرة الطالب يف  

الفصاحة. فوجب جلميع الطالب أن يتكلمون ابللغة العربية. كالم اللغة العربية 
واألن هناك الزايدة قليال يف تعليم اللغة العربية، ليس للطالب أن يقدر كالم اللغة 
العربية الفصاحة فحسب، كذلك وجب للطالب أن يتعلم كتب الرتاث يف وقت 

 100اثبتة".
يف  لعربيةالغة ال أن ركزوا تعليم بنتيجة املقابلة السابقة عرف الباحث

ة واهلدف لعربيالغة هذااملعهد يف أوهلا يعين لتنمية قدرة الطالب يف استخدام ال
لطالب على درة اقمية األساسي ملعهد تربية املعلمني اإلسالمية يف أوهلا يعين لتن

 بية مستخدمةالعر  للغةااإلسرتاتيجية املنطوقة أو ركز اهلدف هلذا املعهد عن كيفية 
اف أهد ورا يفتط كذلك هبذه البياانت عرف الباحث هناكو  اليومية. يف حياهتم

د تربية معه يف هداففتكون جتديد األ يعين لكامل املهارات اللغوية،تعليم اللغة 
 وهي: املعلمني اإلسالمية

 ن واحلديث كمصادر أساس اإلسالماءلفهم القر  .أ
 لفهم كتب الرتاث .ب
 لفهم الكالم العريب .ت

 اللغة العربيةجتديد حمتوى تعليم  (2
                                                             

مقابلة مع أستاذ عبد القادر جيالين وهو مدير املرحلة الثانوية مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم اإلثنني اتريخ،  99
 2018أبريل  30

مقابلة مع أستاذ حمضار علي ويف وهو مدرس اللغة العربية للمرحلة العالية مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم  100
 2018 أبريل 30اإلثنني اتريخ، 
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ناصر من ع هنااحملتوى هلا دور مهم يف اجراءات تعليم اللغة العربية أل
 هذا يفاحث، الب شهد التعليم، وهي يتكون مبادة التعليمية والنشاط التعليمية.

، لفصولاستوى محسب  ختتلف مواد تعليم اللغة العربية يف الربامج اللغويةاملعهد 
مستخدمة  ملقرراكتاب يف هذا املعهد هناك نوعان، والاملواد التعليمية املستخدمة 

ت إشراف درس حتامل هي من املطبعة املشهورة والكتاب املقرر من املذكرة ألف هبا
ادة علق مبع يتاألستاذ األهلي، وحمتوى املادة هي املختصر من الكتاب املرج

 التعليمية.
 يف بتعمق طالبال فهم لزايدة للطالب تعطى إضافية مواد هناك ابإلضافة،

كتاب   الطالب يتعلم املثال، سبيل على. وتعليم كتب الرتاث العربية اللغة استخدام
 أن أمل على. العربية اللغة استخدام يف للطالب إضافية كمعرفة  "ميةو ر "األج

 اللغة علم حول فهمي أيضا ولكن فقط، اللغة يف ذكياءاأل هلم ليس الطالب
 اللغة العربية يف هذا املعهد وقال: يةالتعليم سأل الباحث عن املادةو  101.نفسها

يف املاضي، وهي الكتاب البسيط  تدريسها مت اليت املواد نفس هي التعليمية املواد"
 املواد لبعض فهناك زايدة الذي فيه كثري من التطور مهارة الكالم واإلستماع.

مثل علم النحو . كتب الرتاث  دراسة يف الطالب لتسهيل تقدميها يتم اليت اإلضافية
 يكون أن اآلن وأضاف مقدمة، على فقط البداية يف درس قبله اليت وعلم الصرف

 102".قبل الطالب من يتقن أن جيب الذي الدرس
 تأكيدلخرى وحتقيق الباحث عن البياانت إىل مدرس اللغة العربية األ

 البياانت عن املواد الدراسية وقال:

                                                             
 0182أبريل  29نتائج املالحظة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم أحد اتريخ،  101
مقابلة مع أستاذ عبد القادر جيالين وهو مدير املرحلة الثانوية مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم اإلثنني اتريخ،  102

 2018أبريل  30
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  دراسة يف الطالب لتسهيل تقدميها يتم اليت اإلضافية املواد لبعض فهناك زايدة"
 103".كتب الرتاث

ملواد اى أن ل علمن النتائج املقابلة السابقة، عرف الباحث أن البيان يد
الرتاث،  م كتبتعليالدراسية للطالب هناك الزايدة لتكميل ولتسهيل الطالب يف ال

 .علمالت يف وجودةامل السابقة املواد وإزالة تقليل دون املواد هذه زايدة تتمو 
 الطالب تطويرلل عهديةامل األنشطة تدعم أن ميكن ،سوى ذلك

. مث شهد الباحث عن اإلجرائت تعليم ميالتعل أهداف حتقيق على ومساعدهتم
جرى تعليم اللغة العربية ابملكثفة، هذا يدل على أن  اللغة العربية يف هذا املعهد.

 تتم املعهد يف استعداد الطالب املرجوة.تعليم اللغة العربية كانت مهم جدا لدى 
 الفصل خارج أو الفصل إما كان داخل يوم، كلاللغة العربية   ميالتعل تطبيق ممارسة

 مع لغوية مهارات شكليف  الدراسية الفصول يف العربية اللغة ميتعل. الدراسي
 ،اإلمالءأو  الكتابة ميوتعل ،مطالعة اللغة العربية مثل. التنفيذ أشكال خمتلف

 العربية اللغة تستخدم تقريبا الدروس كل  ألن سادر  أي بداية يف املفردات تزويدو 
 العربية اجلمل تفسري كيفية  ميوتعل العربية، اللغةاحملفوظات  وحتفظ تنفيذها، يف

 104لدى الطالب وغري ذلك. ةلو سهال عربيةال اللغة ابستخدام
 الفصل ارجخ مستمرة العربية اللغة ميتعل عمليةجتريبية ل ىجر وكذلك 

 يف لعربيةا اللغة خدامابست اللطالب التزام مثل للطالب، اليومية احلياة يف الدراسي
 ة،لعربيس اللغة ا. كما قال مدر األخرى اللغة عادات وخمتلف اليومية تفاعالهتم

 ولكل الفصل، داخل األسبوع يف مرات مخس املعهد هذا يف العربية اللغة تعليم"
الدروس، وحصة واحدة اخلاصة لتعليم مهارة  من ساعتني جتري حوايل هناك لقاء

 مهارات بتطوير تتعلق اليت الربامج هناك وكثريا الربانمج خارج الفصل،. الكتابة
 تمت اليت ةوياللغ طابةاخل رينلتم األسبوع وفيها ثالث مرات يف اللغوية للطالب،

                                                             
مقابلة مع أستاذ حمضار علي ويف وهو مدرس اللغة العربية للمرحلة العالية مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم   103

 2018أبريل  30اإلثنني اتريخ، 
 1820أبريل  29نتائج املالحظة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم األحد اتريخ،  104
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تربية املعلمني كانت الربامج اللغوية يف معهد   اإلشاء. صالة بعد إجراؤها
يف ترقية  خيص هذا القسم ركز اللغات".عّقدها قسم خاص وهو "م اإلسالمية

اللغات من الربامج اللغوية اليت خططها، إما من الربامج اليومية واألسبوعية 
 105".والشهرية والسنوية

ة خارج لعربية الغمث سأل الباحث إىل رئيس مركز اللغة كمسؤولية تعليم ال
 الفصل لتأكيد تلك البياانت، وقال:

يف الربامج اللغوية من الربامج املستمرة، وهي  خارج الفصلتعليم اللغة العربية"
الربامج اليومية والربامج األسبوعني والربامج الشهرية والربامج الشهرين والربامج 

 106".ا مركز اللغاتلستة أشهر والربامج السنوية. وهذه هي الوثيقة اليت عرضه
ومن نتائج املالحظة والتوثيق الباحث، هذه اجلدوال األنشطة اليومية لدى 

 107الطالب املعهد تربية املعلمني اأإلسالمية:
 :2اجلدوال 

 لفصلج اجدوال األنشطة اليومية يف تعليم اللغة العربية خار 
 املكان املسؤول احملاضرون الوقت الربامج اليوم الرقم

 السبت 1

 تزويد املفردات
 بعد الصبح

 – 05.00 يف املسجد قسم اللغة حمركو الفصول
05.30 

التشجيعات اللغوية 
 العربية

 مساء
 قسم اللغة األساتذة

 يف املسجد

17.00 – 
17.30 

 األحد 2
 تزويد املفردات

 بعد الصبح
 – 05.00 قسم اللغة حمركو الفصول

05.30 

 احلوار
 نداء النومبعد 

 يف الفريعات قسم اللغة املسهلون
21.00 

                                                             
س اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم مقابلة مع أستاذ أندري سوترسنو وهو مدر  105

 2018أبريل  30اإلثنني اتريخ، 
مقابلة مع أستاذ زينول حسن وهو رئيس مركز اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يومم اإلثنني اتريخ،  106

 2018أبريل  30
 م2018 أبريل 30 اتريخ، يف ثننياإل يوم اإلسالمية، عهد تربية املعلمنيمب الباحث ومالحظة الوثيقة مقتطف 107
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 اإلثنني 3

 تزويد املفردات
 بعد الصبح

 – 05.00 يف املسجد قسم اللغة حمركو الفصول
05.30 

 احملاضرة
 ليال

جملس الشورى  املالحظون
 للمنظمة

 – 19.30 يف الفصول
21.00 

 الثالاثء 4

- 
 بعد الصبح

 قسم اللغة الفصولحمركو 

 يف املسجد

05.00 – 
05.30 

التشجيعات اللغوية 
 اإلجنليزية

 مساء
 – 17.00 قسم اللغة األساتذة

17.30 

 احلوار األربعاء 5
 بعد نداء النوم

 يف الفريعات قسم اللغة املسهلون
21.00 

 اخلميس 6

إصالح األخطاء أو 
 اإلصطالحات

 بعد الصبح
 – 05.00 يف املسجد قسم اللغة حمركو الفصول

05.30 

 التمثيل
 بعد صالة العصر

 أمام املسجد قسم اللغة األعضاء
15.20 

 احملاضرة اجلمعة 7
 ليال

جملس الشورى  املالحظون
 – 19.30 يف الفصول للمنظمة

21.00 

 
كانت مكثفة جتري كل هبذه البياانت عرف الباحث أن األنشطة الومية  

 على الطالب هبا يشجع صراعنال على حيتوي ةطاألنش كليوم وبشكل مستمر، و 
. هذا يدل على أن أهداف األنشطة لتنمية قدرة اللغوية املهارات مجيع إتقان

 الطالب يف إتقان اللغة العربية كامال.
 جتديد طرق تعليم اللغة العربية (3

الطريقة كانت الطريقة دور مهم جدا يف التعليم. شهد الباحث أن 
املستخدمة عامة يف هذا املعهد هي الطريقة اليت حيتوي من العملية التفاعلية بني 
املدرس والطالب ابستخدام اللغة العربية الفصاحة ليمارس وليطبع الطالب يف 

جممع املدرس الرتبوي  استخدامها. وهذه الطريقة خيتار بعد وجود املشاورة بني
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سأل الباحث إىل مدرس كما   108.(Guru Master)حتت إشراف األستاذ األهلي 
 اللغة العربية وقال:

لتأثري قدرة الطالب  املباشرة الطريقة استخدام يتم "طرق املستخدمة عامة،
 ابستماع يستطيعون ال لكي. واستخدامهم يف تفكريهم العرب اللغة ابستخدام

 التفاعل مع العربية اللغة استخدام يف ممارسة أيضًا يتبع بل فحسب، العربية اللغة
 يف الطالب أن ميارسون بنفسه ميكن الرجى مع. املعلم اللغة العربية مع اللغوي

 الطريقة العربية. وأما الطريقة املستخدمة يف تعليم القواعد هي اللغة استخدام
املعىن من  يتبعها مث يف أولهاملثال  إعطاء خالل من طريقة وهي االستنتاجية،

والطرق  .النظرية فهم يف الطالب لتسهيل الطريقة جتري وهذه الظرايت،
 (Kumpulan Guru Berbasis Edukasi)املستخدمة من اتفاق جممع املدرس الرتبوي 

 109".الذين انقش فيهم عن كيفية تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد
 ل:، وقااانتلعربية لتأكيد هذه البيمث سأل الباحث إىل مدرس اللغة ا

"يف عملية التدريس، وجب علينا أن ندرس ابستخدام اللغة العربية الفصاحة منذ 
اتفاق بداية اللقاء حىت انتهاء لقاء الدراسة يف الفصل. وهذا األمور من التوجيه و 

 110".(Kumpulan Guru Berbasis Edukasi)جممع املدرس الرتبوي 
بعد جتديدية هناك الطريقة تطبيقية يف تعليم كتب الرتاث. شهد الباحث، 
يقوم املدرس يف التعليم بطريقة املباشرة يف عرض املواد والطالب يستمعون كالم 
املدرس جيدا. سوى ذلك استخدام املدرس الطريقة النحو والرتمجة يف التعليم، 

م، بل هم يرتجم ابللغة العربية ولكن املدرس يرتجم اللغة العربية ليس ابللغة األ

                                                             
 1820أبريل  29نتائج املالحظة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم األحد اتريخ،  108
مقابلة مع أستاذ نوبيل حسن وهو مدرس اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم  109

 2018أبريل  30اإلثنني اتريخ، 
مقابلة مع أستاذ أندري سوترسنو وهو مدرس اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم  110

 2018أبريل  30خ، اإلثنني اتري
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العمومية أي لغة اجلمال أي لغة سهلة لدى الطالب. إذا تكون هذين الطريقتني 
 مستخدمة يف تعليم اللغة العربية هبذا املعهد. كما قال مدرس اللغة العربية:

 جميرت  أن درسللم ميكن ال ولكن الرتمجة، طريقة ابستخدام يف التدريس أدرس"
 عربية تلغا إىل وايرتمج أن املعلمني مجيع على جيب اإلندونيسية، اللغة ابستخدام

 ".لة لدى الطالبو أخرى السه
هبذه البياانت عرف الباحث أن الطريقة اليت كثر استخدامها املدرس يف 

 املدرسني ميستخد تعليم اللغة العربية هبذا املعهد هي طريقة املباشرة. سوى ذلك،
يعين عند  العربية، اللغة تعلم يفوالطريقة النحو والرتمجة  سمعية شفهيةال الطريقة

ن أو يقولو  مث الطالب هبا يستمع طريقةب املفردات تعليم كتب الرتاث وتزويد
 تنفيذ عند تلك الطريقة ويستخدموا أيًضا ينطقون الطالب على ما مسعو هبا.

 .ةلغال خمترب يف الدروس
 جتديد تقومي اللغة العربية (4

 االمتحاانت جترىعن اإلمتحاانت يف هذا املعهد. الحظ الباحث 
السادسة  املستوى إىل األوىل من املرحلة الثانوية ستوىامل بني ترتاوح اليت معاتابجل

. الطالب مستوايت مجيع بني العشوائي الفضاء تقسيم وكذلك. من املرحلة العالية
اإلختبار النصفي وهي  ،يف العام مرات ربعيف هذا املعهد جتري أب االختبارات

واإلختبار ألخر  اإلختبار النصفي الثاين، ،اإلختبار فصل الدراسي األول ،األول
 بني تنافسًيا شعورًا الطالب يكون أن هو االختبار هذا من الغرضالدراسي. 

كما قال .التعلم يف كاسلونيت والواإلجتهاد  دجلاب يتعلمون حىت األخرى الطالب
 رئيس املرحلة العالية:
وهي اإلختبار النصفي  يف العام، مرات يف هذا املعهد أبربع "قامت االختبارات

اإلختبار النصفي الثاين، واإلختبار ألخر  اإلختبار فصل الدراسي األول، األول،
 خارج اليومي التقييم قام العربية، ابللغة مادة ألي اليومي تقييم يوجد الدراسي ال
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يف  فيما أربعة والعشرون ساعات أو املدبريناملعلمني  اإلشراف خالل من الفصل
 111".يومية الطالب

 فيأكد الباحث عن البياانت من مدرس اللغة العربية وقال:
"تقومي اللغة العربية قامت يف نصف الدراسي األول، وبعده يف أخر الدراسة 

 112".األول، وبعده يف نصف الدراسي الثاين واألخري يف أخر السنة الدراسية
 يعمج باعات بجيهبذا البيان عرف الباحث أن اإلختبارات يف هذا املعهد 

عهد ذا املهختبارات يف العاليني، واإل أو املبتدئني ال سيما ، اإلدارة جملس أعضاء
 تنفذ ابنتظام واملستمر طال السنة.

واألساليب من التقومي وكذلك الحظ الباحث عن األساليب اإلمتحاانت. 
ختبار املقال واإلختبار التحريري. استخدم األسالبني من التقومي املستخدمة هي اإل

كما قال أستاذ   113ليكمل قدرة الطالب يف املهارات اللغوية والقواعد اللغوية.
 :زينول حسن

وهي  التحريري اإلختبار ومها ، املعهد هذا يف التقومي شكلمن  نوعان هناك"
هذا املعهد كعادة اإلختبار يف قامت اإلختبار التحريري يف . داخل الفصل جتري

 هذا إجراء يتم واألساليب التقومي الثاين هي اإلختبار الشفهي، املدارس األخرى.
 االختبار هذا بتمرير الطالب فوجب جلميع. الدراسي الفصل كل أخر  يف التقومي

 والطالب بني املعلم مقابلة هو االختبار من الشكل ليكمل يف تعليم الللغة العربية،
واهلدف من هذا اإلختبار ليعرف املدرس عن نتيجة  .العربية اللغة بيستخدمون

                                                             
أبريل  29مقابلة مع أستاذ مهزة أرسى وهو مدير املرحلة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم األحد اتريخ،  111

2018 
مقابلة مع أستاذ زينول حسن وهو رئيس مركز اللغة العربية ومدرس اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية.  112
 2018أبريل  30 يومم اإلثنني اتريخ،
 2018مايو  9 نتائج مالحظة الباحث يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء اتريخ، 113
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 هو التقومي يف للطالب جناح الطالب يف قدرة اللغة العربية.وأقل النتيجة لقياس
 114".العربية للغة درس كل  يف سبعون

 قياس لنيلهناك األساليب املتنوعة يطبق هبا لنيل الدرجة الطالب و 
 لغة العربية.الطالب يف إتقان ال

هر ظوا من البياانت الذي عرض الباحث يف السابق، انل الباحث عن
 الباحث إىل شرحهاو ية. جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالم

 الألمناط التايل:
 :3اجلدال 

 إلسالميةالمني املع ظواهر جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد تربيةيف اجلدوال 
 بعد جتديدة قبل جتديدية مهارات اللغوية الرقم
 √ √ مهارة اإلستماع 1
 √ – مهارة القراءة 2
 √ – مهارة الكتابة 3
 √ √ مهارة الكالم 4

د  معهية يفمن هذه األمناط عرف الباحث أن أهداف تعليم اللغة العرب
لغة العربية الام ستخداتربية املعلمني اإلسالمية هي يكون الطالب ماهرا وقادرا يف 

 قراءة يفطالب ن اليف كالمهم. وكذلك يف عملية التعليم هناك املواد الذي يدربو 
 مقة.الكتب كمثل مادة املطالعة العربية، لكن فيهم ليس قراءة متع

وبعده فيه الزايدة يف أهداف تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد، يكون تعليم 
علوم الدين ابستخدام الكتب الكالسيكية.  اللغة العربية ليساعد الطالب يف فهم

وزاد املواد التعليمية ليساعدهم يف التعليم كمثل املادة القواعد اللغوية وغري ذلك. 

                                                             
مقابلة مع أستاذ زينول حسن وهو رئيس مركز اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يومم اإلثنني اتريخ،  114

 2018أبريل  30
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إذا تكون تعليم اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية إندماج لكل املارت 
 اللغوية، وسوف يكون الطالب قادرا يف املهارات األربعة.

وان سومنب ي برندسالممبعهد األمني اإل تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية معهد .ب
 مادورا

 جتديد يف أهداف تعليم اللغة العربية (1
 طويلة عملية خالل من هذا املعهد يف التعلم تطويرشهد الباحث أن 

 كان  األوىل عملية يف. تربية املعلمني اإلسالمية إنشاء بداية عهدامل هذا وكان جدا،
 تطورت مث. كاملعتاد  الكتاب وقراءة القرآن قراءة شكل يف فقط هنا التعلم تطبيق
 115.احلكومية لألنظمة وفًقا الرمسي للتعلم مكاانً  لتصبح

 عن لتعويضل تقليدية معهد إبنشاء عهدامل رؤساء بدأ ،مرور الزمان مع
 انتوك سة،املؤس ههذ يفالذي قد وجد ( ةاحلديث معهد) تربية املعلمني اإلسالمية

 على. أعمق بشكل الكالسيكية الكتب دراسة خالل من أكثر هنا التعلم عملية
 نفسها العلوم للغة وأكثر التعلم، يف الرئيسية األداة هي العربية اللغة أن أساس

ا خرى، ركزو كمعهد السلفي األ  .الكالسيكية الكتب دراسة يف الطالب لتسهيل
ية.كما قال سالمفة اإلالعربية حملافظة العلوم والثقااملعلمون أهداف تعليم اللغة 

 مدير معهد تكال:
 دخول بداية منذ العربية اللغة لتعلم مركز "كان معهد السلفية اإلسالمية هي

 الكالسيكية الكتب كثري من تعليم  ممارسته يف لذلك إندونيسيا، يف اإلسالم
 إلتقان املعهد هذا يف العربية اللغة تعلم من الغرض توجيه يتم البداية يف. العربية
التعليمية  العملية مواقع يف لذلك يف تعليم كتب الرتاث اإلسالمية، الطالب ولفهم
العربية  اللغة غرض تعليم املعهد، هذا يف. على تعليم علم النحو والصرف نؤكد

 116.القواعد اللغوية" إلتقان

                                                             
 1820أبريل  25تكال برندوان. يوم األربعاء اتريخ،  نتائج مالحظة الباحث يف معهد 115
 2018أبريل  25مقابلة مع كيهي احلاج مهاجري مشحاب وهو مدير معهد تكال برندوان. يوم األربعاء اتريخ،  116
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 جديد هدف رليشاو املعهد  أو جملس الرؤساء العلماء جملس جيمع أن بعد
 رى:األخ  املقابلةقال مدير املعهد يف كما  املعهد، هذا يف العربية اللغة لتعلم

 يؤكد ال املعهد هذا يف العربية اللغة تعلم وفق مجيع أعضاء جملس العلماء أن"
 على جيب ولكن الرتاث اإلسالمي فحسب، الكتاب قراءة يف الطالب لقدرة

يف  اإلتصال  العربية اللغة استخدام وفاصحا يف ماهرا يكون أن أيضا الطالب
 يكن للطالب مل ابرجاء. والتشابه ابزمان العصري املرجوة الطالب ليستعد. اليومية
العربية  اللغة يف استخدام قادراً  كان  بل األصفر فحسب، الكتب دراسة على قادراً 

 117.ابفصاحة"
س كمدر   سيونوأستاذ مكما قال هذا البياانت تناسب ابلبياانت التالية،  

 اللغة العربية:
"هدف أساسا يف تعليم اللغة العربية هي ليساعد ولسهولة الطالب يف قراءة كتب 
الرتاث اإلسالمية. ولكن أراد املدير للطالب ليس هلم القدرة القواعدية فقط، بل 

 118.هلم القدرة اإلتصالية ابستخدام اللغة العربية الفصاحة"
ذا يف ه ربيةث على أن أهداف تعليم اللغة العاحبذلك اإلجياب عرف الب

م الكتب تعلي  يفاملعهد هي لتنمية قدرة الطالب يف قواعد اللغوية ألدة األوىل
هلارات يع ارا جلوكانت جتديدية هلذا املعهد ألن يكون الطالب قاد اإلسالمية.

 لعربية ألدةاللغة نت افقط، بل ك اللغوية، ليس اللغة العربية لقراءة الكتب الدينية
 اإلتصاالت اليومية.

 جتديد حمتوى تعليم اللغة العربية (2
 تطبيق يفكانت فعالية يف عملية التعليم. شهد الباحث أن   املواد الدراسية

. اللغوية القواعد على عهدامل هذا يف املستخدمة املواد تقتصر العربية، اللغة تعلم
يف تعليم كتب  الطالب فهملو  تقانإل هي العربية اللغةتعليم  للهدف وفقا ألنه

                                                             
 2018أبريل  27مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية برندوان. يوم اجلمعة،  117
ابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم اجلمعة مق 118

 م 2018أبريل  27اتريخ، 
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تعليم علم النحو  على نؤكدالتعليمية  العملية واقعم يف لذلك ،الرتاث اإلسالمية
 كما قال مدير املعهد:   .والصرف

ولكن عام بعد  .القواعد اللغوية العربية إلتقان اللغة غرض تعليم املعهد، هذا "يف
يكمل الطالب يف اتصال اليومية عام هناك جتديدية يف تقدميه، هناك زايدة املواد ل

ابستخدام اللغة العربية الفصاحة. كما قال أستاذ مسيونو أن هناك زايدة املواد يف 
عملية تعليم اللغة العربية، املواد املقصودة هي كثري من مساعدة يف تنمية مهارة 

 119.الكالم للطالب"
 قال:و وأتكد الباحث عن هذه البياانت إىل مدرس اللغة العربية 

 هذه احلالة بسبب تغيري للطالب، تدريسها يتم اليت الزايدة املواد بعض هناك"
 جيب لغة هي العربية اللغة األن. املعهد هذا يف العربية اللغة تعلم غرض

 املادة زايدة جيب لذلك التعلم، عملية يف وكذلك الطالب يف أنشطة استخدامها
 120."التعلم يف الطالب ولتسهيل ملساعدة

واد ة املزايد الباحث عن هذا البياانت إىل مدرس األخرى أن هناكوحتقق 
 يف تعليم اللغة العربية، وقال:

يتم ذلك احلال يتمكن الطالب أن ينال . نعم، هناك زايدة املواد املضافة للتعلم "
 121."املواد إىل احلد األقصى الذي ميكن أن يساعد الطالب يف تعلم اللغة العربية

السابقة عرف الباحث أن زايدة املواد التعليمية بسبب تغيري ابلبياانت 
حبيث  أهداف تعليم اللغة العربية. هبذه احلالة زاد اهتمام املدرس يف غرض املواد

                                                             
 2018أبريل  25مقابلة مع كيهي احلاج مهاجري مشحاب وهو مدير معهد تكال برندوان. يوم األربعاء اتريخ،  119

 م
مقابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم اجلمعة  120

 م 2018أبريل  27اتريخ، 
مقابلة مع أستاذ دفيد حرينتو وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء  121

 م 2018أبريل  25اتريخ، 
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حتقيق أهداف  يفيتمكن الطالب و  يف التعليم حيصل الطالب على نتائج جيدة
 .درستال

 جتديد طرق تعليم اللغة العربية (3
سلفية هد الكمع  شهد الباحث أن جترى تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد

تب ية بقراءة كسالمة اإلاألخرى، ركزوا أهداف تعليم اللغة العربية يف حمافظة الثقاف
صوصها، يف ن جودةالرتاث وتنمية كفاءة الطالب يف حتليل القواعد اللغوية املو 

الذي قام  (bandongan)تعليم اجلامعي  والطريقة املستخدمة يف عملية التعليم هي
 املدرس بقراءة الكتب أمام الطالب وهم يستمعون.

ويف تطبيقه يقرأ املدرس كتااب ويرتجم إىل اللغة العربية اجلمال أو الكلمة 
السهلة يف فهم الطالب، أحياان يرتجم املدرس ابللغة اإلقليمية. وكذلك استخدمة 

قة النحو والرتمجة يف تزويد املفردات وتعليم اللغة الغة املدرس الطريقة املباشرة والطري
 كما قال أستاذ أانس كمدير معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية:  122العربية.

نشعر هبذه الطريقة  (bandongan)"يف هذا املعهد جيري تعليم بطريقة اجلامعي 
الرتاث يف أي الكتب الكالسيكية السهولة يف تقدميه ومهم جدا بتطور تعليم 

 123معهد السلفية، وجرى ترمجة الكتاب يف التعليم ابللغة اجلمال".
 أتكد الباحث عن هذه البياانت إىل مدرس األخرى وقال:

املكان  ابستخدام من عمليته عادة مستوى، كل  على التعلم عملية تنفيذ يتم"
 بتدريس املدرس يقوم عادة. املسجد يف أو الفصل يف يكون أن ميكن الفراغ

 مل اليت املواد من فرداتامل املعلم إعطاء هوقبل املباشرة الرتمجة خالل من الكتاب
 124".الطالب يفهمها

                                                             
 م 2018مايو  2نتائج مالحظة الباحث يف معهد تكال برندوان. يوم األربعاء اتريخ،  122
 2018أبريل  27مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية برندوان. يوم اجلمعة،  123

 م
لسلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء مقابلة مع أستاذ دفيد حرينتو وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية ا 124

 م 2018أبريل  25اتريخ، 
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ى رة علباشابلبياانت السابقة عرف الباحث أن تعليم جيري بطريقة امل
ب ب أمام الطالالذي قام املدرس بقراءة الكت (bandongan)التعليم اجلامعي  شكل

 ة اجلمال أولعربيغة اوهم يستمعون. ويف تطبيقه يقرأ املدرس كتااب ويرتجم إىل الل
 يمية.إلقلاالكلمة السهلة يف فهم الطالب، أحياان يرتجم املدرس ابللغة 

 جتديد البيئة اللغوية (4
ب، فال شك أن البيئة  البيئة هلا دورة مهمة يف تنمية اللغة العربية للطال

كانت من عناصر جناح الطالب يف التعليم واملدرس يهتم جيدا هلذه احلالة. شهد 
الباحث أن البيئة يف هذا املعهد يتألف بقصد يؤيد احلال ألجل السهولة لدى 
الطالب يف إتقان اللغة العربية. ففي القانون املعهد وجب على كل أعضاء أن 

لعربية، ويف أنشطة اليومية هم يستخدمون اللغة العربية يتكلمون ابستخدام اللغة ا
 كما قال مدير املعهد:  125يف اإلتصاالت.

بيئة التعلم يف هذا املعهد ليمكن البيئة تشكيال للطالب على أهنا قادرة "جعل 
فوجب على  . على املنافسة يف التعلم، والطالب اعتادا يف استخدام اللغة العربية

 126."عربية عند اإلتصاالت اليوميةكل الطالب أن يتكلموا 
ية يف هذا العرب لغةهذا البيان متسوي مع ما يقول مدرس اللغة العربية أن ال

 املعهد سيتخدم مطلقا يف اليومية، والبيان كما يلي:
هناك لغة أخرى غري  فليس. أن يستخدم الطالب اللغة العربية عهدنعم يتطلب امل"

لذلك هناك عقوابت على الطالب الذين ال ، عهداللغة العربية يف هذا امل
 127."يستخدمون اللغة العربية يف اإلتصاالت

 :ى وقالخر وحتقق الباحث عن هذا البيان على مدرس اللغة العربية األ

                                                             
 م 0182ميو  15-1نتائج املالحظة يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. اتاريخ  125
 2018أبريل  27مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية برندوان. يوم اجلمعة،  126

 م
ابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم اجلمعة مق 127

 م 2018أبريل  27اتريخ، 



70 
 

 
 

 وجب، الطالب فحسباستخدام اللغة العربية ال يقتصر على يف  جباري"اإل
الطالب خارج ذلك يف التفاعل مع وك. ميلمعلمني استخدام اللغة العربية يف التعلل

م اللغة العربية حىت يتم تدريب يستخد ن، جيب على املعلم أالفصل الدراسي
 128."والصحيحة فصحةالطالب على استخدام اللغة العربية ال

جيدا يف  د يهتمعههبذه البياانت عرف الباحث أن البيئة اللغوية يف هذا امل
 يفطالب د الليؤيد وليسهل وليعتا جناح تعليم للطالب. فجعل البيعة خمرتع

ون لعربية يناللغة ام الاستخدام اللغة العربية. فبذلك احلال، رجى مدير املعهد ومعل
 الطالب عن هدف األساسي يف تعليم اللغة العربية.

 جتديد األنشطة اللغوية (5
لتنمية قدرة الطالب يف  ةاخلاص هناك أنشطة اللغويةالباحث أن  الحظ

، خمصوصا يف تطور قدرة الطالب للكالم. كمثل احملاضرة مهارات اللغوية
 129تزويد املفرادات يف كل ليلة وغري ذالك.و األسبوعية أو التمرينات للخطابة، 

من نتائج التوثيق الباحث، هناك تنقسم األنشطة اللغوية إىل وقت تنفيذه، 
 كما يلي:واجلدوال يف أنشطة اللغوية ملعهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية  

 :4اجلدوال 
 ةميسالاإل منيتربية السلفية للمعلملعهد  برامج إّناء اللغة العربية

 اسومنب مادورا إندونيسي برندوان مبعهد األمني اإلسالمي
 الربامج اليومية .1

 مرات( )أربع املفردات تزويد -
 احلوار/ احملادثة كل يوم الثالاثء و اجلمعة صباحا -
 (اثءالثالو  ،)احملاضرة( لثالث لغات)اجلمعةالتدريب على اخلطابة  -

                                                             
 27 يوم اجلمعة، مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير ومدرس يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية برندوان. 128

 م 2018أبريل 
 م 0182ميو  15-1نتائج املالحظة يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. اتاريخ  129
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إعالن اللغة كل يوم السبت و تشمل فيه نشاطات املسابقات اللغوية و  -
 مشاهدة األفالم العربية و اإلجنليزية

 التمثيل األسبوعي -
 دقيقة قبل صالة املغرب 30تشجيع اللغة العربية املنعقد  -
 تعليم الفرق اخلاصة للغة العربية  -
 احلائطيةإصدار اجمللة  -
 برامج األسبوعني .2

 إصدار النشر و تقسيمه إىل مجيع الطالب و الطالبات -
 الربامج الشهرية .3

 عقد احملاضرة الكربى -
 برامج الشهرين .4

 عقد االختبار للمفردات الىت تعّلمها الطالب و الطالبات طوال ربع واحد -
 الربامج لستة أشهر .5

 عقد أسبوع اللغة العربية جلميع األساتذة و الطالب -
 عقد الدورة العربية -
 مسابقة مهرجان اللغتني بني املعاهد التابعة ملعهد األمني اإلسالمي برندوان -
 الربامج السنوية .6

 عقد إضافة اللغة العربية ىف شهر رمضان -
 تعليق املفردات و االصطالحات ىف األماكن اإلسرتاتيجية -

 

يف هذا املعهد لتنمية اللغة العربية للطالب.  وجودةهذه من عملية امل
.  املعهد، يتم إجناز جزء فقط يف هذا األنشطة اللغوية اليت مت ترتيبهامن مجيع  ولكن

 :كما قال أستاذ دفيد
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"يف تنمية قدرة الطالب يف استخدام اللغة العربية، هناك الربامج اخلاص كمثل 
ة. هذا الربامج جيري كل أسبوع ليزيد تزويد املفردات واحملادثة اليومية واحملاضر 

 130.اجلودة الطالب يف كالم اللغة العربية"
غة الل وأتكد الباحث عن هذه البياانت إىل أستاذ مسيونو كمدرس

 العربية وقال:
جرت األنشطة اللغوية للطالب يومني يف األسبوع بشكل احملاضرة اللغة العربية، "

وأما تزويد املفردات أتيت كل يوم إما يف  يعين يف يوم الثلثاء ويوم السبت مشاء.
املسجد بعد صالة العشاء ويف الفصل قبل بدأ التعليم. هذه األنشطة كلهم 

 131".لتسهيل الطالب يف تعليم اللغة العربية
 ألخرى:اية وحتقق الباحث عن هذه البياانت، ويقول مدرس اللغة العرب

بة أو احملاضرة تكون اخلطاشطة اللغوية يف هذا املعهد، "هناك نوعان من األن
جتريبات للطالب أن يتكلمون ابللغة العربية أمام املشرتكني وهذه األنشطة ألجل 
اعتادوا الطالب ابستخدام اللغة العربية يف اإلتصاالت اليومية. وكانت تزويد 
املفردات األدة لدى الطالب يف كالم اللغة العربية. فهذه من األنشطة املهمة يف 

 132.ة العربية هلذا املعهد"تنمية اللغ
 لطالبادرة قهبذا البيان يدل على أن األنشطة اللغوية تواجه لتنمية 

 ة اليومية.عملي ا يفولتسهيل الطالب يف إتقان اللغة العربية و لتعتاد ابستخدامه
 .عهداألنشطة املهمة يف تنمية اللغة العربية هلذا املهذه وكانت 

 

                                                             
مقابلة مع أستاذ دفيد حرينتو وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء  130

 م 2018أبريل  25اتريخ، 
العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم اجلمعة  مقابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة 131

 م 2018أبريل  27اتريخ، 
مقابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم اجلمعة  132

 م 2018أبريل  27اتريخ، 
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 العربيةجتديد تقومي تعليم اللغة  (6
ئج مقابلة بنتا .املعهد هذا يف االمتحاانت إلجراء خمتلفة طرق هناك

 بارختإلا هو اجلماعة أمام مفتوًحا الكتاب بشكل قراءة اإلمتحان أن الباحث
 هد. أمااملع هذا من ولتخرج لتمرير الطالب يف أخر السنة  امطلق يتبعها الطالب

دراسي ار الإلختبايف نصف السنة أو يف تقدمي التقومي جتري كمعهد األخرى يعين 
 :ملعهدادير األوىل و يف أخر السنة أو اإلختبار ألخر الدراسي.كما قال م

"يف هذا املعهد قام اإلختبار للدراسي األوىل يف نصف السنة الدراسية، وصفة  
هذه اإلختبار مقفولة داخل الغرفة وبشكل الكتابة ليقيس قدرة الطالب يف فهم 

وسة. وقام اإلختبار ألخر الدراسي يف أخر السنة الدراسية، وصفة هذه العلوم املدر 
اإلختبار مفتوحة خارج الغرفة جلميع مقيمني املعهد وجلميع اجملتمع حول املعهد. 
وشكلها بقراءة الكتب واملقابلة بني الطالب واملمتحن وجتري هذه اإلختبار بعد 

 133.دخول شهر شعبان من اهلجري"
 لتأكيد عن هذه البياانت، وقال:وسأل الباحث 

 اإلاختبار هناك إجراؤها. يتم اليت االختبارات من نوعان هناك املعهد هذا يف"
 مفتوح اختبار أيضًا وهناك األخرى، يف املدرسة اختبارات مثل مقفولة أو مكتوبة

 134".واجملتمع الطالب أو قراءة الكتب يتبعه
 جعل وه االختبار هذا العام هبذا البياانت عرف الباحث أن الغرض

 كلبش تمعاجمل يف منذر القوم الستعداد عاملا يف علم الدينينة وتواضعا الطالب
 .عام

لعربية لغة ايم اليف ظواهر جتديد تعل املوجودة سيبني الباحث عن البياانت
 كما يلي:يف معهد تربية السلفية  

                                                             
 27 يوم اجلمعة، عهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية برندوان.مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير ومدرس يف م 133

 م 2018أبريل 
مقابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم اجلمعة  134

 م 2018أبريل  27اتريخ، 
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 :5اجلدوال 
 يةلسلفامعهد تربية ظواهر جتديد تعليم اللغة العربية يف اجلدوال يف 

 بعد جتديد قبل جتديد مهارات اللغوية الرقم
 √ – مهارة اإلستماع 1

 √ √ مهارة القراءة 
 √ – مهارة الكتابة 
 √ – مهارة الكالم 

 
من األمناط السابق، عرف الباحث أن أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد 

املعلمني اإلسالمية. يف هذا املعهد  تربية املعلمني اإلسالمية خمتلفة بني معهد تربية
تكون تعليم اللغة العربية لفهم لغة الدين فحسب، وليس الطالب يستطيعون 

 ابستخدام اللغة العربية يف كالمهم.
وبعده كانت تغيريات يف أهداف تعليم اللغة العربية. بعد جتديدية تكون 

ية يف هذا اللغة العربتعليم اللغة العربية ليس لفهم لغة الدين فحسب، بل تعليم 
 املعهد ألداء اإلتصال.

 
تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد تربية  اسرتاتيجية جتديد تعليم اللفة العربية مبعهد .3

 السلفية واملعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمية برندوان سومنب مادورا
بية. ويقدم يف هذين املعهدين هلما اإلسرتاتيجية يف جتديد تعليم اللغة العر 

 الباحث عن البياانت املتعلقة هبذا املبحث كما يلي:
 معهد تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا .أ

هناك اإلسرتاتيجيات التطبيقات لتحقيق جتديد تعليم اللغة العربية يف هذا 
عهد ليناقش التجديد املعهد، أوله األنشطة يف جتديد يعين التنسيق بني مدير امل

املطبق هلذا املعهد. وبعده ختطيط املنهج اجلديدة لتعليم اللغة العربية وكتب الرتاث، 
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مث أيلف مدير جممع املدرس الدراسي لتعليم كتب الرتاث والتدريب والتوجيه ملدرس 
، اللغة العربية لكيفية استعد مدير يف استعداد املدرس اللغة العربية املؤهل يف عمليته

حول تعليم املطبق يف مث األنشطة األخرية يعين تنفيذ التقومي األسبوعية للمدرس 
 عملية تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد.

 ينفذ التنسيق بني مدير املعهد (1
يف  نفذهاست يدةاجلد عداد صيغةإل امهم جد مدير املعهدالتنسيق بني تنفيذ 

ية بل تنفيذ عملقوىل األ املعهد.من نتائج املقابلة مع مدير املعهد، هذه اإلشرتاتيجية
حة اليت الصحي ثاتلصياغة التحدي ديربتنسيق مجيع امل عهد، قامت هذه املالتجديد
ة رت فكر ما ظهعند بني املديرينلتنسيق لاجتماع  نفذ عهد.امل اهذ يف ستنفذها

القرتاح ستمر اوا ة.الطلبسالمية بعمق من أحد أولياء اإل التدريس لزايدة مقرتحاتو 
ذه هيد يف لتجدابعد املوافقة على  عهد.يف هذه امل ديرينيف اجتماع امل ليبحث

 .وميةكثر عمأكل التحديثات بشقام هذا االجتماع أيًضا بتنسيق ومناقشة  عهد،امل
يف  لتجديداقيق اخلطوات التالية اليت اختذت يف حت يناقشذا االجتماع هب وكذلك
 عهد. وبيانه كما يلي:هذا امل

الرؤساء يف ضره جملس حيكانت عقد اجتماع يعين   تجديديةاخلطوة األوىل اليت قمنا ب"
 من أولياء الطلبةكان هذا االجتماع فقط ملناقشة مقرتحات ،  ، يف البدايةهذا املعهد

جملس مث وافق عهد. إلسالمية مبزيد من العمق يف هذه املالذين طلبوا تعليم الكتب ا
 135".فيما يتعلق هبذا األمرعهد على التجديد الذي سيتم تنفيذه يف هذا امل الؤساء

ا يف هبقيام ب اليف هذا االجتماع انقش اخلطوات التالية اليت جي ،ذلك سوى
 كما قال مدير املعهد:  .عملية التجديد يف التعلم

                                                             
د األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا، يوم اجلمعة مدير معه ع كيهي احلاج أمحد فوزي جتاين وهواملقابلة م 135
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اخلطوات التالية اليت جيب القيام هبا يف  ةغيصلناقش و لهذا االجتماع  "وكذلك
 .136"التجديد
 اليت تجديديةوالدف جعل اإلصالحات هت ديرينبني املوالتنسيق الجتماع اب

س جمله توقعيخمططا جيدا حبيث ميكن تنفيذها وفقا ملا  عهدنفذت يف هذه امل
 الرؤساء. كما قال انئب مدير املعهد:

اليت سيتم  تجديديةدارة تنفيذ الإلتنظيم و لالغرض من هذا التنسيق هو  قيقة،يف احل"
 137."، حبيث ميكن حتقيق التجديد املطلوبعهدتنفيذها يف هذا امل

 هو هدمدير املعأن التنسيق بني  عرف الباحث، من البياانت البحث
لك هبذا . وكذديدتجيف تنفيذ ال عهداليت يقوم هبا هذا امل االسرتاتيجية األوىل

الذي  عهدملات االيت تتماشى مع احتياج تجديديةجتماع التنسيق هذا يصوغ الإلا
ب تالية اليت جيات الخلطو هذه اخلطوة يتم القيام هبا ملناقشة ا . وراء ذلكسيتم تطبيقه

 يف هذا املعهد. القيام هبا لتحقيق التجديد

 تب الرتاثإعداد املنهج اجلديدة لتعليم اللغة العربية وك (2
االسرتاتيجية التالية اليت مدير املعهد. بعد اجتياز عملية التنسيق مع مجيع 

يف تعلم اللغة العربية هي وضع  أو جتديدية إلجراء حتديثات ا املعهدتقوم هبا هذ
. انل الباحث البياانت من منهج جديد لتعلم الكتاب األصفر وتعلم اللغة العربية

 أي، تقرر أن كل طالب من ديرناقشات اليت أجراها املمن العديد املاملقابلة أن 
أو الكتب  الكتاب األصفرلتعليم املستوايت حيتاج إىل تعليم إضايف غري رمسي 

 املعهد حمتاج لذلك  .خارج ساعات الدوام املدرسي تنفيذها الذي يتم اإلسالمية
                                                             

مدير معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا، يوم اجلمعة  ع كيهي احلاج أمحد فوزي جتاين وهواملقابلة م 136
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مدير رتاث. كما قال صياغة منهج خاص حول مواصفات شكل دراسة الكتاب الل
 املعهد:

مث اتفقنا معا على أن  ،منهج جديد خصيصا لتعليم الكتاب األصفر "حنن خنطط
التعلم يتم خارج الفصل الدراسي من خالل مجيع املستوايت والتطبيقات كتالوة 

 138."السلف معهديف  الرتاث لكتابا
 ةعربيال اللغة تعلم زايدة املواد يف، هناك رتاثيف إعداد منهج تعلم الكتب ال
ا . كمرألصفاالطالب يف تعلم الكتاب  سهليف الفصل الدراسي الذي ميكن أن ي

 قال انئب مدير املعهد:
لغوية ال كمثل تعليم القواعدللطالب،   تقدميها املدرسهناك بعض املواد اإلضافية "

حبيث ميكن حتقيق ب الرتاث. من أجل املساعدة يف تسهيل الطالب يف قراءة الكت
 139."أهداف التعلم

 :يقولو لتحقيق هذا البيان سأل الباحث إىل مدرس اللغة العربية، 
اللغة بشكل أكثر تعمقا للطالب حىت يشعر القواعد  مادةنعم ، يتم إعطاء "

 140.رتاث"الطالب أهنم يساعدون وجيدون األمر سهال عند تعلم قراءة الكتب ال

املعروف ، من مت احلصول عليها من قبل الباحثنياليت  من البياانت البحث
أنه يف إعداد املنهج اجلديد كانت هناك دروس إضافية غري رمسية للطالب يف شكل 

تعليم ، توجد يف التعليم الرمسي ذلك. وكدراسة الكتب اإلسالمية مبزيد من العمق

                                                             
املقابلة مع كيهي احلاج أمحد فوزي جتاين وهي مدير معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا، يوم اجلمعة  138

 م 2018مايو  18اتريخ، 
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يف  وجودةإضافية هتدف إىل مساعدة الطالب على فهم اللغة امل قواعد اللغوية
 .الكتاب املدرسي الكالسيكي

 بيةلعر امدرس اللغة العربية مث التدريب والتوجيه ملدرس اللغة  جتنيد (3
ذا املعهد. يم هللتعلاوهذه من اإلسترتاتيجيات التالية يف عملية التجديدية يف 

لذين المني املع علىفقط  جنيد املدرسق عملية التيطبت من نتائج مقابلة الباحث.
غة ي اللار معلميتم اختي عهد،ج املخار املدرس  من، وليس عهدامل اخترجوا من هذ

 علم املختارر املمي، لكبعد ذ عهد.العربية من أفضل اخلرجيني الذين خترجوا من هذا امل
ذة ألساتلاسية هذه التوجيه جتري قبل بدأت سنة در  ،بعملية التوجيه والتدريب

 ل نصفكجرى  و اجلديدة. أما التدريب ينفذ لتنمية كفاءة املدرس يف التدريس 
تاذ م كأسأان جلميع األساتذة يف هذا املعهد، كما قال أستاذ سيفول الدراسي
 األهلي:

"ملدرس اللغة العربية خنتار بنتيجة املتخرجني املمتازة األوىل حىت عشرة درجة، بعد 
اختيارهم فسوف يشاركون الندوة الكفاءة للمدرس وفيها التوجيه عن كيفية يدرس 

األنشطة ليس فقط لألساتذة اجلديدة فقط، لكن ، هذه اللغة العربية يف هذا املعهد
 141.جلميع املدرسني هناك التوجيه والتدريب لتنمية كفاءهتم"
 وحتقق الباحث إىل مدير املرحلة العالية، وقال:

حنن ننفذ التدريب للمدرسني استمراراي لتحسني جودة مجيع املعلمني يف هذا "
 142."ية يدرس هنااملعهد، السيما املدرس اجلددة و املدرس األقدم

 قال:، و مث سأل الباحث ملدرس اللغة العربية لتأكيد هذه البياانت

                                                             
ة مع أستاذ سيف األانم وهو رئيس األستاذ األهلي ملادة اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم مقابل 141

 م 2018مايو  19السبت اتريخ، 
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اللغة العربية، كنت متابعة يف الربامج اخلاصة لتعليم  ا"يف املاضي عندما قمت مدرس
عن كيفية تعليم اللغة العربية يف هذا  لكي حنن نعرفملدرس اللغة العربية اجلديدة، 

 143".لتوجيهاباملعهدا 
ة جلوداالبيان عرف الباحث على أن نفذ هذه األنشطة لتحسني  هبذا

ىت أخر حستمرة ه ماملدرس. فتكون هذه األنشطة اهتماما جلميع املدرسني،  وتطبيق
 السنة الدراسية.

 Kumpulan Guru Berbasis) دراسي لتعليم كتب الرتاثجممع املدرس الأتليف  (4
Edukasi) 

هلذا املعهد، وأحدهم أتليف جممع املدرس هناك اإلسرتاتيجيات يف جتديدية 
الدراسي خاصة لتعليم كتب الرتاث. شهد الباحث أن هذه املنظمة قامت لينظم 
ولتنسيق وإلشراف املدرس تناسب مع مادته يف التدريس. سوى ذلك هبذه املنظة 
تكون املكان ليشاورون املدرس عن مجيع املشكالت التعليمية املوجودة يف التعليم  

(، هم Guru Masterالرتاث. وقام رئيسا هلذه املنظمة ابسم األستاذ األهلي )كتب 
 144من األساتذة األقدمية يدرس يف هذا املعهد ولديهم الكفاءة بذلك اجملال.

 والبياانت عن هذه املشاهدة كما يلي:
ل حلتصبح مكااًن للمناقشة واملشاركة بني املعلمني ل جممع املدرس الدراسيل تشك"

االبتكارات اليت عثر عليها  لعرض أو املكان عليم،عند الت املوجودةاملشكالت 
، واألستاذ األهلي يكون يتوقع من مجيع املعلمني التنسيق اجليد سوى ذلك. املعلم

 145."رئيسا هلذه املنظمة وهم من األساتذة األقدمية يف هذا املعهد

                                                             
بلة مع أستاذ زينول حسن وهو رئيس مركز اللغة ومدرس اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم مقا 143

 م 2018مايو  21األحد اتريخ، 
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ت، بياانال أكيد هذهوسأل الباحث عن هذه البياانت إىل مدرس األخرى لت
 وقال:

، حلل ليشاورون مع األستاذ األهليجيمع  ني يف هذا املعهدعلمامل مجيع ،نعم"
 146."أثناء عملية التعليم والتعلم املدرس يف املشكالت اليت تواجه

 :وهذا البيان يناسب على ما يقول أستاذ سيفول، كما قال
هذا ذلك احلال ، جانب املعلمني لتنسيق مجيع جيري ابإلستمرار هذا االجتماع"

 147."واملناقشة بني املعلمني يشاوراالجتماع ل

ث هو لرتااهبذا البيان عرف الباحث على أن جممع املدرس لتعليم كتب 
علمني دى امللات املنظمة الداخلية تكون مكاان ليشاور وملناقشة وعرض اإلبتكار 

األهلي،  ألستاذسم ااملنظمة ابوقام رئيسا هلذه وحلل املشكالت التعليم املوجودة. 
 ال.لك اجملبذ هم من األساتذة األقدمية يدرس يف هذا املعهد ولديهم الكفاءة

 تنفيذ التقومي األسبوعية ملدرسي كتب الرتاث (5
وهذه األنشطة من اإلسرتاتيجيات الثاين يف جتديدية هلذا املعهد. من نتائج 
املالحظة يف هذه البياانت، جرى تنفيذ التقومي األسبوعية جلميع املدرس من املرحلة 
الثانوية حىت مرحلة العالية ويف هذه احلالة خاصة ملدرس كتب الرتاث. يف تطبيقه 

ميعي للمدرس يف مكان واحد وقام رئيسا يف هناك حصتان، حصة األوىل التقومي اجل
هذا اللقاء مدير املعهد، والبحث يف هذا اإلجتماع هو املشكالت العامة املوجودة 
يف املعهد إما املشكالت لدى املدرسني واملشكالت لدى الطالب. وحصة الثانية 

يف  التقومي جملمع املدرس الدراسي وقام هبا األستاذ األهلي مع أعضاءه، والبحث

                                                             
يوم  مقابلة مع أستاذ حمضار علي وىف وهو مدرس اللغة العربية يف مرحلة الثانوسة مبعهد تربية املعلمني اإلسالمية. 146
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كما قال انئب   148هذه احلصة هي احملدود حلل املشكالت املوجودة يف التعليم.
 مدير املعهد:

"ننفذ التقومي كل األسبوع لتنسيق و لنشرف املعلمني يف تنفيذ التعليم والتعلم، 
جانب ذلك نريد أن نعرف املشاكل تواجها املدرس والطالب يف حياة اليومية. هبذه 

 149.األنشطة املعهدية جيري كما قد خمطط"األنشطة نتأكد على أن 
 ل:، وقااانتوسأل الباحث إىل مدير املرحلة الثانوية لتأكيد هذه البي

"التقومي جلميع أعضاء املوظف يف هذا املعهد كل األسبوع مع مدير املعهد واألستاذ 
األهلي، والبحث فيها يعين تطوير املعهد. هذا اإلجتماع مثل التقرير 

 150.األسبوعي"
 قال:حتقق الباحث عن هذه البيانت إىل مدرس اللغة العربية، و و 

"لزم علينا أن نشارك اإلحتماع كل األسبوع مع مدير املعهد ومع األستاذ األهلي، 
 151.ففيه التقومي لنا يف عملية التعليم"

، وفيه سبوعل األابملقابلة السابقة عرف الباحث أن التنفيذ التقومي جرى ك
 ميكن ملدير اتيجيةسرت  ومدير املعهد وأستاذ األهلي. فبهذه اإلاملشاورة بني معلمني

ل ولة حللسهاملعهد أن يعريف تطوير املعهد، وكذلك ميكن املدرس أن يشعر ا
 اسية. ة الدر لسنااملشكالت املوجودة يف عملية التعليم وجتري هذه األنشطة طول 

بية عهد تر ميف  ويبني الباحث عن اإلسرتاجتية جتديد تعليم اللغة العربية
 املعلمني اإلسالمية يف األمناط التايل:
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 :6اجلدال 
 إلسرتاتيجية جتديد تعليم اللغة العربية رسم البياين

 يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من هذا اجلدوال عرف الباحث أن عملية جتديد يف هذ املعهد يستخدم 
اإلسرتاجتية لنيل األهداف يف جتديد تعليم اللغة العربية. وبدأت حماولة جتديد 
بإلجتماع للتنسيق التجديد مث استمر إعداد املنهج املتشابه مع مشول التجديد، 

ب الرتاث اجلودة، واملدير املعهد وبعده جتنيد املدرس اللغة العربية ومدرس لتعليم كت
أيلف جممع املدرس الدراسي للتنسيق املدرس كتب الراث مث اخلطوة األخرية هي 

 تقومي للمدرس كل أسبوع. 
معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان  .ب

 سومنب مادورا
العربية يف هذا املعهد،  هناك اإلسرتاتيجية التطبيقات يف جتديد تعليم اللغة

أوهلما كيفية استعد مدير يف استعداد املدرس اللغة العربية املؤهل يف عمليته، 
 واثنيتهما حول تعليم املطبق يف عملية تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد.

 

 جتديد تعليم اللغة العربية

 اإلجتماع للتنسيق 

 إعداد املنهج

 KGBEأتليف  جتنيد املدرس

 تقومي
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 اإلجتماع للتنيسيق التجديدية .1
يف ها طبيقشهد الباحث أن اإلجتماع للتنسيق التجديدية اليت سوف ت

ملية يف ع جدا هذا املعهد تكون اإلسرتاتيجية األوىل يف جتديدية وكانت مهمة
لشكل اصيغة لعهد جتديد. هي اإلجتماع بني املديرين ومجيع املدرسني يف هذا امل

 ميع منفذين يفمي جللتقو االتجديد املطبق هلذا املعهد، فيها املناقشة أو املشاورة أو 
يف  نفيذهيتم تجتماع هو صياغة التجديد الذي سالغرض من هذا اال هذا املعهد.

اللغة  تعلم هدافأهذا النزل ، حبيث تكون هذه خطوة أوىل مهمة للغاية يف حتقيق 
 كما قال مدير املعهد:  .العربية

قمت للتنسيق بني مجيع املعلمني يف هذه املعهد، ويف تطبيقه بشكل مناقشات "
أو  األنشطةوكذلك يبحث فيها  بصيغة التجديدية هلذا املعهدخفيفة تتعلق 

يف هذا املعهد أو املشاكل اليت يواجهها املعلم يف أثناء عملية  اخلطوات اجلديدة
 152."التعلم

 وسأل الباحث إىل مدرس اللغة العربية وقال:
بشكل  يف أول جتديدية تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد، اإلجتماعقامت "

 153."التجديدية هلذا املعهدبصيغة مناقشات خفيفة تتعلق 

 لتأكيد هذا البيان سأل الباحث إىل مدرس األخرى وقال:
تقدم املناقشات  هي يف االجتماع البحث، و تماع حيضره مجيع املدرسنياالجهذا "

مناقشات حول عملية هناك وكذلك . جتديد تعليم اللغة العربية يف عهدأنشطة امل

                                                             
أبريل  30مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمي برندوان. يوم اإلثنني اتريخ،  152

 م 2018
مقابلة مع أستاذ دفيد حارينتو وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء  153

 م 2018مايو  2اتريخ، 
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يواجهها املعلم عند التدريس أو سوف ، واملناقشات حول املشاكل اليت التعلم
 154."ميالتعل التجديدية يف تتعلق بعمليةاحلالت األخرى 

لتقدم و نسيق ع لتهبذا البيان عرف الباحث أن يف هذا املعهد هناك اإلجتما 
هناك  جتماع اإلمجيع أعضاء املعهد يف جتديد تعليم اللغة العريب، سوى ذلك يف

وجرى  .عربيةغة الاملعلم عند جتديد تعليم اللالبحث حلل املشاكل سوف يواجهها 
 .هذه اإلسترياتيجية األوىل يف عملية التجديد هلذا املعهد

 ختطيط برانمج اللغوية .2
أن برانمج اللغوية يف أي معهد كانت مهمة جدا يف التطور إتقان اللغة 

عربية تطور عملية تعليم اللغة الالعربية. من نتائج مالحظة الباحث يف هذا املعهد، 
لتحقيق الطالب األهداف يف التعليم. ومن اإلسرتاتيجيات يف التطوير هناك كثر 

كما قال   155الربانمج اللغوية التدريبات فيها واملمارسة يف استخدام اللغة العربية.
 مدير املعهد:

"هنا، كثري الربانمج الذي ننفذ كل يوم وكل أسبوع للطالب. خنطط هذا الربانمج  
دثة اليومية وتزويد املفردات وغري ذلك، أما الربانمج اللغوية كل يوم كمثل حما

األسبوعي كمثل احملاضرة أو اخلطابة. هبذا الربانمج نرجو للطالب يستطيعون أن 
يتكلم ابستخدام اللغة العربية، فبهذا الربانمج هم ميارسون وينمو ذكاءهم يف اللغة 

 156.العربية"
 وزاد مدير املعهد يف املقابلة وقال:

                                                             
مقابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء 154

 م 2018مايو  2اتريخ، 
 م 8201مايو  10 – 1نتائج املالحظة يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية برندوان. اتريخ  155
أبريل  30مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمي برندوان. يوم اإلثنني اتريخ،  156

 م 2018
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هناك الربامج اليومية والربامج األسبوعية يف هذا املعهد. للربامج اليومية هي تزويد "
املفردات قبل النيام، واحملادثة اليومية. مث الربامج األسبوعية هي احملاضرة أو مترينات 

 157طابة، جتري ثالث مرات يف األسبوع".للخ
 ال:وق ،وسأل الباحث إىل مدرس اللغة العربية لتأكيد هذا البيان

فردات امل لتزويدكل يوم بعد صالة الصبح يف املسجد، يعود الطالب إىل الغرفة "
بعد ذلك ميارس الطالب املفردات اجلديدة . احلجرات ديدة يقدمها املشرفاجل

. يف الليل نداء النوم يف الليلنفذ قبل الوالوقت لهم ائقأصدمع بشكل احملادثة 
 158."يستمر هذا النشاط كل يوم

 قال:و خرى، البيان تناسب على ما يقول مدرس اللغة العربية األوهذا 
"كل صباح، حنن نزيد املفردات اجلديدة للطالب ليحدث أو ليمارس قبل النيام. 
وأما اخلطابة ننفذ ابجلماعي حسب الفراق يف الفصل، ومجيع الطالب جيب أن 

 159.يشاركون هذه الربانمج"
كل يوم   د نفذملعهاج اللغوية يف هذا هبذه البياانت عرف الباحث أن الربانم

لطالب مع ومية لالي وكل األسبوع. يف تطبيقه يعين بشكل تزويد املفردات واحملدثة
 لك عرف.وكذأصدقاءهم وممارسة اخلطبة ليطبق كالم اللغة العربية الفصاحة
لعربية للغة االيم الباحث أن هذا الربانمج هي من أحد اإلسرتاتيجيات بتجديد تع

 .ا املعهديف هذ
 
 

                                                             
أبريل  30للمعلمني اإلسالمي برندوان. يوم اإلثنني اتريخ،  مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير معهد تربية السلفية 157

 م 2018
مقابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم  158

 م 2018مايو  2األربعاء اتريخ، 
بية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء مقابلة مع أستاذ دفيد حارينتو وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تر  159

 م 2018مايو  2اتريخ، 
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 تشكل بيئة اللغوية  .3
هذه احلالة من اإلسرتاتيجيات الثاين يف جتديد تعليم اللغة العربية يف هذا 
املعهد. شهد الباحث أن هذه يشكل البيئة لكمل املنظمة املوجودة ولتحقيق 
األهداف التعليم اللغة العربية يف هذا املعهد. والبحث عن البيئة هي يتخصص يف 

بعد جتديدية هناك نظام املعهد الذي أوجب مجيع  160يف هذا املعهد. بيئة اللغوية
الطالب أن يستخدم اللغة العربية يف اإلتصاالت اليومية. هذه من اإلدارة أو اجلهد 
أو احملاولة املدرس يف تنمية قدرة الطالب ابستخدام اللغة العربية كامال. بعد مت 

 حياة اليومية. كما قال مدير املدرس يف عرض النظري سوف ميارسون الطالب يف
 املعهد:

نطلب جلميع الطالب أن يستخدم اللغة العربية يف أنشطتهم اليومية يف مجيع "
حنن نريد من الطالب أن ال يكونوا أذكياء يف قراءة الكتاب الفقط . املكان

 161."فحسب ، بل يكونوا أذكياء أيضا يف التحدث ابللغة العبية

 ية:الباحث إىل مدرس اللغة العرب لتأكيد هذه البياانت، سأل
نعم ، جيب جلميع الطالب استخدام اللغة العربية يف التفاعل واإلتصاالت، ويف "

الواقع ليس فقط للطالب، وكذلك جيب املعلمني ابستخدام اللغة العربية يف عملية 
 162."هذا حبيث ميكن للمدرس أن يكون مثاال جيدا للطالب. التعلم

 البااين إىل مدرس األخرى، وقال: وحتقق الباحث عن هذا
نعم جيب للمعلم ابستخدام اللغة العربية إما كان يف عملية التعلم أو يف التصاالت "

 163."اليومية مع الطالب
                                                             

 م 8201مايو  10 – 1نتائج املالحظة يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية برندوان. اتريخ  160
أبريل  03مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمي برندوان. يوم اإلثنني اتريخ،  161

 م 2018
مقابلة مع أستاذ دفيد حارينتو وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء  162

 م 2018مايو  2اتريخ، 
مقابلة مع أستاذ مسيونو خطاب وهو مدرس اللغة العربية يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم  163

 م 2018مايو  2يخ، األربعاء اتر 
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هبذه البياانت عرف الباحث أن البيئة اللغوية يف هذا املعهد هي ألجل 
هذه من  .واحلياة اليوميةلتهيئة الظروف اليت تدعم بعضها البعض بني عملية التعلم ا

اإلدارة أو اجلهد أو احملاولة املدرس يف تنمية قدرة الطالب ابستخدام اللغة العربية  
 كامال.

ومن البياانت السابق، قدم الباحث اجلدوال ليشرح اإلسرتاجتية يف جتديد 
 تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد.

 :7اجلدوال 
 إلسرتاتيجية جتديد تعليم اللغة العربية رسم البياين

 يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية
 
 
 
 
 
 
 

من هذا اجلدوال، عرف الباحث أن اإلسرتاجتية يف معهد تربية السلفية 
عمليته. بدأت جتديد بعملية تنسيق بني للمعلمني اإلسالمية كانت بسيطة يف 

مدير املعهد واملدرس مث استمر بتخطيط الربانمج اللغوية واألخري تشكيل البيئة 
اللغوية. هذه من اإلسرتاجتيات يف جتديد تعليم اللغة العربية لكي تكون انجحا يف 

 عملية جتديد يف هذا املعهد.
 

جتديد تعليم اللغة 
 العربية

 تنسيق

 تشكل البيئة

 ربانمجختطيط ال
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 مشكالة جتديد تعليم اللغة العربية .4
غة ليست لي، فألجنبية للطالب اإلندونيساكان تعليم اللغة العربية لغة 

ن، هناك ملعهديذين اوكذلك جتديد تعليم اللغة اللعربية يف هالسهولة يف تعليمهم. 
حث عن ث الباسنبحاملشكالت اليت تواجهها املعلم واملتعلم يف عملية تعليمهم. و 

 ي:املشكالت جتديد تعليم اللغة العربية كما يل
منب وان سو رندبمعهد تربية املعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي  .أ

 مادورا
 خلفية تربية املعلم .أ

 الطالب توجيه على قادراً  يكون أن املتوقع من خبري هو املعلم
 عم متوافقاً  لماملع معلم أتهيل يكون أن جيب ، لذلك. التعلم أهداف لتحقيق

 .املعلم يدرسها اليت املادة
للخدمة أنفسهم يف  اخلرجيني من هم املعلمني كثر  املعهد، هذا يف
  لذلك السلفي، معهد من يف تربيتهم خيلف معلما الباحث جيد مل. هذا املعهد

. للطالب الرتاث الكتب تدريس عند مشكلة يوجدون املعلمني بعض كان
يم  يف تعل النصوص قراءة على العادية املعلم غري املعلم أو بسبب قلة هذه احلالة

 كما قال حمضر على وفا:  164كتب الرتاث.
 وسائل غياب سيما ال. األصفر الكتاب يف املزيد لدراسة فعالية أقل وقت "

كتاب جنو   مثل أساسيات، نتعلمه فقط النحو والصرف متعمقة، التعلم
 165".الرتاث للكتب جيدة قراءة ثقافة منلك ال بذلك. الواضح

 قال:مدرس األخرى، و وقد أكد الباحث عن هذه البياانت إىل 

                                                             
 م 2018مايو  25نتائج املالحظة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب. اتريخ،  164
يوم  مقابلة مع أستاذ حمضار علي وىف وهو مدرس اللغة العربية للمرحلة العالية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. 165

 م 2018أبريل  28السبت اتريخ، 
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قيمة  وإعطاء اجلملة وزن حتديد يعين عند التدريس يف وجدانها اليت املشكلة"
 لتعلم يستخدمون املعلمني معظم يكن مل البداية منذ ألنه. للجملة احلركة

 166."نواجه الصعوابت هبذا احلال لذلك الرتاث، الكتاب
 لىع ثرياأت ونيكهبذه البياانت عرف الباحث، أن خلفية تربية املعلم 

 جيب لكلذ يم.التعل التعلم، ويكون مهم جدا لكفاءة املعلم يف عملية يف املعلم
 شاكلامل حل وتسهيل املعلم كفاءة  لتحسني خاص تدريب هناك يكون أن

 املعلمون. يواجهها اليت
 صفراألقراءة كتاب يف ثقافة العدم  .ب

ال شك على أن ثقافة يف قراءة هي من أحد عناصر يف جناح تنمية 
تعليم. وشهد الباحث على أن يف هذا املعهد نقصان هبا، هذه احلالة تتعلق 

عند إجراء خبلفية تربية املدرس اليت تكون من أحد املشاكل يف هذا املعهد. 
عما يتعلق بكتاب  املواد ينالون، مل عهديف هذا امل القدميةعملية التعليم املعلم 

فتكون هذه احلالة مشكلة يف جتديدية هلذا  167.الرتاث، فهم مل يتعودو هبا
 :كما قال انئب مدير املعهد.  املعهد

يف القدمية، عند ما . مجيع املعلمني هم من خرجيي هذه املعهد"
يكون طالبا يف هذا املعهد مل ينالون تعليم كتب الرتاث، لذلك عندما يدرسون 

ألن من البداية مل يكن . الكتب الصفراء كانوا يواجهون صعوابتاألن 
ولكن مت مناقشة هلذه الصعوبة . املعلمون معتادون على قراءة الكتاب األصفر

168."مع األساتذة األهلي
 

                                                             
ستاذ أندري سوترسنو وهو مدرس اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم مقابلة مع أ 166

 م 2018أبريل  28السبت اتريخ، 
 م 2018مايو  25نتائج املالحظة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب. اتريخ،  167
 27معهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب. يوم اجلمعة اتريخ، مقابلة مع كيهي احلاج غلزي مبارك وهو مدير  168

 م 2018أبريل 
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عليم  تناك ههبذا البااين عرف الباحث أهنم قبل يكون مدرسا، ليس 
ذه هحث عن باوأتكد ال كتب الرتاث. فلذك احلال، مل يتعادون بذلك امواد.

 البياانت إىل مدرس اللغة العربية األخرى وقال:
حنن مل معتادين على تدريس الكتب الصفراء، ألنه يف أنشطتنا اليومية اندرا "

نناقشة هذه املسألة مع أقدم املعلمني يف . ما ترتبط ابلكتب الصفراء
 169."اإلجتماع

ى، ألخر االعربية وأتكد الباحث عن هذا البيان إىل مدرس اللغة 
 وقال:

مبا يف ذلك أنين   ني من صعوبة تعليم الكتاب األصفر،اشتكى بعض املعلم"
 170."كنت معتادًا على قراءة نص الكتاب األصفر

ر األصف لكتباهبذه البياانت عرف الباحث أن عدم الثقافة يف قراءة 
لرتاث. كتب ا  عليمليس هناك تتصبح املشكلة املهمة يف التعليم، تسبب احلالة 

ة  تنمييفهمة موتكون هذه املشكلة  فلذك احلال، مل يتعادون بذلك امواد.
 تعليم. 

 وقت تعليم كتب الرتاث يف هذا املعهد .ج
 ميةتصاالت اليو إ يف العربية اللغة ستخداماب تقاناإل فإن األساس، يف

 هو رتاثال الكتب ميتعل عن وكذلك ،عهدامل هذا يف جدا مهم الطالب بني
 الدراسة لساعات النسيب عدد. عهدامل هذا يف جدا مهم سو در من أحد ال

 .التعلم أهداف لتحقيق جدا مهم

                                                             
مقابلة مع أستاذ زينول حسن وهو رئيس مركز اللغغ العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم اجلمعة اتريخ،  169

 م 2018أبريل  27
يوم  العالية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. مقابلة مع أستاذ حمضار علي وىف وهو مدرس اللغة العربية للمرحلة 170

 م 2018أبريل  28السبت اتريخ، 
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 املعهد هذا يفشهد الباحث  األشياء، أهم من واحدة أهنا الرغم على
 من نوعني ابستخدام األسبوع، يف مرتني الرتاث كتب  ميتعل تنفيذ يتم

 مقرابً  طالبال جتعل مل ألهنا أساسية شكلةامل ذلك احلال يكون 171.الكتب
 وزاد املعلم عن هذا البيان وقال: .األصفر الكتاب قراءة على واعتاد
 األربعاء يوم كل.  واألربعاء األحد يوم كل  الرتاث كتاب  تعليم تنفيذ "يتم

 ويوم الصف، ملستوى وفقا أو الكتب اإلسالمية العامة الكتب يستخدم
هذه أن  انحية، من. اجلورومية مثل اللغة كتب  على الرتكيز يكون األحد

 مشكلة هذه أخرى، انحية من ولكن ،الوقت التعليم كانت قصرية للطالب
 قراءةيف  اعتاد الطالب جيعل ال الصغري الوقت مقدار ألن للطالب ابلنسبة

 172."لرتاثا الكتب وفهم
 عه وهوحث مهذه احلالة تناسب على بيان التالميذ يف مقابلة البا

 يقول:
 توجد ال ذلك وبعد األسبوع، يف فقط مرتني الرتاث الكتاب دروس عقد "يتم

 173"لدروسا يتعلق بذلك أخرى أنشطة
 على أتثري هلا اليت التعلم ساعات عددقلة  هييف هذه احلالة  املشكلة

 الدراسة تساعا من عدد ةقلرتاث. ال الكتب مع التكيف يف الطالب قدرة
 حنو لطالبا على التعود يف للطالب ابلنسبة مشكلة ميثل رتاثال بالكت

 أو ةإضافي دروس إىل حاجة هناك لذلك. اإلسالمية النصوص دراسات
 .للدرس اجتماعات

                                                             
 م 8201مايو  25 - 21نتائج املالحظة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية برندوان سومنب. اتريخ،  171
يوم  علمني اإلسالمية.مقابلة مع أستاذ حمضار علي وىف وهو مدرس اللغة العربية للمرحلة العالية يف معهد تربية امل 172

 م 2018أبريل  28السبت اتريخ، 
مقابلة مع أمحد ندمي مبارك وهو تلميذ الصف الثالث للمرحلة الثانوية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية. يوم  173

 م 2018أبريل  22األحد اتريخ، 
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رندوان مي بإلسالمعهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية مبعهد األمني ا .1
 سومنب مادورا

 قلة عدد املعلم .1
 بجي لذلك ، لمالتع عملية يف الرئيسيني املنفذين من واحد هو املعلم

 ألن ،املعلمني عددو  جودة مراعاة أيًضا جيب لذا. املعلم وجود إىل بعناية النظر
 .التعلم أهداف لتحقيق الطالب يرشد املعلم

ون يف علمالباحث، هناك املسألة مهمة بعدد امل مقابلة من نتائج
ملواد انواع ملستوى أباملواد، أو يعلم إحدى ا من كثريا  هو يعلم التعليم. املعلم

إىل  يمية، وأيثرالتعل وادالتعليمية. هذه احلالة يكون مدرسا ليس هبا تركيزا أبحد امل
 جودة التعليم لدى املتعلمني. كما قال مدير املعهد:

 املعهد هذا ألن ، الرتاث الكتب تعلم يف املدرس أعضاء قلة من املعهد هذا"
 أو ن هبذا املعهداليعرفو  املعلمني خارج املعهد من وميكن. يقوم قبل ست سنوات

 يكون أن معلم املعهد كل  على جيب لذلك. املعهد هذا يف ابلتدريس اليهتمون
 174."الدراسة ساعات فراغ لتجنب ابملواد الكثرية تعليم على قادرًا

 ل:ية وقاعربوأكد الباحث عن هذا البياانت بسأل إىل مدرس اللغة ال
املعهد، عدد مدرسني  هذا يف يدرسون الذين املدرسني من كثريا  يوجد ال نعم"

  بتدريس قمت ، العربية اللغة تعليم سوى. الرمسية املدارس يف كمدرسني  ليس هنا
 175".قمت بذلك احلال لكنين ، قليالً  كنت متبعا  الواقع يف الفقه. كتب

قلة عدد ب يف هذا املعهد املشكلة هذه البياانت يدل على أن أصبحت
اللغة مسألة لتعليم مهارة الكالم وأخريه عدم اإلهتمام املعلم على تعليم  ستكوناملعلم 
 .يتهكثرة التوظيف يف عمل  العربية

                                                             
أبريل  30مقابلة مع أستاذ أانس وهو مدير معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمي برندوان. يوم اإلثنني اتريخ،  174

 م 2018
مقابلة مع أستاذ سويونو خطاب وهو مدرس اللغة العريب يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية. يوم األربعاء  175

 م 2018مايو  2اتريخ، 
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 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

وع مبوض تعلقيعما  السابقة، اليت قدمها الباحث استناًدا إىل البياانت
لى حيتاج ع. يةلتقليداارس جتديد تعلم اللغة العربية يف املدارس احلديثة ابملد البحث وهي

 .قةالساب لبحثاالذي يناسب على النظرايت املوجودة يف الباب السابق أو من  شرح
تاج على حييدان  امليفيستخدم النزرايت املقدمية لصحة البياانت اليت وجد هبا الباحث 

 ش النتائج البحث على النظرايت املوجودة.مناقشة البحث لتناق
بية ومعهد تر  يةسالم اإلر جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد تربية املعلمنيظواه .أ

 السلفية للمعلمني اإلسالمية

هناك عملية جتديدية يف  اعتمادا على البياانت السابقة وجد الباحث
الفكرة اجلديدة كالطريقة شعر التجديد هو أن جيجي وجيااي  ين. كما قالاملعهد هذين

أو االبتكار  فهبما الشخص أو األشخاص عن شيء جديد بشكل االكتشا
مها متسوي يف  176الت الرتبوية.شكامل املستخدمة إلدراك غرض الرتبية أو لتحليل

 تنفيذ جتديد يف تعليم اللغة العربية، ولكن فيها خمتلفتان يف مشول التجديد.

 العربيةجتديد أهداف تعليم اللغة  .1

هج يف املن نقص جرى جتديدية هلذين املعهدين لتنمية قدرة الطالب وليكامل
، قارن لسبقةاانت تعليم اللغة العربية لديهما حسب احتيتاجهم الطالب. من البيا

ث إىل البح يدانالباحث البياانت عن األهداف من هذين املعهدين املوجودة يف م
 البسيط التايل: دوالاجل

 
 
 

 

                                                             
176 Cece Wijaya dkk, upaya pembaharuan, hlm 15 



94 
 

 
 

 :8اجلدوال 
 ة العربيةاجلدوال ملقارن يف جتديد أهداف تعليم اللغ

 سالميةني اإلعلميف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد تربية السلفية للم

مرة
الن

 

أهداف تعليم اللغة 
 العربية

 األهداف بعد جتديدية األهداف األول
TMI TASMIA TMI TASMIA 

 √ √ √ – مهارة اإلستماع 1

 √ √ √ – مهارة القراءة 2

 √ √ – √ مهارة الكتابة 3

 √ √ – √ مهارة الكالم 4

 

تربية  ركزوا تعليم اللغة العربية يف معهدبذلك األمناط يستنبط الباحث أن 
اللغة العربية واهلدف وهلا يعين لتنمية قدرة الطالب يف استخدام أب املعلمني اإلسالمية

األساسي ملعهد تربية املعلمني اإلسالمية يف أوهلا يعين لتنمية قدرة الطالب على 
اإلسرتاتيجية املنطوقة أو ركز اهلدف هلذا املعهد عن كيفية اللغة العربية مستخدمة يف 

 لكامل املهارات اللغوية العربيةأهداف تعليم اللغة  تطورا يف هناك حياهتم اليومية.
يعين أن اهتمام التعليم ليس للكالم فحسب، كانت اإلهتمام للمهارات األربع. 
يقصد ابألهداف هي جمموع النواتج التعليمية اليت ينتظر أو يصل إليها الطالب بعد 

  177مرورهن ابخلربات اللغوية املختلفة اليت خطط هلم هذا املعهد.
جتديدية مضاد مبعهد  جرىأما يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية 

تربية املعلمني اإلسالمية. يف األوىل ركزو املدرسون تعليم اللغة اللغة العربية يف قراءة  
كتب الرتاث فحسب. ومبرور الزمان كانت تعليم اللغة العربية يف هذ املعهد ليس 

بتغيري  للقراءة كتب الرتاث فحسب، بل جرى تعليم اللغة العربية لفهم كالم العربية.
هذا األهداف كانت جتديدة جتري هلذا املعهد اىل تعليم اللغة العربية احلديثة، كما 

                                                             
 27م. ص  2005القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  تعليم اللغة العربية.سالن. ر حممد  177
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قالت نور هداية يف هبثها أن اإلجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية هي تنمية 
معرفة الطالب كيفية التكلم ابللغة العربية وقدرة الطالب يف قراءة كتب الرتاث اليت 

 اللغوية املهارات مجيع من الطالب متكني إىل السعيوكلهم من  178تكون تقليدا.
  179يف هذين املعهدين. سواء حد على وكتابة وقراءة وكالم استماع من

 جتديد حمتوى تعليم اللغة العربية .2

 ناكهمية إلساليستنبط الباحث أن عملية جتديد يف معهد تربية املعلمني ا
 يةالعرب اللغة استخدام يف بتعمق الطالب فهم لزايدة للطالب تعطى إضافية مواد

 معرفةك  "ميةو ر جكتاب "األ  الطالب يتعلم املثال، سبيل على. وتعليم كتب الرتاث
 ياءذكاأل هلم يسل الطالب أن أمل على. العربية اللغة استخدام يف للطالب إضافية

ن أاين يدل على هذا البا .نفسها اللغة علم حول فهمي أيضا ولكن فقط، اللغة يف
م كتب لتعليايف  املواد الدراسية للطالب هناك الزايدة لتكميل ولتسهيل الطالب

 ايدة املوادية بز ديدجتالرتاث. أما يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية جرى 
 يفتمام املدرس اد اهلة ز التعليمية بسبب تغيري أهداف تعليم اللغة العربية. هبذه احلا

 يفطالب كن اليتمو  يف التعليم الطالب على نتائج جيدة حبيث حيصل غرض املواد
 لسابقةا املواد وإزالة تقليل دون املواد هذه زايدة تتمو  .درستحتقيق أهداف ال

لى عالحي يبني ا. لتوضيح البياانت عن املهارات اجلديدة سالتعلم يف املوجودة
 األمناط التالية:

هلذين املعهدين من الناحية العملية، سيكون للتجديد يف أهداف التعلم 
يف على حد سواء  أيًضا يةتجديدب تغرييتأثري على املواد التعليمية اليت جيب أن ت

أضافوا املعلمون ابلدروس اجلديدة ملادة اللغة العربية اليت يف هذين املعهدين تنفيذه. 
اعتربهم أبهنا تستطيع أن تعطي املعرفات والكفاءت اللغوية للطالب، ولذلك أضافوا 

                                                             
ماالنج:  اإلجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية مبعهد النور ومعهد الرفاعي يف ماالنج جوى الشرقي.نور هيداية،  178

 94م. ص.  2014مكتبة جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج، 
 ,JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM .اجتاهات جديدة يف جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيانصر الدين.  179

Vol. 1 No. 2, Desember 2017.  .430ص 



96 
 

 
 

معلمو معهد تربية املعلمني اإلسالمية بدرس القواعد اللغوية وأما معهد تربية السلفية 
ارسة اللغة العربية. وأشارت هذه للمعلمني اإلسالمية يضيف درس الذي كثر به مم

الدروس اجلديدة أن املعهد يستخدم نظرية اللغة الوحدة ونظرية الفروع يف تعليم اللغة 
 180العربية أو يسمى ابلنظام اجلمعي بينهما.

 جتديد طرق تعليم اللغة العربية .3

لعربية هبذا لغة ام الالطريقة اليت كثر استخدامها املدرس قبل جتديدية يف تعلي
 هيةعية شفسمال الطريقة املدرسني ميستخد ملعهد هي طريقة املباشرة. سوى ذلك،ا

 وتزويد لرتاثاليم كتب يعين عند تع العربية، اللغة تعلم يفوالطريقة النحو والرتمجة 
عو مسب على ما ن أو ينطقون الطاليقولو  مث الطالب هبا يستمع طريقةب املفردات

عهد يف م أما .ةلغلا خمترب يف الدروس تنفيذ عند تلك الطرقة ويستخدموا أيًضا هبا.
رتمجة قة النحو والوطري اشرةتربية السلفية للمعلمني اإلسالمية التعليم جيري بطريقة املب

كتب أمام الذي قام املدرس بقراءة ال (bandongan)التعليم اجلامعي  على شكل
لعربية اللغة ىل االطالب وهم يستمعون. ويف تطبيقه يقرأ املدرس كتااب ويرتجم إ

 إلقليمية.اللغة س اباجلمال أو الكلمة السهلة يف فهم الطالب، أحياان يرتجم املدر 
ا وهذه من احملاولة هلذين املعهدين لتحقيق األهداف تعليم اللغة العربية. كم

حسني الدئيمي وعباس لبوائلي أن طريقة التدريس هي األداة الوسيلة الناقلة  قال
للعلم واملعرفة املهارات، وهي كلما كانت مالئمة للموقف التعليمي ومنسجمة مع 
عمر املتعلم وذكائه وقابلياته وميوله كانت األهداف التعليمية املتحققة عرها أوسع 

  181عمقا وأكثر فائدة.
 
 
 

                                                             
180 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2011. Hlm. 127 
)عمان: دار  اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  181

  88م( ص  2005الشروق للنشر للتوزيع، 
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 بيئة اللغويةجتديد  .4

كان معهد تربية املعلمني اإلسالمية حديثا تقوم هبا بيئة اللغوية كمعهد 
، ال بحثيف هذه امل. تصبح بيئة اللغة متفوقة يف نظام التعلمالعصري األخرى، اليت 

 عهدأن املية عما يتعليق ببيئة اللغوية. كما قال أندري هيدية هلل جتديدالباحث يوجد 
اللغة العربية واإلجنليزية ة الذي يستخدم يمن املؤسسات التعليمية الرمس احلديثة هي

 182يوميا.

أما معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية كانت معهد سلفيا اليت تقوم هبا 
، ال تؤدي بيئة التأسيس، يف البداية من البياانت املوجودة جتديدية يف بيئة اللغوية.

، الطالب استخدام لغة عربية واحدة بيئة تتطلب منالتعلم يف هذه املدرسة إىل 
 واإلتصاالت. وبعد جتديدية ومعظم الطالب يستخدمون اللغات اإلقليمية للتفاعل

هتتم هبا اللغة العربية ليس لفهم لغة الدين فحسب، بل تكون اللغة العربية كلغة ال 
هتيئ البيئة إتصاالت اليومية. وهذه من حاولت هيئة املعهد ابجلهد لتشجيعهم و 

العربية يف مسكن الطالب الذي يكون مركز إبقامة األنشطة اللغوية خارج الفصل 
183ليسهل املدبرين وحمرك اللغة واملدرسني مراعاهتم وإرشادهم وإشرافهم.

 

 جتديد األنشطة اللغوية .5

بعد جتديد يف أهداف تعليم اللغة العربية هناك تغيريات من عناصر تعليم 
قيق أهداف التعليم. من بياانت امليدان البحث يف معهد تربية اللغة العربية لتح

لتنمية قدرة الطالب يف  ةاخلاص السلفية للمعمني اإلسالمية هناك أنشطة اللغوية
مهارات اللغوية، خمصوصا يف تطور قدرة الطالب للكالم. كمثل احملاضرة األسبوعية 

                                                             
ماالنج: مكتبة . السلوكيةالنظرية  على ضوء ماالنج ابكس البيئة العربية مبعهد دار األخوة إدارةأىدري هداية هللا،  182

 4 -3م. ص.  2018جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج، 
 4 -3ص.  إدارة البيئة العربية مبعهد دار األخوة ابكس ماالنج.أىدري هداية هللا،  183
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يدل على أن هذا  وغري ذالك.تزويد املفرادات يف كل ليلة و أو التمرينات للخطابة، 
األنشطة اللغوية تواجه لتنمية قدرة الطالب ولتسهيل الطالب يف إتقان اللغة العربية 

 و لتعتاد ابستخدامها يف عملية اليومية.
 إىل تشري إهنا. األنشطة املهمة يف تنمية اللغة العربية هلذا املعهدهذه وكانت 

 إن اإذ األجنبية اللغة تعليم يف حديثة اجتاهات العربية اللغة تعليم إدارة مواكبة
 اللغات تعليم جمال يف األخرية التطورات من يعد خاصة ألغراض اللغة تعليم

 دائرة توسع مراعاة العربية اللغة تعليم إدارة يف تعكس إهناوكذلك  184.األجنبية
 فريدا دافعا تعد مل الدينية األهداف أن تعكس كما  وتنوعها العربية اللغة تعلم أهداف

 185.اإلندونيسيني لدى العربية اللغة تعلم يف

 جتديد تقومي تعليم اللغة العربية .6

 ترتاوح اليت معاتيف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ابجل االمتحاانت جترى
. السادسة من املرحلة العالية املستوى إىل األوىل من املرحلة الثانوية ستوىامل بني

يف هذا  االختبارات. الطالب مستوايت مجيع بني العشوائي الفضاء تقسيم وكذلك
اإلختبار فصل  ،وهي اإلختبار النصفي األول ،يف العام مرات ربعاملعهد جتري أب
 هذا من الغرضواإلختبار ألخر الدراسي.  اإلختبار النصفي الثاين، ،الدراسي األول

 يتعلمون حىت األخرى الطالب بني تنافسًيا شعورًا الطالب يكون أن هو االختبار
. أما يف معهد تربية السلفية للمعلمني التعلم يف كاسلونيت والواإلجتهاد  دجلاب

 ختبارإلا هو اجلماعة أمام مفتوًحا الكتاب بشكل قراءة اإلمتحان اإلسالمية جرى
املعهد. أما يف  هذا من ولتخرج لتمرير الطالب يف أخر السنة  امطلق يتبعها الطالب

ومي جتري كمعهد األخرى يعين يف نصف السنة أو اإلختبار الدراسي األوىل تقدمي التق

                                                             
 INDONESIAN ISLAM, JOURNAL OF .اجتاهات جديدة يف جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيانصر الدين.  184

Vol. 1 No. 2, Desember 2017.  .436ص 
 438ص,  اجتاهات جديدة يف جمال تعليم اللغة العربية.نصر الدين.  185
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 هذين املعهدين ومن جمال التقومي يف و يف أخر السنة أو اإلختبار ألخر الدراسي.
 186تعليم اللغة العربية حيتوى على:ل
 ملختلفةغوية االل تقومي الطالب، يقصد به حتديد مستوى الطالب بنسبة للمهارات (ج
 فاية يفدى كمتقومي املعلم، ويقصد به حتديد مستوى املعلم والوقوف على   (ح

 غرض املادة العلمية وحتقيق أهداف الربانمج
 هاهدافأتقومي املنهج، ويقصد به حتديد مدى قدرة املنهج على حتقيق  (خ
مي الذي ى العلتو تقومي الكتاب، يعترب تقومي الكتاب جزءا من أجزاء تقومي احمل (د

 املنهجيشتمل عليه 
 ملنهجليها امل عتقومي الوسيلة، الوسيلة التعليمية عنصر من عنلصر اليت يشت (ذ

 

 لسلفياعهد اسرتاتيجية جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد العصري وم .ب

هناك اسرتاتيجيات يتم استخدامها  جيب أن تكون، يةيف تنفيذ التجديد
. تكون اإلسترياتيجية إهتماما يف تطبيقه لنيل األهداف أو لتسهيل تنفيذ التجديد

 اإلستارتيجيةأن  كريشا  كما قالالقصد املكتوبة يف تعليم اللغة العربية هلذا املعهد.  
 املوارد وختصيص البعيد، املدى على وغاايهتا ألهدافها املنظمة تحديدحماولة ل أبهنا

لديها  عهدينامل ينامليدانية من هذ من البياانت 187.والغاايت االهداف هذه لتحقيق
تسهيل الشرح الذي يكتبه . ليف هذه العملية واملختلفة بينهما اسرتاتيجياهتا اخلاصة

 :الباحث يف اجلدول التايل
 
 
 
 
 

                                                             
 215ص  يف طرق التدريس الرتبية،صاحل عبد العزيز،  186

  3ص اإلدارة اإلسرتاتيجية. شاكر تركى أمني،  187
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 :9اجلدوال 
 اجلدال يف إسرتاتيجية جتديد تعليم اللغة العربية

 للمعلمني اإلسالميةيف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد تربية السلفية 

رقم
ال

 

ات
يجي

رتات
إلس

ا
 

 معهد
TMI TASMIA 

  التجديديةاإلجتماع للتنيسيق  ينفذ التنسيق بني مدير املعهد 1

إعداد املنهج اجلديدة لتعليم  2
 اللغة العربية وكتب الرتاث

 ختطيط برانمج اللغوية

3 
جتنيد مدرس اللغة العربية مث 

اللغة التدريب والتوجيه ملدرس 
 العربية

 تشكل بيئة اللغوية

4 
أتليف جممع املدرس الدراسي  

 لتعليم كتب الرتاث
 

تنفيذ التقومي األسبوعية ملدرسي   5
 كتب الرتاث

 

 

 من اجلدول السابقة يستخلص الباحث البيان إىل تقسيم التايل:
 معهد تربية املعلمني اإلسالمية .1

 عهد، قامت هذه املالتجديد قبل تنفيذ عمليةهذه اإلسرتاتيجية األوىل 
 نفذ عهد.امل اهذ يف لصياغة التحديثات الصحيحة اليت ستنفذها ديربتنسيق مجيع امل

سالمية اإل التدريس لزايدة مقرتحاتو عندما ظهرت فكرة  بني املديرينلتنسيق لاجتماع 
يف هذه  ديرينيف اجتماع امل ليبحثواستمر االقرتاح  ة.الطلببعمق من أحد أولياء 

قام هذا االجتماع أيًضا بتنسيق  عهد،بعد املوافقة على التجديد يف هذه امل عهد.امل
اخلطوات  يناقشذا االجتماع هب وكذلك .التحديثات بشكل أكثر عموميةومناقشة 

 عهد.التالية اليت اختذت يف حتقيق التجديد يف هذا امل
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يف  أو جتديدية إلجراء حتديثات ا املعهداالسرتاتيجية التالية اليت تقوم هبا هذ
. تعلم اللغة العربية هي وضع منهج جديد لتعلم الكتاب األصفر وتعلم اللغة العربية

، تقرر أن  ديرمن العديد املناقشات اليت أجراها املانل الباحث البياانت من املقابلة أن 
اب الكتلتعليم املستوايت حيتاج إىل تعليم إضايف غري رمسي  أيكل طالب من 

 لذلك  .خارج ساعات الدوام املدرسي تنفيذها الذي يتم أو الكتب اإلسالمية األصفر
 رتاث.صياغة منهج خاص حول مواصفات شكل دراسة الكتاب الل املعهد حمتاج
 اعلى املعلمني الذين خترجوا من هذفقط  جنيد املدرسق عملية التيطبت

معلمي اللغة العربية من أفضل يتم اختيار  عهد،ج املخار املدرس  من، وليس عهدامل
، مير املعلم املختار بعملية التوجيه بعد ذلك عهد.اخلرجيني الذين خترجوا من هذا امل

هذه التوجيه جتري قبل بدأت سنة دراسية لألساتذة اجلديدة. أما التدريب  ،والتدريب
يف سي جلميع األساتذة ينفذ لتنمية كفاءة املدرس يف التدريس وجرى كل نصف الدرا

 هذا املعهد.
أتليف جممع املدرس الدراسي خاصة لتعليم كتب الرتاث. شهد الباحث أن 
هذه املنظمة قامت لينظم ولتنسيق وإلشراف املدرس تناسب مع مادته يف التدريس. 
سوى ذلك هبذه املنظة تكون املكان ليشاورون املدرس عن مجيع املشكالت التعليمية 

 Guruالرتاث. وقام رئيسا هلذه املنظمة ابسم األستاذ األهلي )املوجودة يف التعليم كتب 

Master هم من األساتذة األقدمية يدرس يف هذا املعهد ولديهم الكفاءة بذلك ،)
 اجملال.

جرى تنفيذ التقومي األسبوعية جلميع املدرس من املرحلة الثانوية حىت مرحلة 
 تطبيقه هناك حصتان، حصة العالية ويف هذه احلالة خاصة ملدرس كتب الرتاث. يف

األوىل التقومي اجلميعي للمدرس يف مكان واحد وقام رئيسا يف هذا اللقاء مدير 
املعهد، والبحث يف هذا اإلجتماع هو املشكالت العامة املوجودة يف املعهد إما 

 املشكالت لدى املدرسني واملشكالت لدى الطالب.
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 معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية .2
اإلجتماع للتنسيق التجديدية اليت سوف تطبيقها يف هذا املعهد تكون  أن

اإلسرتاتيجية األوىل يف جتديدية وكانت مهمة جدا يف عملية جتديد. هي اإلجتماع بني 
املديرين ومجيع املدرسني يف هذا املعهد لصيغة الشكل التجديد املطبق هلذا املعهد، 

الغرض من هذا  جلميع منفذين يف هذا املعهد. فيها املناقشة أو املشاورة أو التقومي
االجتماع هو صياغة التجديد الذي سيتم تنفيذه يف هذا النزل ، حبيث تكون هذه 

 .خطوة أوىل مهمة للغاية يف حتقيق أهداف تعلم اللغة العربية
 واإلسرتاتيجية الثاين لنجاح جتديد يف هذا املعهد وهي تشكل بيئة اللغوية.

ل املنظمة املوجودة ولتحقيق األهداف التعليم اللغة العربية يف هذا يشكل البيئة لكم
املعهد. والبحث عن البيئة هي يتخصص يف بيئة اللغوية يف هذا املعهد. بعد جتديدية 
هناك نظام املعهد الذي أوجب مجيع الطالب أن يستخدم اللغة العربية يف اإلتصاالت 

اولة املدرس يف تنمية قدرة الطالب ابستخدام اليومية. هذه من اإلدارة أو اجلهد أو احمل
اللغة العربية كامال. بعد مت املدرس يف عرض النظري سوف ميارسون الطالب يف حياة 

 اليومية.
تطور عملية تعليم اللغة العربية لتحقيق الطالب األهداف يف التعليم. ومن 

ت فيها واملمارسة يف اإلسرتاتيجيات يف التطوير هناك كثر الربانمج اللغوية التدريبا
 استخدام اللغة العربية.

 

مشكالت اليت تواجهها يف جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد العصري ومعهد  .ج
 السلفي

 معهد تربية املعلمني اإلسالمية .أ

 خلفية تربية املعلم -

تديد لا أحد املشاكل اليت تواجهها املعهد يف تنفيذ جتديدية. هذه من
 الكتاب راءةق في راءخب مدرس وانوکجيب أن ي سةريقوم هبا املدرسو  لتيا املنفذ
مدرسني يف هذه املدرسة ليس لديهم خلفية تعليمية لا أن غمر لا علی ،الرتاث
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حبيث يصبح هذا املوقف مشكلة أو عقبة يف . لمسألةا يف هذه راءخب تظهر أهنم
 فيها حمتوى التأهيل هي تشاهد الواجبات اخلاصة اليت. ألن عملية التنفيذ

املشكالت أكثر من عادة وإشرتط الوقت إلعداده والرتبية تطويل ليحصل 
 188النتيجة القدرة والكفاءة اليت فيها حمتوى العليا.

 عدم الثقافة يف قراءة كتاب األصفر -

مية ح تنال شك على أن ثقافة يف قراءة هي من أحد عناصر يف جنا 
ق ة تتعلحلالانقصان هبا، هذه  تعليم. وشهد الباحث على أن يف هذا املعهد

علم املعند إجراء  عهد.خبلفية تربية املدرس اليت تكون من أحد املشاكل يف هذا امل
ب الرتاث، ق بكتاا يتعلاملواد عم ينالون، مل عهديف هذا امل القدميةعملية التعليم 

 .فهم مل يتعودو هبا

 وقت تعليم كتب الرتاث يف هذا املعهد -

 لىع أتثري اهل اليت التعلم ساعات عددقلة  هييف هذه احلالة  املشكلة
 لدراسةا ساعات من عدد ةقلرتاث. ال الكتب مع التكيف يف الطالب قدرة
 حنو البالط على التعود يف للطالب ابلنسبة مشكلة ميثل رتاثال بالكت

 وأ إضافية دروس إىل حاجة هناك لذلك. اإلسالمية النصوص دراسات
 مت رى اليتاألخ الزمنية سبب هذه املشكلة هو كثافة اجلداول .للدرس اجتماعات

 ث.الرتا كتاب، حبيث يكون من الصعب جًدا زايدة ساعات الدراسة الترتيبها

 معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية .ب

 قلة عدد املعلم -

تواجهها املعهد الشكلة يف جتديدية بقلة عدد املعلمني اللغة العربية هلذا املعهد. 
املواد، أو  من كثريا  هو يعلم املسألة مهمة بعدد املعلمون يف التعليم. املعلموهذه 

يعلم إحدى املستوى أبنواع املواد التعليمية. هذه احلالة يكون مدرسا ليس هبا 
                                                             

188 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 17. 
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عدد قليل من  ية، وأيثر إىل جودة التعليم لدى املتعلمني.تركيزا أبحد املواد التعليم
 كثرة وظائف املعلم.  املعلمني جيعل تركيز أدوار املعلمني قسمة على مهام أخرى

تسبب على عدم الرتكيز املعلم على التعليم و ويزيد بعض املعلم قد وقف يف 
189موقف مهم يف املدرس الذي وجبه على أنشطة يف خارج املدرسة.

 

  

                                                             
 قدس اإلسالمية العالية الفالح مفتاح مدرسة يف العالية املدرسة يف الكالم مهارة تعليممشكالت هلمي سهاب،  189

 130م. ص.  2018، ماالنج: مكتبة جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. 2017/2018 الدراسي العام الوسطى جاوى
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 صل السادسالف
 ملخص نتائج البحث واإلقرتاحات

 نتائج البحثملخص  .أ

استنادا إىل البياانت السابق الذي حصل الباحث من عملية البحث واملناقشة 
اإلسالمية ومعهد تربية البحث حول جتديد تعليم اللغة العريب يف معهد تربية املعلمني 

سلفية للمعلمني اإلسالمية مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا، فيمكن 
 استخلص الباحث كما يلي:

ظواهر جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد تربية  .1
 السلفية للمعلمني اإلسالمية

 جتديد أهداف تعليم اللغة العربية -

هتدف   جتيديد أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية هي
ستعداد تعليم اللغة العربية ليس ألدة اإلتصاالت، وبعده أهداف تعليم اللغة العربية إل

الطالب كمنذر القوم الذي يتفقه يف الدين بني اجملتمع. أما أهداف تعليم اللغة 
فية للمعلمني اإلسالمية كانت خمتلفة مع معهد تربية العربية يف معهد تربية السل

املعلمني اإلسالمية. يف هذا املعهد تعليم اللغة العربية ليس لفهم لغة الدين فحسب، 
 بل كانت تعليم اللغة العربية لإلتصاالت بينهم.

 جتديد حمتوى تعليم اللغة العربية -

ية للطالب هناك الزايدة املواد الدراسيف معهد تربية املعلمني اإلسالمية تكون 
 تقليل دون املواد هذه زايدة تتملتكميل ولتسهيل الطالب يف التعليم كتب الرتاث. و 

، هذه الزايدة لتمكن الطالب مساعدة يف التعلم يف املوجودة السابقة املواد وإزالة
املواد تعليم كتب الرتاث. أما يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية كانت زايدة 

التعليمية بسبب تغيري أهداف تعليم اللغة العربية لنيل املهارات أربع. هبذه احلالة زاد 
 يف التعليم حبيث حيصل الطالب على نتائج جيدة اهتمام املدرس يف غرض املواد

 .سيدر تحتقيق أهداف ال يفيتمكن الطالب و 
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 جتديد طرق تعليم اللغة العربية -

هي الطريقة اليت  يف التعليم الطريقة عامة يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية يستخدم
غة العربية الفصاحة حيتوي من العملية التفاعلية بني املدرس والطالب ابستخدام الل

الطالب يف استخدامها. وهذه الطريقة خيتار بعد وجود املشاورة بني  ليمارس وليطبق
أما يف معهد  .(Guru Master)جممع املدرس الرتبوي حتت إشراف األستاذ األهلي 

التعليم  جيري تعليم بطريقة املباشرة على شكل تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية
الذي قام املدرس بقراءة الكتب أمام الطالب وهم يستمعون.  (bandongan)اجلامعي 

ويف تطبيقه يقرأ املدرس كتااب ويرتجم إىل اللغة العربية اجلمال أو الكلمة السهلة يف 
 فهم الطالب، أحياان يرتجم املدرس ابللغة اإلقليمية.

 جتديد البيئة اللغوية -

ة يتألف بقصد يؤيد احلال ألجل أن البيئة يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمي
السهولة لدى الطالب يف إتقان اللغة العربية. ففي القانون املعهد وجب على كل 
أعضاء أن يتكلموا ابستخدام اللغة العربية، ويف أنشطة اليومية هم يستخدمون اللغة 
العربية يف اإلتصاالت. أما يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ليس فيه جتديد يف 

لبيئة، ألن منذ بداية أتسيسه كانت البيئة هلذا املعهد جيري كمعهد العصري ا
 األخرى.

 جتديد األنشطة اللغوية -

 ة يف معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالميةاخلاص وكذلك هناك أنشطة اللغوية
خصوصا يف تطور قدرة الطالب للكالم.  قدرة الطالب يف مهارات اللغوية، لتنمية 

تزويد املفرادات يف كل ليلة وغري و رة األسبوعية أو التمرينات للخطابة، كمثل احملاض
وأما معهد تربية املعلمني اإلسالمية كمعهد العصري األخرى، ليس جتديدية  ذالك.

 يف هذه احلالة.
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 جتديد تقومي تعليم اللغة العربية -

األوىل  ستوىامل بني ترتاوح اليتجتري اإلمتحاانت يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية 
 الفضاء تقسيم وكذلك. السادسة من املرحلة العالية املستوى إىل من املرحلة الثانوية

 مرات ربعيف هذا املعهد جتري أب االختبارات. الطالب مستوايت مجيع بني العشوائي
 بشكل قراءة اإلمتحان جرى يف العام. أما معهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية

 يف أخر السنة  امطلق يتبعها الطالب ختبارإلا هو اجلماعة أمام مفتوًحا الكتاب
املعهد. أما يف تقدمي التقومي جتري كمعهد األخرى  هذا من خرجيول ليتمرير الطالب

يعين يف نصف السنة أو اإلختبار الدراسي األوىل و يف أخر السنة أو اإلختبار ألخر 
 الدراسي.

ة العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد تربية اسرتاتيجية جتديد تعليم اللغ .2
 السلفية للمعلمني اإلسالمية

وكانت اإلسرتاتيجية مهمة جدا يف عملية جتديد تعليم اللغة العربية، كانت مساعدة 
 املخطط يف عملية جتديد لدى املعهد.

ملعلمني مشكالت اليت تواجهها يف جتديد تعليم اللغة العربية يف معهد تربية ا .3
 اإلسالمية ومعهد تربية السلفية للمعلمني اإلسالمية 

 مشكالت اليت تواجهها يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية .أ

خلفية تربية املعلم: مجيع املدرسني يف هذا املعهد هم متخرجني من نفس املعهد،  -
عهد هم هم ال ينالون جتديدية يف تعليم اللغة العربية. وعندما يقوم مدرسا هلذا امل

ينالون الصعوابت يف تعليم كتب الرتاث. وهذ احلالة كانت املسألة املهمة يف 
 حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية.

: يف هذا املعهد ليس فيه الثقافة يف قراءة  عدم الثقافة يف قراءة كتاب األصفر -
 كتب الرتاث، وهذ مشكلة لدى املعهد يف حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية.

 عددقلة  هييف هذه احلالة  املشكلة :تعليم كتب الرتاث يف هذا املعهد حصة -
رتاث. ال الكتب مع التكيف يف الطالب قدرة على أتثري هلا اليت التعلم ساعات



108 
 

 
 

يف هذا  الزمنية األخرى اليت مت ترتيبها سبب هذه املشكلة هو كثافة اجلداول
 املعهد.

 السلفية للمعلمني اإلسالميةمشكالت اليت تواجهها يف معهد تربية  .ب

تواجهها املعهد املشكلة يف جتديدية بقلة عدد املعلمني اللغة العربية قلة عدد املعلم: 
 من كثريا  هو يعلم املسألة مهمة بعدد املعلمون يف التعليم. املعلمهلذا املعهد. وهذه 

 املواد، أو يعلم إحدى املستوى أبنواع املواد التعليمية.
 

 اإلقرتحات  .ب

من نتائج هذه الدراسة امليدانية ميكن صياغة بعض التوصيات ذات العالقة  مطابقا
 بنتائج الدراسة ومن أمهها:

 ملعلمي اللغة العربية .1

يدافع املعلم نفسه وحتّمس يف التدريس وجيعل قدوة به للتالميذ للتحدث ابلعربية 
املقصود. واألكثر ابإلضافة إىل التدريس على النحو األمثل على أمل حتقيق الغرض 

أمهية هو أن املعلم جيب أن يكون قادرًا على إقامة عالقات جيدة أو التواصل بني 
زمالئه املعلمني واملتعلمني ، ومع أولياء األمور التالميذ ، حبيث ميكن أن يعرف يف 
وقت الحق دائما تطور مواقف التالميذ. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن األمر يتطلب 

التالميذ على تطبيق اللغة العربية ابعتبارها احلد األدىن من لغة الصرب ملساعدة 
 عهد.التواصل يف بيئة امل

 للمعهد .2

 ينبغي املعهدان أن يقرر البيئة اللغوية والثقافة يف قراءة الكتب اإلسالمية يف أنشطة 
 اليومية. وينبغي أن يضيف كفاءات املعلمني يف تعليم اللغة العربية.

 

 اإلختتام .ت

احلمدهلل، وإمّنا يقوم الباحث ابلتحليل من البياانت اليت نقلها من كتب أهل العلم 
والعرفان، كما أن الباحث إنسان عادّي فال خيلو من خطأ ونسيان ولذلك هذا 
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البحث بعيد عن الكمال والتمام. فريجو الباحث، أن يستفيد متعلموا النحو من 
وهللا أعلم  ،السبيل وكما هو املعلومهذا البحث وعسى هللا أن يوفقنا إىل رشد 

 ابلصواب.
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 قائمة املصادر واملراجع
 املرجع من العربية .أ

ماالنج:  تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة، أوريل حبر الدين، 
 2010احلكومية،  جلامعة اإلسالميةمطبعة ا

 طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،عبد العزيز بن إبراهبم العصيلي، 
 2002الرايض: مكتبة ملك فهد، 

ابتوسنجكار: معهد األستاذ الدكتور حممد  طرق تعليم اللغة العربية، عبد احلليم حنفي، 
 2005يونوس العاىل اإلسالمي احلكومي، 

 اجتتهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغات األخرى،علي حممد القامسي، 
 1979جامعة رايض، -الرايض: صمادة الشؤون املكتبات

 ه 1424الرايض: دار اخلارجي،  ،تصميم التدريسعبد احلافظ حممد سالمة، 

القاهرة: مكتبة الكليات  اسرتاجتية التعليم ابإلكتشاف،سيف الدين، عبد الفتاح و 
 2011األزهار القاهرة، 

مصر: املنظمات  تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، 
 م1989اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقفة، 

طرق التدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية يف ضوء حممود رشدى خاطر وآخرون، 
 م1983، الطبعة الثانية القاهرة : دار املعرفة، الرتبوية احلديثةاالجتاهات 

 م2000األردن: دار الفالح،  ،أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، 

 م2002القاهرة: دار الفكر العريب،  ،تدريس فنون اللغة العربيةكور، ذ علي أمحد م
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 ،، الطبعة الثانيةالعربية والرتبية اإلسالميةطرق التدريس اخلاصة ابللغة فخر الدين عامر، 
 م2000القاهرة: عامل الكتب، 

بريوت : تعليم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق صالح عبد اجمليد العريب، 
 م1981مكتبة لبنان، 

 2000القاهرة: دار املصرية،  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،حسن شحاتة، 

اجلزء األول  املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أمحد طعيمة، رشدي 
 مكة: جامعة أم القرى، دون السنة

اللغة العربية مناهجها طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، 
 م 2005عمان: دار الشروق للنشر للتوزيع،  وطرائق تدريسها،

اخلرتوم: دار العلمية للنشر  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،عمر الصديق عبد هللا، 
 م 2008للتوزيع، 

دماشق: جامعة الطبعة الثانية،  يف طرائق تدريس اللغة العربية،حممود أمحد السيد، 
 م 1997دمشق، 

اإلسكندارية: املكتبة  التقومي والقياس النفسي والرتبوي،وليد كامل عفيف القفاض، 
 م2011حلديث، اجلامعي ا

، )عمان: دار امليسرة للنشر التقومي الوقعي يف العملية التدريسحممد مصطفى عباسي، 
 م2009والتوزيع، 

عمان: دار  القياس والتقومي الرتبوي يف العملية التدريس،صالح الدين حممود عالم، 
 م2011امليسرة للنشر والتوزيع، 
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 الطبعة السابعة، جزء الثالث، مصر: دار املعارف، دون اتريخ
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 ل املقابلةدلي
يقوم الباحث املقابلة لنيل البياانت عن ظواهر جتديد يف تعليم اللغة العربية، 

جتديد تعليم اللغة واسرتاتيجية جتديد يف تعليم اللغة العربية، واملشكالت اليت تو اجهها يف 
العربية يف معهد تربية املعلمني اإلسالمية ومعهد تربية السلفية وتربية املعلمني اإلسالمية 

 مبعهد األمني اإلسالمي برندوان سومنب مادورا. أما مصادر هذه البياانت هم:
 مدير املعهد .1

 البياانت عن ظواهر جتديد يف تعليم اللغة العربية .أ
 املقابلة هي:املوضوع املبحوثة يف 

 وخلفية اتريخ أتسيس املعهدحول املعهد: اتريخ أتسيس  (1
 حول تعليم اللغة العربية: (2

 أهداف تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد يف املاضي واحلاضر -
 عليم اللغة العربية يف هذا املعهد وتطويرهجديد توجود دليل اخلاص لت -

 العربيةالبياانت عن اسرتاتيجية جتديد يف تعليم اللغة  .ب
 املوضوع املبحوثة يف املقابلة هي:

 حول املعلمني: (1
 خلفية الرتبية لدى معلمي اللغة العربية يف هذا املعهد (أ

 الطرق املستخدمة إلختاير معلمي اللغة العربية (ب
 وجود معلمي اللغة العربية من املعاهد األخرى (ت
 صريعدد معلمي اللغة العربية املتخرجني يف املعهد السلفي واملعهد الع (ث
 وجود الربانمج إلستعداد املعلمني (ج
 وجود النظم اخلاصة يف استخدام اللغة العربية يف هذا املعهد (ح
 وجود الربانمج اخلاص لرتقية جودة الطالب يف استخدام اللغة العربية (خ

 
 البياانت عن املشكالت اليت تواجهها يف جتديد تعليم اللغة العربية .ج
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 معلمو اللغة العربية .2
 املبحوثة يف املقابلة هي:املوضوع 

 البياانت عن ظواهر جتديد يف تعليم اللغة العربية .أ
 هذه البياانت تتكون من أربعة مكوانت:

 حول أهداف تعليم اللغة العربية .1
 أهداف تعليم اللغة العربية العام للمعهد (أ

 أهداف تعليم اللغة العربية يف الفصل (ب
 املعهدوجود تطوير أهداف تعليم اللغة العربية يف هذا  (ت

 حول حمتوى تعليم اللغة العربية .2
 مواد اللغة العربية يف هذا املعهد (أ

 وقت إجراء تعليم اللغة العربية يف اليوم وعدد حصته (ب
 وجود جدوال أنشطة التعليمية اليومية (ت

 حول طرق تعليم اللغة العربية .3
 الطرق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية (أ

 اللغويةالطرق املستخدمة يف تعليم القواعد  (ب
 حجة املعلم يف اختيار الطرق املستخدمة يف عملية تعليم (ت
 كيفية تطبيق طرق تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد (ث

 حول تقومي تعليم اللغة العربية .4
 وقت التقومي (أ

 وجود تقومي يف كل املواد اللغوية (ب
 أساليب تقومي ملادة اللغة العربية يف الفصل (ت
 اللغوية يف املعهدقياس النجاح يف تعليم القواعد  (ث

 البياانت عن اسرتاتيجية جتديد يف تعليم اللغة العربية .ب
 املوضوع املبحوثة يف املقابلة هي:
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 وجود طريقة خاصة إلختيار معلم اللغة العربية قبل دخول إىل هذا املعهد .1
 وجود معلمي اللغة العربية من املعاهد األخرى )السلفي أو العصري( .2
املعلمني لصناعة األهداف أو ليشاورون عن تعليم وجود اجتماعات بني  .3

 اللغة العربية يف هذا املعهد
 وجود الربانمج اخلاص لرتقية تعليم اللغة العربية .4

 البياانت عن املشكالت اليت تواجهها يف جتديد تعليم اللغة العربية  .ج
 الطالب .1

 املوضوع املبحوثة يف املقابلة يعين:
 عهدوقت تعليم كتب الرتاث يف هذا امل .أ

 وقت تعليم احملادثة .ب
 وجود إعطاء املفردات كل يوم ووقت قيامها .ت
 كيف طريقة املعلم يف تعليم القواعد اللغوية يف هذا املعهد .ث
 اللغة املستخدمة يف ترمجة كتب الرتاث .ج
 اللغة العربية تستخدم جبميع أعضاء املعهد يف كل األنشطة اليومية .ح
 هذا املعهدوجود نظام يف استخدام اللغة العربية يف  .خ
 وجود عقبا ملن اليتكلم ابللغة العربية .د
 مشكالت اليت تواجهها يف التعليم .ذ
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