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 استهالل

 

َذا اْلُقْرآِف ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهمْ   يَػَتذَكَُّركفَ  َكَلَقْد َضَربْػَنا لِلنَّاِس يف ىََٰ

َر ِذم ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَػتػَُّقوفَ   .قُػْرآانن َعَربِيًّا َغيػْ

 (ٕٛ-ٕٚ)سورة الزمار :
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 إهداء

 اٟتمد هلل رب العا١تُت  كالصالة كالسالـ على سيدان دمحم بن عبد هللا

 كعلى ألو كصحبو كمن تبعهم إذل يـو الدين، أما بعد.

 شكرا كثَتا إذل الوالدين

 إذل أيب كأمي قد علماين أخالقا كردية منذ الصغار حىت اآلف

 إذل أساتذم الذين أدين ٢تم ابلكثَت من العلـو

 تقديرا كإجالال

 كإذل زمالئي كزميالٌب

 مودة كتقديرا كرغبة يف التقدـ العلمي
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 شكر وتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

هد أف الإلو إال هللا كحده الشريك لو كاتب رار كأشساٟتمد هلل الذم فرض التوبة كحـر األ 
األاثر كأشهد أف دمحما عبده كرسولو صفوة األخيار صلى هللا عليو كعلى ألو كصحبو السادة األخيار 

 أما بعد.

 كقد من هللا على ابالنتهاء ىذا البحث العلمي كأقدـ خالص شكرم كمن أكلئك : 

بوصفو مدير جامعة موالان مالك  جستَتا١تا فضيلة األستاذ الدكتور اٟتاج عبد اٟتارس .1
 إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.

بوصفها عميدة كليات  ا١تاجستَت سنبلة أمي الدكتورة األستاذةفضيلة الكراـ  .2
 الدراسات العليا.

بوصفو رئيس قسم تعليم اللغة العربية  ا١تاجستَت كرغاديناات كلداان الدكتورفضيلة الكراـ  .3
 لك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج جامعة موالان ما

 مابوصفهكالدكتور اٟتاج حلمي ا١تاجستَت فضيلة الدكتور اٟتاج سواتماف ا١تاجستَت  .4
 البحث. يقدماف اإلرشادات النافعة اليت ساعداين يف إكماؿ ىذامشرؼ البحث ك 

النج الذين ٚتيع األساتذ كاألستاذات ّتامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ما .5
 ينوركف ركحي بعلومهم حىت تتم كتابة ىذا البحث.

ا١تتوسطة  معلمُت كا١تعلماتيف مدرسة  رئيس ا١تدرسة األستاذ سويونو ا١تاجستَت بوصفو .6
 اإلسالمية الذم قد أعطٍت فرصة ٙتينة لعملية البحث العلمي.

 قد صاحبوين يف ىذه الفرصة اٞتميلة. نذيللكٚتيع إخواين كأخواٌب ا .7
 
 ٕٕٓٓ يورل ٚٔالنج ما
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 مستخلص البحث

منهج تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ٔتعهد . 0707. دمحم اتريخ عزيز
 الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم. ا١تاجستَت رسالة. سوانف دراجات المو٧تاف

 الدكتور( ٔ: ا١تشرفاف. جماالن كوميةاٟت اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة العليا،
  ا١تاجستَت زىدم حليمي الدكتور( ٕ ا١تاجستَت سواتماف
 .ادلنهج، وتعليم اللغة العربية: األساسية الكلمة

ا١تناسب  ا١تنهج التعليميأداكة ا١تهمة لنجاح الًتبية، ألهنا بدكف  ا١تنهج التعليمي
كثَت من الطلبة أف يصعب يف تعلم اللغة ك . فستكوف الًتبية تعسرا لنجاح أىداؼ الًتبوم

 مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلماتفيما سبق أف  ،يل ا١تثاؿ يف تعلم اللغة العربيةاألجنبية على سب
كمن مقابلة الباحث مع األستاذ الذم يعلم هبا أف كل الطلبة  احملتول ا١تختلفتستخدـ 

لعريب كحيفظوا نظم القواعد، يف النص ا الكتابةكأف دياىركا  القراءة كايستطيع أف دياىر 
تستخدـ بكتب الًتاث خصوصا يف تعليم اللغة العربية أف يف احملتول  لكاإلمتيازات األخر 

 كالعلـو الدينية.
كأما نوع ىذا البحث فهو ، ١تدخل الكيفيابالبحث  ىذا يف يستخدـ الباحث

 ا١تدرسة ا١تختلفة اٟتالة اليت يعربىا الباحث ٦تيزاات يفبدراسة اٟتالة  الوصفي التحليلي
. كأما طريقة ٚتع البياانت يستخدـ الباحث ا١تالحظة كا١تقابلة كالواثئق، اب١تدرسة األخرل

 االعتمادية ك الصديقية ا٠تارجية ك الصديقية الذاتيةكيف تصحيح البياانت أربع مراحل : 
 كالتأكيد.

ة العربية يف أف منهج تعليم اللغ اعتمادا على ما قدـ الباحثكأما نتائج البحث 
يكوف التالميذ أف يستطيعوا مهارة ( األىداؼ يف تلك ا١تدرسة ٔ تلك ا١تدرسة كما يلي :

ا١تستخدمة يف ىذه ا١تدرسة ( احملتول ٕ الكتابة كمهارة القرائة كحيفظوا نظم القواعد.
الطريقة ا١تستخدمة ( ٖ. على أساس منهج ا١تعهد السلفي خاصة يف دركس اللغة العربية
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ا١تدرسة ابلطريقة السمعية كالشفوية، كطريقة القواعد كالًتٚتة أك طريقة ابندك٧تاف  يف ىذه
كطريقة التحفيظ أك احملافظة، كطريقة الغناء، كطريقة اإلمالء كطريقة القراءة. كتكوف 

التقومي ( ٗ. طريقة احملافظة كطريقة ابندك٧تاف خصائص من منهج ا١تعهد السلفي
واء من التقومي ا١تستخدـ يف ا١تعهد السلفي يكوف ثالثة ا١تستخدـ يف تلك ا١تدرسة س

منوذج، كىي االختبار عن ا١تادة كاختبار قراءة الكتب كاالختبار عن احملافظة، كمن ثالثة 
 منوذج تكوف تلك ا١تدرسة زايدة ابختبار الشفهي خاصة يف مادة النحو.
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Abstract 

Muhammad Tareh Aziz. 2020. Arabic language teaching curriculum at the 

Mu'allimin Mu'allimat Boarding School Sunan Drajad. Thesis. Postgraduate 
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University of Malang. Supervisor: 1) Dr. Sutaman M.Pd. 2) Dr. H. Halimy Zuhdi, 

M.Pd, M.A 
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curriculum is an important instrument for success in education, because 

without an appropriate curriculum it will be difficult to achieve educational goals. 

Many students have difficulty in learning foreign languages such as learning 

Arabic, of all of them, Mu'allimin Mu'allimat boarding school uses Different 

curriculum, after researchers conducted interviews with teachers who teach there, 

the real aim of students is clever in writing, reading Arabic writing, and 

memorizing Arabic rules of learning. As for the other characteristics in Arabic 

language learning materials there using the books of Turkish. 

 

Researchers here use a qualitative approach and analytic descriptive case 

studies which reveal the characteristics and strengths of schools that are different 

from the others, while the data collection methods used by researchers are 

observation, interviews and documents. In the validity of the data the researcher 

uses 4 steps: checking the accuracy of the data, conclusions of the data, usefulness 

of the data and confirming the data. 

As for the results of this study, the Arabic language teaching curriculum at 

the school is 1) The purpose of the school is that students can be clever in writing, 

reading and memorizing Arabic language rules. 2) the material used in this school 

is Arabic language learning based on Islamic boarding school curriculum. 3) the 

method used is the audiolingual method, the qoidah and tarjamah or bandongan 

method, the memorization method, the singing method, the imla method 'and the 

reading method. The memorization method and the bandongan method are 

characteristics of the pesantren curriculum. 4) The evaluation used is using the 

pesantren curriculum evaluation with 3 methods, namely written test, Arabic book 

reading test, and memorization test. But in this school there are additional special 

oral tests on Nahwu subjects. 
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ABSTRAK 

Muhammad Tareh Aziz. 2020. Kurikulum pengajaran bahasa arab di madrasah 

Mu’allimin Mu’allimat pondok pesantren Sunan Drajad. Tesis. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : 1) Dr. Sutaman M.Pd. 2) Dr. H. Halimy 

Zuhdi, M.Pd,M.A  

Kata Kunci : Kurikulum, Pengajaran Bahasa Arab 

 Kurikulum pembelajaran merupakan instrumen yang penting untuk 

kesuksesan dalam pendidikan, tanpa kurikulum yang sesuai maka akan sulit untuk 

mencapai dalam tujuan pendidikan, Tidak sedikit para pelajar yang kesulitan 

dalam pembelajaran bahasa asing termasuk pembelajaran bahasa arab, oleh sebab 

itu, Madrasah Mu’allimin Mu’allimat hadir dengan desain Kurikulum yang 

berbeda, setelah peneliti melakukan wawancara dengan Guru yang mengajar 

disana, sesungguhnya tujuannya adalah para pelajar mampu membaca tulisan 

Arab, menulis bahasa arab, dan hafal nadhom kaidah bahasa arab. Adapun ciri 

khas yang lain dalam materi pembelajaran bahasa arab disana menggunakan 

kitab-kitab turats. Oleh sebab itu, peneliti disini akan menggali data secara 

mendalam tentang kurikulum yang digunakan pada sekolah tersebut. 

 Peniliti disini menggunakan pendekatan Kualitatif dan deskriptik analitik 

studi kasus yang mana mengungkapkan ciri khas dan kelebihan sekolah yang 

berbeda dengan yang lain, adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen. Dalam keabsahan data 

peneliti menggunakan 4 langkah yaitu : memeriksa ketepatan data, kesimpulan 

data, kegunaan data dan mengkonfirmasikan data.  

 Adapun hasil penelitian ini, kurikulum pengajaran bahasa arab di sekolah 

itu adalah 1) Tujuan sekolah itu para siswa mampu dalam membaca, menulis dan 

menghafal nadhom kaidah bahasa arab. 2) materi yang digunakan disekolah ini 

adalah pembelajaran bahasa arab berbasis kurikulum pondok pesantren. 3) metode 

yang digunakan adalah metode audiolingual, metode qoidah dan tarjamah atau 

bandongan, metode hafalan, metode bernyanyi, metode imla’ dan metode 

membaca. Adapun metode hafalan dan metode bandongan merupakan 

karakteristik dari kurikulum pesantren. 4) Evaluasi yang digunakan menggunakan 

evaluasi kurikulum pesantren  dengan 3 metode yaitu tes tulis, tes baca kitab 

berbahasa arab, dan tes hafalan. Namun disekolah ini ada tambahan tes lisan 

khusus pada mata pelajaran Nahwu. 
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 الفصل األول 

  اإلطار العام

 أ. خلفية البحث   

 ٛٙمدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات تكوف مدرسة رٝتية كما يف القانوف فصل   
، أف يف ا١تدرسة ا١تتوسطة تكوف ثالثة فصوؿ ىي الفصل السابع ٕٓٔٓسنة 

ه ا١تدرسة بعاـ ا١تدرسة  يف كلكن ٗتتلف ىذ ٔكالفصل الثامن كالفصل التاسع.
 .ا١تنهج التعليمي

عن تربية إندكنيسيا  ا١تنهج التعليميكمن ا١تعركؼ كاف يف التاريخ أف 
١تناسبة اٟتالة ا١تتطورة لكي ٖتاصل إذل التعليم  تستخدـمتبادؿ. كىذه اٟتالة 

ىو نظاـ الًتبوم، إذا دل يناسب  ا١تنهج التعليميالفعارل. يف اٟتقيقة نظاـ 
 نهج يف رؤية الًتبية فلم تكن الًتبية فعالة.ا١ت

ككثَت من الطلبة أف يصعب يف تعلم اللغة األجنبية على سبيل ا١تثاؿ يف 
تعلم اللغة العربية، كيسبب ىذا الصعب ألف ا١تنهج يف تعليم اللغة العربية غَت 
كاضحة يف رؤيتها، ككانت ىذه اللغة مهمة ألهنا لغة عا١تية ككانت ىذه اللغة 

كلو كانت اللغة العربية لغة أجنابية  اإلندكنيسي  ا١تنهج التعليميخل يف تد
كليست ىذه اللغة لغة رٝتية يف بالد إندكنيسيا بل تكوف اللغة العربية كل اليـو 
مسموعا على اإلنساف السيما من ا١تسلمُت، لذا درجة ىذه اللغة سواء من 

 .ميا١تنهج التعلياللغة األخر ألهنا ٕتعل ا١تادة يف 
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كما يف   ا١تنهج التعليميكىذا مناسب إذل أىداؼ الًتبية الوطنية يف تنمية   
 ٕالقانوف رقم عشركف كسنة ألفُت كثالث عن الًتبية الوطنية :

" تنمية ا١تهارات يف تكوين السجية كاٟتضارة الشعوبية ا١تهيبة يف تفهيم 
دياان كتقول إذل هللا اٟتياة الشعوبية كلتنمية احتماؿ التالميذ كي يصَت إنساان إ

ٓتلوؽ حسن كصحة ك٘تلك العلم كا١تاىر كا٠تالؽ كا١تستقل كا١تواطن الدديوقراطية 
 كا١تسؤكؿ.

 ا١تنهج التعليميلتحقيق ىذه األىداؼ ىناؾ اٟتاجة الضركرية ىي   
خطة يف التعليم عنده  ا١تنهج التعليميا١تناسب ابلرؤية كالنظرة. ك٦تا شك فيو أف 

 ف كل األعماؿ الدراسي ينتج إذل التعليم الدراسي.كظيفة مهمة، أل
 ا١تنهج التعليميأداكة ا١تهمة لنجاح الًتبية، ألهنا بدكف  ا١تنهج التعليمي  

ا١تناسب فستكوف الًتبية تعسرا لنجاح أىداؼ الًتبوم. كبعد أف يقابل الباحث 
 ختلفا١ت نهج١تدرسة  أف تلك ا١تدرسة تستخدـ اب١تمع أحد ا١تدرسُت يف تلك ا

. كىذه اٟتالة اختلفت عن عمـو ٖٕٔٓبل عاـ ا١تدرسة الرٝتية تستخدـ ٔتنهج  
 ا١تدرسة الرٝتية. 

الًتبية الوطنية يف القانوف األساسي اليت قد قررهتا الوزارة، كمن ذلك  تنظم
يقوؿ : أف الًتبية تتكوف من الًتبية  ٖٕٓٓسنة  ٕٓنظاـ الًتبية الوطنية رقم 

 ٖتكامال. (nonformal)كالًتبية غَت الرٝتية  (informal) الرٝتيةالرٝتية كالًتبية غَت
كمن مقابلة  احملتول ا١تختلففيما سبق أف تلك ا١تدرسة تستخدـ   

الباحث مع األستاذ الذم يعلم هبا أف كل الطلبة يستطيع أف دياىر ابلكتابة 
نقصاف يف  امةالع كالقراءة كىذه أحد اإلمتياز فيها بل كثَت من الطلبة يف ا١تدرسة

للمرحلة ا١تتوسطة  ةأف يف احملتول الدراسي لتعليم اللغة العربية، كاإلمتيازات األخر 
                                                           
2 ا  Undang-undang NO. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional,(Bandung: Fokus 

Media, 2006.)Hal. 60 

3
Darlis,ahmad.Jurnal Hakikat pendidikan Islam:Telaah antara hubungan pendidikan Informal, Non 

Formal dan Formal,(Tanjung pura : FITK UIN SUMUT,2017.) Hal. 85 



3 
 

 
 

كتستخدـ تلك ا١تدرسة بكتب الًتاث  ١تهارة القراءة  مادة دراسة النسخكوف ت
كبعد أف يقابل مع أحد ا١تدرسُت . خصوصا يف تعليم اللغة العربية كالعلـو الدينية

 اىركا القرائة يف النص العريب كحيفظوا نظم القواعد. أف كل الطلبة أف دي
، يبٌت ىذه ا١تدرسة ألف الشيخ اٟتاج ٜٜٗٔأسست ىذه ا١تدرسة يف سنة 

عبد الغفور ٔتؤسس معهد سوانف دراجات يرل كثرا من ا١تتخرجُت يف ىذا ا١تعهد 
يكوف قليال من تفقو يف الدين حىت دل يستعدكا حياة يف اجملتمع، يريد ا١تؤسس أف 

يف ىذا ا١تعهد مدرسة اليت ٗتص يف علـو الدينية أبساس كتب الًتاث بل يستطيع 
 ٗالطالب اشًتاكا ابالختبار الوطٍت.

كبعد ذلك اجتمع ا١تدرسُت مع الشيخ عبد الغفور كاتفقوف أف تبٍت مدرسة 
خاصة يف علـو الدينية أبساس كتب الًتاث بسمها مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات 

ف دراجات. كأكؿ التالميذ الذين يدخلوف يف ىذه ا١تدرسة من مدرسة ٔتعهد سوان
ا١تعاكنة ا١تتوسطة اإلسالمية يف الفصل الثاين ابستخداـ االختبار، من ينجح 
االختبار فقد يدخل يف مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات كقبلتها يف مدرسة ا١تعلمُت 

 كا١تعلمات ٔتعهد ْتر العلـو جومبانج.

بل التًتؾ ٔتنهج ا١تدرسة ا١تبتكر نهج ١تتستخدـ اب كلو كانت ا١تدرسة
احملتول يف منهج ا١تعهد السلفي ك  احملتول يفإذنا تلك ا١تدرسة توحد  الرٝتية عامة. 

 %.ٕ٘  ٖٕٔٓ منهجك % ٘ٚا١تعهد السلفي  ٤تتولبقدر  ٖٕٔٓ
كمن ٥تتلف ىذه ا١تدرسة بعمـو ا١تدرسة يريد الباحث أف يبحث منهج 

ليم اللغة العربية ألف ىذه ا١تدرسة كثَت من ا٠تصائص ا١تختلفة  ىذه ا١تدرسة يف تع
ا١تعهد السلفي كلو ال تًتؾ  احملتول الدراسي تستخدـ ٔتحتولكما من انحية 

ا١تنهج الرٝتي، كيقدر كل الطلبة أف دياىر مهارة الكتابة كالقراءة.  لذا ٤تتول 

                                                           
4
:2222مارٌس9"فًتارٌخhttp//PPSD.0r.id/Profil-madrasa-Mualimin-mualimatٌترجمالباحثمن" 

26:22AM
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 كا١تعلمات سة ا١تعلمُتدر ١تتعليم اللغة العربية  منهجيستخدـ الباحث ا١توضوع " 
 ."المو٧تاف )دراسة اٟتالة(ا١تتوسطة اإلسالمية 

 ب. أسئلة البحث

كما من تلك خلفية البحث كخصائص العاـ يف ىذا ا١توضوع الذم يريد  
 الباحث ليوجو البحث  فكاف الباحث تعيُت أسئلة البحث، كىي : 

ا١تعلمات ا١تتوسطة . ما أىداؼ منهج تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت ك ٔ
 المو٧تاف ؟ٔتعهد سوانف دراجات اإلسالمية 

ٔتعهد . ما ٤تتول منهج تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت ا١تتوسطة اإلسالمية ٕ
 ؟المو٧تاف سوانف دراجات 

تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت ا١تتوسطة  منهج . ما الطريقة ا١تستخدمة يفٖ
 ؟المو٧تاف ف دراجات ٔتعهد سواناإلسالمية 

ٔتعهد سوانف . ما تقومي تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت ا١تتوسطة اإلسالمية ٗ
 ؟ المو٧تافدراجات 

 أهداف البحث .ج 

. لكشف أىداؼ منهج تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ا١تتوسطة ٔ
 . المو٧تافٔتعهد سوانف دراجات اإلسالمية 

ل منهج تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت ا١تتوسطة اإلسالمية . لكشف ٤تتو ٕ
 .المو٧تافٔتعهد سوانف دراجات 

تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت ا١تتوسطة  منهج . لكشف الطريقة ا١تستخدمة يفٖ
 .المو٧تافٔتعهد سوانف دراجات اإلسالمية 
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ٔتعهد ُت ا١تتوسطة اإلسالمية . لكشف تقومي تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمٗ
 .المو٧تافسوانف دراجات 

 فوائد البحث .د 

يف فوائد البحث ينقسم الباحث عن القسمُت : فاألكؿ الفوائد لتعليم اللغة 
 العربية فالثاين الفوائد للباحث بنفسو، فأما تبيينهما : 

 ا١تدرسة. يف تعليم اللغة العربية ا١تختلفة بعاـ ا١تنهج التعليمي. لتعبَت كٖتليل ٔ
تعليم اللغة العربية  ٔتحتولا١تختلفة  ا١تنهج التعليمي. للباحث يزداد ا١تعرفية عن ٕ

 .  ابستخداـ كتب الًتاث كا١تنهج التفصيلي

 حدود البحث .ه 

 ىنا الباحث حيدد عن البحث العلمي إذل حدين، كمها :

 اٟتد ا١توضوعي .ٔ

ؼ حيدد الباحث يف ىذا ا١توضوع خيتص الباحث لتحليل األىدا
كاحملتول كالطريقة كالتقومي يف منهج تعليم اللغة العربية يف ا١ترحلة ا١تتوسطة 

 اإلسالمية.

 اٟتد ا١تكاين  .ٕ

معهد ىذه ا١تدرسة اٝتها مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات اليت تقع يف 
 ا١تبتدع نهج١ت، أف تلك ا١تدرسة تستخدماف ابسوانف دراجات المو٧تاف

ابستخداـ كتب الًتاث يف علـو  يشتمل ٤تتول ا١تعهد السلفي الذم
كتكوف ىذه ا١تدرسة مدرسة رٝتية. كخيتار اللغة العربية كالعلـو الدينية 

صائص ا١تختلفة كما لو كانت ا٠تالباحث يف ىذه ا١تدرسة ألف فيها 
ا١تدرسة  بل التًتؾ ٔتحتول ا١تعهد السلفئتحتول ا١تدرسة تستخدـ 

د ا١تدرس فيها أف يف احملتول الرٝتية عامة كبعد أف يقابل الباحث مع أح
كوف ا١تادة النحوية ابستخداـ كتاب ألفية بل  تالدراسي للمرحلة ا١تتوسطة 
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ا١تعهد السلفي ذلك الكتاب يعلم  الدينية عن ٤تتول كما قد قرر كزارة
يف ا١ترحلة الثانوية . كحيدد الباحث فيها مدرسة ا١تعلمُت ا١تتوسطة 

 . و٧تافالمٔتعهد سوانف دراجات اإلسالمية 
كخيتار الباحث يف ىذه ا١تدرسة فحسب، ألف يقيد الباحث يف 

ليبحث  حالة الطوارئالبياانت من منهج ا١تدرسة ا١تناسبة هبذه ا١تدرسة 
 بسبب  كوركان ا١تستجد، كتكوف تعطيل الدراسة يف ا١تدرسة.الباحث 

 . اٟتد الزماينٕ

ية يبحث الباحث يف شهر ينايَت حىت ماريس يف السنة الدراس
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ.  

 الدراسات السابقات. .و 

 كانت الدراسة السابقة فيما يتعلق هبذا البحث العلمي، كىي :
ا١توضوع " تطبيق تعليم اللغة العربية يف الربانمج الدينية .ٕٚٔٓنور ىداايٌب، (ٔ

١تدرسة األكذل الثانوية اٟتكومية سوراكارات" ْتث مقدـ لنيل درجة ا١تاجستَت 
سالمية اٟتكومية، ىذا البحث يستخدـ اب١تدخل الكيفي ّتامعة سوراكارات اإل

 الوصفي، كحيدد ا١توضوع إبدارة تعليم اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة.
يف ىذا البحث عن إدارة تعليم اللغة العربية كما يلي : كأما النتيجة   

أ(التخطيط : تصنيع اٞتدكاؿ اليومية، كتصنيع الربانمج اليومية، كتصنيع 
 ج األسبوعية، كتصنيع الربانمج الشهرية، كتصنيع الربانمج يف السنة.الربانم

ب(التنظيم: ىذا التنظيم يستخدـ لوجود التعليم الفعاؿ، كأما الطريقة 
 ا١تستخدمة ىنا بطريقة اٟتوار كا١تناظرة العلمية ك اإلستماع.

ج(. التوجيو : كأما الكفائة للطلبة ىي مهارة الكالـ كمهارة اإلستماع  
 هارة الكتابة كمهارة التفهيم يف النص.كم
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د(. ا١تراقبة : كأما ا١تراقبة ا١تستخدمة ٔتالحظة ا١تدرسُت كتطبيق الطريقة 
 كاإلسًتاتيجية كنتيجة تعلم الطلبة كحالتها.

كأما النتيجة األخرل يناؿ الباحث عن ا١تشكالت كحلها، كأما ا١تشكلة  
ربانمج يعمل التعليم أبساس متعلقة ابلسهولة الناقصة، كأما حلها ىذا ال
 األسراتية بدكف الرٝتية كما يف التعليم للمدرسة.

ا١توضوع " أسالب تطوير ا١تنهج الدرلسي يف .ٕٚٔٓ( كورنيا إيليسا فوترم، ٕ
تعليم اللغة العربية للمدرسة األكذل الثانوية اٟتكومية كا١تدرسة األكذل الثانوية 

البحث لنيل درجة ا١تاجيستَت، يف  اٟتكومية بيما )يف ضوء أكليفيا(" يقدـ
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة سوانف كارل جوغو اإلسالمية اٟتكومية 
جوكجاكارات. كأما ا١تدخل ا١تستخدـ يف ىذا البحث اب١تدخل الكيفي  

 الوصفي كطريقة ٚتع البياانت ٔتالحظة كا١تقابلة كالتوثيق.
طيط يف منهج تعليم اللغة كأما النتيجة يف ىذا البحث كما يلي : التخ 

العربية يعمل ا١تدرس يف تعليم اللغة العربية ْتالؿ ككيل رئيس ا١تنهج، كا١تطور 
يف ىذا ا١تنهج دل حيلل ابلعميق عن احتياج اجملتمع على تعليم اللغة العربية، 
كأسالب ا١تنهج يف ا١تدرستُت بتطوير ا١تنهج الشامل، كأما األىداؼ لًتقية 

أسالب ا١تنهج ا١تطور للمدرسة األكذل الثانوية اٟتكومية ىو مهارة القرائة ك 
اإلتصاالت ابللغة العربية كا٠تطابة ابللغة العربية كا١تناظرة العلمية ابللغة 
العربية. كأما أسالب ا١تنهج ا١تطور للمدرسة الثانية الثانوية اٟتكومية ىو 

 ف. التعليم ابٟتلقة كبرانمج اللغة العربية كركضة تربية القرأ
، البحث العلمي. جامعة سولتاف شاريف كاسيم رييائو ىو يبحث ٥تلصُت (ٖ

عن تطبيق منهج ا١تعهد السلفي يف مدرسة نور ا٢تدل ا١تتوسطة اإلسالمية يف 
مدينة فيكاف ابرك كأما ىدؼ ىذا البحث لوصف تطبيق منهج ا١تعهد 

رك السلفي يف مدرسة نور ا٢تدل ا١تتوسطة اإلسالمية يف مدينة فيكاف اب
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كالعوامل الداخلة ، كأما ا١تدخل ا١تستخدمة فيها ا١تدخل الكيفي، كأما انٕتتو 
تنقسم على ا١تكوانت أىدافو لكي يستطيع الطالب قرائة كتب اللغة العربية، 
كمادتو ابستخداـ منهج ا١تعهد السلفي كمنهج من كزارة الدينية، كطريقتو 

 متنوع كتقوديو ابإلختبار. 

ة، ىي يبحث عن مفهـو تطوير منهج ا١تعهد السلفي عند ماريتا إيناية الرٛت (ٗ
نور خالص ٣تيد، ىذا البحث العلمي للتقدمي يف قسم الًتبية اإلسالمية يف 
جامعة سوانف كارل جوغو اإلسالمية اٟتكومية جوكجاكارات. الباحثة يف ىذا 
البحث تستخدـ اب١تدخل ا١تكتبيت، كأما طريقة ٖتليل البياانت ابستخداـ 

ة ٖتليل احملتوايت كالتحليل التارخيي كالتحليل الوصفي. كأما النتائج يف طريق
ىذا البحث ىو األكؿ أف ا١تعهد السلفي عند نور خالص ٣تيد ثقافة يف 
إندكنيسيا األصلي كأما تربية ا١تعهد السلفي يوجو إذل تنمية األخالؽ كمعٌت 

. كالثاين اٟتياة كيكوف ا١تعهد السلفي أىدافُت يف تنمية األخالؽ ك  تنمية العلـو
كجب تطوير منهج ا١تعهد السلفي على تضمن الًتبية اإلسالمية كتربية العلـو 

 ا١تعريفي.  

. يف ا١تعاىد بزماف العو١تة . مطابق منهج ا١تعهد السلفيٕٙٔٓسويونو.  (٘
البحث العلمي. جامعة ساال تيغا اإلسالمية اٟتكومية. ىو يبحث عن 

 ا١تعاىد بزماف العو١تة، كأما األىداؼ يف ىذا مطابق منهج ا١تعهد السلفي يف
البحث ١تعرفة ا١تنهج كأساسو يف معهد ا١تنار ككمعهد ا١تسعودية كطابقهما يف 
زماف العو١تة. كأما منهجية البحث ابستخداـ ا١تخل الكيفي كطريقتو ٔتالحظة 
كمقابلة كتوثيق. كأما نتيجة ىذا البحث األكؿ أف معهدمها ابستخداـ منهج 

عهد السلفي كا١تنهج الرٝتية كالثاين األساس ا١تستخدمة قسماف العامة ا١ت
سنة  ٕٓكا٠تاص، أما األساس العامة مناسب بقانوف إندكنيسيا يف الرقم 
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، كاألساس ا٠تاص الستعداد الطلبة ألىل العلم الديٍت، كالثالث ٖٕٓٓ
 منهجهما مطابق يف زماف العو١تة.

 

 ٔ.ٔاٞتدكؿ 
 البحث()الفرؽ كالتشابو يف 

 الفرق التشابه اسم الباحث/ة الرقم
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  .ٔ

ا١ت.ٕٚٔٓىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداايٌب،
كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع " تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 
تعلػػػػػػػػػػػػػيم اللغػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػة 
يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػربانمج الدينيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
١تدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األكذل 
الثانويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اٟتكوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 سوراكارات"

يف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  -
البحػػػػػػػػث ىػػػػػػػػي 
تبحػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػن 
معلػػػػػػػػػػػػػػػػق إبدارة 
تعلػػػػػػػػػػػيم اللغػػػػػػػػػػػة 

 العربية.

خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتص الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  -
ٔتػػػػػػػػػػنهج تعلػػػػػػػػػػيم اللغػػػػػػػػػػة 

 العربية.

 

كورنيا إيليسا فوترم،  .ٕ
ا١توضوع " .ٕٚٔٓ

أسالب تطوير ا١تنهج 
الدرلسي يف تعليم اللغة 
العربية للمدرسة األكذل 
الثانوية اٟتكومية 
كا١تدرسة األكذل الثانوية 
اٟتكومية بيما )يف ضوء 

 أكليفيا("

يف ىذا  -
البحث 

ستخدـ ت
الباحث 

ٔتنهج 
تعليم 
اللغى 
 العربية.

 

الباحث يف  خيتص -
تعليم اللغة منهج 

العربية للمدرسة 
ا١تختلفة اب١تنهج 

 ا١تبتدع. 
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، البحث ٥تلصُت .ٖ
العلمي. جامعة سولتاف 

. شاريف كاسيم رييائو
تطبيق منهج  ٕٔٔٓ

ا١تعهد السلفي يف مدرسة 
نور ا٢تدل ا١تتوسطة 
اإلسالمية يف مدينة 

 .فيكاف ابرك
 

يف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  -
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 
يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ 
الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

ا١تػػػػػػػػػػػنهج عػػػػػػػػػػػن 
 .التعليمي

 

ص ٥تلصُت خيت -
تطبيق منهج 

ا١تعهد السلفي يف 
مدرسة نور ا٢تدل 

ا١تتوسطة 
اإلسالمية يف 

 مدينة فيكاف ابرك
بل يكوف الباحث 

تعليم لتطبيق منهج 
 اللغة العربية.

-  
ماريتا إيناية الرٛتة، ىي  .ٗ

بحث عن مفهـو تطوير ت
منهج ا١تعهد السلفي 
عند نور خالص ٣تيد، 
ىذا البحث العلمي 

قسم الًتبية للتقدمي يف 
اإلسالمية يف جامعة 
سوانف كارل جوغو 
اإلسالمية اٟتكومية 

 جوكجاكارات

يف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  -
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث يف 
ىػػػػػػػذا البحػػػػػػػػث 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ ت
عػػػػػػػػػن  ةالباحثػػػػػػػػػ

ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهج 
 .التعليمي

 

ماريتا إيناية الرٛتة،  -
بحث عن تىي 

مفهـو تطوير 
منهج ا١تعهد 

السلفي عند نور 
خالص ٣تيد بل 

الباحث ىنا خيتص 
 تطبيق منهج تعليم

 اللغة العربية.

. ٕٙٔٓسويونو.  .٘
مطابق منهج ا١تعهد 

يف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  -
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

خيتص سويونو  -
١تطابق منهج 
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يف ا١تعاىد بزماف  السلفي
. البحث العلمي. العو١تة

جامعة ساال تيغا 
 اإلسالمية اٟتكومية.

يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ 
الباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 

ا١تػػػػػػػػػػػنهج عػػػػػػػػػػػن 
 .التعليمي

 

ا١تعهد السلفي يف 
ا١تعهد بل يكوف 
الباحث لتطبيق 

تعليم اللغة ج منه
 العربية.

 
 

كما قد قرأ الباحث من الدراسات السابقات  أف موقف الباحث بكل 
الدراسات السابقات من انحية مشبهة يف البحث أف كل الباحثُت يبحثوف عن 

، كمن انحية الفرؽ من البحوث األخرل أف الباحث يبحث عن  ا١تنهج التعليمي
 ٤تتول ا١تدرسة العامةا١تعهد السلفي ك  ٤تتولاليت توحد  تعليم اللغة العربيةمنهج 

 ا١تستخدمة يف كزارة الًتبية.  

 حتديد ادلصطلحات .ز 

ىو يعمل ا١تنهج بصور ا١تعٌت من كل الربامج كاألنشطة كا٠تربة  ا١تنهج التعليمي -
 من الطالب الذم يتجو رئيس ا١تدرسة إما يف الفصل أك غَته. 

 جنبية يستخدـ إذل ا١تواد الدراسي.تعليم اللغة العربية ىو تعليم اللغة األ -
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

التعليميادلبحث األول : ادلنهج   

 التعليميمفهوم ادلنهج  .أ 

يعترب ا١تنهج جزء من ا١تنظومة التعليمية أك الًتبوية، فالنظاـ مركب من 
٣تموعة عناصر ترتبط مع بعضها البعض بشكل كظيفي متكامل يعتمد كل 

اآلخر، كإذا اختل أاي منها اختل النظاـ أبكمالو، كالنظاـ كحدة  عنصر على
 .٘مشتقة من نظاـ األكرب يسمى ابلنظاـ األـ

منظومة تعليمية ضركرية، حيث يكوف  ا١تنهج التعليميكمن ا١تذكور أف 
 ا١تنهج التعليميمبنيا كأىدافا كاضحا. كقبل أف يعرب الباحث قوال طويال عن 

 كتعريفو. ا١تنهج التعليمي فينبغي أف يعطي تعبَت

ا١تنهج كا١تناىج يف اللغة العربية لفظاف مشتقاف من النهج، يقاؿ 
اصطالح ا١تنهج يف إندكنيسيا منشورة كمشهورة يف ٜتسُت سنة. ينتشر كل 
التالميذ الذم يدرسوف يف أمريكا. قبل ىذا االصطالح مشهورة كثَت من اجملتمع 

 curiculumريفهما كحدة. كيف كتاب يذكر بتخطيط الدراسي. حقيقة أف تع

development, theory and practice  يفسر ىيلدا اتاب a plan for learning  يعٍت
 ٙكل شيء خيطط لًتبية األكالد.

يعترب يف كتاب أساسيات كتطبيقات يف علم ا١تناىج أف ا١تنهج يف اللغة 
ابلرجوع إذل األدب ، ك (curiculum)ىو الطريق الواضح، كتعٍت الكلمة ابلالتيٍت 

                                                           
1
13الماهرة:نجوىعبدالرحٌمشاهٌن،أساسٌاتوتطبٌماتفًعلمالمناهج،دارالماهرة، .

6
. Nasution,S. Asas asas kurikulum(Jakarta : PT Bumi aksara, 2003), 2 
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كيف كتاب مدخل إذل  ٚالًتبوم تعٍت الوسيلة الًتبوية اليت ٖتقيق ا٢تدؼ ا١تنشودة.
ا١تناىج كطرؽ التدريس يعترب معٌت ا١تنهج لغة كسيلة ٤تددة توصل إذل غاية 

  ٛمعينة.

كأما ا١تنهج ٔتعناه الشامل ىو كل نشاط تقدمو ا١تدرسة كتنظمو كتشرؼ 
كإف مناىج  و سواء أكاف داخل ا١تدرسة أـ خارجها.عليو كتكوف مسؤكلة عن

الًتبية كالتعليم تتضمن مفامها كثَتا، أمهها ٖتديد مراحل التعليم كمدهتا، ككضع 
أنظمة خاصة لالمتحاانت كتوزيع ا١تواد الدراسية على اٞتدكؿ األسبوعي كمفاىيم 

يف كل مادة تربوية كتوجيهية تتناكؿ األىداؼ يف كل مرحلة من مراحل التعليم ك 
 ٜمن ا١تواد كيف كل موضوع من ا١توضوعات.

يرل من  ا١تنهج التعليميبناء على البحث عند أىل ا١تناىج عن تعريف 
 ٣ٔٓتالُت ٥تتلفُت مها أكال مفهـو ا١تنهج التقليدم كاثنيا مفهـو ا١تنهج اٟتديث.

ما أما مفهـو ا١تنهج التقليدم ىو يصل الطلبة كل احملتوايت لنيل الشهادة كأك 
يف كتابو أساس تطوير ا١تنهج ىو" يعمل ا١تنهج  مفهـو ا١تنهج اٟتديث عند رامُت

بصور ا١تعٌت من كل الربامج كاألنشطة كا٠تربة من الطالب الذم يتجو رئيس 
 ا١تدرسة إما يف الفصل أك غَته."  

خالصة من ا١تذكور كما قاؿ رامُت أف ا١تنهج عنده تعريف كاسع الحيدد  
كل شيء يف عملية التدريس يسمى اب١تنهج على سبيل ا١تثاؿ خربة ابحملتوايت بل  

   كالتدريس يف خارج الفصل. 

                                                           
7
14نجوىعبدالرحٌمشاهٌن،أساسٌاتوتطبٌماتفًعلمالمناهج،دارالماهرة،الماهرة: 
8

2227،12،حسنجعفرالخلٌفة,مدخلإلىالمناهجوطرقالتدرٌسمكتبةالرشد:
9
ٌمًوسعادعبدالكرٌمعباسالوائلً.اللغةالعربٌةمناهجهاوطرائكتدرٌسها.)األرن:دارطةعلًحسٌنالدل 

19(ص.2225الشروق،
10

 Prof. Dr H. Hamalik,Oemar. Dasar-dasar pengembangan kurikulum ( Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya,2007),3 
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 التعليميمدخل ادلنهج  .ب 

يف تطوير ا١تنهج حيتاج على ا١تدخل ا١تستخدـ لتخطيط ا١تنهج الفعاؿ.  
 ٔٔينقسم على أربع النظرية، كما يلي : ا١تنهج التعليمينظراي مدخل 

تخداـ ا١تدخل ابحملتوايت بنفسها كاليعلق حملتوايت ىو اسا١تدخل اب (ٔ
 بينها.

ا١تدخل التخصصات ىو اجتماع كل احملتوايت ابستواء ا٠تصائص،   (ٕ
على سبيل ا١تثاؿ : منهج العلـو االجتماعية كالعلـو كاللغة العربية 

 كغَتىا.

ج. ا١تدخل التكاملية ىو ال يفصل كل احملتوايت كال حيدد بُت احملتول 
 كاحملتول األخر.

 .ا١تنهج التعليميد. ا١تدخل ا١تنظومة ىو يعلق كأيثر كل العناصر يف 
كمن ا١تعركؼ أف تعيُت ا١تدخل كاستخدامو مهمة يف ٗتطيط 

 الربانمج كا١تنهج ليستطيع فعاال ككصوؿ األىداؼ.
سنة ألف كست مئة كٜتس كسبعُت  ا١تنهج التعليميقيل يف تنمية 

كحدة فحسب بل أكثر من ال  ا١تنهج التعليميإف يف اختيار مدخل 
 ٕٔالواحد.

 التعليميمبادئ تطوير ادلنهج  .ج 

كسط ا١تدرسة أك منظومة التعلم. فتعلم اللغة العربية بدكنو  ا١تنهج التعليمي
يف اللغة العربية يصَت مهمة للتطوير كي  ا١تنهج التعليميال سيكوف  إتاىا. 

العلـو كاحتياج اجملتمع. تكوف عملية تدريس اللغة العربية جودة كتتبع إذل تنمية 

                                                           
11

 Prof. Dr H. Hamalik,Oemar. Dasar-dasar pengembangan kurikulum .......................... Hal. 31 
12

 Prof. Dr H. Hamalik,Oemar. Dasar-dasar pengembangan kurikulum ............................... Hal.38 
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سيكوف األىداؼ كاحملتوايت كالطريقة كالوسائل كالتقومي  ا١تنهج التعليميبتطوير 
 ٖٔإتاىا ككضيحا.

أربعة ا١تبادئ اليت تصَت  ا١تنهج التعليميعند رشدم أٛتد، يكوف يف 
كىي : ا١تبدأ اللغوم كالًتبوم كالنفسي  ا١تنهج التعليميأساسا يف تطوير 

 ٗٔ.كاإلجتماعي
قد بُت رشدم أٛتد يف ىذا ا١تبادئ ابلتفصيلي فاألكؿ ا١تبدأ الذم يتعلق 
ابللغوم ىو كلما يتعلق لزـك ا١تسودة كالرؤية كفلسفة كخصائص اللغة العربية 

 متعمدا. 
فالثاين أف ا١تبدأ الًتبوم تعلقا  ٔتنظومة كاسًتاتيجية يف التعلم. يلـز تطوير 

ب التخطيط يف ا١تادة كتصميم الدراسي عن استعراض ترتي ا١تنهج التعليمي
كاإلسًتاتيجية اليت تصَت يف عملية التدريس كاضحا كإتاىا، ككذالك تثبيت 
الطريقة ا١ترنة  كالوسائل ا١تمتع كحاؿ الفصل كما حولو ساكن. ككلما ذكر يف ما 

 .ا١تنهج التعليميسبق يلـز أف يهتم يف تطوير 
لرغبة كالكفاءة كاالحتياج كا١توىبة فالثالث ا١تبدأ النفسي الذم يتعلق اب

سد حاجة  ا١تنهج التعليميفعاؿ إذا كاف  ا١تنهج التعليميكركحية التالميذ. تطوير 
 النفسي ك إقتناع التالميذ يف الدراس.

فالرابع ا١تبدأ اإلجتماعي كالثقايف. كىذا االستحكاـ يلـز بتعليل تغيَت 
المية كاإلخبار اٟتقيقي كاٟتارل يف الثقافة كاإلجتماع كاإلقتصادية كالعادة اإلس

منظومة تعلم اللغة. كابىتماـ ىذا االستحكاـ سيكوف تعلم اللغة  العربية أالت 
 ٘ٔاإلتصاؿ بفعاؿ.

                                                           
13

 Muhbib abdul wahab, Standarisasi Kurikulum pendidikan bahasa arab di perguruan tinggi 
keagamaan Islam Negeri,( Arabiyat : Jurnal pendidikan Bahasa Arab dan kependidikan) 
14

 Muhbib abdul wahab, Standarisasi Kurikulum pendidikan bahasa arab di perguruan tinggi 
keagamaan Islam Negeri,( Arabiyat : Jurnal pendidikan Bahasa Arab dan kependidikan) 
15

 Muhbib abdul wahab, Standarisasi Kurikulum pendidikan bahasa arab di perguruan tinggi 
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 تعليميادلنهج ال عناصر .د 
ا١تناسب على األساس كتطبيق أساس التعلم  ا١تنهج التعليميتطبيق   

كاألساس يكوانف يف  عليميا١تنهج التكٖتسُت الربانمج يف ا١تدرسة مهمة. لذالك 
 مكاف خاص للًتبية. كأما أساسو فيما يلي :

  ا١تنهج التعليميأساس أىداؼ  (ٔ

. عند ىيلدا اتاب يكوف ا١تنهج التعليميىذا األساس رئيسي يف تطوير 
 ثالثة مصادر األىداؼ كىي : ثقافة اجملتمع كالشخصي كا١تادة.

 ا١تنهج التعليميأساس ٤تتول   (ٕ

 أف يدؿ على ما يلي :ىذا األساس يلـز 
 على الفلسفة كأساس الوطٍت. ا١تنهج التعليمي. يهتم ٤تتول ٔ
 على ا١توحد يف الوطٍت كا٠تلق. ا١تنهج التعليمي. يلـز ٤تتول ٕ
 على قيم اٟتسن يف اٟتياة. ا١تنهج التعليمي. حيتوم ٤تتول ٖ
و على اعطاء ا١توقف كثقة التالميذ بنفس ا١تنهج التعليمي. يهتم ٤تتول ٗ

 الستطاع ا١تستقلي كا١تسؤكرل.
 . يوحد النظرية كالعملي.٘
 . يوحد ا١تعلومة كا١تهارة كا٠تلق كالقيم.ٙ
 . يالئم تقدـ ا١تعلومات كالتكنولوجي اٞتديد .ٚ
 . مناسب على الرغبة كاإلحتياج كاجملتمع.ٛ
 ٙٔ. توحد ا١تادة يف الفصل كاإلضايف.ٜ

 ٚٔيكوف أربعة أقساـ كىي: يا١تنهج التعليمتطوير  كأما األساس األخريف
 ا١تناسب ىو يناسب الًتبوية ابجملتمع. -

 الفعاؿ ىو ٗتطيط ا١تنهج كصوؿ إذل األىداؼ. -
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 Usman Mulyadi, dkk. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Edisi pertma.( Jakarta : Bina 
aksara.1988) Hal.98 
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 فعاؿ الوقت كالنفقة النتهاء عملية التعليم. -

 كالربانمج كا١تواد الدراسي متصال.يكوف الًتبوية كالنموذاج 
 أساس التعليمي كالطريقي (ٖ

محًتؼ يف التدريس. كأما ا٠تطوات يطلب على ا١تدرس يف ىذا األساس لل
 للمدرس احملًتؼ ىي :

 . يلـز ا١تدرس متسلط ا١تادة.ٔ
 . استوذل ا١تدرس األسالب ا١تتنوعة حىت غَت مل.ٕ
 . يوحد ا١تدرس بُت النظرية كالعملية.ٖ
 . يكوف اختيار الوسائل مساعدة ا١تادة.ٗ
 . استوذل ا١تدرس التخطيط الدراسي.٘
ة اٞتيدة حىت يستطيع التالميذ أف يسمع . يستخدـ ا١تدرس اللغٙ

 ٛٔابٞتيدة.
 األساس بتعليق الوسائل كمصادر التدريس. (ٗ

ىذا األساس يدؿ على مناسب الوسائل كمصادر التدريس ٔتعيار الكفاءة 
كالكفاءة األساسي، كا١تادة الدراسي كخصائص الوسائل التعليمي كترقِت 

تصادم . فلذا يلـز تطوير التالميذ ككفاءة ا١تدرس كالوسائل العملي اإلق
أف يهتم العوامل، كأما العوامل يف ما يلي : ا١توضوعية  ا١تنهج التعليمي

كا١تنهج التعليمي كغاية الربانمج كاٟتالية كالسالميد كا١تدرسة كنوع الوسائل 
 كفعاليتو.

 أساس التقومي (٘

أحاؿ التقومي إذل ٚتع ا١تعلومات يف التقدير على فعالية الربانمج 
ررات الربانمج أك زايدتو أك نقصانو كي يصَت التعليم فعاال. حىت مق
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 Abu Ahmadi. Strategi belajar mengajar.(Bandung : Pustaka setia.2006) hal 84 
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: ا١تشاكرة كالتجريبية  ا١تنهج التعليميكالطريقة يف التقومي مهمة كأما تقومي 
 كا١تقابلة كا١تالحظة كالفحص كالكتابة الرٝتية.

يف كل عملية التعليم فيحتاج التقومي، كىذا التقومي ١تعرفة غاية    
رفة فعالية عملية التعليم، فإذا تكوف عملية التعليم ليست كفائة الطلبة ك١تع

فعالية فيغَت ا١تدرس عمليتو عملية مناسبة فعالية، ىذا أحد أغراض من 
 التقومي.

مناسبة على ذلك ينقسم التقومي أبقساـ متنوعة، أحدىا  التقومي   
حواؿ ابإلختبار كالتقومي بغَت اإلختبار، ٔتوجود تقوديهما سيجرء ا١تدرس األ
 ا١تتفرقة اب١تناسبة. أحياان يستخدـ ا١تدرس التقومي ابإلختبار كعكسو.

 التعريف من التقومي ابإلختبار .ٔ

التقومي ابإلختبار ىو األداكات ا١تستخدمة يف عيار التقومي. عند أين 
ىو  Psychology Testingأانستاسي عن اإلختبار يف كتابو ا١توضوع : 

ر التجرد حىت يستطيع أف يستخدـ كاسعة أداكات اإلجراءات عندىا ا١تعيا
   ٜٔكاإلجراءات كا١تقارنة يف أحواؿ السلوؾ الشخصي.

كأما التعريف األخر أف اإلختبار ىو كيفية يف عملية التقومي الذم 
يكوف اإلختبار كظيفة إلجابة الطلبة كعنده اإلجابة الصحيحة كاإلجابة 

  ٕٓا٠تطيئة.
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 Rukajat,Ajat.Teknik Evaluasi Pembelajaran.(Sleman:CV.Budi Utama.2018),37 
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 Hadi,Nur.Evaluasi pembelajaran yang Efektif dan menyenangkan.(Jakarta: Multi Kreasi Satu 
Delapan,2010),hal.29 



19 
 

 
 

ريف من اإلختبار عنده كمن كل التعريف يلخص الباحث أف التع
 عناصر ىي :

 . اإلختبار عنده ا١تعيار التجرد.ٔ
 . اإلختبار عنده اإلجراءات كا١تقارنة يف أحواؿ السلوؾ الشخصي.ٕ
 . يشتمل اإلختبار الوظيفة لتعمل الطلبة.ٖ
 . يشتمل اإلختبار إجابة الطلبة.ٗ
 . يشتمل اإلختبار اإلجابة الصحيحة كاإلجابة ا٠تطيئة.٘

 ف من التقومي بغَت اإلختبارالتعري .ٕ

يف عملية التقومي ليس اإلختبار فحسب بل يكوف التقومي بغَت اإلختبار 
كأما التعريف من التقومي بغَت اإلختبار ىو طريقة يف عملية التعليم. 

   ٕٔالتقومي لنيل ا٠تصائص كا١توقف أك السلوؾ لدم الطلبة.
الطريقة ٞتمع  كمن التعريف األخر من التعريف بغَت اإلختبار ىو

 ٕٕالبياانت للتقومي ابستخداـ األداكات بغَت اإلختبار.
كمن التعريف كالمها عرؼ الباحث من عناصر التقومي بغَت اإلختبار 

 ىو :
 .ا٠تصائص كا١توقف أك السلوؾ لدم الطلبةأعماؿ التقومي لنيل  (ٔ

 ٞتمع البياانت يف التقومي ابستخداـ األداكات بغَت اإلختبار.( ٕ
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 التعليميطوير ادلنهج مراحل ت .ه 

 ا١تنهج التعليمييكوف أربعة مراحل كىي تطوير  التعليمييف تطوير ا١تنهج   
يف مرحلة الوطٍت كمرحلة ا١تدرسة كمرحلة ا١تادة كمرحلة الفصل. كىذا البحث قد 

 يبحث فيما يلي :

 يف مرحلة الوطٍت ا١تنهج التعليمي( تطوير ٔ 

بثالثة الًتبوم الرئيسي،  يميا١تنهج التعليف ىذه ا١ترحلة قد ْتث 
كىي الًتبية يف الرٝتي كالًتبية يف غَت رٝتي كالًتبية بُت الرٝتي كغَت الرٝتي 

ْتسب مرحلة ا١تدرسة على  ا١تنهج التعليميلغاية الًتبوم.  يعمل تطوير 
سبيل ا١تثاؿ : مرحلة اإلبتدائية كمرحلة ا١تتوسطة كمرحلة الثانوية. ككلما 

 ى ا١تراحل ككل ا١ترحلة الواحدة تفريقة. يًتتب اب١تناسب عل

 يف مرحلة ا١تدرسة  ا١تنهج التعليمي( تطوير ٕ

 يف ىذه ا١ترحلة يعمل بثالثة ا١تراحل كىي : ا١تنهج التعليميتطوير 

 يسبك أىداؼ ا١تدرسة. -
 تقرير احملتوايت كالعمارة ابنتشار. -
تقرير معيار الكفاءة كىو سبك ا١تعلومات كا٠تلقي كا١تهارة  -

لقيم الذم يرجي إذل التالميذ بعد انتهاء كل الربانمج يف كا
 ا١تدرسة.

 يف مرحلة ا١تادة. ا١تنهج التعليمي( تطوير ٖ

يف ىذه ا١ترحلة يكوف ا١تدرس أف يطلب لتنمية التخطيط الدراسي 
كتصميمو الذم يستخدـ ا١تدرس يف عملية التدريس. بوجود ىذا 
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التالميذ فحاصل التعليم فعاؿ  التخطيط ا١تناسب ْتالية ا١تدرسة كاحتياج
كىذا تفريق بدكف التخطيط الدراسي. فلذا جيب التعليم الفعارل ا١تدرس 

 احملًتؼ يف كفاءتو.

 يف مرحلة الفصل. ا١تنهج التعليمي( تطوير ٗ

يعمل من ا١تدرس إذل  ا١تنهج التعليمييف ىذا ا١ترحلة، تطوير 
صل. كمن ٍب كيف التالميذ كمقصوده أف ا١تدرس يستورل يف حالة الف

طريقة ا١تدرس يستطيع أف يكيف التالميذ يف عملية التدريس ككذالك 
ما يتعلق بطريقة كإسًتاتيجية يف الفصل. ككلما يرل يف التخطيط 
الدراسي الذم يستخدـ ا١تدرس يف عملية التدريس. بل كثَت من 
ا١تدرس دل يعرؼ من التخطيط الدراسي يف التعليم كبسسب ىذا اٟتاؿ 

ة التدريس غَت فعاؿ بل يكوف التخطيط الدراسي  مرجعا عملي
للمدرس يف عملية التدريس ألف فيو حيتوم ا٠تطوات الدراسي 

ٖٕكإسًتاتيجية كمنوذج التعليم الذم يستخدـ ا١تدرس.
 

 أنواع مناهج تعليم اللغة العربية .و 

بعة تتعد أنواع ا١تناىج يف تعليم اللغة العربية، ككانت األنواع تنقسم على أر   
 ، فيما يلي :ٕٗأقساـ

 ا١تنهج النحوم (ٔ

كمعناه تقدمي احملتول اللغوم يف شكل ٤تاكر عامة تدكر حوؿ موضوعات  
القواعد. كما عرفنا أف اللغة نظاـ، كالنظاـ يشتمل على ٣تموعة من القواعد 

 اليت لوتعلمها الفرد أصبح قادرا على استخداـ اللغة.
 ٕ٘بُت عدة مصطلحات منها: كيف ىذا ا١تنهج النحوم يلـز التمييز 
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أمناط اٞتملة، كيقصد هبا نوع اٞتملة من حيث ا١تعٌت الذم  -
تؤديو، على سبيل ا١تثاؿ : ىذه ٚتلة التعجب، كىذه ٚتلة 

 اإلستفهامية ....إخل.

موضوعات النحو، كمقصودىا ا١تفاىيم النحوية ىي الًتاكيب  -
كا٠ترب، مصنفة يف أبواهبا، على سبيل ا١تثاؿ : ىذا ابب ا١تبتدأ 

 ىذا ابب ا١تفعوؿ بو...إخل.

الًتكيب اللغوم كمقصوده القالب الذم تصب منو اٞتملة فنقوؿ  -
 أبف تركيب ىذه اٞتملة ىو فعل + فاعل+ مفعوؿ بو.

اٞتملة كمقصودىا قوؿ مستفاد بو، مستقل بنفسو يكمل بو  -
 ا١تعٌت، فنقوؿ أكل الولد الطعاـ.

طريقة النحو كالًتٚتة، كىي كثَت من ا١تعلمُت يستخدـ ىذه ا١تنهج ب 
 الطريقة اليت تنطلق من النفس ا١تنطلق السابق.

 منهج ا١تواقف (ٕ

ىذا ا١تنهج أكثر من تقدمي احملتوم اللغوم يف شكل ا١تواقف ديارسها  
 الفرد يف الفصل، كيتعلم من خال٢تا الًتاكيب اللغويىة ا١تنشودة. 

م يستند على أف ىذا ا١تنهج خيتلف ٔتنهج النحوم ألف ا١تنهج النحو  
اللغة نظاـ كتعلم النظاـ شرط االستخداـ اللغة كلكن ا١تنهج ا١تواقف يستند 
إذل حقيقة تقف على نفس ا١تستول من الصدؽ كاألمهية كىي أف اللغة ظهرة 
إجتماعية نشأت لتحقيق التواصل بُت األفراد كجيب على األفراد أف يفهم 

 عناصر اللغة.
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حو يدكر حوؿ موضوعات النحو، كأما منهج كمن ا١تعركؼ أف ا١تنهج الن 
ا١تواقف يدكر حوؿ حاجات االتصاؿ على سبيل ا١تثاؿ : الدرس يف السوؽ 

 كالدرس يف البيت كالدرس يف الفصل كغَت ذالك.

 ٕٙيكوف ىذا ا١تنهج أكثر انتقادات، منها :
إف حاجة االتصاؿ اللغوية ٥تتلفة من فرد إذل فرد، كىذا  -

١تواقف لتعدد حاجات االتصاؿ كلكن يستلـز تعدد ا١تناىج ا
يرد ىذا النقد إبمكانية حصر ا١تواقف ا١تشًتكة اليت يتوقع أف 
حيتاج الدارسوف فيها لالتصاؿ اللغوم ٍب ٗتصيص جزء من 

 ا١تنهج.

إف اللغة تدكر يف الفصل بل ال ديكن ينطلق األفراد لتصور  -
حاجة االتصاؿ اللغوم كالرد على ىذا النقد ىو أف اختيار 
احملتول اٞتيد ا١تناسب يتوقف على كفاءة ا٠ترباء يف التنبؤ ٔتا 

 قد يواجو الفرد.

إف ىناؾ فرقا بُت موقف منطي يدكر حوؿ الدرس كبُت موقف  -
طبعي توقعو، فا١تواقف اليت يتنبأ ا٠ترباء أبف الفرد دير هبا يف 
السوؽ قد تنحصر يف شراء البضائع كمن ٍب تدكر الدركس 

كما تستلزمو من مفردات كتراكيب، بينما حوؿ عملية الشراء 
 حيتاج االنساف السوؽ ألكثر من عملية الشراء.

كمن ا١تعركؼ فيما سبق قد عرفنا أف ىذا ا١تنهج يهتم عن التصاالت  
اللغوية فلذالك تكوف الطريقة ا١تناسبة ٢تذا ا١تنهج ىي الطريقة السمعية 

 كالشفوية كالطريقة ا١تباشرة.
 منهج الفكرة  (ٖ
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ا١تنهج يهتم من ا١تعٌت فركقا بُت ا١تنهجُت السابقُت، ا١تنهج النحوم ىذا  
يهتم عن الًتاكيب أك القواعد فا١تنهج ا١تواقي يهتم عن االستخداـ اللغة، يف 
ا١تيداف ٧تد من ا١تعلمُت يدرس القواعد النحوية يف شكل حوار حوؿ موقف 

ستخدمة يف موقف ما، أك ٧تد من ا١تعلمُت يقـو ْتصر الًتاكيب الالزمة ا١ت
 اٟتياة.
كىنا قد طرح كيلكنز ىذا ا١تنهج إنو استعار كلمة الفكرة من اللغوايت  

   ٕٚاليت يعتمد فيها تصنيف النحو على أساس ا١تعايَت الداللية.
فلذا يهتم ىذا ا١تنهج اختيار احملتول اللغوم طبقا للمعاين اليت حيتاج  

 كما يعرب عنها كيلكنز.  التدريس التعبَت عنها أك ا١تطالب الداللية

ينضوم ٖتت   يقسم كيلكنز منهجو ا١تبٍت على الفكرة إذل كاحدات كبَتة 
 كل منها عدد من الوحدات الصغَتة.

 –معٌت العالقات  -ا١تكاف-العدد –كمن الوحدات الكبَتة يلي : الزمن  
ربط اٞتملةا١تنطرقة بسياقهاكأما الوحدات الصغَتة من الزمن ما يلي : األف، 

 ـو االثنُت غذا..... إخل.ي

 ا١تنهج متعدد األبعاد (ٗ

كيستند ا١تنهج متعدد األبعاد إذل أربع خطط دراسية أك مقررات كىي :  
 ٕٛا١تقرر اللغوم كا١تقرر الثقفي كا١تقرر االتصارل كا١تقرر العاـ لتعليم اللغة.

د كقد اليبدك يف ىذه ا١تنهج ٔتكوانتو األربعة. فأم منهج لتعليم اللغة ال ب 
أف يستند إذل ٤تتوم لغوم كثقايف كىكذا إال أف اٞتديد يف ا١تنهج متعدد 

 األبعاد فيتلخص يف ثالثة أمور ىي :
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124رشديأحمد،تعلٌماللغةالعربٌةلغٌرالناطمٌنبها....................... 
28

126رشديأحمد،تعلٌماللغةالعربٌةلغٌرالناطمٌنبها........................ 
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إف ا١تقررات الثالثة األخرل يف ا١تنهج اٞتديد بشكل منتظم على  -
 غرار ا١تقرر اللغوم.

أف ٚتيع ا١تقررات  ٖتظى بقدر متوازف من االىتماـ ىند تصميم  -
 ا١تنهج اٞتديد.

 ا١تقررات األربعة تتكامل يف ا١تنهج اٞتديد. أف

 :تعليم اللغة العربية ينادلبحث الثا

 مفهوم تعليم اللغة العربية .أ 

قبل أف يبُت الباحث التعريف من تعليم اللغة العربية فينبغي أف يبُت  
 ىي ربيةالع الّلغة إف الغاليُت ا١تصطفى الشيخ قاؿالتعريف مناللغة العربية كما 

 النقل الطريقة عن الينا كصلت كقد غراضهم،أ عن العرب هبا يعرب اليت الكلمة
   ٜٕ.الشريفة كاألحادث الكرمي القرآف لنا كحفظها

 العهد، القددية العرب أمة لغة كىى السامية، اللغات احدل العربية الّلغة
 من الغرىب الطرؼ يف اليها ا١تنسوبة اٞتزيرة تسكن كانت الىت الذكر، الشائعة

 غَتىا ٗتالط دل العرب ألف أصلها، إذل السامية اللغات أقرب أهنا ظنكي. آسيا
 كىم القدماء، منها األمة كىذه. أعجمية أمة حكمو ٖتت طويال تدخل كدل كثَتا
  ٖٓ.كطبعا سليقة العربية ابلّلغة كينطقوف اٞتزيرة تلك يسكنوف كانوا الذين

 أكثر ىي بيةالعر  الّلغة أفّ  الباحث استنبط التعاريف بعض إذل بنظر
 العادل، يف انتشاران  اللغات كإحدل السامية، اللغات ٣تموعة ضمن ٖتداثن  اللغات

 كانوا الذين اغراضهم عن العرب هبا يعرب اليت كالكلمة الكرمي القرآف لغة كأهّنا

                                                           
29
، (ـٖٜٚٔق/  ٖٜٖٔلنشر، الطباعة العصرية لطباعة كا :نافلب)، جامعة الدروس العريب، اجلز االولالشيخ ا١تصطفى الغليُت، 
 ٗ. ص

32
 ٗص.  (،ٕٓٗٔ /ٕٓٓالطبعة السادسة )، الوسيط يف األدب العريب واترخيه، اجلزء األولاالسكندرم اٛتد كعناين مصطفي، 



26 
 

 
 

 سليقة هبا كينطقوف آسيا، من الغرىب الطرؼ يف اليها ا١تنسوبة اٞتزيرة يسكنوف
 .كطبعا

كىو فن أك عمل  ٖٔيعّلم" ٔتعٌت جعلو يعلمها. -ة "عّلمالتعليم من كلم
خاص يقـو بو ا١تعلم لتغيَت سلوؾ ا١تتعلم؛ ذلك السلوؾ الذم يتضمن ٔتعناه 

نواحي ا١تعرفة كاإلدراؾ كاالنفعاؿ كالعمل. كمن ٍب ندرؾ أف التعليم يراد  -الواسع
للتعليم أربعة أركاف ٔتفهومو إيصاؿ العلم كا١تعرفة إذل ذىن ا١تتعلم بطريقة منظمة، ك 

 ٕٖىي: ا١تعلم، كا١تتعلم، كا١تادة، كالطريقة.

 كابلتارل أف معٌت اآلخر من التعليم عند العلماء، كىو:

من احدل االنشطات ا١تتعلقة يف تربية   أف التعليم ىو (Sikun)عند سيكوف  .ٔ
 الطلبة على جوانب ا١تعرفية كاٟتركية.

التعليم ىو جزء من الًتبية، كىو (Dewantara) عند كياىي اٟتاج ديونتورك   .ٕ
 ٖٖكاإلتقاف.  الًتبية بوسيلة إعطاء العلم أك ا١تعرفة

ابإلضافة إذل ذلك توجيو تعليم اللغة توجيهيا كظيفيا أف يهدؼ تعليمها 
إذل ٖتقيق القدرات اللغوية عند الطلبة ْتيث يتمكن من ٦تارستها يف كظائفها 

أف يتجو تعليم اللغة إال إذا كانت  كال ديكنالطبعية العملية ٦تارسة صحيحة. 
الوظائف الطبيعية للغة كاضحة يف ذىن ا١تعلم. كللغة كما ىو معركؼ أربع 
كظائف أساسيةىي ليكوف فامها عند ٝتعوا منطوقة كفامها حُت رأك مكتوبة 

 ٖٗ.كليكوف متكلما ككاتبا بطالقة كدقة معربا عن األفكار
                                                           

 بَتكت: دار ا١تشرؽ،)ربعوف، الطبعة اٟتادية كاأل ،طبعة جديدة منّحقة ادلنجيد يف اللغة واألعالم، اليسوعي لويس مألوؼأبو  ٖٔ
 ٕٙ٘، ص. (ٕٛٓٓ

32
 ٗ٘، ص. فن التدريس للرتبية اللغويةدمحم صاحل ٝتك، 

33
  Ahmad Tafsir, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1992), Hal. 7 
  ٜ(، ص. ٜٜٚٔرالعلـو الطبعة األكذل، ، )الكويت: مؤسسة داحنو تعليم اللغة العربية وظيفياداكد عبده،  ٖٗ
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 ٖ٘جنبية يستخدـ إذل ا١تواد الدراسي.تعليم اللغة العربية ىو تعليم اللغة األ
كأما قنوف الوزيرالديٍت  يف إندكنيسيا رقم الثاين سنة ألفُت كٙتانية عن معاير 
االختصاص كاحملتوايت يف تربية اإلسالـ كتعليم اللغة العربية يتضمن على 

 احملتوايت :

تطوير اإلتصاالت ابللغة العربية يف الكالـ كانت أك الكتابة يتضمن . أ
ا١تهارات األربعة ىم : مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة  على

 القراءة كمهارة الكتابة.
تنمية الوعي عن مهمة اللغة العربية يف احدل اللغة األجنبية، خصوصا  . ب

 يف دراسة مصادر اإلسالـ.

ج. تطوير ا١تفاىم عن العالقات بُت اللغة كالثقافة. كبذالك يرجى التالميذ 
 لع ) أم اتسعت ا١تفاىم( كيتضمنوا يف أنواع الثقافة.أف ديلكوا ا١تط

سب اب١تواد بناء على ما سبق أف اللغة العربية لغة أجنبية ألهنا تن  
.ة العربية أالت االالدراسي كال تكوف اللغ  تصاالت كل يـو

 :تعليم اللغة العربيةأهداف  .ب 
  األىداؼ العامة .ٔ

 ٖٙعربية اٟتصوؿ إليها فهي:كأما األىداؼ العامة اليت أراد تعليم اللغة ال

 ٘تسك الطلبة بلغتو القومية كٖتمسو ٢تا كاعتزازه هبا.(أ 
تزكيد الطلبة يوعى إجتماعي يدركوف بو الركابط اإلنسانية كاألىداؼ اليت (ب 

تنشدىا الدكلة لرفع مستول ا١تعيشة ألفراد شعبها كٖتقيق العدلة االجتماعية 
 ٢تم.

                                                           
35

Hermawan,acep,metodologi pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014 

) Hal 57 
36

ٜ٘-ٚ٘ ، ص.فن التدريس للرتبية اللغويةدمحم صاحل ٝتك،  
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لى التضييق الشقة بُت اللغة الدراجة تقومي ألسنة الطلبة كالعمل ابلتدريج ع(ج 
اليت تصطنعها اٞتماىَت يف احملاداثت  كبُت اللغة الفصحى اليت ىي لغة العلم 

 كاألدب كالتدكينز
تنمية قدرات الطلبة على إدراؾ بعض نواحث اٞتماؿ كالتناسق كالنظاـ فيما (د 

 تقع عليو أعينهم كتدركو حواسهم كعقو٢تم.
هتم بصفة عامة، ك٘تكينهم من تنظيم أفكارىم عند كتنمية خربات الطلبة كقدرا(ق 

 ْتث موضوع من ا١توضوعات أك مسألة من ا١تسائل العامة أك ا٠تاصة.
 األىداؼ ا٠تاصة .ٕ

 ٖٚكأما األىداؼ ا٠تاصة اليت أراد تعليم اللغة العربية اٟتصوؿ إليها فهي:

 أف تنموا لديهم القدرات كا١تهارات اللغوية بصفة عامة.(أ 
م من القياـ بتدريس علومات كا٠تربات كا١تهارات اليت ٘تكنهأف يكتسبوا ا١ت(ب 

 ا١ترحلة االبتدائية. فركع اللغة يف
اءة كالكتابة، كيكتسبوا القدرة على تعليم ر لموا إ١تاـ كافيا بطرؽ تعليم القعأف ي(ج 

 ا١تبتدئُت أبمثل الطرؽ.
تعليم  أف يؤمنوا أبمهية استخداـ الوسائل ا١تعينة يف تدريس فركع اللغة كٓتاصة(د 

 القراءة كالكتابة.
أف يزكدكا اب٠تربات كا١تهارات اليت تساعدىم على ربط فركع اللغة العربية فيما (ق 

 بينها.
أف يزكدكا اب٠تربات كا١تهارات اليت ٘تكنهم من ٦تارسة ألواف النشاط اٟتر يف (ك 

 ا١تدرسة.
ل أف يكتسبوا ا١تعلومات كا٠تربات اليت يستطيعوف هبا تقومي طلبتهم كقياس مد(ز 

 منوىم اللغوم.
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ٕٙ-ٔٙ ، ص.فن التدريس للرتبية اللغويةدمحم صاحل ٝتك،  
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 أسس تعليم اللغة العربية .ج 
 األسس النفسية .7

اتفق علماء النفس التعليمي على كجود العناصر يف عملية التعّلم كالتعليم 
منها العنصر الداخلي الذم يشمل على ا١توىبة كاألمهية كاإلرادة كا٠تربات 

ئة كا١تعلم السابقة يف نسف ا١تعلم ا١تعّلم كالعنصر ا٠تارجي الذم يشمل على البي
كيف ىذا اجملاؿ لقد كجدان مدرستُت يف علم النفس التعليمي،  ٖٛكالكتاب إخل.

 كمها:

 (Behavioristic theory)ا١تدرسة اٟتسية السلوكية (أ 

 Pavlovكمن الركاد األكائل ٢تذه ا١تدرسة العادل الركسى ابفلوؼ 
لطعاـ( ا١تشهور بنظريتو يعٍت يربط بُت ا١تثَتات األكالية )ا( ٜٖٜٔ-ٜٗٛٔ)

كا١تثَتات الثانوية )الضوء كصوت اٞترس( مع إجابة )خركج لعاب( الكلب 
الذم يكوف موضع ٕتربتو، من نتيجة ٕتربتو أف لعاب الكلب خيرج ٔتجرد 

كاتبع ىذه ا١تدرسة يهتم اىتماما كبَتا ٨تو العوامل  ا٠تارجية  ٜٖكجود الضوء.
  ٓٗالة للوصوؿ إذل ا٢تدؼ.يف التعليم على أف تدبَت بيئة التعليم ىو طريقة فعّ 

 (Cognitive Theory)ا١تدرسة ا١تعريفية (ب 
انقضت ىذه ا١تدرسة ا١تدرسة السلوكية اليت تؤّكد أمهية ا١تثَتات 
ا٠تارجية كىذه ا١تدرسة تؤّكد أمهية فّعالية ا١تتعلم. كا١تتعلم ىو الذم يدبر 

ابية كانت أك كيعُت عملية التعليم كليست البيئة اليت ٖتقيق نتيجة التعليم إجي

                                                           
38

 Ahmad Fuad Efendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), Hal. 13. 

39
 Ahmad Fuad Efendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ............................  Hal. 13 

 ٜص.  كتبة لبناف، د. س(،، )القاىرة: متعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  ٓٗ
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سلبية. كعند ىذه ا١تدرسة أف اإلنساف إذا تناكؿ ا١تثَتات من بيئتو خيتار 
 ٔٗمطابقا ٔتيلو كحاجتو كيًتٚتو كيربط ٓترباتو السابقة ٍب إجابة الئقة ٢تا.

 األسس اللغوية .0

االختالؼ يف نظر تعليم اللغة يتأثر ابلتصوير كالتحليل اللغة، كيف ىذا 
ماف يف علم اللغة كىي ا١تدرسة البنائية األمريكية اجملاؿ كجد مدرستاف مه

 كا١تدرسة التحويلية االبتكارية.

 (American Structural School) ا١تدرسة البنائية األمركية(أ 

-ٚ٘ٛٔ) Ferdinand de Saussureيعترب فرديناند دم سوسَت 
( العادل اللغوم السويسرم الرائد األكذل ٢تذه ا١تدرسة. فقد قاـ بشرح ٖٜٔٔ

طبيعة اللغة كفرؽ بُت العمليات الذىنية كالنواحي احملسوسة فيها كبُّت الصلة 
، أم بُت أصوات الكالـ كحركؼ الكتابة من جهة كا١تعاين  بُت الرمز كا١تفهـو
اليت تعرّب عنها ىذه الرموز من جهة أخرل، كأكد أنو القيمة للرمز إال إذا 

يتفق اللغويوف  ٕٗمعناه. ٘تكن ا١تتحدث أك السامع من أف يربط بينو كبُت
 البنائيوف على ا١تبادئ التالية:

 إف تعلم اللغة ىو اكتساب عادات تقول ابلتدريب كالتعزيز. (ٔ
 إف اٟتديث ا١تنطوؽ ىو أصل اللغات ٚتيعا. (ٕ
 كل لغة ٢تا نظاـ فريد يف اببو ٗتتلف بو عن غَتىا من اللغات. (ٖ
تراكد  كل لغة ٖتتوم على نظاـ متكامل كاؼ للتعبَت عن أم فكرة (ٗ

 متحدثيها.

                                                           
41

 Ahmad Fuad Efendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,  H. 13 
42
ٕٕص.  ، )القاىرة: مكتبة لبناف، د. س(،تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 
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اللغات اٟتية كلها تغيَت كتطوير ٔتركر الزمن ألسباب عدة منها: ا٢تجرة  (٘
 كاالستعمار كتبادؿ التجارة.

 ا١ترجع األكذل كاألخَت يف سالمة اللغة كصحتها ىم ا١تتحدثوف هبا. (ٙ
إف تبادؿ األفكار كا١تعاين كاالتصاؿ بُت الناس ىو ا٢تدؼ الرئيسي  (ٚ

 ب يف كجودىا.الستخداـ اللغات كالسب
تطبيق أساليب البحث العلمي السائدة يف ميداف العلـو البيولوجية كالطبعية  (ٛ

 ٖٗعلى ٖتليل اللغات.
 (School Generative Transformational) ا١تدرسة التحويلية االبتكارية(ب 

بدأت أسس النظرية االبتكارية يف كسب األنصار ٢تا منذ سنة 
كتابو )الًتكيب   -م األمركياللغو  -عندما نشر انعـو تشوكي ٜٚ٘ٔ

اللغوية(، آراء ىذه النظرية ىي أبف كل متحدث بلغة ما البد أف يعرؼ 
النظاـ الصوٌب، كالصرؼ كالنحوم، ٢تذه اللغة، كإال ما استطاع أف يبتكر 

 ٗٗٚتالن كعبارات دل يسبق لو ٝتاعها أك استخدامها.
 عناصر اللغة العربية .د 

الثة عناصر : األصوات كا١تفردات يسميها بعضهم مكوانت اللغة، كىي ث
كالًتاكيب، كىذه العناصر ىي ا١تادة اٟتقيقية اليت تعُت ا١تتعلم على تعليم مهارات 

 كأما بياهنا فيما يلي : ٘ٗاللغة،
 األصوات  .ٔ

يكتسب تعليم األصوات كالتدريب عليها أمهية كربل يف تعليم اللغة 
للغة العربية دل يعطي لألصوات لغَت الناطقُت هبا، كمع ىذه األمهية نرل تعليم ا

حقها من التعليم كالتدريب، كذلك أف كثَتا من القائمُت على ىذا التعليم 
                                                           

43
ٕٕ....... ص. لنظرية والتطبيقتعلم اللغات احلية وتعليمها بني اصالح عبد اجمليد العريب، 

ٕٙص. ..........تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب، 44
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تنقصهم ا٠تربة يف علم اللغة التطبيقي كتعليم اللغات، فلذا ىم خيلطوف بُت 
 ٙٗتعليم نطق األصوات ك٘تييزىا كبُت كتابة اٟتركؼ.

 ا١تفردات  .ٕ

ياقات لغوية يسهل ٤تاكاهتا كاٟتوارات كاألصل أف تقدـ ىذه ا١تفردات يف س
كالنصوص السهلة فهي كسيلة لعرض ا١تفردات يف مواقف كسياقات ٥تتلفة، 
تعتمد عليها التدريبات اللغوية الالحقة لتأخذ بيد الطالب ٨تو استعماؿ اللغة 

 ٚٗك٦تارستها يف التعبَت كاإلتصاؿ.
 الًتاكيب .ٖ

كلكن كثَتا من مراكز تعليم  قواعد اللغة عنصر مساعد ككسيلة لتعليم اللغة
العربية ككثَتا من معلميها جيعلوف ىدفا بذاتو، فيبالغوف بتفصيالتو كشوارده 

 ٛٗكنوادره، فيصبح تعليمهم تعليما عن اللغة، ال تعليما للغة.
 ادلهارات يف تعليم اللغة العربية .ه 

لغة األىداؼ من تعليم اللغة العربية لتنمية ا١تهارات األربعة يف استخداـ ال
اٞتيدة. كأما يف تعليم اللغة العربية تنقسم ا١تهارات على األربعة كىي : مهارة 

ككاف كل ا١تهارت  ٜٗاإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
التعليقات بينها. كما ذكر فيما سبق بُت الباحث تفصيليا على ا١تهارات يف تعليم 

 اللغة العربية :
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 مهارة اإلستماع .1

ىي احدل ا١تهارات يف تفهيم الكلمة أك اٞتملة من كالـ 
. كتستطيع ىذه ا١تهارة اب١تمارسة كل يـو يف استماع ٥تتلف ٓ٘ا١تخاطب
 الصوت.

 مهارة الكالـ  .2

ىي احدل ا١تهارات لتعبَت الكلمة أك اٞتملة يف الرأم كالشعور 
 ٔ٘كاإلرادة اب١تخاطب.

ابللساف جيدة  كأىداؼ ىذه ا١تهارة ليستطيع التالميذ اتصاالت
أم حيتمل الكالـ يف معنا الرساالت إذل األخر. كيتحقق ىذا اٟتاؿ إذا  

 كانت البيئة تتكوف بيئة لغوية.

  كمن ا١تعركؼ أف اللغة ىي الكالـ فإنو  
 مهارة القراءة  .3

ىي احدل ا١تهارات لتعريف احملتول كتفهيمو ابلكتابة تلفظا يف 
تصاالت بُت القارئ كالكاتب حقيقة  القراءة ىي عملية اإل ٕ٘القلب.

ٓتالؿ النسخ. مباشرة يف عملية القراءة التعليقات ا١تعريف  بُت اللساف 
 كالكتابة. 

 : ٖ٘القراءة تنقسم على قسمُت مها
 القراءة ابٞتهر  -

ىي القراءة بتلفظ رموز ا١تكتوب جهرا. كيناسب ىذا اٟتاؿ يطبق 
ع القارئ يف تلفظ للمبتدئ يف تعليم اللغة العربية ألف أىدافو استطا 

 جيد.
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 القراءة ابلسكوت -

يسمى ابلقراءة يف القلب ىي القراءة بدكف تلفظ رموز الكتابة 
ا١تكتوب كلكنو يتقشف اإلستكشاؼ البصرم. كىذا األىداؼ يف 

 استطاع احملتول ا١تكتوب سرعة.
 مهارة الكتابة   .4

ىي إحدل ا١تهارة لتوصيف التفكَت يبدأ من ٣تاؿ البسيط على 
 ٗ٘ثاؿ كتابة الكلمة إذل ٣تاؿ اجملمع مثل كتابة اٞتملة.سبيل ا١ت

 ٘٘ىذه ا١تهارة تنقسم على ثالثة أقساـ كىي :
 اإلمالء  -

ىو إحدل ا١تهارات يف الكتابة أيكد شكل اٟتركؼ لتشكيل 
 الكلمة.

 ا٠تط العريب -

ىو إحدل ا١تهارات يف الكتابة ال أيكد شكل اٟتركؼ فحسب بل 
 أتكيد قيمة ٚتيلة الكلمة.

 نشاءاإل -

ىو إحدل ا١تهارات يف الكتابة أيكد تعبَت التفكَت إذل الكتابة. كيف ىذه 
 ا١تهارة تنقسم على قسمُت مها : اإلنشاء ا١توجو كاإلنشاء اٟترم.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 هنوعو  البحثمدخل  .أ 

قاؿ بكداف كتيلور: إف  .١تدخل الكيفيابالبحث  ىذا يف يستخدـ الباحث
قصود من إجراءات البحث الكيفي ىو البحث الذم حيصل على النصوص اليت ا١ت

 ٙ٘تنضبط هبا الكلمات ا١تكتوبة أك اللساف من األشخاص أك السلوؾ.
كأما نوع ىذا البحث فهو الوصفي التحليلي ألف الباحث يريد أف يقـو ابلوصف 

 يعربىا الباحث . كىذا البحث يستخدـ الباحث بدراسة اٟتالة اليتكالتحليل ابلًتتيب
بطريقة ىذا ا١تدخل ينبغي على الباحث ٦تيزاات يف ا١تدرسة ا١تختلفة اب١تدرسة األخرل. 

ٟتصوؿ على البياانت الكاملة كالشاملة فيما يتعلق بتطبيق منهج تعليم اللغة العربية 
 المو٧تافٔتعهد سوانف دراجات ١تدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ا١تتوسطة اإلسالمية 

 كٖتليلهما ابلبياانت بشكل عميق.ككصفهما 
كما يف سبق يبحث الباحث يف ىذا البحث اب١تنهج دراسة اٟتالة، ألهنا 
هتدؼ لوصف اٟتالة يف مكاف البحث يعٍت ارتبط ىذا البحث بتطبيق منهج تعليم 

ٔتعهد سوانف دراجات اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ا١تتوسطة اإلسالمية 
 .المو٧تاف

 ومصادرها ياانتالب .ب 

ىي البياانت األساسية نوعُت  يف ىذا البحث تنقسم إذلمصادر البياانت 
  .البياانت الثانويةك 
 البياانت األساسية .ٔ

البياانت من أقواؿ أك أفعاؿ اليت ًب حصو٢تا من ا١تصادر  ٚتع الباحث
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لمات تطبيق منهج تعليم اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت كا١تعاألساسية يعٍت 
 عن ما يتعلق اب١توضوع.بطريقة ا١تقابلة كا١تالحظة المو٧تاف توسطة اإلسالمية ا١ت

كحيصل ىذه البياانت يف شكل الكالـ أك الكلمات من ا١تتحدث الذم يتعلق 
ٔتعهد بتطبيق منهج اللغة العربية ١تدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ا١تتوسطة اإلسالمية 

ن ىذه البياانت للحصوؿ على م ستخدـ الباحثي . المو٧تافسوانف دراجات 
ذلك ا١توضوع. ككذلك الواثئق اليت تساعد عمل البحث، ا١تعلومات مباشرة عن 

مقاالت أك كتب العلمية األخرل فيما تتعلق بتطبيق منهج تعليم اللغة العربية 
 .المو٧تافٔتعهد سوانف دراجات ١تدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ا١تتوسطة اإلسالمية 

 يةالبياانت الثانو  .ٕ
ىي البياانت اليت ٚتعها الباحثوف أك من البحوث  البياانت الثانوية

األخرل من الدراسات السابقات للمقارنة، كحيللها بوجود البياانت من الباحث 
 الذم يناؿ من البياانت األساسية.

 ج. حضور الباحث
يعٍت الباحث نفسو،  ألنو كأداة مهمة يف ٚتع  حضور الباحث كيف 

ح األدكاة األخرل مساعدة يف البحث. كإذا حضور الباحث يف البياانت كتصب
ا١تيدانية كا١تصادر اإلنسانية أك تكوف من أداكات البحث إلجابة البياانت بوسيلة 
ا١تالحطة كا١تقابلة يف تفسَت البياانت كٖتليلها. كالواثئق الدراسية يف مدرسة 

 .المو٧تافاجات ٔتعهد سوانف در ا١تتوسطة اإلسالمية  كا١تعلمات علمُتا١ت

 ميدان البحث .د 

اليت يبحث الباحث يف ىذا البحث ميداف البحث ىو ا١تشكلة األساسية 
ليناؿ البياانت ابلتوجيو كالعميق. كأما ميداف البحث يف ىذا البحث فيما يلي : 

( ٤تتول منهج تعليم اللغة ٕ( أىداؼ منهج تعليم اللغة العربية للمدرسة، ٔ
( تقومي منهج ٗة منهج تعليم اللغة العربية للمدرسة، ( طريقٖالعربية للمدرسة، 
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 تعليم اللغة العربية للمدرسة.

 طريقة مجع البياانت .ه 

 اليت يستخدـ الباحث يف ىذا البحث ىي: ٚتع البياانتأما الطريقة 
 ا١تالحظة .ٔ

يقـو الباحث اب١تالحظة يعٍت يشًتؾ الباحث يف الفصل أف يالحظ يف عملية 
كيالحظ الباحث بثالثة أايـ ديالحظة أحواؿ التالميذ  باشرة.تعليم اللغة العربية م

كيقـو الباحث اب١تالحظة ٟتصوؿ على البياانت كعملية التعليم يف أربعة فصوؿ، 
عن عملية تعليم اللغة العربية كأنشطة ا١تدرس كالطالب يف مدرسة ا١تعلمُت 

 .المو٧تافٔتعهد سوانف دراجات كا١تعلمات ا١تتوسطة اإلسالمية 

 ١تقابلةا .ٕ
يقـو الباحث اب١تقابلة . ىذا طريقة ٖتصل على البياانت ا١تتعلقة ٔتنهج  تعليم 

ٍأاتذ اللغة العربية ا١تستخدـ يف تلك ا١تدرسة، كيقابل الباحث يف ىذه الطريقة مع 
رئيس ا١تدرسة كا١تدرسُت الذين يعلموف عن مادة تعليم اللغة سويونو بوصف 

 .ستاذ حافظ كاألستاذ منَت كاألستاذ حادلفَتم كاألكىم األستاذ  العربية

 الواثئق .ٖ
بطريقة الواثئق حيصل الباحث على البياانت فيما تتعلق بتطبيق منهج تعليم اللغة 

 المو٧تافٔتعهد سوانف دراجات العربية ١تدرسة معلمُت ا١تتوسطة اإلسالمية 
 .ا١تدرسة كا١تنهج ا١تستخدـ يف تلك كالواثئق فيما تتعلق يف التاريخ عن ا١تدرسة
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 ٔ.ٖاٞتدكاؿ 
 البياانت( طريقة ٚتع)عملية 

طريقة مجع 
 البياانت

 البياانت مصادر البياانت

الفصل األكؿ حىت  ا١تالحظة
الثالث من مدرسة 
ا١تعلمُت كا١تعلمات 
ا١تتوسطة اإلسالمية 
ٔتعهد سوانف 

 .المو٧تافدراجات 

. طريقة تعليم ٔ
 اللغة العربية 

. تقومي تعليم ٕ
 ربيةاللغة الع

 . رئيس ا١تدرسة ٔ ا١تقابلة
. انئب رئيس ٕ

 ا١تنهج
. مدرس اللغة ٖ

 العربية

. أىداؼ تعليم ٔ
 اللغة العربية.

. ٤تتول تعليم ٕ
 اللغة العربية.

. طريقة تعليم ٖ
 اللغة العربية.

. تقومي تعليم ٗ
 اللغة العربية.

الكتابة أك اٞتدكاؿ أك  الواثئق
الكتب اليت تتعلق 

 ابلبياانت

ىداؼ تعليم . أٔ
 اللغة العربية.

. ٤تتول تعليم ٕ
 اللغة العربية.
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 أدوات البحث .و 

 كيف أدكات البحث تكوف من ثالثة ٣تاالت كما يلي :

 . ا١تالحظة ٔ

كأداة يستخدـ الباحث يف ا١تالحظة ْتضور الباحث يف البحث، ألنو   
 يف ا١تالحظة.  مهمة يف ٚتع البياانت

 . ا١تقابلةٕ

١تقابلة اب٢تاتف ليسجل الكالـ من رئيس ا١تدرسة يستخدـ الباحث يف ا
 كا١تدرسُت يف تعليم اللغة العربية.

 . الواثئقٖ

يستخدـ الباحث يف الواثئق اب٢تاتف للتصوير كألة التوثيق ١تعرفة التاريخ  
 كا١تدرسُت يف ا١تدرسة كاحملتول يف ا١تدرسة.

 حتليل البياانت .ز 

بشكل منهج اٟتقائق ا١توجودة ٖتليل البياانت ىو عملية البحث كالًتتيب 
ا١تقابلة، التشجيل اليداين، كالواثئق، بطريقة تنظيم اٟتقائق إذل الطبقة، الشرح إذل  من

الوركع أك الوحدة، يعمل الًتكيب إذل التعليم، إختيار أين أىم كالذب سيدرسو، 
 ٚ٘كإنشاء ا٠تالصة حيت يسهل على فهمو يف نفس الباحث أكشخص األخر.

ت ا١تستخدـ لدل الباحث يف ىذه الدراسة ىو طريقة ٖتليل ٖتليل البياان
(. رأل مايلز ك ىابرماف أف Miles & Hubermanالبياانت من مايلز ك ىابرماف )
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 ٖٛ٘تليل البياانت الكيفي ىو عملية التحليلية اليت تتكوف من ثالث فعاليات.
 خطوات ٖتليل البياانت بنموذج مايلز ك ىابرماف على كىي :

 البياانت راختا . ٔ
ختيار ك الًتكيز كالتنسيط ك التجريد البياانت إذل عملية اال اختاريشَت  

كاختيار  ٜ٘ك التحويل "البياانت ا٠تاـ" اليت ٖتدث يف ا١تيداف ا١تالحظات مكتوبة.
األشياء األساسية ك الًتكيز على األشياء ا١تهمة كالبحث عن ا١تواضيع كأمناطها 

ٓٙرة.كترؾ األشياء اليت غَت الضرك 
   

 . ٖتليل البياانتٕ
ٖتليل البياانت ىو ٣تموعة من ا١تعلومات ا١تنظمة اليت تعطي إمكانية 

بتجهيز البياانت يسهل لفهم ما حد  ٔٙاستخالص النتائج كاٗتاذ اإلجراءات.
الباحث ك ٗتطيط مزيد من العمل على أساس ما فهمها. يف ىذه ا١ترحلة ٕتهيز 

 الباحث البياانت يف كصفية.
 تنباط البياانت. اسٖ

ا٠تطوة الثالثة كما قاؿ مايلز ك ىابرماف ىي اإلستنباط أك ٖتقيق 
البياانت. التلخيص األكؿ الذم قد قدـ دل يزاؿ مؤقت ك سيغَتىا إذا يوجد 

 ٕٙالدليل ا١تتُت كالعضدة يف درجة ٚتع البياانت بعدىا.
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 تصحيح البياانت .ح 

اختبار صحة نتائج  فيحتاج إذلديكن تربير نتائج الدراسة، ألجل أف 
من خالؿ ك . يعمل تصحيح البياانت على البياانت كيفيالبحث. يف البحث ال

بياانت صحيحة  ةما كانت البياانت اٟتصولإذل  ناؿسوؼ يتصحيح البياانت ف
 كبنوع التثليثبوسيلة  البحثيف ىذه  تصحيح البياانت الباحثستخدـ كية. ثباتك 

 تثليث التقنية.

صحتها، كىي تتكوف من تاج الباحث عملية فحص حي، يل البياانت الصحةلن
 ٖٙمراحل: أربع
 الصدؽ )الصديقية الذاتية( (ٔ

ىناؾ ستة تصحيح البياانت. تاج الباحث عملية حييل البياانت الصحة لن
ىي طوؿ ا١تالحظة كترقية اٞتهود كالتثليث كمناقشة مع  طرؽ لفحص صدؽ البياانت

أما يف ىذا البحث اجملييبُت للمخربين. ك ، كٖتليل ا١تشكالت سلبية كفحص ا١تدرسُت
طريقة التثليث، كىي فحص صدؽ البياانت ا١توجودة من ا١تصادر  ستخداـ الباحثي

يف ميداف البحث،  كأكقات ٚتعها اليت ان٢تا الباحث البياانت، كطريقة ٚتع البياانت،
يف  كأىداؼ ىذه الطريقة ىي إلكتشاؼ مدل مناسبة البياانت ا١توجودة مع اٟتقائق

ميداف البحث، ابلنظر إذل البياانت احملصولة من ا١تصادر ا١تتنوعة، كطرؽ ٚتع 
 البياانت كأكقاهتا ا١تختلفة. كأما طريقة التثليث ٢تذا البحث يف ما ايرل:
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 التثليث يف مصادر البياانت 1،7صورة 
 
 
 

 
 
 
 
 

 التثليث يف طرق مجع البياانت 1،0صورة 

 نتقاؿ )الصديقية ا٠تارجية(إمكانية اال (ٕ

يف ىذه ا١ترحلة عقد الباحث إذل أم مدل فئادة نتائج بياانهتا بتفسَت   
جيد ككاضح حىت ديكن الباحثوف اآلخركف أف يطبقوىا أك يستخدموىا يف حاالت 

 أخرل.

 

 ككيل رئيس ا١تنهج رئيس ا١تدرسة

 ا١تدرسُت

 ا١تقابلة ا١تالحظة

 الوثيقة
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 االعتمادية )التطابق( كاٟتادية )التأكيد(  (ٖ

أف يفصحها ٔتساعدة كيف ىذه ا١ترحلة الثالث كالرابع، يستطيع الباحث 
ا١تشريف لتحكيم البياانت كعملية ٚتعها، كال ديكن للباحث أف يناؿ البياانت بدكف 

يكتب ما مشكلة ْتثو ككيف خطوات  اليب ا١تناسبة. ككاجب على الباحثاألس
ْتثو، ككيف طرؽ ٚتع بياانهتا، كإذا انسبات عملية البحث بنتائجها فال شك أف 

 وضوعية.ىذه البياانت اعتمادية كم
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

يعرض الباحث يف ىذا الفصل ىو عرض البياانت كٖتليلها، كتتكوف ىذا الفصل 
ٓتمسة ا١تباحث لكل ا١تدرسة ألف يف ىذا البحث العلمي يستخدـ الباحث ٔتتعدد 

بية ك٤تتول تعليم اللغة العربية كطريقة ا١تكاف ىو حملة عن ا١تدرسة كأىداؼ تعليم اللغة العر 
 تعليم اللغة العربية كتقومي تعليم اللغة العربية، كأما البياف يف ىذا البحث كما يلي :

 مدرسة ادلعلمني وادلعلمات مبعهد سوانن دراجات بالموجنانادلبحث األول : حملة عن 

فور الشيخ اٟتاج عبد الغ كمؤسستها، ٜٜٗٔأسست ىذه ا١تدرسة يف سنة 
يرل كثرا من  كأما ا٠تلفية يف ىذه ا١تدرسة أف الشيخ ٔتؤسس معهد سوانف دراجات

الدين حىت  علـو  يف وفتفقهي العا١تُت الذين قليال منكانوا ا١تتخرجُت يف ىذا ا١تعهد  
كوف مدرسة اليت ٗتص يف تيريد ا١تؤسس أف ك اجملتمع،  كسط دل يستعدكا حياة يف

  ٗٙاث بل يستطيع الطالب اشًتاكا ابالختبار الوطٍت.علـو الدينية أبساس كتب الًت 
درسة ا١تكبعد ذلك اجتمع ا١تدرسُت مع الشيخ عبد الغفور كاتفقوف أف تبٍت 

ٝتها مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ٔتعهد اث كاخاصة يف علـو الدينية أبساس كتب الًت 
مدرسة ذ التالميلتالميذ يف ىذه ا١تدرسة من العملية األكذل لسوانف دراجات. ك 

ا١تعاكنة ا١تتوسطة اإلسالمية يف الفصل الثاين ابستخداـ االختبار، من ينجح االختبار 
فقد يدخل يف مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات كقبلتها يف مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات 

 ٔتعهد ْتر العلـو جومبانج.
 ىذه لتكوف ىذه ا١تدرسة يف خطة األىداؼ فتحتاج الرؤية كالرسالة فأما الرؤية يف

كبعد أف يقابل الباحث مع رئيس  ٘ٙا١تدرسة ىي : "موجود العلماء مبصر العا١تي".
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ا١تدرسة أف قصدا يف ىذه الرؤية أتسس بثالثة أسس كىي األكؿ : دياىر التالميذ 
بقراءة كتب الًتاث كيتفقو يف علـو الدين كالثاين ديلك التالميذ أخالؽ الكردية 

 ٙٙالرٝتية يف ىذا البالد للحياة يف اجملتمع. كالثالث ديلك التالميذ الشهادة

 :  ٚٙكأما الرسالة ىذه ا١تدرسة كما يلي

 . عمل اإلشراؼ كالتعلم.ٔ
 . تنمية التالميذ يف األخالؽ الكردية مناسبة على شريعة اإلسالـ.ٕ
 . منوالشخصية للتالميذ يف ا١تسابقة.ٖ
 . تطبيق العلـو يف حياة التالميذ.ٗ
 رسة كا١تعهد كاجملتمع.. التوحيد بُت ا١تد٘

 ا١تنهج التعليميلكي ٖتصل الرؤية كالرسالة اليت قد تعُت فيها فيحتاج 
ا١تناسب ابستخداـ كتب الًتاث بقواعده أكثر على سبيل ا١تثاؿ : النحو كالصرؼ 
كاإلعالؿ لتحقيق العلماء ك٤تتول العامة ا١تتحددة لتحقيق مبصر العا١تي كالشهادة 

ة كالرسالة ٔتناسبة على القواعد الفقهية " احملافظة على القدمي ىذه الرؤي  ٛٙالوطنية.
 الصاحل كاألخذ ابٞتديد األصلح."  

معٌت احملافظة على القدمي الصاحل يف ىذه القاعدة يتعلم التالميذ ابستخداـ  
كتب الًتاث كقواعد اللغة العربية، كمعٌت األخذ ابٞتديد األصلح يتعلم التالميذ من 

 .العلـو العصرم
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 ادلبحث الثاين : أهداف تعليم اللغة العربية

يقصد الباحث يف ىذا األىداؼ بوصل التعليمية ا١ترجية بعد أف يشًتؾ   
التالميذ يف ىذا التعليم، كيف األىداؼ ينقسم الباحث من قسمُت كمها األىداؼ 

 العامة كاألىداؼ ا٠تاصة، كبياهنما فيما يلي :

 اللغة العربية. األىداؼ العامة يف تعليم ٔ

كما قاؿ األستاذ سويونو: إف األىداؼ يف ىذه ا١تدرسة ىي   
يستطيع التالميذ أف يكتبوا كيقرؤكا كتب الًتاث الذم يستخدـ الكتب ابللغة 
العربية، كىذه األىداؼ كما قد بُت رئيس ا١تدرسة كرئيس ا١تنهج يف تلك 

  ٜٙا١تدرسة.

د تقرير الوزارة الدينية ابلرقم األىداؼ العامة من تعليم اللغة العربية عن
أف أىداؼ تطوير منهج تعليم اللغة العربية ىو إعداد التالميذ  ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔ

عندىم كفاءة الستخداـ اللغة العربية يف االتصاؿ كيف تعليم علـو الدين الذم 
 يستخدـ ابللغة العربية كيصدر يف القرأف كاٟتديث.

يت قد قررت الوزارة الدينية أف كما يرل الباحث من األىداؼ العامة ال
 األىداؼ من تعليم اللغة العربية قسماف :

 فاألكؿ : يستطيع التالميذ ابستخداـ الللغة العربية لالتصاؿ.

فالثاين : يستطيع التالميذ ابستخداـ اللغة العربية لتفقو يف علـو الدين 
 الذم مصدره يف القرأف كاٟتديث كلغتهما ابللغة العربية.
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ا١تدرسة  عندىا األىداؼ يف تعليم اللغة العربية اليت أيخذ من  كيف ىذه
تقرير األىداؼ العامة الثانية عند الوزارة الدينية كىي : يستطيع التالميذ 

 ابستخداـ اللغة العربية لتفقو يف علـو الدين.

كمن ىذه األىداؼ ٗتتص يف منهج تعليم اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة 
ف يكتبوا كيقرؤكا كتب الًتاث الذم يستخدـ الكتب ابللغة يستطيع التالميذ أ

العربية، كىذه األىداؼ كما قد بُت رئيس ا١تدرسة كرئيس ا١تنهج يف تلك 
  ٓٚا١تدرسة.

كما يف سبق أف األىداؼ العامة يف ىذه ا١تدرسة يستطيع التالميذ 
ألىدافها ابستخداـ اللغة العربية لتفقو يف علـو الدين، لذالك لكي تصل ا١تدرسة 

فكانت ا١تادة ا١تستخدمة ابللغة العربية ابلتفصيلي ىي : النحوم كالصريف 
كقواعد اإلعالؿ كتعليم اللغة  Study teksكاإلمالء كدراسة النسخ أك تسمى 

 العربية.

 . األىداؼ ا٠تاصة ٕ

يكوف يف ىذه األىداؼ من أىداؼ كل ا١تادة ا١تتعلمة يف تلك ا١تدرسة خيص 
تعليم اللغة العربية كقواعدىا، كفيما سبق أف تعليم اللغة العربية الباحث يف مادة 

ا١تتعلمة تتكوف من مادة النحوم كالصريف كاإلمالء كدراسة النسخ أك تسمى 
Study teks  .كقواعد اإلعالؿ كتعليم اللغة العربية 

فلكل ا١تادة تكوف األىداؼ ا٠تاصة اليت توافق على الرؤية كالرسالة من 
  ا١تدرسة كأما بياهنا فيما يلي :تعيُت تلك 

 أ. مادة النحو
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ىذه ا١تادة ىي مادة من بعض تعليم اللغة العربية يف ٣تاؿ الًتاكيب الذم 
 عنده األىداؼ، كأما األىداؼ كما يلي : 

 ٔٚ: يف ىذه ا١تدرسة ىي األىداؼكما قاؿ األستاذ حادل أف 

 يستطيع التالميذ أف حيفظوا قواعد اللغة العربية. -

 التالميذ الكفاءة األساسية يف تعليم اللغة العربية. ديلك -

 يستطيع التالميذ أف يقرؤكا كتب الًتاث ابإلعراب الصحيحة. -

كمن األىداؼ الذم يعُت يف ىذه ا١تادة يرل الباحث أف مادة النحوم 
تدؿ على كل التالميذ يستطيعوف فهم قواعد الًتاكيب حىت يستطيعوا أف 

 حة.يقرؤكا كتب الًتاث ابلصحي

كعند ا١تدرس فيها كيستطيع التالميذ أف حيفظوا النظم خاصة يف نظم  
  ٕٚالعمرطي لكي يسهلوا أف يفهموا القواعد النحوية.

كمن بياف ا١تدرس الذم يعلم يف ىذه ا١تادة قبل أف يفهم التالميذ القواعد 
النحوية فينبغي التالميذ أف حيفظوا نظم العمريطي ألف احملتول ا١تستخدمة يف 
مادة النحو بكتاب نظم العمريطي، كْتفظ التالميذ يف ىذه ا١تادة لسهل 
التالميذ كلسركرىم أف يتعلموا مادة النحو كما قد يبُت الشيخ الزرنوجي يف  

كابلنظم   ٖٚكتاب تعليم ا١تتعلم " ينبغي كل ا١تادة يتعلم ابٟتفظ أك ابلضبط " 
 يسهل التالميذ أف حيفظوا القواعد النحوية.

 الصرؼ ب. مادة
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ىذه ا١تادة إحدل ا١تادة اليت تعلم يف ىذه ا١تدرسة كىذه ا١تادة من عناصر 
اللغة العربية، مادة الصرؼ ىي مادة اليت تتعلق ابلوزف كا١توزكف، كأما األىداؼ 

 ىذه ا١تادة فيما يلي :

 األىداؼ :

 حيفظ التالميذ األمثلة التصريفية. -

 التصريفية اب١تفردات األخرل. يوافق التالميذ الوزف كا١توزكف يف األمثلة -

 يستطيع التالميذ أف يًتٚتوا اللغة العربية ابٞتيدة كالصحيحية. -

من ىذه األىداؼ تدؿ على كل التالميذ أف يستطيعوا حفظ األمثلة 
التصريفية كيوافقوا الوزف كا١توزكف اب١تفردات األخرل كيًتٚتوا ا١تفردات ٔتناسبة 

 الوزف كا١توزكف.

ث مع ا١تدرس أف خيتص تعليم الصرؼ ْتفظ األمثلة كما يقابل الباح
  ٗٚالتصريفية. 

كمن بياف ا١تدرس فيما سبق أف التالميذ جيبوا حفظ األمثلة التصريفية قبل 
أف يفهموا علـو الصرؼ، كْتفظهم يف الكتب يرجى أف التالميذ يستطيعوف 

صريفية أف يوافقوا الوزف كا١توزكف الذم تكوف ا١تفردات يف كتب األمثلة الت
 اب١تفردات األخر اليت ال تكوف ا١تفردات يف ىذا الكتاب.

كغَت ذلك أف التالميذ أف يستطيعوا ترجم ا١تفردات مناسبة على موزكف 
 ا١تفردات، بفعل ا١تضارع أك ابسم الفاعل كغَت ذلك.  

 ج. مادة اإلمالء
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ية، كيف ىذه ىذه ا١تادة ىي ا١تادة ١تهارة الكتابة اليت تكوف يف تعليم اللغة العرب
 ا١تدرسة خاصة يف تعليم مادة اإلمالء تكوف األىداؼ فيما يلي : 

 األىداؼ :
 .(Pego)يستطيع التالميذ أف يكتبوا فيكو -

 يستطيع التالميذ أف يكتبوا اللغة العربية. -

 يستطيع التالميذ أف يكتبوا عالمات الًتكيب. -

يذ أف كمن األىداؼ اليت تكوف يف ىذه ا١تادة ٕتب على كل التالم
، كابللغة العربية كعالمة (Pego)يستطيعوا مهارة الكتابة، خاصة يف كتابة فيكو

 الًتاكيب.

كما قد بُت ا١تدرس أف يف تعليم اإلمالء جيب التالميذ أف يستطيعوا  
، كيقصد بكتابة فيكو ىي استخداـ الكتابة ابٟتركؼ (Pego)كتابة فيكو

معناىا كالكتابة ابللغة العربية ا٢تجائية كلكن معناىا ابللغة اٞتاكية ليست 
    ٘ٚالعادة.

كمن بياف ا١تدرس فيما سبق أف اإلمالء مساعدة التالميذ أف يًتٚتوا 
اللغة العربية ابللغة اٞتاكية كلكن بكتابة اٟتركؼ ا٢تجائية كمثل كتابة اللغة 
العربية، كيسهل كتابة فيكو لتحليل الًتاكيب يف كتب الًتاث ألف اإلمالء 

يف ىذا التعليم يكوف التالميذ أف يعطي العالمات الًتاكيب يف نسخ ا١تقصود 
 العرب.

 (.Study Teksد. مادة دراسة النسخ )

مادة الدراسة النسخ ىي ا١تادة ١تهارة القراءة، كىذه ا١تادة إحدل تعليم اللغة 
 العربية يف تلك ا١تدرسة، كأما األىداؼ فيما يلي :
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 األىداؼ :

 رؤكا كتب الًتاث.يستطيع التالميذ أف يق -

 .(Pego)يستطيع التالميذ أف يًتٚتوا ابستخداـ معٌت فيكو -

 يستطيع التالميذ أف يعرفوا الًتاكيب يف نسخ الكتب. -

كمن األىداؼ ا١تعينة يف ىذه ا١تدرسة أف كل التالميذ يطلبوف أف يستطيع 
العربية قراءة الكتب اليت كثَت من ا١تادة ا١تتعلمة ىناؾ بكتب الًتاث كفيو ابللغة 

 بدكف ا١تعٌت كاٟتركة.
كما قد بُت ا١تدرس الذم يعلم يف ىذه ا١تادة أف األىداؼ ليست بقراءة   

الكتب فحسب، بل يستطيع التالميذ أف يعرفوا الًتاكيب لكل اٞتملة يف 
 ٙٚالكتب ا١تتعلمة.

كببياف ا١تدرس فيما سبق أف التالميذ عي ىذه ا١تادة يطلبوف أف يفهموا  
عليم اللغة العربية على سبيل ا١تثاؿ النحو كالصرؼ، كإذا يعرؼ القواعد يف ت

 التالميذ من ىذه القواعد يستطيعوف أف يقرؤكا كتب الًتاث.

 ق. مادة اإلعالؿ 

مادة اإلعالؿ ىي ا١تادة لدركس تعليم اللغة العربية، كىذه ا١تادة تتعلق أحد 
يَت يطرأ على أحد اٟتركؼ األربعة كىي ا،م،ك، أ،  كما تعريف اإلعالؿ ىو تغ

 كأما األىداؼ فيما يلي : ٚٚاٟتركؼ األربعة للتخفيف.

 األىداؼ :

 يستطيع التالميذ أف حيفظوا قواعد اإلعالؿ. -

 يفهم التالميذ من قواعد اإلعالؿ. -
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 يستطيع التالميذ أف يعرفوا أصل ا١تفردات. -

كمن األىداؼ ا١تتعينة فيما سبق أف كل التالميذ أف حيفظوا القواعد 
فوا أصل ا١تفردات كيفهموا القواعد، كما قد بُت ا١تدرس أف التالميذ كيعر 

يطلبوف أف حيفظوا أكال، كإذا كاف التالميذ حفظ القواعد فكانوا عرؼ أصل 
 ٛٚا١تفردات.

كمن بياف ا١تدرس قبل أف يستطيع أكيعرؼ التالميذ أصل ا١تفردات فكانوا 
 أف حيفظوا القواعد.

 ك. مادة اللغة العربية
للغة العربية ىي ا١تادة لتعليم اللغة العربية اب١تهارات كىي مهارة مادة ا

الكتابة كمهارة االستماع كمهارة القراءة كمهارة الكالـ، بل تكوف ا١تادة لتعليم 
 اللغة العربية خاصة لتنمية مهارة الكالـ، كأما األىداؼ فيما يلي :

 األىداؼ :
 يستطيع التالميذ أف يطبقوا اٟتوار. -

 لتالميذ أف يعرفوا ا١تفردات اليومية.يستطيع ا -

كمن األىداؼ ا١تتعينة كانت ا١تادة اللغة العربية يف اٟتوار كيطبق التالميذ 
اٟتوار البسيط ابلصحيح كاٞتيدة. كما قد بينت ا١تدرسة أف التالميذ يف الفصل 

 ٜٚاألكؿ حىت الثالثة يعطُت اٟتوار لتفهيم ا١تفردات العصرية.

األىداؼ أف األىداؼ العامة يف ىذه ا١تدرسة ىي  كأما التلخيص يف ىذه
يستطيع التالميذ أف يكتبوا كيقرؤكا كتب الًتاث الذم يستخدـ الكتب ابللغة العربية. 
كأما األىداؼ ا٠تاصة يف ىذه ا١تدرسة تتعلق بكل ا١تادة كتكوف ا١تادة اليت ٖتصل من  
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من كفاءة مهارة القراءة ىي كفاءة مهارة الكتابة ىي اإلمالء، كأما ا١تادة اليت ٖتصل 
كيف مهارة الكالـ ىي مادة تعليم اللغة العربية،  Study teksدراسة النسخ أك تسمى 

كأما ا١تادة اليت ٖتصل من كفاءة ٖتفيظ القواعد يف مهارة القراءة كالكتابة ىي النحو 
 كالصرؼ كقواعد اإلعالؿ.

 ادلبحث الثالث : حمتوى تعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية يف مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ٔتعهد سوانف دراجة. أ. ٤تتول

ىو احملتول، كاحملتول ينقسم على قسمُت :  ا١تنهج التعليميا١تكوف الثاين يف 
 ٓٛاألكؿ احملتول يف ٣تاؿ ا١تدرسة كاحملتول يف ٣تاؿ ا١تادة.

١تعلمات ٔتعهد كاحملتول يف ٣تاؿ ا١تدرسة يكوف من ا١تادة يف مدرسة ا١تعلمُت كا
 : ٔٛسوانف درجات اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية تنقسم على ثالثة فصوؿ فيما يلي

 ٔ.ٗاٞتدكاؿ 

 مادة تعليم اللغة العربية يف الفصل األكؿ

 حتديد ادلادة ادلرحلة الكتب ادلادة
ابب  –مقدمة ا١ترحلة األكذل عمريطي النحو

 النكرة كا١تعرفة
إف  –األفعاؿ ابب  ا١ترحلة الثانية

 كأخواهتا
تعريف الصرؼ  ا١ترحلة األكذل أمثلة التصريفية الصرؼ
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التعريف  -كالبناء
اإلصطالحي ثالثي 

 ٣ترد
تصريف إصطالحي  ا١ترحلة الثانية

 رابعي ملحق
ا١ترحلة األكذل  فيكو بالجارك اإلمالء

 كالثانية
 القواعد كا١تمارسة

ة دركس اللغة العربي تدريس اللغة العربية
ٔ 

 - ا١ترحلة األكذل

كتب اللغة العربية 
 من الوزارة الدينية

 - ا١ترحلة الثانية

 كتاب الطهارة ا١ترحلة األكذل منت الغاية كالتقريب دراسة النسخ
 كتاب الصالة ا١ترحلة الثانية

  

كأما ا١تادة فيما يف ىذه الفصل تكوف ا١تادة ا١تتعلمة اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية 
، كمادة النحو كمادة الصرؼ كمادة تدريس اللغة العربية اإلمالءمادة  يلي : 
 دراسة النسخ.كمادة 

 مادة اإلمالء -ٔ

مادة اإلمالء ىي ا١تادة لبحث القواعيد اليت تتعلق ٔتهارة الكتابة، كأما الكتاب 
كأما ىذه ا١تادة   ”Pego Belajaro“ا١تستخدمة يف ىذا ا١تادة ابستخداـ كتب 

يف الفصل األكؿ فحسب ألف فيو كثَتا من الطلبة يكوف كفاءة  تكوف
 ا١تختلفة، بعضهم ماىر كبعضهم ما استطاعوا. 
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لذا ىذه ا١تادة مهمة يف الطلبة اٞتديدة لكي يستطيعُت مهارة الكتابة 
كمن احملتول ا١تتعلمة يف ىذا الفصل من ا١ترحلة األكذل كا١ترحلة الثانية  متساكاي.

ألكذل يكوف التالميذ أف يعلمهم ا١تدرس النظرية كالتطبيق كلكن أف يف ا١ترحلة ا
 يف ا١ترحلة الثانية يعلمهم ا١تدرس تكثَتا من ا١تمارسة ابلكتابة.

كىذا البياف كما يقابل الباحث مع ا١تدرس أف التالميذ بعد أف يتعلموا 
   ٕٛالنظرية فكانوا يطبقوف ابلكتابة.

 مادة النحو -ٕ 

القواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية كأحوا٢تا مادة النحو ىي كأما 
 ٖٛحُت إفرادىا كحُت تركيبها.

كما يف سبق أف مادة النحو تتعلم ابلكلمات العربية يف تركيبها، كأما  
الكتاب ا١تستخدمو يف الفصل األكؿ بكتب النظم العمريطي، أيلف ىذا 

 الكتاب ابلشيخ شريف الدين حيي العمريطي.

يطي ينظم ابلنظاـ أك ابلشعر كأما ااألىداؼ لكي كتب النظم العمر  
 يكوف التالميذ أف يسهلوا حفظ النظم ابلغناء. 

كما يف سبق أف مادة النحو تتعلم ابلكلمات العربية يف تركيبها، كأما  
الكتاب ا١تستخدـ يف الفصل األكؿ بكتب النظم العمريطي،لشيخ شريف 

 ا١ترحلة األكذل كالثانية فيما يلي : الدين حيي العمريطي، كأما ٤تتول ا١تادة يف

 ابب ا١تعرب كا١تبٍت -ا١ترحلة األكذل : مقدمة يف الباب األكؿ  -
 ابب فعل األمر –ا١ترحلة الثانية : ابب النكرة كا١تعرفة  -
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يف ىذه ا١تادة يهتم ا١تدرس لتحفيظ النظم من احملتول ا١تتحددة يف ا١ترحلة 
 درس معٌت من كل النظم ببيانو.األكلة كالرحلة الثانية. كلكن يهتم ا١ت

  مادة الصرؼ -ٖ 

الصرؼ ىو قواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات العربية كأحوا٢تا ادة مكأما 
اليت ليست إبعراب كال بناء كموضوعو االسم ا١تتمكن كالفعل ا١تتصرؼ فال 

  ٗٛيبحث عن ا١تبنيات كال عن األفعاؿ اٞتامدة.

ب األمثلة التصريفية كأما أما الكتاب ا١تستخدمة يف ىذا الفصل بكتا
ا١تؤلف يف ىذه الكتاب بتأليف الشيخ معصـو بن علي. ىذا الكتاب كثَت يف 

 استخداـ للمبتدء.

يف سبق أف ىذا الكتاب كثَت يف استخداـ للمبتدء، كأما ٤تتول ا١تادة يف 
 ا١ترحلة األكذل كالثانية فيما يلي :

   -صتالحي ثالثي ٣تردا١ترحلة األكذل : تعريف الصرؼ كالبناء، تصريف ا -
 تعريف الصيغة تصريف اصتالحي ثالثي ٣ترد.  

تصريف اصتالحي   -ا١ترحلة الثانية : تصريف اصتالحي رابعي ملحق -
 رابعي ملحق.

كمن احملتول يف ىذه ا١تادة يف ا١ترحلة األكذل يكوف التالميذ يتعلموف يف 
غة بغَت ذلك الباب األكؿ أك يتعلموف ابلتعريف عن الصرؼ كالبناء كالصي

يكوف التالميذ يتعلموف ابلتصريف االصتالحي يف ثالثي ٣ترد، كىذه احملتول  
كما يقابل الباحث مع ا١تدرس فقاؿ : " يف ا١ترحلة األكذل يكوف التالميذ أف 
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حيافظوا التصريف االصتالحي ثالثي ٣ترد من الباب األكؿ حىت الباب 
  ٘ٛالثاين."

ميذ أف يتعلموا التصريف االصتالحي كيف ا١ترحلة الثانية يكوف التال 
الرابعي ا١تلحق، يف ىذه ا١ترحلة سواء من ا١ترحلة األكذل أف التالميذ أف 

 حيافظوا التصريف يف الرابعي ا١تلحق.

 دراسة النسخ -ٗ 

مادة دراسة النسخ ىي ا١تادة ا١تبتدع يف ىذه ا١تدرسة، ألف ىذه كأما 
ذ. كأما الكتاب ا١تستخدـ يف ىذا ا١تادة لًتقية مهارة القراءة لدم التالمي

الفصل بكتاب منت الغاية كالتفريب، كأيلف يف ىذا الكتاب أبو شجاع أٛتد 
 بن حسن بن أٛتد األصفهاين. 

كما يف سبق أف الكتاب ا١تستخدـ يف ىذا الفصل بكتاب منت الغاية 
كالتفريب، كأيلف يف ىذا الكتاب أبو شجاع أٛتد بن حسن بن أٛتد 

 األصفهاين، كأما ٤تتول ا١تادة يف ا١ترحلة األكذل كالثانية فيما يلي :  

 خيرج من الفرج. –ا١ترحلة األكذل : مقدمة كتاب الطهارة  -

 صالة العيدين. –انية : كتاب الصالة ا١ترحلة الث -

يف ا١ترحلة األكذل يتعلم التالميذ كتاب الطهارة حىت ما خيرج من 
الفرج، كيف ا١ترحلة الثانية يتعلم التالميذ من استمرار ما يتعلموف يف ا١ترحلة 

 األكذل يعٌت كتاب الصالة حىت صالة العيدين.

    دركس اللغة العربية -٘ 
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العربية ىي ا١تادة ا١تتعلمة ٔتهارة الكالـ كزايدة ا١تفردات، كأما مادة اللغة  
 ٔيف ىذه ا١تادة يستخدـ ا١تدرس بكتابُت فاألكؿ كتاب دركس اللغة العربية 

بتأليف الشيخ الدكتور عبد الرحيم. فالثاين بكتاب تعليم اللغة العربية عند كرارة 
 الدينية.

اب دركس اللغة كما يف سبق، يستخدـ ا١تدرس بكتابُت فاألكؿ كت
بتأليف الشيخ الدكتور عبد الرحيم. فالثاين بكتاب تعليم اللغة العربية  ٔالعربية 

 عند كزارة الدينية. كأما ٤تتول ا١تادة يف ا١ترحلة األكذل كالثانية فيما يلي : 

 ليس ا١تشتمل بضمَت ىو.... إخل. –ا١ترحلة األكذل : مفردات للمذكر  -

فعل ا١تضارع  – ٕٓ-ٔٔا١تركب كا١تعدكد للمذكر عدد ا١ترحلة الثانية :  -
 بضمَت ىو......إخل.

يف ا١ترحلة األكذل يستخدـ ا١تدرس بكتاب دركس اللغة ٔتحتول مفردات 
كأما يف ا١ترحلة الثانية يستخدـ  ليس ا١تشتمل بضمَت ىو.... إخل.للمذكر حىت 

 ا١تدرس بكتاب تعليم اللغة العربية عند كزارة الدينية.

ابل الباحث مع ا١تدرس يف ىذه ا١تادة "أف ا١تدرس يعلم التالميذ كما يق 
  ٙٛبللقاء األكؿ بكتاب دركس اللغة كاللقاء الثاين بكتاب تعليم اللغة العربية"

كما بياف ا١تدرسة أف تعليم اللغة العربية ىنا يستخدـ ا١تدرس بكتابُت ككيفية 
 ككتاب تعليم اللغة العربية.التعليم بتبادؿ الكتاب بُت كتاب دركس اللغة العربية 
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 ٕ.ٗاٞتدكاؿ 

 مادة تعليم اللغة العربية يف الفصل الثاين

 حتديد ادلادة ادلرحلة الكتب ادلادة
 ظن كأخواهتا ا١ترحلة األكذل عمريطي النحو

 ابب اٟتاؿ ا١ترحلة الثانية
تصريف لغوم فعل  ا١ترحلة األكذل أمثلة التصريفية الصرؼ

ا١تاضي كمضارع 
 كأمر

تصريف لغوم فعل  ا١ترحلة الثانية
هني ك اسم فعل 

 مفعوؿ.ك 
دركس اللغة العربية  تدريس اللغة العربية

ٕ 
 - ا١ترحلة األكذل

كتب اللغة العربية 
 من الوزارة الدينية

 - ا١ترحلة الثانية

 زكاة ا١ترحلة األكذل منت الغاية كالتقريب دراسة النسخ
 اٟتج ا١ترحلة الثانية

ذا الفصل تكوف ا١تادة ا١تتعلمة اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية كأما يف ى
النحو كالصرؼ كدركس اللغة العربية كدراسة النسخ. ىذه ا١تادة  ا١تادة فيما يلي :

سواء من الفصل األكؿ كالتفريق يف ىذا الفصل ابلفصل األكؿ من ٖتديد ا١تادة 
الفصل األكؿ. كيف عذا الفصل  كيف الفصل الثاين  يستمر األبواب من مادة يف

 التكوف مادة اإلمالء ألف يف ىذا الفصل خيص من القواعد كالتحفيظ من النظم.
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 ٖ.ٗاٞتدكاؿ 

 مادة تعليم اللغة العربية يف الفصل الثالث

 حتديد ادلادة ادلرحلة الكتب ادلادة
 اى١تعرب -ا١تقدمة ا١ترحلة األكذل ألفية ابن مالك النحو

انئب  -اإلبتداء يةا١ترحلة الثان
 الفعل

تصريف إصطالحي  ا١ترحلة األكذل أمثلة التصريفية الصرؼ
ثالثي مريد رابعي 

 كفوائدىا
تصريف إصطالحي  ا١ترحلة الثانية

ثالثي مريد ٜتاسي 
 كفوائدىا

ا١ترحلة األكذل  قواعد اإلعالؿ قواعد اإلعالؿ
 كالثانية

- 

 دركس اللغة العربية تدريس اللغة العربية
ٖ 

 - ا١ترحلة األكذل

كتب اللغة العربية 
 من الوزارة الدينية

 - ا١ترحلة الثانية

 كتاب الطهارة ا١ترحلة األكذل فتح القريب دراسة النسخ
ا١تسخ على كتاب  ا١ترحلة الثانية

 ا٠تفُت
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يف ىذه ا١ترحلة تكوف ا١تادة ا١تتعلمة اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية كأما ا١تادة فيما 
 النحو كالصرؼ كدركس اللغة العربية كقواعد اإلعالؿ كدراسة النسخ. يلي :

يف ىذا الفصل نكوف ا١تادة ا١تختلفة كالكتاب ا١تختلف ابلفصل األكؿ   
 كالثاين.

مادة قواعد اإلعالؿ ىي ا١تادة  كأما ا١تادة ا١تختلفة ىي مادة اإلعالؿ،
د اٟتركؼ األربعة كىي لدركس تعليم اللغة العربية، كىذه ا١تادة تتعلق أح

ا،م،ك، أ،  كما تعريف اإلعالؿ ىو تغيَت يطرأ على أحد اٟتركؼ األربعة 
   ٚٛللتخفيف.

كأما الكتاب ا١تستخدـ يف ىذا الفصل بكتاب قواعد اإلعالؿ  للشيخ 
يكوف ىذا الفصل مادة قواعد اإلعالؿ ألف الطلبة يطلب أف  منذير الناذر.

 حيلل اٞتملة كأصل ا١تفردات.

مادة دراسة النسخ ىي ا١تادة ا١تبتدع يف ىذه ما ا١تادة ا٠تتلفة ىي كأ
ا١تدرسة، ألف ىذه ا١تادة لًتقية مهارة القراءة لدم التالميذ. كأما الكتاب 
ا١تستخدـ يف ىذا الفصل بكتاب فتح القريب اجمليب، كأيلف يف ىذا الكتاب 

 أبو شجاع أٛتد بن حسن بن أٛتد األصفهاين.    

نحو يكوف الكتاب ا١تستخدـ ٥تتلف ابلفصل األكؿ كيف مادة ال
كالفصل الثاين ألف يف ىذا الفصل يستخدـ بكتب نظم ألفية ابن مالك، 

 .أيلف ىذا الكتاب ابلشيخ ابن مالك
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 طريقة تعليم اللغة العربية:  الثالثادلبحث 

افا يف عملية تعليم اللغة العربية ٖتتاج طريقة التعليم فيها  لكي يكوف التعليم أىد
متعينا كما قد كتب يف ٤تتول طريقة التعليم، " أف طريقة التعليم ىي كيفية لكي تكوف 

     ٛٛاحملتول ا١توجهة مفهوما عند التالميذ ابلفعالة."

كمن النظرية فيما سبق تكوف الطريقة مهمة، لذا قد بُت البحث عن الطريقة 
 لطريقى فيما يلي : ا١تستخدمة يف تعليم اللغة العربية فيها لكل ا١تادة، كأـ

الطريقة يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمت ٔتعهد سوانف دراجات .أ 
 ف.االمو٧ت

 مادة النحو -ٔ

كما يالحظ الباحث أف عملية التعليم يف مادة تعليم اللغة  العربية 
 خاصة يف مادة النحو أف ا١تدرس أف يقرأ النظم كيًتٚتو ابللغة اٞتاكية ٍب يكتب

التالميذ ما يقرء ا١تدرس كيبُت ا١تدرس ما ا١تقصود من النظم، كغَت ذلك جيب 
ا١تدرس أف يطلب إذل التالميذ ليحافظوف النظم ا١تاضي ابلغناء الذم علمو 

    ٜٛا١تدرس.

كبغَت ذلك يطلب ا١تدرس أف أيمر إذل كل لتالميذ أف يقوموا إذل األماـ 
يف السبورة. كىذه العملية كما يقابل لتطبيق ا١تادة ا١تتعلمة بكتابة األمثلة 

  ٜٓالباحث مع ا١تدرس " أف التالميذ أف حيفظوا النظم كتعطي األمثلة."
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كمن نتيجة ا١تالحظة كا١تقابلة أف الطريقة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة بطريقة 
التحفيظ كطريقة الغناء كطريقة القواعد كالًتٚتة كطريقة ا٠تطابة، كحيلل الباحث 

 ريقة من التعريف يف الطريقة على النظرايت.يف ىذه الط

 حيلل الباحث من الطريقة ا١تستخدمة فيما يلي :

  .طريقة التحفيظ كما جيب ا١تدرس أف حيافظ إذل التالميذ عن النظم .ٔ

 .كطريقة الغناء كما حيفظ التالميذ من النظم ابلغناء .ٕ

ٚتة من كطريقة القواعد كالًتٚتة كما يقرء ا١تدرس عن النظم كيعطي الًت   .ٖ
 .النظم

 مادة الصرؼ -ٕ

كما يالحظ الباحث أف عملية التعليم يف مادة تعليم اللغة  العربية 
خاصة يف مادة الصرؼ أف التالميذ أف حيافظوا الوزف كا١توزكف يف كتاب األمثلة 
التصريفية كبعد ذلك حيافظ التالميذ من التصريف ا١تتعلم كاحدا فواحدا إذل 

 ٜٔء ٍب يبُت ا١تدرس .ا١تدرس، كحيافظ ابلغنا

كبغَت ذلك يطلب ا١تدرس إذل التالميذ أف يوافقوا ا١تفردات األخر ٍب  
يًتجم ا١تدرس ابللغة اٞتاكية ما يتعلق من الفوائد ما يتعلق بثالثي مزيد الذم 
عنده الفوائد لكل األبواب، كبعد ذلك يبُت ا١تدرس عن الفوائد ا١تشتملة لكل 

 األبواب.

ة أف الطريقة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة بطريقة كمن نتيجة ا١تالحظ
التحفيظ كطريقة الغناء كطريقة القواعد كالًتٚتة كطريقة ا٠تطابة، كحيلل الباحث 

 يف ىذه الطريقة من التعريف يف الطريقة على النظرايت.
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 حيلل الباحث من الطريقة ا١تستخدمة فيما يلي :

 .التالميذ عن التصريفطريقة التحفيظ كما جيب ا١تدرس أف حيافظ إذل  .ٔ

 .كطريقة الغناء كما حيفظ التالميذ من التصريف ابلغناء  .ٕ

كطريقة القواعد كالًتٚتة كما يقرء ا١تدرس عن التصريف كيعطي الًتٚتة من   .ٖ
يبُت ا١تدرس إذل التالميذ ما يتعلق من الفوائد بتصريف ثالثي ك  التصريف

  ا١تزيد.

 مادة اإلمالء -ٖ

ملية التعليم يف مادة تعليم اللغة  العربية كما يالحظ الباحث أف ع
خاصة يف مادة اإلمالء أف ا١تدرس أف يعطي النظرايت عن كتابة فيكو كالعالمة 
يف ا١تبتداء كا٠ترب كغَت ذلك، كيبُت ا١تدرس عن النظرايت ٍب يطيق التالميذ 

  ٕٜبكتابة فيكو.

للغة كبغَت ذلك كما يبُت ا١تدرس أف ا١تدرس يعطي الوظائف ليًتجم ا
 ٖٜاإلندكنيسية إرل اللغة اٞتاكية بل ابستخداـ كتابة اللغة العربية كعكسو.

كمن نتيجة ا١تالحظة أف الطريقة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة بطريقة اإلمالء 
كطريقة ا٠تطابة، كحيلل الباحث يف ىذه الطريقة من التعريف يف الطريقة على 

 النظرايت.

 فيما يلي : حيلل الباحث من الطريقة ا١تستخدمة

طريقة اإلمالء كما يعطي ا١تدرس أف يطلب إذل التالميذ ليكتبوا كيغَتكا من  .ٔ
 ة كعكسو.اللغة اإلندكنيسية إذل اللغة اٞتاكية ابستخداـ حركؼ ا٢تجائي
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كما يكوف ا١تدرس أف يعطي النظرايت عن كتابة   القواعد كالًتٚتةكطريقة   .ٕ
كيبُت ا١تدرس عن النظرايت ٍب  فيكو كالعالمة يف ا١تبتداء كا٠ترب كغَت ذلك

 يطبق التالميذ بكتابة فيكو.

 مادة دراسة النسخ -ٗ

كما يالحظ الباحث أف عملية التعليم يف مادة تعليم اللغة  العربية 
خاصة يف مادة دراسة النسخ أف ا١تدرس أف يطلب التالميذ ليكتبوا الكتاب يف 

ك يطلب ا١تدرس للتالميذ أف دفًتىم ٍب يقرأ ا١تدرس الكتاب ٍب يًتٚتو، كبعد ذل
  ٜٗيقرؤكا من الكتاب.

كمن نتيجة ا١تالحظة أف الطريقة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة بطريقة القراءة 
كالًتٚتة كطريقة اإلمالء كطريقة القراءة، كحيلل الباحث يف ىذه الطريقة من 

 التعريف يف الطريقة على النظرايت.

 ا يلي :حيلل الباحث من الطريقة ا١تستخدمة فيم 

 طريقة القواعد كالًتٚتة كما يقرأ ا١تدرس الكتاب ٍب يًتٚتو. .ٔ

طريقة اإلمالء كما يكوف ا١تدرس أف يطلب التالميذ ليكتبوا الكتاب يف  .ٕ
 دفًتىم.

 طريقة القراءة كما يطلب ا١تدرس للتالميذ أف يقرؤكا من الكتاب.  .ٖ

 مادة اإلعالؿ -٘
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تعليم اللغة  العربية  كما يالحظ الباحث أف عملية التعليم يف مادة
خاصة يف مادة اإلعالؿ أف ا١تدرس أف يطلب التالميذ أف حيفظوا القواعد من 

  ٜ٘اإلعالؿ، ٍب يقرأ ا١تدرس كترٚتو ٍب يبينو.

كمن نتيجة ا١تالحظة أف الطريقة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة بطريقة القراءة 
يف ىذه الطريقة من  كالًتٚتة كطريقة التحفيظء كطريقة ا٠تطابة، كحيلل الباحث

 التعريف يف الطريقة على النظرايت.

 حيلل الباحث من الطريقة ا١تستخدمة فيما يلي : 

 طريقة القواعدة كالًتٚتة كما يقرأ ا١تدرس الكتاب ٍب يًتٚتو. .ٔ

حيافظوا القواعد من كما يطلب ا١تدرس للتالميذ أف   التحفيظطريقة  .ٕ
 .اإلعالؿ

 مادة اللغة العربية -ٙ

الباحث أف عملية التعليم يف مادة تعليم اللغة  العربية  كما يالحظ
خاصة يف مادة اللغة العربية أف ا١تدرسة أف تطلب التالميذ أف يسمعوا كيكرركا 

  ٜٙابلتكلم من اٟتوار كيًتجم التالميذ أك ا١تدرسة من اٟتوار.

كمن نتيجة ا١تالحظة أف الطريقة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة بطريقة الًتٚتة 
ريقة السمعية كالشفوية، كحيلل الباحث يف ىذه الطريقة من التعريف يف كط

 الطريقة على النظرايت.

 حيلل الباحث من الطريقة ا١تستخدمة فيما يلي : 
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طريقة القراءة كما يقرأ ا١تدرسة الكتاب ٍب يًتٚتو أك تطلب إذل التالميذ  .ٔ
 ليًتجم اٟتوار.

ف تقرأ اٟتوار ٍب يكرر التالميذ طريقة السمعية كالشفوية كما يكوف ا١تدرس أ .ٕ
 من اٟتوار اليت تقرأ فيو.

كأما التلخيص من طرائق تعليم اللغة العربية ا١تستخدمة ىي ابلطريقة 
السمعية كالشفوية، كطريقة القواعد كالًتٚتة أك طريقة ابندك٧تاف كطريقة التحفيظ 

 أك احملافظة، كطريقة الغناء، كطريقة اإلمالء كطريقة القراءة.

 تعليم اللغة العربية تقومي:  الرابعدلبحث ا

يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمت ٔتعهد سوانف دراجات  التقومي.أ 
 ف.االمو٧ت

التقومي أحد من ا١تكوانت يف ا١تنهج، ىذا التقومي مهم لتقومي عملية 
مي ١تعرفة غاية  يف كل عملية التعليم فيحتاج التقومي، كىذا التقو ، التعليم يف الفصل

كفائة الطلبة ك١تعرفة فعالية عملية التعليم، فإذا تكوف عملية التعليم ليست فعالية 
 فيغَت ا١تدرس عمليتو عملية مناسبة فعالية، ىذا أحد أاألىداؼ من التقومي.

كما يقابل الباحث مع رئيس ا١تنهج يف تلك ا١تدرسة أف التقومي ا١تستخدـ يف 
ابالختبار النصفي كاالختبار  مي ابإلحتبار اليومي كالتقوميالتعليم ابستخداـ التقو 

 النهائي، كأما البياف فيما يلي :

 مادة النحو -ٔ

 .االختبار اليومئ
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يف ىذه ا١تادة كما يالحظ الباحث أف التقومي ا١تستخدـ يف مادة النحو 
بتحفيظ النظم يف كل مادة النحو، إذا أيمر ا١تدرس كاحدا فواحدا للتالميذ 

 حيافظوا النظم يف األماـ. أف

بغَت ذلك يطلب ا١تدرس إذل التالميذ أف يطبقوا قواعد النحو إبعطاء األمثلة 
ابلكتابة أك ابلكالـ، ىذا االختبار ١تعرفة الكفاءة لدم التالميذ بعد أف ينب 

 ا١تدرس من القواعد النحوية.

 . االختبار النصفيٕ

الختبار الكتايب الذم يناؿ يف ىذا االختبار يستخدـ ا١تدرس التقومي اب
 ا١تدرس فعالة عملية التعليم يف نصف ا١ترحلة.

 . االختبار النهائيٖ

يف ىذا االختبار يكوف ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب كالشفهي، كأما 
األسئلة كما يف االختبار النصفي كىو السؤاؿ عن القواعد النحوم أك 

 استمرار النظم ابلكتايب أك الشفهي.

 مادة الصرؼ -ٕ

 .االختبار اليومئ

يف ىذه ا١تادة كما يالحظ الباحث أف التقومي ا١تستخدـ يف مادة الصرؼ 
بتحفيظ التصريف، إذا يطلب ا١تدرس كاحدا فواحدا للتالميذ أف حيافظوا 
التصريف من التصريف االصطالحي أك اللغوم، كبغَت ذلك يطلب ا١تدرس 

 صطالحي أك اللغوم إذل دفًتىم.إذل التالميذ أف يكتبوا التصريف اال

 . االختبار النصفيٕ
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يف ىذا االختبار يستخدـ ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب الذم يناؿ 
ا١تدرس فعالة عملية التعليم يف نصف ا١ترحلة، كأما األسئلة ما يتعلق 

 ابلتصريف أك الوزف كا١توزكف أك الفوائد ا١تتعلم يف الفصل.

 . االختبار النهائيٖ

 ىذا االختبار يكوف ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب، كأما األسئلة كما يف
يف االختبار النصفي كىو السؤاؿ عن التصريف أك الوزف كا١توزكف أك الفوائد 

 ا١تتعلم يف الفصل. 

 مادة دراسة النسخ -ٖ

يف ىذه ا١تادة كما يالحظ الباحث أف التقومي ا١تستخدـ يف مادة درسة 
التالميذ يف دفًتىم عن الكتاب ا١تتعلم، كبغَت ذلك أيخذ  النسخ بكتابة

 ا١تدرس التقومي من قراءهتم عن الكتب كٖتليلهم عن الًتاكب.

 . االختبار النصفيٕ

يف ىذا االختبار يستخدـ ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب الذم يناؿ 
علق ابلًتكب ا١تدرس فعالة عملية التعليم يف نصف ا١ترحلة، كأما األسئلة ما يت

 عن النسخ.

 . االختبار النهائيٖ

يف ىذا االختبار يكوف ا١تدرس التقومي ابالختبار الشفهي، يقرأ التالميذ عن 
 النسخ ا١تستعد ٍب يًتٚتوا كحيللوا عن الًتاكب. 

 مادة تعليم اللغة العربية -ٗ

 .االختبار اليومئ
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يف مادة اللغة العربية يف ىذه ا١تادة كما يالحظ الباحث أف التقومي ا١تستخدـ 
بتكلم التالميذ كاألسئلة يف كتاب تعليم اللغة العربية ككتاب دركس اللغة 

 العربية.

 . االختبار النصفيٕ

يف ىذا االختبار يستخدـ ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب الذم يناؿ 
ا١تدرس فعالة عملية التعليم يف نصف ا١ترحلة، كأما األسئلة ما يتعلق 

دات كترتيب الكلمات كغَت ذلك ٦تا يتعلق يف كتاب تعليم اللغة العربية اب١تفر 
 ككتاب دركس اللغة العربية. 

 . االختبار النهائيٖ

يف ىذا االختبار يكوف ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب، كأما األسئلة كما 
يف االختبار النصفي كىو األسئلة ما يتعلق اب١تفردات كترتيب الكلمات كغَت 

 لك ٦تا يتعلق يف كتاب تعليم اللغة العربية ككتاب دركس اللغة العربية. ذ

 مادة اإلمالء -٘

 .االختبار اليومئ

يف ىذه ا١تادة كما يالحظ الباحث أف التقومي ا١تستخدـ يف مادة اإلمالء 
ابلوظائف الكتابية، يطلب ا١تدرس إذل التالميذ يف كل مادة اإلمالء اٞتملة 

 سية ٍب يكتب التالميذ بكتابة فيكوا أك عكسو.من اللغة اإلندكني

" أعطي الوظائف ليًتجم التالميذ اللغة اإلندكنيسية  كما قاؿ ا١تدرس :
 ٜٚإرل اللغة اٞتاكية بل ابستخداـ كتابة اللغة العربية كعكسو".
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 . االختبار النصفيٕ

يف ىذا االختبار يستخدـ ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب الذم يناؿ 
درس فعالة عملية التعليم يف نصف ا١ترحلة، كأما األسئلة بتبادؿ الكتابة ا١ت

عن اللغة اإلندكنيسية إذل اللغة اٞتاكية بل بكتابة حركؼ ا٢تجائية أك 
 عكسو.

 . االختبار النهائيٖ

يف ىذا االختبار يكوف ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب، كأما األسئلة كما 
 يف االختبار النصفي.

 ادة قواعد اإلعالؿم -ٙ

 .االختبار اليومئ

يف ىذه ا١تادة كما يالحظ الباحث أف التقومي ا١تستخدـ يف مادة اإلعالؿ 
بتحفيظ القواعد، كيعمل التالميذ عن الوظائف من صدر ا١تفردات أك 

 أصلها.

 . االختبار النصفيٕ

يف ىذا االختبار يستخدـ ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب الذم يناؿ 
ا١تدرس فعالة عملية التعليم يف نصف ا١ترحلة، كيعمل التالميذ عن األسئلة 

 من صدر ا١تفردات أك أصلها، أكيًتجم القواعد.

 . االختبار النهائيٖ
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يف ىذا االختبار يكوف ا١تدرس التقومي ابالختبار الكتايب، كأما األسئلة كما 
سئلة من صدر األ يف االختبار النصفي كىو السؤاؿ عن قواعد اإلعالؿ أك

 ا١تفردات أك أصلها، أكيًتجم القواعد.

كأما التلخيص يف التقومي ا١تستخدـ يف ىذه ا١تدرسة ىو االختبار عن 
ا١تادة كاختبار قراءة الكتب كاالختبار عن احملافظة، كمن ثالثة منوذج تكوف تلك 

 ا١تدرسة زايدة ابختبار الشفهي خاصة يف مادة النحو.
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 اخلامسالفصل 

 ناقشة نتائج البحثم

كبعد أف يقدـ الباحث عن عرض البياانت من الفصل الرابع فينبغي الباحث أف 
يناقش عرض البياانت ابلنظرايت ا١تناسبة يف عناصر ا١تنهج من األىداؼ كاحملتول 

 كالطريقة كالتقومي، كأما البياف فيما يلي :

 علمني وادلعلمات.تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادل أهداف : ادلبحث األول

قبل أف يبُت الباحث عن األىداؼ من تعليم اللغة العربية فينبغي أف يبُت 
األىداؼ من ىذه ا١تدرسة، أف األىداؼ من ىذه ا١تدرسة األكؿ : دياىر التالميذ 
بقراءة كتب الًتاث كيتفقو يف علـو الدين كالثاين ديلك التالميذ أخالؽ الكردية 

  ٜٛلشهادة الرٝتية يف ىذا البالد للحياة يف اجملتمع.كالثالث ديلك التالميذ ا

القانوف رقم عشركف من  الًتبية فطبعا ىذه األىداؼ تتبع عن أىداؼ
 ٜٜكسنة ألفُت كثالث عن الًتبية الوطنية :

" تنمية ا١تهارات يف تكوين السجية كاٟتضارة الشعوبية ا١تهيبة يف تفهيم 
ذ كي يصَت إنساان إدياان كتقول إذل هللا اٟتياة الشعوبية كلتنمية احتماؿ التالمي

ٓتلوؽ حسن كصحة ك٘تلك العلم كا١تاىر كا٠تالؽ كا١تستقل كا١تواطن الدديوقراطية 
 "كا١تسؤكؿ.

ٕتب على كل ا١تدرسة أك الًتبية يف إندكنيسيا تتبع كهتتم عن األىداؼ 
 العامة قبل أف تعُت أىداؼ ا١تدرسة، كأما احملتول يف تلك األىداؼ أف كل

 التالميذ عندىم اإلدياف كاألخالؽ كالعادل كغَت ذلك.
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كما يبُت الباحث فيما سبق أف أىداؼ ا١تدرسة كأىداؼ الًتبية يف 
 إندكنيسيا مناسبة شديدة.

كخيص الباحث عن تعليم اللغة العربية يف تلك ا١تدرسة، أما األىداؼ يف 
أف  ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔلرقم عند تقرير الوزارة الدينية ابتعليم اللغة العربية العامة 

أىداؼ تطوير منهج تعليم اللغة العربية ىو إعداد التالميذ عندىم كفاءة 
الستخداـ اللغة العربية يف االتصاؿ كيف تعليم علـو الدين الذم يستخدـ ابللغة 

 العربية كيصدر يف القرأف كاٟتديث.

 كمن ىذا التقرير مناسب على األىداؼ العامة من ىذه ا١تدرسة أبساس
رؤيتها األكذل ىي : دياىر التالميذ بقراءة كتب الًتاث كيتفقو يف علـو الدين، 

 لتحقيق ىذه األىداؼ فكانت احملتول ا١تناسبة.

كىذه األىداؼ سواء من منهج بيسانًتين عند الوزارة الدينية كما قد 
 ٓٓٔبيسانًتين منهج أف أىداؼ ٜٕٔٓسنة  ٛٔقرر القانوف األساسي يف رقم 

: 
خص ماىر أك أىل يف كل اجملاؿ كعمل قيمة الدين حىت تكوين الش -

جيعل أىل العلم ابإلدياف كالتقول كعنده أخالؽ الكردية كالعادل 
 كالتعاكف كاإلعتداؿ كالتوسط.

تكوين ا١تفاىم الديٍت كاجملتمع ا١تتنوع ا١تتوسط كحب الوطن كتكوين  -
 العمل الذم يتعايش يف الدين.

 ات للًتبية كا١تصلحة اإلجتماعية.ترقية جودة اٟتياة يف اإلحتياج -
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كمن ىذه األىداؼ ٗتتص يف منهج تعليم اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة 
يستطيع التالميذ أف يكتبوا كيقرؤكا كتب الًتاث الذم يستخدـ الكتب ابللغة 

 العربية، كىذه األىداؼ ٦تيزة من ىذه ا١تدرسة.

تطيع التالميذ كما يف سبق أف األىداؼ العامة يف ىذه ا١تدرسة يس
ابستخداـ اللغة العربية لتفقو يف علـو الدين، لذالك لكي تصل ا١تدرسة ألىدافها 
فكانت ا١تادة ا١تستخدمة ابللغة العربية ابلتفصيلي ىي : النحوم كالصريف 

كقواعد اإلعالؿ كتعليم اللغة  Study teksكاإلمالء كدراسة النسخ أك تسمى 
 العربية.

يف  ا١تنهج التعليميادة أف ا١تدخل يف تنمية كيرل الباحث من ىذه ا١ت
كىو كل ا١تادة  Subject metterىذه ا١تدرسة ابستخداـ تصميم منهج 

 ٔٓٔالتفصيلي.

كمن ىذه النظرايت ا١تادة ا١تستخدمة يف ا١تدرسة العامية ابللغة العربية 
فحسب، كلكن يف ىذه ا١تدرسة تكوف ا١تادة التفصيلي يف اللغة العربية كما ذكر 

 لباحث يف سبق.ا

كأما األىداؼ ا٠تاصة لكل ا١تادة كما قد حلل الباحث يف الفصل الرابع 
بعرض البياانت كٖتليلها. كأما االستنباط من األىداؼ ا٠تاصة إف كل ا١تادة يف 
تعليم اللغة العربية توجو يف كفاءة التالميذ عن مهارة الكتابة كمهارة القراءة 

 كٖتفيظ القواعد.

ليت ٖتصل من كفاءة مهارة الكتابة ىي اإلمالء، كأما ا١تادة كأما ا١تادة ا
كيف  Study teksاليت ٖتصل من كفاءة مهارة القراءة ىي دراسة النسخ أك تسمى 
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مهارة الكالـ ىي مادة تعليم اللغة العربية، كأما ا١تادة اليت ٖتصل من كفاءة 
 كقواعد اإلعالؿ.ٖتفيظ القواعد يف مهارة القراءة كالكتابة ىي النحو كالصرؼ 

 : حمتوى تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعلمني وادلعلمات. ادلبحث الثاين

احملتول يف ا١تنهج ترل من كجهُت األكؿ من كجو ا١تنهج يف ٣تاؿ ا١تدرسة 
 ٕٓٔكالثاين من كجو ا١تنهج يف ٣تاؿ ا١تادة.

كمن كجو األكؿ أف احملتول ا١تستخدمة يف ىذه ا١تدرسة خاصة يف دركس 
اللغة العربية ابستخداـ ا١تادة ابلتفصيلي ىي : النحوم كالصريف كاإلمالء كدراسة 

 كقواعد اإلعالؿ كتعليم اللغة العربية. Study teksالنسخ أك تسمى 

كىذه ا١تادة مناسبة األىداؼ الوطٍت كأىداؼ ا١تدرسة ألف األىداؼ يف 
قراءة كتب الًتاث ىذه ا١تدرسة يكوف التالميذ أف يستطيعوا دياىر التالميذ ب

 كيتفقو يف علـو الدين.

كمن ىذه األىداؼ ٕتب على ىذه ا١تدرسة أف تعطي ا١تادة بعناصر اللغة 
 ١تعرفة القواعد كمستخدمها.

كمن النظرايت أف احملتول يف ا١تدرسة للمرحلة ا١تتوسطة اإلسالمية كما 
 ٖٓٔيما يلي :قررت كزارة الدينية يف ا١ترحلة األساسية حىت ا١ترحلة العالية، ف

 يف ا١ترحلة األساسية  ٔ

 القرأف (ٔ

 التوحيد : اٞتواىر الكالمية، أـ الرباحم (ٕ
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 الفقو : سفينة الصالح، سفينة النجاح، سلم التوفيق، سلم ا١تناجة. (ٖ

 األخالؽ : الوصااي، األخالؽ للبنُت. (ٗ

 النحو : النحو الوضيح، األجركمية. (٘

 الصرؼ : األمثلة التصريفية، منت البناء كاألساس. (ٙ

  ا١ترحلة ا١تتوسطة األكذليف ٕ

التجويد : ٖتفة األطفاؿ، ىداية ا١تستفيد، مرشيد الولداف، شفاء  (ٔ
 الرٛتن.

 التوحيد : عقيدة العواـ، الدين اإلسالمي. (ٕ

 الفقو : فتح القريب، منهج القومي. (ٖ

 األخالؽ : تعليم ا١تتعلم. (ٗ

 النحو : متممة، العمريطي، ا١تكدم، األمشوم. (٘

 ين.الصرؼ : ا١تقصود، الكيال (ٙ

 التاريخ : خالصة نور اليقُت. (ٚ

 يف ا١ترحلة ا١تتوسطة العالية ٖ

 التفسَت : اٞتاللُت. (ٔ

 علم التفسَت : التبياف، مباحث يف علـو القرأف، مناحل العرفاف. (ٕ

اٟتديث : األربعُت النواكم، ا١تختار األحاديث، بلوغ ا١تراـ، جواىر  (ٖ
 البخارم، اٞتميع الصغَت.

 ، البيقونية.مصطالح اٟتديث : منهة ا١تغيث (ٗ
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التوحيد : ٖتفة ا١تريد، اٟتصوف اٟتميدية، العقيدة اإلسالمية، كيفية  (٘
 العواـ.

 الفقو : كفاية األخيار. (ٙ

 أصوؿ الفقو : الورقات، السلم، البياف. (ٚ

النحو كالصرؼ : ألفية ابن مالكقواعد اللغة العربية، شرح ابن  (ٛ
 عقيل، الشربكم، إعالؿ الصرؼ.

 ، إرشاد العباد.األخالؽ : منهاج العابدين (ٜ

 التاريخ : إٝتاـ الوفاؽ. (ٓٔ

 البالغة : اٞتوىر ا١تكنوف. (ٔٔ

 يف ا١ترحلة العالية ٗ

 التوحيد : فتح اجمليد. (ٔ

 التفسَت : بن كثَت. (ٕ

 علم التفسَت : اإلتقاف يف علـو القرأف. (ٖ

اٟتديث : رايض الصاٟتُت، الؤلؤ كا١ترجاف، صحيح البخارم،  (ٗ
 صحيح ا١تسلم، ٕتريد الصاحل.

 ث : ألفية السيوطي.مصطلح اٟتدي (٘

الفقو : فتح الوىاب، اإلقناء، ا١تهاذب، احمللي، الفقو ا١تذاىب  (ٙ
 األربعة.

 أصوؿ الفقو : لطائف اإلشارة، ٚتع اٞتوامع، األشبو كالنظائر. (ٚ

 الللغة العربية : ٚتيع الدركس العريب. (ٛ
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 البالغة : عقود اٞتمن. (ٜ

 منطيق : سلم ا١تنورؽ. (ٓٔ

 الة ا١تعاكنة، بداية ا٢تداية.األخالؽ : إحياء علـو الدين، رس (ٔٔ

 التاريخ : اتريخ التشريع. (ٕٔ

كمن ىذه النظرايت حيلل الباحث أف احملتول يف ىذه ا١تدرسة مناسبة عن 
ىذه النظرايت يف علـو النحو للمرحلة ا١تتوسطة اإلسالمية يعٍت يف ىذه ا١تدرسة 
 ابستخداـ نظم العمريطي سواء من ىذه النظرايت أف نظم العمريطي مادة

 للمرحلة ا١تتوسطة األكذل.

ككانت مادة الصرؼ ا١تستخدمة يف ىذه ا١تدرسة ابستخداـ كتاب  
األمثلة التصريفية أسفل ا١ترحلة  من النظرايت يعٍت أف ذلك الكتاب مستخدـ يف 

 ا١ترحلة األساسي.

كلو كانت مادة الصرؼ أسفل كلكن تكوف ا١تادة األعلى من ا١ترحلة 
اإلعالؿ يف عذع النظرايت أف مادة قواعد اإلعالؿ ا١تتوسطة ىي مادة قواعد 

 مستخدـ يف ا١ترحلة ا١تتوسطة العالية. 

كبغَت ذلك تكوف ا١تادة ا١تبتدعة لنجاج األىداؼ. كأما مادة الزايدة 
كدركس اللغة  Study teksلنجاح األىداؼ ٔتادة اإلمالء كدراسة النسخ أك تسمى 

 العربية.

ة ىي ٤تتول ا١تادة  تتعلق أبىداؼ كمن كجو الثاين من ٣تاؿ ا١تاد
كأما ا١تادة ا١تستخدمة مناسبة ابألىداؼ يعٍت إف كل ا١تادة يف تعليم   ٗٓٔا١تدرسة.

اللغة العربية توجو يف كفاءة التالميذ عن مهارة الكتابة  ىي اإلمالء  كمهارة 
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كمهارة الكالـ ىي تعليم اللغة   Study teks القراءة ىي دراسة النسخ أك تسمى 
 لعربية  كٖتفيظ القواعد ىي النحو كالصرؼ كقواعد اإلعالؿ.ا

كمن ا١تهارات فيما سبق من دركس اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة ٗتص يف 
 مهارة الكتابة كمهارة القراءة. 

 طريقة تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعلمني وادلعلمات. ادلبحث الثالث :

أحدىا الطريقة، كثَت من الطريقة يكوف ا١تكوانت  ا١تنهج التعليمييف 
يف  ٘ٓٔا١تستخدمة يف التعليم، كما يف مقالة العرب أف الطريقة أىم من ا١تادة.

دركس اللغة العربية يكوف الطريقة القددية كالطريقة اٟتديثة، كمن أىم طرؽ تعليم 
اللغات األجنابية ىي طريقةالقواعد كالًتٚتة كطريقة ا١تباشرة كالطريقة السمعية 

كتكوف الطريقة ا١تستخدمة  ٙٓٔشفوية كالطريقة التواصلية كالطريقة اإلتتقائية.كال
يف ىذه ا١تدرسة ابلطريقة السمعية كالشفوية، كطريقة القواعد كالًتٚتة كطريقة 
التحفيظ أك احملافظة، كطريقة الغناء، كطريقة اإلمالء كطريقة القراءة، كأما البياف  

 كما يلي :
 فوية. الطريقة السمعية كالشٔ

الطريقة ٝتعية كالشفوية ىي الطريقة اليت تبدأ بنظم الصوت ٍب تكوين 
ىذه الطريقة مستخدمة يف مادة اللغة العربية  ٚٓٔالكلمة ٍب تكوين اٞتملة

فحسب كما يكوف ا١تدرس أف تقرأ اٟتوار ٍب يكرر التالميذ من اٟتوار اليت 
 تقرأ فيو.
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 . طريقة القواعد كالًتٚتةٕ
ًتٚتة سواء من طريقة ابندك٧تاف يف ا١تعهد السلفي ىذه طريقة القواعد كال

الطريقة ىي طريقة التعليم اليت تستخدمها ا١تدرس ليقرأ الكتاب ٍب يعطي 
 ٛٓٔ ا١تعٌت ابللغة اٞتاكية كيسمع الطالب ما ذكر شيخو.

ىذه الطريقة تستخدـ يف مادة النحو كالصرؼ كقواعد اإلعالؿ كدراسة 
اللغة العربية، كما يف الفصل الرابع أف ا١تدرس  النسخ ك مادة اإلمالء كمادة

 يقرأ الكتاب ٍب يًتٚتو كيكتب التالميذ ترٚتتو.
ىذه الطريقة مناسب بتلك ا١تادة ألف كل ا١تادة تستخدـ بكتاب الًتاث 

  كبغَت ذلك لكل ا١تادة تبيُت من القواعد يف اللغة العربية.
 . طريقة التحفظ أك احملافظةٖ

ي التعليم ٔتحافظة النص ا١تعُت ٖتت إشراؼ ا١تدرس أك طريقة احملافظة ى
ىذه الطريقة مستخدمة يف ا١تادة اليت تتعلق ابلقواعد عن اللغة  ٜٓٔ الشيخ.
 العربية.

كأما ا١تادة ا١تستخدمة هبذه الطريقة ىي مادة النحو كالصرؼ كاإلعالؿ، يف 
بُت الشيخ ىذه ا١تادة يكوف التالميذ أف حيفظوا ٔتحافظة القواعد. كما قد ي

الزرنوجي يف كتاب تعليم ا١تتعلم " ينبغي كل ا١تادة يتعلم ابٟتفظ أك ابلضبط 
هبذه الطريقة يكوف التالميذ يستطيعوف أف يقرؤا كتب الًتاث كيكتبوا  ٓٔٔ" 

 اٞتملة ابللغة العربية ابلصحيح، ألف القواعد أسس من تعليم اللغة العربية.
 . طريقة الغناءٗ
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ىذه  ٔٔٔريقة ا١تستخدمة بلغناء لنجاح التعليم كالتعلم.طريقة الغناء ىي الط
الطريقة مستخدمة يف مادة النحو كالصرؼ ألهنما بشكل النظم كالتصريف، 
كليسهل عملية التعليم يستخدـ ا١تدرس بطريقة الغناء لكي يسهل التالميذ 

 أف حيافظوا النظم كالتصريف.
يذ ترقية يف كفاءة اللغة كما تكوف ا١تنفعة يف ىذه الطريقة لكي يكوف التالم

 ٕٔٔكماىرا يف العقل كحبا للفن.
 . طريقة اإلمالء٘

ىي إحدل ا١تهارة لتوصيف التفكَت يبدأ من ٣تاؿ البسيط على 
 ٖٔٔسبيل ا١تثاؿ كتابة الكلمة إذل ٣تاؿ اجملمع مثل كتابة اٞتملة.

ىذه ا١تهارة تنقسم على ثالثة أقساـ كإحداىا طريقة اإلمالء ىو 
 ٗٔٔ يف الكتابة أيكد شكل اٟتركؼ لتشكيل الكلمة. إحدل ا١تهارات

كأما ا١تادة اليت تستخدـ هبذه الطريقة ىي مادة اإلمالء كمادة 
دراسة النسخ، كيف مادة اإلمالء يكوف التالميذ أف يكتبوا كل اليـو 

 ككذلك مادة دراسة النسخ كلوكانت تفضل ٔتهارة القراءة. 

 . طريقة القراءةٙ
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ة يف تفضيل القراءة إما من ا١تدرس إما من التالميذ ىي الطريقة ا١تستخدم
الذين يقرأك النص. كأما ا٠تصائص من ىذه الطريقة ىي أنشطة التعليم اليت 

 ٘ٔٔٗتتص يف تفهم النص اببتداء تعريف النص، كال تبحث القواعد. 
كأما ىذه الطريقة تستخدـ ٔتادة دراسة النسخ كمادة اللغة العربية، كىذه 

ة على أىداؼ ا١تادة، كما يف النظرايت، أف معٌت القراءة الطريقة مناسب
 ٙٔٔتشتمل على عملية القراءة كالتدريس كالتفهيم من النص.

 تقومي تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلعلمني وادلعلمات. ادلبحث الرابع :

يف كل عملية التعليم فيحتاج التقومي، كىذا التقومي ١تعرفة غاية كفائة 
عرفة فعالية عملية التعليم، كمن عرض البياانت يف الفصل الرابع أف كل الطلبة ك١ت

 ا١تادة يستخدـ  ابالختبار اليومي كاالختبار النصفي كاالختبار النهائي.
كأما اٞتنس من االختبار يف تلك ا١تدرسة يستخدـ ابالختبار عن ا١تادة 

ما يف نظرية منهج كاختبار قراءة الكتب كاالختبار عن احملافظة، ىذه البياانت ك
ا١تعهد السلفي عند الوزارة الدينية،" كأما التقومي ا١تستخدـ يف ا١تعهد السلفي 
يكوف ثالثة منوذج، كىي االختبار عن ا١تادة كاختبار قراءة الكتب كاالختبار عن 

 ٚٔٔاحملافظة."
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ككل ا١تادة تستخدـ ابالختبار عن ا١تادة أك الكتابة يعٍت يف االختبار 
تبار النهائي، يف ىذين االختبار يكوف ا١تدرس أف يستخدـ النصفي كاالخ

 ابالختبار عن ا١تادة ابلكتابة.
كأما ا١تادة اليت تستخدـ ابختبار قراءة الكتب ىي مادة دراسة النسخ 

 يف االختبار اليومي كاالختبار النهائي.
كأما ا١تادة اليت تستخدـ ابختبار احملافظة ىي مادة النحو كمادة الصرؼ 

 ة قواعد االعالؿ يف االختبار اليومي كاالختبار النهائي.كماد
كمن ثالثة منوذج تكوف تلك ا١تدرسة زايدة ابختبار الشفهي، كأما ا١تادة 

 اليت تستخدـ هبذه االختبار ىي مادة النحو يف االختبار النهائي فحسب.
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 الفصل السادس
 نتائج البحث

 ا٠تالصةأ 

عليم اللغة العربية يف مدرسة ا١تعلمُت اعتمادا على ما قدـ الباحث من منهج ت
كا١تعلمات ٔتعهد سوانف دراجات، يستخلص الباحث من الفصل األكؿ كالثاين 

 كالثالث كالرابع كا٠تامس أف منهج تعليم اللغة العربية يف تلك ا١تدرسة كما يلي :
 األىداؼ .ٔ

م على كمن األىداؼ من تعليم اللغة العربية يف مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات تنقس
 قسمُت : األىداؼ العامة كاألىداؼ ا٠تاصة، كأما البياف فيما يلي :

خاصة يف تعليم اللغة  يف الفصل األكؿ حىت الثالث ةاألىداؼ العام
يكوف التالميذ أف يستطيعوا مهارة الكتابة كمهارة يف تلك ا١تدرسة ىي  العربية
 .كحيفظوا نظم القواعد القرائة

لكل مادة دركس اللغة العربية، كتكوف ا١تادة  كأما األىداؼ ا٠تاصة تكوف
اليت ٖتصل من كفاءة مهارة الكتابة ىي اإلمالء، كأما ا١تادة اليت ٖتصل من كفاءة 

كيف مهارة الكالـ ىي  Study teksمهارة القراءة ىي دراسة النسخ أك تسمى 
د يف مهارة مادة تعليم اللغة العربية، كأما ا١تادة اليت ٖتصل من كفاءة ٖتفيظ القواع

 القراءة كالكتابة ىي النحو كالصرؼ كقواعد اإلعالؿ.

 احملتول .ٕ

كمن كجو األكؿ أف احملتول ا١تستخدمة يف ىذه ا١تدرسة خاصة يف دركس 
ابستخداـ ا١تادة ابلتفصيلي ىي :  على أساس منهج ا١تعهد السلفي اللغة العربية
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كقواعد اإلعالؿ  Study teksالنحوم كالصريف كاإلمالء كدراسة النسخ أك تسمى 
 كتعليم اللغة العربية.

 الطريقة .ٖ

كتكوف الطريقة ا١تستخدمة يف ىذه ا١تدرسة ابلطريقة السمعية كالشفوية، 
كطريقة التحفيظ أك احملافظة، طريقة ابندك٧تاف  أك كطريقة القواعد كالًتٚتة

يقة . كتكوف طريقة احملافظة كطر كطريقة الغناء، كطريقة اإلمالء كطريقة القراءة
 ابندك٧تاف خصائص من منهج ا١تعهد السلفي

 التقومي .ٗ

ا١تعهد  سواء من التقومي ا١تستخدـ يفكأما التقومي ا١تستخدـ يف تلك ا١تدرسة 
السلفي يكوف ثالثة منوذج، كىي االختبار عن ا١تادة كاختبار قراءة الكتب 

بار ، كمن ثالثة منوذج تكوف تلك ا١تدرسة زايدة ابختكاالختبار عن احملافظة
 الشفهي خاصة يف مادة النحو.

 ا١تقًتحاتب 

كلتحسُت ىذه الرسالة رسالة ا١تاجستَت  هالباحث ىذ ينتهيانطالقا بنتائج البحث 
 يرجو الباحث أف يعطي االقًتاحات، فيما يلي :

. يرجو الباحث إذل القارئُت إصالحا كاستمرار ىذا البحث كيكوف ىذا البحث ٔ
 العربية. أساسا لتصميم منهج دركس اللغة

لكي تكوف الطريقة كالتقومي مناسبة  األىداؼ. ينبغي للمدرسُت أف يهتموا على ٕ
  على األىداؼ.



 



    ادلراجع

 ادلراجع ابللغة العربية  

الطبعة اٟتادية  طبعة جديدة منّحقة، ا١تنجيد يف اللغة كاألعالـاليسوعي،  لويس مألوؼأبو       
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 ا٢تداية.

 .ٜٜٚٔاألكذل، داكد عبده، ٨تو تعليم اللغة العربية كظيفيا، الكويت: مؤسسة دارالعلـو الطبعة      
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 .ٜٜٛٔرشدم أٛتد، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، إيسيكو، الرابط      
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علي حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي. اللغة العربية مناىجها كطرائق  وط     
 ٕ٘ٓٓتدريسها. األرف: دار الشركؽ،
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 ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة

 كا١تعلمات ا١تتوسطة اإلسالمية .؟ . كيف اتريخ مدرسة ا١تعلمُتٔ

 . كيف الرؤية كالبعثة يف مدرسة ا١تعلمُت كا١تعلمات ا١تتوسطة اإلسالمية ؟ٕ

 . ما ا١تنهج ا١تستخدـ يف ىذه ا١تدرسة ؟ٖ

 . كيف ا١تنهج ا١تستخدـ أبساس الفلسفة الًتبية ؟ٗ

 .ما األىداؼ العاـ يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة ؟٘

 

 لة مع انئب رئيس ادلنهج يف ادلدرسةادلقاب

 . كيف ا١تنهج ا١تستخدـ يف ىذه ا١تدرسة ؟ٔ

 . كيف األىداؼ العاـ يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة ؟ٕ

 . كيف األىداؼ ا٠تاص يف تعليم اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة ؟ ٖ

 ؟. كيف احملتول يف منهج تعليم اللغة العربية يف ىذه ا١تدرسة  ٗ

 . كيف األىداؼ ا٠تاص لكل ا١تادة يف تعليم اللغة العربية ؟٘

 



 

 
 

 

 

 ادلقابلة مع ادلدرسني يف تعليم اللغة العربية

 . ما ا١تادة اليت تعلمها ؟ٔ

 .ما أىداؼ ا٠تاص يف ا١تادة اليت تعلمها ؟ٕ

 . ما الطريقة التعليمية ا١تستخدمة يف ىذه ا١تادة ؟ٖ

  ادة ؟ . ما التقومي ا١تستخدـ يف ىذه ا١تٗ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

MADRASAH MU’ALLIMIN-MU’ALLIMAT 

YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT 

BANJARANYAR PACIRAN LAMONGAN 

 

PENGANTAR 

 

Banyak orang mempertanyakan mengapa lembaga pendidikan keagamaan 

semisal Madrasah Mu’allimin-Mu’allimat tetap survive ditengah persaingan dengan 

lembaga-lembaga formal lainnya yang lebih maju. Pertanyaan ini didasarkan pada 

pengalaman sejarah bahwa sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi 

pendidikan di berbagai kawasan dunia Muslim, tidak banyak lembaga-lembaga 

pendidikan keagamaan yang mampu bertahan. Kebanyakan lenyap setelah tergusur oleh 

ekspansi sistem pendidikan umum atau mengalami transformasi menjadi lembaga 

pendidikan umum atau setidak-tidaknya menyesuaikan diri dan mengadopsi isi dan 

metodologi pendidikan umum.  

 

Melihat realita seperti ini, maka orientasi masyarakat mengalami perubahan 

dalam memilih lembaga pendidikan yang sebelumnya selalu memprioritaskan 

pendidikan umum yang notabene produk imperialist menuju sebuah sistem pendidikan 

yang memadukan dua aspek yaitu aspek moral dan intelektual. Ini penting untuk 

dilakukan mengingat aspek intelektual saja tidak cukup untuk mendidik anak. Kenakalan 

remaja saat ini merupakan salah satu gejala dari aspek moral yang tidak mendapatkan 

perhatian. 

 



 

 
 

Sebagai lembaga yang berorientasi pada “Tafaqquh fi al-din” maka Lembaga 

Muallimin-Mu’allimat akan selalu eksis dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaan baik 

dalam level regional maupun nasional dengan tetap tidak meninggalkan aspek umum 

karena ini modal untuk bersaing dalam kehidupan di dunia. 

 

Oleh karenanya, lembaga ini menata sistem pendidikannya secara terprogram 

dan terencana sehingga cita-cita lembaga untuk mencetak kader-keder yang berkualitas, 

terampil, penuh dedikasi tinggi dengan tetap mengedepankan akhlaqul karimah akan 

tercapai. 

 

 

A. Sejarah Berdirinya Madrasah Mu’allimin Mu’allimin (MMA) 

 

Berdirinya lembaga Mu'allimin-Mu'allimat (MMA) tidak bisa dilepaskan dari 

pendiri Pondok Pesantren Sunan Drajat KH. Abdul Ghofur yang prihatin melihat alumni 

dari pesantren ini banyak yang belum begitu menguasi ilmu agama sehingga belum siap 

untuk diterjunkan di masyarakat. Kyai berkeinginan ada satu lembaga yang khusus 

mendalami ilmu agama murni  tetapi bisa mengikuti ujian negara. Ini bertujuan para 

lulusan yang pandai-pandai bisa mengabdikan ilmunya baik dijalur formal maupun 

informal.    

Untuk menindaklanjuti pemikiran di atas beberapa guru senior yang ada di 

Pondok Pesantren Sunan Drajat  Bpk Abdurahman AF, H. Moh. Rodli, Bpk Moh. Mas’ud 

dan Bpk Moh Dahlan mengusulkan kepada Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat 

untuk membentuk sebuah Lembaga yang bisa merealisasikan cita-cita luhur tersebut.  

Setelah musyawarah beberapa kali dengan pengasuh akhirnya diputuskan nama 

lembaga yang dipandang sesuai dengan dunia pendidikan kegamaan yakni Mu’allimin 

Mu’allimat. Nama ini diilhami kebesaran Madrasah Mu'allimin Tambak beras, Kulliyatul 



 

 
 

Mu'allimin Gontor yang telah banyak mencetak kader-kader ulama di nusantara bahkan 

sampai manca negara. 

Maka pada awal ajaran baru tepatnya tanggal 15 Juli 1994 lembaga ini 

diresmikan oleh pengasuh pondok pesantren Sunan Drajat KH Abdul Ghofur. Dalam 

sambutan peresmiaannya pengasuh menyambut antusias berdirinya lembaga yang 

merupakan ciri khas dari pesantren Sunan Drajat ini. Sebagai bentuk apresiasinya semua 

putra-putri beliau di masukkan di Madrasah Muallimin-Mu'allimat (MMA). 

 

Visi, Misi Dan Tujuan  

1. Visi 

 Secara singkat  Visi dari Madrasah Mu’allimin Mu’allimat adalah “ Terwujudnya 

Kader Ulama’ Berwawasan Global”. 

 

2. Misi 

a. Melaksanakan bimbingan, pembelajaran dan penghayatan Islam secara optimal. 

b. Menumbuh kembangkan sikap akhlaqul karimah pada siswa yang sesuai dengan 

syariat Islam. 

c. Menumbuhkan sikap kompetitif pada siswa untuk meraih prestasi yang tinggi. 

d. Mengaktualisasikan keilmuan dalam segala aspek kehidupan. 

e. Menumbuhkan semangat keterpaduan dan sinergitas antara  Madrasah, 

Pesantren dan Masyarakat. 

 

3. Tujuan 

a. Membentuk kader Ulamak yang berkualitas dan profesional di bidang keilmuan 

dan mengamalkannya serta siap mengembangkan agama Islam “ala Ahlus 

Sunnah Wal Jama’ah. 

b. Menyiapkan kader Ulamak yang mampu menjawab masalah sosial keagamaan 

sesuai dengan perkembangan zaman. 



 

 
 

c. Mewujudkan wadah pengembangan idealisme ilmiah yang terjangkau oleh 

 masyarakat 

  

 

B. Tenaga Pengajar, dan Administrasi Madrasah Mu’allimin Mu’allimat (MMA) 

 Dalam rekruitmen guru, Madrasah Mu'allimin Mu’allimat pada dasarnya tidak 

mensyaratkan harus sarjana S1 atau S2. Prioritas adalah pengetahuan (wawasan) 

keagamaan (perkitaban) dari seorang guru meski dia hanya mengenyam pendidikan 

pesantren salaf.  Yang terpenting lagi bagaimana guru itu  mempunyai dedikasi, motivasi 

, inovasi dan moral yang baik untuk mendidik siswa. 

Meski demikian bukan berarti semua guru Madrasah Mu'allimin Mu’allimat 

tidak ada yang serjana, kebanyakan dari mereka lulus S1 bahkan beberapa yang lain 

sudah selesai / lulus S2. (Lebih lengkapnya lihat lampiran 1).   

Kebanyakan Guru Mu’allimin Mu’allimat tinggal di pesantren atau di sekitar 

pesantren, mereka banyak berkiprah membantu pesantren dalam pengajian kitab salaf 

sehingga dapat mengawasi langsung perkembangan siswa-siswinya. 

 Madrasah Mu’allimin Mu’allimat (MMA) dalam melaksanakan tugas 

akademiknya saat ini telah mempunyai 41 Tenaga Pengajar dan 4 Staf Administrasi 

untuk menjalankan tugas pembelajaran siswa sebanyak 425 yang sedang menuntut ilmu 

di Madrasah ini sampai periode tahun 2010/2011. ( lihat lampiran 2 ) 

 

C.  Organisasi dan Manajemen 

Struktur organisasi di Madrasah Mu’allimin Mu’allimat digambarkan dalam 

organigram sebagai berikut: 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari organigram tersebut di atas, dapat kami jelaskan bahwa masing-masing bagian 

memiliki tugas dan fungsi tertentu sebagai berikut: 

a.  Penyelenggara 

Penyelenggara sekolah/madrasah Mu'allimin-mu'allimat adalah Yayasan 

Pondok Pesantren Sunan Drajat yang di pimpim oleh Pengasuh pesantren  KH Abdul 

Ghofur. 

 

K.B.PENDIDIKAN 

Depag 

LAMONGAN 

Diknas 

LAMONGAN 

Kepala Madrasah 

Waka Humasy 

TU Adm & Bend 

BK / BP 3 Ka. Tata Usaha 

Waka Sarana Waka Kurikulum Waka Kesiswaan 

Peng Leb & Perpus 

Wali Kelas I A 

Wali Kelas V B 

Wali Kelas III B 

Wali Kelas I B 

Wali Kelas VI A 

Wali Kelas IV A 

Wali Kelas II A 

Wali Kelas VI B 

Wali Kelas IV B 

Wali Kelas II B 

WALI KELAS 

Wali Kelas V A 

Wali Kelas III A 

DEWAN GURU MU’ALLIMIN- MU’ALLIMAT 

SISWA MU’ALLIMIN-MU’ALLIMAT 



 

 
 

b.  Pengelola  

Pengelola sekolah/madrasah terdiri dari pimpinan madrasah, tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan. Pimpinan madrasah meliputi kepala madrasah 

(kamad), wakil kepala madrasah (wakamad) dan kepala urusan  tata usaha (Kaur 

TU). Tenaga kependidik dan kependidikan lainnya meliputi; guru mata pelajaran, 

guru bina dan karyawan baik administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, para medis 

(perawat). Berikut jabaran tugas dan fungsi masing-masing dimaksud di atas : 

1. Kepala Madrasah 

Kepala madrasah/Sekolah dipilih oleh ketua yayasan atas pertimbangan 

biro kependidikan dasar dan menengah (KEPALA BIDANG KEPENDIDIKAN) dan 

usulan dari semua guru . Kepala madrasah/sekolah bertanggungjawab penuh 

terhadap seluruh aktivitas pelaksanaan pendidikan pada unit instansi/lembaga 

yang dipimpinnya. Dalam penyusunan program madrasah/sekolah, kepala 

madrasah/sekolah  selalu berkonsultasi dengan Komite Sekolah/Madrasah 

selaku mitra kerja, sebagai wujud pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah/Madrasah (MBS). 

Kepala madrasah sebagai exsekutip di sekolah/madrasah berfungsi sebagai 

edukator, manajer, administrator dan supervisor 

 

1. Sebagai edukator mempunyi tugas: 

(a) Merencanakan penerapan kurikulum yang disesuaikan dengan 

kepentingan visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai di madrasah; 

(b) Menyiapkan pembelajaran yang bermutu; 

(c) Mengatur penempatan guru sesuai dengan potensi yang dimilikinya; 

(d) Membimbing guru, karyawan dan siswa dalam melaksanakan tugasnya 

masing-masing; 

(e) Menyiapkan sarana pembelajaran dan pembinaan keagamaan yang 

memadai; 

(f) Merencanakan pembinaan dan penerapan disiplin dalam  kehidupan 

berasrama; 



 

 
 

(g) Menyiapkan pembinaan amaliah ubudiah dan muamalah (tata 

pergaulan); 

 

2. Sebagai manajer mempunyi tugas: 

(a) Menyusun perencanaan; 

(b) Mengorganisasikan kegiatan; 

(c) Mengarahkan kegiatan; 

(d) Mengkoordinasikan kegiatan; 

(e) Melaksanakan pengawasan; 

(f) Melakukan evalusi terhadap kegiatan; 

(g) Menentukan kebijaksanaan; 

(h) Mengadakan rapat; 

(i) Mengambil keputusan; 

(j) Mengatur proses belajar mengajar; 

(k) Mengatur administrasi keuangan, kantor, siswa, pegawai, perlengkapan 

dan merencanakan APBM; 

(l) Mengatur organisasi siswa; 

(m) Mengatur hubungan madrasah dengan orang tua, masyarakat dan  

stakeholders lainnya; 

(n) Mengatur pelaksanaan disiplin dalam kehidupan berasrama; 

(o) Mengatur pembinaan amaliah ubudiah dan muamalah (tata pergaulan); 

 

3. Sebagai administrator mempunyi tugas menyelenggarakan administrasi : 

(a) Perencanaan; 

(b) Pengorganisasian; 

(c) Pengarahan; 

(d) Pengkoordinasian; 

(e) Pengawasan; 

(f) Kurikulum; 

(g) Kesiswaan; 

(h) Kantor; 



 

 
 

(i) Kepegawaian; 

(j) Perlengkapan; 

(k) Keuangan; 

(l) Perpustakaan; 

(m) Laboratorium;  

(n) Kesenian; 

(o) Keasramaan;  

(p) Amaliah ubudiah.dan muamalah (tata pergaulan). 

 

4. Selaku supervisor bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai : 

(a) Kegiatan belajar mengajar; 

(b) Kegiatan bimbingan dan konseling; 

(c) Kegiatan organisasi siswa; 

(d) Kegiaan ekstrakurikuler; 

(e) Kegiatan ketatausahaan; 

(f) Kegiatan perpustakaan; 

(g) Kegiatan kerjasama dengan orang tua dan masayarakat; 

(h) Kegiatan kehidupan berasrama; 

(i) Kegiatan amaliyah ubudiya dan muamalah(tata pergaulan). 

2. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah 

Wakil kepala sekolah/madrasah di Madrasah Mu’allimin Mu’allimat 

berjumlah empat orang yang membidangi 1). Kurikulum, 2). Kesiswaan, 3). 

Sarana  prasarana, 4). Humas. Tugas masing-masing wakil sebagai berikut : 

1. Wakil Kepala Bidang Kurikulum mempunyai tugas membantu kepala 

madrasah dalam kegiatan-kegiatan : 

(a) Menyusun program pengajaran; 

(b) Menyusun pembagian tugas guru; 

(c) Menyusun jadwal pelajaran; 

(d) Menyusun jadwal evaluasi belajar; 

(e) Menyusun jadwal pelaksanaan ujian akhir; 

(f) Menerapkan kriteria persyaratan naik kelas/tidak naik kelas; 



 

 
 

(g) Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan perencanaan proses 

pembelajaran; 

(h) Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala; 

2. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan mempunyai tugas membantu kepala 

madrasah dalam kegiatan-kegiatan : 

(a) Menyusun program pembinaan kesiswaan; 

(b) Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa 

dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib madrasah; 

(c) Memberikan pengarahan dalam pemilihan pengurus organisasi siswa; 

(d) Melakukan pembinaan siswa dalam berorganisasi; 

(e) Menyusun program dan jadwal pembinaan eksra kurikuler; 

(f) Menyusun program dan pembinaan siswa dalam kegiatan olimpiade 

sain, karya tulis remaja, dan kegiatan siswa di luar madrasah; 

(g) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara teratur; 

3. Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu kepala 

madrasah dalam kegiatan-kegiatan : 

(a) Menyediakan perlengkapan sarana dan prasarana pembelajaran; 

(b) Menyediakan perangkat administrasi yang berkenaan dengan proses 

belajar mengajar seperti, agenda kelas, leger, kemajuan kelas,  raport 

dan lain-lain. 

(c) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana madrasah; 

(d) Menyusun laporan sarana prasarana secara berkala; 

4. Wakil Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humasy) mempunyai tugas 

membantu kepala madrasah dalam kegiatan-kegiatan : 

(a) Mengatur dan melaksanakan hubungan dengan orang tua siswa; 

(b) Membina hubungan kerjasama dengan komite madrasah; 

(c) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan dan hubungan 

dengan komite madrasah secara teratur; 

 

3. Guru Mata Pelajaran 



 

 
 

 Guru Mata Pelajaran bertanggung jawab kepada kepala 

sekolah/madrasah dan memfunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar 

secara efektif dan efisien. Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi : 

1) Membuat dan mengembangkan silabus; 

2) Membuat program pengajaran; 

3) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar; 

4) Melaksanakan evaluasi pembelajaran; 

5) Melaksanakan analisis hasil evaluasi; 

6) Melaksanakan remedial teaching (perbaikan dan pengayaan); 

7) Melaksanakan kegiatan membimbing guru dalam kegiatan proses belajar 

mengajar; 

8) Menciptakan karya seni; 

9) Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum; 

10) Melaksanakan tugas tertentu di sekolah; 

11) Mengadakan pengembangan setiap bidang pengajaran yang menjadi 

tanggungjawabnya; 

12) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing siswa; 

13) Meneliti daftar hadir siswa; 

14) Mengetur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum; 

15) Merencanakan dan melaksanakan  pembinaan program guru asuh dan siswa 

asuh; 

16) Melaksanakan bimbingan intensif ujian akhir dan Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (SPMB); 

17) Melaksanakan matrikulasi bagi mata pelajaran tertentu yang belum 

memenuhi standar awal tahun pelajaran bagi siswa baru; 

 

4. Guru Bimbingan Penyuluhan (BP) 

 Guru Bimbingan Penyuluhan membantu kepala sekolah/madrasah 

dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1) Menyusun program dan melaksanakan bimbingan penyuluhan,  



 

 
 

2) Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi siswa tentang kesulitan belajar; 

3) Memberikan layanan bimbingan penyuluhan kepada siswa agar lebih 

berprestasi dalam kegiatan belajar; 

4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh 

gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai; 

5) Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan penyuluhan atau bimbingan 

karier; 

6) Menyusun statistik hasil penilaian bimbingan penyuluhan atau bimbingan 

karier; 

7) Melaksanakan kegiatan analisis hasil evalusi belajar praktik atau 

pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan; 

8) Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan 

penyuluhan/bimbingan karir; 

9) Menyususn laporan pelaksanaan bimbingan penyuluhan atau bimbingan 

karir. 

10) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan/program guru asuh dan siswa asuh; 

11) Mencari informasi dan melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi 

favorit di dalam maupun luar negeri; 

 

5. Kepala Tata Usaha 

 Kepala tata usaha sekolah/madrasah mempunyai tugas melaksanakan 

ketetausahaan sekolah/madrasah dan bertanggungjawab kepada kepala 

sekolah/madrasah, meliputi kegiatan-kegiatan : 

1) Menyusun program tata usaha ; 

2) Pengelolaan keuangan ; 

3) Pengurusan administrasi pegawai, guru, dan siswa; 

4) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha ; 

5) Penyusunan administrasi perlengkapan ; 

6) Penyusunan dan penyajian data atau statistik ; 

7) Mengoordinasikan dan melaksanakan 6 K; 



 

 
 

8) Menyusun rencana  kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor,   sarana 

prasarana asrama dan rumah dinas; 

9) Membantu memfasilitasi individu/instansi luar yang memanfaatkan fasilitas 

; 

10) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketetausahaan 

secara berkala;  

 

4 Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan 

 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan memiliki fungsi utama 

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan seluruh kegiatan 

perpustakaan dikepalai oleh kepala UPT yang mempunyai tugas sebagai berikut:    

(1). Perencanaan pengadaan buku/bahan pustaka; 

(2). Pengurusan pelayanan perpustakaan; 

(3). Perencanaan pengembangan perpustakaan; 

(4). Pemeliharaan dan perbaikan buku/koleksi pustaka; 

(5). Inventarisasi buku-buku/koleksi pustaka. 

 

D. Kurikulum 

  

Berbeda dengan lembaga lainnya yang dalam penyusunan kurikulumnya tidak 

bisa dilepaskan dari campur tangan pemerintah (depag atau diknas), untuk madrasah 

mu’allimin beda disebabkan lembaga ini otonomi murni, tidak ada ikatan kedinasan 

dengan instansi apapun. Oleh sebab itu pengurus lembaga sangat leluasa untuk 

mendesign kurikulum sesuai dengan visi misi Madrasah , pesantren dan kebutuhan 

siswa.   

Mu’allimin merupakan lembaga yang spesifikasi keilmuannya adalah fiqh. 

Karenanya dalam penyusunan kurikulum lebih memprioritaskan materi-materi 

pendukung dari fiqh semisal usul fiqh, qowa'id al-fiqh, balaghoh dan lainnya. Meski 

demikian bukan berarti siswa MMA tidak dibekali pengetahuan umum sama sekali, ada 



 

 
 

enam pelajaran yang dipertahankan untuk tetap diajarkan yakni Bahasa Inggris, Bahasa 

Indonesia, Ekonomi, Matematika, sosiologi dan Geografi Ini dimaksudkan sebagai 

persiapan menghadapi Ujian Negara (UN). Selain materi tersebut diajarkan juga materi 

kurikulum depag. ( Lihat pada lampiran 3 ) 

Ciri khas dari Mu'allimin terletak pada kurikulum prakteknya. Banyak materi 

yang harus di praktekkan oleh siswa, diantaranya : 

1. Praktek Mengajar Siswa (PMS)  

Program praktek mengajar ini hanya khusus kelas enam. Mereka praktek  pada 

kelas-kelas dibawahnya mulai kelas 1 s/d 3. Ini bertujuan membiasakan peserta didik 

menghadapi siswa dengan berbagai watak dan karakter yang beragam. Praktik 

mengajar juga dilakukan oleh siswa yang selain kelas enam  

2. Praktek Baca Kitab (PBK) 

Praktek ini berlaku pada semua kelas dengan standar kitab yang disesuaikan 

kemampuan siswa pada setiap semester. Disamping itu, khusus kelas enam ada 

ujian akhir baca kitab yang dilaksanakan secara terbuka dihadapan seluruh siswa. 

3. Praktek Ibadah Siswa ( PIS ) 

     Praktek ini diperuntukkan pada semua kelas dengan materi ibadah yang berbeda-

beda mulai  dari tata cara wudhu, sholat, memandikan dan menshalati janazah dan 

lainnya. Ini bertujuan membekali siswa tentang persoalan yang sering terjadi di 

masyarakat.  

4. Praktek Baca al-Qur'an (PBQ) 

Praktek ini berlaku pada semua kelas yang tujuannya mengevaluasi perkembangan 

siswa dalam baca al-Qur'an. Ini penting karena modal utama untuk terjun di 

masyarakat adalah kemampuan baca al-Qur'an. Sepintar apapun seseorang tetapi 

baca al-Qur'annya lemah maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat.  

5. Praktek Karya Tulis (PKT) 

Program ini diperuntukkan bagi kelas enam yang merupakan tugas ahir dari materi 

bahasa Indonesia. Karya tulis ini berbentuk paper yang boleh mengupas persoalan 

apapun asalkan menurut tinjauan Islam.  



 

 
 

6.   Ujian lisan ( Munaqosyah ) 

Ujian Munaqosyah merupakan indicator utama dari kopetensi pengetahuan siswa 

Madrasah Mu’allimin Mu’Allimat. Ujian ini dilaksanakan pada jenjang yang paling 

akhir dari seluruh materi agama. 

 

Program  Ekstrakurikuler  

 

 Untuk menunjang metode pengajaran dalam kelas di Madrasah Mu’allimin 

Mu’allimat, maka Madrasah membuat program diluar kelas yang diharapkan siswa lebih 

dapat menguasai, menghayati dan memahami metodik dan didaktik yang telah diajarkan 

baik secara teori maupun praktis. 

a. Musyawaroh tiap malam (5 kali dalam seminggu) 

b. Dirosah Islamiyah  

c. AIDDAH (Audisi Da’i Da’iyah) 

d. Imamah, Khitobiyah dan Da’wah 

e. Amaliayatut Tadris ( praktek mengajar untuk siswa kelas V, dan VI ) 

f. Tadribud Diratsah Al Islamiyah fi Kutubit Turats (bedah kitab)  

g. Rihlah Ilmiyah (studi tour) 

h. Lembaga Bahasa Inggris dan Arab (Itfes) 

i. Jam’iyatut Thulab (adalah sebagai wadah/ wahana untuk menuangkan 

kreatifitas dan kegiatan – kegiatan Ekstra kurikuler yang ada madrasah 

Mu’allimin Mu’allimat  
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS 

Program " Tadarrus Madrasah " Siswa MMA 

Program " Parade Baca Kitab " Siswa MMA 

Program " Tahfizul Qur'an " 

Program " Hafalan Juz Amma & Hafalan Surat-Surat Pendek " oleh Wali Kelas 

Program " Murrotal Harian Siswa" 



 

 
 

Program " Kelas Pendalaman Perkitaban " 

Program " Penanaman Jati diri/Karakter Kemu'alliminan" 

Program " Finalisasi Silabus Mata Pelajaran Ala Mu'allimin" 

Program " Kelas Percontohan " 

Program " Siswa Berprestasi" 

Program " Tirakat Ngulang" Untuk Guru 

Program " Tirakat Belajar " Untuk Siswa 

Program " Beasiswa Siswa Kurang mampu" 

Program " Praktek Baca Kitab (PBK)" 

Program " Praktek Ibadah Siswa (PIS)" 

Program " Praktek Baca Al Qur'an (PBQ)" 

Program " Praktek Karya Tulis (PKT)" 

Program " Praktek Ujian Lisan (Munaqosyah)" 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 



 السرية الذاتية

 : دمحم اتريخ عزيز   االسم

 ٜٜ٘ٔسبتمبَت  ٘: غريسيك،  مكاف ك اتريخ ا١تيالد

  : رجل   اٞتنس

    : إندكنيسي   اٞتنسي

 : شكرم    الوالد

 : نور رشيدة   الوالدة

 : شارع عرب جيالين، بيدانتُت بو٧تاح غريسيك   العنواف

 ٕٖٖٔٗ٘ٙٔٛ٘ٛٓ:    رقم اٞتواؿ

 Aziztarekh3@gmail.com:  الربيد اإللكًتكين

 

 العام ادلستوى الدراسي
 ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓ ركضة األطفاؿ منبع العلـو

 ٕٛٓٓ-ٕٕٓٓ بتدائية اإلسالميةمدرسة منبع العلـو اال
 ٕٔٔٓ-ٕٛٓٓ مدرسة منبع العلـو ا١تتوسطة اإلسالمية

 ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓ سوانف دراجات الثانوية اإلسالمية ٚمدرسة معارؼ 
 ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓ جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج 

 


