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ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُونَ  نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ّٗ
َ
 إِنَّآ أ

 ﴾2  :يوسف  سورة ﴿
 

 

 

ا ل َِما بَۡۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوُمَهۡيِمًنا  قّٗ ِ ِ ُمَصد  نَزۡۡلَآ إََِلَۡك ٱلِۡكَتََٰب بِٱۡۡلَق 
َ
َوأ

ِّۚ َعلَۡيهِِۖ فَٱۡحُكم  ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡۡلَق  ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ
َ
ُۖ َوََل تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱّللَّ

َ
بَۡيَنُهم بَِمآ أ

ةّٗ َوَِٰحَدةّٗ  مَّ
ُ
ُ ََلََعلَُكۡم أ اۚ َولَۡو َشآَء ٱّللَّ ّٖ َجَعلَۡنا ِمنُكۡم ِِشَۡعةّٗ َوِمۡنَهاجّٗ

لُِك 
َُٰكۡمُۖ فَٱۡستَبِقُ  َۡبلَُوُكۡم ِِف َمآ َءاتَى ِ ا  َوَلَِٰكن َل  ِ َمرِۡجُعُكۡم ََجِيعّٗ واْ ٱۡۡلَۡيَرَِٰتِّۚ إََِل ٱّللَّ

  َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم فِيهِ ََتَۡتلُِفونَ 

 ﴾ 48:  املائدةسورة    ﴿
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 هذا البحث اجلامعي إىل: خالصا أهدي 

 العزيزة و  أمي احملبوبة

 الدنيا واآلخرة ويعطيها طوال العمر والصحة دائما  عسى هللا أن يرمحها يف

 تين كل العلوم واألشياء املهمة ين وعلمتحقد نص الىت ربتين منذ صغريي، اليت

 

 أيب احملبوب والعزيز 

 عسى هللا أن يرمحه ىف الدنيا واآلخرة ويعطيه طوال العمر والصحة دائما 

 النفس، الذى قد رابىن منذ صغرييء، الذى علمىن عن حمافظة الذى علمىن كل شي

 

 احملبوبة:  أخي وأخوايت

 حممد طارق األكرب، متين نضيلة، أريستا فوجي هداييت

 م من الناجحني واملخلصني. يف الدنيا واآلخرة واجعله مرمحها اللهم
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 تقدير شكر و 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

املاء صبا، وشق    احلمد العباد فصب  على  أنعم  الذي  ورزقهم هلل  األرض شقا، 
وال حتصى،   ال تعّدة  سبحانه وأشكره على نعامه اليت  خريات، وأطعمهم فاكهة وأاب، أمحده

 ال إله أال هللا وحده ال شريك له القائل وحتبون املال حبا مجا، أما بعد.  وأشهد أن

القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت من   شكرا إىل هللا عّز وجّل على نعمة  أشكر
"الب ابملوضوع  اجلامعى  الجنيلحث  والدعوة  اللغة  دار  معهد  يف  اإلمالء  تعليم   منهج 

ن امتامه بدون مساعدة اآلخر،  لبحث اجلامعي وال ميكا  ". وقد انتهيت كتابة هذاابسوروان 
 لك تقدم الباحث الشكر إىل:ولذ

املاجستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم   عبد احلارسالدكتور    األستاذ فضيلة .1
 نج.إلسالمية احلكومية ماالا

املاجستري، عميدة الكلية كلية علوم الرتبية والتعليم   س ميمونو أغفضيلة الدكتور   .2
 .ماالنج جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

الدكتور  .3 تعليم    ةفضيلة  قسم  رئيسة  املاجستري،  احلسنة  جبامعة  مملوءة  العربية  اللغة 
 . ماالنجموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

الذي قد   البحث  هذ   ةكتابعلى  ، مشرف  املاجستري  سالمت دارين  فضيلة الدكتور .4
 أرشدين وواجهين يف كل مراحل إعداد هذا البحث. 

يفاألسات .5 واألستاذات  إبراهيم   يذ  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم 
 .ماالنج اإلسالمية احلكومية 

بصري  أستاذ  فضيلة .6 العربي  رئيس ،  السيد حسن  والدعوة معة  اللغة  اللغة  دار  هد 
 . سورواناب ابجنيل

 سوروان. معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل اب  يف التالميذو  األساتيذ .7



 د
 

السنة    أصحاىب يف .8 مرحلة  العربية  اللغة  تعليم  مالك   2013قسم  موالان  جبامعة 
 نج. إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

يف احتاد الطلبة اإلسالمية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية   وإخواينأصحايب  .9
 احلكومية ماالنج خاصة اإلايلة اللغوية. 

علينا رمحته   أن مين  وأن  عسى هللا  هلا  الثواب.الحد  أدرك   يثيبنا حبسن  وأخريا، 
ير  توقع التقر القصور، ت   الباحث أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك ابلتأكيد الضعف أو 

ذا قد يكون البحث اجلامعي  ني، وهطرف ملزيد من التحس   انتقادات واقرتاحات بناء من أي
 . لنا مجيعا. أمني اي رب العاملني. جزاكم هللا أحسن اجلزاءيل و مفيدة 
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اللغة العربية    و تنشرييف تعليم    يةمعهد  دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسوروان هو أحد من املعاهد املركز 
يف اللغة العربية. وكثري من املتخرجني يبنون املعهد اإلسالمي   ءيف إندونيسيا. قد خترج من املتخرين النبال 

 كيز يف اللغة العربية. ومن الغالب أن الطالب قد حصل على كثري من املسابقات للغة العربية. وتر 

تعليم اإلمالء املنظور حىت تعليم اإلنشاء. و يعلم تعليم   ومنهامن املهارت اللغوية هي مهارة الكتابة  
درسة اإلبتدائية فحسب. ويركز  اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسوروان يف املرحلة األوىل أو امل

 الباحث يف هذا البحث إىل تعليم اإلمالء يف املدرسة اإلبتدائية معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسوروان.

. ما أهداف تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل 1ومشكالت هذا البحث وهي:  
. ما حمتوى  3،  ؟معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسوروان. كيف طريقة تعليم اإلمالء يف  2،  ؟  ابسوروان

 ؟تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسوروان

يهدف هذا البحث إىل معرفة منهج تعليم اإلمالء منها: األهداف التعليمية، الطريقة التعليمية، 
   انواحملتوى التعليمية يف معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسورو 

املقابلة  ف هي  البياانت  مجع  وطريقة  حتليلية.  وصفية  بدراسة  الكيفي  هو  البحث   هذا  مدخل 
و  والواثئق.  والدعوة ابجنيل ابسوروان  املواملالحظة  اللغة  دار  معهد  العربية  اللغة  ومدير  الواثئق،  صادر هي 

 ومدرسه وطالبه. 

للغة والدعوة ابجنيل ابسوروان هو  أما نتائج البحث يرشد إىل هدف تعليم اإلمالء يف معهد دار ا 
  مبوضوع الكتاب اخلاص  ويستخدم األساتذة  يف اإلنشاء مناسبة ابلقواعد العربية الصحيحة.    طلبةترقية كفاءة ال

"Pengantar Belajar Ilmu Imla’".    طريقة فمن سبعة أبواب متممة ابلتمارين اخلاص لإلمالء.  إنه يتكون
اشرة، يعين املدرس تعلم اإلمالء مباشرة اللغة العربية مع الطالب. ويستخدم تعليم اإلمالء هي ابلطريقة املب

 أيضا طريقة القواعد والرتمجة يف املدة اخلاصة.
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ABSTRAK 

Muammar Nur Islami, 2018. Kurikulum Pembelajaran Imla’ di Ma’had Darul 

Lughah Wad Dakwah Bangil Pasuruan. Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Slamet Daroini, MA. 

Kata Kunci: Kurikulum Pembelajaran. Imla’. 

Pondok pesantren Darul Lughah Wad Dakwah Bangil Pasuruan merupakan salah 

satu pondok pesantren yang memfokuskan diri pada pengembangan dan 

penyebaran bahasa arab di Indonesia. Pondok pesantren ini telah melahirkan 

banyak lulusan yang kemampuan bahasa arabnya tidak diragukan oleh masyarakat. 

Banyak lulusannya yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah islam dan bahasa 

arab. Selain itu juga, sudah bukan hal yang asing, bahwa siswa pesantren ini banyak 

memenangkan perlombaan, khususnya dalam lomba-lomba bahasa arab.  

Salah satu kemampuan wajib dalam keterampilan berbahasa adalah menulis. 

Keterampilan menulis bahasa arab temtunya bertahap. Dimulai dari imla 

mandhurah sampai pada insya’. Pembelajaran imla’ di pesantren Darul Lughah 

Wad Dakwah Bangil Pasuruan diajarkan hanya pada tingkat pertama. Sehingga 

siswa ketika sudah melanjutkan pada jenjang selanjutbya dirasa sudah memiliki 

kecakapan tersebut. Penelitian ini memfokuskan hanya pada pembelajaran imla’ 

tingkat dasar Darul Lughah Wad Dakwah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa tujuan pembelajaran imla’ di 

Darul Lughah Wad Dakwah?, 2. Bagaimana metode pembelajaran imla Darul 

Lughah Wad Dakwah?, 3. Bagaimana buku ajar dalam pembelajaran imla’ di Darul 

Lughah Wad Dakwah? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mengetahui kurikulum pembelajaran imla’, 

khususnya tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan buku ajar dalam 

pembelajaran imla di Darul Lughah Wad Dakwah Bangil Pasuruan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif 

analitik. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, 

observasi lapangan, dan dokumentasi. Sumber data adalah dokumen-dokumen, 

direktur bahasa arab, para guru dan murid Mahad Darul Lughah Wad Dakwah.  

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran bahasa arab, 

khususnya pembelajaran imla’ di Darul Lughah Wad Dakwah adalah menghasilkan 

peserta didik yang menguasai kemahiran menulis bahasa arab dengan baik dan 

benar sesuai kaidah bahasa arab. Pembelajaran imla’menggunakan buku ajar 

“Pengantar Belajar Ilmu Imla’”, yang terdiri dari tujuh bab utama, lengkap dengan 

satu bab khusus untuk latihan-latihan imla’. Adapun strategi pembelajaran imla’ 

yang digunakan adalah metode langsung, dimana guru menggunakan bahasa arab 

secara langsung dalam pembelajaran. Selain itu juga menggunakan metode qawaid 

wa tarjamah, khususnya dalam menjelaskan materi-materi tertentu. Tapi masih 

lebih dominan metode langsung. 
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ABSTRACT 

Muammar Nur Islami, 2018. The Imla’ Learning Curriculum at Ma'had Darul 

Lughah Wad Dakwah Bangil Pasuruan. Thesis. Departement of Arabic 

Language Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim  Malang. Advisor: Dr. Slamet 

Daroini, MA. 

Keywords: Learning Curriculum. Imla'. 

Pondok pesantren Darul Lughah Wad Dakwah Bangil Pasuruan is one of boarding 

schools that focuses on the development and spread of arabic language in Indonesia. 

This boarding school has given birth to many graduates whose Arabic language 

skills are not in doubt by the community. Many of its graduates then established 

Islamic schools and Arabic language. In addition, it is not unfamiliar, that pesantren 

students won many races, especially in Arabic language competitions. 

One of the obligatory abilities in language skills is writing. Arabic writing skills 

gradually. Starting from imla’ mandhur to insha '. Imla learning 'at Mahad Darul 

Lughah Wad Dakwah Bangil Pasuruan is taught only at the first level. So that the 

students when they are continuing on the next level is considered to have possessed 

these skills. This research focuses only on the learning of the basic level of Darul 

Lughah Wad Dakwah. 

The formulation of the problem in this research is: 1. What is the purpose of 

learning imla 'in Mahad Darul Lughah Wad Dakwah?, 2. How is the learning 

method of Imla ‘in Mahad Darul Lughah Wad Dakwah?, 3. How is the textbook in 

learning imla' in Mahad Darul Lughah Wad Dakwah? 

The purpose of this research is to know the learning curriculum of imla', especially 

the purpose of learning, learning method, and textbook in imla’ learning in Darul 

Lughah Wad Dakwah Bangil Pasuruan. 

This research is a type of qualitative research, with analytic descriptive method. In 

data collection, the researcher used interview method, field observation, and 

documentation. The sources of data are the documents, the Arabic language 

director, the teachers and students of Mahad Darul Lughah Wad Dakwah. 

The results of this study indicate that the objectives of learning Arabic language, 

especially learning imla 'in Darul Lughah Wad Dakwah is to produce learners who 

master the skills of writing Arabic language properly and correctly according to the 

Arabic language. Imla 'learning uses the "Pengantar Belajar Ilmu Imla’" textbook, 

which consists of seven main chapters, complete with a special chapter for imla' 

exercises. The learning strategy of imla 'used is direct method, where teacher use 

arabic language directly in learning. It also uses the qawaid wa tarjamah method, 

especially in explaining certain materials. But still more dominant direct method. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 املقدمة  .1

املهارات   إن تعليم اللغة العربية يستهدف إىل تنمية كفاءة دارس اللغة العربية يف

اللغة مثل مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة قراءة  ل ال اللغوية. فمهارة  غوية والعناصر 

 .األصوات واملفردات والرتاكيبومهارة الكتابة. وأما عناصر اللغة هي 

أي نشاط مقصود   اقصد هبتعليم اللغة الثانية أو اللغة العربية ي  أن  فهومومن امل

رموز اللغوية خيتلف عن ذلك يقوم به فرد ما ملستعدة فرد آخر على االتصال بنظام من ال

طريقة هلا دور مهم جدا يف أنشطة التعليم والتعلم. ألن  الو   1. لفه وتعود االتصال بهالذي أ

اهلدف املتمثل يف التدريس  الطريقة هي أداة لعرض املسألة املادية أو موضوع من أجل حتقيق  

(. والتعليم يف حد ذاته هو  2008:  3وسوف يتم تسليمها إىل الطالب )عبد احلميد،  

م الطريقة  مثل هذه  هلا يف  واملخطط  املتعدة  مناخ  اجلهد  للخلق  والسماح  املعلم،  قبل  ن 

 وأنشطة التعلم مواتية لطالهبم.

 
)منشورات المنظمة اإلسالمية لتربية والعلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه، رشدي أحمد طعيمة،    1

 . 45م(، ص:  1989والثقافة ــ إيسيسكو، ربط 
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يف بلدان إندونيسيا مل يصل إىل األهداف املرجوة. وهذا فكان تعليم اللغة العربية  

منها،   ااملتنوعة  املشكالت  وجود  أحد  بسبب  مصطفى  اببكر  قريب هللا  الدكتور  وذكر 

ها املدرس  اإلسالمية يف السودان أن من مشكالت اليت تواجهاملدرسني يف جامعة أم درمان  

اللغة العربية يف إندونيسيا هي طرائق التدريس ومالئمة استخدام الوسائل التعليمية احلديثة  

وكلها   2ووضعية املواد الدراسية املناسبة لدارس اللغة األجنبية وصياغة األهداف املواكبة. 

 تتعلق مبنهج التعليم.

  من   عرف  وقد.  احلديث  وجمال  اجلملة  يف  سياقه  حسب  خمتلفة  معىن  له  املنهج

(  course)   النهج  أو  الفرد  يتخذها  اليت  الطريقة"  مبعىن  اليوانن   مستخدمه  أول  أن  الباحثني

ولذلك أخذ الباحث من هذا البحث منهج    ."معني  هدف  حتقيق  إىل  به   ليسرع  جيريه  الذي

 التعليم.

حصول على النتائج الكاملة واملرجوة، يعدد املعلم التخطيط والتصميم كل عمل ل ل

تعليمها،   وسائل  وما  التعليم  يف  املستخدمة  طريقة  أي  مثل  والتعلم،  ماذا  التعليم  و 

اسرتاتيجها، وغري ذلك. فيسمى هذا التخطيط ابملنهج التعليمي.املنهج التعليمي هو اخلطط  

 اج التعليم والتعلم.ويتعلق بكل ما احتيف عملية التعليم والتعلم. 

 
الندوة الدولية  : ب مجموعة بحوثاكت، تعليم اللغة العربية في إندونيسيا ما لها وما عليهاالدكتور قريب هللا بابكر مصطفى،   2

البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم  . -ما لها وما عليها–حول تجربة تعليم اللغة العربية في إندونسيا 

 77اإلسالمية الحكومية بماالنق بتعاون مع: جمعية الدعوة والتعليم في جنوب شرق آسيا. ص: 
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واإلمالء هو من كفاءة أساسية الذي حمتاجة للطالب يف تعليم مهارة الكتابة.  

اإلمالء مهمة لطالب دارس اللغة العربية خاصة لرتقية كفاءهتم  وهبذا األمر أن تعليم مادة  

 3يف مهارة الكتابة. 

من أحد املعاهد املشهورة يف تعليم هو    بباجنيل ابسوروان  معهد دار اللغة والدعوة

  يف اللغة العربية   ء بالالن ه  ي. وقد اشتهر هذا املعهد بكفاءة متخرجاللغة العربية يف إندونيسيا 

يف شرق األوسط    ومن املعلوم بكثري متخرجه أيضا يلتحق دراستهم  يف أي مهارة اللغة.

  ت مثل جامعة األحقاف بيمان وجامعة األزهر مبصر وجامعة أم درمان بسودان وما أشبه

أن يكونوا    يف اإلمالء، هذا كما منظور من طلالبه  هبكفاءة طالوقد اشتهر أيضا ب  ذلك.

  4ن بكثري املسابقة املهمة منها مسابقة اإلنشاء العربية. من اجلائزي

ية املعلم يستخدم اللغة العرب  5.يم وتعلم اإلمالء بطريقة مباشرةوهذا أبنه يعمل التعل 

ومن هذا عرف الباحث أن املنهج التعليمي يف معهد دار    6يف كل أنشطة التعليم والتعلم.

اللغة والدعوة خمتلف مبعهد آخر. وميكن املنهج الذي قد استخدم يف هذا املعهد ينعكس 

اإلمالء مبعهد دار اللغة   منهج تعليمع  و يبحث الباحث مبوض  مما سبق  بدء بكفاءة طلبته.

 والدعوة ابجنيل ابسوروان. 

 
 .30/12/2017قسم تعليم اللغة العربية بمعهد دار اللغة والدعوة باسورووان.   المقابلة مع سيد حسن بصري، رئيس   3

 .12/2017/ 30المالحظة في معهد دار اللغة والدعوة.   4

 .12/2017/ 30المالحظة في معهد دار اللغة والدعوة.   5

 .12/2017/ 30المالحظة في معهد دار اللغة والدعوة.   6



4 
 

 أسئلة البحث  .2

 يف السبق، أخذ الباحث أسئلة البحث منها:  ذكرمما قد 

 ؟ تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة أهدفما  .أ

 ؟ والدعوةتعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة  طريقةما  .ب 

 دار اللغة والدعوة؟الدراسية يف تعليم اإلمالء معهد  ما احملتوى .ت 

 . أهداف البحث3

 األهداف هلذا البحث هي:نظرا إىل أسئلة البحث السابقة فمن 

 .تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة أهدافما  وصفل .أ

 . تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة طريقة  وصفمل .ب 

 الدراسية يف تعليم اإلمالء معهد دار اللغة والدعوة؟ توى احمل وصفل .ث 

 والدعوة؟التقومي الدراسي يف تعليم اإلمالء معهد دار اللغة لوصف  .ج

 أمهية البحث. 4

 أ. لزايدة حتفيز الطالب اإلمالء ابلطريقة التعليمية 

 ء.الزايدة اختيار املنهج يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم اإلمب. ل

و .  ج أهداف  لتحقيق  حماولة  الدراسية يف  املناهج  بعض  واحملتوى  ليبني  الطريقة 

 . يةسادر ال
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 التعليم األحسن مما ميكن.ب. وينفع للمدارس األخرى إىل 

 حدود البحث .5

 أ. احلدود املوضوعي 

اإلمالء    يف تعليمواحملتوى    طريقةاألهدف وال  منهج التعليم خاصة   الباحث علىركز  

 يف معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسوروان. 

 ملكايناب. احلدود 

ين يف معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسوروان موقيع مكان هذا البحث العلمي يعن

 .الثاينالفصل يف  املدرسة اإلبتدائية يف

 ين اج. احلدود الزم

يبدأ الباحث القيام ابلبحث العلمي يف معهد دار اللغة والدعوة ابجنيل ابسروان  

 . م مرحلة الثانية  2018-2017الفصل األول بسنة دراسية يفاتريخ 

 حتديد املصطلحات .6

الباحث  أن يوضحها إلزالة    ت جدو  سوء فهم واختالف تفسري املصطلحات جيب 

 كما يلي:   للقارئ وهي
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خطة يتم عن طريقها تزويد التالميذ مبجموعة من الفرص  التعليمية  التعليم :    منهجأ.  

مفصلة اليت تعمل على حتقيق أهداف عامة عريضة مرتبطة أبهداف خاصة  

 7تعليمية أو مدرسة معينة. منطقة يف 

ب. اإلمالء : اإلمالء  لغة هو اإلمهال والتأخري، وإطالة الوقة العمر حىت يتسع الزمن  

هجائية أبن يطابق  ابلشيء احملبوب. واصطالحا: تصوير اللفظ حبروف    للتمتع

املكتوب املنطوق يف ذوات احلروف، وترعى يف تلك القواعد اخلاصة اليت استمدت 

من الرسم العثماين للمصحف، ومن علم النحو والصرف ضبطا وصحة وإعالال  

 وإبداال وأتصيال. 

 . الدراسات السابقة7

البحوث الذي يبحث عن منهج تعليم اللغة العربية يف املعهد،  وجد الباحث بعض  

ولو كان مل جيد أحدا منها يبحث عن منهج تعليم اإلمالء خاصة. ومن البحوث املذكورة  

 هي:

اإلسالمية   .أ املتوسطة  "رمحنية"  مبدرسة  العربية  اللغة  تعليم  منهج  سعيد،  عبد 

 8يلية تقوميية(. مبينور مراجنني دماك جاوي الوسطى )دراسة وصفية حتل 

 
 . 45ص:  غة العربية لغير الناطقين به... تعليم اللرشدي أحمد طعيمة،   7

المتوسطة اإلسالمية بمينور مرانجين دماك جاوي الوسطى )دراسة  عبد سعيد،   8 اللغة العربية بمدرسة "رحمنية"  منهج تعليم 

 ( 2008  رسالة الماجستير، غير منشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية،  وصفية تحليلية تقويمية(، 
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 أهداف البحث  -

"رمحنية"   مبدرسة  العربية  اللغة  منهج  اتساق  مدى  معرفة 

املتوسطة اإلسالمية مبنور، مرجنني،دماك، جاوى الوسطى مع حاجات  

 طالهبا الدينية واالتصالية اليومية واألكادميية. 

 منهج البحث -

 يكون نوع هذا البحث هو الوصفي التقوميي.

 نتائج البحث -

اللغة العربية مبدرسة "رمحنية" املتوسطة اإلسالمية مل    إن منهج

التعليم  الدينية من حيث طرائق  الطالب  يتسق مع بعض حاجات 

حاجات الطالب االتصالية واألكادميية  واإلختبارات للتقومي وبعض  

واالختبارات   التعليمية،  والوسائل  والطرائق،  احملتوى،  حيث  من 

 امليتخدمة.

منهج تعليم اللغة العربية )دراسة حالة يف مدرسة هداية  خباري، حتليل وتقومي   .ب 

 9الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيور بونتيانك كاليمانتان الغربية(. 

 أهداف البحث  -

 
، تحليل وتقويم منهج تعليم اللغة العربية )دراسة حالة في مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية بميكاتيور بونتيانك  بخاري  9

 (2011 )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، ، رسالة الماجستير، غير منشورة، كاليمانتان الغربية( 
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معرفة مدي اتساق منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية 

 الصبيان الثانوية اإلسالمية مع معيار املنهج القومي.

 منهج البحث -

 يستخدم الباحث دراسة التحليلية التقوميية.

 نتائج البحث -

أن منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية  

القومي املنهج  معيار  مع  إىل حد كبري  تتماشى  يف ضوء   اإلسالمية 

االجتاهات احلديثة رغم أن بعض جوانبها مل تتخل من التقييد ابالجتاه  

 التقليدي.

من .ت  الدين  عرفان،  طه سيف  جامعة سلطان  معهد  العربية يف  تعليماللغة  هج 

 10احلكومية جاميب )دراسة تقوميية على كريقة التدريس ووسائلها(. 

 أهداف التدريس -

أهداف البحث هي معرفة مدى مالءمة الطريقة املستخدمة 

املدرسون   يستخدمها  اليت  التعليمية  الوسائل  وجودة  ومدى كفاية 

 
تعليماللغة العربية في معهد جامعة سلطان طه سيف الدين الحكومية جامبي )دراسة تقويمية على كريقة التدريس  ، منهج  عرفان   10

 (2011رسالة الماجستير، غير منشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية،  ووسائلها(.
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ليم اللغة العربية يف معهد جامعة سلطان طه  لتحقيق هدف منهج تع

 سيف الدين اإلسالمية احلكومية جباميب.

 منهج البحث -

 منهج البحث هو التقوميي.

 نتائج البحث -

املستخدمة لتعليم اللغة العربية نتائج البحث هي إن الطريقة  

يف معهد العايل جامعة طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جباميب مل 

طالهبا الذين جاؤوا إليها من أنواع املدرس الثانوية )اإلسالمية  تناسب  

والعامة(، والوسائل التعليمية كميا ونوعا التتوفر لتعليم اللغة العربية يف  

احلكومية   اإلسالمية  الدين  سيف  طه  سلطان  جامعة  العايل  معهد 

 جاميب.

الرمحن بن عوف جبامعة نوزا أفليسيا، منهج تعليم اللغة العربية يف معهد عبد   .ث 

 11حممدية ماالنج )دراسة وصفية حتليلية تقوميية(. 

 أهداف البحث  -

 
ج )دراسة وصفية تحليلية تقويمية(،  لرحمن بن عوف بجامعة محمدية ماالن، منهج تعليم اللغة العربية في معهد عبد انوزا أفليسيا   11

 (2014رسالة الماجستير، غير منشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، 
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اللغة  تعليم  منهج  وتقومي  لتحليل  هي  البحث  هذا  أهداف 

العربية املستخدم يف معهد عبد الرمحن بن عوف جبامعة حممدية ماالنج  

 ومناسبته بتنفيذه يف العملية التعليمية. 

 منهج البحث -

 خدمة هو دراسة حتليلية تقوميية ومدخله كيفي.املنهج املست

 نتائج البحث -

نتائج البحث تدل على أن أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد 

عبد الرمحن بن عوف جبامعة حممدية ماالنج هي حتصل على املتعلمني  

الذين هلم املهارات اللغة العربية األربعة الفعالية، ويقدر يف فهم القرآن  

يث الشريف. تعليم اللغةالعربية يتكون من عشرة دروس.  الكرمي واحلد

وأما مناسبة منهج هذا املعهد بتنفيذه فب العملية التعليمية عامة جيري  

مل   طّوار.  تكون  األهداف  بل  والطرق،والتقومي  عادة كاحملتوى،  كما 

 يكن كامال يف الوسائل. 
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 الثان  الفصل

 اإلطار النظري 

 وأسسه وأنواعها وعناصرها املنهج املبحث األول: مفهوم 

 نهج مفهوم امل .أ

ما هو املنهج؟ وما أدرك ما املنهج؟ فأن املنهج له معىن خمتلفة حسب سياقه يف اجلملة  

وجمال احلديث. وقد عرف من الباحثني أن أول مستخدمه اليوانن مبعىن "الطريقة اليت 

 12الذي جيريه ليسرع به إىل حتقيق هدف معني." (course)يتخذها الفرد أو النهج  

أن   طعيمة  أمحد  رشدى  وأوضحه. فيقول  أابنه  أي  "هنج"  من كلمة  لغة    13املنهج 

اهلاء مبعىن  النهج بسكون  الواضح.  البني  الوسيط مبعىن  الباحث يف معجم  ووجدها 

فقال عز وجل: "...لكل   14الطريق املستقيم الواضح، يقال: هذا هنجي ال أحيد عنه. 

 15جعلنا منكم شرعة ومنهاجا". 

طريقها تزويد التالميذ مبجموعة من الفرص  التعليمية  ملنهج هو خطة يتم عن  فكان ا

اليت تعمل على حتقيق أهداف عامة عريضة مرتبطة أبهداف خاصة مفصلة يف منطقة 

املنهج هو عامل من عوامل التعليم والرتبية اليت حتتاج إىل  16تعليمية أو مدرسة معينة. 

 
 . 1مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى )مفهومها وأنواعها(، ص. حلمي نوالى،   12
 . 59ص:  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به... يمة،  رشدي أحمد طع 13

 معجم الوسيط   14
 .  48سورة المائدة، أية  15
 . 45ص:  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به... رشدي أحمد طعيمة،   16
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ا هي:  التعليم  وعوامل  التعليم،  حتسني  عملية  يف  املنهج  االهتمام  املتعلم،  ملدرس، 

. ويرى عرفان أن من عوامل التعليم هي:  17واإلمكاانت، والربانمج أو اهلدف واجملتمع 

املتعلم، املعلم، األدوات، البيئة واهلدف أو الغاية، حيث األدوات تشتمل على املنهج،  

والبيئة    يةاإلمكاانت وغريها، والبيئة تشمل اجملتمع وكل ما حييط املتعلم من البيئة املاد

التعليم  .18االجتماعية  العملية  عناصر  من  أساسي  عنصر  سكن واملنهج  مل  إن   ،

  19. صلبها

ولقد اختلط مفهوم املنهج يف أذهان الكثريين. ولعل سبب ذلك تفاوت النظرة إىل 

 .20أهداف الرتبية، واختالف الظروف اليت ظهرت فيها كل حماولة لتعريف املنهج 

 تعريفات املنهج، منها: ومن  عدة 

عليه   (1 وتشرف  وتنظمه  املدرسة  تقدمه  نشاط  هو كل  الشامل  مبعناه  املنهج 

 21وتكون مسئولة عنه سواء أكان داخل املدرسة أم خارجها 

يقول )زيز( إن مصطلحات املنهج مبعناه األكثر شيوعا يستخدمه املختصون   (2

 .على أنه خطة لرتبية املتعلمني، وعلى أنه حقل دراسي معني

 
17 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan 

Perguruan Tinggi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Hal. 119-120. 

 . 1. ص. ...، منهج تعليماللغة العربية في معهد جامعة سلطان طه سيف الدين الحكوميةعرفان 18

 . 32ص:  اللغة العربية لغير الناطقين به...   تعليمرشدي أحمد طعيمة،   19

 59المرجع نفسه، ص.   20
 – الطبعة األولى )عمان  اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،  طه علي حسين الدليمى وسعاد عبد الكريم عباس الوائلي،     21

 .21(. ص. 2005األردن: دار الشروق، 
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يشري )كيلى( إىل ضرورة التمييز يف استخدام كلمة منهج من أهنا تعىن حمتوى   (3

الكلي   للربانمج  شاملة  أهنا  ومن  معني،  دراسي  جمال  أو  الدراسية  املادة 

 للمؤسسة الرتبوية. 

منا السوؤال  صدر  الكثرية  املصطلحات  من  العربية؟    . فهنا  اللغة  منهج  هو  ما 

فأجاب رشدى أمحد طعيمة، أن يقصد منهج تعليم اللغة العربية كلغة اثنية تنظيم 

والوجدانية  املعرفية  اخلربات  من  مبجموعة  الطالب  تزويد  طريقه  عن  يتم  معني 

لغتهم،  عن  اليت ختتلف  العربية  ابللغة  االتصال  من  متكنهم  اليت  والنفس حركية 

ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد التعليمي أو   ومتكنهم من فهم

. وكان عرفان يقول أن منهج تعليم اللغة 22خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد 

التعليمية،   والوسائل  والطريقة،  واحملتوى،  أهداف،  عن  معني  تنظيم  هو  العربية 

العربية ومن فهم الذى ميكن من االتصال ابللغة  ثقافتها وممارسة أوجه   والتقومي 

. بدأ من التعرفني السابقني، يستنبط الباحث مبفهوم منهج تعليم  23النشاط الالزمة

العربية مما يتكون عن أهدافه،  العربية هو تنظيم معني يف تعليم اإلمالء  اإلمالء 

االتصال  الذى ميكن من  والتقومي  التعليمية،  والوسائل  تعليمه،  وحمتوىه، وطريقة 

 لعربية ومن فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة يف اإلمالء العربية. ابللغة ا

 
 . 60ص:  العربية لغير الناطقين به... تعليم اللغة  رشدي أحمد طعيمة،   22
 . 3. ص. ...، منهج تعليماللغة العربية في معهد جامعة سلطان طه سيف الدين الحكوميةعرفان 23
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 عناصر منهج التعليم ب. 

ة هلا مكوانت، وللمنهج أربع مكوانت د معروف أن منهج هو خطة، فكانت خطوبع

التعليم. أما أربع مكوانت أو   أساسية وتسمى هذه املكوانت أيضا بعناصر املنهج يف

عناصر املنهج التعليمي هي األهداف واحملتوى أو املادة التعليمية والطريقة التعليمية  

 والتقومي.  

ختطيطي هذه املكوانت األربعة هي اليت أعادت هيلدا اتاب صياغتها وقدمتها يف شكل  

 :24يبني أوجه التأثر بني بعضها وبعض

 
 األهداف ( 1

( أن اهلدف إيصال ما نقصد إليه، وذلك بصياغة تصف Magerقال ميجر )

التغري املطلوب لدى املتعلم صياغة تبني ما الذي سيكون عليه املتعلم حني 

 
 . 28ص:  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به... رشدي أحمد طعيمة،   24

األهداف

المحتوى

الطريقة

التقويم
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يكون قد أمت بنجاح خربة التعلم. إنه وصف لنمط السلوك أو األداء  الذي 

 فقد أصبح اهلدف الرتبوي يعىن أي تغري   25نريد أن يقدر املتعلم على بيانه. 

 26يراد إحداثه يف سلوك املتعلمني كنتيجة لعملية التعلم. 

ولألهداف مستوايت ينبغي أن متثل عند صياغة أهداف تعليم اللغة العربية. 

 من هذه املستوايت: 

 مستوى العموم : أهداف عامة وأهداف خاصة.  -

 مستوى احلركة : أهداف عاملية وأهداف عربية وأهداف حملية .  -

وأهداف  (  Affective)وأهداف وجدانية  (  Cognitive)مستوى السلوك : معرفة   -

 .(Psychomotor)نفسية حركية 

تربطه     الزمنمستوى   - معاصرة  وأهداف  برتاثه،  الطالب  تربط  أهداف   :

 حباضره، وأهداف متغرية. 

 مستوى العمل : أهداف حتقق داخل املدرسة وأهداف تنفذ خارجها.  -

 
 .29المرجع السابق. ص:  25
رسالة    .تطوير منهج تعليم مهارة الكالم في معهد المهاجرين السلفي بفجاجان فليمانان شربون جاوى الغربية  ، علي معصوم 26

 . 13. ص: (2011الماجستير، غير منشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، 
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معلم أن يعرف تصنيفات األهداف الرتبوية، فهي املفتاح ومن الضروري لكل  

الذي يستطيع بواسطته حتديد طرق وأساليب التدريس. وحتديد الوسائل اليت  

 27تساعد على حتقيق الغاايت واألهداف واألغراض الرتبوية. 

 احملتوى أو املادة  ( 2

ابحملتوى جمموع  العنصر الثاين هو احملتوى أو املادة التعليمية. قال رشدى يقصد  

اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا، وكذلك  

االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم. وأخريا املهارات احلركية اليت يراد  

إكساهبم إايها، هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف 

 28املقررة يف املنهج. 

منهج من ميادين املعرفة املنظمة، وتتضمن اختيارا وتنظيما للحقائق   فتستمد

  29واملفاهم واملبادئ، ويراعي يف تنظيمها االستمرار والتكامل والتتابع. 

 30يذكر نيكوالس جمموعة من املعايري اليت جنملها يف يلي:

وأصال  عندما يكون واقعيا  (: يعترب احملتوى صادقا  Validityمعيار الصدق ) -

 وصحيحا علميا فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية.

 
 . 10(. ص. UIN Maliki Press ،2011ماالنج: )، مي منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العالدوي حميدة،  27
 . 31ص:  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به... رشدي أحمد طعيمة،   28
 . 13ص.   ...منهج اللغة دوي حميدة،  29 29
 . 21ص:  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به... رشدي أحمد طعيمة،   30
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- ( األمهية  قيمة  Significanceمعيار  ذا  يكون  احملتوى مهما عندما  يعترب   :)

والقيم  املعرفة  ميادين  من  املختلفة  اجلوانب  تغطية  مع  الطالب،  حياة 

ا واملهارات مهتما بتنمية املهارات العقلية،وأساليب تنظيم املعرفة أو جعله

 مفيدة للتعلم أو تنمية االجتاهات اإلجيابية لديه. 

(: يكون احملتوى متمشيا مع اهتمامات  Interestمعيار امليول واالهتمام ) -

وامليول  االهتمامات  هذه  دراسة  من  أساس  على  خيتار  عندما  الطالب 

 ابلطبع مبا يعترب مهما هلم. فيعطيها األولوية دون التضحية

- ( للتعلم  القابلية  للتعلم عندما  Learnabilityمعيار  احملتوى قابال  (: ويكون 

مع الفروق الفردية بينهم؛ مراعيا ملبادئ    يراعى قدرات الطالب، متمشيا

 التدرج يف عرض املادة التعليمية. 

ويكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا (:  Universalityمعيار العاملية ) -

واجلغرافية بني البشر، وبقدر ما يعكس احملتوى  من التعلم التعرتف ابحلدود  

 املعاصر من حوله.  ملالصيغةاحمللية للمجتع ينبغي أن يربط الطالب ابلعا

 التدريس  الطريقة ( 3

يقصد بطريقة التدريس هي األسلوب الذي يستخدمه املعلم يف معاجلة النشاط  

الوقت  وأقل  السبل  أبيسر  تالميذه  إىل  املعارف  وصول  ليحقق  التعليمي 
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تصورا جيدا لعملية تعليم اللغة، منه نشتق املعايري   ويقدم جونسون 31واجلهد.

 32هي: اآلتية الختيار طريقة تدريس اللغة العربية، هذه املعايري

- ( يف Contextualizationالسياقية  اجلديدة  اللغوية  الواحدات  تقدم كافة  أن   :)

 ذات معىن جتعل تعلمها ابلتايل ذا قيمة يف حياة الدارس.  سياقات 

- ( أشكال Socialityاالجتماعية  الفرصة ألقصى شكل من  الطريقة  هتيئ  أن   :)

وتعلمها أن أيخذا مكاهنما يف سياق  االتصال بني املتعلمني. جيب تعليم اللغة  

 اجتماعي حي، وليس يف أشكال منزلة مستقلة بعضها عن بعض.

الربجمة : أن يوظف احملتوى اللغوي الذي سبق تعلمه يف حمتوى لغوي جديد.   -

 وأن يقدم هذه احملتوى اجلديد متصال بسابقه ويف سياق يفسره.

يسم - بشكل  اجلديد  اللغوي  احملتوى  :تقدمي  أن  الفردية  طالب، كفرد  لكل  ح 

 يستفيد. إن الطريقة اجليدة هي اليت اليضيع فيها حق الفرد أمام تيار اجلماعة. 

 النمذجة : تقدمي  مناذج جيدة ميكن حماكاهتا يف تعلم اللغة. -

 التنوع : تعدد أساليب عرض احملتوى اللغوي اجلديد.  -

 
 . 14ص.   ... منهج اللغة العربية دوي حميدة،  31
 . 35ص:  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به... رشدي أحمد طعيمة،   32



19 
 

مية يف إيطار الظروف  التفاعل : يتفاعل فيها كل من املتعلم والعلم واملواد التعلي -

املتوفرة يف حجرة   املتعلم واإلمكاانت  اليت جتعل  الدراسة. والطريقة اجليدة هي 

 مركز االهتمام.

املمارسة : إن أفضل أشكل تعلم اللغات هي تلك اليت تتعدى حدود استيعاب   -

املعلومات وحفظها إىل تنمية القدرة على تطبيقها وممارستها. إن املهارة اللغوية  

 أن جترب وختترب على األرض احلقيقية اليت سوف يقف عليها الطالب. جيب 

التوجيه الذايت : ان متكن املتعلم من إظهار أقصى درجات االستجابة عنده،   -

. إن على املعلم أن يعلم الطالب Self-directionوتنمية قدرته على التوجيه الذايت  

 كيفما يتعلم.

السبل فهما كان  يف حقيقته طريقة انجحة توصل   التالميذ أبيسر  الدرس إىل 

املعلم غزير املادة ولكنه الميلك الطريقة  اجليدة فإن النجاح لن يكون حليفه يف  

 33عمله.

 التقوي  ( 4

 أو   مبشروع   أو   بفرد  خاصة   بياانت   مجع   بواسطتها   يتم  اليت  اإلجراءات   جمموعة

  أهداف   حتقيق  مدى  من  للتأكد  علمي  أبسلوب   البياانت   هذه  ودراسة   بظاهرة

 
 . 14. ص...     العربية اللغة منهج حميدة،  دوي  33
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من عناصر منهح    وهو عنصر الرابع  34. معينة  قرارات   اختاذ  أجل   من  سلفا  حمدودة

تعليم اللغة العربية، وذكر دوي محيدة أن تستخدم يف املنهج وسائل متعددة منها  

 35االختبارات واملقابالت واملالحظات والتقديرات.

 اللغة العربيةتعليم  سس منهج أج. 

 الرتبويةاألسس  .1

يبىن هذا األساس منهج تعليم العربية كلغة اثنية. وجمموعة املفاهيم واحلقائق 

 املتصلة بعناصر املنهج الرئيسية هي اهلدف واحملتوى وطريقة التدريس والتقومي. 

اهلدف هنا مبعىن الوصف املوضوعي الدقيق ألشكال التغري :  اهلدف .1

 خبربة تعليمية معينة.  املطلوب إحداثها يف سلوك الطالب بعد مروره

احملتوى : جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزيد   .2

 الطالب هبا. 

طريقة التدريس : جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال   .3

 اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة. 

 
 . 36ص:  تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به... رشدي أحمد طعيمة،   34
 . 19. ص...    العربية اللغة منهج حميدة،  دوي 35
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بواسطتها مجع بياانت خاصة بفرد  التقومي : جمموعة اإلجراءات اليت يتم  .4

أو مبشروع أو بظاهرة ودراسة هذه البياانت أبسلوب علمي للتأكد من  

 مدى حتقيق أهداف حمدودة سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة.

 النفسيةاألسس  .2

األسس النفسية هي جمموعة املفاهيم واحلقائق واملبادئ املشتقاة من نتائج  

دراسات علم النفس فيما يتصل بتعلم اللغة أو تعليمها. مثل عالقة بني اكتساب  

اللغة األوىل وتعلم اللغة الثانية، والدوافع، واالجتاهات والعوامل الشخصية ودورها 

 يف تعلم اللغة الثانية.  

يدة أن أوجه الشبه بني اكتساب اللغة األوىل وتعلم اللغة الثانية  وذكرت دوي مح

 منها: املمارسة، والتقليد، والفهم، وترتيب املهارات اللغوية، وتعلم النحو. 

وأما أوجوه اخلالف بينهما: اختالف البيئة، واخرتف البيئة، وفقدان النموذج،  

م املفاهيم، واإلحساس واختالف الوقت، ومواقف التعلم، واحملتوى الغوي، وتعل 

 ابمشاركة، وتقبل اخلطأ، والعوامل العقلية، والتداخل اللغوي.

 األسس االجتماعية )الثقافية(. 3
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يتعلق املنهج واجملتمع بعالقة جدلية. املنهج هو عامل أساسي لتغيري هذا  

   الرتاث أو على حتسني هذا الرتاث وتطويره.

 أنواع مناهج اللغة العربيةد. 

منهج منها تصور خاص لتعليم هذه اللغة العربية وتقدمي مهاراهتا كا يستند إىل لكل  

جمموعة من املنطلقات اليت ال يتسع اجملال لذكرها تفصيال. ومن تلك املناهج التعليمية  

الطراز  للمدارس اإلسالمية من  العربية  اللغة  كما شرح دوي محيدة يف كتابه منهج 

 ، هي: 36العاملي

 املنهج النحوي (1

اللغة نظام. والنظام يشتمل على  املنهج إىل منطقني مؤدى أن  يستند هذا 

جمموعة من القواعد اليت لو تعلمها الفرد أصبح قادرا على استخدام اللغة. 

وعلينا أن حتصر   ومؤدى املنطلق الثاين هو أن لكل معىن تركيزا لغواي يناسبه.

 الرتاكيب املختلفة اليت تنقل معاين معينة تيسر لإلنسان االتصال ابللغة.

يبدأ وضع املنهج إذن بتحديد املعاين اليت يريد الفرد التعبري عنها، مث حتديد  

الرتاكيب اللغوية اليت تعطي لكل معىن من هذه املعاين.مث اختيار املوضوعات  

تنتمي هلا هذه اليت  منطقي   النحوية  ترتيب هذا كله يف شكل  مث  الرتاكيب 

 
 . 23. ص...     العربية اللغة منهج حميدة،  دوي  36
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الفعل ينمشى مع موضوعات النحو فيقدم ما يعترب شرطا الزما لغريه.املثال أن  

 قبل الفاعل وأن املبتدأ قبل اخلرب.

ويشيع مع املنهج النحوي استخدم طريقة النحوي والرتمجة. وهي الطريقة اليت  

من القواعد اليت إن موعة  تنطلق من نفس منطلق السابق. وهو عن اللغة جم

تعلمها الفرد استطاع استخدام اللغة. واليت تزويد الطالب حبصيلة هائلة من 

 املفردات على أساس معجمي وليس على أساس احلاجة الفعلبة للطالب. 

 املنهج املواقف (2

املنهج املواقف هو من حمالة لتطوير املنهج النحوي السابق. فبدال من تدريس  

يؤديهلا املعلم. كلأن أييت بعض احلركلات  اجلملل يف فرا،، يتم تقلدميهلا يف موافق  

 37وهو يتكلم )أان أكاب الدرس( وكأن يفتح الباب ويقول الباب مفتوح.

ي يف مواقف احلياة:  ينطلق املنهج املواقف من حاجات الفرد لالتصللللللال اللغو 

ها ونظامها على تلك وهذا أسللللللاس لبناء مواد تعليمية جديدة ختتلف يف هدف

 :38اليت تبين للمنهج النحوي. االنتقادات هلذا املنهج هي

أن حاجات االتصلللللال اللغوي خمتلفة من فرد إىل فرد، ومن مجهور اآلخر،  -

ناهج فيناسللللللللللب هذا اجلمهور قد اليناسللللللللللب ذاك. وهذا يسللللللللللتلزم تعدد م

 
 . 27. ص...    العربية اللغة منهج حميدة،  دوي 37
 .29-28نفس المرجع، ص:  38
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املوافق لتعدد حاجات االتصللللللال. الرد على هذا النقد هو إمكانية حصللللللر 

املشلللرتكة اليت يتوقع أن حيتاج الدارسلللون فيها لالتصلللال اللغوي، مث   املواقف

خيصلللللليم جزء من املنهج ملعاجلة احلاجات اخلاصللللللة كلما كان هناك عدد 

 جهد إعداد جزء خاص.من املدرسني يستحق 

تدار يف الفصللل، حىت وإن كانت تنطلق من تصللور حلاجات إن اللغة اليت  -

 االتصال اللغوي عند األفراد، إال أهنا تظل أيضا مصطنعة.

إن هنللاك فرقللا بني موقف منطي يللدور حوللله الللدرس، وبني موقف طبيعي  -

فاملواقف اليت يتنبأ اخلرباء أبن الفرد مير هبا يف السللللللوق قد يصللللللعب توقعه. 

 البضائع.تنحصر يف شراء 

 املنهج الفكرة (3

يستند منهج الفكرةإىل منطلق خيتلف عما يستند إليه املنهجان السابقان من  

 منطلق. إن منطلق منهج الفكرة هو أخذ القدرة االتصاليةكنقطة بداية.  

اللغوي طبقا للمعاين اليت حيتاج الدارس  ويف هذا املنهج يتم اختيار احملتوى 

  . semantics demandsاللية كما يعرب عنها ويلكنز  التعبري عنها أو املطالب الد 

املواقف أو  الرتاكيب  التعبري عنه، وليس  الدارس  يريد  الذي  ، هو  فاملضمون 

اللغوية اليت جيب أن  اللغوي، وهذا يستلزم تنوع الصيغ  الذي حيدد احملتوى 
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يتعلمها الدارس، ومن مث تتميز املواد التعليمية يف هذا املنهج ابلتغاير اللغوي.  

 39وملثل هذا املنهج أيضا انتقادات، منها: 

يت  أنه التوجد بعد إطار معنوي )نسبة إىل معىن( حيدد لنا أهم األفكار ال •

 ميكن أن يدور حوهلا املنهج.

عالقة حمددة بني اجلملة ومعنها. فاجلملة كما اتضع يف املثال  أنه التوجد   •

 السابق )السماء متطر( قد يقصد املتحدث هبا عدة معان. 

أنه من الصعب وضع تصور للمشكل التنظيمي ملثل هذا املنهج. فإذا كان   •

نهج املوقفي فمن العسري يسريا علينا وضع تصور للمنهج النحوي أو للم

 وضع تصور للمشكل التنظيمي للمنهج الفكرة. 

 املنهج متعدد األبعاد (4

من ورقة بوسطون هذه، ابإلضافة إىل الدراسات (  H.H. Sternوانطلق شرتين )

األخرى اليت قدمت يف املؤمتر، وكذلك دراسته اخلاصة، ووضع تصورا للمنهج  

 من إصدارات هذه الرابطة.   1983جملد سنة  متعدد األبعاد نشره بعد ذلك يف  

 
 .32-34المرجع السابق، ص:  39
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ويستند املنهج متعدد األبعاد إىل أربع خطط دراسية، أو مقررات وهي: املقرر  

اللغوي واملقرر الثقايف واملقرر االتصايل واملقرر العم لتعليم اللغة. إال أن اجلديد 

 فياملنهج متعدد األبعاد فيلتخم يف ثالثة أمور وهي: 

املقررات الثالثة األخرى الثقايف واالتصايل والعام تعاجل يف املنهج اجلديد  إن   -

 بشكل منتظم على غرار املقرر اللغوي.

 أن املقررات األربعة تتكامل متوازن من االهتمام عند تصميم املنهج اجلديد.  -

 وأنواعه مبحث الثان: مفهوم اإلمالء

 . مفهوم اإلمالء وطريقة تعليمه1

إن تعليم اللغة العربية يستهدف إىل تنمية كفاءة دارس اللغة العربية يف املهارات  

اللغوية والعناصر اللغوية. فمهارة اللغة مثل مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 

 ومهارة الكتابة . وأما عناصر اللغة هي األصوات واملفردات والرتاكيب. 

مهارة من كفاءة  هو  ويكتب   اإلمالء  املتكلم  يتحدث  أن  اإلمالءهو  الكتابة. 

السامع، فيقال أملى فالن على فالن، إذا ذكر األول. مجلة صوتية ففدوهنا اآلخر ابلكتابة.  

من حيث   أما قواعد اإلمالء، فتعين أن تتم كتابة الكالم الصويت بشكل مضبوط ابلشكل
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أ ببعضها يف  ارتباطها  املعتلة ومدى  أو  الكالم من اسم وفعل األصوات الصحيحة  جزاء 

 40وحرف.

واصطالحا هي تصوير اللفظ حبروف هجائه  اإلمالء لغة هو اإلمهال والتأخري.  

احلروف.  ذوات  يف  املنطوق  املكتوب  يطابق  الوسائل    41أبن  من  وسيلة  هو  اإلمالء  أن 

 42للغة. ابلطريقة اليت اتفق عليها أهل ا الكفيلة اليت جتعل التلكيذ قادرا على كتابة الكلمات  

ى حلس، أن اإلمالء الرسم الطتايب "عملية كتابية تطلب جمموعة متضافرة من  وير 

ذهنية والسمعية والبصرية واحلركية واالنفععالية مع ما لدي الفرد من خربة  املهارة والقدرات ال

 43سابقة متكنه من حتويل الصورة املسمومة إىل صورة خطية مكتوبة. 

فهناك ثالث جوانب يف تعريف اإلمالء، اجلانب األول هو تصوير اللفظ حبروف  

هجائه. اجلانب الثاين هو مهارة الرسم الواضح اجلميل للحروف والكلمات. أما اجلانب  

جتعل   اليت  الكفيلة  الوسائل  من  وسيلة  فهو  الكلمات. الثالث  على كتابة  قادرا  التلميذ 

 
فعالية البرنامج مقترح في عالج الصعوبات تعلم اإلمالء لدي الطلبة الصف السابع األساسي في  جمال رشاد أحمد الفقعاوي،   40

محافظة خان يونس، المطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في الجامعة 

 . 33(، ص. 2009)الجامعة اإلسالمية غازة: اإلسالمية، 

 . 8(، صز UIN Maliki Press :2011)ماالنج،  مالء نظريته وتطبيقه، اإلرضوان،   41

صعوبات دراسة اإلمالء لدي طالب المستوى الثالث شعبة تدريس اللغة العربية جامعة سالتيجا اإلسالمية  بارد شمسية،    42

 المية الحكومية. سالتيجا: العربية جامعة سالتيجا اإلسوحلولها. سالتيجا.   2012/2013الحكومية العام الجامعي 

 ؟  . ص.صعوبات دراسات اإلمالء لدي طالب المستوى الثالث..جمال رشاد أحمدالفقعاوي،  43
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أن صعواب البحث،  هذا  املعرفة واملقصود يف  فشل يف حتقيق  اإلمالء هي  دراسة  من  ت 

 44األكادميية لدي الطالب يف دراسة اإلمالء. 

لإلمالء نظام لغوي معني. وهو فرع مهم من فروع اللغة العربية، وهو أيضا من 

األسس املهمة يف التعبري الكتايب. وإذا كانت فواعد النحو والصرف وسيلة لصحة الكتابة  

 اإلمالء وسيلة هلا من حيث اخلطية. حنواي واشتقاقيا. ف

التعبري   إىل  األساسية  الوسيلة  ألنه  اللغة،  فروع  بني  عالية  منزلة  لإلمالء 

اخرتعها   اليت  الصناعية  الطريقة  فهو  التعبري،  أطوار الكتايب،والغين عن هذا  اإلنسان يف 

ية، واليتيسر حتضره، ليرتجم هبا عما يف نفسه، ملن تفصله عنهم املسافات الزمانية واملكان

 الشفوي. له االتصال هبم عن طريق احلديث

– بصفة عامة، وتعليم التعبري  –أن تعليم اللغة العربية بفنوهنا ومهارهتا املختلفة  

مل يؤد إىل حتقيق تلك الغاية، والسبب ألن تدريس التعبري عموما تتم ابلطريقة   -بصفة خاصة

 45جتري من حالل اخلطوات التالية: التقليدية وهي عند مذكور الطريقة اليت 

 خيتار األستاذ موضوعا أو موضوعني للتعبري،ويعدمها مسبقا يف كراسة التحضري.  .1

 
 29ص. بارد شمسية، صعوبات دراسة اإلمالء لدي...    44

(، UIN Maliki Press   :2010)ماالنج، تطوير المنهج تعليم اللغة العربية وتطبيق على مهارة الكتابة،  أوريل بحر الدين،     45

 . 64ص. 
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يدخل األستاذ إىل الفصل ويكتب املوضوعني على السبورة، ويضع لكل منها   .2

 جمموعة من العناصر.

من بعض  يتكلم األستاذ يف املوضوع حماوال اإلمام جبميع عناصره، أو يطلب   .3

 التالميذ القيام بذلك أمام زمالئهم.

يطلب األستاذ من التالميذ أن يكتبوا املوضوع وأيتوا به جاهزا يف احلصة   .4

 القادمة. هنا يكون قد اتنهى دور التالميذ. 

ليصحها أو يصحح بعض ما تيسر له منها جيمع األستاذ الكراسات من التالميذ  .5

وفق معايري الذاتية اخلاصة. مث يبدأ يف التفكري يف موضوع آخر ليسري فيه كما  

 يسري يف سابقه. 

ومن اخلطوات اليت جيدر ابألستاذ أن يسري على حسبها، وله أن يتصرف يف هذه 

 46اخلطوات إذا دعت احلاجة: 

 التمهيد، يتم ابألمور:  .1

 ابلتحدث عن املوضوع والتشقيق إليه.  ميذإاثرة نشاط التال -

كتابة املوضوع على السبورة، وتكليف التلميذ قراءته، وشرح ما فيه من   -

 مفردات غامضة أو تراكيب.

 
 69المرجع السابق.ص.  46
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 ترك فرصة للتالميذ ليفكروا يف املوضوع.  -

 العرض، وذلك على خطوات اتلية:  .2

 تقسيم املوضوع املعطى إىل نقاطه األساسية.  -

ى التالميذ تتناول أطراف املوضوع وتلقى  اإلجابة عليها،  بعض األسئلة عل إلقاء   -

 إذا كان املوضوع يقتضي إلقاء مثل هذه األسئلة.

مجع األفكار وتنسيق العناصر، ويكون بطلب التحدث يف املوضوع أو فكرة من  -

أفكارها. مث بعده يطلب األستاذ من التلميذ أن يتحدث يف انحية من نواحي  

تاذ فيناقش التلميذ فيما حتدث فيه زميله ويستخلم منه املوضوع أييت دور األس

لتدوين األفكار كيفما وردت.  فكرة مالئمة ويثبتها على قسم خاص من السبورة  

املناقشة   مث يطلب إىل تلميذ آخر أن يتحدث يف انحية من املوضوع، وجتري 

وتدون فكرة أخرى من أفكار املوضوع، وهكذا إىل أن يتم مجع أكثر األفكار  

 الرئيسية. 

 ربط واخلامتة، وذلك: ال .3

بعد أن نستنبط العناصر من التالميذ إليهم أن يتناولوها جزئيا أو كليا ابحلديث   -

 والشرح، ويصوب األستاذ لغتهم وأفكارهم.
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تتناول املوضوع  حيسن أن يكون األستاذ قد اختار بعض الكتاابت الرفيعة اليت   -

الكتابة يف املوضوع   أو بعض أفكاره فيتلوها على الطلبة، لتفتح أمامهم آفاق 

تعوزهم  اليت  اجلميلة  والعبارات  والرتاكيب  املفردات  ببعض  املعطى. وقد ميدهم 

 نهم من األفكار.للتعبري عن املعىن، كما يوجههم إىل ما غاب ع

األستاذ أن يطلب من الطلبة أن يكتبوا يف عنصر أو    إذا مسح الوقت يستطيع -

 انحية الفكرة واألساليب. 

يطلب األستاذ إىل التالميذ أن يكتبوا املوضوع على كراسات اإلنشاء يف دورهم  -

 ليجري بعدئذ تصحيحه.

 أنواع اإلمالء. 2

 اإلمالء املنقول .أ

نقال"، مبعىن حوله من موضع، نقل الكتاب أي  -ينقل-"نقل املنقول لغة من كلمة  

" معناه  واملنقول  السماع". نسخه.  أو  الرواية  طريق  من  علم  هذا   47ما  وكان يف 

املقصود هو أن ينقل القطعة من كتاب أو السبورة،  بعد قراءهتا وفهمهما وهتجى 

صفني األول بعض كلماهتا هجاء شفواي، وهذا النوع من اإلمالء يالئهم أطفال ال

والثاين من املرحلة اإلبتدائية، ألنه الوسيلة الطبيعة لتعليم هؤالء األطفال الكتابة، 

 
 .989(. ص. 1983المعجم الوسيط، )القاهرة:  47
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ويالئم أطفال الصف  48املالحظة واحملاكمة ومها من اجلهود احلسية.  إذ يعتمد على

الثالث، يف معظم فرتات العام الدراسي، قد تستوجب حال بعض التالميذ الضعفاء 

 أن ميتد تدريبهم على اإلمالء املنقول.يف الصف الرابع، 

 وميتاز اإلمالء ابآليت: 

يشد انتبه التالميذ، وينمي فيهم الرغبة يف إجادة الكتابة، وحتسن اخلط واالرتقاء  .1

 ابملستوى األديب. 

يعد وسيلة من وسائل الكسب اللغوي واملعريف، وذلك مبناقشة معىن القطعة،   .2

 الكراسات أو البطاقات.وترديد النظر فيها، ونقلها إىل 

 يساعد على انطباع صور الكلمات يف الذهن، ويثبتها يف الذاكرة. .3

يساعد على النمو الذهين، وإاثرة احلذر من الوقوع يف اخلطأ، ويعود على قوة   .4

 . ة ااملالحظة، وحسن احملاك

 49فأما األساليب يف تدريسها هي:

املهارةاملطلوب التدريب عليها  يعرض املعلم املوضوع مكتواب على اللوحة، حيدد  .1

 بلون مغاير أو بوضع خط حتتها. 

 تقرأ اجلملة من التالميذ وتناقش يف معناها. .2
 

 . 14(، ص. 1975)القاهرة: مكتبة غريب، اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية، عبد العليم إبراهيم،  48

 . 13ص. اإلمالء نطريته وتطبيقه....  رضوان،  49
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يناقش املعلم الكلمات اليت يرد معاجلة املهارة من خالهلا وحيللها التالميذ صوتيا   .3

 وكتابيا. 

النقط وينسجون  .4 يتبعون  املعلم،  بذلك  التالميذ اجلملة كلمة وحياكون  يكتب 

 لنموذج مبحاكة املعلم. ا

 اإلمالء املنظور .ب

يستخدم اإلمالء املنظور يف تدريباته بقراءة عدة فقرات النم، ويطلب أن يكتب  

ما حصله من النم املقروؤ بكتابة صحيحة. فاليصح الطالب أن ينقل الكتابة  

 50قطا، وهذا هو الفرق بني اإلمالء املنظور واإلمالء املنقول.

فيه أن إدامة النظر إىل كلمات القطعة يدفع التالميذ إىل التوقف عند   ومما الشك 

فقرة يف أتن وصوت  إثر  رمسها  أتكيد  حماولة  وإىل  الغريبة،  أو  الصعبة  الكلمات 

 51واضح. وأما مزاايه كما كتبه رضوان مما يلي: 

أنه حيمل التلميذ على دقة املالحظة وجودة االنتباه والرباعة يف أن خيرتن   .1

 هنه الصور الكتابة الصحيحة للكلمات الصعبة أو اجلديدة. يف ذ

 
50 Nur Faizah. Implementasi Metode Imla’ Untuk Peningkatan Keaktifan Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kels VII A M.Ts Negeri Seyegon. (UIN Sunan Kalijaga, 2014). Hal: 12. 

 . 10ص. اإلمالء نظريته وتطبيقه...  رضوان،  51
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أن فيه شحذا الذاكرة، وتدريبا على إعمال الفكر للربط بني النقط والرسم   .2

 اإلمالئي.

 52ومن أساليب يف تدريسها هي:

يقرأها بصوت مسموع، يناقش التالميذ  يعرض املعلم العبارات أو اجلمل، .1

 الكلمات املشتملة على املهارة بلون مغاير. يف معىن اإلمجايل هلا، يكتب 

املهارة   .2 بتوضيح  ويناقشها  يكتب  هلا،  الكلمات  التالميذ  أنظار  يوجه 

 وابلتحليل الصويت والكتايب.

 يدبر التالميذ على كتابة الكلمات منفردة. .3

 خيفى املعلم اللوحة وميلى العبارة، هم يصوب األخطاء. .4

 الء اإلستماعي ماإل .ت

قراءة  هذا   دون  فقط  الكلمات  بعض  والتهجي  االستماع،  على  يعتمد  اإلمالء 

التالميذ للقطعة، واملعلم يستطيع أن يقف على مدى ما وصل إليه تالميذه من 

 53قدرات ومهارات إمالئية وهو يؤكد له مدى انطباع صور الكلمات يف أذهانه. 

 اإلمالء االختباري  .ث

 
 نفس المرجع  52

 16المرجع السابق. ص.  53
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الطلبة يف اإلمالء الذي قد تعلمه يف السبق.  يطبق اإلمالء اإلختباري لنظرة كفاءة  

للطلبة. مبساعدهتم  املدرسني  بقلة حضور  املرجى  من  هذه    54فلذلك  أن  فيقول 

املرحلة اآلخرة يف تعليم اإلمالء. الغرض هلذا اإلمالء ليس حماسبة الطلبة وإحصاء 

أخطائهم بل اهلدف منه لكي يعرف املدرس على الصعوابت اليت تقابلهم ويقدم 

 55املساعدة الالزمة حىت يتمكنوا من الكتابة الصحيحة. 

 أهداف تعليم اإلمالء  -

كفاءة أساسية يف تعليم مهارة الكتابة. وذكر عبد العليم إبراهيم األهداف   اإلمالء هو من

 يف درس اإلمالء، منها: 

تدريب التالميذ على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا مطابقا لألصول الفنية،   .1

 تضبط نظم الكتابة أحرفا كلمات.اليت 

الكلمات  .2 العناية، كرسم  من  مزيد  إىل  حتتاج  اليت  اإلمالئية  الصعوابت  تذيل 

املهمودة، أو املختومة أبلف لينة، أو الكلمات تتصني بعض احلروف القريبة أصواهتا 

ذلك،   وحنو  والرتقيق  التفخيم  غري  بينها  المييز  أخرى،  أصوات حروف  مثل من 

 
54 Nur Faizah, Implementasi Metode Imla’... Hal. 23. 

 . 21ص. نظريته وتطبيقه...   اإلمالء رضوان.  55
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والثاء، ومثل الدال والضاد، ومثل التاء والطاء، ومثل الذال والزي   السني والصاد

 والظاء.

اإلمالء فرع من فروع اللغة العربية، واللغة عدة وطائف، تدور الفهم واإلفهام، ومن   .3

مبا   التالميذ،  يزيد يف معلومات  اجلانب، أبن  يسهم يف هذا  أن  أهداف اإلمالء 

 الثقافة واملعرفة. تتضمنه القطعة من ألوان اخلربة وفنون

 جتويد خط التالميذ.  .4

التكفل برتبية العني عن طريق املالحظة واحملاكاة يف اإلمالء املنقول، تربية األذن  .5

بتعويد التالميذ حسن االستماع، وجودة االنصات، ومتييز األصوات املتقاربة لبعض 

، وتنظيم احلروف. وتربية اليد بتمرين عضالهتا على إمساك القلم، وضبط األصابع

 حتركها وهكذا. 

تعويد التالميذ النظام والنظامة واحلرص على تتصل النواحي اخللقية والذوقية، مثل  .6

 توفري مظاهر اجلمال يف الكتابة، وهبذا تنمي فيه الذوق والفين.

األهداف اللغوية، يعىن إعداد التالميذ بثروة من املفردات والعبارات، اليت تفيده يف  .7

 و كتابة. التعبري، حديثا أ
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وهبذه األهداف املذكورة مبا سبق، يتكفل عبد العليم إبراهيم بتحقيق أغراض جليلة:  

اللغوية   ابملهارات  تتصل  لإلمالء  عديدة  فوائد  ومن  ولغوية.  وفنية،  وخلقية،  تربوية، 

 56التنوعة كما كتبها اخلويل:

 اإلمالء تدريب على الكتابة الصحيحة .1

 املتعلم على التمييز بني األصوات اللغويةاإلمالء يكشف عن قدرة  .2

 اإلمالء يعزز معرفة املتعلم على التمييز بني الرتقيم الصحيح .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .43ص. صعوبات دراسة اإلمالء لدي طالب المستوى الثالث...   بارد شمسية.  56
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 الثالث  الفصل

 منهجية البحث

 مدخل البحث واملنهج  .1

إن مدخل البحث املستخدمة هلذا البحث هو مدخل كيفي، وهو حبث حلصول 

بطريقة اإلحصائية أو املنهج الكمي، على نتائج أو الكشف و الميكن حصوله  

حيث يبدأ الباحث من البياانت وقد يستخدم النظرية العمالية املتوضح وينتهى إىل 

بطلها.  أو  قبلها  ما  تؤيد  اجلديدة  املنهج   57النظرية  عن  تعرف  أن  الباحث  أراد 

 بباجنيل ابسوروان. بية مبعهد جار اللغة والدعوة  املستخدم يف تعليم مادة اإلمالء العر 

 ومن خصائم هذا املدخل هي:

 البحث الكيفي له خلفية طبيعية تعبري البياانت والباحث، وأنه أداة رئيسية.  -

 البحث الكيفي يكون أكثر إهتماما إبجراء البحث من اإلهتمام بنتائجه.  -

 حتليل مشكالهتا مييل إىل التلخيم العام.  -

 يهتم البحث أكثر ابملعىن.  -

 
57 Lexy G. Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Rosda Karya, Bandung). Hal: 2 
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منهج   الظاهرات وكان  على  تطبيقي  حيث  من  الوصفي  البحث  هو  البحث 

اإلنسانية أمر طبيعي اقتضاه عجز منهج البحث اآلخر الذي هم أساس لدارسة 

 الظاهرات الطبيعية عن القدرة لتوصل إىل قياس. 

 طريقة مجع البياانت  .2

 املالحظة  .أ

ويراد  58احلواس. املالحظة  هي عملية تركيز االهتمام على املوضوع ابستعمال 

هبذا  تتعلق  اليت  والظواهر  احلوادث  ومشاهدة  مبالحظة  العملية  الطريقة  هبا 

 لبحث. والبحث سيستعمل املظاهر املتعلقة هبذا البحث.

املهارات  تعليم  امليدانية: خطوات يف  البياانت  الطريقة إلجياد عن  استعملت 

املهارات اللغوية األربعة،  اللغوية األربعة، الطريقة املستخدمة عند إجراء تعليم  

 املزااي والعيوب من املنهج املستخدم يف تعليم املهارات اللغوية األربعة.

 مقابلة  .ب

املقابلة هي احملاورة بني السائل واجمليب لنيل األخبار ابلغرض املعني وجها بوجه  

(face to face)    إبرشاد املقابلة(Interview Guide).     واملراد هبذه الطريقة

 
  58المرجع السابق.ص: 
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الشخصني  األسئلة واإلجابة بني  البياانت بطريقة  العلمية جلمع  الطريقة  هي 

 فأكثر يف جملس واحد مواجهة. 

 نظرا من عملها، تنقسم املقابلة على ثالثة أقسام :

 املقابلة احلرة هي الحتمل السائل إرشاد األسئلة يف عمله. -

 يف عمله.  شاد األسئلةاملقابلة املنظمة هي حيمل السائل إلر  -

 املقابلة املقابلة احلرة واملنظمة هي الرتاكيب بني املقابلة احلرة  -

ويف هذا البحث سيقيم الباحث ابملقابلة احلرة املنظمة. وعقد الباحث هبذه الطريقة  

مع معلمي اللغة العربية وكذلك الطلبة للحصول على األخبار عما يتعلق إبجراء 

 ربية.عملية تعليم اللغة الع

لتكون  األول:  اهلدف  هلدفني،  املقابلة  الباحث  يستخدم  الكيفي،  البحث  ففي 

اسرتاتيجية أساسية يف مجع البياانت وحصول على دليل املقابلة. واهلدف الثاين: 

االسرتاتيجية املساعدة لطريقة مجع البياانت األخرى، مثل املالحظة وحتليل الواثئق 

 وغرب ذلك. 

الباحث يف  اليت سيستخدمها  األسئلة  عدة  البحث  هذا  الباحث يف  وقد كتب 

 : منهاعملية مجع البياانت بطريقة املقابلة مع املدرس، 

 كم سنة تعلم العربية خاصة مادة اإلمالء؟ -
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 تريد من تعليم اإلمالء؟ماذا  -

 كيف تعلم مادة اإلمالء للحصول على اهلدف؟ -

 املشكالت يف تعليم اإلمالء؟ماذا فعلت عندما وجدت  -

 كيف عملية تعليم مادة اإلمالء؟ -

 هل هناك الكتاب اخلاص يف تعليم اإلمالء مبعهد دار اللغة والدعوة؟  -

 ملاذا تستخدم ذلك الكتاب يف تعليم اإلمالء؟  -

 الواثئق  .ج

الواثئق هي جدول حادثة الذي قد مضى شكل الكتابة، والصورة، أو أعمال  

الشخم.   واملقابلة يف تذكاري  املالحظة  استخدام  تكمل  الواثئق هي  ودراسة 

 59البحث الكيفي.

 الواثئق الرئيسية هلذا البحث حصلها الباحث من إدارة معهد دار اللغة والدعوة 

وغري ذلك حصلها الباحث من املكتبة واإلنرتنيت أو شبكة    .ابجنيل ابسوروان 

 الدولية. 

 

 

 
59 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabet, 2008), Hal. 89 
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 أسلوب حتليل البياانت  .3

( أن حتليل البياانت خيرج منذ خنطط املشكلة وتصرحيها. 1988قال نسوتيون )

ومن إجراءات يف امليدان إىل آخر عملية كتابة البحث. لكن يف البحث الكيفي،  

 ث ومجع البياانت.خنصم التحليل حني جرى عملية البح

ميلس  يسعى شكل  إجراءات  ثالثة  على  البحث  هذا  يف  البياانت  حتليل  جيري 

 60وهويرمني: 

واملفهدة من غريها ألآل خيتلط  .أ املناسبة  الباحث  البياانت: أبن خيتار  وصف 

 فيما بينهما. 

نتظيم البياانت: أبن ينظم الباجث البياانت لتكون تنظيم مرتبا الذي وجده يف   .ب 

 ميدان البحث وجياز وصفها. 

استنتاج : أبن أيخأذ الباحث النتائج احملصولة من البحث مبوضوع تعليم مادة   .ت 

 اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة بباجنيل ابسوروان. 

أسلوابن لتحليل البياانت أيضا هو حتليل الكيفي الوصفي، يعين سيجمع الباحث 

حظته ومقابلته سيستخدم الباحث أسلوب البياانت لتقدمي البياانت من نتائج مال

املعلومات البياانت   حيث  من  الوصفية  الصورة  على  الوصفي  الكيفي  بتحليل 

 
60 Enzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hal. 54 
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واحلقائق املوجودة عن تعليم املادة اإلمالء. وهذا أسلوب سيستخدم الباحث حتليال  

 من مالحظة ومقابلة إىل اخلرباء ومدرس اللغة العربية خاصة يف مادة اإلمالء. 

 لبياانت مصادر ا .4

البياانت هلذا البحث هي من الكلمات واألعمال واألحوال ويهتم هذا إىل فهم 

 61ويذكرها ابلبياانت اللفظية.املعىن 

املقصودة، وهم األساتيذ يف مادة   البياانت  الباحث ابخرباء حلصول على  يتصل 

مصدر  اإلمالء معهد دار اللغة والدعوة والطلبة.ومن غرب ذلك، سيأخذ الباحث  

 البياانت املكتوابت من الواثئق واألوراق اليت يتعلق مع املوضوع. 

فأما البياانت األساسية منها املصادر عند املالحظة يف عملية التعليم مبعهد دار 

األستاذ فصل  هي  البحث  وعينة  والطلبة.  األساتيذ  مع  واملقابلة  والدعوة،  اللغة 

 الثالث التمهيدي. 

 حتقيق صحة البياانت .5

أن حيلل البياانت ويفسرها البد للباحث أن يفصحها اجملموعة لتكون نتائج  قبل 

 البحث صاحلىة ضابطة. 

 
61 Nunung Muhajir,Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 200). Hal: 44. 
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فاحلصول على البياانت واالكتشافات الصحيحة بستخدم الباحث طريقة املراقبة 

الدقيقة وطريقة املقارنة هي الطريقة لعالقة صحة البياانت ابألشياء املوجودة خارج 

 يق أو املقارنة. البياانت نفسها للتحق

(. 3(. عمق املالحظة، )2(. طول اشرتاك، ) 1ومن طرق  حتقيق البياانت هي: )

(. كفاءة املراجع،  6(. حتليل احلال السلبيةل، )5(. مناقشة األصحاب، )4الثلثي، )

 (. حسابية. 9(. تفصيل الشرح، )8(. مراقبة األعضاء، )7)

 أما الطرق املختارة للباحث ما يليق حبثه فهي: 

إىل  - الباحث  فيحتاج  الصحيحة  املعلومات  على  للحصول   : االشرتاك  طول 

مبادة  طول   املتعلقة  والعملية  والربامج  النشاطات  سائر  يف  الباحث  اشرتاك 

 اإلنشاء الذي يريد حبثه. 

عمق املالحظة : ملعرفة صحة البياانت ولكشف اخلصائم يف الظروف املالئمة   -

إىل املالحظة املميقة الدقيقة حنو كل ماتكون  يتعليم مادة اإلمالء. ففي حاجة  

 مادة البحث، فالتزال تقوم ابملالحظة مامل حتصل على البياانت الصحيحة. 

البياانت ابستخدام عامل أو شيء   - التثليثي : إحدى الطرق الفحم صحة 

خارج البياانت نفسها لفحم تلك البياانت أو للموازنة، واستخدم الباحث  

املقار  الطريقة  وجدهذه  وعندما  املوجودة  البياانت  بني  بني    نة  االختالفات 
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الواثئقية واملقابلة، أو بني   البياانت اجملموعة من املالحظة والواثئقية، أو بني 

 املالحظة واملقابلة. 
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 الرابع  الفصل

 البياانت وحتليلها  عرض

 حملة معهد دار اللغة والدعوة بباجنيل ابسوروان  .1

اه الشيخ حسن ابهارون أوله  بنيف ابجنيل ابسوروان. ي  1981املعهد يف سنة  هذا  ابن  

مبكان البيت املستعجر. أيدب ويعلم ويريب طالبه بنشاط واإلخالص هلل حىت تكثرت 

يلدية  امل  1984طالبه مبدة قليل من الوقت. ومل يعلم الطالبات واحدة إىل حني يف سنة  

عليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية و تتعلم  تشارك ست عشرة الطالبات يف املعهد لت

   .واحديف مكان 

السيد حممد علوي امللكي احلسين يف   الشيخ  يهدي مشرف معهد دار اللغة والدعوة

بنظرة من كثرة املسلمني يريدون أن أيمروا أبناءه لتعليم   حاجة املكن األوسع من قبل

م،   1985غة والدعوة. فنقل املعهد سنة  اللغة العربية والعلوم الشرعية يف معهد دار الل 

 إىل قرية راجي.  

م، يبىن الشيخ زين حسن ابهارون، ذرية الشيخ حسن ابهارون    2006فدخل سنة  

 املعهد الثاين ملعهد دار اللغة والدعوة يقع يف فاندييان رميبانج ابسوروان. 

 فمن األهدف معهد دار اللغة والدعوة هي:
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اإلسالمي و املؤسسة الرتبوية اإلسالمية مركزا يف أتكيد العقيدة  يكون املعهد   -

 اإلسالمية. 

تنمية الرسالة اإلسالمية على مذهب أهل  يكون املعهد اإلسالمي استنادا على   -

 السنة واجلماعة. 

ويريب   - العربية  اللغة  وتنمية  الرتبية  يف  اآلخر  اإلسالمي  املعهد  شباب  يكون 

 املسلمني وانتشار الدعوة اإلسالمية بوسيلة النظام الرتبوي الواحدي. 

الدينية  الرتبية  نفسه وذكرها  املعهد  الرتبية مبنهج  الرتبية مها  برانجمي  املعهد  فكان 

ال الرتبية  تتكون  احلكومة.  مبنهج  اإلعدادية والرتبية  منها  التعليم  مراحل  دينية 

مبنهج   الرتبية  تعليم  مراحل  وأما  التخصم.  وبرامج  والعالية  والثانوية  واالبتدائية 

احلكومة للمعهد فمنها املدرسة اإلبتدائية دالوا واملدرسة الثانوية دالوا واملدرسة العالية 

 دالوا. وللمعهد اجلامعة بسم جامعة دالوا اإلسالمية. 

 ليم الإلمالء يف املدرسة اإلبتدائية معهد دار اللغة والدعوة  تعمنهج  .2

تعليم اللغة العربية حتتاج إىل البيئة املناسبة هبا.  و كان تعليم اللغة التنفصل مع بيئتها.  

تطبيق بل  النظرية فحسب  ليست هي  اللغة  بدأ  ألن  دار  ية.  يهتم معهد  اللغة  من ذلك 

 والدعوة إىل البيئة العربية يف تعليم اللغة العربية.  
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أي    علىاإلهتمام   البيئة  البيئة  خالصنع  من  اللغة  لرتقية كفاءة  املهارة  املناسبة  ل 

 . لبيئةا ابر اللغة والدعوة يهتم كثري وعناصرها. فتعليم اإلمالء يف معهد دا

 األهداف  -أ

  أن   الطالب   استطاعة  إىل   طلب  الواحدة  للمرحلة  اإلمالئي  التعليم  هدف  إن

 بقدر  أومنفصال  ومتصال  حرفا  يكتبها  كيف  اهلجائي  احلروف  أشكال  يعرف

  أال   املنظور   الكتابة   يف   املرحلة  هذه   وهتتم.  العربية   الكتابة  يف  الصحيحة  القاعدة

  كما   أوالسبورة  الكتاب   إىل  بنظر  الكلمة  أو  احلروف  يكتب  الطالب   وهي

  .التعليم يف املستخدمة الكتاب  مألف  و املعلم كتبها

  والعبارة   الكلمة  من  العربية  الكتابة   يكتب   أن  الطالب   يرجى   الثانية   املرحلة  ويف

 الحيفظ  فالطالب .  السلفية  العلماء  وأقوال  الشريفة  األحاديث   مثل  حفط   قد  مما

 .أيضا صحيحة  بكتابة يكتبه  أن ويستطيع فحسب احلديث

  ما   يكتب  أن  الطالب  استطاعة  إىل  الثالثة  املرحلة يف  اإلمالء  تعليم  يستهدف

.  يكتبها  الطالب   مث  ما  أوعبارة  كلمة  ينطق  املعلم  هو   املقصد.  املعلم  من  مسعه

  الوصل   مهزة   عن  مادة   فهم   يف  الطالب   بكفاءة   التعليم  يهتم  الرابعة   املرحلة  ففي

 .القطع ومهزة

 احملتوى - ب 
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  السيد   ألفه   خاصا،  كتااب  والدعوة  اللغو  دار  معهد  يف  اإلمالء  معلم  ويستخدم

  والدعوة،   اللغة  دار  معهد  العربية  اللغة  قسم  رئيس  حممد،  بن  بصري  حسن

 .  "’Pegantar Belajar Ilmu Imla"بل الكتاب  ويسمى

  اهلجائية   حروف  يبحث  األول  الباب :  منها  أبواب   مثانية  الكتاب   هذا  تتكون

  ث،   ت،  ب،  ا،:  حروف  مثل السطر  على  املكتوبة  احلروف  حبث  حبثان  وهو

  ح،   ج،:  حروف  مثل  السطر  خمرتق  املكتوبة  واحلرف  ه،  ك،  ذ،  ط،  ظ،  د،

 .و ن، م، ل، ق،  ،،  ع،  ض،  ص،  ش،  س، ز، ر، خ،

 واحلروف   املنفصل  واحلروف  املتصل  احلروف  كتابة   عن  يشرح  الثاين  الباب   يف  مث

  البني  واحلروف  الكلمتني  بني  واحلروف  والتشديد  ماد   أو  طويل  صوت   يف

  .السكونني

  يكوانن   واالم  واألليف  القمرية،   و  الشمسية  واالم  األليف   يشرح  الثالث  الباب 

  صحيح   الطالب   يكتبهما   كيف .  األمر  الم  و   اجلاري  والالم  اجلملة   وسط  يف

  .العربية ابلقاعدة ومناسب

  الباب   ويشرح.  صحيحا  اهلمزة  كتابة  يف  القواعد  عن  الرابع  الباب   يف  فيشرح

  والزائدة   واملقصورة   املمدودة  األليف   مث .  واملربوطة  املبسوطة   التاء  عن  اخلامس
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 الدرس   من  التمرينات   مادات  السابع  الباب   ويف.  السادس   الباب   يف  والتنوين

  .اآلخر حىت األول

  وهذا   الكتاب   أول  يف  االستخدامية   التعليمات   بوجود  الكتاب   هذا  ويتكامل

  الباب   كل  ويف.  النفسي  التعليم  يف  والطالب   التعلم  عملية   يف   املدرس  يسهل

. الطالب   كفاءة  لرتقية  الدراسية  املادة  من  كثرى  اخلاصة  ابلتمرينات   جمهزة

 . دراسته كل  يف الطالب  وحيوية فعالية إىل يتداعم الكتاب 

 طريقة ال - ت 

 وذلك   اللغوية   البيئة   إىل  يهتم   والدعوة  اللغة  دار   معهد  يف  اإلمالء   تعليم  كان

 ابللغة   الطالب   مع  االتصاالت   املعلم  يبىن.  املباشرة  طريقة   يطبق  العربية   تعليم  أن

  املدرسة   فكانت.  التعليم  يف  األهداف  على  تنسيقا  مراحلهم  صورة   على  العربية

 هدف   مراحل  ولكل  مراحل  أربع  إىل  تتكون  والدعوة  اللغة  دار  مبعهد  اإلبتدائية

 .خمتلف

يدخل املعلم إىل الفصل و يسلم إىل الطالب املنتظرين عليه. مث يدعو املعلم 

الطالب الدعاء قبل التعليم. ويسأل عن األخرب واملراجعة عن الدروس السابقة  

بعد الدعاء. سأل املعلم السؤال من الدرس السابق واحدا بواحد من الطالب.   

مر أحدا منهم أن يقدم أمام  وإن كان السؤال حيتاج إىل اجلواب املكتوبة فيأ
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الفصل ويكتب اجلواب على السبورة. مث يسأل املعلم إىل الطالب هل اجلواب 

املعلم على اشرتاك الطالب يف  السبورة صحيح أم ال؟ طلب  املكتوبة على 

تفتيش وتصحيح اجلواب املكتوب من صديقهم. فكان املعلم جيعل الطالب  

تفاعلني يف الفصل. واملراجعة جتري عدة  مولع بعملية التعليم ويكون الطالب م

 عشرون دقيقة.

 تعليم  يف  اخلاص  الكتاب   ويستخدم.  املراجعة  بعد  الدرس  تعليم  املعلم  يبدأ

  بصر  حسن  السيد  أتليف  ’"Pengantar Belajar Ilmu Imla"  بلل  املسمى  اإلمالء

  املادة   املعلم  يشرح .  والدعوة  اللغة  دار   معهد  العربية  اللغة  قسم  رئيس   حممد،   بن

  أن   وأيمرهم  كتاهبم  إىل  الطالب   يطلب.  إليه  ابهلتمام  الطالب   ويهتم  التعليمية

.  السبورة  على  مثال  لكل  املقصد  املعلم  يشرح  مث.  فيه  املكتوبة   املثال  يهتم

  انتهى   وإن.  الكتاب   يف   املكتوبة   التمارين  ليعملوا  الوقت   الطالب   ويعطي

  يفتش   حىت  السبورة  على  األجوبة  ويكتب  يقدم  أن  فواحدا  واحدا  أيمرهم

 . معا األجوبة ويصحح

فوجد الباحث أن تعليم اإلمالء يف هذا املعهد يستخدم طريقة املباشرة.  

املقصد يعين املعلم يعلم طالبه اإلمالء ابللغة العربية مالءمة مراحلهم يف 
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الفصل. يعلم املعلم تعليم اإلمالء يف الفصل ابللغة العربية. الشرح والسؤال 

 مباشراتن ابللغة العربية.  

 التقومي - ث 

أن تقومي  يف املدرسة اإلبتدائية معهد دار اللغة والدعوة هو ملعرفة فهم الطلبة 

التعليم  هدف  ملعايرة  التقومي  وكان  اإلمالء.  تعليم  يف  املخصوصة  وكفاءهتم 

قام املعهد تقومي التعليم ابالختبارات، منها: االختبار يف دخول الفصل  املعني.  

 الختبار النهائي.أو حتديد الفصل، واالختبار النصفي، وا

فاالختبار للدخول الفصل عقد يف بداية التسجيل على املهد. واالختبار ليقدر  

كفاءة الطلبة يف الللغة العربية واإلمالء خصوصا. فالطلبة اجلدد يدخل ويتعلم 

يف الفصل حيث كفاءهتم. فبهذا االختبار يسهل األساتذة يف تعديد عملية  

 حسب كفاءة الطلبة.يف الفصل على  التعليم والتعلم

التعليم  التعليم. عقده إلجراء عملية  تعقد يف نصف سنة  النصفي  االختبار 

سنة   أخر  يف  يعقد  فهو  النهائي  االختبار  أما  الطلبة.  ومعرفة كفاءة  والتعلم 

الطلبة   حيدد  وهو  سنة  والتعلم  التعليم  عملية  إلجراء  إىل التعليم  يستمر  أن 

الفصل. ويعقد االختبار  احملتوى العايل. وهناك التقومب اليومي يعقد األساتذة يف  

 ابالمتحان البومي شفاوية وكتابة. 
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 الفصل اخلامس
 االختتام

 اخلالصة  .أ
يف   على منهج تعليم اإلمالء املستخدمتها  ياانت السابقة بعد حتليلها ومناقش بمن ال

 وما يتعلق هبما يتناول الباحث عدة النتائج اآلتية:  معهد دار اللغة والدعوة

اهلدف يف تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة هو ترقية كفاءة الطالب يف  (1

كتابة اللغة العربية الصيحة خاصة يف كتابة اإلنشاء. وكل مرحلة هلا هدف التعليم 

 كل املرحلة.اخلاص مناسبة بكفاءة الطالب يف  

 Pengantar Belajarحمتوى تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة هي كتاب " (2

Ilmu Imla’    أتليف السيد أستاذ حسن بصري بن حممد وهو رئيس اللغة العربية "

معهد دار اللغة والدعوة. وتنقسم إىل متانية دروس هي احلروف اهلجائية، وكيفية  

ومتصل   )منفصل  احلروف  والسكون(،  كتابة  واملآد،  األليف  والتشديد  وكتابة 

 والالم، وكتابة اهلمزة، وكتابة التاء، وكتابة األليف، والفوائد )املرتينات(. 

، والطريقة سؤال طرق تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة والدعوة هي الطريقة املباشرة (3

 وجواب، والطريقة الكتابة. 
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 التوصيات   .ب

وجدها الباحث خالل توصيف وحتليل منهج تعليم اإلمالء  وفقا للبياانت اليت  

يف معهد داراللغة والدعوة ابجنيل ابسوروان قدم الباجق عدة التوصيات كما  

 يلي:

ائج هذا البحث متكن أن تفيد املعلمني يف ترقية فعالية عملية تعليم  اللغة إن نت (1

 العربية خاصوصا يف تعليم اإلمالء.

متكن أن تساعد املعهد واملدرسة واملؤسسة تعليم اللغة  إن نتائج هذا البحث   (2

العربية خصوصا تعليم اإلمالء يف تقومي لكل من األهداف واحملتوى أواملادة  

 والطرق الدراسية حىت تكون العملية التعليمية مرتبة ومنظمة. 

 االقرتاحات  .ت

عدة   يقدم  أن  الباحث  فرييد  البحث  هذا  الباحث يف كتابة  ينتهي  أن  قبل 

 قرتاحات منها:اال

على األساتيذ واملدرسني أن يكملوا منهج تعليم اإلمالء من انحية األهداف   (1

واحملتوى والطرق والوسائل والتقومي ليكون منهج تعليم اإلمالء يف معهد دار اللغة  

 والدعوة كامال مجيال ودقيقا.
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اله  الخيلو هذا البحث عن النقم، وراجيا على القارئني والباحثني اآلخربن إكم (2

 يف األيت.
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