
 
 

  
  مجهوريـة إنـدونيسيا

  ن الدينيـةوزارة الشؤو
  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميـة احلكوميـة
  العربيـة كليـة الدراسـات العلـيا قسم تعليـم اللغـة 

  
  

ة ـة العربيـم اللغـج تعليـمنهحتليـل وتقـويـم   
اإلسالمية مبيكا تيمور الثانوية " هداية الصبيان"يف مدرسة دراسة حالة (  

  )بونتيانك كليمانتان الغربية
  

  تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةحبث 
  
  

  :دادـإع
  يارـخـب:  الطـالـب   

  ٠٩٧٢٠٠٣٠: رقم التسجيل   

  :إشراف
  توركيس لوبيسالدكتور 
   حممد شيخونالدكتور األستاذ 

  
  
  

  العام اجلامعي 
  م ٢٠١١
 هـ١٤٣٢



 

 ب 
 

  اسـتـھـالل
  
  
  
  
  
  
  

                      

                

                 

 ) ٤٨: املائدة(
 
  

  صدق اهللا العظيم
 
***  
 
 



 

 ج 
 

  اإلھـداء
  أيب وأمي احملترمني إىل

  ين على بذل اجلهد لنيل املكرمات واآلمال من أجلنا كم يتعبااين  و حثيرب نالذي
 
  

  و إىل زوجيت احملبوبة 
  شريكة حيايت اليت شجعتين على اإلجتهاد بسماحة و طيب صدر يف كل آن و حني 

 
بنيت احملبوبة وولدي مازال يف بطن أمهو إىل   

يف الدين والدنيا واآلخرةات الصاحلمن ها عسى اهللا أن جيعل  
  

  يتإىل أساتذ
  الذين يكملون حيايت بالعلوم واألدب

  
  و إىل كافة الزمالء و الزميالت يف برنامج الدراسات العليا 

  بتخصص تعليم اللغة العربية 
  و إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة و بقائها

  يف خدمة اإلنسانرسل حضارة أسهمت وتسهم 
 

***  
  



 

 د 
 

  تقديرشكر و
  

احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، 
والثبات يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

  :والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد  وأصحابه الغر امليامني،
وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 
والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل  –بعد محد اهللا تعاىل  –
 يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن يف خروج هذا البحث إىل خري الوجود ومل

  :ومنهم. حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
موالنا مالك  غو، مدير جامعةواحلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورمساحة 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيم
 الدراسات العليا جامعةعميد كلية ، مهيمني الدكتور احلاجمساحة األستاذ 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج مموالنا مالك إبراهي
كلية تعليم اللغة العربية  قسم، رئيس شهداء صاحل نور احلاجمساحة الدكتور 
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج موالنا مالك إبراهيم الدراسات العليا جامعة

فحقًا يعجز لساىن عن  األول ، املشرفتوركيس لوبيساحلاج الدكتور مساحة 
شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث 
فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله 
مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن 

  .واجلزاء اهللا عظيم الثواب



 

 ه 
 

 الذي أفاد املشرف الثاين ،شيخون حممد سليمانحممد الدكتور األستاذ مساحة 
الباحث علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة 

  .البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم  كما يتقدم الباحث بكل

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف . ماالنج

  .والتشجيع وجزاهم اهللا عىن خريا اجلزاء
ئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع وألشقائي وزمال

  .إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
 هذه أن وأخريا. الثواب حبسن يثيبنا وأن هلا الحد برمحة علينا مين أن اهللا عسى

 من الباحث يرجو  فلذا والنقصان، األخطاء إىل املائلة اإلنسانية اآلثار من أثر الكتابة
  .اإلصالح سبيل على واإلقتراح النقد القراء

 علوم من واألخرين الباحث يفيد ما فيه ولعل وتعاىل سبحانه اهللا يسر ما هذا
  آمني. واآلخرة الدنيا

  
 خري اجلـزاءجزاكم اهللا 

  
*** 

 
  
  
  



 

 و 
 

 

  
 
  
  

  مجهوريـة إنـدونيسيا
  ةـوزارة الشؤون الديني

  ة  مباالنجـموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميجامعة 
  ا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكليـة الدراسات العلي

  

  تقرير املشرفني
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآاألنبياء واملرسلني و

      : الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال
  بـخـاري:   االسم الكامل
 S-2/٠٩٧٢٠٠٣٠:   رقم التسجيل

يف مدرسة دراسة حالة ( منهج تعليم اللغة العربية حتليل وتقومي   موضوع البحث
مبيكا تيمور بونتيانك كليمانتان  الثانوية اإلسالمية" هداية الصبيان"

  )الغربية

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
  

  املشرف األول
  

 توركيس لوبيساحلاج الدكتور 

  املشرف الثاين
  

 حممد شيخون حممد سليمانالدكتور .أ
  يعتمد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  شهداء صاحل نور احلاج الدكتور
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف



 

 ز 
 

 

  
 
  
  

  إنـدونيسيامجهوريـة 
  ةـوزارة الشؤون الديني

  مباالنج ةـجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي
  ا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكليـة الدراسات العلي

 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

" هداية الصبيان"يف مدرسة دراسة حالة ( منهج تعليم اللغة العربية حتليل وتقومي 
  )مبيكا تيمور بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
  S-2/٠٩٧٢٠٠٣٠: التسجيل رقم     خبـاري  :    الطالب إعداد

  

وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
  .م ٢٠١١مايو  ٢٨الثالثاء،  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم
  

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  ................. :التوقيع  ا ومناقشاسيرئ  حممد جماب مشهودي .د - ١
  ................. :التوقيع  مناقشا  بكري حممد خبيت. د - ٢
  ................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  توركيس لوبيس.د - ٣
  ................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  حممد شيخون حممد سليمان. د.أ  - ٤

   ،عتمدي
  الدراسات العلياعميد كلية 

  

  األستاذ الدكتور مهيمني
 ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 



 

 ح 
 

  الطالبإقرار 
  :أدناه، وبيانايت كاآليت عأنا املوقّ

  خبـاري  :  االسم
  S-2/٠٩٧٢٠٠٣٠  :  رقم التسجيل

 بونتيانـك  قرية ميكاتيمور سوغاي أنباونج كوبـو رايـا   :   العنوان
 .الغربيةنتان امبحافظة كليم

ه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغـة  أقرر بأن هذ
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مـاالنج الدراسات العليا  العربية كلية

  :عنوانحتت 

" هداية الصبيان"يف مدرسة دراسة حالة ( منهج تعليم اللغة العربية حتليل وتقومي 
 )مبيكا تيمور بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية

ه اهحضرتا من إبداع غرييما بنفسي و اوكتبتعى أحدو .أو تأليف اآلخر زورإذا اد 
استقباال أا من تأليفه و تبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، 

جامعـة موالنـا   ات العليا ـالدراس ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية
  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .ي أحد على ذلكـبناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربن اإلقرار هذا رتحرهذا، و  
  .م ٢٠١١يونيو  ٣٠  ماالنج،

  توقيع صاحب اإلقرار

  
  بـخـاري

S-2/٠٩٧٢٠٠٣٠: رقم التسجيل  



 
 

 أ 
 

  حمـتـويـات الـبـحـث
  املوضوع                                                                   الصفحة

  
  أ  ......................................................................................استهالل 
  ب  .......... ...........................................................................إهـداء 

  ج  .......... ..................................................................الشكر والتقدير 
  هـ  .......... ...................................................................تقرير املشرفني 
  و  ........... .................................................................... إقرار الطالب 

  ز  .......... ...............................................................مستخلص البحث 
  ط  ........... ............................................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

  ي  ........... .........................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
  ل  ........... ............................................ ....................حمتويات البحث 

  ع  .......... ............................................ .......................قائمة اجلداول 
  ص  .......... ................................................................. ...قائمة املالحق 

   الفصل األول
  والدراسات السابقة طار العاماإل

  ١ ................................................................... مقدمة    - أ
    ٦  ..............................................  مشكلة البحث وأسئلة البحث -ب
  ٦ ............................................................  البحث أهداف  -ج
  ٧ ............................................................  البحث فروض   - د

  ٧ .............................................................  البحث أمهية - هـ
  ٨ .............................................................حدود البحث   -و
  ٩ .........................................................  حتديد الصطلحات   -ز
  ١١   .......................................................  الدراسات السابقة  -ح

  



 
 

 ب 
 

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

 مفهوم املنهج  - أ
  

  ١٧   ...............................................  املفهوم القدمي للمنهج  - ١
  ١٨   .............................................  املفهوم احلديث للمنهج  - ٢

  

  أسس منهج تعليم اللغة العربية -ب
  

  ٢٢   ....................................................  األسس اللغوية   - ١
   ٢٣   .....................................................  األسس التربوية  - ٢
  ٢٤   .....................................................  األسس النفسية  - ٣
  ٢٤   ...............................................  .األسس االجتماعية   - ٤

  

  عناصر املنهج  - ج
  

  ٢٧   ..........................................................  األهداف  - ١
   ٢٩   ...........................................................  احملتوى   - ٢
  ٣٠   ...........................................................  الطريقة   - ٣
  ٣٤   ............................................................  التقومي   - ٤

   

  أنواع مناهج تعليم اللغة العربية  -د
  

   ٣٦   .....................................................املنهج النحوي   - ١
     ٣٨   ......................................................  منهج املواقف  - ٢
   ٣٩   .......................................................  منهج الفكرة  - ٣
  ٤٠   ................................................  املنهج متعدد األبعاد  - ٤

  

  



 
 

 ج 
 

   الفصل الثالث
  منهجية البحث

  

      ٤١   .............................................................  منهج البحث  - أ
       ٤٢   ....................................................  جمتمع البحث وعينته  -ب
   ٤٢   ..........................................................  متغريات البحث -ج
   ٤٣   ..........................................................  البحث أدوات   - د

    ٤٥   ........................................................  مصادر البيانات - هـ
    ٤٦   .....................................................  أسلوب حتليل البيانات -و
   ٤٧   ......................................................  مراحل تنفيذ الدراسة -ز
    ٤٨   ...........................................................  هيكل البحث  -ح

  
  الفصل الرابع

  ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه: املبحث األول  
الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور كليمانتان " هداية الصبيان " مدرسة عن نبذة   - أ 

 ٥١  .................................................................    الغربية
   ٥٤   .......................................   املنهج التعليمي والوسائل التعليمية  -ب 
  ٥٧   .........   منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية  -ج 
الثانوية حتليل وتقومي منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية الصبيان   - د 

  ٦٤  ................................................................اإلسالمية

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها : املبحث الثاين  
 ٧٠   ..............................   املوجهة للطلبة عرض نتائج االستبانة  - أ 
  ٨٢...............................   حتليل نتائج االستبانة ومناقشتها  -ب 



 
 

 د 
 

 ٨٤   .........................  نتائج االستبانة املوجهة ملدرسي اللغة العربية  -ج 
  ٩٤   .....................................   حتليل نتائج االستبانة ومناقشتها  - د 

  
  واملراجعقائمة املصادر 

  ١١٤   .................................................................  املصادر  
  :  املراجع العربية

 ١١٤   ..............................................................  الكتب   -
 ١١٨   .......................................................  البحوث العلمية  -

  ١١٩   ..........................................................  املراجع األجنبية  
  املالحق

  دليل املقابلة ملدير املدرسة -
 دليل املقابلة ملدرس اللغة العربية -
 ورقة االستبانة للتالميذ -
 ورقة االستبانة ملدرس اللغة العربية -
 ملادة اللغة العربية يف الفصل العاشر) Silabus(املقرر الدراسي  -
 ملادة اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر) Silabus(املقرر الدراسي  -
 ملادة اللغة العربية يف الفصل العاشر) RPP(حتضري الدرس  -
 ملادة اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر) RPP(حتضري الدرس  -
 اية الصبيان الثانوية اإلسالميةخطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل مدرسة هد -
 خطاب رئيس مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية إىل عميد كلية الدراسات العليا -
 بطاقة اإلشراف -
  السرية الذاتية للباحث -

  
  
  



 
 

 ه 
 

  قائمة املالحق
  

  صفحة  موضوع  رقم
  ١٢٠  دليل املقابلة ملدير املدرسة  ١
  ١٢١  دليل املقابلة ملدرس اللغة العربية  ٢
  ١٢٢  ورقة االستبانة للتالميذ  ٣
  ١٢٥  ورقة االستبانة ملدرس اللغة العربية  ٤
  ١٢٨  ملادة اللغة العربية يف الفصل العاشر) Silabus(املقرر الدراسي   ٥
  ١٣٢  ملادة اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر) Silabus(املقرر الدراسي   ٦
  ١٣٦  العاشرملادة اللغة العربية يف الفصل ) RPP(حتضري الدرس   ٧
  ١٤٠  احلادي عشرملادة اللغة العربية يف الفصل ) RPP(حتضري الدرس   ٨
خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل مدرسة هداية الصبيان الثانوية   ٩

  اإلسالمية
١٤٤  

خطاب رئيس مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية إىل عميد كلية   ١٠
  الدراسات العليا

١٤٥  

  ١٤٦  بطاقة اإلشراف  ١١
  ١٤٨  السرية الذاتية للباحث  ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 و 
 

  اجلداولقائمة 
  

  صفحة  موضوع  رقم

املدرسون يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية   ١
  ٥٣  مبيكاتيمور

  ٥٤  مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمورالتالميذ يف   ٢

الوسائل والبناء يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية   ٣
  ٥٦  مبيكاتيمور

  ٦١  املواد الدراسية لتعليم اللغة العربية  ٤

عدد تكرار إجابات الطالب عن حاجتهم إىل أن يتصلوا باللغة   ٥
  ٧٠  العربية

٦  
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  مستخلص البحث
يف مدرسة دراسة حالة ( منهج تعليم اللغة العربية حتليل وتقومي  .٢٠١١، خبـاري

). هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور بونتيانك كليمانتان الغربية 
الدكتور احلاج توركيس لوبيس واملشرف : املشرف األول. رسالة املاجستري

  .حممد سليمانالدكتور حممد شيخون : الثاين
  

   ، اللغة العربيةوالتعلم تعليمال ،منهج  :الكلمات األساسية
  

إن تطوير املنهج وإعادة النظر فيه أمر ضروري ألنه جيدد العملية التعليمية 
والتطوير قد ال تكون . ويدفعها من حسن إىل أحسن ومن حيز ضيق إىل رحاب أوسع

  .للوصول إىل ما هو أفضل وأحسندوافعه سوء املنهج وعجزه ولكنه حماولة 
 م بوصف ما هو كائنل وتقواليت حتلّهذه الدراسة هي دراسة حتليلية تقوميية 

 الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة عن 
بني ، وهو يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بونتيانك كليمانتان الغربية

الوقائع، كما يهتم أيضا بتحديد املمارسات الشائعة والسائدة والتعرف على املعتقدات 
 .واالجتاهات، عند األفراد واجلماعات وطرائقها يف النمو والتطور

احلادي عشر الفصل مجيع الطلبة يف الفصل العاشر وفهي ة هذه الدراسة نعيأما 
مبيكاتيمور بونتيانك  ان الثانوية اإلسالميةيف مدرسة هداية الصبياللغة العربية  مدرسيو

  .كليمانتان الغربية
املقابلة الشحصية مع أدوات البحث وهي الباحث يف هذا البحث استخدم   

املدرسة ومدرسي اللغة العربية واالستبانة املوجهة للطلبة ومدرسي اللغة العربية  رمدي
ية يف هذه املدرسة وهي اخلطة وبدراسة الوثائق املرتبطة مع منهج تعليم اللغة العرب

والوظيفي من املنهج الكامن غريها و) RPP(وحتضري الدرس ) silabus(الدراسية 
  .ملدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية



توصل هذا البحث إىل نتائج تتلخص أمهها يف أن منهج تعليم اللغة العربية يف   
تتماشى إىل حد كبري مع معيار املنهج القومي  مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية 

يف ضوء االجتاهات احلديثة رغم أن بعض جوانبها مل تتخل من التقيد باالجتاه 
  .التقليدي

يف جماالت أن يكون تعليم اللغة العربية تم بتزويد الطلبة ويقترح هذا البحث 
الدينية فحسب، املعارف والقدرات اللغوية على حد سواء وال يهدف إىل األهداف 

ل يتجه تعليم اللغة العربية إىل األهداف االتصالية واألكادميية من خالولكن  مع ذلك 
وأن تكون الطرائق املستخدمة حديثة مدخال . املواد التعليمية اجليدة اختيارا وتنظيما

وأسلوبا، والوسائل التعليمية حديثة نوعا وجودا، ونظام التقومي املتبع مناسبا مع 
   .املراد قياسها ختطيطا وتطبيقا تالاا
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The development of the curriculum and re-examined is necessary because 
it to renew the educational process and push it from good to better, and to narrow 
into a wider Rehab. And development may not be ill-motivated approach and its 
inability to, but try to reach what is better and better.  

This study is an analytical and evaluation study that analyzes and describes 
the what is an object for a curriculum for teaching Arabic in Senior High School 
of Islamic "Hidayatus Shibyan"  Mega Timur Pontianak West Kalimantan, which 
is concerned with identifying the circumstances and relationships that exist 
between the facts as is also concerned with identifying common practices and 
conditions and to identify on the beliefs and attitudes, when individuals, groups 
and modalities of growth and development.  

The sample of this study are all students in ten  class (X) and eleven  class 
(XI)  and all teachers Arabic language in Senior High School of Islamic 
“Hidayatus Shibyan” in Pontiank West Kalimantan.  

In this research The researcher used search tools is the indept interview 
with the school principal and teachers of Arabic language and quistionnaire to 
students and teachers of Arabic language and examine the documents associated 
with the methodology of teaching Arabic language in this school, a plan of study 
(silabus) and the preparation of the lesson (RPP) and other documents still have 
correlation with curriculum Arabic language in Senior high school of Islamic 
Hidayatus Shibyan.  

 Reach the results of this research are summarized in the most important 
that the approach of teaching Arabic language in secondary high school of Islamic 
Hidayatus Shibyan  largely in line with the standard national curriculum in light 
of recent trends, although some aspects did not abandon adherence to the 
traditional direction.  

The result of this research will be proposed in order to the teaching Arabic 
language to provide students the knowledge and language abilities with the same 
level, and not only to religion aspect, but also to the communicative and  
academic aspect by the choice and organized with the good subject. And the 
methods used  is new input method, and educational means rather new presence, 
and the evaluation system used with the appropriate area to be measured planning 
and implementation.  
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Buhori, 2011, Analisis dan Evaluasi Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab (Studi 
Kasus di Madrasah Aliyah Hidayatus Shibyan Desa Mega Timur 
Pontianak Kalimantan Barat). Tesis, Pembimbing 1) Dr.Torkis 
Lubis,DESS, 2) Prof.Dr. Muhammad Syaikhon Muhammad Sulaiman 
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Proses pengembangan kurikulum dan me reviewnya  kembali merupakan 
suatu hal yang urgen karena dengan hal itu akan mampu memberikan iklim baru 
dalam proses belajar mengajar dan mampu membawa pembalajaran pada hal yang 
lebih baik. Motif pengembangan kurikulum tidak hanya dikarenakan kurikulum 
itu buruk dan adanya kelemahan pada kurikulum tersebut, namun lebih 
merupakan upaya untuk memperoleh konstruk dan format yang terbaik. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi analisis 
evaluatif, dengan cara menganalisis dan mengevaluasi unsur-unsur yang terdapat 
pada Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Madrash Aliyah Hidayatus 
Shibyan Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Pontianak Kalimantan 
Barat. Langkah yang ditempuh adalah dengan mengidentifikasi keadaan dan 
hubungan yang terdapat antara fakta, begitu juga dengan memperhatikan  praktek-
praktek umumdalam pembelajaran  dan kondisi keyakinan dan sikap setiap 
individu dan  kelompok serta modalitas pertumbuhan dan perkembangannya. 

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
Madrasah Aliyah Hidayatus Shibyan kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas), serta 
guru bidang studi Bahasa Arab di sekolah tersebut. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 
peneliti adalah wawancara (interview) terhadap kepala sekolah dan guru bidang 
studi Bahasa Arab, angket yang diberikan kepada seluruh siswa dan juga guru 
bahasa Arab, serta studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan kurikulum pembelajaran bahasa Arab – seperti 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Silabus, dan beberapa dokumen lain  
dan beberapa dokumen lain yang masih memiliki kerterkaitan erat dengan 
kurikulum pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Hidayatus Shibyan. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil penelitian yang secara global 
dapat digambarkan bahwa kuriklum pembelajaran bahasa Arab di Madrasah 
Aliyah Hidayatus Shibyan secara garis besar selaras dengan kriteria kurikulum 
nasional dalam koridor konsep modern, sekalipun pada beberapa masih terlihat 
ketergantungan pada konsep tradisional. 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang harus 
ditempuh oleh pihak sekolah di antaranya hendaknya pembelajaran bahasa Arab 
difokuskan pada pengembangan pengetahuan kebahasaan dan kemampuan 



berbahasa siswa dalam kadar yang sama, dan pembelajaran ini tidak hanya 
diarahkan pada aspek keagamaan saja, namun lebih dari itu pembelajaran bahasa 
Arab hendaknya juga diarahkan pada pengembangan potensi siswa dalam ranah 
komunikasi dan akademik  yang dapat ditempuh dengan pemilihan dan 
pengorganisiran materi secara baik. Selain itu juga metode pembelajaran harus 
disesuaikan dengan pendekatan dan  style yang baru, media pembelajaran  yang 
digunakan serta sistem evaluasi yang digunakan sesuai dengan aspek kemampuan 
yang akan diukur, baik dalam aspek perencanaan maupun implementasinya. 
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  الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 مقدمة   - أ

إن تعليم اللغة العربية أمر مهم، وخاصة لكافة املسلمني الذين يريدون أن 
وذلك ألنّ اللغة العربية لغة القرأن الكرمي الذي هو املصدر . دينهما يف علوم حرويتب

األول يف الشريعة اإلسالمية وكذلك تكون العربية لغة احلديث النبوي الشريف الذي 
واللغة العربية هلا أمهية قصوى . اتفق املسلمون على أنه املصدر الثاين يف اإلسالم

العرب يلعبون ألن . مل العريب أو العامل اإلسالميبالنسبة إىل الناطقني ا، سواء يف العا
أو بعبارة . يف العامل، وكذلك يف توجيه أحداثه دورا هاما يف جمال السياسة واإلقتصاد

  .ن تعليم اللغة العربية شيء مهم  بالنسبة لكوا لغة الدين، واإلتصال والعلومإأدق، 

جيابه تعليم اللغة ما أبرز ويف جمال تعليم اللغة العربية تعد قضية املنهج من 
فعلى الرغم من . العربية، وهي الترمجة العملية للوصول إىل أهداف هذا التعليم

اإلهتمام املتزايد لدي األجانب يف تعلم وتعليم اللغة العربية سواء كانت بوصفها لغة 
بعدم القرأن والدين أو بوصفها لغة العامل والعلوم إال أن هذا االهتمام ال يزال يصطدم 

توفر مناهج متكاملة األبعاد واحملاور ميكن االعتماد عليها يف حتقيق متطلبات تعليم 
ينبغي على املنهج أن يساعد املتعلم على معرفة حاجته إذ . اللغة العربية بصورة أفضل

إن املنهج الصحيح يعني الطالب يف إشباع حاجتهم الضرورية، ف .١وكيفية حتقيقها
  ٢.وقتهمواملنهج األخر يضيع 

                                                             
دار الفكر للطباعة : عمان(، دراسات يف املناهج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان، ١

 ٦٧: ص.). م ١٩٨٧والنشر والتوزيع،
2 David Pratt, Curriculum, Desig and Development, Harcourt Brace Jovanovich 

Publisher, San Diego, 1980, p.62. 
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تعليم اللغة العربية يف املعاهد واملدارس بإندونيسيا مبراحل التطور لقد مر و
بدأ فظ والترمجة ألغراض الدينية إىل أن امللحوظ منذ أن كانت تعلّم عن طريق احل

ديث، ولألهداف األوسع نطاقا، وعن طريق الوسائل احلنهج التعليمها يسرب على 
إطار مواكبة االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغات  التكنولوجية احلديثة، وذلك يف

 .األجنبية

دير بالذكر هنا أن هذه التطورات ال تعين بالضرورة أن جمال تعليم من اجلو
فعلى الرغم من تطوره امللحوظ . ص من كل مشاكللاللغة العربية يف اندونيسيا قد خت

غة العربية يف معظم الدول شأن تعليم الل–إال أن تعليم اللغة العربية يف اندونيسيا 
ما زال يتعرض ملشاكل منهجية كثرية تدور حول صياغة األهداف، واملواد  - األجنبية

التعليمية أو حمتوى املنهج،  وطرائق التدريس مث التقومي، حيث أن كل ذلك من عناصر 
 . املنهج

. يسياتعليم اللغة العربية يف إندون انفس ما يتعرض هلهي هذه القضية املنهجية  
أن العربية حتتل مكانا عظيما يف اتمع اإلندونيسي ويشكل تعلمها من رغم فعلى ال

ونشرها مما شغل جهود العلماء واهتمامهم منذ أيام طويلة من تاريخ هذا البلد إال أن 
تعليمها ال يزال يفتقر إىل مناهج العربية احلديثة املتطورة اليت ميكن االعتماد عليها يف 

غة العربية على ضوء ما خططه علماء التربية مناسبا لتعليم اللغة العربية لغري تعليم الل
  . الناطقني ا

فاملنهج املتبع لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا على وجه عام ال يزال يستند إىل   
ويتضح ذلك على املثال من األهداف اليت . تعليم اللغات األجنبيةيف  ةاالجتاهات القدمي

على تعليم اللغة العربية يف مجيع املستويات التعليمية اليت تنحصر إىل حد كبري وضعت ل
كما يتضح ذلك من طرائق التدريس املتبعة اليت ال تزال تستند إىل . األهداف الدينية

مدخل الترمجة والقواعد اليت تعد أقدم ما يعرف من مداخل وطرائق تعليم اللغات 



٣ 

 

التعليمي الذي تستمد منه املواد واملقررات  وكذلك من حيث احملتوى. األجنبية
الدراسية فهو ال يزال يعتمد على الكتب املقررة اليت يف كثري من األحيان ال تتناسب 
مع مستوى وثقافة املتعلمني كما ال تليب احتياجام اللغوية من املهارات واملعارف 

  .٣اللغوية

رق االنتفاع طاحلاجات وكان رجال التربية خيتلفون فيما بينهم حول مفهوم   
ا يف بناء املناهج كما يرى رجال التربية التقليدية أن حاجات التالميذ هي األمور اليت 

وهذا . سوف حيتاجون إليها يف مستقبل حيام دون أن يعطوا اهتماما كبريا حباضرهم
وكذلك   ٤.املفهوم يؤدي إىل جفاف الدراسة وال يتيح الفرص املناسبة للتعلم والنمو

ال يصلح أن يستجيب املنهج ملطالب املوقف احلايل املباشر دون أن يهتم باملتطالبات 
تشكيل املنهج ليتسق مع متطلبات املوقف السريع عدم من اخلطورة واألساسية للثقافة، 

  ٥.احلاضر

منهج تعليم اللغة العربية باملدرسة الثانوية االسالمية هو املنهج للمتوسطني، و
لطالب يف ضوء هذا املنهج حيث أن يتعلم  ويتعمق جمموعة من النصوص حيث أن ا

ذه املعلومات يتعلم الطالب . لكترونيةالعربية جيدها من خالل الوسائل املطبوعة واإل
  . ثقافة نفسه وثقافة األخرين

وبالنسبة ملنهج تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، أجازت احلكومة املدارس أن 
 Kurikulum(املدرسي املسمى باملنهج على املستوى الوحدة التعليمية  تصمم املنهج

                                                             
مناهج تعليم تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي يف إندونيسيا يف ضوء نصر الدين إدريس جوهر،    ٣

جامعة :السودان(، رسالة الدكتورة، غري منشورة )دراسة حتليلية تقوميية( اللغة العربية للناطقني بغريها
  ٢: ، ص)٢٠٠٦اخلرطوم، 

 ٨٤: ، ص.) م١٩٧٧جامعة الكويت ، : الكويت(، املناهج املعاصرةالدمرداش عبد ايد سرحان،   ٤
دار النهضة العربية،    :القاهرة(، املناهج، أسسها ختطيطها تقوميهاحيىي حامد هندام وجابر عبد احلميد جابر،   ٥
 ١٥٨: ص .) ت.د



٤ 

 

Tingkat Satuan Pendidikan .(بقرار وزارة التربية الوطنية جلمهورية ما جاء هذا و
  ):١(الفقرة وهي يف  ١فصل  ٢٠٠٦سنة  ٢٤إندونيسيا  رقم 

ور املنهج أن تط هلاميكن الوحدة الدراسية من املستوى اإلبتدائي والثانوي إن 
  ٦...املدرسي وتقرره وفقا على حاجات تلك املدرسة 

تفاوت حاجات املدارس وحاجات الطلبة قد اعترفت باحلكومة وهذا يعين أن    
وفقا  وتطوره فيها حىت متكن كل مدرسة بإندونيسيا أن تصمم املنهج املدرسي

   .حلاجاا
ألنه جيدد العملية  ومن هنا فإن تطوير املنهج وإعادة النظر فيه أمر ضروري

والتطوير قد . التعليمية ويدفعها من حسن إىل أحسن ومن حيز ضيق إىل رحاب أوسع
  ٧.ال تكون دوافعه سوء املنهج وعجزه ولكنه حماولة للوصول إىل ما هو أفضل وأحسن

ويرى عبد الرمحن حسني أنه اختلف وسائله . وقد اتسع جمال التطوير للمنهج  
ملنهج، وأصبح التطوير لذلك يشمل مجيع جوانب املنهج من بعد أن اختلف مفهوم ا

  ٨.األهداف واملادة أو احملتوى والطريقة والتقومي
وهذا يشري إىل أن تطوير املنهج يتضمن جماالت كربى تتناول ما يقدم للطالب    

  .كما تتناول مجيع املؤثرات والعوامل اليت تؤثر يف العملية التربوية وحتدد آثارها
ستندا على املنهج وطورته مومن املدارس اليت صممت منهج تعليم اللغة العربية    

الثانوية اإلسالمية مبيكا " هداية الصبيان"الصادر من وزارة الشؤون الدينية هي مدرسة 
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لغري الناطقني ا جبامعة اإلمام حممد بن جتربة املنهج يف معهد تعليم اللغة العربية عبد الرمحن حسني،   ٧
: الرياض( ٣ورقة عمل يف وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، جز سعود اإلسالمية الرياض، 

  ١٠٥: ، ص)م ١٩٨٥
،   وملزيد املعلومات بالنسبة ال تطوير املنهج املدرسي كما أشار إليه وزارة ١٠٥: املرجع نفسه، ص   ٨

فرع  ١قطعة  ٢٠٠٦سنة  ٢٤قرار وزارة املعارف القومي رقم " املعارف القومي مجهورية إندونيسيا فانظر إىل 
  )ب(يف املقرر الثاين فرع  ٢٠٠٨سنة  ٢وقرار وزارة الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيا رقم ) ٢(



٥ 

 

طلبة هذه املدرسة من سائر املناطق  جاءولقد . بونتيانك كليمانتان الغربية تيمور
من املدارس  ماملدارس املتوسطة االسالمية وبعضه يخرجي هماملختلفة  وكان معظم

  .هلذا األمر تفاوتت مهارم ومعلومام اللغوية والدينيةواملتوسطة العامة، 
الحظ الباحث أن هذه املدرسة تتبع املعايري الوطنية اليت وضعتها وزارة الشؤون 

 يبىن على حتليل الدينية مجهوية إندونيسيا وقامت املدرسة بتصميم املنهج املدرسي ال
  :ة األمور التاليةعادارس اليت تريد بناء املنهج  املدرسي مرااملاحلاجات مع أن على كل 

 حاجام  وشئوم وبيئتهم منووالتركيز على طبييعة الطالب،  - ١
 التنوع والترابط - ٢
 االتساق مع تطور العلوم والتكنولوجيا والفنون - ٣
 االتساق مع احلاجات - ٤
 الشمول والتتابع - ٥
 التعلم طوال احلياة - ٦
 ٩التوازن بني الشؤون الوطنية واحمللية   - ٧

بالبحث حول منهج تعليم اللغة العربية يف قام الباحث ومن هذا املنطلق، 
،  بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"مدرسة 

ف ما هو كائن، وهو يهتم لتحليل املنهج وتقوميه وذلك بوصهذا البحث الذي جاء 
بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع، كما يهتم أيضا بتحديد 
املمارسات الشائعة والسائدة والتعرف على املعتقدات واالجتاهات ، عند األفراد 

 .واجلماعات وطرائقها يف النمو والتطور
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٦ 

 

  تهأسئلمشكلة البحث و   - ب
مشكلة البحث يف هذه الدراسة هي حتليل وتقومي منهج بناًء على ما تقدم، ف

الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور " هداية الصبيان " تعليم اللغة العربية يف مدرسة 
  : على النحو اآليت ويتفرع هذه املشكلة إىل أسئلة البحث . بونتيانك كليمانتات الغربية

" هداية الصبيان"رسة أهداف منهج تعليم اللغة العربية مبدمطابقة ما مدى  - ١
باحتياجات الطالب  بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور

  ؟اللغوية 
" هداية الصبيان"حمتوى منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة ما مدى تناسب  - ٢

 ؟بونتيانك كليمانتان الغربية مع نفسية الطالب الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور
الثانوية " هداية الصبيان"إىل أي مدى تضمن منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة  - ٣

بونتيانك كليمانتان الغربية طرائق التدريس متعددة  اإلسالمية مبيكا تيمور
  األنواع واملداخل؟

 مع أهداف املنهج ؟نظام التقومي املتبع ما مدى تناسب  - ٤
 

  البحث أهداف  - ج
  :األهداف التالية يسعى هذا البحث إىل حتقيق و

" هداية الصبيان"أهداف منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة مطابقة معرفة مدى  - ١
مع احتياجات  بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور

  .الطالب اللغوية
" هداية الصبيان"حمتوى منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة معرفة مدى تناسب  - ٢

 .بونتيانك كليمانتان الغربية مع نفسية الطالب اإلسالمية مبيكا تيمورالثانوية 



٧ 

 

هداية "معرفة مدى اشتمال مضمون منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة  - ٣
بونتيانك كليمانتان الغربية لطرائق  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" الصبيان

  .التدريس متعددة األنواع واملداخل
 .مع أهداف املنهجالتقومي املتبع نظام معرفة مدى تناسب  - ٤

  
  

  البحث فروض  - د
  :التالية البحث فروض إىل الباحث يستند العلمى البحث هذا ىف

 أهداف منهج تعليم اللغة العربية ال تناسب مع احتياجات الطالب - ١

أهداف منهج تعليم اللغة العربية ال تغطي السعي إىل اكسـاب الطـالب    - ٢
 .مجيع املهارات اللغوية

 .املنهج املتبع حاليا ال يناسب نفسية الطالبحمتوى  - ٣

طرائق التدريس املستخدمة يف ضوء هذا املنهج غري متنوعة إذ أا منحصرة  - ٤
 .يف طريقة القواعد والترمجة

 .نظام التقومي املتبع يف ضوء هذا املنهج ال يناسب أهداف املنهج - ٥

 

  أمهية البحث -هـ
يف إثراء املعرفة أن يسهم يف ناحية األمهية النظرية يقصد هذا البحث 

" هداية الصبيان"واملعلومات واخلربات حول منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة  
يطابق مع وهي يف إعداد تطوير املنهج الدراسي الذي الثانوية اإلسالمية ، 

رحلة امليف نظريات التطورات املنهجية احلديثة يف جمال تعليم اللغة العربية 
  .الثانوية



٨ 

 

أن يكون هذا البحث مبعلوماته  أراد الباحثية األمهية التطبيقية ويف ناح
الثانوية " هداية الصبيان"ونتائجه مفيدا ومرجعا ملعلمي اللغة العربية مبدرسة 

يف معرفة اخلربات التعليمية، وطرائق التدريس، واستخدام الوسائل، , اإلسالمية
  .أدائهم التعليمي وإعداد التقومي، وغريها مما حيتاجون إليه يف حتسني

 حدود البحث   - و
هذه الدراسة على حتليل وتقومي املنهج  اقتصرت  :  احلدود املوضوعية  -١

هداية "مدرسة  هتاملدرسي للغة العربية الذي وضع
الثانوية اإلسالمية مستندا على املنهج الصادرة " الصبيان

وهو الذي يسمى بـ       الدينية  وزارة الشؤون عن
)" KTSP(على وحدة التعليم املنهج املستوى " 

. ستوى الثانوي اإلسالمية يف إندونيسياامليف  امنحصر
وهي املنهج األربعة  كما تقتصر الدراسة على عناصر

 األهداف واحملتوى وطرائق التدريس مث التقومي

هداية "حدد الباحث مكان البحث ىف مدرسة  :  احلدود املكانية  -٢
بونتيانك  تيمور الثانوية اإلسالمية مبيكا" الصبيان

مكانا ختار الباحث هذه املدرسة او. كليمانتان الغربية
مادة باعتبارها لبحث ألن اللغة العربية تدرس فيها ل

املدرسة تابعة للمعاهد اإلسالمية  ، وألنإجباريةدراسية 
السلفية ولكن كثريا من الطلبة اليستطيعون أن يتصلوا 

 .اليومية حيامباللغة العربية يف 

من السنة  الفصل الدراسي الثاين هذا البحث ىفعقد  :   نيةااحلدود الزم -٣
 .مـ٢٠١١–٢٠١٠الدراسية 



٩ 

 

 حتديد املصطلحات  - ز

من املصطلحات، و لتسهيل  ايف هذا البحث عددالباحث  استخدم
  :املصطلحات املستخدمة كما يلي هذه الباحث  يشرحالبحث سوف 

 للتالميذ املدرسة يؤها اليت التربوية اخلربات جمموعة) : curriculum( املنهج - ١
 الشامل النمو على مساعدم بقصد خارجها أو داخلها

 والدينية، والثقافية، العقلية،(  اجلوانب جامع يف
 إىل يؤدي منوا) والفنية والنفسية واجلسمية واالجتماعية

 التربوية األهداف حتقيق على ويعمل سلوكهم تعديل
  ١٠.املنشودة

تعليم اللغة العربية يف هذا البحث فهو منهج أما منهج 
" هداية الصبيان"مدرسة  اللغة العربية الذي وضعته

 بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور
الدينية يف  الشؤوناليت تستند على ما وضعتها وزارة 

ويشمل املنهج على الوثائق املتعلقة بتعليم , إندونيسيا
عربية يف هذه املدرسة من اخلطط الدراسية، وخطة اللغة ال

التدريس، واملواد الدراسية، مث األهداف، وكذلك طرائق 
أو التدريس املستخدمة والوسائل التعليمية مث التقومي 

  .االختبارات اللغوية املستخدمة
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١٠ 

 

هو عملية التدريس داخل الفصل أو خارجه، والتدريس أو :   التعليم  - ٢
ملعلومات من املعلم اإلجيايب إىل املتعلم التعليم هو نقل ا

    ١١.امللتقي الذي ليس له إال أن يقبل ما يلقيه املعلم
هو جمموعة اخلربات التربوية، واحلقائق، واملعلومات، اليت :          احملتوى - ٣

وكذلك االجتاهات والقيم اليت . يرجى تزويد الطالب ا
كية اليت يراد وأخريا املهارات احلر. يراد تنميتها عندهم

إكساا إياها دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف 
    ١٢.ضوء األهداف املقررة يف املنهج

هي جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنطيم اال :   طرق التدريس - ٤
اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق األهداف التربوية 

      ١٣.املعينة
اليت يقوم ا الفرد أو اجلماعة ملعرفة مدى  هو العملية     :    التقومي - ٥

النجاح أو الفشل يف حتقيق األهداف العامة يتضمنها 
املنهج، وكذلك نقاط القوة والضعف به حىن ميكن 

    ١٤.حتقيق األهداف املنشودة ألحسن صورة ممكنة
اسم املدرسة الثانوية اإلسالمية اليت تقع ىف قرية :  هداية الصبيانمدرسة  - ٦

ور كوبورايا مبدينية بونتيانك كليمانتان ميكاتيم
وهي ميدان البحث يف هذا  .إندونيسياالغربية 
  .البحث
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منشورات املنظمة : إيسيكو(، مناهجه وأساليبه: تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  ١٢
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 .١٨٦: ، ص  مرجع سابقحليمي أمحد الوكيل وحممد أمني املفيت،  ١٤



١١ 

 

  الدراسات السابقة -ح
تحليل املنهج وتقوميه قام ا اهتمت باليت البحوث العلمية د من وجد عد

  : الباحثون فيما سبق منها
الكلية مناهج اللغة العربية يف ،  )٢٠٠٦(حسن بن عبد الوهاب إييت  -١

العلوم  املاجستري درجة لنيل مقدم تكميلي حبث(  دراسة تقوميية ،اإلسالمية جباال
يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية باجلامعة  اللغة وآدا  يفاإلنسانية 

 ). اإلسالمية العاملية مباليزيا 
 اليت واملشكالت الصعوبات جوانب كشف إىل امليدانية الدراسة هذه دف
 جاال – اإلسالمية الكلية يف وتعليمها ثانية لغة بوصفها العربية اللغة تعلم تعوق

 ولتحقيق .الكلية ا تتسم اليت اإلجيابيات على التعرف جبانب تايالند جبنوب
ف وص على يركز الذي التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم اهلدف، هذا

 البيانات مجع خالل من واملشكالت والصعوبات اإلجيابيات لنقاط وحتليل
  .املناسبة االستبانات باستخدام ا املتعلقة

 بناء حيقق أن بإمكانه املوضوع أن أمهها من شىت، نتائج إىل الباحث وصل وقد
اتمع  متطلبات وحتقيق اإلسالمية الرسالة أداء على القادر الصاحل املؤمن اجليل

 التايالندية احلكومة أن أيضا النتائج ومن .املعادية التيارات مواجهة على والقادر
 يف متساوية حقوقًا للخرجني وأعطت الكلية خترجها اليت بالشهادات اعترفت

 تعلم يف الطالب رغبة ازدياد وكذلك .وغريها الشهرية الرواتب مثل العمل جمال
  .املختلفة اإلسالمية والعلوم النبوي واحلديث الكرمي القرآن لفهم العربية اللغة
 تعليم منهج أن منها واملشكالت، الصعوبات بعض حبثه أثناء للباحث اكتشف وقد
 صالحيته مدى لتقومي املواد بعض يف النظر إعادة إىل حيتاج القسم يف العربية اللغة

 .للطلبة وفعاليته
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تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي ، )٢٠٠٦(نصر الدين إدريس جوهر  -٢
دراسة ، يف إندونيسيا يف ضوء مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بغريها

معهد اخلرطوم  يف اهالدكتور درجة لنيل مقدم تكميلي حبث( ، حتليلية تقوميية
 ). الدويل

يهدف هذا البحث الوقوف على ما إذا كانت هذه املناهج بكل ما فيها من عناصر 
. العربية للناطقني بغريها يف ضوء االجتاهات احلديثةتتناغم مع منهج تعليم اللغة 

واستعان الباحث يف هذه الدراسة مبنهج البحث الوصفي التحليلي الذي حيلل 
  .ويقوم ما هو كائن من املنهج

ونتيجته أن تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي يف إندونيسيا يف ضوء 
مل  رغم أن يف بعض جوانبها، الناطقني بغريهامناهج تعليم اللغة العربية لغري 

وجاءت هذه النتيجة على أساس اكتشافات . االجتاه التقليدي عتتخل متاما م
 :الدراسة التالية

أهداف تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي يف إندونيسيا واضحة  -
وحمددة، وتناسب مستوى الطالب، وتشتمل بشكل عام على مجيع 

ألربع، وكذلك تشمل على التعرف خصائص اللغة العربية من املهارات ا
حيث األصوات والكلمات والتراكيب، مث تشمل على الثقافة العربية 

 .اإلسالمية
وأن حمتواها يناسب مستوى الطالب، ويشتمل إىل حد كبري على مجيع  -

املهارات اللغوية، وعلى خصائص اللغة العربية من حيث األصوات 
 .كيب، وعلى التعرف الثقافة العربية اإلسالميةوالكلمات والترا

الطريقة (منهج تعليم اللغة العربية تتبع طرائق التدريس املتعددة األساليب  -
 .، وكذلك تم بتنمية املهارات اللغوية)االنتقائية
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نظام التقومي املتبع  يف تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي يف إندونيسيا  -
وأما أدوات القومي املستخدمة تقيس وحتدد مدى . هجهتناسب أهداف منا

 .تطور الطالب وتقدمهم بعد أن يدرسوا اللغة العربية
منهج اللغة العربية مبدرسة رمحنية املتوسطة االسالمية ) ٢٠٠٨(عبد سعيد،  -٣

 حبث( ، دراسة وصفية حتليلية تقوميية، مبينور مراجنني دماك جاوى الوسطى
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  يف سترياملاج درجة لنيل تكميلي
 ). مباالنج

دف هذه الدراسة إىل معرفة اتساق منهج اللغة العربية مبدرسة رمحنية املتوسطة 
وأما منهج البحث املستخدم هو املنهج الوصفي . اإلسالمية مع احتياجات الطالب

  .التقوميي
اللغة العربية مبدرسة رمحنية املتوسطة و النتيجة منه أن اتساق منهج تعليم 

 :االسالمية مبينور مراجنني دماك جاوى الوسطى من حيث االحتياجيات الدينية 
تتناسب أهدافه باحتياجات الطالب، وحمتواه يشمل التعرف على مواد  -

 .الفقه والعقيدة، والثقافة اإلسالمية، مث يشمل نطق األصوات العربية
ة فيها هي طريقة القواعد والترمجة وهذه الطريقة طريقة التدريس املستخدم -

 .مل تدرب الطالب على نطق االصوات العربية
تكون تقومي منهج اللغة العربية ال يقيس قدرة الطالب على نطق األصوات  -

 .العربية
، منهج تعليم اللغة العربية يف معهد كرانج أسم )٢٠٠٨( زهرة بناداري - ٤

جامعة موالنا مالك  يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث(  ،باتشريان الموجنان
  ). إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

وهدف هذا البحث هو معرفة املشكالت املتعلقة مبهاريت الكالم واالستماع يف 
املدرسة الثانوية مبعهد كراجنأسم باجريان الموجنان وحماولة إجياد احللول هلا من 
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التعليمية وكذلك الزمن املقرر لتدريس مهاريت الكالم الطريقة واملواد والوسائل 
أما . اريت الكالم واالستماعهواالستماع املناسبة بالنظرية العملية لتدريس م

املنهج املستخدم يف هذا البحث فهو املنهج الكمي والكيفي من حيث تناول 
  . بيانتها والوصفي من حيث حتليل بيانتها

 :والنتيجة منه 
مهاريت االستماع والكالم يشمل على الطريقة والوسائل  إن منهج تعليم -

 .التعليمية واملادة املدروسة
إن منهج تعليم مهاريت االستماع والكالم يف املدرسة الثانوية مبعهد كرانج  -

وذلك . أسم مل يستوف النجاح لدي الطلبة يف مهاريت االستماع والكالم
 تأت باملناسبة حنو تعليم ألن الطريقة املستخدمة مل - كما قالت الباحثة –

مهاريت االستماع والكالم، وحمتوى املواد الدراسية ال تالئم بالزمن الالزمة 
هلذه املادة، مث أن الوسائل التعليمية  املستخدمة غري جيدة، رغم أن هناك 
معمل اللغة  ولكنها ال تستخدم اسخداما حقيقيا يف تدريس مهاريت 

 .االستماع والكالم
اللغة  تعليم منهج عن كتب حبثا الباحث جيد البحوث السابقة ملنظرا إىل 

) طريقة، تقومي, حمتوى, أهداف(الذي حيلل ويقوم عناصر املنهج االربعة  العربية
 متشاة قدمت حبوث هناك احلايل، ولكن البحث ىف كمااملستوى الثانوي،   يف

 دراسته يف البحوث هذه من الباحثاستفاد و. ةااملاجستري والدكتور لنيل درجة
   .الناطقني لغري العربية اللغة تعليم جمال كثرية يف جوانب يف لتشاها
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  الفصل الثاين
             اإلطار النظري

قدم الباحث يف هذا الفصل اإلطار النظري مما يتعلق مبفهوم املنهج، أسسه، 
  .وعناصره، وأنواع مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا

  املنهج مفهوم  -  أ
 مل إن التعليمية، العملية عناصر من أساسي عنصر) curriculum( املنهج

 للطّالب يقدم أن ينبغي ملا شامالً تصورا يقدم أنه ذلك يف والسبب. صلبها يكن
 قيم من لديه ينمى أن ميكن وما مهارات، من يكتسبه أن جيب وما معلومات، من

 مفهومني وعن واصطالحا لغة املنهج مفهوم عن توضيح يلي فيما. واتجاهات
  . وحديثا قدميا هلما

 األمر حممد ج ويقال)) ج(( هو اللغة ىف منهج لكلمة الثّالثي األصل
 أي)) اهلاء بسكون(( والنهج)). سلكه(( الطّريق ج, ))وأوضحه أبانه أي(( جا

 وهي, سلوك, طريق مبعىن مصدر هو" منهج" وكلمة. الواضح الطّريق سلك
 الطريقِ ومنهج كَنهجٍ منهج. اتبع أو سلك أو طرق مبعىن" ج" الفعل من مشتقّة
لكُلٍّ جعلْنا منكُم (يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل " املنهج"وورد كلمة  ١٥.وضحه

وتعين   Curriculumويقابل املنهج يف اللغة االنكليزية كلمة . ١٦)شرعةً ومنهاجاً
   .ميدان السباق

                                                             
دار صادر املكتبة الشاملة : بريوت(١. ، طلسان العرب .حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري   ١٥

  ٣٨٣: ص  )اإلصدار الثاين
 ٤٨): املائدة( ٥القرأن،   ١٦
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و ) دول(وأما مفهوم املنهج اصطالحا فعرف علي الديري نقال عن 
بأن املنهج هو كل اخلربات التربوية اليت تتضمنها املدرسة أو اهليئة أو ) رجيان(

املؤسسة حتت إشراف ورقابة وتوجيه معني، أو بعبارة أخرى أنه مجيع اخلربات 
هذه التصرحات   ١٧.التربوية اليت تايت إىل املدرسة وتعترب املدرسة مسؤولة عنها

ور مهم يف تطوير املنهج وتنفيذه،  وكذلك ال بد تقرر بوضوح بأن املدرسة هلا د
للمدرسة أن تصمم املنهج وفق أهداف حمددة وحتت قيادة سليمة لتساعد على 

  . حتقق النمو الشامل من مجيع النواحي اجلسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية

جمموعة من املقررات واخلربات بأن املنهج هو  بسيوينوعرف إبراهيم 
وبعبارة أدق أنه مجيع أنواع  ١٨.التالميذ حتت توجيه املدرسة أو الكلية يكتسبها

النشاط اليت يقوم التالميذ ا، أو مجيع اخلربات اليت ميرون فيها حتت إشراف 
  ١٩.املدرسة وبتوجيه منها  سواء أكان ذلك داخل أبنية املدرسة أم يف خارجها

يف كتابه  George Willis  و Colin J.Marsوأوضح تعريف املنهج ما قال 
“Curriculum Alternative Approach, ongoing Issues "  

- Curriculum is such “permanent” subjects as grammar, reading, logic, 
rhetoric, mathematics, and the greatest books of the Western world that 
best embody essential knowledge. 

و املواد الدائمة مثل القواعد والقراءة واملنطق واخلطابات املنهج ه(
والرياضيات وأعظم الكتب يف العامل الغريب اليت تشمل أفضل املعارف 

 )األساسية

                                                             
، ص ) م١٩٩٣دار الفرقان، : أربد(، مناهج التربية الرياضية بني النظرية والتطبيقعلي الديري وأخرون،   ١٧
٢١ – ٢٠. 
  ٢٩: ، ص)م١٩٩١،دار املعارف: القاهرة(، ٣، ط املنهج وعناصرهعمرية،  بسيوينإبراهيم   ١٨
  ١٧: ، صمرجع سابقصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   ١٩
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- Curriculum is those subjects that  are most useful for living in 

contemporary society  ) تمع املعاصراملنهج هو  املواد املفيدة للعيش يفا(  
- Curriculum is the totality of learning experiences provided to students so 

that they can attain general skills and knowledge at a variety of learning 
sites. 

اخلربات التعليمية املقدمة للطالب حىت يتمكنوا من  ةاملنهج هو جمموع(
رات واملعارف العامة يف جمموعة متنوعة من مواقع احلصول على املها

  .٢٠)التعلم

من خالل الشرح السابق والتعريفات املختلفة املعطاة،  ميكن القول بـأن  
 لتحقيـق  التربويـون  يسـلكه  أن ينبغي املدرسة قبل من لطريق خطّة هو املنهج

التعريفـات  نّ مجيع مث إ. وإلحداث النمو الشامل للطلبة جبميع النواحي أهدافهم
وإن اختلفت يف مضموا إال أا تتضمن يف جمموعهـا واجتاهاـا األهـداف    

   .واحملتوى والطرق والوسائل مث التقومي

 ينبغي الّذى أنّ إالّ. كبرية اصطالحا ومفهومه لغة ج مفهوم بني والصلة
  . حديث واألخر قدمي أحدمها  للمنهج مفهومني بني الفرق هو أوالً يهعل نقف أن

  

 للمنهج القدمي املفهوم - ١
 للطّالّب يقدم الّذي syllabus الدراسي املقرر قدميا باملنهج يقصد كان

. الدراسة غرفة داخل ىف لتالميذه املدرس يشـرحه الذي أي معينة مادة يف
  للرياضيات، وثالث للتاريخ، آخر وهناك, للجغرافيا خاص مقرر فهناك
   ٢١.وهكذا للّغة، ورابع

                                                             
20 Marsh, C. J. & Willis, G. (2003). Curriculum: Alternative approaches, ongoing 
issues. (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall, 
(http://coefaculty.valdosta.edu accessed on 10 march 2011) . 

 ٦٠-٥٩: ، صمرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،   ٢١
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عبارة  للمنهج القدمي املفهوم إن) Oemar Hamalik( محالك عمر وقال
عن جمموعة املواد الدراسية اليت يدرسها الطلبة أو التالميذ ألجل النجاح يف 

  ٢٢.اية السنة الدراسية أو لنيل الشهادة

فعلى هذا األساس يتضح لنا أن املواد الدراسية يف ضوء املفهوم القدمي   
–وقد ساد هذا املفهوم .  للمنهج خربات ماضية وأن أهدافها لنيل الشهادة

طويال وال يزال حىت اآلن، وكذلك   -)S.Nasution(ناسوطيون .كما قاله س
  ٢٣.ومؤيدون شاع هذا املفهوم يف بالدنا إندونيسيا، وله أنصار

هذا املفهوم يستمد مقوماته من ويتضح ىف ضوء اإلستعراض السابق أنّ 
الفكر القدمي للتربية الذي حيدد أهدافها بالتركيز على اجلانب العقلي للمتعلم 
أي إنه يهتم فقط باحملتوى مبا فيه من حقائق ومفاهيم ومبادئ وحفظ املادة 

يسمو على حواس إن العقل ( الدراسية ويستند إىل الفكر الذي يعترب 
ولذا أصبح دور الدراسة حمصور يف تزويد الطلبة باملعلومات وحشو ) اإلنسان

  .أذهام باملادة الدراسية

   للمنـهـج احلديث املفهـوم - ٢

جاء املفهوم احلديث للمنهج كرد فعل للمفهوم القدمي والتقليدي 
املنهج ما للمنهج، وبدأ بدعوات من املربني وفالسفة التربية إىل أن يتضمن 

وراء قاعة الدرس ليشمل االهتمام باجلوانب املهارية والوجدانية للطلبة 
  .إضافة إىل اجلوانب املعرفية

 واملواقف النشاط أنواع مجيع يشمل -احلديث مبفهومه – واملنهج
 داخل املدرسية املؤسسة إشراف حتت التالميذ ا مير الّىت التعلمية أو التعليمية

                                                             
22   Hamalik, Oemar, Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 
Sistem dan Prosedur. Cet. 1(Bandung: Trigenda Karya,1993) p. 18  
23  Nasution,S, Pengembangan Kurikulum, Cet.5 (Bandung: Citra Aditya, 1993) p. 9  
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كما نقله خري –وعرف عبد القادر يوسف   ٢٤.وخارجها ملدرسةا جدران
املنهج يف التربية احلديثة بأنه جمموعة خربات وجتارب تعلم  -الدين وأخرون

   ٢٥.األطفال حتت إرشاد املدرسة

 جوهري إدريس نقله كما بلوم عند  للمنهج آخر جديد مفهوم هناك  
 واالجتماعية التربـوية اخلربات جمموعة أنه التعليم، علم مبادئ كتابه ىف

 ليقوموا للتالميذ وتعدها املدرسة ختطّطها الىت والعلمية والفنية والثّـقافية
 من أمناطا إكسام دف خارجها أو الدراسة غرفة داخل تعلّمها على

 اإلتجاه حنو السلوك من أخرى أمناطا تغيريهم أو تعديلهم دف أو السلوك
 املصاحبة الالّزمة األنشطة جلميع ممارستها خالل من وذلك. فيه املرغوب

  .  ٢٦اخلربات تلك لتعلّم

 Bloom بلوم قدمه الذي للمنهج احلديث املفهوم هذا ضوء وعلى   
 أو املوضوعات على يقتصر ال الواسع مبفهومه املنهج بأن نفهم أن فنستطيع

  :  مايلي يتضمن ولكنه فحسب، الدراسية املقررات أو املواد

 األمل على وهي تربوية أسس وفق تنظّم أن البد الىت الدراسية املقررات  ) أ
 .منوهم ومطالب ومستويام التالميذ حبياة الصلة وثيقة تكون أن

 املدرس إليها ويرجع التالميذ عقول ملستوى املناسبة واملراجع الكتب  ) ب
 .املستقبل ىف تالميذه حبياة متصلة مادته تكون حىت معرفته لتوسعة

 .الدرس يشرح حني املدرس ا يستعني حبيث التعليمية، الوسائل  ) ج

                                                             
 ١٢: ص .)م١٩٨٥دار النفائس، : لبنان( تدريسها، وطرائق العربية خصائص معروف، حممود نايف ٢٤

25 Khairuddin, dkk., Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implemesinya di 
Madrasah. (Jogjakarta: Pilar Media, 2007) p. 26 

 ٤: ص) ٢٠٠٥ األمني، مطبعة: مادورا برندوان( ،التعليم علم مبادئ جوهري، إدريس حممد  ٢٦
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 إجيابيتهم و التالميذ نشاط أساس على تقوم أن البد الىت النشاطات  ) د
 ىف كالتطبيق خارجه أو الفصل داخل األمور مجيع ىف ومشاركتهم

 .ذلك وغري واللعب والتمثيل املعمل

 املنهج واصالح العقلية التالميذ قدرة معرفة فوائدها من الىت االمتحانات  ) ه
 .والتربية

 من للمتعلم اخلارجي اال تنطيم بواسطتها يتم اليت التدريس طريقة  ) و
 . معينة تربوية أهداف حتقيق أجل

) الرياضة أجهزة( واملعدات) املالعب( واملرافق املباىن مثل الوسائل  ) ز
 اجلسمية مشاعرهم لتعبري وذلك لتالميذها املدرسة تعدها الىت وغريها

 .والنفسية
  

 اللغة بتعليم املالئم احلديث املنهج تعريف هنا بالذكر اجلدير ومن
 أمحد رشدي وذكره اقترحه كما وذلك, ا الناطقني لغري ثانية كلغة العربية
 عن يتم معني تنظيم هو ثانية كلغة العربية تعليم مبنهج يقصد الذى أن:  طعيمة
 والنفس والوجدانية املعرفية اخلربات من مبجموعة الطالب تزويد طريقه

 ومتكّنهم, لغام عن ختتلف الىت العربية باللغة االتصال من متكّنهم الىت احلركية
 خارجه أو التعليمي املعهد داخل الالزمة النشاط أوجه وممارسة ثقافتها فهم من

 . املعهد هذا إشراف حتت وذلك

  : مبايلي التعريف هذا ويتميز

 .املنهج اىل والنظر التنظيم مببـدأ أخذه  ).أ 

 .املنهج وعناصر املنهج مفهوم بني متييزه  ).ب 

 .التعليمية العملية اىل الشاملة نظرته  ).ج 

 .الناس بني االتصال حتقق بأا اللغة لوظيفة حتديده  ).د 
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 .اللغة تعليم ىف املسؤولية جلهة حتديده  ).ه 

   ٢٧.غايـة ال وسيلة أنه على املنهج اىل النظرة  ).و 
 

 مبفهومه التربية املنهج أن نستنتج أن فيمكننا السابقة التعريفات من نظرا
يشمل مجيع اخلربات  هو وإمنا فحسب، الدراسية املواد على يقتصر ال احلديث

هداف أالتربوية اليت تقدمها املدرسة إىل التالميذ داخل الفصل أو خارجه وفق 
حمددة وحتت قيادة سليمة لتساعد على حتقق النمو الشامل من مجيع النواحي 

وكذلك يتضمن املنهج على عدة . اجلسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية
 واحملتوى، واألهداف، التعليم، وعملية الدراسية، املقررات العناصر منها 

 .التقومي مث التعليمية والوسائل التدريس، وطرائق

بالنسبة لتعريف منهج تعليم اللغة العربية فيمكننا أن نلخص بأنه تنظيم و
معني عن أهداف، وحمتوى وطرائق التدريس والتقومي اليت ميكن الطالب أن 
يعرفوا اللغة العربية ويتصلوا ا ويفهموا ثقافتها مبمارسة  أوجه النشاطات 

  هذه املدرسةالتعليمية الالزمة داخل املدرسة أو خارجها حتت إشراف 

  أسس منهج تعليم اللغة العربية -ب
أسس املنهج هي كافة املؤثرات والعوامل اليت تتأثر ا عمليات املنهج يف 

وهذه املؤثرات والعوامل تعد املصادر الرئيسية  ٢٨.مراحل التخطيط والتنفيذ
  .لألفكار التربوية اليت تصلح أساسا لبناء وختطيط املنهج الصاحل

عمرية إن  بسيوينفقال . واختلف رجال التربية يف تصنيف هذه األسس
أسس املنهج هي الفلسفة وصيغة املعرفة، واتمع، والثقافة، واملتعلم، نظريات 

                                                             
  ٦٠. ص ،مرجع سابق طعيمة، أمحد رشدي ٢٧

  ٢٧. ص، مرجع سابقصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   ٢٨
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ويرى األخر أن أسس املنهج هي األساس النفسي، واألساس املعريف،  ٢٩.التعلم
  ٣٠.واألساس الفلسفي واالجتماعي

فتكون هذه األسس هي  م اللغة العربية كلغة ثانيةوأما بالنسبة ملنهج تعلي
  . األسس اإلجتماعيةمث األسس التربوية، واألسس النفسية األسس اللغويةو 

 األسس اللغوية -١

ن منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بنية متعددة األبعاد إذ إا إ
فحسب وإمنا  ترتبط مبجاالت كثرية ال تتعلق باللغة العربية بوصفها نظاما

تتعلق أيضا باللغة العربية بوصفها جانبا من جوانب احلياة االجتماعية 
لذلك فال بد أن ينبين بناء منهج تعليم هذه اللغة على هذه . والثقافية

 .اجلوانب حىت يكون منهجا متكامل األبعاد
ومن أهم هذه اجلوانب اليت ينبغي مراعاا يف بناء املنهج جوانب لغوية 

تتعلق بشكل مباشر باللغة العربية بوصفها نظاما، وظاهرة اجتماعية، ألا 
وهذه اجلوانب اللغوية تعرف باألسس اللغوية . وموضع الدراسة العلمية

لبناء منهج تعليم اللغة العربية وهي جمموعة من املفاهيم واملبادئ واحلقائق 
ها ويستند إليها املستقاة من نتائج الدراسات اللغوية اليت ينبغى أن ينطلق من

وحتتوى األسس اللغوية للمنهج . منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
: على عدة موضوعات الدراسات اللغوية نظرية كانت أم تطبيقية، مثل

  ٣١.طبيعة اللغة، خصائص اللغة العربية، والتقابل اللغوي، وحتليل األخطاء
  

                                                             
  ١٨. عمرية، مرجع سابق، ص بسيوينإبراهيم   ٢٩
  ٢٩. ص، مرجع سابق, صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان  ٣٠

http://adab.sunan-(، لبناء منهج تعليم اللغة العربية األسس اللغويةنصر الدين إدريس جوهر،  ٣١ 

ampel.ac.id(٢٠١١أبريل  ١٠خوذة من األنترنيت تاريخ أ، م  
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  األسس التربوية -٢

األسس املوجهة للنظام التربوي على  أعظم التربويةتعترب األسس 
وأكثرها خطراً ، ذلك ألا تتحكم يف كل عناصر النظام التربوي  اإلطالق

 مجيعاً الوجهة اليت ترتضيها، وهي اليت حتدد نظرية التعليم، وطبيعة وتوجيهها
  .ااملعرفة، وهي اليت تضع قواعد املمارسات التربوية وتقيم نظمه

ن األسس التربوية لبناء منهج تعليم العربية وقال رشدي أمحد طعيمة أ
كلغة ثانية جمموعة املفاهيم واحلقائق املتصلة بعناصر املنهج األربعة الرئيسية، 

   ٣٢.أي األهداف واحملتوى وطريقة التدريس والتقومي

ويف ضوء األسس التربوية، يشتق أهداف تعليم اللغة العربية من عدة 
واتمع احمللي، واالجتاهات املعاصرة يف مصادر، هي الثقافة اإلسالمية، 

وقدم اخلرباء جمموعة املعايري اليت . التدريس وسيكلوجية الدارسني وطبيعة املادة
ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى املنهج، وهي معيار الصدق، ومعيار األمهية 

  .ومعيار امليول واالهتمامات ومعيار القابلية للتعلم مث معيار العاملية

أعد جونسون تصورا جيدا ميكن أن تشتق منه معايري اختيار  وقد
وهي السياقية، واالجتماعية، والربجمة، والفردية، . طريقة تدريس اللغة العربية

وهناك معايري . والنمذجة، والتنوع، والتفاعل، واملمارسة مث التوجيه الذايت
، من أمهها ارتباط التقومي اجليد يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

التقومي بأهداف املنهج، ومشولية عملية التقومي، واستمرارية التقومي، وإنسانية 
  .التقومي، وعملية التقومي، واقتصادية التقومي

  

                                                             
  ٦٣. ص،مرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،    ٣٢
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 األسس النفسية -٣

يقصد باألسس النفسية لبناء املنهج جمموع املفاهيم و احلقائق و املبادئ 
هذا . يتصل بتعلم اللغة و تعليمهااملستقلة من دراسات علم النفس فيما 

متماشياً مع ما حبثه علم النفس الذي يبحث فيه كثرياً عن النفسية اليت متعلقة 
ـّة و قال صاحل و هشام بأن األسس النفسية هي املبادئ  ٣٣ .بأحوال اإلنساني

النفسية اليت توصلت إليها دراسات و حبوث علم النفس حول طبيعة املتعلم و 
و حاجاته وميوله و قدراته و استعدادته، وحول طبيعة عملية  خصائص منوه

و قال رشدى أمحد  ٣٤.التعلّم اليت جيب مراعاا عند وضع املنهج و تنفيذه
طعيمة ىف كتابه األخر أن األسس النفسية  للمنهج هي مبادئ علم النفس و 

  ٣٥.العربية نتائج أحباثه تطبيقا تربويا واضحا ىف جمال بناء املنهج لتعليم اللغة
لوضع منهج لتعليم العربية كلغة ثانية البد لنا أن نري بعض اجلوانب  

املهمة مثل العالقه بني اكتساب اللغة األوىل و تعلم اللغة الثانية، والدوافع، 
واالجتاهات، العوامل الشحصية ودورها يف تعلم اللغة الثانية، و خصائص 

  ٣٦.املتعلم الناجح للغة الثانية
  

 األسس االجتماعية  -٤

مفهوم األسس االجتماعية بأنه )  ١٩٥-م ٢٠٠٢( حيدد مرعي واحليلة 
العوامل االجتماعية املؤثرة يف وضع املناهج وتنفيذه يف التراث الثقايف "

للمجتمع، والقيم، واملبادئ اليت تسوده واالحتياجات واملشكالت اليت يهدف 

                                                             
  ٧٥: ،  ص مرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،    ٣٣
 ٥٧: ،ص) ١٩٨٧عمان، دار الفكر،(، دراسات يف املناهج و األساليب العامةصاحل دياب و هشام عامر،  ٣٤

   ٤١: ، ص)م٢٠٠٠دار الفكر، : القاهرة(، األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة،  ٣٥
  ٧٥:ص  ، املرجع سابق ،لغري الناطقني ا تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  ٣٦
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ويقصد ا يف هذه الدراسة . ٣٧إىل حلها واألهداف اليت حيرص على حتقيقها
مجيع األسس االجتماعية اليت يبىن عليها املنهج مثل ثقافة اتمع وتراثه وما 
يعتري ثقافته من تغري اجتماعي والقيم واملبادئ اليت يؤمن ا، وأهدافه اليت 

  . يسعى إىل حتقيقها وحاجاته، وتطلعاته ، ومشكالته اليت حياول التغلب عليها
األسس االجتماعية هي القوى االجتماعية املؤثرة يف وضع , رىبعبارة أخ
, والقيم واملبادئ اليت تسوده, وتتمثل يف التراث الثقايف للمنهج, املنهج وتنفيذه

واألهداف اليت حيرص على , واحلاجات واملشكالت اليت يهدف اىل حلها
االجتماعية أو النظام  وهذه القوى تشكل مالمح الفلسفة. ٣٨حتقيقها

فلسفة التربية اليت  االجتماعي ألي جمتمع من اتمعات ويف ضوئها حتدد
والوسائل  بدورها حتدد حمتوى املنهج وتنظيمه وإستراتيجيات التدريس

املرغوب  واألنشطة اليت تعمل كلها يف إطار متسق لبلوغ األهداف االجتماعية
اليت تتعلق تعين األسس  من هنا يقال أنّ األسس االجتماعية. يف حتقيقها

االقتصادية، والعلمية التقنية،  حباجات اتمع وأفراده وتطورها يف ااالت
  .واألخالقية، والوطنية، واإلنسانية وكذلك ثقافة اتمع، وقيمه الدينية،

 إلجتماعيةومن البيان السابق، فالواضح كل الوضوح أن األسس ا
ظرة حسب تطور اتمع يف القائمة واملنت مراعاة حاجات اتمعللمنهج هو 

  . وتقنية ونظام اجتماعي وقيم النواحي احلضارية املختلفة من بيئة
وتعترب األسس االجتماعية من أقوى أسس املنهج املدرسي تأثرياً يف 
ختطيطه وتنفيذه وتقوميه، فال ميكن بناء منهج مدرسي يف غياب النظر إىل طبيعة 

ية وال تربية يف غياب اتمع، كما أنه اتمع وخصائصه فال جمتمع بدون ترب
لكل جمتمع خصائص متيزه عن غريه من اتمعات األخرى ومن تلك 
                                                             

: ص ،)م٢٠٠٢ دار املسرية،: عمان(، املناهج التربوية احلديثة، وحممد حممود احليلةمرعي  أمحد توفيق  ٣٧
٥٢  
 ٤١:  ،  صمرجع سابق, صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان٣٨
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اخلصائص ثقافة اتمع بعموميتها من لغة وتاريخ وعادات وتقاليد وغريها اليت 
يشترك فيها مجيع أفراد اتمع، وخصوصيات للثقافة متيز كل مجاعة معينة من 

) بدائل ( ملهنية أو احلرفية أو العلمية املتخصصة ومتغريات مجاعات اتمع ا
للثقافة تطرأ عليها فأما أن تنتشر وتستمر وتصبح من عموميات الثقافة أو 

ومن األسس االجتماعية اليت هلا أثرها . خصوصياا أو ختتفي من ثقافة اتمع 
راد هلا واالستفادة على املنهج اإلميان حبتمية التغري االجتماعي ومدى تقبل األف

  .٣٩من إجيابياته والتخلص من سلبياته يف سبيل تقدم وحضارة اتمع
وأما . فكل منهج التعليم يصور أهدافا ومطلبا من حاجات اتمع

وواقع االجتماعي , مازالت تطورت مناسبة بتطور الزمنفحاجات اتمع 
من بناء منهج التعليم  فلذاك ال بد . اليوم تفاوت من واقع االجتماعي احلاضر

لقضاء مطالب وحاجات اتمع اليوم واحلاضر حىت ال يواجه شخص 
  . مشكالت احلياة بعد أن ينهى دور التعليم

فدور املنهج هو أن يعكس مقومات الفلسفة االجتماعية وحيوهلا إىل 
. ةسلوك ميارسه التالميذ مبا يتفق مع متطلبات احلياة يف اتمع جبوانبها املختلف

وملا كانت املدرسة كمؤسسة اجتماعية أقامها اتمع العداد األفراد للقيام 
ومعىن . فمن الطبيعي أن تتأثر باتمع والظروف احمليطة به, مبسؤوليام فيه

ولذلك ختتلف , ذلك أن القوى االجتماعية اليت تعكس منهجا ما يف مدرسة ما
  . ٤٠ف الطاقات االجتماعيةاملناهج من حيث الشكل واملنطق على حسب اختال

                                                             
: عمان(، املنهج املدرسي يف القرن احلادي والعشرينجودت أمحد وعبد اهللا حممد إبراهيم سعادة،    ٣٩

 . ١٢٣:  ص). م ١٩٩٧مكتبة الفالح، 
دار الثقافة للطباعة : القاهرة(, ٢ط , أساسيات املنهج وتنظيمه, حممد عزت عبد املوجود وآخرون   ٤٠

 .٥٣:  ، ص)١٩٧٨والنشر، 
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ولتحديد العالقة بني املنهج والظروف االجتماعية للمنهج فالبد من 
عالقة املنهج بواقع املنهج ، وتوضيح عالقة املنهج بالوظيفة االجتماعية للمدرسة

  .عالقة املنهج بالواقع الثقايف للمجتمع، و)مبادئه وقيمه(
 

  املنهج عناصر  - ج
 عناصر أربعة من يتكون -قاله صاحل ذياب هندي  كما – املنهج إن

األهداف، واحملتوى، والطريقة  هي  متكامالً، عضويا كيانا تشكّل أساسية
  :واليت نفصلها فيما يأيت. ٤١والتقومي

  األهداف - ۱
 تعريف األهداف  ) أ

 باهلدف نقصد التربوي اال ويف".  الغاية"  لغة باهلدف يقصد
 سلوك يف إحداثها املطلوب التغري ألشكال الدقيق املوضوعي الوصف
 Webster ويبستار وعرف ٤٢.تعليمية معينة خبربة مروره بعد الطالب

 من وقوعه يطلب الذي هو األساس يف اهلدف أن) ٣٩: ١٩٨٠(
  ٤٣.األشياء

وبعبارة أدق يقال إن األهداف هي التغريات املتوقع حدوثها يف 
شحصية الطالب بعد مرورهم خبربات تعليمية  وتفاعلهم مع مواقف 

وهذه التغريات حتدث يف بعض أو مجيع النمو يف التلميذ . تعليمية حمددة

                                                             
  ٨٥. ص، مرجع سابقصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   ٤١
  ٦٣ . ، صاملرجع نفسه  ٤٢

43  Khairuddin, dkk., op.cit.,p.  30 



٢٨ 
 

هي النمو العقلي والنمو اجلسمي والنمو األخالقي والنمو و
  ٤٤.االجتماعي

 اية يف إليها الوصول يراد الّىت الغايات هو إذا،ألهداف فا
, أوالً املادة هلذه العامة األهداف حتدد العربية اللّغة حقل ففي. ما مرحلة

 - ابتدائي( التعليم مراحل من مرحلة بكلّ اخلاصة األهداف ترصد مثّ
أعدادي - ثانوي - د ذلك وبعد). جامعيباخلطّة املرتبطة األهداف حتد 
 الّذى العربية اللّغة مدرس عند أخريا وتنتهي, )الكتاب املدرسي( السنوية

  .اللغوية النصوص خالل من اليومية دروسه أهداف اختيار على يعمل

 مصادر اشتقاق أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ) ب

  : تشتق أهداف تعليم اللغة العربية من عدة عناصر، وهي  

إذ ينبغي أن تتفق أهدافه مع مفاهيم الثقافة : الثقافة اإلسالمية )١
  .اإلسالمية وال تتعارض معها

فتعليم اللغة العربية كلغة ثانية خيتلف من بلد إىل بلد : اتمع احمللي )٢
  .وذلك باختالف ظروف كل بلد

مبعىن أن يكون املعلم على وعي : االجتاهات املعاصرة يف التدريس )٣
  .دان تعليم اللغات الثانيةباجلديد يف مي

ويقصد بذلك ضرورة تعرف املعلم : سيكولوجيات الدارسني )٤
للجوانب النفسية اخلاصة بالدارسني، دوافعهم من تعلم العربية، 

من كله يام يف العربية وذلك وحاجتهم، ميوهلم، قدرام، ومست
 .جوانب سيكولوجية مهمة

                                                             
درمان للطباعة  دار جامعة أم: أم درمان(، سات يف املناهج وتأصيلهاادرحسن عبد الرمحن احلسن،   ٤٤

  ٢٠: والنشر، ص



٢٩ 
 

باملادة الدراسية اليت  يقصد بذلك ضرورة وعي املعلم: طبيعة املادة )٥
   ٤٥.يريد تعليمها للطالب

  احملتوى -۲
 تعريف احملتوى  ) أ

هو عنصر املنهج الثاين وهو نوعية املعارف اليت يقع عليها احملتوى 
االختيار واليت يتم تنظيمها على حنو معني سواء أكانت هذه املعارف 

  ٤٦.مفاهيم أو حقائق أو أفكار أساسية
 جمموع املنهج يف باحملتوى يقصد طعيمة أمحد رشدي قالو
. ا الطالب تزويد يرجى اليت واملعلومات، واحلقائق، التربوية، اخلربات

 احلركية املهارات مث عندهم، تنميتها يراد اليت والقيم االجتاهات كذلكو
 ضوء يف هلم املتكامل الشامل النمو حتقيق دف إياها، اكساا يراد اليت

   ٤٧.املنهج يف املقررة األهداف

 الّىت الدراسية املقررات وه احملتوى أن لنا يتضح السابق البيان من
 املشار األهداف ضوء يف وذلك املادة ذه واملختصون اخلرباء يضعها

 لتالميذ واجلسدية والنفسية العقلية اخلصائص من وانطالقًا, أعاله إليها
  .املدرسية التعليم مراحل من مرحلة كلّ

  

  

                                                             
   ٦٤ - ٦٣. ، صمرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،   ٤٥
  ١٠١. ، صمرجع سابقصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   ٤٦
  ٦٦: ، صمرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،   ٤٧

 



٣٠ 
 

 طرائق اختيار احملتوى    ) ب

. هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند اختيار احملتوى
وفيما يلي أكثر األساليب شيوعا يف اختيار حمتوى مادة اللغة العربية 

  :للناطقني بغريها
يف ضوء هذه املناهج يستطيع أن ينتقي احملتوى : املناهج األخرى  )١

مناهج تعليم اللغات األجنبية مثل اللغوي يف املنهج مع األخذ يف 
 .اإلجنليزية

ميكن للمعلم أن يسترشد بآراء اخلرباء مثل املتخصصني : رأي اخلبري )٢
يف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، أو كانوا معلمني أو 

 .لغويني

ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص : املسح )٣
 .اللغويالدارسني وتعرف ما يناسبهم من حمتوى 

وهو حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصال : التحليل )٤
   ٤٨.بالعربية

  الطريقة -۳

 تعريف الطريقة  ) أ

 ٤٩.املنهج يف املوجودة املواد أو املعلومات تقدمي كيفية هي الطريقة
 التدريس وطريقة. املعرفة لتوصيل سيلةو أو كيفية أا أخرى بعبارة أو

 اال تنظيم بواسطتها يتم اليت األساليب جمموعة تعين الواسع مبفهومها
   ٥٠.معينة تربوية أهداف حتقيق أجل من للمتعلم اخلارجي

                                                             
  ٦٨ - ٦٧. ص نفسه، املرجع  ٤٨

49  Khairuddin,dkk., op.cit., p. 34 
 ٦٩: ، صمرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،   ٥٠



٣١ 
 

وعرف صاحل عبد العزيز بأن الطريقة هي اخلطة اليت يرمسها 
املدرس ليحقق ا اهلدف من العملية التعليمية يف أقصر وقت، بأقل 

   ٥١جهد من جانبه ومن جانب التالميذ

التعريفات أعاله فيمكن القول الطريقة هي كيفية أم وسيلة من 
 .لتوصيل املعرفة لتحقق ا األهدف من العملية التعليمية يف أقصر وقت

 من اللّغة هذه خصائص على بناًء العربية اللّغة تدريس طرائق تعتمدو
 أنّ, علما. أخرى جهة من هلا واكتسام التالميذ تعلّم وكيفية, جهة
 جيوز ال كما, األخرى الطّرائق حماسن إمهال يعىن ال ما طريقة اداعتم

 تستهدف الّىت, املتنوعة األساليب ابتكار يف املدرس دور إلغاء يعين أن
 إثارةً وأكثرها وأسرعها السبل بأيسر التالميذ إىل املنهج حمتويات تقدمي

  .وتشويقًا

 معايري اختيار الطريقة  ) ب
  :هناك معايري اختيار الطريقة  وهي كما يلي ويرى صاحل عبد العزيز أن

 مالئمة الطريقة ألهداف املنشودة )١
 مالئمة الطريقة للمواد الدراسية )٢
 مالئمة الطريقة ملستوى منو التالميذ  )٣
 ٥٢نظرة املعلم إىل التعليم )٤

  
 

 

                                                             
دا املعارف، : القاهرة(، ٣ جز، تطبيقتها العملية –مبادئها  –مادا  –التربية احلديثة صاحل عبد العزيز،   ٥١

  ١٩٦ . ، ص)م١٩٦٩
  ١٧٩. ص، مرجع سابقصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   ٥٢



٣٢ 
 

  :أنواع الطريقة لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية) ج

اللغة العربية كلغة ثانية إىل ظهور  لقد أدى التطور التارخيي يف جمال تعليم
  :عدد كبري من طرق تدريس اللغات، وهي على النحو اآليت

 )grammar-translation method( طريقة النحو والترمجة  )١
تعترب هذه الطريقة من أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعود إىل عصر  

وتعتمد هذه الطريقة على نظرية امللكات  ٥٣.النهضة يف البالد األوربية
العقلية أو التدريب الشكلي يف علم النفس، تلك النظريات اليت نادت 
بانقسام العقل إىل أقسام أو مناطق، منها ما خيتص بالذاكرة، وحل املشكلة 

  ٥٤.وغري ذلك
 ) direct method( الطريقة املباشرة  )٢

الواسعة لطريقة النحو والترمجة اليت جاءت هذه الطريقة مثرة حلركة الرفض 
. ظهر فشلها يف االستجابة لألهداف اليت استجدت يف حقل تعليم اللغات

 :٥٥وتستند هذه الطريقة إىل عدد من املداخل أمهها
أن الطريقة اليت يتم ا تعلم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة اليت تعلم  -

 .الفرد ا لغته األوىل
 .ترابطنيإىل نتائج دراسات علماء النفس امل يستند تعلم اللغات -
االستماع، فالكالم، : الترتيب الطبيعي يف تعلم مهارات اللغة هو  -

 .فالقراءة فالكتابة

  
                                                             

  ١٢٧. ، صمرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،   ٥٣
الدار : اخلرطوم(، الوسائل- األساليب- تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، الطرقعمر الصديق عبد اهللا،   ٥٤

  ٣٣. ، ص)م٢٠٠٨العاملية للنشر والتوزيع، 
   ٣٦. ص املرجع نفسه،  ٥٥
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 )audio-lingual method( الطريقة السمعية الشفوية  )٣
ظهرت هذه الطريقة استجابة ألمرين مهمني يف مخسينات وستينات، ومها 

س واللغويني بدراسة اللغات اهلندية غري املكتوب قيام عدد من علماء النف
بالواليات املتحدة األمريكية، وتطور وسائل االتصال بني الشعوب مما قرب 

  ٥٦.املسافات بني أفرادها
النظرية السلوكية اليت تفسر عملية تعلم اللغة على على تعتمد هذه الطريقة 

ئ اليت اعتمدت عليها ومن أهم املباد. أا استقبال مثري وإصدار استجابة
  :الطريقة السمعية الشفوية ما يلي

 .تعلم اللغة األجنبية يف األساس عبارة عن عملية تكوين عادة آلية -
ميكن تعلم مهارات اللغة على حنو فعال إذا قدمت العناصر املراد تعلمها  -

 .يف اللغة اهلدف يف شكلها املنطوق قبل أن تقدم يف شكلها املكتوب
 .أساسا لتعليم اللغة أفضل من التحليليقدم القياس  -
إن املعاين اليت حتملها ألفاظ اللغة بالنسبة للناطق األصلي باللغة ال ميكن  -

   ٥٧.تعلمها إال عن طريق السياق اللغوي والثقايف
 ) reading method( طريقة القراءة  )٤

يعود التفكري يف هذه الطريقة إىل عدد من املتخصصني يف تعليم اللغات 
كان حمور العمل فيها تقدمي . نبية يف الربع األول من القرن العشريناألج

املادة املطبوعة  يف اللغة األجنبية للدارس من بداية تعلمه هلذه اللغة دون 
  ٥٨.وعليه أن يقرأ الدارس حىت حيصل على املعىن. حماولة لترمجتها

  
  

                                                             
   ١٣٣. ، صمرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،  ٥٦

   ٤٠. ، صمرجع سابقعمر الصديق عبد اهللا،   ٥٧
  ١٣٦. ، صمرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،   ٥٨
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 ) selective method(  الطريقة اإلنتقائية  )٥
فمن أمسائها الشائعة األخرى هي . هلذه الطريقة هناك تسميات كثرية

  .الطريقة التوليفية، والطريقة املختارة وطريقة املعلم
ورغم من تعدد املصطلحات اليت تطلق على هذه الطريقة، فإا تعين على 
شيئ واحد وهو حترر املعلم من قبضة االنتماء الضيق لطريقة تدريس معينة، 

يف الطرق املختلفة من أجل توظيفها يف التدريس وأخذه باألساليب اإلجيابية 
  ٥٩.حسب معطيات املوقف التعليمي يف صفوف اللغة

إعتمادا على ما سبق، يرى الباحث أن الطريقة االنتقائية هي اليت   
تصلح لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ملا متتاز به من مرونة 

اللغة بدون التقيد بطريقة  وحرية يف اختيار األسلوب األمثل يف تعليم
 .تدريس معينة أو الوالء هلا

  التقومي -٤
 مفهوم التقومي   ) أ

جمموعة هو   : BLOOM.S وقال بلوم. عنصر املنهج الرابعالتقومي هو 
منظمة من الدالالت اليت تبني فيما إذا جرت بالفعل تغريات على 

على   التغري   جمموعة من املتعلمني ، مع حتديد مقدار أو درجة ذلك
   .٦٠التلميذ مبفرده

ه حتديد قيمة األشياء، وهو احلكم مدى جناح وعرف سرحان بأن
تقدير مدى صالحية أو مالئمة شيئ ما  هوو ٦١.األعمال واملشروعات

                                                             
  ٤٨-٤٧. ، صمرجع سابقعمر الصديق عبد اهللا،   ٥٩
مأخوذة من ، )(http://www.infpe.edu.dz/cours ،حمتويات التقومي التربوي، محد عوض أ ٦٠ 

  ٢٠١١أبريل   ١٠اإلنترنيت، تاريخ 
    ١١٥ . ، صمرجع سابق، الدمرداش عبد ايد سرحان  ٦١
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ويف جمال التربية يعرف التقومي بأنه العملية . يف ضوء غرض ذي صلة 
حتقيق األهداف  اليت حيكم ا على مدى جناح العملية التربوية يف 

  ٦٢.املنشودة
 العمليةنظرا إىل البيان السابق، فالتقومي يف جمال التربية هي 

 من حتقّق ما مدى) وتقدير( لقياس, امليداينّ للتطبيق املصاحبة التربوية
 ويكون. املنهج فقرات من فقرة كلّ يف إليها الوصول املراد األهداف

 بتقومي مرورا, والتعليم التربوية دائرة به تقوم الّذى التقومي من بدءاً, ذلك
  . املتعلّمني و باملعلّمني وانتهاًء, تنفيذه على املشرفني

 أسس التقومي   ) ب

 :هي ما يليتقومي الاألسس اليت يتم يف ضوئها 

  ٠جيب أن يرتبط التقومي باألهداف  )١
  ٠جيب أن يكون التقومي مستمراً وغري حمدد بفترة زمنية معينة )٢
يكون التقومي شامالً جلميع جوانب العملية التعليمية مثل جيب أن  )٣

طريقة التدريس واملقررات الدراسية واإلمكانيات املادية باملدرسة 
  ٠والتلميذ واألهداف 

جيب أن يكون التقومي متنوعاً ومتعدداً يف الوسائل واألدوات لكي  )٤
  ٠يواجه تعدد وتنوع اجلوانب املراد تقوميها 

مي علمياً ولتحقيق ذلك البد من توافر شروط جيب أن يكون التقو )٥
    )املوضوعية-الثبات-الصدق( معينة مثل

  ٠جيب أن يكون التقومي اقتصادياً  )٦

                                                             
  ١١٩ .، صمرجع سابقصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   ٦٢



٣٦ 
 

جيب أن يتم التقومي بطريقة تعاونية فيشارك فيه الطالب واملدرس  )٧
وإدارة املدرسة وأولياء األمور باعتبارهم قوى مؤثرة يف عملية 

  ٦٣.مالتعلي
سبق ذكره من عناصر املنهج األربعة فال شك فيه إذا نظرنا إىل ما 

 عندما فاألهداف. واضحة العناصر تلك ىف املكونات هذه بني العالقاتأن 
 وبعد. لتدريسه املناسبة الطّريقة وحتديد احملتوى الختيار أساسا تكون تتحدد

 على قاصرا ليس والتقومي. التقومي إىل تأتى طريقها التعليمية العملية تأخذ أن
 تقومي فهناك. املنهج عناصر خمتلف يشمل ولكنه, آخر دون عنصر

 إجراءات إن بل. للمحتوى ثالث وتقومي. للطّريقة تقومي وهناك, لألهداف
 يسمى ما وهذا. ختترب نفسها واالختبارات. للتقومي ختضع نفسها التقومي

 حتقيق على قدرا مدى وحندد خصائصها فندرس)). االختبارات باختبار((
  .  أهدافها

  

  العربية اللّغة تعليم مناهج أنواع  - د

 لتعليم خاص تصور منها منهج ولكلّ, الثّانية اللّغة تعليم مناهج أنواع تتعدد
 يتسع ال الّىت املنطلقات من جمموعة إىل يستند كما مهاراا وتقدمي اللّغة هذه

  .هنا بعضها وسنعاجل. تفصيالً لذكرها اال

  )Gramatical Syllabus( النحوى املنهج -١

 عامة حماور شكل يف اللّغوي احملتوى تقدمي النحوى باملنهج يقصد
 أنّ: أوهلما, مؤدى منطقني إىل استنادا القواعد موضوعات حول تدور
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 الفرد تعلمها لو القواعد من جمموعة على يشتمل والنظام, نظام اللّغة
 معىن لكلّ أنّ هو الثّاىن املنطلق ومؤدى. اللّغة استخدام على قادرا أصبح
 معاين تنقل الّىت املختلفة التراكيب حنصر أن وعلينا. يناسبه لغويا تركيبا
  .٦٤باللّغة االتصال لإلنسان تيسر معينة

 له مثال فالتعجب اآلخر أحدمها وحيدد, مرتبطان إذن والشكل املعىن
 جمموعة للطّالب نقدم أن وعلينا. وهكذا معينة صيغ واالستفهام. صيغتان
: مجلة الطّالب تعليم نريد كنا إذا مثالً. مبتطلّباته تفي الّىت املناسبة الصيغ

 الّذى اللّغوي الترتيب وحتديد حتليلها لزم)) جيدا إعدادا الدرس أعددت((
 وهذا) صفة+  مطلق مفعول+  به مفعول+  فاعل+  فعل( إليه تنتمى
  .املطلق املفعول وحدة حتت يتدرج بالطّبع

 وهي, والترمجة النحو طريقة استخدام النحوى املنهجيف  ويشيع
 من جمموعة اللّغة أنّ وهو. السابق املنطلق نفس من تنطلق الّىت الطّريقة
 الطّالب تزود والّىت. اللّغة استخدام استطاع الفرد تعلمها إن الّىت القواعد
 احلاجة أساس على وليس معجمي أساس على املفردات من هائلة حبصيلة
 البالد من كثري يف الطّريقة هذه مع املنهج هذا ويشيع. للطّالب الفعلية

, اإلسالمي بالتراث لالتصال اللّغة تعلّم حيث آسيا شرق جبنوب اإلسالمية
  .حية مواقف يف الناس مع لالتصال وليس
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  )Situational Syllabus( املواقف منهج -٢

 يف اللغوي لالتصال الفرد حاجات من املواقف منهج ينطلق
 هدفها يف ختتلف جديدة تعليمية مواد لبناء أساس وهذا. احلياة مواقف

  ٦٥النحوي للمنهج تبىن اليت تلك على ونظامها

يعتمد منهج املواقف يف تقدمي احملتوى اللغوي على طريقة املباشرة 
. والطريقة السمعية الشفوية اللتان ظهرتا ردا على طريقة النحو والترمجة

تعطى الطريقة املباشرة األولية ملهارة الكالم بدال من مهارة القرأة 
فيه  تخدمالذي اسوالكتابة، وتستخدم االقتران املباشر بني الة واملوقف 

جل القواعد النحوية ابدال من استخدام اللغة الوسيطة أو الترمجة، وال تع
أما الطريقة السمعية الشفوية فتنطلق من أن اللغة أساس . بصورة مباشرة

الكالم، لذلك جيب أن ينصب االهتمام يف عملية تعليم اللغة على الكالم، 
يف اكتساب لغته األوىل  وأن تتسلسل  عملية التعليم وفقا ملا مر به الطفل

       ٦٦.وهو االستماع مث الكالم وتأيت بعدمها القراءة وأخريا الكتابة

 من املستوى نفس على تقف حقيقة إىل يستند املواقف منهج إنّ
 التواصل لتحقيق نشأت اجتماعية ظاهرة اللّغة أنّ وهي, واألمهّية الصدق

 ومفردات أصواتا, اللّغة عناصر يفهم كي لإلنسان بد وال. األفراد بني
 إذن هنا االهتمام وحمور. فيه وردت الّذى السياق إىل يرجعها أن, ومجالً

 حيرص املنهج هذا ويف. اللّغوي احملتوى وليس ومطالبه حباجته املتعلّم هو
  .باللّغة لالتصال فيها الفرد حيتاج قد الّىت باملواقف التنبؤ على اخلرباء
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 إذ الدرس مواصلة على الطّالب دافعية من يزيد التصور هذا ومثل
 مثّ ومن. االهتمام مركز هو املادة وليس فاملتعلّم. معىن يتعلّمه ملا جيعل
  .احلياة ولغة الفصل لغة بني التمييز أشكال ختتفي

  )National Syllabus( الفكرة منهج  -٣

 املنهجان إليه يستند عما خيتلف منطلق إىل الفكرة منهج يستند
 االتصالية القدرة أخذ هو الفكرة منهج منطلق إنّ منطلق، من السابقان
 عن صدر له كتاب يف املنهج هذا Wilkins طرح وقد. ٦٧بداية كنقطة
 اليت اللغويات من الفكرة كلمة واستعار ١٩٧٦ سنة أكسفورد جامعة
 النحو هذا ومثل الداللية، املعايري أساس على النحو تصنيف  فيها يعتمد
 النحو يصنف حيث". الشكل حنو"  مقابل يف" املضمون بنحو"  يسمى

  .اجلملة شكل أو الصيغة أساس على

 مما االتصالية الكفاءة تنمية هي الفكرة منهج ا ينفرد الّىت امليزة إنّ
 اختيار يتم املنهج هذا ويف. منها  ويزيد الطّالّب دافعية استمرار يضمن
 املطالب أو عنها التعبري الدارس حيتاج الّىت للمعاىن طبقًا اللّغوي احملتوى
 يريد الّذى فاملضمون. semantics demands ويلكنز عنها يعرب كما الداللية
 احملتوى حيدد الّذى هو, املواقف أو التراكيب وليس عنه التعبري الدارس
, الدارس يتعلّمها أن جيب الّىت اللّغوية الصيغ تنوع يستلزم وهذا. اللّغوي

 linguistically(  بالتغاير املنهج هذا يف التعليمية املواد تتميز مثّ ومن

heterogenous( .  
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  )Multidemnsional Curriculum(  األبعاد متعدد املنهج  -٤

 رابطة عقدت عندما ۱۹۸۰ سنة إىل املنهج هذا تاريخ يرجع
ACTFL: American Council on The Teaching of Foreign Language 

 األجنبية اللّغات تعليم يف القومية األوليات لتحديد بوسطون يف مؤمترا
 املناهج جلنة يف عمل أوراق مخس قدمت املؤمتر هذا ويف, للثّمانينات

ة واملوادعليميص شاملة ورقة إعداد إىل وانتهت ونوقشت. التما تلخ 
 منهج لبناء هلم جديدا تصورا وتقدم, اللّجنة هذه يف اخلرباء إليه انتهى
 Boston Paper بوسطون بورقة الورقة هذه ومسيت. األجنبية اللّغة تعليم

 عليه أطلق ما بني من وكان)). األبعاد متعدد املنهج(( فكرة فيها وطرحت
 ويقف)) البؤري التعدد منهج أو البؤر متعدد املنهج(( مصطلحات من
   unidimensional currulum.   ) البعد أحادي املنهج( كمقابل املنهج هذا

:  وهي مقررات أو دراسية خطط أربع اىل املنهج هذا ويستند
. اللغة لتعليم العام واملقرر االتصايل واملقرر الثقايف واملقرر اللغوي املقرر

  : هي أمور ثالثة ىف يتلخص املنهج هذا ىف واجلديد

 املنهج ىف تعاجل والعام واالتصايل الثقايف األخرى الثالثة املقررات إن  )أ 
 .اللغوي املقرر غرار على منتظم بشكل اجلديد

 تصميم عند االهتمام من متوازن بقدر حتظى املقررات مجيع أن   )ب 
 .اجلديد املنهج

 ٦٨.اجلديد املنهج ىف تتكامل األربعة املقررات أن   )ج 
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  الفصل الثالث
 البحث منهجية

 البحث منهج  - أ

الباحث هذا البحث باختيار منهج البحث املناسـب الـذي هـو     صمم
إستراتيجية أو كيفية عامة مستخدمة جلمع املعلومات وحتليلها وكـذلك حلـل   

بىن هذا البحث على املنهج الوصفي الذي حيلل ويقوم وذلك فلذلك، . املشكالت
يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجـد بـني   بوصف ما هو كائن، وهو 

الوقائع، كما يهتم أيضا بتحديد املمارسات الشائعة والسائدة والتعـرف علـى   
 ٦٩.املعتقدات واالجتاهات، عند األفراد واجلماعات وطرائقها يف النمو والتطـور 

وال يقف البحث الوصفي عند حدود وصف الظاهرة وإمنا يذهب إىل أبعد مـن  
ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول إىل تقييمات ذات معىن بقصد 

ولذلك فإن املنهج املتبع يف هذا البحث هـو املنـهج     ٧٠.التبصر بتلك الظاهرة
  .الوصفي التحليلي

وعلى ضوء هذا . ب مع طبيعة الدراسةختار الباحث هذا املنهج ألنه يناساو    
حتليل وتقومي منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة وصف واملنهج يقوم الباحث ب

الذي  بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"
يصف وهو . يستمد على املنهج الصادر من وزارة الشؤون الدينية يف إندونيسيا

  .ما فيه من األهداف واحملتوى وطرائق التدريس مث التقوميفسر يو
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 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  -ب

هداية " مدرس اللغة العربية مبدرسةيتكون من البحث هذا وجمتمع 
و مجيع الطلبة  بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" الصبيان

 - ٢٠١٠ الدراسي للعامالثاين يف هذه املدرسة من الصف األول إىل الصف 
   .أما عينته فهي مجيع جمتمع البحث.، ورئيس املدرسة مع نائبه ٢٠١١

ويتكون هذه املدرسة من ثالثة صفوف، وهي من الصف األول إىل 
بارهم جمتمع وال خيتار الباحث الطلبة يف الصف الثالث باعت. الصف الثالث

  .٢٠١١ – ٢٠١٠البجث وعينته ألم يواجهون اإلمتحان القومي سنة دراسية 

) ١( اختيار جمتمع البحث الكيفي، وهي ريوهذا االختيار يساير معاي
مواقف ) ٢(إليها للبحث اليت حيتاج مواقف اتمع ذات املعلومات والبيانات 

مواقف اتمع ) ٤(للوصول إليها اليت يسعى مواقف اتمع ) ٣(اتمع البسيطة 
مواقف اتمع )  ٦(البحث الذي يوسوس هذا اتمع ) ٥(قابلة للدراسة ال

  ٧١.مواقف اتمع تسمح الباحث للمشاركة) ٧(مستمرة 

  متغريات البحث -ج
 الضـابط  املتغري هي إليها يصل أن الباحث استطاع اليت البحث متغرية

  :هيو

 يف املقررة األهداف هي الدراسة هذه يف باألهداف واملراد األهداف، - ١
 الصادر املنهج على مستندا املدرسة وضعتها اليت العربية اللغة تعليم منهج

 .إندونيسيا مجهورية يف الدينية الشؤون وزارة من
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 من مأخوذة املادة هذه يف الدراسية املواد الدراسية، املواد أو احملتوى - ٢
 .املدرسة هذه يف املقررة املوضوعات

 .التعليم عملية يف املدرس هااستخدم اليت التدريس طرائق  - ٣

 .التقومي عملية يف املستخدمة واألدوات التقومي - ٤

  أدوات البحث  - د
ها الباحث جلمع البيانـات يف هـذا   استخدمإن أدوات البحث الذي 

  :البحث هي كما يلي

 )Interview(املقابلة   - ١
خالله الباحث جبمع املعلومات و تعترب املقابلة استبيانا شفويا يقوم من  

البيانات الشفوية من املفحوص، و هي أداة هامة للحصول على 
  ٧٢.املعلومات من خالل مصادرها البشرية

 و املدرسـة  مـدير  رأي عنالباحث املقابلة جلمع املعلومات  استخدم
الثانوية اإلسالمية مبيكا " هداية الصبيان"مدرسة  يف العربية اللغة مدرس
  . بونتيانك كليمانتان الغربية تيمور

أن ينال املعلومات من رئيس املدرسة عن األهـداف مـن    أراد الباحث
 الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمـور " هداية الصبيان"تعليم العربية يف مدرسة 

، واملواد اليت تدرس فيها، وطرائق التـدريس  بونتيانك كليمانتان الغربية
. األدوات املستخدمة يف عملية التقـومي  اليت تستخدم فيها، والتقومي مع

الثانوية اإلسـالمية  " هداية الصبيان"ومن مدرس اللغة العربية يف مدرسة 
البيانـات  أن ينال  أراد الباحث، بونتيانك كليمانتان الغربية مبيكا تيمور

الثانويـة  " هداية الصـبيان "األهداف من تعليم العربية يف مدرسة حول 
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، وطرائق التدريس اليت بونتيانك كليمانتان الغربية وراإلسالمية مبيكا تيم
تستخدم فيها، وحمتويات املادة اليت تدرس فيها، واملوضوعات الدراسية، 
واملواد اليت يرغب فيها الطلبة، واألساليب والوسائل اليت تسـتخدم يف  
التعليم، واألساليب والوسائل اليت يرغب فيها الطلبة ، وقوة تركيز الطلبة 

تباع درس العربية، والتحديات اليت واجهتـها املدرسـة يف تعلـيم    يف ا
  .العربية، والتقومي مث أدواته

  )Questionnair( االستبانة - ٢
 وحقـائق  وبيانات معلومات على للحصول مالءمة أداة االستبيان تعترب

 عنها اإلجابة يطلب األسئلة من عدد بشكل ويقدم معني، بواقع مرتبطة
 هـذا  اسـتخدم و ٧٣.االسـتبيانة  مبوضوع املعينني األفراد عدد قبل من

الثانويـة  " هداية الصـبيان "لنيل املعلومات من طلبة مدرسة  االستبيان
، وكذلك من مـدرس  بونتيانك كليمانتان الغربية اإلسالمية مبيكا تيمور

  .اللغة العربية فيها
من التالميذ مجع املعلومات عن رجاءهم من تعليم العربيـة   أراد الباحث

 وميوهلم واحتياجام يف املدرسة الثانوية، واملوضوعات اليت يرغبون فيها
وبشكل عام، تنقسم حاجات الطلبة إىل ثالثة  .هلم املناسبة املادة الختيار

أقسام، وهي احلاجات الدينية، واحلاجـات االتصـالية مث احلاجـات    
  .مييةاألكاد

مجع البيانـات حـول طرائـق     أراد الباحثومن مدرس اللغة العربية 
التدريس املستخدمة والوسائل املستخدمة لتعليم اللغة العربية من حيـث  

وكذلك بيانات حول نطام التقومي املتبع يف تعليم اللغة , أنواعها وجودها
, وأدواا من االختبـارات , العربية من حيث تناسبها مع أهداف املنهج
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  .التقوميواجلوانب اليت يراد قياسها يف عملية 
 دراسة الوثائق - ٣

وهي طريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات مـن الوثـائق والكتـب    
  ٧٤.واالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة

م ا الباحث لفهم املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربيـة يف مدرسـة   قا
كليمانتـان   بونتيانـك  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"

  .٢٠٠١/٢٠١١سنة دراسية  الغربية
أن جيمع  املعلومات عن املبادئ العامة  أراد الباحثمن املنهج الدراسي ، 

يف التعليم، واألهداف التربوية، واحملتوى، وطرائق التدريس يف املدرسـة  
  .الثانوية، والتقومي مث األدوات املستخدمة للتقومي

 مصادر البيانات -هـ

املدرسـة    رئـيس ) ١: (البيانات هلذا البحث من أربعة مصادر تؤخذ 
بونتيانـك كليمانتـان    الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"مبدرسة 

الثانوية اإلسـالمية  " هداية الصبيان"مدرس اللغة العربية مبدرسة ) ٢(،  الغربية
" هداية الصبيان"مدرسة يف طلبة ال) ٣(، بونتيانك كليمانتان الغربية مبيكا تيمور

، وهـي  ثائقالو)  ٤(، بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور
" هدايـة الصـبيان  "تتركب من املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف مدرسة 

الذي حيتـوي علـى    بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور
  .واحملتوى أو املواد الدراسية، وطرائق التدريس مث التقومياألهداف 

  

                                                             
74 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, op.cit., 

p.2 
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  أسلوب حتليل البيانات    -و

الباحث مدخلني هي  استخدملتحليل البيانات املوجودة يف هذا البحث   
  Descriptive Analysis Statisticالوصفي اإلحصائي التحليل استخدم. كمي وكيفي

  .الكيفي لباقي املواد استخدمو املئوية بالنسبة

على نتيجة التجريد يف احلصول على النسبة املئوية اليت  اعتمد الباحث
منهج مناسبة تعكس احتياجات املتعلمني إىل تعلم اللغة العربية وأراء املعلمني عن 

بونتيانك  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"تعليم اللغة العربية 
 :وذلك باتباع ما يلي. مع احتياجات املتعلمني  ةكليمانتان الغربي

  % ١٠٠  X   عدد تكرار االستجابة  =النسبة املئوية
  عدد االستجابات الكلي         

ويتم تناول النتيجة االحصائية لكل بند من بنود االستجابة من خالل 
اجلداول اليت تضم االستجابات وعدد التكرار والنسبة املئوية اليت تشمل هذه 

عرضه اجلدول قبل أن يتم ييوضح ما سق ويأيت بعد كل جدول تعلي. التكرار
  .حتليله ومناقشته

قيمة ( ١هلا " نعم " جابة  إ: تيةاآلجابة بالتقديرات قدر الباحث كل اإل
أو ال جييب هلا  " ال " جابة  إلوا) نصف(½  هلا  "  ىل حد ماإجابة إ، )واحدة

 ).صفر(  ٠" 

  ال جييب/ ال   اإىل حد م  نعم  االجابة
  )صفر(   ٠  )نصف(½    )واحد( ١  القيمية
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 اعتمد الباحث، ونفسيتهم لتفسري تناسب املنهج مع حاجات الطالب
  :النسبة املئوية التالية

    عدد التناسب  
  %١٠٠ X  _________  =النسبة املئوية

    عدد املعايري  
  

  :الباحث التقديرات استخدموإلصدار احلكم على تناسب املنهج 
 

  النسبة املئوية  املستوى  رقم
  ١٠٠ – ٨٠  ممتاز  ١
  ٧٩ – ٧٠  جيد جدا  ٢
  ٦٩ – ٦٠  جيد  ٣
  ٥٩ – ٥٠  مقبول  ٤
  ٤٩ -  ٠٠  ناقص  ٥

  

  مراحل تنفيذ الدراسة   -ز
 - ـا  مقا اإلجراءات وهذه الباحث، تبعهاا اليت البحث إجراءات هناك

  :اآلنية باخلطوات الباحث
ن يقوم بالبحث عن حتليل وتقومي أستأذن الباحث من مدير املدرسة ا - ١

الثانوية " ة الصبيانهداي"منهج تعليم اللغة العربية املتبع يف مدرسة 
 .الباحث توجيهات وإرشادات من مدير املدرسةواكتسب . اإلسالمية
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لنيل البيانات  مااللغة العربية وتقدمي االستبانة  إليه ياملقابلة مع مدرس - ٢
حول حول طرائق التدريس املستخدمة والوسائل املستخدمة لتعليم اللغة 

وكذلك بيانات حول نطام التقومي , العربية من حيث أنواعها وجودها
وأدواا , املتبع يف تعليم اللغة العربية من حيث تناسبها مع أهداف املنهج

  .  واجلوانب اليت يراد قياسها يف عملية التقومي, من االختبارات
رجاءهم من تعليم العربية يف تقدمي االستبيان للطلبة لنيل البيانات عن  - ٣

 واحتياجام ، واملوضوعات اليت يرغبون فيهااإلسالمية املدرسة الثانوية
  .هلم املناسبة املادة الختيار وميوهلم

م بتجريد قااالستبانة اليت مجعها من العينة  و نتائجعلى  اطلع  الباحثمث  - ٤
لكل اجابة ليكشف بذلك اإلجابة البارزة واألكثر تكرارا  عدد التكرار

 .لكل بند من بنود االستبانة

 هيكل البحث –ح 
  :البحث قدم الباحث فصوال ومباحث على الترتيب التايليف هذا     

يتضمن على مقدمة، أسئلة البحث، وأهداف البحث، وفروض : الفصل األول
وحتديد املصطلحات مث البحث، وأمهية البحث، وحدود البحث، 

  .الدراسات السابقة

 املفهـومو للمنهج القدمي املفهوم( املنهج مفهومحيتوي على : الفصل الثاين
أألسس ( أسس منهج تعليم اللغة العربية و ،)جللمنه احلديث

 )اللغوية، األسس التربوية، األسس النفسية، األسس االجتماعية 
 ،)التقومي  مث الطريقة، احملتوى، ،األهداف ( املنهج عناصرو
 منهج النحوى، املنهج( العربية اللّغة تعليم مناهج أنواعو

   ).األبعاد متعدد املنهجو الفكرة، منهج املواقف،
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 البحث جمتمع البحث، منهج على يتضمن الذي البحث منهجية: الثالث الفصل
 البحث، وأدوات البحث، ومتغريات اختيارها، وأسلوب وعينته

 تنفيذ مراحل مث البيانات، حتليل وأسلوب البيانات، ومصادر
  .الدراسة

 عرض من يتكون وهي ومناقشتها، وحتليلها البيانات عرض:  الرابع الفصل
 االستبانة بيانات عرض ومناقشتها، وحتليلها املقابلة بيانات

 وحتليلها الوثائق دراسة بيانات وعرض ومناقشتها، وحتليلها
  .ومناقشتها

 نتائج على يتضمن وهي واملقترحات، والتوصيات البحث نتائج: ساخلام الفصل
  . البحث مقترحات مث البحث، وتوصيات البحث،
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  الفصل الرابع

  

  

  ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه:     املبحث األول

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها :      املبحث الثاين
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  املبحث األول

  ميدان البحث وتعليم اللغة العربية قيه

الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور " هداية الصبيان " نبذة تارخيية عن مدرسة   -أ 
  كليمانتان الغربية

 املوقع اجلغرايف -١

إن مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية هي إحدى املدارس الثانويات 
هداية "وهذه املدرسة تابعة ملؤسسة . يف مدينة بونتيانك كليمانتان الغربية

: وتتكون املؤسسة من ثالثة مراحل، وهي. التربوية اإلسالمية" الصبيان
) MTs(، واملدرسة املتوسطة اإلسالمية )MI(اإلسالمية املدرسة اإلبتدائية 

  ).MA(واملدرسة الثانوية اإلسالمية 
تقع هذه املدرسة يف شارع باريت نعيم يف قرية ميكا تيمور كوبورايا 

وليس يف هذه القرية مدرسة ثانوية . مبدينة بونتيانك كليمانتان الغربية
  . إسالمية غري هذه املدرسة

  أسيس املدرسةت  -٢

يف عام مؤسسة هداية الصبيان التربوية اإلسالمية قد أسست ل
احلاج هاشيم أشعري، واحلاج سليمان مع مساعدة  ام، حيث بناه ١٩٧٨

ويف بدايته اقتصرت هذه املوسسة على . اتمع يف منطقة باريت نعيم
وبعد أن انتهى التالميذ من املستوى . املستوى الدراسي اإلبتدائي فحسب

طلب من هذه املؤسسة بناء املدرسة يف املستوى الدراسي اإلبتدائي، ف
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مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية يف عام مث أسست . املتوسط
   .م٢٠٠٠

  :أما خلفية نشأا فهي كما يلي
اجة إىل مؤسسات التربية اإلسـالمية يف املرحلـة   احلب اتمعر وشع  )أ 

 .الثانوية

يـتعلم ىف املدرسـة الثانويـة    لتساعد اتمع و الضعفاء علـى أن    )ب 
  .اإلسالمية

 .أن يتعلم الشباب الدين اإلسالمي والتربية اإلسالمية  )ج 
  

  :فأما األهداف واألغراض التعليمية يف هذه املدرسة فهي
  .أن تسعى املدرسة ليكون الطالب متخلقني بأخالق كرمية  )أ 
أن  واتنمية املدرسة كفاءة الطالب يف اال التعليمي حىت يستطع  )ب 

 .العايلستوى املدراستهم إىل يف  وايستمر

نتشار التكنولوجي، والـحضارة االمع  ناسبةًتم ترقية الطالب ترقيةً  )ج 
 .اإلسالمية

 واأن يتعامل واسعت املدرسة يف ترقية مهارات الطالب حىت يستطيع  )د 
 .بينهم و بني اتمع واويتعاون

 
  املدرسون والطلبة يف هذه املدرسة  -٣

  املدرسون  )أ 
 واهذه املدرسة مدرسون و مدرستان، ومعظمهم خرجييف 

حد منهم مازال يتعلم يف اجلامعة اوولوريوس كااجلامعات يف مرحلة الب
مجيع املدرسني عدد و . وواحد منهم متخرج اجلامعة يف املرحلة املاجستري

مدرسا، منهم مدرسا اللغة العربية امسهما خري الدين ومناقب  ١٦فيها 
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 Nurkayan(هذه املدرسة فهو نوركايان ماجد  أما مدير. فوراين
Majid,S.Pd.I .( وفيما يلي بيانات املدرسني يف مدرسة هداية الصبيان

  .الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور
  )١(اجلدول 

  يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور هيئة التدريس
  مادة التعليم  املؤهل األكادميي  األمساء  الرقم
  مدير املدرسة  بكالوريوس  نوركايان ماجد  ١
  الفقه والعقيدة بكالوريوس  مرسويل  ٢
 PKnعلم اجلغرافيا و  بكالوريوس  عبد العزيز  ٣

  النحو والصرف ماجستري  عبد السالم احلاج   ٤
  علم اإلقتصادي بكالوريوس  عبد املعز  ٥
  الفيزياء و الكيمياء بكالوريوس  أفندي سامان  ٦
  اللغة العربية بكالوريوس  خري الدين  ٧
  القرأن واحلديث بكالوريوس  عبد الرمحن   ٨
  اتعلم الرياضي بكالوريوس  عبد ايب  ٩
  ةاللغة اإلندونيسي بكالوريوس  مطهري  ١٠
  علم التاريخ الوطين بكالوريوس  عبد احلاسباحلاج   ١١
  اللغة العربية بكالوريوس  مناقب فوراين  ١٢
  بيوترمالك شهادة ثانوية  إمساعيل  ١٣
  الرياضة بكالوريوس  هادي أسود  ١٤
  اللغة اإلجنليزية بكالوريوس  فطرياننا  ١٥
  اللغة اإلجنليزية بكالوريوس  سيلفياين  ١٦
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 الطلبة  )ب 

السنة  حاليا يفالذين يتعلمون يف هذه املدرسة إن عدد الطلبة 
وتنقسم الطلبة إىل . طالبا ١١٠م بلغ إىل ٢٠١١/م ٠١٠الدراسية 

فصول التعليم، وهو الفصل العاشر والفصل احلادي عشر ثالثة 
وتوزيعهم على  عن عدد الطلبة التايل اجلدولو .والفصل الثاين عشر

  .يف هذه املدرسة الفصول

)٢(اجلدول   

  مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمورالتالميذ يف 

 الفصل الرقم
 اجلنس

 اجلملة
 التلميذة التلميذ

 ٣٩ ١٨ ٢١ الفصل العاشر ١
 ٣٧ ٢٠ ١٧ الفصل احلادي عشر ٢
 ٣٤ ١٩ ١٥ الفصل الثاين عشر ٣

 ١١٠ ٥٧ ٥٣  العدد
  

  املنهج التعليمي والوسائل التعليمية  -ب 

املنهج التعليمي يف هذه املدرسة هو املنهج على مستوى الوحدة  إن
ومكوناته الذي )  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan / KTSP(التعليمية 

وقامت املدرسة بتطوير املنهج قررته وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا، 
يف بعض عناصره وفقا على احتياجات الطالب واتمع حتت رعاية  وزارة 
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بناء على ذلك يعتمد مدرس اللغة و. الشؤون الدينية حمافظة كليمانتان الغربية
تعليم اللغة يف يهدف املنهج و. ءات الدراسةالعربية على هذا املنهج يف إجرا
 األربعملهارات اللغوية يف اكفاءة الطلبة ية تنموالعربية إىل غايته املرجوة لديه 

والكتاب املقرر يف تدريس اللغة . االستماع، الكالم، القراءة و الكتابة: هي
وية تعليم اللغة العربية للمرحلة الثان" العربية يف هذه املدرسة هو كتاب 

الذي ألفه الدكتور هداية، وهناك كتاب إضايف لتعليم اللغة العربية " اإلسالمية 
  ".  العربية بني يديك " وهو كتاب 

يتم تعليم اللغة  اللغة العربية مادة إجبارية يف هذه املدرسة، و إن
العربية يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور يف الصف 

وليس هناك برنامج خاص لتعليم اللغة . حصتني يف األسبوعخالل  منالدراسي 
العربية املكثفة، ولكن مع ذلك، إن معظم الطلبة فيها يتعلم اللغة العربية يف 

  .املدرسةهو بالقرب من ألن أكثرهم يسكن ويتعلم يف املعهد الذي . املعهد

الوسائل املوجودة يف مدرسة هداية الصبيان املنشآت واملرافق وأما 
  :اجلدول التايلفهي كما يف الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور  
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  )٣(اجلدول 

  الوسائل والبناء يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور    

  العدد  البناء/ الوسائل  الرقم
  ٣  لوالفص غرف  ١
  ١  إدارة مدير املدرسة  ٢
  ١  غرفة املدرسني  ٣
  ١  املعمل اللغوي  ٤
  ١  معمل الكومبيوتر  ٥
  ١  املكتبة  ٦
  ١  محام املدرسني  ٧
  ٣  محام التالميذ  ٨
  ١  املصلى  ٩
  ١  املقصف  ١٠
  ١  امللعب/ امليدان  ١١

  ١٥  اموعة
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  منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية  -ج 
هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور املنهج مدرسة استخدمت 

القومي الذي صدرته وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا، وهو منهج 
 Kurikulum Tingkat Satuan(على مستوى الوحدة الدراسية 

Pendidikan / KTSP(  الذي ينبغي أن يستمد منه بناء منهج تعليم اللغة
  .ةرالتابعة هلذه الوزالعربية يف املدارس ا

رسة وقامت املدرسة بتطوير املنهج وفقا على احتياجات الطالب واملد
وهذا . واتمع حتت رعاية  وزارة الشؤون الدينية حمافظة كليمانتان الغربية

يعين أن هذه املدرسة تسري يف تعليم اللغة العربية على ج واحد خاصة من 
  .والتقوميحيث األهداف، واملواد والطريقة 

صدرته وزارة الشؤون الدينية أإن هذه املدرسة تتبع املنهج القومي الذي " 
جلمهورية إندونيسيا وقامت املدرسة بتطويره يف بعض عناصره حسب 
احتياجات الطالب واتمع حتت رعاية  وزارة الشؤون الدينية حمافظة 

  ".٧٥كليمانتان الغربية
 

مستندا على ما وضعته وزارة ووضعت املدرسة اخلطط الدراسية 
وهذه النماذج حتتوي على معيار الكفاءة , الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا

والكفاءات األساسية، نصاب زمن التدريس، احملتوى، األنشطة التعليميمة، 
  .املؤشرات، مصادر الدراسة والتقومي

                                                             
مايو  ٣معه يف املدرسة وهي يف التاريخ  قابلة شحصيةقاله مدير املدرسة للباحث عندما يقوم الباحث مب  ٧٥

  .م٢٠١١



٥٨ 
 

ية وفيما يلي سيصف الباحث ذلك املنهج وما فيه من عناصره األساس
هداية الصبيان الثانوية وهي فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية يف مدرسة  األربع

  . اإلسالمية مبيكاتيمور
 األهداف -١

هداية درسة مب إن لكل شيء هدفا، وكذلك يف تعليم اللغة العربية
أهداف تعليم اللغة العربية و. الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور أهداف

هي تزويد الطالب باملعلومات يف اللغة العربية وترقية يف هذه املدرسة 
ستاذ خري األوقال . ٧٦مهارم اللغوية واالتصالية شفهيا كانت أو حتريريا

إن الغرض األقصى من ) مدرس اللغة العربية يف الفصل العاشر(الدين 
أن يتصلوا باللغة من الطالب  متكنيتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة هو 

قراءة الكتب التراثية والكتب اإلسالمية املكتوبة  يتمكنوا منبية وأن العر
  .٧٧باللغة العربية

وهذه هي األهداف العامة لتعليم اللغة العربية، أما األهداف اخلاصة 
والكفاءات  )Standar Kompetensi(الكفاءات  فتنعكس على معيار

إىل أربع وتنقسم معيار الكفاءات ). Kompetensi Dasar( األساسية
ولكل مهارة . املهارات  اللغوية وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة

  :وإليك تفصيلها. لغوية كفاءات أساسية
هي أن يفهم : معيار الكفاءة يف االستماع) ١: (معيار الكفاءات  )أ 

معيار الكفاءة يف ) ٢(الطالب املعاين من احلوار والنص املسموع، 
                                                             

  ملدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية  SKLهذه األهداف مكتوبة يف الوثيقة   ٧٦
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احلوار أو النص حول بب على أن يعربوا الكالم؛ أن يستطيع الطال
معيار الكفاءة يف القراءة؛ هي أن يفهم الطالب )  ٣(مادةما شفهيا، 

معيار الكفاءة يف ) ٤(النص أو احلوار املكتوب، مضمون معاين 
الكتابة؛ هي أن يعرب الطالب الفكرة حتريريا بشكل احلوار أو 

 .التفسريي

سية هي تفصيل معيار الكفاءات األسا: الكفاءات األساسية  )ب 
 األربعالكفاءات بصورة مفصلة اليت تتضمن على املهارات 

ومن الكفاءات األساسية يف ). االستماع والكالم والقراءة والكتابة(
تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية هي كما 

 :٧٨يلي

 الكفاءة  األساسية يف االستماع، وهي أن يعرف الطالب  )أ 
األصوات العربية عن احلوار املسموع ومتييز ما بينها من 
اختالفات ذات داللة، أن يفهم معاين احلوار والفكرة 

 .الرئيسية عن احلوار أو النص املسموع حول املوضوع املعني

الكفاءة األساسية ملهارة الكالم؛ وهي أن يعرب الطالب عن   )ب 
املناسبة أو التراكيب األفكار شفهيا باستخدام الصيغ النحوية 

األساسية  وفقا للموضوع، أن ميثل احلوار بنطق صحيح 
 .وطالقة حول املوضوعات املقررة

                                                             
 Perangkat Pembelajaran Pemetaan Standar( أخذها الباحث من الوثائق التعليمية  ٧٨
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الكفاءة األساسية ملهارة القراءة؛ وهي أن يقرأ الطالب النص   )ج 
جهرية وصحيحة،  قراءةأو العبارات من الكلمة أو اجلمل 

ص املقروء وأن يستنتج املعىن العام واألفكار الرئيسية من الن
 .بصفة صحيحة ودقيقة

الكفاءة األساسية ملهارة الكتابة؛ وهي كتابة الكلمات العربية   )د 
العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أو اجلمل  

كتابة صحيحة، والتعبري عن األفكار بالقدر  أشكال احلروف
املناسب حتريريا موجها حول املوضوعات املقررة باستخدام 

 .  التراكيب واألساليب العربية الصحيحة
  احملتوى -٢

 فإا  لطالب يف ضوء هذا املنهجلأما املواد اليت يراد تعليمها 
) ٢٥(تتكون من موضوعات، ويضمن كل موضوع مخسة وعشرين 

جديدة تقريبا، والصيغ النحوية املعينة وأنشطة لغوية تشمل جلميع  مفردة
وميكن توضيح هذا الكتاب من خالل اجلدول .  ٧٩األربعاملهارات اللغوية 

  .األيت
  
  
  
  

                                                             
  للمدرسة) silabus(نتيجة دراسة الوثائق وهي من املقرر الدراسي   ٧٩
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  )٤(اجلدول 
يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية املواد الدراسية لتعليم اللغة العربية 

  اإلسالمية
  املوضوع  الدرس  الفصل

  العاشر

  التحية والتعارف  األول
  العائلة  الثاين
  اهلوايات  الثالث
  طلب العمل  الرابع

  أسبوع رياضي  اخلامس

  احلادي عشر

  مرحلة الشباب  األول
  الزيارة إىل الطبيب  الثاين
  التسوق  الثالث
  البنك  الرابع

  شرق األوسطالرحلة إىل ال  اخلامس

  الثاين عشر

  الطعام  األول
  عمر بن اخلطاب  الثاين
  الطالب الذكي  الثالث
  العوملة  الرابع

  املساوة يف اإلسالم  اخلامس
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  التدريس يقةطر -٣
إن طريقة التدريس املستخدمة يف تعليم اللغة العربية هي طريقة 

. القواعد والترمجة، األسئلة واألجوبة، اخلطابة، وطريقة االستعانة باألمثلة
وأكد هذا أحد املدرسني حني سأله الباحث عن طرق التدريس الذي 

  : يستخدمها كثريا لتعليم اللغة العربية، فقال خري الدين
ريس اليت استخدمتها كثريا لتعليم اللغة العربية هي إن طريقة التد

طريقة القواعد والترمجة، وذه الطريقة أمتىن أن يكون التالميذ قادرين 
. النص العريب قراءة صحيحة ويفهموا معانيه فهما جيدا اعلى أن يقرأو

جبانب ذلك، قد أستعني بطريقة أخرى مثل طريقة األسئلة واألجوبة، 
  ٨٠.وطريقة االستعانة باألمثلة طريقة اخلطابة،

  الوسائل واملصادر التعليمية -٤

يف هذه املدرسة استعانت عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها 
منها الوسائل التعليمية البصرية مثل السبورة . بالوسائل التعليمية املتنوعة

و كراسات التمرينات، ويف بعض األحيان ) proyektor(والعارضة 
هذه الوسائل  التعليمية واستعان املدرس املعمل اللغوي لتعليم اللغة العربية 

  .تتوافر يف هذه املدرسة وصاحلة لالستخدام

أما الكتاب املقرر الذي يستخدمه املدرسان باعتباره الكتاب املقرر 
ألفه الدكتور هداية حتت األساسي فهو كتاب تعليم اللغة العربية الذي 

، نشره طه فوترا مسارانج جاوى الوسطى "تعليم اللغة العربية " املوضوع 
                                                             

  ٢٠١١مايو  ٤مع املدرس، تاريخ  مقابلة شحصية   ٨٠
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العربية بني يديك " وكذلك قد يستخدم املدرسان كتاب . إندونيسيا
الذي ألفه الدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان باعتباره مصدرا 

لكتب الدراسية، واملعجم، واملصادر املخططة يف هذا املنهج هي ا. إضافيا
  .االت العربية، أما الوسائل املقترحة فهي الشريط والقرص

  التقومي -٥
ستاذ مناقب فوراين، مدرس اللغة العربية يف الفصل احلادي قال األ
من االختبارات  نوعانالباحث يف املدرسة، إن هناك  قابلهعشر عندما 

، وهي االختبار الذايت ٨١بيةاللغوية جيلسها الطالب عند تعلمهم اللغة العر
وضوعي مثل اختبار مثل الكتابة احلرة واألسئلة املقالية، واالختبار امل

  . واختبار االختيار من متعدد الصواب واخلطأ
االمتحان : وجيري التقومي أربع مرات على األقل يف السنة الدراسية

 النصفي للفصل الدراسي األول، واالمتحان النهائي للفصل الدراسي
األول، مث االمتحان النصفي للفصل الدراسي الثاين، واالمتحان النهائي 

  .للفصل الدراسي الثاين
باإلضافة إىل ذلك، هناك التقومي املقرر يف املنهج هو التقومي بإجابة 

ويهدف هذا التقومي قياس كفاءة الطالب يف مهاريت . األسئلة احملددة
فهم معاين املفردات والعبارات القراءة والكتابة، واستيعاب الطالب على 

  . واجلمل الكائنة يف النص املقرر
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حتليل وتقومي منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية   -د 
  اإلسالمية

منهج تعليم اللغة العربية املتبع يف  ةالسابقالسطور الباحث يف شرح لقد 
ويف هذا املبحث سيحلل الباحث بنية . مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية

ات هذا املنهج وما فيه من عناصره األربعة الكتشاف ما له وما عليه يف ضوء نظري
  .املنهج احلديثة

 البنية - ١
إن هذا املنهج من حيث البنية يشتمل على مجيع العناصر األساسية ملنهج 

وهذا يدل . تعليم اللغة العربية وهي األهداف واحملتوى والطريقة مث التقومي
 تطوير املنهج الصادرة من وزارة رييامع يناسبعلى أن تصميم هذا املنهج 

جية احلديثة يف طابق مع نظريات التطورات املنهتالشؤون الدينية وكذلك ي
  .جمال تعليم اللغة العربية

 أهداف تعليم اللغة العربية - ٢
كما سبق ذكره يف الصفحات املتقدمة أن تعليم اللغة العربية يف مدرسة 
هداية الصيبان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور بونتيانك كليمانتان الغربية 

أن يف ة شفهيا وأن يتصلوا باللغة العربييف كفاءة الطلبة بلوغ يهدف إىل 
وهناك . يقرأوا الكتب العربية مثل الكتب التراثية والكتب العربية املعاصرة

اليت تنعكس على معيار الكفاءات والكفاءات وهي أهداف خاصة 
االستماع، (هارات اللغوية األربع األساسية، وتغطي  هذه األهداف امل

  ).الكالم، القراءة، الكتابة
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اف ميكننا أن نقول أن صيغ هذه إذا نظرنا إىل هذه األهدو
إليها  را أشااشتقاق األهداف يف املنهج، كمنظريات طابق مع تاألهداف ي

بأنّ أهداف تعليم اللغة العربية البد أن تشمل  حممد بن إبراهيم اخلطاب
مجيع املهارات اللغوية األربع، وال ميكن انفصاهلا بعضها من بعض يف عملية 

   ٨٢.التعليم
هذه األهداف تشمل املهارات اللغوية األربع يرى  وبالرغم من أن

الباحث أن األمر الذي جيعل قراءة الكتب التراثية هدفا من أهداف تعليم 
دل على هذا تو. احتياجات الطلبة تناسباللغة العربية يف هذه املدرسة ال ي
من % ٤٢,١٠طالبا أو ما يساوي  ٣٢نتائج االستبانة اليت تعرض بأن 

نظرا إىل ذلك، فينبغي للمدرس ومدير . بون يف هذا اهلدفالعينة ال يرغ
املدرسة أن يراعيا طبيعة الطالب واحتياجام عند اشتقاق غاية التربية 

وأكد هذا بسيوين عمرية . وأهدفها، ألن الطالب حمور العملية التربوية
حبيث حيث أن ينظر يف اشتقاق األهداف لصاحل اتمع وتقدم الثقافة فيه، 

احلاجة أن تراعي طبيعة الفرد عند اشتقاق التربية وأهدافها، وكذلك ومن 
  ٨٣.حاجته واهتمامه

جبانب ذلك، رغم أن تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تسعى إىل 
هدف حمدد، وهو تعليم الدارس اللغة العربية ومتكينه من املهارات اللغوية 
فيبدو للوهلة األوىل أن أهداف مناهجها مقصورة على حجرة الدراسة، 

                                                             
  ١٢: ، ص)٢٠٠٣مكتبة التوبة، : رياض(ب، طرائق تعليم اللغة العربية، طاحممد بن إبراهيم اخل   ٨٢
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ال تؤثر  دون أن تكون هلا عالقة باتمع وأن املؤثرات والعوامل اخلارجية
  . فيه

 حمتوى منهج تعليم اللغة العربية - ٣
ن حمتوى منهج تعليم اللغة إاالجتاهات احلديثة للمنهج يف نظر بال

العربية أو املادة الدراسية لتعليم اللغة العربية ال بد من أن ترجع وتم 
احتياجات الطالب وتصلح أن تبعث دوافعهم  تناسببأهداف املنهج و

. ة على استيعاب اللغة العربية  شفهيا أو حتريرياوتشجع محاستهم للقدر
تكون رصيدا لغويا عند أن مادة تعليم اللغة العربية  دفوينبغي أن 

الطالب وأن يساعد الكتاب املقرر املستخدم على ذلك، حىت ميكن 
  . بواسطته تنمية الثروة اللغوية عند الطالب

الباحث أن  بالنسبة للمادة املدروسة يف هذه املدرسة يرىو
املوضوعات اليت علّمها املدرس تناسب نفسية الطالب ورغبام، ويدل 

على هذا نتائج االستبانة املوجهة للطالب حيث جييب كثري منهم أن معظم  
املوضوعات املدروسة مرغوبة عندهم، مهما كان هناك موضوعان 

طوير إضافة إىل هذا، يرى الباحث أن املدرس قد قام بت. مرغوبان عنهما
مادة " العربية بني يديك"املادة الدراسية، حيث جيعل املدرس الكتاب 

إضافية وأخذ منه ما يناسب نفسية الطالب واحتياجتهم لتنمية مهارام 
صدرته وزارة الشؤون أ الذي  اللغوية، وال جيعل املدرس الكتاب الدراسي

لتعليم جيد لللدكتور هداية كمصدر " تعليم اللغة العربية"كتاب والدينية 
  .وحيدا



٦٧ 
 

ورأى الباحث أن حمتوى املنهج لتعليم اللغة العربية ذه املدرسة 
تناسب املوضوعات والتراكيب املقررة يف املعيار القومي لتعليم اللغة العربية 

ملستوى الثانويات اإلسالمية بإندونيسيا، رغم أن هناك  رسايف املد
عربية يف هذه املدرسة وأخذه موضوع إضايف أضافه املدرس لتعليم اللغة ال

الدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم الذي ألفه " العربية بني يديك"من كتاب 
  .٨٤الفوزان

جبانب ذلك، قد تعلم الطالب يف هذه املدرسة علم النحو كمادة 
وكانت هذه املادة . ٨٥خاصة تعلمهم من خالل كتب منت األجرومية

ا املدرسة وفقا اختاراليت ة الدراسية نوع من املواد الدراسية احمللي
  .٨٦الحتياجات الطلبة واتمع

 طريقة تدريس اللغة العربية - ٤
يرى الباحث أن الطريقة املستخدمة يف املنهج مناسبة لتنمية 

املخططة يف خطة  يةالنشاطات التعليملكون مهارات الطالب اللغوية، 
لكن مع  .التدريس تشمل نشاطات االستماع والكالم والقراءة والكتابة

ذلك، وجد الباحث أن الطريقة اليت استخدمها املدرس يف عملية التعلم 
والتعليم يف الفصول الدراسية إمنا تم ببعض املهارات اللغوية دون 

وكانت . بعضها، وذلك مثل طريقة القواعد والترمجة وطريقة اخلطابة
. طه املنهجاألنشطة التعليمية اجلارية يف عملية التعليم ال تتسق مع ما خط

                                                             
  ملادة اللغة العربية مبدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية" خطة التدريس " نتيجة الوثائق   ٨٤
  ) املدرسون يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور( ١أنظر اجلدول   ٨٥
  ٢٠١١مايو  ٣مقابلة شحصية مع مدير املدرسة، تاريخ   ٨٦



٦٨ 
 

وال يعطي املدرس الطالب فرصة كافية ملمارسة االتصال باللغة العربية 
  .يف الصف الدراسي أو خارجه عليهاواليعودهم 
قال إبراهيم بسيوين عمرية أن النشاطات التعليمية مفيدة جدا لقد 

مهما كانت األهداف جيدة واحملتوى اجليد، ال تعين الكثري وأنه . يف التعلم
تتمخض نشاطات التعليم والتعلم عن اكتساب التالميذ للخربات  إذا مل

وذا ينبغي أن يكون خمطط املنهج، واملعلم وكل . ٨٧التربوية املرغوبة
املعلم أن على وال بد . مشارك يف العملية التعليمية على معرفة ا وقيام ا

على خيتار الطريقة املناسبة مع املواد املدروسة حىت ميكن ا احلصول 
تعلم اللغة حنو تشجع ا محاسة التالميذ أن األهداف التعليمة املرجوة و

  . غري مملوجو التعليم ا مرحيا جلعل العربية 
 تقومي تعليم اللغة العربية  - ٥

الشفهي والتقومي  قرر املنهج أن التقومي املقترح هو التقومي
التحريري، ويقصد ذا قياس كفاءة التالميذ يف ممارسة احلوار واستيعام 

. يف احلوار أو النص املسموعاملضمنة عاين املفردات من العبارات واجلمل مل
االختبار الذايت مثل الكتابة احلرة واألسئلة أما االختبارات املستخدمة فهي 
مثل اختبار الصواب واخلطاء واختبار  املقالية، واالختبار املوضوعي

  . االختيار من متعدد
وأن اهلدف الرئيسي من التقومي هو . وأهدافا اإن للتقومي وظائف

وللتقومي وسائل منها . من عدمهمعرفة مدى جناح عملية التعليم 

                                                             
  ٢٣١: ، صسابقمرجع إبراهيم بسيوين عمرية،   ٨٧
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وال شك أنه . ٨٨االختبارات وأساليب  التقرير  الذاتية مث أساليب املالحظة
ال بد أن يناسب نوع االختبارات املستخدمة مع املهارات املراد قياسها 

االختبار الذايت مثل يستخدم فإنه وبالنسبة ملعلم اللغة العربية . وتقوميها
الكتابة احلرة واألسئلة املقالية، واالختبار املوضوعي مثل اختبار الصواب 

يرى الباحث أن وسائل التقومي كو واخلطاء واختبار االختيار من متعدد
تقاس املستهدفة بأن املهارات كل ناسب كثريا تنوع هذه االختبارات ال 

. ألن هذه االختبارات مركزة إىل قياس مهارة الكتابة والقراءة. وتقوم
االختبار الذي يناسب مهاريت ويستخدم خيتار  نفلذلك، ينبغي للمعلم أ

الذي )   oral test( ار الشفوي ، وذلك مثل االختبماالستماع والكال
التالميذ ألسئلة املدرس شفهيا، واالختبار املسموعي الذي  جييب فيه

التالميذ شفهيا أو جييب عليه األسئلة أو النص املسموع وفيه يطرح املعلم 
  .حتريريا

  

  

  

  

  

                                                             
  ٢٦٩، مرجع سابقإبراهيم بسيوين عمرية،   ٨٨
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  املبحث الثاين

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 املوجهة للطلبة عرض نتائج االستبانة  -أ 

على لطلبة وذلك بقصد التعرف لاالستبانة الباحث  بعد أن وزع
احتياجتهم وأهدافهم يف تعلم اللغة العربية وآرائهم  عن منهج تعليم اللغة 

  : في اجلداول اآلتيةفاملدونة النتائج حتصل على العربية يف هذه املدرسة 
 بيانات حول أهداف املنهج -١

 ية يف االتصالاستخدام اللغة العربعلى الطلبة  قدرة   )أ 

  )٥(اجلدول 
 عدد تكرار إجابات الطالب عن حاجتهم إىل أن يتصلوا باللغة العربية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٣٩,٤٧  ٣٠  نعم  ١
  % ٣٠,٢٦  ٢٣  إىل حد ما  ٢
  % ٣٠,٢٦  ٢٣  ال جييب/ ال   ٣

 
من الطالب أجابوا نعم و   % ٣٩,٤٧من خالل اجلدول السابق يتضح أن 

وهذا يدل على . أجابوا ال%  ٣٠,٢٦أجابوا إىل حد ما و %  ٣٠,٢٦
أن قدرة االتصال باستخدام اللغة العربية تكون حاجة ملعظم الطالب يف 

  .هذه املدرسة
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 القرأن الكرمي واحلديث الشريف قراءة حاجة الطلبة إىل  )ب 

  )٦(اجلدول 
  القرأن واحلديث  قراءةعدد تكرار إجابات الطالب عن حاجتهم إىل 

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٨٥,٥٢  ٦٥  نعم  ١
  % ١٠,٥٢  ٨  إىل حد ما  ٢
  % ٣,٩٤  ٣  ال جييب/ ال   ٣

  
من الطالب أجابوا %  ٨٥,٨٢يتضح من خالل اجلدول السابق أن 

. أجابوا ال%  ٩٤, ٣أجابوا إىل حد ما، و %  ٥٢, ١٠نعم، و ب
القرأن واحلديث الشريف  قراءةوهذا يعين أن معظم الطالب يرون أن 

  .تكون حاجة هلم وهدفا من أهداف تعلم اللغة العربية
  

 الكتب التراثية قراءة   ) ج

  ) ٧(اجلدول 
  الكتب التراثية قراءةعدد تكرار إجابات الطالب عن حاجتهم إىل 

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٢٦,٣١  ٢٠  نعم  ١
  % ٣١,٥٧  ٢٤  إىل حد ما  ٢
  % ١٠, ٤٢  ٣٢  ال جييب/ ال   ٣
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من %  ٤٢,١٠طالبا أو ما ميثل  ٣٢يتضح من هذا اجلدول أن  
العينة يرون أن قراءة الكتب التراثية ليست حاجة وهدفا هلم يف تعلم 

أما بقية الطلبة . عكس ذلكهو يرون ما %  ٢٦,٣١اللغة العربية، و 
  . فأجابوا إىل حد ما

 األفكار حتريريا باستخدام اللغة العربيةعن تعبري ال) د

  ) ٨( ول اجلد
 التعبري عن األفكارعدد تكرار إجابات الطالب عن حاجتهم إىل 
  حتريريا باستخدام اللغة العربية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٢٥  ١٩  نعم  ١
  % ٣٠,٢٦  ٢٣  إىل حد ما  ٢
  % ٤٤,٧٤  ٣٤  ال جييب/ ال   ٣

  
من العينة % ٤٤,٧٤طالبا أو ما ميثل  ٣٤يتضح من هذا اجلدول أن  

حتريريا باستخدام اللغة العربية ليست  التعبري عن األفكاريرون أن 
ما هو عكس يرون %  ٢٥حاجة وهدفا هلم يف تعليم اللغة العربية، و 

  . أما بقية الطلبة فأجابوا إىل حد ما. ذلك
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  اجلامعةبالدراسة يف  لتحاقالنيل الشهادة وا) هـ 
  ) ٩( اجلدول 

وااللتحاق عدد تكرار إجابات الطالب عن حاجتهم إىل نيل الشهادة 
  بالدراسة يف اجلامعة

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٧٥  ٥٧  نعم  ١
  % ٢١,٠٦  ١٦  إىل حد ما  ٢
  % ٣,٩٤  ٣  ال جييب/ ال   ٣

  

من الطالب أجابوا نعم و %  ٧٥من خالل اجلدول السابق يتضح أن 
وهذا يدل . أجابوا ال%  ٣,٩٤أجابوا إىل حد ما و %   ٢١,٠٦

حاجة تشكل  وااللتحاق بالدراسة يف اجلامعةعلى أن نيل الشهادة 
  .ملعظم الطالب يف هذه املدرسة
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  بيانات حول حمتوى املنهج -٢
وجه الباحث بنود االستبانة اليت تعرض قد ج وبالنسبة حملتوى املنه

فيها املوضوعات املدروسة يف عملية تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة 
فيها واملوضوعات غري  املوضوعات املرغوبةويريد الباحث التعرف على 

  :املوضوعات موقف الطلبة عننتيجة يف اجلدول األيت . فيها ةاملرغوب
  ) ١٠( اجلدول 

  ة عندهماملوضوعات املرغوبةإجابات الطالب عن  تكرارعدد 

  ال جييب/ ال= ج    إىل حد ما= ب  نعم=  أ   : تفسري الرمز

  املوضوعات  رقم
  ( % ) النسبة املئوية  التكرار

 ج ب أ ج ب أ
%٧٦,٣١ ٦ ١٢ ٥٨  التحية والتعارف  ١  ١٥,٧٩%  ٧,٨٩%  
%٦٥,٧٨ ٨ ١٨ ٥٠  العائلة  ٢  ٢٣,٦٨%  ١٠,٥٢%  
%٩٢,١٠ ٢ ٤ ٧٠  اهلوايات  ٣  ٥,٢٦%  ٢,٦٣%  
%٣٤,٢١ ١٢ ٤٨ ٢٦  أسبوع رياضية  ٤  ٦٣,١٥%  ١٥,٧٨%  
%٧,٨٩ ٤١ ٢٩ ٦  كتابة اخلط  ٥  ٣٨,١٨%  ٥٣,٩٤%  
%٧١،٠٥ ٥ ١٧ ٥٤  مرحلة الشباب   ٦  ٢٢,٣٦%  ٦,٥٧%  

 بذكرى مولد الرسول االحتفال  ٧
%٨٩,٤٧ - ٨ ٦٨   صلى اهللا عليه وسلم  ١٥,٧٨%  ٠ %  

%٨٤,٢١ - ١٢ ٦٤  صوم رمضان  ٨  ١٥,٧٩%  ٠ %  
%٧٢,٣٦ ٤ ١٧ ٥٥  عيد الفطر  ٩  ٢٢,٣٦%  ٥,٢٦%  
%٥,٢٦ ٤١ ٣١ ٤  البنك  ١٠  ٤٠,٧٩%  ٥٣,٩٤%  
%٦,٥٧ ٦١ ١٠ ٥  شرق األوسطالرحلة إىل ال  ١١  ١٣,١٥%  ٨٠,٢٦%  
%٢٥ ١٨ ٣٩ ١٩  التسوق  ١٢  ٥١,٣١%  ٢٣,٦٨%  
%٦٩,٧٣ ٣ ٢٠ ٥٣  العطلة  ١٣  ٢٦,٣١%  ٣,٩٥%  
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يتعلق مبحتوى املنهج ميكن أن نستنتج الذي السابق ومن خالل اجلدول 
  :كما يلي

الذي بعنوان يرغبون املوضوع %  ٧٦,٣١طالبا أو ما يعادل  ٥٨إن  )١
ما هو عكس %  ٧.٨٩ طالبا أو ما يعادل ٦التحية والتعارف و 

وهذا يعين أن هذا املوضوع . إىل حد ما أجابوا، أما بقيتهم فذلك
 .مرغوب فيه

% ١٠,٥٢العائلة  و  الذي بعنوانيرغبون املوضوع %  ٧٨, ٦٥إن   )٢
وهذا يدل  أن . إىل حد ما أجابوا، أما بقيتهم فما هو عكس ذلك

 .معظم الطالب يرغبون فيه
الذي املوضوع يرغبون % ٩٢،١٠طالبا أو ما ميثل  ٧٠يتضح أن  )٣

 أجابواأما بقيتهم ف. ما هو عكس ذلك%  ٢،٢٦اهلوايات و  بعنوان
 .وهذا يعين أن هذا املوضوع مرغوب فيه. إىل حد ما

الذي املوضوع يرغبون % ٢١، ٣٤طالبا أو ما ميثل  ٢٦يتضح أن  )٤
 ٢،٦٣إىل حد ما، و  أجابوا% ١٥، ٦٣أسبوع رياضية و  بعنوان
 .ال أجابوامنهم 

طالبا أو  ٦ال يرغبونه إال "  كتابة اخلط" الذي بعنواناملوضوع  )٥
 أجابوا، أما بقيتهم فما هو عكس ذلك منهم% ٩٤، ٥٣، و %٧،٨٩

 .وهذا يعين أن هذا املوضوع مرغوب عنه. إىل حد ما
ن أل. يرغبونه معظم الطلبة"  مرحلة الشباب" الذي بعنواناملوضوع  )٦

أجابوا منهم %  ٦،٥٧نعم و ب أجابوا% ٧١،٠٥طالبا منهم أو  ٥٤
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ون هذا وذا يك. إىل حد ما أجابواقد ، أما بقيتهم فما هو عكس ذلك
 .املوضوع مرغوبا فيه

الذي املوضوع يف يرغبون % ٨٩,٤٧طالبا أو ما يعادل  ٢٨إن  )٧
و صلى اهللا عليه وسلم بذكرى مولد الرسول االحتفال  بعنوان

 .الأجاب إىل حد ما، وليس هناك أحد  أجابوامن الطلبة % ٧١٥,٧٨
من خالل اجلدول السابق يتضح أن أكثر الطلبة يفضلون املوضوع  )٨

، %٨٤،٢١طالبا أو  ٦٤صوم رمضان وعددهم بلغ إىل  بعنوان الذي
 .الأجاب وليس هناك أحد . إىل حد ما أجابواوبقيتهم 

 الطلبة يفضلون املوضوع يةمن خالل اجلدول السابق يتضح أن أكثر )٩
، و %٧٢,٣٦طالبا أو  ٥٥عيد الفطر وعددهم بلغ إىل  الذي بعنوان

 .ال أجابواوبقيتهم . إىل حد ما أجابوامنهم %  ٢٢،٣٦
من العينة ال يرغبون املوضع % ٥٣،٩٤يتضح من اجلدول السابق أن  )١٠

فقد أما بقيتهم .  فقط%   ٥،٢٦البنك، و إمنا يرغبونه  الذي بعنوان
  .وهذا يدل على هذا املوضوع غري مرغوب فيه. ال أجابوا

يف من العينة ال يرغبون % ٨٠,٢٦يتضح من اجلدول السابق أن  )١١
شرق األوسط، و إمنا يرغبونه الرحلة إىل ال الذي بعنوان" املوضع 
وهذا يدل على . إىل حد ما أجابوافقد أما بقيتهم .  فقط% ٦،٥٧

  .هذا املوضوع غري مرغوب فيه
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  الذي بعنوانيرغبون يف املوضوع %  ٢٥طالبا أو ما يعادل  ١٩إن  )١٢
%  ٢٣،٦٨إىل حد ما، و  أجابوامن الطلبة %  ٥١،٣١و " لتسوقا"

 .ال أجابوا
من خالل اجلدول السابق يتضح أن أكثر الطلبة يفضلون املوضوع  )١٣

و ، % ٦٩،٧٣طالبا أو  ٥٣بلغ إىل قد العطلة وعددهم  الذي بعنوان
 .ال  أجابوا%  ٣،٩٥إىل حد ما، و  أجابواقد %  ٢٦،٣١

  بيانات حول طريقة التدريس -٣
  والترمجةاستخدم املدرس طريقة القواعد   ) أ

  ) ١١( اجلدول 
  عدد تكرار إجابات الطالب عن استخدام املدرس طريقة القواعد والترمجة

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٦٤،٤٧  ٤٩  نعم  ١
  % ٣١،٥٧  ٢٤  إىل حد ما  ٢
  % ٣،٩٤   ٣  ال جييب/ ال   ٣

  
من العينة % ٦٤،٤٧طالبا أو ما ميثل  ٤٩يتضح من هذا اجلدول أن  

من العينة  %  ٣١،٥٧يرون أن املدرس يستخدم طريقة القواعد والترمجة، 
هذه البيانات تدل  على أن طريقة . أما بقيتهم فريون ال.  يرون إىل حد ما

  .التدريس املستخدمة يف تعليم اللغة العربية هي طريقة القواعد والترمجة
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  متعددة األنواعاستخدم املدرس طريقة التدريس   ) ب
  ) ١٢ (اجلدول 

متعددة عدد تكرار إجابات الطالب عن استخدام املدرس طريقة التدريس 
  األنواع

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ١٩,٧٣  ١٥  نعم  ١
  % ٤٤،٧٤  ٣٤  إىل حد ما  ٢
  % ٤٨،٦٨  ٣٧  ال جييب/ ال   ٣

أجابوا نعم، و قد %  ١٩،٧٣من خالل اجلدول السابق يتضح أن 
" أجابوا %  ٦٨، ٤٨من الطالب أجابوا إىل حد ما، و   %٤٤،٧٤

متعددة ستخدم قليال طريقة التدريس اوهذا يعين أن املدرس قد ". ال
  .األنواع

  الطريقة املستخدمة تم بتنمية مهارات اللغة األربع) ج
  ) ١٣( اجلدول 

الطريقة املستخدمة تم بتنمية  "عدد تكرار إجابات الطالب عن العبارة 
  "هارات اللغة األربع م

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ١٧،١٠  ١٢  نعم  ١
  % ٧٧،٦٣  ٥٩  إىل حد ما  ٢
  % ٦،٥٧  ٥  ال جييب/ ال   ٣
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من العينة % ١٧،١٠طالبا أو ما ميثل  ١٢يظهر من هذا اجلدول أن   
يرون أن الطريقة املستخدمة تم بتنمية مهارات اللغة األربع، و 

هذه . أما بقيتهم فريون ال.  من العينة  يرون إىل حد ما% ٧٧،٦٣
البيانات تدل  على أن طريقة التدريس املستخدمة يف تعليم اللغة العربية ال 

م كثريا بتنمية مهارات اللغة األربعت.  
 التعليميف عملية باعتبارها لغة وسيطة  اللغة اإلندونيسيةاستخدم املدرس ) د

  والتعلم
  ) ١٤( اجلدول 
 اللغة اإلندونيسيةاستخدم املدرس  "عدد تكرار إجابات الطالب عن العبارة 

  "باعتبارها لغة وسيطة يف عملية التعليم والتعلم

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٨٩،٤٧  ٦٨  نعم  ١
  % ١٠،٥٣  ٨  إىل حد ما  ٢
  % ٠  -  ال جييب/ ال   ٣

  
من %  ٨٩،٤٧طالبا أو ما ميثل   ٦٨يتضح من هذا اجلدول أن  

العينة يرون أن املدرس يستخدم اللغة اإلندونيسية كلغة وسيطة يف 
مل يرون إىل حد ما، و  من العينة%  ١٠،٥٣عملية التعليم والتعلم، و

هذه البيانات تدل بال شك على أن اللغة الوسيطة يف . "ال"أحد  بجيي
  .عملية التعليم والتعلم هي اللغة اإلندونيسية
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  التقوميبيانات حول  -٤
 استخدم املدرس اختبارا حتريريا  )أ 

  ) ١٥(اجلدول 
استخدم املدرس اختبارا " عدد تكرار إجابات الطالب عن العبارة 

 "حتريريا

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٦٨،٤٢  ٥٢  نعم  ١
  % ٢١،٠٦  ١٦  إىل حد ما  ٢
  % ١٠،٥٢  ٨  ال جييب/ ال   ٣
  

. من خالل اجلدول السابق يظهر أن املدرس قد يستخدم اختبارا حتريريا
" أجابوا %  ٢١،٠٦أجابوا نعم و قد من الطالب   % ٦٨،٤٢مبا أن 

  .أجابوا ال%  ١٠،٥٢إىل حد ما و 
 يقوم املدرس بتقومي مجيع املهارات اللغوية لدي الطالب  )ب 

  ) ١٦( اجلدول 
قام املدرس بالتقومي لقياس مجيع  "عدد تكرار إجابات الطالب عن العبارة 

 "املهارات اللغوية األربع لدي الطالب 

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ١٩،٧٣  ١٥  نعم  ١
  %٤٤،٧٤  ٣٤  ماإىل حد   ٢
  % ٤٨،٦٨  ٣٧  ال جييب/ ال   ٣
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أجابوا قد من الطالب   % ١٩،٧٣من خالل اجلدول السابق يتضح أن 
  .أجابوا ال%  ٤٨،٦٨إىل حد ما و " أجابوا %  ٤٤،٧٤نعم و 

إمنا يقيس االختبار املستخدم مهاريت االستماع والكالم فحسب لدي   )ج 
 الطالب

  ) ١٧( اجلدول 
إمنا يقيس االختبار املستخدم  "الطالب عن العبارة عدد تكرار إجابات 

 "مهاريت االستماع والكالم فحسب لدي الطالب

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٥١،٣١  ٣٩  نعم  ١
  % ٣٦،٨٤  ٢٨  إىل حد ما  ٢
  % ١١،٨٤  ٩  ال جييب/ ال   ٣
  

من %  ٥١،٣١أو ما ميثل  ٣٩من خالل اجلدول السابق يظهر أن 
الطالب يرون بأن االختبار املستخدم إمنا يقيس مهاريت االستماع 

من الطالب يرون إىل   % ٣٦،٨٤والكالم فحسب لدي الطالب و 
  .أجابوا ال%) ١١،٨٤(حد ما و قليل منهم 

  عدد وأسئلة مقاليةنوع االختبار املستخدم هو اختبار االختيار من مت) د
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  ) ١٨( اجلدول 
نوع االختبار املستخدم هو " عدد تكرار إجابات الطالب عن العبارة 

  "اختبار االختيار من متعدد وأسئلة مقالية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابات  رقم
  % ٧٥  ٥٧  نعم  ١
  % ١٨،٤٢  ١٤  إىل حد ما  ٢
  % ٦،٥٧  ٥  ال جييب/ ال   ٣
  

من العينة %  ٧٥طالبا أو ما ميثل  ٥٧يتضح من هذا اجلدول أن  
يرون أن نوع االختبار املستخدم هو اختبار االختيار من متعدد وأسئلة 

من % ٦،٥٧من العينة  يرون إىل حد ما، و%  ١٨،٤٢مقالية ، و 
  . الطلبة يرون ال

 بانة ومناقشتهاتحتليل نتائج االس  -ب

لدي تياجات حانة السابقة ميكن القول بأن هناك ااعتمادا على نتائج االستب
الطالب بالنسبة لتعلم اللغة العربية، وهي احلاجة االتصالية مثل التحدث مع 
العرب وغريه، واحلاجة الدينية، مثل قراءة القرأن واحلديث الشريف والكتب 

نيل  اإلسالمية املكتوبة باللغة العربية، مث احلاجة األكادميية على سبيل املثال
  . ةيوااللتحاق بالدراسة اجلامعالشهادة 
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 قراءةإن معظم الطلبة يرون أن االمور السابقة وهي التحدث بالعربية و 
ن احتياجام وكَت وااللتحاق بالدراسة يف اجلامعةالقرأن واحلديث مث نيل الشهادة 

اليت قررا ملواد الدراسية على اقتصر تالقرأن ف قراءةوأما . يف تعلم اللغة العربية
. احلديث تقتصر يف املواد املدروسة يف الفصل قراءة وكذلك مازالت. املدرسة
 التعبري عن األفكارباللغة العربية و ةالكتب التراثية والكتب املدون قراءةوأما 

  .احتياجتهم إال للتعرف فقط فهي ليست منحتريريا باللغة العربية 

ي أن يكون حمتوى املنهج نظرا إىل هذه احلاجات لدي الطالب ينبغ  
تتمحور حول املوضوع الديين واالتصايل لكي اليت يشمل ويغطي املواد التعليمية 

يكون املوضوع مرغوبا عند الطالب ويشجع دوافعم إىل تعلم اللغة العربية وتنمي 
واملداخل حيث  متعددة األنواع طرقاوأن تكون طريقة التدريس . مهارم اللغوية

تشجع إىل تنمية قدرات لالنشاطات التعليمية  اعتمادى التعلم ويشجع الطالب عل
الطالب اللغوية  ةس معرفلقياجبانب ذلك، ال بد أن يكون التقومي ال . الطالب

ومهارم اللغوية من االستماع والكالم وقدرام س معرفتهم لقيافحسب، وإمنا 
مع القدرات أو  والقراءة والكتابة، وتكون وسائل التقومي املستخدمة مناسبة

  .املراد قياسها تااال

اجات األكادميية فتتعلق بقرارات املدرسة واحلكومة، إذ اللغة العربية أما احل
نوع من املواد اإلجبارية يف املدارس اإلسالمية من املستوى اإلبتدائي إىل املستوى 

 تناسبومل املواد املقررة تشقد افينبغي أن يكون املنهج . اجلامعي بإندونيسيا
وأن يزود املنهج   ٨٩معيار املنهج الوطين الذي قررته وزارة الشؤون الدينية

                                                             
  ٢٠٠٨عام  ٢أنظر قرار وزير الشؤون الديين جلمهورية إندونيسيا رقم   ٨٩
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الطالب باملواد التعليمية اليت حيتاجون إليها ألجل مواصلة الدراسة إىل املستوى 
اجلامعي وتساعدهم ملتابعة الدراسة العربية يف تلك املستوى ألن بعض اجلامعة قد 

  .تشرط استيعاب املواد واملهارات اللغوية املعينة

 ة العربيةاالستبانة املوجهة ملدرسي اللغنتائج   - ج

الباحث يف هذا املبحث أراء مدرسي اللغة العربية يف هذه املدرسة  يشرح
ويعرض الباحث هذه البيانات . عن منهج تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة

  :وهي كما يلي. وفقا حسب ترتيب أسئلة البحث
" هداية الصبيان"أهداف منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة مطابقة مدى  -١

باحتياجات  بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور
 الطالب اللغوية 
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 ) ١٩(اجلدول 

أهداف منهج تعليم اللغة العربية مطابقة مدى عن موقف املدرس 
بونتيانك  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"مبدرسة 

  الطالب اللغوية باحتياجات كليمانتان الغربية

  

  
  ال جييب/ ال= ج    إىل حد ما= ب  نعم=  أ   : تفسري الرمز
  

وقف املدرسني حنو من خالل اجلدول السابق وهي فيما يتعلق مب
" هداية الصبيان"أهداف منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة مطابقة مدى 

  املـعـايـري  رقم
  ( % ) النسبة املئوية  التكرار

 ج ب أ ج ب أ

هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج أ  ١
% ١٠٠ - - ٢  املتبع حاليا واضحة وحمددة  - - 

هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج أ  ٢
%١٠٠ - - ٢  احتياجات الطالب تناسبتاملتبع   - - 

٣  
اللغة العربية يف املنهج هداف تعليم أ

طابق مع معيار تعليم اللغة تي املتبع
  العربية القومي

١٠٠ - - ٢%  - - 

هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج أ  ٤
%١٠٠ - - ٢  مجيع املهارات اللغويةاملتبع تشمل   - - 

٥  
هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج أ

املتبع تشمل التعرف على الثقافة 
  االسالميةالعربية 

٥٠ ١ - ١ %  - ٥٠ %  
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باحتياجات  بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور
  :كما يليأن نستنتج  نايمكنف الطالب اللغوية

من % ١٠٠مدرسا أو ما ميثل  ٢يتضح من اجلدول السابق أن    )أ 
أن أهداف املنهج  املتبع لتعليم اللغة العربية واضحة  يرياناملدرس 
أهداف املنهج  وهذا يعين أن . وليس أحد يرى سوى ذلك. وحمددة

 .املتبع لتعليم اللغة العربية واضحة وحمددة
من % ١٠٠مدرسا أو ما ميثل  ٢يتضح من اجلدول السابق أن    )ب 

 تناسبهداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع أأن  يرياناملدرس 
وهذا يدل على . وليس أحد يرى ما سوى ذلك. احتياجات الطالب

 .طالباحتياجات ال تناسبأهداف املنهج  املتبع أن 
هداف تعليم أمن العينة يرى أن % ١٠٠أو ما ميثل  نياملدرس إن كال  )ج 

 مع معيار تعليم اللغة العربية القومي يتطابق اللغة العربية يف املنهج املتبع
أهداف وهذه البيانات تدل على أن . وليس أحد يرى ما سوى ذلك

 .مع معيار تعليم اللغة العربية القومي يتطابقاملنهج  املتبع 
هداف تعليم أمن العينة يرى أن % ١٠٠أو ما ميثل  كال املدرسنيإن   )د 

وليس أحد  ،مجيع املهارات اللغويةاللغة العربية يف املنهج املتبع تشمل 
أهداف املنهج  املتبع وهذه البيانات تدل على أن . يرى ما سوى ذلك

 .مجيع املهارات اللغويةتشمل 
هداف أيرى أن  نياملدرسمن %  ٥٠يتضح أن من اجلدول السابق   )ه 

تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تشمل التعرف على الثقافة العربية 
 . ما هو عكس ذلكفيما بينما يرى أحد منه. االسالمية
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" هداية الصبيان"حمتوى منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة تناسب  -٢
ة مع نفسية بونتيانك كليمانتان الغربي الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور

 الطالب 

  ) ٢٠( دول اجل
حمتوى منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة تناسب موقف املدرسني عن 

بونتيانك كليمانتان  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"
  الغربية مع نفسية الطالب

  املـعـايـري  رقم
  ( % ) النسبة املئوية  التكرار

 ج ب أ ج ب أ

١  
حمتوى مقررات اللغة العربية يف 

نفسية املنهج املتبع حاليا يناسب  
  الطالب

١٠٠ - - ٢ %  - - 

٢  
مقررات اللغة العربية يف حمتوى 

املوضوعات يشمل املنهج املتبع 
  عند الطالب ةاملرغوبة

١٠٠ - - ٢%  - - 

٣  

حمتوى مقررات اللغة العربية يف 
مجيع املهارات املنهج املتبع يشمل 

، الكالم، االستماع(اللغوية 
  )القراءة، الكتابة

١٠٠ - - ٢ %  - - 

٤  
مقررات اللغة العربية يف  حمتوى

يشمل التعرف على املنهج املتبع 
  الدينيةواد امل

١٠٠ - - ٢ %  - - 

% ٥٠ - ١ ١حمتوى مقررات اللغة العربية يف   ٥  ٥٠ %   
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  ال جييب/ ال= ج    ماإىل حد = ب  نعم=  أ   : تفسري الرمز
  

من وقف املدرسني يتعلق مبالذي اجلدول السابق و اعتمادا على
" هداية الصبيان"حمتوى منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة تناسب 

بونتيانك كليمانتان الغربية مع نفسية  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور
  :يليما ستخلص نأن  ناميكنب الطال

من %  ١٠٠أو ما ميثل  نياملدرس كال شار اجلدول السابق أنأ  )أ 
حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حاليا العينة يرى أن 

ما هو يرى  نيأحد من املدرس وليس ،مع نفسية الطالبيناسب  
حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج وهذا يعين أن . عكس ذلك

 .مع نفسية الطالباملتبع حاليا يناسب  
حمتوى من العينة يرى أن % ١٠٠أو ما ميثل  نياملدرس إن كال  )ب 

 املوضوعات املرغوبةيشمل مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع 
وهذه البيانات . أحد يرى ما سوى ذلكمن وليس  عند الطالب ،

املنهج املتبع يشمل التعرف على 
  الثقافة العربية االسالمية

٦  

حمتوى مقررات اللغة العربية يف 
يشمل املوضوعات املنهج املتبع 

معيار تعليم اللغة مع ناسبة تامل
  العربية القومي

١٠٠ - - ٢ %  - - 

٧  
حمتوى مقررات اللغة العربية يف 
املنهج املتبع يقدم من خالل الكتاب 

  املدرسي
١٠٠ - - ٢ %  - - 



٨٩ 
 

يشمل مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حمتوى تدل على أن 
 .عند الطالب املوضوعات املرغوبة

حمتوى من العينة يرى أن % ١٠٠أو ما ميثل  نياملدرس إن كال  )ج 
مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل مجيع املهارات اللغوية 

وليس أحد يرى عكس  ،)، الكتابةالقراءة، الكالم، االستماع(
حمتوى مقررات اللغة العربية يف وهذه البيانات تدل على أن . ذلك

، الكالم، االستماع(يع املهارات اللغوية املنهج املتبع يشمل مج
 ).، الكتابةالقراءة

حمتوى من العينة يرى أن % ١٠٠أو ما ميثل  كال املدرسنيإن   )د 
يشمل التعرف على املواد مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع 

وهذه البيانات تدل على أن . وليس أحد يرى عكس ذلك الدينية،
يشمل التعرف على مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حمتوى 

 .املواد الدينية
من العينة يتخذ بني %  ٥٠يتضح أن أحد املدرس أو ما ميثل   )ه 

حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج االستجابتني أي يرى أن 
إىل حد ما  املتبع يشمل التعرف على الثقافة العربية االسالمية

حمتوى منها يرى أن %  ٥٠و  ل إىل حد ما،وغامضة وال يشم
مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل التعرف على الثقافة 

 .العربية االسالمية
حمتوى من العينة يرى أن % ١٠٠أو ما ميثل  املدرسني إن كال  )و 

ناسبة تيشمل املوضوعات املمقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع 
أحد يرى عكس من وليس  ة العربية القومي ،معيار تعليم اللغمع 
حمتوى مقررات اللغة العربية يف وهذه البيانات تدل على أن . ذلك
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تعليم اللغة املتوفقة مع معايري يشمل املوضوعات املنهج املتبع 
 .العربية القومي

من % ١٠٠أو ما ميثل  نياملدرس كالاجلدول السابق يعرض أن   )ز 
حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع أن قد أجاب بالعينة 

أحد يرى عكس من وليس ، قدم من خالل الكتاب املدرسيم
  .ذلك

الثانوية " هداية الصبيان"مدى تضمن منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة  -٣
بونتيانك كليمانتان الغربية طرائق التدريس  اإلسالمية مبيكا تيمور

  متعددة األنواع واملداخل
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  ) ٢١( اجلدول 

هداية "مدى تضمن منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة موقف املدرسني عن  
بونتيانك كليمانتان الغربية طرائق  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" الصبيان

  التدريس متعددة األنواع واملداخل

  

  ال جييب/ ال= ج    إىل حد ما= ب  نعم=  أ   : تفسري الرمز

مدى عن  وقف املدرسني يتعلق مبالذي اجلدول السابق ونظرا إىل 
الثانوية اإلسالمية " هداية الصبيان"تضمن منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة 

بونتيانك كليمانتان الغربية طرائق التدريس متعددة األنواع  مبيكا تيمور
  :يليما استنتج الباحث  واملداخل

  املـعـايـري  رقم
  ( % ) النسبة املئوية  التكرار

 ج ب أ ج ب أ

١  
تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج 

التدريس املناسبة طريقة باملتبع يتم 
  مع املهارات املراد تعليمها

- ١٠٠ - - ٢%  - 

املستخدمة  طرائق تدريس اللغة  ٢
%٥٠ - ١ ١  متعددة األنواع  ٥٠ %  - 

٣  
طرائق تدريس اللغة املختارة تم 

، االستماع(بتنمية املهارات اللغوية 
  )القراءة، الكتابةالكالم، 

- ١٠٠ - - ٢ %  - 

اللغة الوسيطة يف تعليم اللغة العربية   ٤
% ١٠٠ - - ٢ - -  العربيةهي اللغة   
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من العينة % ١٠٠أو ما ميثل املدرسني يظهر من اجلدول السابق أن   )أ 
تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج يتخذ بني االستجابتني أي يرى أن 

إىل  التدريس املناسبة مع املهارات املراد تعليمها ،املتبع يتم عن طريقة 
ما سوى يرى منهما وليس أحد . حد ما وغامضة وال يتم إىل حد ما

تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج املتبع يتم عن وهذا يعين أن . ذلك
 .إىل حد ما املهارات املراد تعليمهاالتدريس املناسبة مع طريقة 

طرائق من العينة يرى أن %  ٥٠أو ما ميثل  نييتضح أن أحد املدرس  )ب 
منه يتخذ بني %  ٥٠و  ،متعددة األنواعاملستخدمة  تدريس اللغة

متعددة املستخدمة  طرائق تدريس اللغةاالستجابتني أي يرى أن 
 .إىل حد ما متعددة األنواعإىل حد ما  وغامضة  وغري  األنواع

من العينة يتخذ بني االستجابتنب % ١٠٠أو ما ميثل  نياملدرس إن كال  )ج 
طرائق تدريس اللغة املختارة تم بتنمية املهارات اللغوية أي أن 

إىل ال تم وإىل حد ما وغامضة ) ، الكتابةالقراءة، الكالم، االستماع(
 .يرى سوى ذلكمنهما حد ما، وليس أحد 

من % ١٠٠أو ما ميثل  نياملدرس كالسابق أن يتضح من اجلدول ال  )د 
و  ،وسيطة يف تعليم اللغة العربية العربية ليست لغة اللغة أن العينة يقول 
اللغة الوسيطة يف تعليم وهذا يعين . يرى عكس ذلك منهما وليس أحد

 .عربيةاللغة الليست اللغة العربية 
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٤- تمنهج تعليم اللغة العربية مبدرسة مع أهداف نظام التقومي املتبع ب ناس
 بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"

  ) ٢١(اجلدول 
 مع أهداف املنهجنظام التقومي املتبع تناسب موقف املدرسني حنو 

  ال جييب/ ال= ج    إىل حد ما= ب  نعم=  أ   : تفسري الرمز
انطالقا من اجلدول السابق يعين فيما يتعلق مبوقف املدرسني عن مدى 

هداية "مع أهداف منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة نظام التقومي املتبع تناسب 
فيأيت بونتيانك كليمانتان الغربية  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" الصبيان

  :يليكما االستنتاج 
% ١٠٠أو ما ميثل ني درساثنني من امليتضح من اجلدول السابق أن   )أ 

لتعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع نظام التقومي املتبع من العينة يرى أن 

  املـعـايـري  رقم
  ( % ) النسبة املئوية  التكرار

 ج ب أ ج ب أ

١  
نظام التقومي املتبع لتعليم اللغة 

 يناسبالعربية يف املنهج املتبع 
  أهدافه

١٠٠ - - ٢ %  - - 

٢  

االختبارات اللغوية املوضوعة تقيس 
معرفة الطالب باللغة العربية كما 
تقيس قدرم على استخدامها يف 

  آن واحد

٥٠ - ١ ١ %  ٥٠ %  - 

٣  
نتائج اختبارات الطالب تستخدم 

املتبع ملعرفة مدى ج لتقومي املنه
  من عدم جناحهجناحه و

١٠٠ - - ٢ %  - - 

وسائل التقومي املستخدمة تناسب   ٤
% ١٠٠ - - ٢  قدرات الطالب املراد قياسها  - - 
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وهذا يعين أن . يرى عكس ذلكمنهما و وليس أحد  ،يناسب أهدافه
 .أهدافه يناسبنظام التقومي املتبع لتعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع 

يرى أن  من العينة%  ٥٠أو ما ميثل  نييتضح أن أحد املدرس  )ب 
االختبارات اللغوية املوضوعة تقيس معرفة الطالب باللغة العربية كما 

يتخذ بني  العينة%  ٥٠و  ،آن واحدتقيس قدرم على استخدامها يف 
االختبارات اللغوية املوضوعة تقيس معرفة االستجابتني أي يرى أن 

 آن واحدالطالب باللغة العربية كما تقيس قدرم على استخدامها يف 
 .ما  وغامضة  وال تقيس إىل حد ما إىل حد

يرى  العينة% ١٠٠أو ما ميثل املدرسني من اجلدول السابق يتضح أن   )ج 
مدى نتائج اختبارات الطالب تستخدم لتقومي املنهج املتبع ملعرفة أن 

وهذا . أحد يرى عكس ذلكمنهما وليس  ،جناحه ومن عدم جناحه
نتائج اختبارات الطالب تستخدم لتقومي املنهج املتبع ملعرفة يعين أن 

 .مدى جناحه ومن عدم جناحه
 وسائل التقوميأن  يريان العينة% ١٠٠أو ما ميثل  نياملدرس إن كال  )د 

منهما وليس أحد  املستخدمة تناسب قدرات الطالب املراد قياسها،
 سبتنااملستخدمة  وسائل التقوميوهذا يعين أن . يرى عكس ذلك

 .قدرات الطالب املراد قياسها

  حتليل نتائج االستبانة ومناقشتها -د
نتائج االستبانة اليت مت عرضها ومناقشة يقوم الباحث يف هذا املبحث بتحليل 

 ، وذلك عن طريق تناول مجيع بنود االستبانة واحدا فواحدةيف السطور السابق
  .د أو عبارةوالنتيجة اليت توصل إليها كل بن
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أهداف منهج تعليم مطابقة حتليل ومناقشة نتائج االستبانة حول  -١
 الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"اللغة العربية مبدرسة 

  باحتياجات الطالب اللغوية بونتيانك كليمانتان الغربية
هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع أهداف تعليم اللغة العربية أ  )أ 

 واضحة وحمددةحاليا 
أن  يريان يف هذه املدرسة املدرسني إن كالاكتشفت الدراسة 

ويتفق الباحث على هذا، ألن الباحث . أهداف املنهج واضحة وحمددة
بعد أن اطلع على أهداف هذا املنهج وجد أا تتسم من حيث الصياغة 

معايري الكفاءات والكفاءات األساسية كل بالوضوح حيث تذكر فيها 
إليها الطالب إذا انتهوا وخترجوا من هذه يرتقي الذي يرجى أن 

وهذا يعين أنه ليس هناك مشكلة يف صياغة األهداف من . املدرسة
  .حيث الوضوح والتحديد

احتياجات  تناسبهداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع أ  )ب 
 الطالب

على هذه أن املدرسني معا متفقان نتائج االستبانة من  اتضح
وهناك عدة مربرات هلذا . وكذلك يرى الباحث مثل ذلك. العبارة

  : التناسب، منها
إن أهداف منهج تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة تسعى إىل  )١

تزويد التالميذ املعارف والقدرات اللغوية وكانت احتياجتهم 
 .ل باستخدام اللغة العربيةعلى االتصا قدرممنها 



٩٦ 
 

يهدف تعليم اللغة العربية على ضوء هذا املنهج إىل اكتساب   )٢
التالميذ جلميع عناصر اللغة تنمية مهارا، وهذا يتماشى مع 

شارت إليها نتيجة االستبانة املوجهة أاحتياجات التالميذ اليت 
 الطالب اليت تتمحور حول احتياجات)  ٩ – ٥اجلدول ( إليها 

ماالتصالية واحتياجا األكادميية مالدينية مث احتياجا  . 
 تعليم رييامع مع يتطابق هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبعأ  )ج 

  اللغة العربية القومي
هداف أن أيان معاً ير املدرسني ن كالأشارت نتيجة االستبانة أ

تعليم اللغة العربية معايري مع  يتطابق تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع
هداف تعليم اللغة العربية أ ةوكذلك يرى الباحث أن صياغ. القومي

. تعليم اللغة العربية القوميمعايري مع كثريا  يتطابقهذه املدرسة يف 
وضعها املدرس قبل أن يقوم الذي التدريس  ويدل على هذا خطط
يف شمل مجيع معايري تعليم اللغة العربية توهي بعملية التعليم والتعلم، 

وهذه األهداف هي األهداف . تبعه املدرسةتملنهج القومي الذي ا
العامة واخلاصة اليت تفسر مبعيار الكفاءات والكفاءات االساسية 

  .وتشمل هذه املعايري مجيع املهارات اللغوية األربع
مجيع املهارات  هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تشملأ) د

  اللغوية
هذه العبارة، أو متفقان على  انالدراسة أن املدرسأوضحت 

بلغة أخرى أن تزويد الطالب ذه املهارات األربع من ضمن ما 
  . هذا املنهج إليه يسعى
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تتالئم مع صياغة أهداف  انيرى الباحث أن ما قاله املدرسو
ياغة صويتضح ذلك يف . منهج تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة

أهداف تعليم اللغة العربية بشكل ما يسمى مبعيار الكفاءات 
التالميذ من  اتوالكفاءات األساسية اليت دف فيها إىل تنمية مهار

  .االستماع والكالم والقراءة والكتابة
ة العربية يف املنهج املتبع تشمل التعرف على الثقافة هداف تعليم اللغأ )ه

  العربية االسالمية
جابة اإلن يف اتلفخمنتيجة االستبانة على أن املدرسني أشارت 

هداف تعليم اللغة العربية يف أيرى فبينما أحدمها . هذه العبارةعلى 
ما اآلخر ويرى  املنهج املتبع تشمل التعرف على الثقافة العربية االسالمية

ويرى الباحث أن هذا االختالف يشري إىل أن األمر . هو عكس ذلك
غامض وأن املوضوعات اليت يعلّمها املدرس ختتلف بني الفصل العاشر 

  .والفصل الثاين، وبذلك يظهر االختالف بينهما
مطابقة درجة  تبعد أن حلل الباحث نتائج االستبانة ظهر

الثانوية " هداية الصبيان"درسة أهداف منهج تعليم اللغة العربية مب
باحتياجات الطالب  بونتيانك كليمانتان الغربية اإلسالمية مبيكا تيمور

  : كما يف اجلدول التايل اللغوية
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  ) ٢٣(اجلدول 
هداية "أهداف منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة مطابقة درجة 

 بونتيانك كليمانتان الغربية الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" الصبيان
  باحتياجات الطالب

  املعدل  الباحث  ٢مدرس   ١مدرس   املعايري  منرة
هداف تعليم اللغة العربية يف أ  ١

املنهج املتبع حاليا واضحة 
  وحمددة

١،٠ ١،٠ ١،٠  ١،٠  

هداف تعليم اللغة العربية يف أ  ٢
املنهج املتبع تناسب 

  احتياجات الطالب
١،٠ ١،٠ ١،٠  ١،٠  

هداف تعليم اللغة العربية يف أ  ٣
مع معيار  يتطابق املنهج املتبع

  تعليم اللغة العربية القومي
١،٠ ١،٠ ١،٠  ١،٠  

هداف تعليم اللغة العربية يف أ  ٤
مجيع  على املنهج املتبع تشمل

  املهارات اللغوية
١،٠ ١،٠ ١،٠  ١،٠  

هداف تعليم اللغة العربية يف أ  ٥
املنهج املتبع تشمل التعرف 

  الثقافة العربية االسالميةعلى 
٠،٦ ٠،٥ ٠،٥  ١،٠  

  ٤،٦  ٤،٥  ٤،٥  ٥،٠  عدد املطابقة
  %٩٣،٣٣  % ٩٠  % ٩٠  % ١٠٠  النسبة املئوية
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أهداف منهج تعليم مطابقة اجلدول السابق أن درجة  يوضح
 الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"اللغة العربية مبدرسة 

أي  %٩٣،٣٣ باحتياجات الطالب بونتيانك كليمانتان الغربية
   .ممتاز بتقدير 

حمتوى منهج تعليم مدى تناسب حتليل ومناقشة نتائج االستبانة حول  -٢
 الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"اللغة العربية مبدرسة 

 بونتيانك كليمانتان الغربية مع نفسية الطالب
مع نفسية حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حاليا يناسب    )أ 

  الطالب
 يانيريف هذه املدرسة  املدرسني إن كالنتيجة االستبانة شارت أ

مع نفسية حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حاليا يناسب  أن 
  . الطالب

على صدق الوثيقة الدالالت ، ومن رأيهماويتفق الباحث مع 
هذه العبارة هي نتيجة االستبانة املوجهة للطلبة حيث جييب معظم 
الطلبة أن املوضوعات املدروسة لتعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة 

  .مرغوبة عند الطالب
املوضوعات يشمل مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حمتوى    )ب 

، االستماع(اللغوية يشمل مجيع املهارات عند الطالب و املرغوبة
 التعرف على املواد الدينيةو) ، الكتابةالقراءةالكالم، 
  

ة العربية يف هذه اللغ يتشري نتيجة االستبانة أن مجيع مدرس
مقررات حمتوى أن على هذه النقاط الثالثة وهي يعين  املدرسة يوافق
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عند الطالب  املوضوعات املرغوبةيشمل اللغة العربية يف املنهج املتبع 
) ، الكتابةالقراءة، الكالم، االستماع(يشمل مجيع املهارات اللغوية و
نتائج االستبانة املطروحة إىل كذلك إن . التعرف على املواد الدينيةو

يف حد كبري  إىلن معظم الطلبة يرغبون ألالطالب تؤكد هذا الرأي، 
  .املوضوعات املقررة يف املنهج

قررات اللغة العربية مجيع املهارات وبالنسبة الشتمال حمتوى م
اللغوية يرى الباحث أن حمتواها يشمل املهارات اللغوية إىل حد ما، ألن 

  . كل املواد مكتوبة وليس هناك املواد املسموعة
التعرف مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حمتوى أما اشتمال 
يف تعليم اللغة  فال شك أن هذا ال خيالف الواقع على املواد الدينية

ويساير هذا االجتاه العام لتعليم اللغة العربية يف املدارس واملعاهد . العربية
بإندونيسيا وهو االجتاه الديين اهلادف إىل تعليم اللغة العربية من أجل 

وأكد على هذا وجود . اكتساب العلوم الدينية عن طريق القراءة
اللغة العربية مثل صوم  املوضوعات الدينية اليت مت درسها يف تعليم

 .    رمضان، وعيد الفطر
حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل التعرف على الثقافة ) ج

  العربية االسالمية
اللغة العربية يف هذه من مدرسي % ٥٠تشري نتيجة االستبانة أن 

 حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل يرى أناملدرسة 
حمتوى يرى أن من العينة %  ٥٠و التعرف على الثقافة العربية االسالمية

مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل التعرف على الثقافة العربية 
يرى الباحث أن و. إىل حد ما وغامضة و ال يشمل إىل حد ما االسالمية

خمتلف املدرس االختالف بينهما ألن املادة الدراسية املقدمة من قبل  منبع
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وهذه الظروف تؤدي إىل . بني الفصل العاشر والفصل احلادي عشر
يوافق لذلك أحدمها هذه القضية، يف اختالف أراء املدرسني فيما بينهما 

حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل التعرف على الثقافة أن 
  .يوافق إىل حد مابينما اآلخر  العربية االسالمية

ومييل الباحث أن حمتوى املنهج يشمل التعرف على مواد الثقافة 
بذكرى االحتفال " اإلسالمية، ألن املنهج يشمل املوضوعات الدينية مثل 

وحمتوى هذه املوضوعات . مولد الرسول، وصوم رمضان وعيد الفطر
  .تعرف الطالب على الثقافة اإلسالمية

يشمل املوضوعات املناسبة املتبع حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج  )د
  يقدم من خالل الكتاب املدرسي تعليم اللغة العربية القومي ورييامبع

  

حمتوى مقررات اللغة أن  انيعترب ن املدرسنيأأشارت نتيجة الدراسة 
يشمل املوضوعات املناسبة مبعيار تعليم اللغة العربية العربية يف املنهج املتبع 

. هذا الرأيمع ويتفق الباحث . الكتاب املدرسييقدم من خالل القومي و
ولو أننا نقارن بني املنهج القومي واملنهج الذي صممته املدرسة لوجدنا أن 

مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية حمتوى مقررات اللغة العربية يف 
يقدم من يشمل املوضوعات املناسبة مبعيار تعليم اللغة العربية القومي و

ومصادره كتاب تعليم اللغة العربية للدكتور  كتاب املدرسيخالل ال
  .هداية

تناسب درجة  تبعد أن حلل الباحث نتائج االستبانة ظهرو
الثانوية " هداية الصبيان"حمتوى منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة 

بونتيانك كليمانتان الغربية مع نفسية الطالب  اإلسالمية مبيكا تيمور
  : كما يف اجلدول التايل اللغوية
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  ) ٢٤(اجلدول 
هداية "حمتوى منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة تناسب درجة 

بونتيانك كليمانتان الغربية مع  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" الصبيان
  نفسية الطالب

  املعدل  الباحث  ٢مدرس   ١مدرس   املعايري  منرة

١  
حمتوى مقررات اللغة العربية 

املنهج املتبع حاليا يناسب   يف 
  نفسية الطالب

١،٠  ١،٠  ١،٠  ١،٠  

٢  

حمتوى مقررات اللغة العربية 
يف املنهج املتبع يشمل 

عند  املوضوعات املرغوبة
  الطالب

١،٠  ١،٠  ١،٠  ١،٠  

٣  

حمتوى مقررات اللغة العربية 
يف املنهج املتبع يشمل مجيع 

االستماع، (املهارات اللغوية 
  )الكتابة ،القراءةالكالم، 

٠،٨ ٠،٥  ١،٠  ١،٠  

٤  
حمتوى مقررات اللغة العربية 
يف املنهج املتبع يشمل التعرف 

  على املواد الدينية
١،٠  ١،٠  ١،٠  ١،٠  

٥  
حمتوى مقررات اللغة العربية 
يف املنهج املتبع يشمل التعرف 

  على الثقافة العربية االسالمية
٠،٨  ١،٠ ٠،٥  ١،٠  

  ١،٠  ١،٠  ١،٠  ١،٠حمتوى مقررات اللغة العربية   ٦
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يف املنهج املتبع يشمل 
املوضوعات املناسبة مبعيار 

  تعليم اللغة العربية القومي

٧  
حمتوى مقررات اللغة العربية 
يف املنهج املتبع يقدم من 

  خالل الكتاب املدرسي
١،٠  ١،٠  ١،٠  ١،٠  

  ٦،٦  ٦،٥  ٦،٥  ٧،٠  التناسبعدد 
  ٩٤  ٩٢،٨٥  ٩٢،٨٥  ١٠٠  (%) النسبة املئوية

  
حمتوى منهج تعليم تناسب اجلدول السابق أن درجة  ويتضح يف

 الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"اللغة العربية مبدرسة 
أي بتقدير %  ٩٤بونتيانك كليمانتان الغربية مع نفسية الطالب 

   ممتاز
  

  

مدى تضمن منهج تعليم اللغة حتليل ومناقشة نتائج االستبانة حول  -٣
بونتيانك  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"العربية مبدرسة 

 كليمانتان الغربية طرائق التدريس متعددة األنواع واملداخل
التدريس تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج املتبع يتم عن طريقة   )أ 

 املناسبة مع املهارات املراد تعليمها
موقفهما  انيتخذ املدرسني ن كالأنتيجة االستبانة أوضحت 

تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج أن يان ير مابني االستجابتني أي أ
إىل حد  التدريس املناسبة مع املهارات املراد تعليمهااملتبع يتم عن طريقة 
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يف ويرى الباحث أن تعليم اللغة العربية .  ما أو أن هذه األمور غامضة
إىل  هاتناسببل هذه املدرسة ال تناسب كثريا مع املهارات املراد تعليمها 

كما أكده  –حد ما، ألن طريقة التدريس املستخدمة يف عملية التعليم 
هي طريقة القواعد  -مدرس اللغة العربية عند املقابلة مع الباحث

مجيع ني الطريقتني ال تناسبان اتوال شك أن ه. والترمجة وطريقة اخلطابة
  . االستماع والكالم املهارات اللغوية مثل مهاريت

  متعددة األنواعاملستخدمة  طرائق تدريس اللغة   )ب 
من % ٥٠أن   )٢١اجلدول ( يتضح من اجلدول السابق

فيما  متعددة األنواعاملستخدمة  طرائق تدريس اللغةأن املدرسني يرى 
 متعددة األنواعاملستخدمة  تدريس اللغةطرائق أن مها بينما يرى أحد

 طرائق تدريس اللغةويرى الباحث أن . إىل حد ما وال إىل حد ما
تخدمها س، ألن طريقة التدريس اليت امتعددة األنواعليست املستخدمة 

طريقة القواعد والترمجة على املدرس يف عملية التعليم والتعلم تقتصر 
املقترحة يف املنهج هي الطريقة التوليفية وطريقة الكتابة مع أن الطريقة 

  ).السمعية الشفهية، القواعد والترمجة، األسئلة واألجوبة وغريها(

، االستماع(طرائق تدريس اللغة املختارة تم بتنمية املهارات اللغوية ) ج
  ) ، الكتابةالقراءةالكالم، 

موقفهما  انيتخذ كال املدرسنين أنتيجة االستبانة  أوضخت
طرائق تدريس اللغة املختارة تم أن  يريان مااالستجابتني أي أبني 
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إىل حد ما  )، الكتابةالقراءة، الكالم، االستماع(بتنمية املهارات اللغوية 
  .  أو أن هذه األمور غامضة

ويصلح . مدرسي اللغة العربية السابقرأي يرى الباحث مثل و
ألن معظم النشاطات التعليمية اجلارية يف  )ىل حد ماإ(هذا الرأي 

الصف الدراسي هي القراءة والترمجة وشرح القواعد النحوية وتقل 
األنشطة املتعلقة مبهارة االستماع والكالم حىت ال جيد الطالب الفرصة 

فلذلك يرى الباحث أن . الكافية لتنمية مهاريت االستماع والكالم
  . نمية مجيع املهارات اللغوية األربعطريقة التعليم تم إىل حد ما بت

  العربيةاللغة الوسيطة يف تعليم اللغة العربية هي اللغة  )د
أن اللغة ب انيعترف املدرسنين أنتيجة االستبانة أوضحت 

على هذا  توأكد. عربيةاللغة الالوسيطة يف تعليم اللغة العربية ليست 
نتيجة املقابلة الشحصية مع مدرسي اللغة اليت تربز بأن اللغة الوسيطة يف 

  .تعليم اللغة العربية هي اللغة الوطنية أو اللغة اإلندونيسية
مدى ودرجة  تظهرد أن حلل الباحث نتائج االستبانة بع

الثانوية " هداية الصبيان"تضمن منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة 
بونتيانك كليمانتان الغربية طرائق التدريس  ة مبيكا تيموراإلسالمي

  : كما يف اجلدول التايل تعددة األنواع واملداخلامل
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  ) ٢٥(اجلدول 
" هداية الصبيان"تضمن منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة درجة 

بونتيانك كليمانتان الغربية طرائق  الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور
  التدريس متعددة األنواع واملداخل

  املعدل  الباحث  ٢مدرس   ١مدرس   املعايري  منرة

١  

تعليم اللغة العربية على ضوء 
املنهج املتبع يتم عن طريقة 
التدريس املناسبة مع املهارات 

  املراد تعليمها

٠،٥ ٠،٥ ٠،٥  ٠،٥ 

املستخدمة  طرائق تدريس اللغة  ٢
  ٠،٦ ٠،٠ ١،٠  ٠،٥  متعددة األنواع

٣  

طرائق تدريس اللغة املختارة تم 
بتنمية املهارات اللغوية 

، الكالم، القراءة، االستماع(
  )الكتابة

٠،٥ ٠،٥ ٠،٥ ٠،٥  

اللغة الوسيطة يف تعليم اللغة   ٤
  ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠  العربيةالعربية هي اللغة 

  ١،٦  ١،٠  ٢،٠  ١،٥  التضمنعدد 
  ٤٠،٠  ٢٥،٠  ٥٠،٠  ٣٧،٥  (% ) النسبة املئوية

  
مدى تضمن منهج تعليم واجلدول السابق أن درجة  ويتضح 

 الثانوية اإلسالمية مبيكا تيمور" هداية الصبيان"اللغة العربية مبدرسة 
 بونتيانك كليمانتان الغربية طرائق التدريس متعددة األنواع واملداخل

  باملستوى الناقص أي %  ٤٠،٠
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مع نظام التقومي املتبع مدى تناسب حتليل ومناقشة نتائج االستبانة حول  -٤
 أهداف املنهج

 أهدافه يناسبنظام التقومي املتبع لتعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع   )أ 
يف هذه مدرسي اللغة العربية أشارت نتيجة الدراسة أن مجيع 

نظام التقومي املتبع لتعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع أن  رأيهماملدرسة 
  . أهدافه يناسب

، حيث أن الباحث يرى هذا الرأي خالف يرى الباحث ولكن 
 أهدافه يناسبنظام التقومي املتبع لتعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع أن 

  . إىل حد ما وغامضة وال يناسب إىل حد ما
املوضوعة تقيس معرفة الطالب باللغة العربية االختبارات اللغوية   )ب 

  آن واحدكما تقيس قدرم على استخدامها يف 
ذه القضية،  انمن اجلدول السابق يظهر أن املدرسني ال يتفق

االختبارات اللغوية املوضوعة تقيس معرفة حيث يرى أحدمها أن 
 واحدآن الطالب باللغة العربية كما تقيس قدرم على استخدامها يف 

االختبارات اللغوية أن إذ يرى ويتخذ األخر بني االستجابتني 
املوضوعة تقيس معرفة الطالب باللغة العربية كما تقيس قدرم على 

  .إىل حد ما أو تقيس إىل حد ما آن واحداستخدامها يف 
نهج التقومي التحريري بالنسبة إىل هذه القضية يقترح املو

يستخدم املدرس االختبار الذايت  والتقومي الشفهي، ولكن مع ذلك
، وأكد على هذا واملوضوعي كوسائل التقومي ويكون التقومي حتريريا

نتيجة االستبانة املطروحة إىل الطلبة حيث جييب معظمهم أن االختبار 
   .املستخدم لقياس مدى جناح تعلم الطالب هو االختبار التحريري
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يف هذا اال هي املفردات والتراكيب، أما  ةاملعرفة اللغويو
يل إىل املهارات اللغوية األربع من االستماع متفهي القدرة اللغوية 

وال ميكن أن يستخدم االختبار التحريري . والقراءة الكتابة والكالم
فلذلك يرى الباحث أن  . لقياس هذه املهارات كلها بصفة تامة

س معرفة الطالب باللغة العربية كما االختبارات اللغوية املوضوعة تقي
  .إىل حد ما آن واحدتقيس قدرم على استخدامها يف 

مدى نتائج اختبارات الطالب تستخدم لتقومي املنهج املتبع ملعرفة    )ج 
  وفشلهجناحه 

اللغة العربية يف هذه املدرسة  يتشري نتيجة الدراسة أن مجيع مدرس
نتائج اختبارات الطالب تستخدم أن مبعىن على هذه العبارة  ونيوافق

وليس أحد . مدى جناحه ومن عدم جناحهلتقومي املنهج املتبع ملعرفة 
  .  يرى عكس ذلك

ظهر مع مدير املدرسة  ٩٠بعد أن قام الباحث باملقابلة الشحصية
 هو أربع مرات يف السنة الدراسيةيف هذه املدرسة أجري التقومي أن 

االمتحان النصفي للفصل الدراسي األول، واالمتحان النهائي للفصل 
الدراسي األول، مث االمتحان النصفي للفصل الدراسي الثاين، 

  .واالمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاين
وكانت وسائل التقومي املستخدمة هو االختبار املوضوعي مثل إجابة 

ويهدف هذا التقومي قياس . تعدداألسئلة احملددة واختبار االختيار من م
ستيعاب الطالب قياس اكفاءة الطالب يف مهاريت القراءة والكتابة، و

  . على فهم معاين املفردات والعبارات واجلمل الكائنة يف النص املقرر

                                                             
  ٢٠١١مايو  ٣مقابلة شخصية مع مدير املدرسة، تاريخ   ٩٠
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نتائج اختبارات اعتمادا على البيان السابق يرى الباحث أن و
ى جناحه ومن عدم مدالطالب تستخدم لتقومي املنهج املتبع ملعرفة 

  .جناحه
  قدرات الطالب املراد قياسها تناسبوسائل التقومي املستخدمة -٤

أن مجيع مدرس اللغة العربية يف هذه إىل أشارت نتيجة االستبانة 
 تناسبوسائل التقومي املستخدمة على هذه العبارة أي أن  وناملدرسة يوافق

  . قدرات الطالب املراد قياسها
كما عرض الباحث يف املبحث السابق إن من وسائل التقومي هو 

 تالقدرات أو ااال يناسباالختبار، وال بد أن يكون االختبار املستخدم 
الدراسة أن االختبار املستخدم بيانات شفت كومع ذلك، . املراد قياسها

كثريا هو  االختبار التحريري بصورة األسئلة املقالية واختبار االختيار من 
 مجيع املهارات أوالقدرات اللغوية يناسبتبار ال خهذا اال وألن. متعدد

وسائل التقومي املستخدمة يرى الباحث أن و. لدي الطالب املراد قياسها
  .الطالب املراد قياسهامع قدرات  إىل حد ماتناسب 
 مع أهداف املنهجنظام التقومي املتبع تناسب لي جدول درجة فيما يو

  .يف املدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية
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  ) ٢٦(اجلدول 
  مع أهداف املنهجنظام التقومي املتبع تناسب درجة 

  املعدل  الباحث  ٢مدرس   ١مدرس   املعايري  منرة

١  
نظام التقومي املتبع لتعليم اللغة 

 يناسبالعربية يف املنهج املتبع 
  أهدافه

٠،٨٣ ٠،٥ ١،٠  ١،٠ 

٢  

االختبارات اللغوية املوضوعة 
تقيس معرفة الطالب باللغة 
العربية كما تقيس قدرم 

  آن واحدعلى استخدامها يف 

٠،٦ ٠،٥ ٠،٥  ١،٠  

٣  

نتائج اختبارات الطالب 
تستخدم لتقومي املنهج املتبع 

مدى جناحه ومن عدم ملعرفة 
   جناحه

١،٠  ١،٠  ١،٠  ١،٠  

٤  
أدوات التقومي املستخدمة 

قدرات الطالب املراد  تناسب
  قياسها

٠،٨٣  ٠،٥ ١،٠  ١،٠  

  ٣،٢٦  ٢،٥  ٣،٥  ٤،٠  التناسبعدد 
  ٨١،٥  ٦٢،٥  ٨٧،٥  ١٠٠  (% )النسبة املئوية 

  
مع نظام التقومي املتبع تناسب اجلدول السابق أن درجة  يتضح يف

الثانوية " هداية الصبيان"اللغة العربية مبدرسة تعليم أهداف منهج 
  .ممتازبتقدير %  ٨١،٥بونتيانك كليمانتان الغربية  اإلسالمية مبيكا تيمور
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  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
كـذلك  نتائج البحث اليت توصل إليها هـذا البحـث، و  حيتوي هذا الفصل 

  :وهي كما يليواملقترحات التوصيات 
  

  نتائج البحث: أوال
السـابق  الفصـل  بعد أن قام الباحث بعرض البيانات مث حتليلها ومناقشتها يف   

 :التاليةاستخلص النتائج 

  أهداف تعليم اللغة العربية  - أ
تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية أهداف إن  - ١

 .مبيكاتيمور بونتيانك كليمانتان الغربية واضحة وحمددة
 .احتياجات الطالبهداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تناسب أ إن - ٢
 تعليم اللغة ايريطابق مع معت املتبع هداف تعليم اللغة العربية يف املنهجأ إن - ٣

 .العربية القومي
 .مجيع املهارات اللغويةهداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تشمل أ إن - ٤
هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تشمل التعرف على الثقافة أ إن - ٥

 .إىل حد ما العربية االسالمية
 

 حمتوى منهج تعليم اللغة العربية  - ب
نفسية حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حاليا يناسب  إن - ١

  .الطالب
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 ةيشمل املوضوعات املرغوبمقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حمتوى  إن - ٢
، الكالم، القرأة، االستماع(يشمل مجيع املهارات اللغوية عند الطالب، و

  .الدينيةالتعرف على املواد يشمل وإىل حد ما ) الكتابة
حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل التعرف على الثقافة  إن  - ٣

 .العربية االسالمية
يشمل املوضوعات املناسبة حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع  إن - ٤

 .يقدم من خالل الكتاب املدرسيو مبعيار تعليم اللغة العربية القومي

 طريقة التدريس - ج

التدريس طريقة تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج املتبع يتم عن  إن - ١
 .إىل حد ما املناسبة مع املهارات املراد تعليمها

ما بدرجة  دإىل ح األنواع ةاملستخدمة متعدد طرائق تدريس اللغةيشمل  - ٢
  .الناقص

، االستماع(طرائق تدريس اللغة املختارة بتنمية املهارات اللغوية تم  - ٣
 .إىل حد ما )القرأة، الكتابة الكالم،

 .عربيةاللغة الليست اللغة الوسيطة يف تعليم اللغة العربية إن  - ٤
  التقومي -د

 .نظام التقومي املتبع لتعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع يناسب أهدافهإن  - ١
االختبارات اللغوية املوضوعة تقيس معرفة الطالب باللغة العربية كما  - ٢

 .إىل حد ما استخدامها يف أن واحدتقيس قدرم على 
نتائج اختبارات الطالب تستخدم لتقومي املنهج املتبع ملعرفة مدى جناحه  - ٣

 .وفشله
إىل حد  التقومي املستخدمة تناسب قدرات الطالب املراد قياسهاوسائل  -٤

 .ما
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  التوصيات: ثانيا
 منها جبزء العناية وجتنب املهارات، أداء ىف كلها التعليمية العملية على التركيز - ١

 بعناصر كامل وعي إىل حيتاج اللغوية املهارات اكتساب نأل اآلخر، دون
 .التعليمية العملية

الطريقة التعليمية اللغة العربية يف هذه املدرسة استخـدام  يمدرسعلى  - ٢
  .عل اجلو التعليمي مرحيا غري ممل لدي الطالبوذلك لكي جيمتعدد األنواع، 

ترقية عملية التعلم ميكن أن تفيد املدرسة يف نتائج هذا البحث العلمي إن  - ٣
فيها وترقية التحصيل الدراسي لدى التالميذ يف مادة اللغة العربية والتعليم 

 .فيها
  املقترحات:  ثالثا

يقترح الباحث علـى مـدير   اعتمادا على نتائج هذا البحث العلمي     
تعلـيم اللغـة   يراعي يف تصميم أن مدرسي اللغة العربية يف هذه املدرسة املدرسة و

بتزويد الطلبة املعارف والقدرات اللغوية على حد سـواء وال  االهتمام أكثر العربية 
يتجه تعليم اللغـة  ميكن أن يهدف إىل األهداف الدينية فحسب، ولكن  مع ذلك 

خالل املواد التعليمية اجليدة اختيـارا  العربية إىل األهداف االتصالية واألكادميية من 
وأن تكون الطرائق املستخدمة حديثة مدخال وأسلوبا، والوسائل التعليمية . وتنظيما

املراد قياسـها ختطيطـا    ت، ونظام التقومي املتبع مناسبا مع ااالوكماحديثة نوعا 
  .وتطبيقا
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  قائمة املصادر واملراجع
  :املصادر  -  أ

 ، املائدةالقرأن الكرمي - ١
. ، طلسان العرب حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،: عجمامل - ٢

  .دار صادر،  املكتبة الشاملة اإلصدار الثاين: ، بريوت١

 :املراجع العربية  - ب
 :كتب -

دار : القاهرة، ٣، ط املنهج وعناصرهإبراهيم بسيوين عمرية،  - ٣
  .م١٩٩١،املعارف

: ، عماناملناهج التربوية احلديثة، مرعي وحممد حممود احليلة أمحد توفيق - ٤
  .م٢٠٠٢ دار املسرية،

مناهج البحث يف علم جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم،  - ٥
 .م١٩٧٦دار النهضة العربية ، : ، القاهرةالتربية وعلم النفس

املنهج املدرسي يف القرن جودت أمحد وعبد اهللا حممد إبراهيم سعادة،   - ٦
 .م ١٩٩٧مكتبة الفالح، : عمان، احلادي والعشرين

: أم درمان، سات يف املناهج وتأصيلهاادرحسن عبد الرمحن احلسن،  - ٧
  ت.، ددرمان للطباعة والنشر دار جامعة أم

، أسس بناء املنهج وتنظيمااحليمي أمحد الوكيل وحممد أمني املفيت،  - ٨
 .م١٩٨٧،  املصريةاألجنلو مكتبة : القاهرة
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املفهوم، العناصر، : املناهجحليمي أمحد الوكيل وحممد أمني املفيت،  - ٩
األجنلو املصرية، مكتبة : ، القاهرة ٣. ، طاألسس، التنظيمات، التطوير

 .م ١٩٩٧

، ، دليل كتابة رسالة املاجستري والدكتوراه يف تعليم اللغة العربية -١٠
سالمية احلكومية مباالنج، كلية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل: ماالنج

 .  م٢٠٠٩الدراسات العليا، 

جامعة : ، الكويتاملناهج املعاصرةالدمرداش عبد ايد سرحان،   -١١
 .م١٩٧٧الكويت، 

 العلمي، البحث احلق، عبد كايد و عدس الرمحن عبد و عبيدات ذوقان -١٢
 .م١٩٨٧ الفكر، دار: عمان ، أساليبه – أدواته – مفهومه

، الطبعة مقدمة يف منهج البحث العلميرحيم يونس كرو العزاوي،  -١٣
 .م٢٠٠٧دار دجلة، : األوىل، عمان

: ، القاهرةاألسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة،  -١٤
  .م٢٠٠٠دار الفكر، 

، مناهجه وأساليبه: تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  -١٥
 . م١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، : إيسيكو

دراسات يف املناهج واألساليب صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،  -١٦
 .، م١٩٨٧ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،: ، عمانالعامة

تطبيقتها  –مبادئها  –مادا  –التربية احلديثة صاحل عبد العزيز،  -١٧
  .م١٩٦٩دا املعارف، : ، القاهرة٣ جز، العملية
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دار : ، مصرالتربية وطرق التدريسصاحل وعبد العزيز عبد ايد،  -١٨
 .م١٩٩٧املعارف،   

، مناهج التربية الرياضية بني النظرية والتطبيقعلي الديري وأخرون،  -١٩
  .م١٩٩٣دار الفرقان، : أربد

-للناطقني بغريها، الطرقتعليم اللغة العربية عمر الصديق عبد اهللا،  -٢٠
  .م٢٠٠٨الدار العاملية للنشر والتوزيع، : ، اخلرطومالوسائل-األساليب

 مطبعة: مادورا برندوان ،التعليم علم مبادئ جوهري، إدريس حممد -٢١
  .م٢٠٠٥ األمني،

مكتبة : ، رياضطرائق تعليم اللغة العربيةب، طامد بن إبراهيم اخلحم -٢٢
 ٢٠٠٣التوبة، 

, ٢ط , أساسيات املنهج وتنظيمه, حممد عزت عبد املوجود وآخرون -٢٣
 .م١٩٧٨دار الثقافة للطباعة والنشر، : القاهرة

، بدون مطبعة، ٣. ، طأساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  -٢٤
 .م١٩٨٩

دار : لبنان تدريسها، وطرائق العربية خصائص معروف، حممود نايف -٢٥
  .م١٩٨٥النفائس، 

املناهج، أسسها ختطيطها حيىي حامد هندام وجابر عبد احلميد جابر،  -٢٦
 .ت.دار النهضة العربية ،د: ، القاهرةتقوميها
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  :علميةحبوث  -
مناهج اللغة العربية يف الكلية اإلسالمية ،  حسن بن عبد الوهاب إييت  -٢٧

كلية معارف : غري منشورة، ماليزيا ماجستري رسالةدراسة تقوميية،  ،جباال
  .م٢٠٠٦الوحي والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ، 

، منهج تعليم اللغة العربية يف معهد كرانج )٢٠٠٨( زهرة بناداري -٢٨
جامعة  يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث(  ،أسم باتشريان الموجنان

  ). احلكومية مباالنج موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية
منهج اللغة العربية مبدرسة رمحنية املتوسطة ) ٢٠٠٨(عبد سعيد،  -٢٩

دراسة وصفية حتليلية ، االسالمية مبينور مراجنني دماك جاوى الوسطى
جامعة موالنا مالك  يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث( ، تقوميية

  ).إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي نصر الدين إدريس جوهر ،  -٣٠

، يف إندونيسيا يف ضوء مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بغريها
 ).معهد اخلرطوم الدويل يفالدكتوراه  رسالة ،دراسة حتليلية تقوميية

)٢٠٠٦( 
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 :جمالت ودوريات ونشرات -

 ،التربويحمتويات التقومي ، محد عوضأ -٣١
http://www.infpe.edu.dz/cours)(،  ١٠مأخوذة من اإلنترنيت، تاريخ  

  .م٢٠١١أبريل 
، أساليب التقومي وتطوير املنهجصالح عبد السميع عبد الرزاق،  -٣٢

)http://slah.jeeran.com(،  م٢٠١١أبريل ١٠مأخوذة من اإلنترنيت تاريخ.  

جتربة املنهج يف معهد تعليم اللغة العربية لغري عبد الرمحن حسني،  -٣٣
ورقة عمل الناطقني ا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرياض، 

: ، الرياض٣يف وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، جز 
  .م ١٩٨٥ريب لدول اخلليج، مكتب التربية الع

األسس اللغوية لبناء منهج تعليم اللغة نصر الدين إدريس جوهر،  -٣٤
خوذة من األنترنيت تاريخ أم، )ampel.ac.id-http://adab.sunan( ،العربية

  .م٢٠١١أبريل  ١٠
 

  املراجع األجنبية -ج
  : كتب -

 
35. Ainin, Moh., Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Pasuruan: Hilal. 2007. 

36. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Cet. 
IV.  Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2006.  

37. Hamalik, Oemar, Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Sistem dan Prosedur. Bandung: Trigenda Karya.1993. 

38. Khairuddin, dkk., Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan 
Implemesinya di Madrasah. Jogjakarta: Pilar Media. 2007. 



١١٩ 

 

39. Nasution, S.,  Pengembangan Kurikulum. Cet.V. Bandung: Citra Aditya. 
1993. 

40. Pratt, David, Curriculum, Desig and Development. San Diego:  Harcourt 
Brace Jovanovich Publisher. 1980. 

 

 جمالت ودوريات ونشرات -
41. Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan penyusunan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: BSNP. 2006. 

42. Keputusan Menteri Agama RI, No. 2 tahun 2008 ketetapan ke dua ayat (b) 

43. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) 

44. Marsh, C. J. & Willis, G. (2003). Curriculum: Alternative approaches, 
ongoing issues. (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice 
Hall, (http://coefaculty.valdosta.edu) accessed on 10 march 2011. 
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PEMETAAN SK-KD 
 

Satuan Pendidikan : MA Hidayatus Shibyan 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : X/ Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2010 --  2011 
 

Standar 
Kompetensi Kompetensi Dasar Kkm  Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Alokasi 
Waktu 

1. Memahami 
informasi 
lisan 
berbentuk 
paparan 
atau dialog 
tentang 
perkenalan 
dan 
kehidupan 
keluarga 

 
 
 
 
 

Menyimak 
1.1.Mengidentifikasi 

bunyi, ujaran 
(kata, frasa atau 
kalimat ) dalam 
suatu konteks 
dengan tepat 

  Mencocokkan tulisan 
dengan kata, frasa atau 
kalimat yang didengar 

 Melengkapi kalimat 
dengan kata yang 
disediakan 

 Menentukan benar/salah 
ujaran yang didengar 

 

1.2. Menangkap 
makna dan 
gagasan atau ide 
dari berbagai 
bentuk wacana 
lisan secara  
tepat 

  Menentukan tema dari 
wacana lisan 

 Menentukan ide pokok 
dari wacana lisan.  

 Mengungkapkan 
kembali informasi rinci 
dari wacana lisan. 
 Mengidentifikasi kosa 

kata-kosa kata baru atau 
sulit 

 

2. Mengungk-
apkan 
informasi 
secara lisan 
berbentuk 
paparan 
atau dialog 
tentang 
perkenalan 
dan 
kehidupan 

 
 
 

2.1 Menyampaikan 
gagasan atau 
pendapat secara 
lisan dengan 
lafal yang tepat 

  Menirukan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan tepat 

 Melafalkan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan intonasi yang 
tepat 
 Menyampaikan 

informasi sesuai 
konteks  

 

2.2 Melakukan 
dialog  sesuai 
konteks dengan 
tepat dan lancar 

  Mengajukan pertanyaan 
sesuai konteks 

 Menjawab pertanyaan 
     sesuai konteks 
 Menceritakan 

keadaan/kegiatan sesuai 
konteks 
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 Melakukan percakapan 
sesuai konteks 

3. Memahami 
wacana tulis 
berbentuk 
paparan 
atau dialog 
tentang 
perkenalan 
dan 
kehidupan 
keluarga  

MEMBACA 
3.1 Melafalkan dan 

membaca 
nyaring kata, 
kalimat dan 
wacana tulis 
dengan benar 

 
 

  Melafalkan 
kata/frasa/kalimat 
dengan tepat  

 Membaca nyaring 
kata/frasa /kalimat 
dengan intonasi dan 
lafal yang tepat 

 Menentukan tema 
wacana tulis 

 

3.2  Mengidentifi-
kasi bentuk dan 
tema wacana 
secara tepat 

  Menentukan ide pokok 
dari wacana tulis 

 Menentukan informasi 
rinci dari wacana tulis 

 Menafsirkan makna 
kata/ungkapan sesuai 
konteks 

 

 

3.2 Menemukan 
makna dan 
gagasan atau ide 
wacana tulis 
secara tepat 

 
 

  Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi 
tertentu dari wacana 
tulis 

 Mencocokkan tulisan 
dengan gambar/bagan/ 
denah dsb. 

 Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi 
rinci dari wacana tulis  

 

4.  Memahami 
informasi 
lisan 
berbentuk 
paparan 
atau dialog 
tentang 
perkenalan 
dan 
kehidupan 
keluarga  

 
 
 
 
 

MENULIS 
4.1.Menulis kata, 

frasa,dan kalimat  
dengan huruf, 
ejaan dan tanda 
baca yang tepat  

  Menulis kalimat dengan 
khat riq’ah 

 Menulis kata-kata, frasa 
atau kalimat yang 
didektekan oleh guru 

 Menyusun kata / frasa 
menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat 

 Menyusun frasa/kalimat 
yang tersedia menjadi 
wacana 

 

3.3 Mengungkapkan 
gagasan atau 
pendapat secara 
tertulis dalam 
kalimat dengan 

  Membuat wacana/cerita 
sesuai tema 
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menggunakan 
kata, frasa, dan 
struktur yang 
benar 

 Jumlah    

 

Pontianak,       Juli 2010 
Mengetahui,       Guru Mapel Bhs Arab. 
Kepala Madrasah Aliyah         
   

  
Nurkayan Majid,S.Pd.I        Khairuddin,S.Ag       
NIP. 1967120220066041009     
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PPEERRAANNGGKKAATT  
PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

PPEEMMEETTAAAANN  SSTTAANNDDAARR  
KKOOMMPPEETTEENNSSII  

  
  
  

MMAADDRRAASSAAHH  AALLIIYYAAHH    
HHIIDDAAYYAATTUUSS  SSHHIIBBYYAANN  

  
 

MATA PELAJARAN : 
BAHASA ARAB. 

KELAS X  SEMESTER 2 
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PEMETAAN SK-KD 
 

Satuan Pendidikan : MA    HIDAYATUS SHIBYAN 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : X/ Genap 
Tahun Pelajaran : 2010 -- 2011 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR KKM Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
ALOKASI 
WAKTU 

Menyimak 
5.  Memahami 

informasi 
lisan 
berbentuk 
paparan atau 
dialog 
tentang hobi 
dan 
pekerjaan  

Menyimak 
5.1. Mengidentifikasi 

bunyi, ujaran 
(kata, frasa atau 
kalimat ) dalam 
suatu konteks 
dengan tepat 

  Mencocokkan tulisan 
dengan kata, frasa 
atau kalimat yang 
didengar 
 Melengkapi kalimat 

dengan kata yang 
disediakan 
 Menentukan 

benar/salah ujaran 
yang didengar 

 

5.2.Menangkap 
makna dan 
gagasan atau ide 
dari berbagai 
bentuk wacana 
lisan secara  tepat 

  Menentukan tema 
dari wacana lisan 

 Menentukan ide 
pokok dari wacana 
lisan.  

 Mengungkapkan 
kembali informasi 
rinci dari wacana 
lisan. 

 Mengidentifikasi 
kosa kata-kosa kata 
baru atau sulit 

 

Berbicara 
6. Mengung-

kapkan 
informasi 
secara lisan 
berbentuk 
paparan atau 
dialog 
tentang hobi 
dan 
pekerjaan  

BERBICARA 
6.1.Menyampaikan 

gagasan atau 
pendapat secara 
lisan sesuai 
konteks dengan 
lafal yang tepat 

 

  Menirukan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan tepat 

 Melafalkan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan intonasi yang 
tepat 

 Menyampaikan 
informasi sesuai 
konteks  

 

6.2. Melakukan 
dialog  sesuai 
konteks dengan 

  Mengajukan 
pertanyaan sesuai 
konteks 
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tepat dan lancar  Menjawab 
pertanyaan 

     sesuai konteks 
 Menceritakan 

keadaan/kegiatan 
sesuai konteks 

 Melakukan 
percakapan sesuai 
konteks 

Membaca 
7. Memahami  

wacana 
tertulis 
berbentuk 
paparan atau 
dialog 
tentang hobi 
dan 
pekerjaan  

MEMBACA 
7.1.Melafalkan dan 

membaca nyaring 
kata, kalimat dan 
wacana tulis 
secara tepat dan 
benar 

  Melafalkan 
kata/frasa/kalimat 
dengan tepat  

 Membaca nyaring 
kata/frasa /kalimat 
dengan intonasi dan 
lafal yang tepat 

 Menentukan tema 
wacana tulis 

 

7.2. Mengidentifikasi 
bentuk dan tema 
wacana secara 
tepat dan benar 

 

  Menentukan ide 
pokok dari wacana 
tulis 

 Menentukan 
informasi rinci dari 
wacana tulis 

 Menafsirkan makna 
kata/ungkapan sesuai 
konteks 

 Menjawab 
pertanyaan mengenai 
informasi tertentu 
dari wacana tulis 
 Mencocokkan tulisan 

dengan 
gambar/bagan/ denah 
dsb. 

 Menjawab 
pertanyaan mengenai 
informasi rinci dari 
wacana tulis  

 

Menulis  
8.Mengung-
kapkan 
informasi 
secara tertulis 
berbentuk 
paparan atau 

MENULIS 
8.1. Menulis kata, 

frasa,dan 
kalimat  dengan 
huruf, ejaan dan 
tanda baca yang 
tepat dan benar 

  Menulis kalimat 
dengan khat riq’ah 

 Menulis kata-kata, 
frasa atau kalimat 
yang didektekan oleh 
guru 

 Menyusun kata / 
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dialog tentang 
hobi dan 
pekerjaan 

 frasa menjadi 
kalimat dengan 
struktur yang tepat 

 Menyusun 
frasa/kalimat yang 
tersedia menjadi 
wacana 

 8.2. Mengungkapkan 
gagasan atau 
pendapat secara 
tertulis dalam 
kalimat dengan 
menggunakan 
kata, frasa, dan 
struktur yang 
benar 

  Membuat 
wacana/cerita 
sederhana sesuai 
tema 

 

 Jumlah    

 

Pontianak,    Januari  2011 
Mengetahui,       Guru Mapel Bahasa Arab 
 
 
 
 
Nurkayan Majid,S.Pd.I        Khairuddin,S.Ag       
NIP. 1967120220066041009      



PPEERRAANNGGKKAATT  
PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

PPEEMMEETTAAAANN  SSTTAANNDDAARR  
KKOOMMPPEETTEENNSSII  

  
  

MMAADDRRAASSAAHH  AALLIIYYAAHH    
HHIIDDAAYYAATTUUSS  SSHHIIBBYYAANN  

  
 

MATA PELAJARAN : 
BAHASA ARAB 

KELAS XI  SEMESTER 1 
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PEMETAAN SK-KD 
 

Satuan Pendidikan : MA HIDAYATUS SHIBYAN 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : XI / Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2010 -- 2011 
 

Standar 
Kompetensi Kompetensi Dasar Kkm  Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Alokasi 
Waktu 

Menyimak 
1.  Memahami 

informasi 
lisan 
berbentuk 
paparan 
atau dialog 
tentang 
remaja dan  
kesehatan  

Menyimak 
1.1.Mengidentifikasi 

bunyi, ujaran 
(kata, frasa atau 
kalimat ) tentang 
remaja dan  
kesehatan 
dengan tepat pat 

  Mencocokkan tulisan 
dengan kata, frasa atau 
kalimat yang didengar 
 Melengkapi kalimat 

dengan kata yang 
disediakan 

 Menentukan benar/salah 
ujaran yang didengar 

 

2.1 Menangkap 
makna dan 
gagasan atau ide 
dari berbagai 
bentuk wacana 
lisan tentang 
remaja dan 
kesehatan secara  
tepat 

 

  Menentukan tema dari 
wacana lisan 

 Menentukan ide pokok 
dari wacana lisan.  

 Mengungkapkan 
kembali informasi rinci 
dari wacana lisan. 
 Mengidentifikasi kosa 

kata-kosa kata baru atau 
sulit 

 

Berbicara  
2. Mengungk-

apkan 
informasi 
secara lisan 
berbentuk 
paparan 
atau dialog 
tentang 
remaja dan  
kesehatan  

BERBICARA 
2.1 Menyampaikan 

gagasan atau 
pendapat secara 
lisan tentang 
remaja  dan 
kesehatan 
dengan lafal 
yang tepat 

  Menirukan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan tepat 

 Melafalkan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan intonasi yang 
tepat 

 Menyampaikan 
informasi sesuai 
konteks  

 

2.2 Melakukan 
dialog tentang 
remaja dan  
kesehatan 
dengan lafal 
yang tepat 

  Mengajukan pertanyaan 
sesuai konteks 

 Menjawab pertanyaan 
     sesuai konteks 
 Menceritakan 

keadaan/kegiatan sesuai 
konteks 
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 Melakukan percakapan 
sesuai konteks 

Membaca 
3. Memahami 

wacana tulis 
berbentuk 
paparan 
atau dialog 
tentang 
remaja dan  
kesehatan 

MEMBACA 
3.1 Membaca 

nyaring  kata, 
frasa dan atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 
tentang remaja 
dan kesehatan 
dengan  tepat  

  Melafalkan 
kata/frasa/kalimat 
dengan tepat  

 Membaca nyaring 
kata/frasa /kalimat 
dengan intonasi dan 
lafal yang tepat 

 Menentukan tema 
wacana tulis 

 

3.2  Mengidentifi-
kasi bentuk dan 
tema wacana 
secara tepat 

  Menentukan ide pokok 
dari wacana tulis 

 Menentukan informasi 
rinci dari wacana tulis 
 Menafsirkan makna 

kata/ungkapan sesuai 
konteks 

 

3.3 Menemukan 
makna dan 
gagasan atau ide 
wacana tulis 
secara tepat 

 
 

  Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi 
tertentu dari wacana 
tulis 
 Mencocokkan tulisan 

dengan gambar/bagan/ 
denah dsb. 

 Menjawab pertanyaan 
mengenai informasi 
rinci dari wacana tulis  

 

Menulis 
4. Mengungk-

apkan 
informasi 
secara 
tertulis 
berbentuk 
paparan 
atau dialog 
tentang 
remaja dan  
kesehatan  

MENULIS 
4.1.Menulis kata, 

frasa,dan kalimat  
dengan huruf, 
ejaan dan tanda 
baca yang tepat  

  Menulis kalimat dengan 
khat riq’ah 

 Menulis kata-kata, frasa 
atau kalimat yang 
didektekan oleh guru 

 Menyusun kata / frasa 
menjadi kalimat dengan 
struktur yang tepat 

 Menyusun frasa/kalimat 
yang tersedia menjadi 
wacana 

 

4.2.Mengungkapkan 
gagasan atau 
pendapat secara 
tertulis dalam 
kalimat dengan 
menggunakan 
kata, frasa, dan 

  Membuat wacana/cerita 
sesuai tema 
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struktur yang 
benar 

 Jumlah    

 

Pontianak,       Juli 2010 
Mengetahui,       Guru Mapel Bhs Arab. 
Kepala Madrasah Aliyah         
   

  
Nurkayan Majid,S.Pd.I        Munakib Fauroni,S.Pd.I       
NIP. 1967120220066041009  
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PPEERRAANNGGKKAATT  
PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

PPEEMMEETTAAAANN  SSTTAANNDDAARR  
KKOOMMPPEETTEENNSSII  

  
  
  

MMAADDRRAASSAAHH  AALLIIYYAAHH  
 

MATA PELAJARAN : 
BAHASA ARAB. 

KELAS XI  SEMESTER 2 
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PEMETAAN SK-KD 
 

Satuan Pendidikan : MA HIDAYATUS SHIBYAN 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : XI / Genap 
Tahun Pelajaran : 2010  -  2011 
 

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR KKM Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
ALOKASI 
WAKTU 

Menyimak 
5. Memahami 

informasi 
lisan 
berbentuk 
paparan atau 
dialog tentang 
kehidupan 
keluarga dan 
kehidupan 
sehari-hari  

 

Menyimak 
5.1. Mengidentifikasi 

bunyi, ujaran 
(kata, frasa atau 
kalimat ) dalam 
suatu konteks 
dengan tepat 

  Mencocokkan tulisan 
dengan kata, frasa 
atau kalimat yang 
didengar 
 Melengkapi kalimat 

dengan kata yang 
disediakan 
 Menentukan 

benar/salah ujaran 
yang didengar 

 

5.2.Menangkap 
makna dan 
gagasan atau ide 
dari berbagai 
bentuk wacana 
lisan secara  tepat 

  Menentukan tema 
dari wacana lisan 

 Menentukan ide 
pokok dari wacana 
lisan.  

 Mengungkapkan 
kembali informasi 
rinci dari wacana 
lisan. 

 Mengidentifikasi 
kosa kata-kosa kata 
baru atau sulit 

 

Berbicara 
6. Mengung-

kapkan 
informasi 
secara lisan 
berbentuk 
paparan atau 
dialog 
tentang 
kehidupan 
keluarga dan 
kehidupan 
sehari-hari 

BERBICARA 
6.1.Menyampaikan 

gagasan atau 
pendapat secara 
lisan sesuai 
konteks dengan 
lafal yang tepat 

 

  Menirukan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan tepat 

 Melafalkan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 
dengan intonasi yang 
tepat 

 Menyampaikan 
informasi sesuai 
konteks  

 

6.2. Melakukan 
dialog  sesuai 
konteks dengan 

  Mengajukan 
pertanyaan sesuai 
konteks 

 



 

 

Pemetaan SK- Hidayatus Shibyan 
17

tepat dan lancar  Menjawab 
pertanyaan  sesuai 
konteks 

 Menceritakan 
keadaan/kegiatan 
sesuai konteks 

 Melakukan 
percakapan sesuai 
konteks 

Membaca 
7. Memahami  

wacana 
tertulis 
berbentuk 
paparan atau 
dialog 
tentang 
kehidupan 
keluarga dan 
kehidupan 
sehari-hari 

MEMBACA 
7.1.Melafalkan dan 

membaca nyaring 
kata, kalimat dan 
wacana tulis 
secara tepat dan 
benar 

  Melafalkan 
kata/frasa/kalimat 
dengan tepat  

 Membaca nyaring 
kata/frasa /kalimat 
dengan intonasi dan 
lafal yang tepat 

 Menentukan tema 
wacana tulis 

 

7.2. Mengidentifikasi 
bentuk dan tema 
wacana secara 
tepat dan benar 

 

  Menentukan ide 
pokok dari wacana 
tulis 

 Menentukan 
informasi rinci dari 
wacana tulis 

 Menafsirkan makna 
kata/ungkapan sesuai 
konteks 

 Menjawab 
pertanyaan mengenai 
informasi tertentu 
dari wacana tulis 
 Mencocokkan tulisan 

dengan 
gambar/bagan/ denah 
dsb. 

 Menjawab 
pertanyaan mengenai 
informasi rinci dari 
wacana tulis  

 

Menulis  
8.Mengung-

kapkan 
informasi 
secara tertulis 
berbentuk 
paparan atau 

MENULIS 
8.1. Menulis kata, 

frasa,dan 
kalimat  dengan 
huruf, ejaan dan 
tanda baca yang 
tepat dan benar 

  Menulis kalimat 
dengan khat riq’ah 

 Menulis kata-kata, 
frasa atau kalimat 
yang didektekan oleh 
guru 

 Menyusun kata / 
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dialog tentang 
kehidupan 
keluarga dan 
kehidupan 
sehari-hari 

 frasa menjadi 
kalimat dengan 
struktur yang tepat 

 Menyusun 
frasa/kalimat yang 
tersedia menjadi 
wacana 

 8.2. Mengungkapkan 
gagasan atau 
pendapat secara 
tertulis dalam 
kalimat dengan 
menggunakan 
kata, frasa, dan 
struktur yang 
benar 

  Membuat 
wacana/cerita 
sederhana sesuai 
tema 

 

 Jumlah    

 

Pontianak,       Januari  2011 
Mengetahui,       Guru Mapel Bhs Arab. 
Kepala Madrasah Aliyah         
   

 
  

Nurkayan Majid,S.Pd.I        Munakib Fauroni, S.Pd.I  
NIP. 1967120220066041009   
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STANDAR KOMPETENSI LULUS (SKL) 
STANDAR KOMPETENSI (SK) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 

MADRASAH ALIYAH HIDAYATUS SHIBYAN 
 

BIDANG STUDI: BAHASA ARAB 
 
 

A. Latar Belakang  

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat 
menjadikan jarak bukan suatu hambatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai 
penjuru dunia. Oleh karena itu bahasa asing selain bahasa Inggris menjadi penting. 
Dengan demikian semakin jelas bahwa penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris, 
dalam hal ini bahasa Arab, merupakan hal yang sangat mendesak. Banyak informasi 
ilmu pengetahuan baik di bidang teknik, ilmu-ilmu murni, ekonomi, psikologi maupun 
seni bersumber dari buku-buku berbahasa Arab. Selain itu bahasa Arab merupakan 
sarana komunikasi dalam pengembangan dunia pariwisata dan bisnis. 

 
         Bahasa bukan hanya sebagai suatu bidang kajian, melainkan sebagai faktor sentral 

dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Penguasaan 
bahasa Arab menjadi persyaratan penting bagi keberhasilan individu dalam menjawab 
tantangan zaman di era globalisasi. Pembelajaran bahasa Arab secara formal di 
madrasah merupakan sarana utama bagi peserta didik untuk menguasai bahasa Arab. 
Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat merespon secara proaktif berbagai 
perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
Melalui pembelajaran bahasa Arab dapat dikembangan keterampilan peserta didik 
dalam berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan menyampaikan informasi, 
pikiran dan perasaan.  Dengan demikian mata pelajaran bahasa Arab diperlukan untuk 
pengembangan diri peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi 
warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian Indonesia, dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya serta siap mengambil bagian 
dalam pembangunan nasional. 
 
Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 
mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 
menumbuhkan sikap positif terhasap bahas Arab baik reseptif maupun produktif. 
Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan 
memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa 
sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan 
berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam 
membantu memahami sumber ajaran Isalam yaitu Al Qur’an dan Al Hadits, serta kitab-
kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. 
 
Untuk itu bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar 
berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara 
integral, yaitu menyimak, bebicara, membaca dan menulis. Meskipun begitu, pada 
tingkat pendidikan dasar (elementary) dititikberatkan pada kecakapan menyimak dan 
berbicara sebagai landasan berbahasa. Pada tingkat pendidikan menengah 
(intermediate), keempat kecakapan berbahasa diajarkan secara seimbang. Sedangkan 
pada tingkat pendidikan lanjut (advanced) dikonsentrasikan pada kecakapan membaca 
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dan menulis, sehingga peserta didik diharapkan mampu mengakses berbagai referensi 
berbahasa Arab.  

 
B. Tujuan 

 
Mata pelajaran bahasa Arab memiliki tujuan sebagai berikut: 

 
1. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun 

tulisan yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istima’), 
berbicara (kalam), membaca (qira’ah), dan menulis (kitabah). 

2. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa 
asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber 
ajaran Islam. 

3. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya 
serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian peserta didik diharapkan 
memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 
 

C. Ruang Lingkup 
 

Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah terdiri atas bahan yang berupa wacana 
lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan keluarga, 
hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, 
wawasan Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam untuk melatih keempat aspek 
kemampuan berbahasa, yaitu  menyimak, berbicara, membaca dan menulis.  

 

D.  Standar Kompetensi Lulus (SKL) 
 
1. Menyimak 
Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan 
keluarga, hobi, pekerjaan, remaja , kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, 
kebudayaan Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam 

2. Berbicara 
Mengungkapkan secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, 
kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-
kisah Islam, kebudayaan Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam 

3. Membaca 
Membaca dan memahami makna wacana tertulis paparan atau dialog tentang perkenalan, 
kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-
kisah Islam, hari-hari besar Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam 

4. Menulis 
Mengungkapkan secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan, kehidupan 
keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, 
hari-hari besar Islam, wawasan umum dan tokoh-tokoh Islam 
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E.  Standar Kompetensi (SK) Dan Kompetensi Dasar (KD) 

 
Kelas X, Semester 1 
 

SK KD 
Menyimak  
1. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang perkenalan dan kehidupan 
keluarga  

 
1.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 
Berbicara 
2. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 
tentang perkenalan dan kehidupan 
keluarga  

 
2.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan dengan lafal yang tepat 
2.2. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 
Membaca 
3. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog tentang 
perkenalan dan kehidupan keluarga  

 
3.1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis dengan benar 
3.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat 
3.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana tulis secara tepat 
Menulis 
4. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 
dialog tentang perkenalan dan 
kehidupan keluarga  

 
4.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat 
4.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang benar 

 Keterangan 
Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 

 النكرة والمعرفة
Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 

 المبتداء والخبر
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Kelas X, Semester 2 
 

SK KD 
Menyimak 
5. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang hobi dan pekerjaan  

 
5.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 
5.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 
Berbicara 
6. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 
tentang hobi dan pekerjaan  

  

 
6.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan dengan lafal yang tepat  
6.2. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat 
6.3. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 
Membaca 
7. Memahami  wacana tertulis 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang hobi dan pekerjaan  

  

 
7.1.Melafalkan atau membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis secara tepat dan benar 
7.2.Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat dan benar 
7.3.Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana tulis secara tepat 
Menulis  
8. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 
dialog tentang hobi dan pekerjaan  

 
8.1.Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat dan benar 
8.2.Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang benar 

 Keterangan 
Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 

 بعض حروف الجر ومعانیھا الكثیرة الورود
Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 

  العطف
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Kelas XI, Semester 1 
 

SK KD 
Menyimak 
1. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang remaja dan  kesehatan  

 
  

 
1.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 

Berbicara  
2. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 
tentang remaja dan  kesehatan  

 
  

 
2.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan tentang remaja  dengan lafal yang tepat 
2.2. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan dengan lafal yang tepat 
2.3. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 
Membaca 
3. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog tentang remaja 
dan  kesehatan  

 
3.1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis dengan benar 
3.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat 
3.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana tulis secara tepat 
Menulis 
4. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 
dialog tentang remaja dan  
kesehatan  

 
4.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat 
4.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang benar 

  Keterangan 
Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 

 النعت والمنعوت
Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 

 اإلضافة
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Kelas XI, Semester 2 
 

SK KD 
Menyimak 
5. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata  

 
5.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 
5.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 
Berbicara  
6. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata  

 
6.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat 
6.2. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 
Membaca  
7. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog tentang fasilitas 
umum dan pariwisata  

 
7.1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis secara tepat dan benar 
7.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat dan benar 
7.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana secara tepat 
Menulis  
8. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 
dialog tentang fasilitas umum dan 
pariwisata  

 
8.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat dan benar 
8.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang benar 

 Keterangan 
 Tema-tema tersebut di atas menggunakan 
struktur kalimat 
 جملة فعلیة
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Kelas XII, Semester 1 
 

SK KD 
Menyimak 
1. Memahami informasi lisan 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang kebudayaan dan tokoh-
tokoh Islam  

 

 
1.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau 

kalimat ) dalam suatu konteks dengan tepat 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 

berbagai bentuk wacana lisan secara  tepat 

Berbicara 
2. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau 
dialog tentang kebudayaan dan 
tokoh-tokoh Islam  

 
2.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat  
2.2. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar 
Membaca 
3. Memahami wacana tulis 

berbentuk paparan atau dialog 
tentang kebudayaan dan tokoh-
tokoh Islam  

 

 
3.1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat 

dan wacana tulis dengan benar 
3.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 

secara tepat dan benar 
3.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana tulis secara tepat 
Menulis 
4. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 
dialog tentang kebudayaan dan 
tokoh-tokoh Islam  

 
4.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, 

ejaan dan tanda baca yang tepat dan benar 
4.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang benar 

 Keterangan 
Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 

 الفعل المضارع المنصوب
Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 

 الفعل المضارع المجزوم
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Kelas XII, Semester 2 
 

SK KD 
Menyimak 
5. Memahami informasi lisan berbentuk 

paparan atau dialog tentang wawasan 
umum dan kisah-kisah Islami  

 
5.1.Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa 

atau kalimat ) dalam suatu konteks dengan 
tepat 

5.2.Menangkap makna dan gagasan atau ide dari 
berbagai bentuk wacana lisan tentang 
wawasan Islam secara  tepat 

Berbicara 
6. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 
tentang wawasan umum dan kisah-
kisah Islami  

 
6.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara 

lisan sesuai konteks dengan lafal yang tepat  
6.2. Melakukan dialog  sesuai konteks dengan 

tepat dan lancar   
Membaca 
7. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atau dialog tentang wawasan 
umum dan kisah-kisah Islami  

 
7.1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, 

kalimat dan wacana tulis dengan tepat dan 
benar 

7.2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
secara tepat dan benar 

7.3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 
wacana tulis dengan tepat 

Menulis 
8. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau dialog 
tentang wawasan umum dan kisah-
kisah Islami  

 
8.1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan 

huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat dan 
benar 

8.2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat 
secara tertulis dalam kalimat dengan 
menggunakan kata, frasa, dan struktur yang 
benar 

 Keterangan 
Tema 1 menggunakan struktur kalimat: 

 رفع األسماء
Tema 2 menggunakan struktur kalimat: 

 األسماءنصب 
 
F. Arah Pengembangan  

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk 
mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 
kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu 
memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian. 

 
 
 



 
 

٥٥ 

 

ANGKET PENELITIAN UNTUK SISWA 
KURIKULUM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 DI MADRASAH ALIYAH HIDAYATUS SHIBYAN MEGA TIMUR  
PONTIANAK KALIMANTAN BARAT 

(Studi Analisis Evaluatif) 
 

Nama  Siswa       : ____________________ 
Kelas   : ____________________  
Jenis Kelamin     : Laki- laki / Perempuan 
 
Petunjuk : 

 Pilih satu jawaban pada masing- masing pertanyaan yang paling sesuai dari 
jawaban-jawaban yang telah disediakan dengan memberi tanda silang (x) 
pada kolom yang tersedia. 

 Jawaban tidak ada penilaian benar atau salah dan berkisar antara penyataan: 
ya, kadang-kadang, tidak. 

 Gunakan kejujuran anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman  

 
A.    Tujuan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
Ya Kadang2 Tidak 

Tujuan anda belajar bahasa Arab:   / 

1 Mampu memahami ucapan-ucapan berbahasa arab 
yang saya dengar    

2 Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
dengan orang-orang non Arab    

3 Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
dengan orang-orang Arab    

4 Mengetahui budaya Arab    
5 Mampu membaca Al-qur`an dan Hadits    

6 Mampu membaca kitab-kitab klasik (kitab kuning) 
yang berbahasa Arab    

7 Mampu membaca media-media cetak berbahasa Arab    

8 Mampu memahami informasi-informasi umum yang 
ditulis dalam bahasa Arab    

9 Mampu menulis ayat-ayat Al-qur`an dan hadits    

10 Mampu mengungkapkan informasi secara tulisan 
dalam bentuk paparan    

11 Mampu menulis karya surat atau karya ilmiah dalam 
bahasa Arab    

12 Memperoleh ijazah    

13 Dapat meneruskan jenjang pendidikan pada 
Perguruan Tinggi Islam    
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B.   Isi Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
Ya Kadang2 Tidak 

Pilihlah tema-tema yang paling anda sukai:    

    (Salam dan perkenalan)   التحية والتعارف 1

    ( Keluarga ) العائلة 2

    ( Hobi ) اهلوايات 3

    (Pekan Olah raga) أسبوع رياضية 4

    (Menulis khat)كتابة اخلط 5

    ( Fase Remaja ) مرحلة الشباب 6

7 
  احلفل بذكرى مولد الرسول

(Peringatan Kelahiran nabi Muhammad)    

    (Puasa Ramadhan) صوم رمضان 8

    (Hari raya Idul Fitri) عيد الفطر 9

    (Bank)  البنك  10

    (Wisata ke Timur Tengah)  رحلة إىل شرق األوسط 11

    (Menulis khat) كتابة اخلط 12

    (Shooping/Berbelanja) التسوق 13

    (Liburan) العطلة 14
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C.    Metode Pembelajaran 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
Ya Kadang2 Tidak 

Metode Pengajaran bahasa Arab:    

1 

Metode pengajaran yang digunakan oleh guru dalam 
pengajaran bahasa Arab adalah dengan 
menterjemahkan teks ke dalam bahasa Indonesia dan 
menjelaskan kaedah bahasa Arab (Nahwu & Sharraf) 

   

2 Guru menggunakan metode pengajaran yang 
bervariasi    

3 
Metode pengajaran yang digunakan menekankan 
pada aspek kecakapan berbahasa yang meliputi 
mendengar, berbicara, memaca dan menulis 

   

4 Bahasa pengantar yang digunakan guru dalam 
pengajaran bahasa Arab adalah bahasa Indonesia    

 

D.    Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
Ya Kadang2 Tidak 

Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab:    
1 Bentuk tes yang digunakan oleh guru  adalah tes tulis    

2 
Guru melakukan tes terhadap semua aspek 
kemampuan berbahasa siswa (mendengar, berbicara, 
membaca dan menulis) 

   

3 Guru hanya melakukan tes kemampuan membaca 
dan menulis    

4 Bentuk tes yang digunakan berupa pilihan ganda dan 
essay    
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  املدرساالستبانة املوجهة إىل 
  الثانوية اإلسالمية"  هداية الصبيان"العربية يف مدرسة منهج تعليم اللغة 
  تيمور بونتيانك كليمانتان الغربية كامبي

  )دراسة حتليلية تقوميية ( 
  

  _________________:     االسم
  

إىل "يدل على أنك موافق،  " نعم"  .يف الفراغات املعدة)  √( حلضرة املدرس أن يكتب عالمة 
  .أو ال جييب يدل على أنك غري موافق" ال "يدل على أنك موافق إىل حد ما و  "حد ما

  

 هدافاأل  - أ
 

  ال  إىل حد ما  نعم  ةـلـئـاألس
        هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع حاليا واضحة وحمددةأ
احتياجات هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تناسب أ

  الطالب
      

يطابق مع معيار تعليم  اللغة العربية يف املنهج املتبع هداف تعليمأ
  اللغة العربية القومي

      

مجيع املهارات هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تشمل أ
  اللغوية

      

هداف تعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع تشمل التعرف على أ
  الثقافة العربية االسالمية
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 احملتوى  -  ب
 

  ال  إىل حد ما  نعم  األسـئـلـة
مع حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حاليا يناسب  

  نفسية الطالب
      

يشمل املوضوعات مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع حمتوى 
  املرغوب عند الطالب

      

مجيع املهارات حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل 
  )، الكالم، القرأة، الكتابةاالستماع(اللغوية 

     

يشمل التعرف على مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع  حمتوى
  الدينيةواد امل

      

حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يشمل التعرف على 
  الثقافة العربية االسالمية

      

يشمل املوضوعات حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع 
  املناسبة مبعيار تعليم اللغة العربية القومي

      

حمتوى مقررات اللغة العربية يف املنهج املتبع يقدم من خالل 
  الكتاب املدرسي

      

  
  طرائق التدريس -ج
  

  ال  إىل حد ما  نعم  األسـئـلـة
التدريس تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج املتبع يتم عن طريقة 

  املناسبة مع املهارات املراد قياسها
      

        املستخدمة متعدد األنواع طرائق تدريس اللغة
طرائق تدريس اللغة املختارة تم بتنمية املهارات اللغوية 

  )، الكالم، القرأة، الكتابةاالستماع(
     

        العربيةاللغة الوسيطة يف تعليم اللغة العربية هي اللغة 
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  التقومي -د
  

  ال  إىل حد ما  نعم  األسـئـلـة
نظام التقومي املتبع لتعليم اللغة العربية يف املنهج املتبع يناسب مع 

  أهدافه
      

االختبارات اللغوية املوضوعة تقيس معرفة الطالب باللغة العربية 
  ن واحدآكما تقيس قدرم على استخدامها يف 

     

نتائج اختبارات الطالب تستخدم لتقومي املنهج املتبع ملعرفة مدى 
   ومن عدم جناحهجناحه 

      

املستخدمة تناسب مع قدرات الطالب املراد أدوات التقومي 
  قياسها
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Instrumen interview     )دير املدرسة دليل املقابلة مل( 
  
Kepala Sekolah 
 
Nama : ................................. 
Hari/Tanggal : ................................. 
Jam : ................................. 
Tempat : ................................. 
 
Daftar Interview 

 

1. Bagaimanakah perkembangan Bahasa Arab siswi-siswi Madrasah Aliyah ini? 

2. Apakah pembelajaran bahasa Arab diprioritaskan di sekolah ini? 

3. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah ini? 

4. Apa saja media pembelajaran yang dimiliki sekolah untuk pembelajaran bahasa 

Arab? 

5. Apakah guru bahasa Arab menggunakan media tersebut dalam pembelajarannya? 

6. Apakah guru bahas Arab menggunakan metode pengajaran yang bervarasi? 

7. Apa saja kesulitan yang dihadapi sekolah dalam pembelajaran bahasa Arab? 
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Instrumen interview   ) للمدرس دليل املقابلة(  
 
G u r u 
 
Nama : ................................. 
Hari/Tanggal : ................................. 
Jam : ................................. 
Tempat : ................................. 
 
Daftar Interview 
 

1. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah ini? 

2. Metode apa saja yang anda gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

3. Apakah anda menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi?   

4. Apakah sekolah menyediakan media pembelajaran bahasa Arab? 

5. Apakah anda menggunakan media tersebut dalam pembelajaran? 

6. Apa saja bentuk-bentuk sistem evaluasi yang anda gunakan untuk mengukur 

keberhasilan siswa? 

7. Apakah instrumen evaluasi yang digunakan sesuai dengan kecakapan siswa 

yang akan diukur ?  
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  املالحــــق
 أوراق أدوات البحث



  للباحث ةـرية الذاتيـالس
 

 

   :خباري بن أستر بن أباالسم رش 
 يخ امليالدرمكان وتا ١٩٨٢يوليو  ٦بونتيانك،   :
باريت نعيم قرية ميكاتيمور كوبو  :

 رايا كليمانتان الغربية
 واننالع

 هاتف ٠٨٥٢٥٢٥٢٥٦٥٧:   
   
   

 

  :اخلربات العلمية
 

  هداية الصبيان مدرسة  االبتدائي يفللمستوى شهادة الحصل على
 .م١٩٩٤عام مبيكاتيمور بونتيانك، االبتدائية اإلسالمية 

  هداية الصبيان مدرسة  يفللمستوى املتوسط شهادة الحصل على على
  .م١٩٩٧عام مبيكاتيمور بونتيانك، اإلسالمية الثانوية 

  روضة العلوم مدرسة  يفللمستوى الثانوي شهادة الحصل على على
 .م٢٠٠٠عام بكنجران ماالنج جاوى الشرقية، اإلسالمية الثانوية 

 

  التحقت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بونتيانك قسم التربية يف شعبة التربية
 .م ٢٠٠٧م، وخترجت يف شعبة التربية اإلسالمية  عام ٢٠٠٢اإلسالمية عام 

  
  
  



  
  :اخلربات العلمية

  مهعد مفتاح العلوم اإلسالمي السلفي بكنجران عني مدرسا يف
م ملادة  ٢٠٠٢ –م ٢٠٠٠كونداجنالكي ماالنج جاوى الشرقية عام 

 .علم النحو
  عني مدرسا يف مدرسة هداية الصبيان الثانوية اإلسالمية مبيكاتيمور

 .م، ملادة الفقه والعقيدة٢٠٠٣يونتيانك كليمانتان الغربية عام 
 م ٢٠٠٧عام اإلسالمية وار الثانوية األن عني مدرسا يف مدرسة– 

 .   اللغة العربيةملادة م  ٢٠٠٩
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