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ّ  ناملعلام ٔو ىل یدهي انا نالا ت  ادئ الصدق والوفاء امتلق   ٔول م

ة الطیبة والسالمة الطویة اموعرفت يف نفسه   السم
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على آله ، و الصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، و رب العاملنياحلمد هللا 
  :أما بعد. ومن تبعه باحسان اىل يوم الدين، الطاهرينبه اصحوأ

ّ با وقدفلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعمك وعظيم عطائك  ّ اهللا علي  متاممن
هلم الفضل إىل الذين كان أن أتقدم بالشكر والتقدير  –بعد محد اهللا تعاىل  –رين سوي .هذا البحث

ال يشكو مهما ز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، و يالكبري يف إجناز هذا البحث إىل ح
  :ومنهم. ترددت اليه لالستشارة واالستعانة

احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية مساحة األستاذ الدكتور  -١
  .احلكومية ماالنج

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم مهيمنمساحة األستاذ الدكتور  -٢
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

مرحلة املاجستري كلية  رئيس قسم تعليم اللغة العربية  ،احلاج شهداء صاحل نورالدكتور مساحة   -٣
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الدراسات العليا

عمليا ووجه حممد عينني، املشرف األول الذي أفاد الباحث علميا و الدكتور األستاذ مساحة  -٤
يتم بعون اهللا، فيعجز منذ بداية فكرة البحث حىت  يف كل مراحل إعداد هذا البحث خطواته

اين عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث لس
فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة 

جزيل الشكر  هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث
  .التقديرو 

ثاين، لقد أفاد الباحث كثريا من خربته الوافرة ووجه ، املشرف الولدانا وركاديناتالدكتور مساحة ا -٥
منذ بداية فكرة البحث حىت النهاية، فله  خطواته العديدة يف كل مراحل إعداد هذا البحث
ّ خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب و   .اجلزاءمين
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م اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك مساحة األساتذة املعلمني يف قسم تعلي -٦
لتقدير على ما قدموه من ااحلكومية ماالنج، فلهم من الباحث كل الشكر و إبراهيم اإلسالمية 

 .جزاهم اهللا عين خري اجلزاءالعلوم واملعارف والتشجيع و 
االسالمي بانيوأنيار دار العلوم معهد  ردياحلاج، محممد مشس العارفني مساحة الشيخ  -٧

 .الشكرأتوجه بكل احلب و  ، كما يطيب يل أنباميكاسان
مدير مركز اللغة العربية معهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار ، األستاذ يزيد عفانفضيلة  -٨

باميكاسان، فله كل حيب وأمسى حتيايت، والشكر اجلزيل على حسن معاملة أثناء اجراء البحث 
 .راوقد رحبين ترحيبا حا

أسريت وعلى رأسها أيب عبد العظيم الذي كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا  -٩
غرسه يف نفسي من حب العلم واملعرفة واإلخالص يف العمل، وأمي مرمحة اليت يطوق فضلها 

ّ خري معني يل يف حيايت وكل اخويت احملبوبون عبد املعطي عبد ، و عنقي وكان دعائها املستمر
 .على تشجيعاتكم الدائمة ا ال حد فيهط، وسىت مسرورة أشكركم شكر الباس

منطقة ماالنج، أمحد سريي شكور، حممد حفين، عبد  FKMSBمجعية يف  فضالءزمالئي ال - ١٠
املقيت، طالب، مفتاح العارفني، سيفي علي وغريهم الذين ال أستطيع أن أذكرهم واحدا 

 .وكل املساعدة لتحقيق هذا البحثفواحدا، هلم الشكر الكبري على حسن املعاملة 
، حيز الوجودزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل أحبائي و  - ١١

وأخص بالذكر نور جنة اليت تساعدين الكثري من التشجيعات والتيسريات، وصاحيب مشتهر 
ّئ يل عددا من املراجع وأعطاين فرصة كافية لكتابة اعلي وردانا  لبحث يف الغرفة الذى هي

 .االمتنانلهم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير و باالطمئنان، ف
  واهللا ويل التوفيق  

  ٢٠١١ابريل  ١٤ماالنج، 
  الباحث

  نور اهلادي
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  مجهورية إندونيسيا
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
  قسم تعليـم اللغـة العربيـة كليـة الدراسات العليا

 

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  .واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني

  :بعد االطالع على البحث العلمي الذى أعده الطالب
  نور اهلادي:     االسم

 S2/٠٩٧٢٠٠٧٠:   رقم التسجيل
  اللغة العربية يف املعهد االسالمي لتعليمتصميم املنهج على أساس املواقف :   البحثموضوع 

  )حبث تطويري يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم  االسالمي باميكاسان(
  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

  الثاين املشرف          األول املشرف
  

  ولدانا وركاديناتا. د        محمد عينين. د. أ
  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف ١٩٦٠٠٤٠١١٩٨٧٠١١٠٠١: رقم التوظيف

  عتمد،ي
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  شهداء صالح. د

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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  مجهورية إندونيسيا
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  احلكومية  مباالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

 

 

  :عنوان البحث
  لتعليم اللغة العربية في المعهد االسالمي تصميم المنهج على أساس المواقف

  )حبث تطويري يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم  االسالمي بانيوأنيار باميكاسان(
  S2/٠٩٧٢٠٠٧٠: رقم التسجيل      نور الهادي: اعداد الطالب

  

حصول على للأمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا  قد دافع الطالب عن هذا البحث
  .م ٢٠١١ابريل  ١٤اخلميس، درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 
  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

    :التوقيع  ومناقشارئيسا   المرتضى الدكتور نور   - ١
    :التوقيع  قشامنا  الدكتور تركيس لوبيس   - ٢
    :التوقيع  مشرفا ومناقشا  األستاذ الدكتور محمد عينين   - ٣
    :التوقيع  مشرفا ومناقشا  الدكتور ولدانا وركادناتا   - ٤

  يعتمد،
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  مهيمن. د. أ

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف
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  :أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  نور اهلادي:     االسم

 S2/٠٩٧٢٠٠٧٠:   رقم التسجيل
  .حي ساواه بقرية باجورونج باكونج باميكاسان مادورا:   عنوانال

ا لتوفري شرط احلصول على درجة املاجستري يف تعليم  أقر بأن هذه الرسالة الىت أعدد
سات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج حتت اللغة العربية كلية الدرا

  :عنوان
  تصميم المنهج على أساس المواقف لتعليم اللغة العربية في المعهد االسالمي

  )حبث تطويري يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم  االسالمي بانيوأنيار باميكاسان(
ا وكتبتها بنفسي وما  ا من ابداع غريي أو تأليف اآلخرأعدد واذا ادعى أحد . زور

ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على  استقباال أ
  .املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

  .اخلاصة والجيربين أحد على ذلكرغبىت هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على 
  

  ٢٠١١ابريل  ٥ماالنج، 
  صاحب االقرارتوقيع 

  
  

  نور الهادي
 S2/٠٩٧٢٠٠٧٠: رقم التسجيل
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تصميم المنهج على أساس المواقف لتعليم اللغة العربية في  .م ٢٠١١نور الهادي، 
بمعهد دار العلوم  بحث تطويري في مركز اللغة العربية (المعهد االسالمي 

كلية الدراسات العليا جامعة . رسالة املاجستري. )االسالمي بانيوأنيار باميكاسان
  . موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

  .ولدانا وركاديناتا. دو  حممد عينني. د. أ: حتت اشراف
  تصميم، املنهج، املواقف، مركز اللغة العربية :الكلمات األساسية

للمعاهد اإلسالمية ىف مادورا ومن باب أخص العريقة انطالقا من البعد التارخيي 
، نعرف أيضا أن م ١٧٨٨الذى أسس عام  معهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان

ألن تعليم اللغة العربية الينفصل . تعليم اللغة العربية بذلك املعهد قدمي قدم تاريخ تأسيسه
  . سالمية نفسهاعن التعاليم اإل

مبفهومه احلديث ىف تكامل ممنهج أنه ليس له املعهد  اهذواملشكلة الىت يواجهها 
يف مسري القدماء  -حىت اآلن–ظل  هناكألن املنهج الذى استخدم . تعليم اللغة العربية

  .ةل الدراسياو املنهج عندهم ىف ورقة اجلدهذا الذين متسكوا باملنهج الالكتابية، ويتحقق 
تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية املتكامل ريى الباحث أنه يف حاجة ماسة اىل ف

ذا املركز ملا  .مبفهومه احلديث واختار الباحث منهج املواقف يف تصميمه لتعليم اللغة العربية 
أنه يراعي حاجات الطالب ) ١٩٧٢( Wilkinsله من مميزات مفيدة كما اعتربه ويلكينس 

ا مطابقة للمواقف احملتاجة يف مستقبلهم و يف أن تكون اللغ إىل  همإنتباه يدفعة الىت يدرسو
  .القواعديالنحوي باملقارنة مع املنهج  أكثراالتصال  قدرة

باستخدام  )R & D( يالبحث التطوير استخدم الباحث يف هذا البحث منهج 
فهم مجيع الطالب واملدرسني ىف مركز اللغة العربية البحث هذا جمتمع أما و  .املدخل الكيفي
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. مدرسا ١١و طالبا ٩٠ وعددهم مبعهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا
تمع كله عينة هلذا البحث الكتشاف آراءهم حول املواقف احملتاجة او  ختار الباحث هذا ا

  .يف تعليم اللغة العربية
استخدم الباحث انات احملتاجة حسب متطلبات هذا البحث وألجل الوصول اىل البي

من املصادر هي البيانات الوثائقية الىت  ةفاضمع ااملقابلة دليل االستبانة و أدوات البحث من 
 ةباملعدلة املائوي التحليل اإلحصائي الوصفيأسلوب ستخدم الباحث يو  .للباحث الثانوية

  .هذا البحث لتحليل بيانات
املنهج لتعليم اللغة العربية على أساس املواقف يف إنّ نتيجة هذا البحث هو اعداد 

مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا الذى مت حتكيمه 
االطار ) ١: (ويتكون هذا املنهج من. عند ثالثة اخلرباء يف جمال منهج تعليم اللغة العربية

تعيني ) ٤(، )حمتوى املنهج(حتديد املواقف احملتاجة ) ٣(وضع أهداف التعليم، ) ٢( العام،
وضع املخطط الدراسي ) ٦(تصميم أدوات التقومي، ) ٥(طرق التدريس املالئم للمنهج، 

  .للمنهج
صاحل لالستعمال وميكن تطبيقه هذا املنهج كل املوافقة ويرون أنه املدرسون وافق قد و 

أراءهم على صدق موافقتهم هلذا املنهج باجابات أسئلة االستبانة  حقق مث .يف هذا املركز
وتتناول هذه  %. ١٠٠-٩١بلغ كل نقطة منها حدود  يثهلم، حبالىت وزعها الباحث 

ذا املركزاالستبانة أسئلة عن مدى صال   .حية املنهج للتطبيق 
موضوعات البحث الىت تصلح للبحوت اآلتية،  هاقرتح الباحث للباحثني من بعد

. عليم اللغة العربيةلتيف ضوء املنهج على أساس املواقف إعداد املواد التعليمية ) ١: (وهي
تقومي املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية قراءة من جتريبة معهد دار العلوم ) ٢(

العربية لتعليم اللغة نهج على أساس املواقف امل طويرت) ٣( .االسالمي بانيوأنيار باميكاسان
  .االسالمي املعهدللمستوى املتقدمني يف 
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ABSTRACT 
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Islamic boarding school known as Pesantren is the formost educational system 
in Indonesia. Of the Pesantren, the development of Islamic education was begun, 
even more than 400 centuries ago (Mastuhu, 1994: 25). Pesantren Darul Ulum 
Banyuanyar Pamekasan Madura is one of the oldest Pesantren in Indonesia since it 
was established in 1788 AD. 

The syllabus used in Pesantren is so identical with the teaching of Arabic 
language because the teaching and learning of Arabic language at Pesantren is the 
same length as the education at Pesantren itself. Since its presence, Pesantren has 
introduced classical books written in Arabic language as the primary subject learning. 
Recently, Pesantren has established an Arabic language center which is particularly 
become the center of developing Arabic language teaching. 

However, the problem faced by the Arabic language center is that there is no 
any integrated syllabus in the teaching of Arabic language. The syllabus used is the 
ancient syllabus with original grammatical approach. 

That is why; the researcher found that the Arabic language center urgently 
needs an integrated syllabus design for the teaching of Arabic language in the sense 
of modern perspective. The researcher then selected situational syllabus due to an 
assumption as it is stated by Wilkins (1972) that this sort of syllabus enabled to fulfill 
the students’ needs in learning Arabic language and suitable with possible usage 
toward certain situation in their future. Besides, this sort of syllabus also focuses 
more on students’ communicative ability than on grammatical approach having been 
used so far. 

In this research, the researcher used research & development (R&D) 
methodology with quantitative approach. There are four procedures in this research; 
namely (1) analyzing the situation of the usage of Arabic language needed by 
students, (2) developing a situasional based syllabus for Arabic language teaching at 
the Arabic language center, (3) validating the product of syllabus that has been 
designed, (4) revising the product of syllabus having been designed that is 
appropriately used in Arabic language center. 

The population of this research is all students and teachers of Arabic language 
center in Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura which consist of 90 
students and 11 Arabic teachers. Then the researcher made all the population as 
research sample to enable to reveal their needs and perspective obviously.  
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To gain the data needed, the researcher used several instruments; questionnaire, 
interview guidelines, and secondary documentary data. Those data collected to 
answer the researcher’s questions which cover (1) how is the curriculum design of 
teaching Arabic language based on situational syllabus at Arabic language center of 
Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura? (2) How appropriate is the 
curriculum to be used at Arabic language center of pesantren Darul Ulum 
Banyuanyar Pamekasan Madura? While to analyze the data, the researcher makes 
use of descriptive statistical analysis method.  

The result of the research is producing a situasional based syllabus for Arabic 
language at the Arabic language center of Pesantren Darul Ulum Banyuanyar 
Pamekasan Madura which has been validated by three experts in the field of Arabic 
language teaching curriculum. After that, the syllabus product is presented before the 
director and all teachers to get their approval that this curriculum design is able to be 
appropriately used at Arabic language center. 

To approve this syllabus design, they answered questions on the questionnaire 
given by the researcher, that 90-100% of each point of the questionnaire related to the 
appropriateness of the syllabus was answered. As the result, developing a situasional 
based syllabus for Arabic language teaching having been designed by the researcher 
is appropriate to be implemented in Arabic language center of Pesantren Darul Ulum 
Banyuanyar Pamekasan Madura. 
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Pendidikan pesantren adalah sistem pendidikan paling awal di Indonesia. Dari 
pesantrenlah perkembangan pendidikan Islam Indonesia dimulai, bahkan lebih dari 
400 abad silam (Mastuhu, 1994: 25). Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar 
Pamekasan Madura adalah salah satu pesantren tertua di Indonesia, pondok ini 
didirikan pada tahun 1788 M. 

Kurikulum pesantren tidak lepas dari pengajaran Bahasa Arab, karena 
pembelajaran bahasa Arab di pesantren sama lamanya dengan pendidikan pesantren 
itu sendiri. Sejak awal berdirinya, pesantren sudah mengenalkan kitab-kitab klasik 
yang berbahasa Arab sebagai materi pembelajaran utama. Terlebih, kitab-kitab yang 
membahas gramatikal bahasa Arab, seperti ilmu Nahwu, Sharaf, Balaghah dan 
Tajwid menjadi menu utama pengajian di pesantren (Hasbullah, 1996: 27). 
Belakangan pondok pesantren mendirikan pusat bahasa Arab yang secara khusus 
menjadi pusat pengembangan pengajaran bahasa Arab. 

Namun demikian, permasalahan yang dihadapi oleh pusat bahasa Arab ini 
adalah tidak adanya kurikulum terpadu dalam pengajaran bahasa Arab. Kurikulum 
yang digunakan selama ini adalah kurikulum kuno dengan pendekatan gramatikal 
murni. Hal itupun hanya berupa jadwal pelajaran yang masih jauh untuk disebut 
sebagai kurikulum dalam pengertian modern.  

Oleh karena itu, Peneliti melihat bahwa pusat bahasa Arab sangat 
membutuhkan pengembangan kurikulum terpadu pengajaran bahasa Arab dalam 
pengertian modern tadi. Peneliti memilih silabus situasional sebagai basis dari 
kurikulum ini dengan asumsi –sebagaimana diutarakan oleh Wilkins (1972)- bahwa 
silabus ini dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berbahasa Arab dan sesuai 
dengan kemungkinan penggunaannya pada situasi-situasi tertentu di masa depan 
mereka. Selain itu, silabus ini juga lebih fokus pada kemampuan komunikasi siswa 
dibandingkan dengan pendekatan gramatikal yang selama ini dipakai. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian 
pengembangan  (R & D) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ada empat 
tahapan prosedur dalam penelitian ini, yaitu: (1) analisis situasi penggunaan bahasa 
Arab yang dibutuhkan siswa, (2) desain kurikulum pengajaran bahasa Arab berbasis 
silabus situasional yang sesuai untuk pusat bahasa Arab, (3) Validasi dan dan 
pengukuhan produk kurikulum yang telah didesain berdasarkan silabus situasional, 
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(4) Perbaikan Produk kurikulum yang telah didesain sehingga layak pakai di pusat 
bahasa Arab.  

Adapun populasi penelitian ini adalah semua siswa dan guru di pusat bahasa 
Arab di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura, yang terdiri 
dari 90 siswa dan 11 guru bahasa Arab. Kemudian semua populasi ini peneliti 
tetapkan sebagai sampel penelitian, sehingga dapat mengungkap kebutuhan dan 
pandangan mereka secara nyata. 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan instrumen 
penelitian kuesioner (angket) dan pedoman wawancara ditambah data dokumenter 
sekunder. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis 
statistik deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan produk kurikulum pengajaran 
bahasa Arab berbasis silabus situasional untuk pusat bahasa Arab Pondok Pesantren 
Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura yang telah divalidasi oleh tiga ahli di 
bidang kurikulum pengajaran bahasa Arab. Kurikulum tersebut terdiri dari: (1) 
Kerangka Umum, (2) Tujuan Pengajaran Bahasa Arab, (3) Situasi-situasi penggunaan 
Bahasa Arab sebagai basis pengajaran, (4) Metode pengajaran yang digunakan, (5) 
Instrumen Evaluasi Pembelajaran, (6) Silabus Situasional. 

Setelah itu, produk kurikulum ini dipresentasikan di hadapan direktur dan 
semua guru, mereka semua sepakat dan menyatakan bahwa kurikulum tersebut layak 
untuk digunakan di pusat bahasa Arab. Persetujuan tersebut mereka tuangkan dalam 
menjawab pertanyaan kuesioner yang disebarkan peneliti, bahkan setiap poin dari 
pertanyaan angket tentang kelayakan kurikulum tersebut dijawab rata-rata 91-100%. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa kurikulum pengajaran bahasa Arab berbasis silabus 
situasional yang telah didesain oleh peneliti ini layak untuk diterapkan di pusat 
bahasa Arab Pondok Pesantren Darul Ulum Islam Banyuanyar Pamekasan Madura. 

Akhirnya, peneliti merekomendasikan kepada para peneliti berikutnya beberapa 
judul berikut: (1) Pengembangan Bahasa Ajar Bahasa Arab Berdasarkan Silabus 
Situasional di Pesantren, (2) Evaluasi Kurikulum berbasis Silabus Situasional dalam 
Pengajaran Bahasa Arab di Pesantren, (3) Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab 
Pesantren untuk Level Atas. 
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  الفصل األول
  اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة  -  أ
ندونيسيا هلا أصول عريقة ىف تاريخ الرتبية إال خيفى علينا أن املعاهد االسالمية ىف 

وهي أقدم مؤسسات تربوية تقوم بعدة تعاليم إسالمية سواء كانت نظرية أم . اإلسالمية
مس عشر ااخلقرن المنذ ذا النوع البلد لقد بدأ تاريخ الرتبية اإلسالمية ىف هذا . ةيتطبيق

عامل من علماء  )مـ ١٤١٩ت ( يالدي، وذلك بعد أن جاء موالنا مالك إبراهيمامل
تمع فيهوعلّ  السمرقند إىل أرض جاوى طور هذا املنهج علماء مث  ١.بشكل خاص م ا

يف سورابايا، وسونان جريي  - كذلك هتلميذابنه و – اإلسالم من بعده مثل سونان أمبيل
هذه هي فرتة تأسيسية للرتبية  .ىف غرسيك، وشيخ شريف هداية اهللا جباكرتا وغريهم

فرتة "اإلسالمية بأندونيسيا، وخاصة ىف أرض جاوى، واشتهرت تلك الفرتة فيما بعد بـ
  .٢"ولياء التسعةاأل

عهد اإلسالمي  الرتبية اإلسالمية بصفتها مؤسسة تربوية باسم املكانت رغم ذلك،  
القرن الثامن عشر والتاسع عشر على أيدى  إالّ يفظهر يمل كما نراها ىف العصر احلاضر 

انتشر هذا املنهج ىف هذين  ٣.ولياء التسعة السابقةاألعلماء اإلندونيسيني بعد فرتة 
اورة مثل مادورا  القرنني ليس فقط يف جزيرة جاوى بل توسع إىل جزيرة أخرى ا

نج اإلسالمي إيرا معهد تيبو ،قدم املعاهد اإلسالمية ىف جاوىأومن . وكليمنتان وسومطرة

                                                        
1 Mastuki HS, M. Ishom El-Saha (edit.), Intelektualisme Pesantren. (Jakarta: DIVA PUSTAKA , 
2003) p. 8 

دعوة اإلسالم ىف جاوى خالل القرن اخلامس عشر إىل السادس هم رواد الدعاة الذين نشروا " ولياء التسعةاأل"  ٢
موالنا مالك إبراهيم، مث سونان أمبيل، مث سونان بونانج، مث سونان كايل : عشر، هؤالء تسعة أنفار بداية من

 .جاغا، مث سونان درجات، مث سونان جريي، مث سونان قدوس، مث سونان موريا، مث سونان جونونج جايت
3  Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren. (Yogyakarta: LKiS, 2004) p. 77 
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، ومعهد ترماس .م ١٨٩٩ عام ه كياهي احلاج هاشم أشعريجومبانج الذي أسس
  . ٤م ١٨٣٠عام كياهي احلاج عبد املنان ذي أسسه  الاإلسالمي 
ما بني القرن السابع عشر  مادوراجزيرة ىف ظهر أيضا بعض املعاهد اإلسالمية و 

هاشم أشعري احلاج كياهي فيها  تتلمذ ، لقد إذن وال غرو. والثامن عشر امليالدي
ضة هو أيضا مؤسس جبومبانج و  ةأقدم املعاهد اإلسالميمؤسس  ) NU( العلماءمجعية 

وهذا يدل على أن املعهد  ،إىل كياهي احلاج حممد خليل البنكالين املادوريىف إندونيسيا 
ومن املعاهد اإلسالمية ىف مادورا يف ذلك . قد عرف مسبقااإلسالمي ىف جزيرة مادورا 

  ٥ .م ١٧٨٨عام باميكاسان الذى أسس بانيوأنيار  اإلسالميدار العلوم معهد هو القرن 
ومن باب  ىف مادورا كما سبق ذكره ةسالميهد اإلاانطالقا من البعد التارخيي للمع
نعرف أيضا أن تعليم اللغة ، بباميكاسانبانيوأنيار أخص معهد دار العلوم اإلسالمي 

عن ألن تعليم اللغة العربية الينفصل . العربية بذلك املعهد قدمي قدم تاريخ تأسيسه
املعهد اإلسالمي أتت هذا فإذا كانت التعاليم اإلسالمية يف . انفسه يةمالليم اإلساتعال

مبعرفة تلك  بالكتب الكالسيكية املدونة باللغة العربية، فال سبيل للوصول إىل معرفتها إالّ 
اللغة العربية لتعليم مبىن خمصصا  -يف األونة األخرية -ريخاألهد هذا املع بىنمث  .اللغة

فأصبح هذا املبىن بيئة عربية ومركزا علميا . ةاإلسالمي الرتاثكتب لتقوية فهم طالبه ىف  
  .للغة العربية

ا املعلم واملتعلم ألجل ضعهوجدير بالذكر أن لكل تعليم اللغة العربية أهداف ي
سمى امل هوالوصول اليها، والوسيلة الىت يعتمد عليها هذا التعليم حلصول أهدافه 

تكامل ممنهج املركز  اهلذأنه مل يكن  - ٧تهابعد مالحظ- يرى الباحث ولكن  ٦.باملنهج

                                                        
4  Ibid. pp. 84-85 
5 Buku santri, Lembaga Pendidikan Islam PP. Banyuanyar Pamekasan Madura, p. 7 

ال هو كل ما تقدمه املدرسة أو تتيحه لرتبية تالميذها، أي لتوجيههم الوجهة الىت يرغبها  ٦  املنهج يف هذا ا
تمع ويرضيها   ١٤. ص) ١٩٩١دار املعارف، : القاهرة( ٣. أبراهيم بسيوين عمرية، املنهج وعناصره، ط: انظر. ا
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حىت –ظل  هناكألن املنهج الذى استخدم . تعليم اللغة العربيةىف  ٨مبفهومه احلديث
هم هو يف مسري القدماء الذين متسكوا باملنهج الالكتابية، مبعىن أن املنهج بنظر  - اآلن

 ّ املنهج عندهم ىف ورقة هذا ويتحقق . لكتابتها ىف السطور جمرد األفكار الىت ال داعي
ّسني املوجودين واملستعدين لتعليم فن ما ، وذلك منوط بكفاء٩ةل الدراسياو اجلد ة املدر

بدون النظر اىل تناسق من فنون العربية، مثل النحو، والصرف، والبالغة، وقراءة الكتب، 
  .كأن لكل واحد منها أهداف مستقلةو  الفنون باآلخرتلك 

ىف  مبفهومه احلديثتصميم املنهج لتعليم اللغة العربية املتكامل يكون فلذلك، 
ألن املنهج اجليد كاألساس لبناء . ركز شيئ ضروري حيتاجه املعلمون واملتعلمون معاهذا امل

ا اهلادفة، وبذلك سيسري برامج التعليم والتعلم على مسري واحد  املعرفة اللغوية ومهارا
  .إىل األهداف املنشودة وهو ليصل تعليم اللغة العربية

ذا املركز ملا له او  ختار الباحث منهج املواقف يف تصميمه لتعليم اللغة العربية 
راعي حاجات الطالب أنه ي) ١٩٧٢( Wilkinsمفيدة كما اعتربه ويلكينس من مميزات 

ا مطابقة للمواقف احملتاجة يف مستقبلهم  همإنتباه يدفعو  يف أن تكون اللغة الىت يدرسو
فيتوقع أن يكون هذا  .القواعديالنحوي باملقارنة مع املنهج  أكثراالتصال  قدرةإىل 

ذا املركز ألنه سيسري على أساس املدخل  املنهج أكثر فعالية لتعليم اللغة العربية 
م االجتماعية    . االتصايل الذى يتمحور على تنبوء مواقف الطالب يف حيا

  

                                                                                                                                                        
م الباحث اللغة العربية ىف بعض املعاهد اإلسال  ٧ مية مبادورا عدة سنوات املاضية، ويف تلك السنوات تتم لقد عّل

باميكاسان اإلسالمي دار العلوم عهد مركز اللغة العربية مبمالحظة الباحث األولية ملنهج تعليم اللغة العربية ىف 
  .مبادورا

وصل خطة للعمل تعد مسبقا وبرنامج من النشاطات مصمم حبيث يتواملراد باملنهج مبفهومه احلديث هو   ٨
  ٤٠. ، صانظر املرجع نفسه .التالميذ عن طريقه، بقدر اإلمكان إىل غايات وأهداف تربوية معينة

وهذا املنهج من أقدم تنظيمات ) Subject-matter Curriculum(ومسي هذا النظام مبنهج املواد الدراسية   ٩
   ١٥٩. انظر املرجع نفسه، ص. املناهج
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 البحثأسئلة   - ب
 :، كما يليتلك املشكلةملعاجلة البحث بعض أسئلة تبادر ىف ذهن الباحث و 
لتعليم اللغة العربية يف مركز  على أساس املواقفنهج املتصميم كيف يتم  - ١

 اللغة العربية يف معهد دار العلوم اإلسالمي باميكاسان مبادورا؟
مركز لتعليم اللغة العربية يف  على أساس املواقفما مدى صالحية املنهج  - ٢

 اللغة العربية يف معهد دار العلوم اإلسالمي باميكاسان مبادورا؟
 أهداف البحث  - ج

 :يهو ، ةالبحث املذكور  ةلئسألنظر إىل با ةمهم ءاشيأيهدف هذا البحث إىل و 
لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية يف  على أساس املواقفنهج املاعداد  - ١

 .باميكاسان مبادورابانيوأنيار معهد دار العلوم اإلسالمي 
لتعليم اللغة العربية يف مركز  معرفة مدى صالحية املنهج على أساس املواقف - ٢

  .باميكاسان مبادورابانيوأنيار اللغة العربية يف معهد دار العلوم اإلسالمي 
   :أهمية البحث -د

  : التالية اجلوانب يف مفيدا البحث هذا يكون أن يرجى
 الجانب النظري -١
العربية ىف  اللغة ميتعلمناهج  ريتطو  يفاسهاما علمية  البحث هذاضيف ي

  .-خاصة يف املعهد االسالمي–الربنامج غري املدرسي 
 الجانب التطبيقي -٢

 تعليم مناهج ريتطو هذا البحث مرجعا ىف  يكون سوف ،العربية اللغة ملركز: أوال
  .العربية اللغة
ّس،: ثانيا ّسمل مساعدا يكون للمدر  يف اللغة العربية ىف املعاهد االسالميةي در

  .هطالبل املناسبة والوسيلة والطريقة احملتوى اختيار
ممواقفهم و تعليم اللغة العربية مسايرا وفق  يكونس للطالب،: ثالثا   .رغبا
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 خاصة العلوم ختزين يف ومداخلة لمراجعل زيادة للجامعة يكون للجامعة،: رابعا
  .درسياملللغري  العربية اللغة تعليمطوير مناهج ت يف

عداد هما ىف امجماال  لباحثل البحث هذا يكون سوفو  للباحث،: خامسا
  .املناسبة ملركز اللغة العربية ىف املعاهد اإلسالمية العربية اللغة تعليم منهج

 :حدود البحث  -  ه
على املنهج اعداد : هذا البحث عنىف ركز الباحث  :ةالموضوعي ودالحد .١

يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم لتعليم اللغة العربية أساس املواقف 
 : الذي حيتوى على االسالمي بانيوأنيار باميكاسان

االستماع، الكالم، (األهداف التعليمية للغة العربية يف املهارات األربع   )أ 
 .والقواعد )القراءة، الكتابة

الطالب ألجل الوصول احملتويات أو املواد التعليمية الىت تتفق مع مواقف   )ب 
 .إىل األهداف التعليمية املنشودة

طرق التدريس والوسائل التعليمية الىت تسهل عملية التعليم والتعلم   )ج 
 .للوصول اىل األهداف التعليمية املرجوة بأيسر جهد وأقصر وقت

ذا املركز ة املنهجلقياس مدى فعالي تقوميال  )د   .يف جمال تعليم اللغة العربية 
مركز اللغة العربية ىف الباحث مكان البحث ىف  حدد :ةيناالمك ودالحد .٢

نظرا على أن هذا . باميكاسان مبادورابانيوأنيار  دار العلوم اإلسالمي معهد
لقد . املعهد من أقدم املعاهد االسالمية تأسيسا وتعليما للغة العربية يف مادورا

  .طالب ٣٠٠٠م ويضم فيها أكثر من  ١٧٨٨أسس املعهد يف عام 
 مـ ٢٠١١- ٢٠١٠امعي يعقد هذا البحث ىف العام اجل :ةالزمني ودالحد .٣
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 تحديد المصطلحات - و
بحث، ولتسهيل الفهم هلذا ىف هذا الاملهمة ستخدم الباحث بعض املصطلحات او 

  :اآلتيةكتلك املصطلحات  البحث يشرح الباحث 
تعد بأن املنهج هو خطة للعمل  Paul Hirstبول هريست  كما عرفه: المنهج - ١

مسبقا وبرنامج من النشاطات مصمم حبيث يتوصل التالميذ عن طريقه، بقدر 
 ١٠.اإلمكان إىل غايات وأهداف تربوية معينة

 ميارسهاالىت  املواقف شكل يفاملنهج  تقدمي هو: المنهج على أساس المواقف - ٢
 :Hammer(  املنشودة اللغوية الرتاكيب خالهلا من ونويتعلم الفصل، يفالطالب 

2003(١١. 
: يعىن به تنظيم مكونات املنهج وعناصره أو بتعريف آخر هو :تصميم المنهج - ٣

ا مكونات املنهج لتسهيل التعلم وملساعدة املدرس على وضع  الطريقة الىت تنظم 
 ١٢.جداول يومية وأسبوعية مناسبة

تقوم بتعليم اللغة العربية  -ةيغري مدرس- مؤسسة تربوية  :مركز اللغة العربية - ٤
 .ىف مكان وبيئة خاصة ىف املعهد اإلسالمياملكثفة 

 ،سالمية تقوم بتعليم الدراسات اإلسالميةمؤسسة تربوية إ :المعهد اإلسالمي - ٥
حىت تكون املؤسسة صاحلة بتسميتها  مخسة عناصربعض الكتاب توافر ويشرتط 

الكياهى ) ٣املسجد، ) ٢اب أو رباط الطلبة، الكتّ ) ١: ، وهياملعهد اإلسالميب
 ١٣.تعليم الكتب اإلسالمية الكالسيكية) ٥، الطلبة املعهديني) ٤، )املعهدمدير (

ذه الشروط   .ى أراده الباحث فعالذالهو واملعهد اإلسالمي 
                                                        

دراسات في المناهج  ،صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان :، كذلك انظر٤٠. صاملرجع نفسه،   ١٠
  ١٨-١٧. ص )١٩٨٧ ،دار الفكر: عمان( ،واألساليب العامة

11  http://www.studentmagz.com/2009/12/situational-syllabus.html diakses pada tanggal 14 januari 
2011 

  ٢١. ص ،السابقمرجع ، الأبراهيم بسيوين عمرية  ١٢
 Ilmu Pendidikan dalam: ونقله أمحد تفسري ىف كتابه) ٤٤: ١٩٨٢(كما أشار به زخمشري ظافر    ١٣

Perspektif Islamباندونج( ٧. ، ط :Rosdakarya ،انظر كذلك١٩٣. ص) ٢٠٠٧ ،:  
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 سات السابقةاالدر  -ز
عدة حبوث سابقة نذكرها  لقد قام بعض الباحثني ىف جمال املنهج لتعليم اللغة العربية

  :فيما يلي
 ۱۹۸۱فتحي علي يونس،  - ۱

 جترييب حبث ،"تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب: "البحث موضوع .
 )دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة(
 العربية اللغة تعليم منهجواملواقف ىف  األهداف معرفة إىل البحث هذا يهدف 

 .للمرحلة االبتدائية - ىف مصر–لألجانب 
 هذا يهدفو . التجرييب املنهج الدراسة هذه يف الباحث استخدم: البحث منهج 

قياس موافقة األهداف واملواقف لدى الدارسني واخلرباء ىف تعليم اللغة  إىل البحث
 .العربية لألجانب

 أهداف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ىف املستوى  البحث هذا نتائج من يتضح
ها اللغة العربية  األول وأسباب تعلم اللغة العربية واملواقف الىت ميكن أن تستخدم في

 .كلغة أجنبية ىف املستوى األول

ىف مركز اللغة العربية ىف تصميم املنهج على أساس املواقف ويبحث الباحث هنا عن 
حيث اختلف هذا البحث مبا جرا به الدكتور . مادورادار العلوم اإلسالمي باميكاسان هد مع

ر الذين هم قد أتوا بالد عربية ألجانب مبصلفتحي علي يونس السابق، أنه ركز ميدان حبثه 
 البحثوأما الطالب املعهديني الذين هم موضوع هذا . وهلا أسباب متنوعة لتعلم اللغة العربية

فتعليم اللغة العربية هلم كوسيلة لتوسيع معرفتهم يف الدين والعلوم والثقافة كما وضعها املعاهد 
  .اإلسالمية من بداية تأسيسها

  
  

                                                                                                                                                        
 Mahpuddin Noor, Potret Dunia Pesantren, (Bandung: HUMANIORA, 2006) p. 16. 
 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) p. 

26 
 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. (Jakarta: INIS, 1994) p. 25 



٨ 
 

  ٢٠١٠ ،أوريل حبر الدين - ٢
 تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة": العنوان". 

حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج 
 )UIN-Malang Press: ماالنج. (اإلسالمية احلكومية

 املنهج هو العلمي البحث هذا يف املستخدم املنهج: البحث منهج 
 .التطويري

  والنتيجة منه أن بناء هذا املنهج ينطلق من املعلومات عن الكفاءة
األساسية يف مهارة الكتابة من أرآء اخلرباء وأساتذة املادة وطلبة قسم 

وينطلق أيضا من الدراسات . اللغة العربية وكذلك من وثائق اجلامعة
ويظهر من البيانات . النظرية حول أرآء العلماء يف تطوير املنهج

تنتاج أن معظم الطلبة واخلرباء وأساتذة املادة يرون أن يكون طلبة واإلس
قسم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج قادرين على 
ا األربع، اإلستماع والكالم  اإلحاطة الكاملة باألمور اللغوية من مهارا

واقرتح أكثر . والقراءة والكتابة، واإلحاطة على كتابة اإلنتاجات األدبية
اخلرباء واألساتذة والطالب يف إجراء املدرس يف تدريسه عملية ممتعة 

ومن الوسائل جلعل التدريس عملية ممتعة وليست مملة كما . ومشوقة
يريدون التنويع يف التدريس، إذ فمن الضروري تنويع التدريبات وتنويع 

إىل  طريقة التدريس وتنويع سري العمل داخل الفصل ألن ذلك يؤدى 
 .كسر امللل وبعث النشاط واحليوية

  

اختلف هذا البحث ببحث أوريل السابق حيث أنه يعاجل تصميم املنهج على 
أساس املواقف لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمية 

  .احلد يكون وجوه االختالف بينهما واضح جداذا و . بانيوأنيار باميكاسان
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  ۲۰۱۰ ،نور ديانا عارفة - ٣
 دراسة وصفية (ىف املعاهد اإلسالمية مبادورا منهج مراكز اللغة ": البحث موضوع

ماالنج  إبراهيم مالك موالنا جبامعة املاجستري درجة لنيل مقدم حبث ،")تقوميية
 )منشور غري. (احلكومية اإلسالمية

 الوصفي املنهج هو العلمي البحث هذا يف املستخدم املنهج: البحث منهج 
 يف العربية اللغة تعليم مناهج تقومي على البحث هذا ويقوم ،التحليلي التقوميي

 والتقومي الوسيلة ،الطريقة ،احملتوى األهداف، خالل من مبادورا اللغة مراكزبعض 
 .منها لكل وصفها بعد
  البحث نتائج أهمومن: 

اليت  على املبادئ الرتبويةبد أن يعتمد ليم اللغة العربية كلغة ثانية الإن تع - ١
م التالميذ ميول راعيت م واجتاها م وحاجا م ومشكال م وقدرا   .واستعدادا

بد أن يهتم مبوضع اللغة يف الدراسات إن منهج تعليم اللغة الثانية ال - ٢
 :النفسية
   طبيعة اللغة من الناحية العقلية   )أ 
 طبيعة اللغة من الناحية النفسية   )ب 
اكيفية اكتساب ال  )ج     لغة ومهارا
  وآثار الدافعية يف تعليم اللغة الثانية  )د 

  
ه الباحثة نور ديانا، أن حبثها يرتكز ىف معرفة ب تقاماختلف هذا البحث مبا 

وأما الباحث يف  .حبثا وصفيا حتليليا تقومييا املنهج ملراكز اللغة العربية ىف املهاهد مبادورا
دار يف مركز اللغة العربية ىف معهد املنهج على أساس املواقف  البحث فيقوم بتصميم هذا

  .تطويرياحبثا  مبادورابانيوأنيار باميكاسان  العلوم اإلسالمي
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

 
  فى المعهد اإلسالميليم االتع: المبحث األول

بأندونيسيا، املعهد اإلسالمي من بداية نشأته قد لعب دورا مهما ىف جمال الرتبية 
عالوة على ذلك، ظل املعهد اإلسالمي كمنارة  .ومن باب أخص يف التعاليم اإلسالمية

تمع حوله وإذا رجعنا إىل تاريخ الرتبية . للدعوة اإلسالمية ومركزا حلل مشكالت ا
تتعامل مع الىت رتبوية ال اتؤسسامل ماإلسالمية بإندونيسيا جند أن املعهد اإلسالمي أقد

تمع     ١٤.عام ماضي ٤٠٠اجلاوي أكثر من ا
 ّ مؤسسة  :عميقة أنهال مف بعض الباحثني للمعهد اإلسالمي بعد مالحظاوعر

وفهم كتب الرتاث مع والتعلم تعليم التربوية إسالمية تستمر بشكل تقليدي يف عملية 
 ١٥.إهتمام كبري لقيم األخالق الكرمية وممارستها يف احلياة اليومية

وال تسمى املؤسسة الرتبوية باسم املعهد اإلسالمي إالّ أن يتكون خبمسة عناصر 
للعبادة  ااملسجد مكانوتوافر ) ٢الطلبة، ) غرفة(البد من وجود رباط ) ١: أساسية، وهي

وجود ) ٤الطلبة املعهديني الذين يتعلمون العلوم الدينية، واستقرار ) ٣للتعليم،  اومركز 
والتعلم التعليم واتيان ) ٥الذى يعلم العلوم ومرجع العمل للطلبة، ) مدير املعهد(الكياهي 

 ١٦).الرتاث(باستخدام الكتب الكالسيكي 
 

   

                                                        
14 Ibid, p. 20  
15 Ibid, p. 55 
16 Hasbullah, Op. Cit., p. 26 
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  المعهد اإلسالميالتعليم الديني في   - أ 
 هانظاما خمتلفة من حيث يوجد أنواعف أما التعليم الديين ىف املعهد اإلسالمي

ما يسمى باحللقة التعليمية  ةالتعليميها تنظمأوأشهر . الدراسي هاومنهج يالتعليم
)wetonan ( واآلخر بالتقدمي الفردي)sorogan.(ةنظمأ اأقدم ناظاموهذان الن ١٧ 

إىل  صرمن ع يالتعليمهذا النظام وقد تطور  .ية ىف املعهد اإلسالمي بأندونيسياتعليم
ضافة إىل إالفصول احملددة للتعليم الديىن بناء درسة بنظام املأقام املعهد مث  عصور

  .السابقني ظامنيالن
ا حاليا، ميكن يبأندونيسبالنظر إىل أنواع التعليم الديىن ىف املعاهد اإلسالمية و 

  :١٨تقسيمها إىل أربعة أنواع
بنظام التعليم القدمي فقط، يعىن نظام  املعهد اإلسالمي الذي متسك - ١

 ).sorogan(والتقدمي الفردي ) wetonan(احللقة التعليمية 
وتعليم األخالق من  اإلسالمي الذي أقام التعليم بنظام املدرسةاملعهد  - ٢

 .ةىف احلياة اليومياملباشر التطبيق الكياهي بحضرة 
، ذكره بقي كما سال يقوم بأي نظام تعليمالذي املعهد اإلسالمي  - ٣

إالّ أن  لطلبة وهم يتعلمون العلوم خارج املعهدلسكن جمرد الهنا املعهد ف
 .الكرمية يةاألخالقطلبته يف قيم ويرشدهم يراقبهم فقط الكياهي 

ونظام  القدمي نظامالاملعهد اإلسالمي الذي يقوم بدوره ىف التعليم ب - ٤
والتقدمي الفردي،  ،معا، وذلك ىف تطبيق التعليم باحللقةاملدرسة احلديث 

 .على حد سواء درسة يف ترقية العلوم اإلسالمية والعامة امل ءوبنا
  :١٩بأندونيسيا إىل قسمنيمن حيث النظام التعليمي  -أيضا–وهلذا، قسم 

                                                        
17 Ibid, انظر كذلك:  

 Tim Depag RI, Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren, Dirjen Bimas Islam, (Jakarta: 
1983), p. 8 

18 Mahpuddin Noor, Op. Cit., p.43-44. 
19Hasbullah, Op. Cit, p. 156.  
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نظامه القدمي وال يوجد على املعهد اإلسالمي التقليدي، وهو الذى ظل  - ١
 .فيه املدرسة لتطوير العلوم احلديثة

. معا القدمي واحلديث المي احلديث، وهو الذى مجع نظامياملعهد اإلس - ٢
 .املدرسي كذلكحبيث يوجد فيه التعليم الالمدرسي، والتعليم 

أي غري تابع املستقل باملنهج سار فأما املنهج الدراسي ىف املعهد اإلسالمي 
) الكالسيكية(يف الرتبية اإلسالمية باستخدام الكتب الرتاث كثريا اهتم  حيث  للحكومة

التوحيد، والتفسري، واحلديث، والفقه، وأصول الفقه،  :املدونة باللغة العربية يف فنون تالية
  ٢٠.واملنطق، واألخالق) النحو، والصرف، والبالغة والتجويد(وف، واللغة العربية والتص

ىف حبثه حول الكتب ) Martin Van Bruinessen(ذكر مرتني فان برونسني و 
ا الرتاث املكتوبة باللغة العربية املستخدمة ىف املعاهد اإلسالمية بأندونيسيا أكثر من  أ

وال بني املعاهد اإلسالمية  امث رتبها حسب الفنون املدروسة وأشهرها تد. كتاب  ٥٠٠
  : ٢١كاآلتية

 % ٥٥الكتب يف الفقه اإلسالمي  - ١
 % ٢٢الكتب يف العقيدة وأصول الدين  - ٢
 % ١٣) النحو والصرف والبالغة(الكتب يف اللغة العربية  - ٣
 % ٨الكتب يف احلديث النبوي  - ٤
 % ٧الكتب يف التصوف  - ٥
 % ٦الكتب يف األخالق  - ٦
 % ٥جمموعة األدعية واألذكار  - ٧
 %. ٦قصص األنبياء والرتاجم ومناقب األولياء  - ٨

 

                                                        
20 Mastuhu, Op. Cit., p. 142, Hasbullah, Ibid, pp. 27, Yasmadi, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: 
Ciputat Press, 2002), p. 79   
21 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, cet. III, (Bandung: Mizan, 1999), 
p. 134 
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 مادوراكز اللغة العربية فى المعهد اإلسالمي تعليم اللغة العربية فى مر   - ب 
  

يم اللغة العربية ال ينفصل من التعليم الديين ىف السابق أن تعلاحلديث عرفنا من 
وكذلك احلال ىف املعاهد اإلسالمية مبادورا كما أشار به . اإلسالمية بأندونيسيااملعاهد 

 Dinamika Sistem"دراسته عن نتائج يف ) مـ ١٩٩٤( Mastuhuمستوهو 

Pendidikan Pesantren) "أن النمط  )دناميكية نظام املعهد اإلسالمي يف الرتبية
، سواء كان يف جاوى أو مادورا واحدسالمي بإندونيسيا على مسري املنهجي لكل معهد إ

  ٢٢.أو يف جزر شىت
تطوير التعليم ىف اللغة العربية ىف  -متأخرا–مث بدأت املعاهد اإلسالمية مبادورا 
وأصبح هذا التعليم مستقال لإلضافة . هناك الربنامج املكثفة الذى أداره مركز اللغة العربية

  . ميةىف املعاهد اإلسال إىل التعليم الديين املوجودة
استخدم املركز منهجا قدميا لتعليم اللغة العربية، وذلك باالعتماد على نظام 

ذا فلم يزل التعليم للغة العربية . اجلداول الىت حتتوى على جمموعة من املواد الدراسية
املركز عبارة عن تعليم عدد من الكتب النحوية، والبالغة واحلوار بالعربية بدون حتديد 

تساير األسس الفلسفية والنفسية والثقافية واملعرفية املالئمة للطلبة حسب  األهداف الىت
م   .مستويا
عبارة عن تعليم علم  العربية يف مراكز اللغة يف املعهد االسالمي ذن، تعليم اللغةإ

النحو، والصرف، وكتاب احلوار، والبالغة وغريها من علوم أخرى ذات عالقة باللغة 
تكوين  فيه هواكتساب اللغة العربية بقدر كاف على املتعلمني والذى يساعد . العربية

  . االمكانمن البيئة العربية يف مبىن خاص، حيث جيرب سكانه باحلديث بالعربية بقدر 
   

                                                        
22 Mastuhu, Op. Cit., p. 161-164 
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  ه لتعليم اللغة العربيةتصميمالمنهج و : المبحث الثاني
 مفهوم المنهج  - أ 

 أبانه( جا األمر حممد ج ويقال" ج" هو منهج لكلمة الثالثي األصل
ج ،)وأوضحه  ٢٣.الواضح الطريق سلك أي) اهلاء بسكون( والنهج). سلكه( الطريق و

 خطة إذن املنهج. ٢٤)لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: (وذكر يف التنزيل قوله تعاىل
  .أهدافهم  لتحقيق الرتبويون يسلكه أن ينبغي لطريق

 واملفاهيم احلقائق جمموع هو لرتبية والتعليما اصطالحيف  القدمي املنهج مفهومو 
ذا " منهج"أستخدم كلمة  ٢٥.دراسية مواد صورة يف التالميذ يدرسها اليت واألفكار

املعىن ألول مرة من اللغة الالتينية املستخدمة يف الرياضة مبعىن مسافة اجلري، أى مسافة 
ا من البداية إىل النهاية مث نقل يف مصطلح الرتب   ٢٦.يةيلزم لكل فرد أن يقوم 

  :احلديث فيأيت بالنقاط اآلتية همفهوموأما 
 توفرها اليت املخططة) واملمارسات النشاطات( اخلربات مجيع هو املنهج - ١

 إىل املنشودة التعلمية) العوائد( النتاجات حتقيق على التالميذ ملساعدة املدرسة
م تستطيعه ما أفضل  .قدرا

 فيها ميرون اليت اخلربات مجيع أو ا، التالميذ يقوم اليت النشاط أنواع مجيع هو - ٢
 أم املدرسة أبنية داخل ذلك أكان سواء منها بتوجيه و املدرسة إشراف حتت

 ٢٧.خارجها يف

                                                        
  ٤٥٥٤. ، ص)دار املعارف، دون سنة: القاهرة(، لسان العرب ابن منظور،  ٢٣
  .٤٨املائدة، رقم القرآن، سورة   ٢٤
 ،دار الفكر: عمان( ،دراسات في المناهج واألساليب العامة ،صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان  ٢٥

 ١٠. ص )١٩٨٧
26 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan 
Tinggi, (Jakarta: Rajawali press, 2005) p. 1 

 ١٨-١٧. ص. املرجع السابق. صاحل ذياب هندي  ٢٧
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 إشراف حتت التلميذ ا يقوم أو يكتسبها خربة أو نشاط أو دراسة كل - ٣
  ٢٨.خارجه أو الفصل داخل ذلك أكان سواء وتوجيهها املدرسة

  بها الناطقين لغير العربيةاللغة  تعليم لمنهج إجرائي تعريف  - ب
 الطالب تزويدبه  يتم معني تنظيم ثانية كلغة العربيةاللغة  تعليميف  لمنهجإن ل

 باللغة االتصال من متكنهم اليت والنفسحركية والوجدانية املعرفية اخلربات من مبجموعة
 النشاط أوجه وممارسة ثقافتها فهم من ومتكنهم ،األم لغتهم عن ختتلف اليت العربية
  ٢٩.املعهد هذا إشراف حتت وذلك خارجه أو التعليمي املعهد داخل الالزمة

 عناصر المنهج  - ج
يتكون املنهج من العناصر األربعة األساسية املرتابطة، وهي األهداف، واحملتوى أو 

   ٣٠.، والتقوميةميربات التعلاخلاملادة الدراسية، و 
 اللغة العربية أنواع المناهج لتعليم  - د

لقد ظهر تقسيم املنهج لتعليم اللغة األجنبية كلغة ثانية باستخدام املدخل 
 Wilkinsوأشار بذلك ويلكينس . السبعينات من القرن العشرينأوائل االتصايل يف 

 ”Grammatical, Situational, and Notional Syllabuses“: عن يف كتابته )١٩٧٢(

   :نعرضها سريعا كاآليت ٣١أتى بثالثة أنواع املناهج املختلفة حيث
 (Grammatical Syllabus) النحو منهج - ١

 بالشكل هنا يهتم( معىن؟ من لديه عما املتكلم يعرب كيف يسأل النحو منهجف
 وهي ،والرتمجة النحو طريقة استخدام النحو منهج مع ويشيع). النحوية الصيغة أو

                                                        
 ١٧. ص ،املرجع السابق ،إبراهيم سيويت عمرية  ٢٨
منشورة املنظمة : مصر(، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهرشدي أمحد طعيمة،   ٢٩

  ٦٠. ، ص)١٩٨٩مية للرتبية والعلوم والثقافة، اإلسال
  ٦٨. ص ،املرجع السابق ،إبراهيم سيويت عمرية  ٣٠

31 Soenjono Dardjowidjojo, Latar Belakang Teoritis untuk Pengajaran Bahasa, Makalah disajikan 
dalam MLI Unika Atma Jaya (Online) www.e-li.org/main/pdf/pdf_359.pdf, (diakses pada tanggal 
14 Januari 2011). 
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 اليت القواعد من جمموعة اللغة نأ وهو. السابق املنطلق نفس من تنتطلق اليت الطريقة
 املفردات من هائلة حبصيلة الطالب تزود واليت. مبعرفتها اللغة استخدامالطالب  استطاع

  .للطالب الفعلية احلاجة أساس على وليس معجمي أساس على

 (Situational Syllabus) المواقف منهج - ٢
 ونويتعلم الفصل، يفالطالب  ميارسهاالىت  املواقف شكلاملنهج على  تقدمي هو

 نفس على تقف حقيقة إىل يستند املنهج هذا. املنشودة اللغوية الرتاكيب خالهلا من
 التواصل لتحقيق نشأت اجتماعية ظاهرة اللغة أن وهي. واألمهية الصدق من املستوى

 يرجعها أن ومجال، ومفردات أصواتا اللغة، عناصر يفهم كي لإلنسان والبد. األفراد بني
 هدفها يف ختتلف جديدة تعليمية مواد لبناء أساس وهذا. فيه وردت الذي السياق إىل

  .٣٢يالنحو  للمنهج تبىن اليت تلك على ونظامها
وهذا املنهج هو حمور هذا البحث، حيث سيتم تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية 
ىف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان على أساس 

الىت ميكن أن  situations analysisقف احتليل املو املنهج يستند على هذا و . املواقف
م يف املستقبلتستخدم اللغة العربية لدى ا ، فهو عبارة عن حتليل العوامل لطالب يف حيا

جتماعية أو اقتصادية أو وقد تكون هذه العوامل سياسية أو ا، السياقية احمليطة
  .مؤسساتية

استشارة ممثلني ألكرب ) ١( :يرتكز علىقف اواإلجراءات املستخدمة يف حتليل املو 
موعات ذات العالقة مثل مراجعة ) ٢( ،الطالب، واملدرسني :عدد ممكن من ا

  ٣٣ .واقف اللغة العربيةالدراسات املتوفرة املتعلقة مب

                                                        
32 The Situational Syllabus, (Online),( http://tanvirdhaka.blogspot.com/2010/02/situational-
syllabus.html diakses pada tanggal 14 Januari 2011). 

 )٢٠١١يناير  ١٤االنرتنيت، من (، درب ١١٥مقرر اعداد مناهج ومواد تعليم اللغة الثانية ناصر الغايل،   ٣٣
  بعد التصرف ملسايرة البحث مبيدان العمل



١٧ 
 

املواقف جمموعة فهي  لتعليم اللغة فقااملو على أساس احملتوى يف املنهج وأما 
شكل  احملتوىتمثل يو . لغةال افيهتستخدم  ىتال احلقيقية َأو اخليالية) احلاالت(

حيفظون و  احلواراتيطلبون باجراء مني املتعلو . ادثاتاحملأغلب األحيان و يف  احلوارات
القوة مركزا ا تليسو  فتابعتان للمواقفالقواعد واملفردات وأما . ألمناط املفيدةوا التعابري
نات الرئيسية ملنهج املو . وراء اإلختيار الدافعة ّ يف  حتلل ميكن أنو  فقاهكذا املكو

 لكلاملفردات و  وصف املواد القواعدية) ٢(، ةاللغمواقف قائمة ) ١( :نيالتاليالنقطتني 
  .املواقفهذه 

اهلدف  إنّ . املنهج نظيمت مبدأها اعتبار بواألهداف ملنهج املواقف هي املواقف 
 هلذه واألمثلة. املواقف يفتستخدم  اليتالعربية  اللغة هو تعليم املنهجهذا من  الرئيسي

يف ) ٥( البنك، يف) ٤( السوق، يف) ٣( ،املطعم يف) ٢( املدرسة، يف) ١( :املواقف هي
  .لم جرىوه اجلامعة،

وليتم تصميم املنهج على أساس املواقف بشكل جيد البد من مراعاة اإلجراءات 
فيها ميكن أن يستعمل  اليت املواقف اللغويةَ  للحي أن ماملعلعلى  جيب :أوال: اآلتية

. املختلفةاملواقف  يف ينفذون قد اليت النشاطات للحي أن جيبمث بعد ذلك . الطالب
من املعاير املهمة  جمموعة على يعتمد أن جيب ،التحليل بشكل جيدهذا  جيري ولكي

 :٣٤تشمل علىاملعاير  هذهو  ،للمواقف
 اللغة فيهتستخدم  الذي الطبيعي السياق  )أ 
 )ةاملكتوب وأ ةاملنطوق( تاإلتصاال اتو قن  )ب 
ا ةاللغة املنتج ةطأنش  )ج   أو اكتسا
 .خصائصهم اخلاصةو املشاركني  عدد  )د 

  
 

                                                        
34The Situational Syllabus, (Online),( http://tanvirdhaka.blogspot.com/2010/02/situational-
syllabus.html diakses pada tanggal 14 Januari 2011).  
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 (Notional Syllabus) الفكرة منهج - ٣
 إن. السابقان املنهجان إليه يستند عما خيتلف منطلق إىل الفكرة منهج يستند

 منهج ا ينفرد اليت امليزة إن. بداية كنقطة االتصالية القدرة أخذ هو الفكرة منهج منطلق
 جند. منها ويزيد الطالب دافعية استمرار يضمن مما االتصالية الكفاءة تنمية هي الفكرة
 هو االهتمام حمور فإن هنا من اللغة؟ عرب معىن من ينتقل ماالذي: يسأل الفكرة منهج
  .حوله دار الذي املوقف وال خالله من انتقل الذي الشكل وليس اللغة حتمله الذي املعىن
 تصميم المنهج لتعليم اللغة العربية  -  ه

  مفهوم تصميم المنهج -١
عناصره ومكوناته مجيعها وضع إطار فكري للمنهج لتنظيم هو  تصميم املنهج

ووضعها يف بناء واحد متكامل يؤدي  )والتقوميخلربات التعليمية األهداف واحملتوى وا(
  ٣٥.تنفيذه إىل حتقيق األهداف العامة للمنهج

 )Henry Ellington(وهينري إيللينجتون ) Fred Percival(وقدم فريد بريسفال 
أن تصميم املنهج هو تطوير عملية التخطيط، مث التحكيم، مث التطبيق، مث ) ١٩٨٤(

  .٣٦تقومي املنهج
إحداث تغيريات يف عنصر أو أكثر من عناصر  يعىنتطوير املنهج أما مصطلح 

االت  منهج قائم بقصد حتسينه، ومواكبته للمستجدات العلمية والرتبوية، والتغريات يف ا
تمع وأفراده، مع مراعاة  االقتصادية، واالجتماعية، والثقافة مبا يليب حاجات ا

  .٣٧املتاحة من الوقت واجلهد والكلفةاإلمكانات 

                                                        
35 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek, cet. 12, (Bandung: 

Rosdakarya, 2010) p. 34 انظر كذلك:   
 ،٢٠١٠نوفمبري  ٢٨من االنرتبيت، األحد (، مصطلحات التربوية اللجنة االستشارية للمعلمني( 

36 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, Cet. 2, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2008), p.193 

  ١١٣. ص) مكتبة الفالح، دون سنة: بريوت(ريان، ختطيط املناهج الدراسية وتطويرها، فكري حسن   ٣٧
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املنهج خيتلف عن مفهوم تطويره يف ) بناء(أن مفهوم تصميم  ويالحظ مما سبق
نقطه البداية لكل منهما، فتصميم املنهج يبدأ من نقطة الصفر، أما تطوير املنهج فيبدأ 
من منهج قائم ولكن يراد حتسينه أو الوصول إىل طموحات جديدة، ومن جهة أخرى 

ما تقو   على أسس مشرتكة وهي املتعلم،مان تشرتك عمليتا بناء املنهج وتطويره يف أ
تمع وأفراده ما تتطلبان قدرة على استشراف املستقبل وحاجات ا تمع، واملعرفة، وأ   .وا

  مصادر تصميم المنهج -٢
لتعليم اللغة العربية، وهذه  -وخاصة–توجد عدة مصادر يف تصميم املنهج 

سيتم . ة معينةمن جه اتر ااملصادر تصدر عادة من أشخاص أو خربات أو قيم أو قر 
تصميم املنهج من تنظيم عناصره اذا اتفق واضعوه يف حتديد مصدر أو مصادر لذلك 

  . املنهج
  :٣٨وللتوسع يف معرفة مصادر التصميم نعرضها فيما يلي

. يف جمتمعهم ميكن أن يتم تصميم املنهج مستفيدا من احلياة وأعمال االنسان  )أ 
تمع يف املستقبل  .وهذا بالنظر اىل أن الطالب سيمارسون احلياة مع ا

وذلك يعتمد على . أن يصدر التصميم من الطالب أنفسهم -أيضا–وميكن   )ب 
وميوهلم يف ) ٣(وتطورهم، ) ٢(حاجات الطالب، ) ١: (ثالثة أشياء

 .املستقبل
بقة يف تصميم وشيئ آخر ميكن أن يكون مصدر التصميم هو خربات سا  )ج 

  .من خربات املصمم نفسه أو من غريهاملنهج، سواء كانت 
فيتنادر يف ذهن مصمم . وقد يستلهم تصميم املنهج من قيم خمتلفة ومفيدة  )د 

ما هي : املنهج بعض األسئلة عن القيم الىت البد أن يلمها الطالب، مثل
نظور القيم القيم الىت جيب أن تتوفر يف املنهج؟ ما هي معيار جناح الطالب مب

  .األخالقية؟ وغريمها

                                                        
38 Oemar Hamalik, Op. Cit., p. 33 
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-وأما تصميم املنهج يف املدرسة التابعة للحكومة فيكون مصدر التصميم   )ه 
ا وزارة شئون الرتبية والتعليم يف  - أيضا من قرارات احلكومة الىت تتمثل 

 .أندونيسيا
  خصائص تصميم المنهج -٣

 أن جيتمع فيه ، أن تصميم املنهج له خصائص مهمة Beauchampلقد أشار 
  :٣٩منهانقاط ثالث  -على األقل-

  ؛املنهج هو وثيقة مكتوبة  )أ 
   ؛يتضمن املنهج األهداف األساسية للتعليمأن   )ب 
ا اىل األهدافأن   )ج    .يتضمن املنهج املواد التعليمية األساسية الىت يتوصل 

وليكون املنهج كامال ويستمر اىل حد يتفق عليه كل من أمهية الطالب الىت تتمثل 
تمع، جيب أن يضاف اىل ما أشار به  شيئني السابق  Beauchampباملدرسة وتلبية ا

حتديد طرق التدريس والوسائل الىت تعني عملية تعليم املواد وتسهل : أساسيني، أوهلما
البد من تقومي املنهج يف حني اىل : وثانيهما. املوضوعةاملدرسني للوصول اىل األهداف 

  .آخر، سواء كان من جهة التصميم أم من جهة أداء التعليم
  أنواع تصميم المنهج -٤

ومكوناته  املنهج عناصرتنظيم كما أشار الباحث مسبقا أن تصميم املنهج هو 
فإن هذا املفهوم انطالقا من و . يف بناء واحد متكامل يؤدي تنفيذه إىل حتقيق األهداف

  :٤٠ثالثة أنواعإىل ملنهج ينقسم اتصميم 
 )Subject Centered Design(التصميم املتمركز على املواد الدراسية   )أ 
 )Learner Centered Design(التصميم املتمركز على الطالب   )ب 
 )Problems Centered Design(التصميم املتمركز على املشكالت   )ج 

                                                        
39 Ibid, p. 34 
40 Ibid, p. 113 
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 )Learner Centered Design(نوع التصميم املتمركز على الطالب الباحث ختار او 
 Subject Centered(مع تصميم املنهج القدمي املتمركز على املواد الدراسية وحيد بالت

Design(  تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية ملعاجلة مشكالت هذا البحث، حيث يتم
من أراء تظهر  ىتالباملصادر يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي باميكاسان 

مالطالب  ا يف حيا يف وضع  - بعد ذلك-مث حياول املركز  .حول املواقف الىت حيتاجو
املواد الدراسية الىت تتماشى مع املواقف احملتاجة مع مراعاة الطرق املناسبة يف التدريس 

  .هم يف حتقيق األهداف املرجوةوالوسائل الىت تساعد
أكثر أنواع التصميم املستخدم يف املدارس، هذا النوع من التصميم خيتلف مع و 

ا اتبعت نوع  كانت املواد حيث  . اخلالص التصميم املتمركز على املواد الدراسيةحيث أ
 احملور األساسي يف عملية التعليم وترجع اليها معاير التقوميهي الدراسية يف املدارس 

م أم ال؟ بغضّ  م أو هل تلك املواد ذات معىن يف حيا   النظر حلاجا
توجد ثالثة املذاهب  صايل فوأما تصميم املنهج لتعليم اللغة باستخدام املدخل االت

  :٤١وهو) Purwo: 1987(واو كما أشار فور 
 الفكري-باستخدام اللغة الوظيفي املنهج باملدخل االتصايل اخلالص  )أ 

)Functional-notional(  
َ   )ب  ي نـْ ُ د بني البـ ّ  ةاملنهج الذي يوحّ االتصايل باستخدام اللغة املدخل و  ةالقواعدي

  )Functional-notional(الفكري -الوظيفي
ِوي القواعدي يف حني أو اىل   )ج  َ ي نـْ ُ املنهج القابل لالختيار، قد مييل اىل املنهج البـ

  .الفكري يف حني آخر- املنهج االتصايل باستخدام اللغة الوظيفي
أن املعهد االسالمي يستفيد من قواعد اللغة العربية كثريا لفهم كتب الرتاث وبالنظر 

العربية ألجل االتصال، فيختار الباحث االسالمي، وناحية أخرى يستهدف تعليم اللغة 
املذهب الثاين يف تصميم املنهج على أساس املواقف يف مركز اللغة العربية مبعهد دار 

                                                        
41 Nurul Murtadho, Silabus Matakuliah Keterampilan Berbicara dengan Pendekatan Komunikatif 
untuk Mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab JPBA FPBS IKIP Malang, Tesis tidak 
diterbitkan. (Malang: Program Pascasarjana IKIP Malang, 1991) p. 31 
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َ وهو املنهج الذى  العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان ي نـْ ُ د بني البـ ّ ّ  ةيوح  ةالقواعدي
وذلك . )Functional-notional(الفكري - االتصايل باستخدام اللغة الوظيفياملدخل و 

بالتوحيد بني أن يراعي املنهج أمهية تعليم اللغة العربية باملدخل االتصايل وأمهية املعهد 
  .االسالمي بتعليم القواعد التابعة للمواقف احملتاجة

معهد دار العلوم بلمركز اللغة العربية نبذة تاريخية : المبحث الثالث
  باميكاسان مادورابانيوأنيار اإلسالمي 

دار العلوم  يف معهدغري مدرسي مؤسسة تربوية هو إن مركز اللغة العربية 
 ،ايل ساملاحلاج غز األستاذ هذا املركز لقد أسس  .االسالمي بانيوأنيار باميكاسان

يف اجلامعة ) الليسانس(، بعد ما متت دراسته اجلامعية م١٩٩١املاجستري يف سنة 
ا، وحصل على درجة املاجستري ىف اإلسالمية باملدينة املنورة قسم اللغة  العربية وأد

اجلامعة اإلسالمية ماالنج خالل اشتغاله باجلامعة اإلسالمية احلكومية باميكاسان مادورا 
   ٤٢.ومل يزل حياضر اللغة العربية فيها وىف هذا املركز حىت اآلن

جيد  ام يف البداية، كان تعليم اللغة العربية يف هذا املركز مل يكن مربجما على نظ
يئة البيئة العربية ملن يرغب ىف . املعروف نظام الربنامج املكثفك فاملركز وقتئذ عبارة عن 

   .دراستها
مدة و اللغة العربية، وتعلم لتعليم  مبىن خمصوصأربع غرف ىف فيه وخصص 

هو عدم منهج التعليم  سوء النظاموالذى يسبب . الدراسة يف املركز حمدودة بسنة واحدة
  . قلة اهتمام الطلبة يف تعلم اللغة العربية حينذاكاىل ضافة باإلملدروسة فيه، والكتب ا

ذا املركز منذ سنة  مـ ويبلغ ١٩٩٦وازداد عدد الطلبة الذين يرغبون ىف االشرتاك 
ومن الدوافع اليت يلفت انتباه الطلبة منذ ذلك احلني . طالبا لكل عام دراسي جديد ٩٠

: لى املنحة الدراسية إىل خارج البالد، وهم أربعة طالبجناح بعض الدراسني احلصول ع

                                                        
42 Muhammad Kosim, Pondok Pesantren di Pamekasan (Pertumbuhan dan Perkembangan), 
(Pamekasan: P3M STAIN Pamekasan, 2009) p. 13 
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، )بانكالن(عبد احلق : ثالثة منهم جنحوا وقبلوا ىف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وهم
وطالب واحد منهم التحق ) باميكاسان(، وعبد احلميد )باميكاسان(وحممد ياسني 

ويليهم عدد من ). سومنيب(سني جبامعة األزهر الشريف بالقاهرة وهو أمحد هادي يا
وبعض . الطلبة الذين التحقوا باجلامعات املعروفة ىف البلدان العربية من جيل إىل جيل
-LIPIA(اخلرجني من هذا املركز التحق مبعهد العلوم االسالمية والعربية يف جاكرتا 

Jakarta (وهو كذلك باملنحة الدراسية.  
على املنحة الدراسية إىل جامعة األزهر مـ جنح طالبان احلصول ١٩٩٨وىف السنة 

مـ  ١٩٩٩، ويف السنة )باميكاسان(عارف عبد الرزاق وعبد املعطي : الشريف ومها
التحق ثالثة طالب من هذا املركز بشهادة معهد دار العلوم االسالمي الىت قد متت 

ناك مث بعد سنة من دراستهم ه. معادلتها جلامعة األزهر الشريف بالقاهرة ألول مرة
  . حصلوا على منحة دراسية من جامعة األزهر

واستمر الوفود من هذا املركز ملواصلة طالبه اىل جامعة األزهر الشريف يف سنة 
ويف سنة ) سومنيب(وحممد أنوار ) باميكاسان(نور اهلادي وحممد رسالن : وهم ٢٠٠٣
) مجبري(وعبد احلميد ) باميكاسان(حممد أمني جعفر، حممد توفيق، ومسعودي  ٢٠٠٤

، وسيف )سامبانج(التحق عمر الفاروق  ٢٠٠٥ويف سنة ). بانيوواجني(وحممد كامل 
  ).سومنيب(وسوفندي ) باميكاسان(األنام 

وهكذا أصبح مركز اللغة العربية كمنارة لتعليم اللغة العربية يف معهد دار العلوم 
املعاهد واجلامعات الىت االسالمي بانيوأنيار باميكاسان واستمر طالبه مبواصلة الدراسة يف 

استخدمت اللغة العربية لغة التعليم والتعلم سواء كانت يف داخل البالد إندونيسيا أو يف 
  .خارجها من الدول العربية املعروفة اىل اآلن

   



٢٤ 
 

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 
 منهج البحث  - أ 

وهي ). R & D( يالبحث التطوير منهج هذا البحث استخدم الباحث يف 
وتصميم البحث  ٤٣.البحث املستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة فعالةطريقة 

والتطوير يف جمال الرتبية يعين اإلجراءات املستخدمة لتنمية اإلنتاج الرتبوي وتصديقه أي 
ريد يونتاج الرتبية الذي  ٤٤.بعبارة أخرى يتجه إىل التنمية والتصديق ملنتجات الرتبوية

، واملواد التعليمية، التعليمية األهدافنهج من حيث تطويره يشمل على امل الباحث
  .والطرائق التعليمية، والتقومي

  البحث إجراءات تصميم  -ب 
  : إجراءات التصميم هلذا البحث على أربع مراحل اآلتيةلقد قام الباحث 

  حتليل احتياجات الطالب عن املواقف يف استخدام اللغة العربية،  -١
تصميم املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية املالئم مليدان  -٢

  البحث، 
التحكيم والتثبيت على إنتاج املنهج املصمم على أساس املواقف  -٣

 .لتعليم اللغة العربية املطابق مليدان البحث
لتعليم اللغة العربية  املنهج املصمم على أساس املواقف تصحيح إنتاج -٤

 .بحثاملناسب مليدان ال
  

                                                        
43. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D, (Bandung: Alfabata, 2008),p. 
297. 
44.Borg & Gall, 1983, dalam Lia Yuliati, Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Mengajar Calon Guru Fisika, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 14, Nomor 
1, Februari 2007, p. 39. 



٢٥ 
 

  تحليل احتياجات الطالب عن المواقف في استخدام اللغة العربية : أوال
طالب مركز اللغة العربية يف األغراض التالية لتحليل حاجات الباحث حدد و 

  : معهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان عن املواقف يف استخدام اللغة العربية
   .استخدام اللغة العربيةيف الرمسية مواقفهم ملعرفتهم   - أ 
  .يف احلياة اليوميةالعربية الكتشاف كيف يستخدم الطالب اللغة   -ب 
  .اللغة العربيةتعليم لسابقة لدى الطالب فيما يتعلق بالكتشاف اخلربة ا  -ج 
  .الثقافيةو  لتحديد خصائص الطالب الشخصية  - د 
ميدان تصميم المنهج على أساس المواقف لتعليم اللغة العربية المالئم ل: ثانيا

  البحث
  : ستخدم الباحث يف تصميم املنهج على أساس املواقف، االجراءات التاليةا

تعيني املواقف األكثر احتياجة لدى طالب مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم   -  أ
 .االسالمي باميكاسان

. تعيني األهداف التعليمية الىت تالئم املواقف بعد اكتشافها يف ميدان البحث  - ب
  :جوانب آتيةوهذا يشتمل علي 

 .أهداف تعليمية فيما يتعلق باملواقف يف االستماع والكالم - ١
 .أهداف تعليمية فيما يتعلق باملواقف يف القراءة - ٢
 .أهداف تعليمية فيما يتعلق باملواقف يف الكتابة - ٣
 .أهداف تعليمية فيما يتعلق بالقواعد الىت تناسب املواقف احملتاجة - ٤

وهي احملتوى التعليمي . متمشيا بتنوع األهداف التعليمية: التعليميةتعيني املواد  -ج
  .الذي يرغب الباحث يف تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية املذكورة

معرفة بعض البد من  ةملختار اإن حتديد الطريقة : تعيني طرق التدريس املناسبة  - د
  .مسبقا األمور املتصلة باملادة



٢٦ 
 

بأنه عملية التأكيد من  (Good)التقومي كما يعرف كود  :املناسب تعيني التقومي - هـ
يساعد علي حتسني لوأما اهلدف من التقومي هو . قيمة الشيء بتثمينه بعناية

وتطور بينما يكتفي القياس بإعطاء بعض املعلومات احملددة من موضوع املواد 
  .٢٢قياسه فقط

لتعليم  المصمم على أساس المواقفالمنهج نتاج التحكيم والتثبيت على إ: ثالثا
  اللغة العربية المطابق بميدان البحث

ويقصد من التحكيم والتثبيت يف هذا البحث هو مجع املعلومات ملعرفة مدى 
صالحية إنتاج املنهج املصمم على أساس املواقف ملركز اللغة العربية يف معهد دار العلوم 

  :ه املرحلة اىل قسمني تالينياالسالمي بانيوأنيار باميكاسان، وتنقسم هذ
 التحكيم من اخلرباء  - أ 

 يف )Expert Judgment(اخلبري إىل صميم تقدمي إنتاج التالتحكيم هنا هو يراد بو 
والتعليقات  االقرتاحات واإلرشاداتللحصول على عليم اللغة العربية تمنهج  جمال
   .هصالحإلو  التصميمخالت حول إنتاج اواملد
  التثبيت من املدرسني  -ب 

يف  درسنيويقصد بالتثبيت هو أن يعرض الباحث انتاج تصميم املنهج إىل امل
ميدان البحث بعد التحكيم من اخلرباء وقد صححه الباحث باالعتماد على االرشادات 
واملداخالت منهم حىت تعرف مدى صالحيته لالستخدام يف مركز اللغة العربية مبعهد دار 

  .ان مادوراالعلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاس
  
  

                                                        
، أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليمغامن سعيد شريف العبيدي وحنان عيسى سلطان اجلبوري،  ٢٢
 ٧: ، ص ) ١٩٨١ دار املعارف،: القاهرة(
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تصحيح إنتاج المنهج المصمم على أساس المواقف لتعليم اللغة العربية : رابعا
 .المناسب لميدان البحث

وهذه مرحلة أخرية من اجراءات التصميم، حيث يتم تصميم املنهج بعد عملية 
التصحيح باملالحظة على اإلرشادات واالقرتاحات واملداخالت املفيدة من اخلرباء يف 
جمال منهج تعليم اللغة العربية ومن املدرسني يف ميدان البحث لكي يكون املنهج املصمم 

  . العربية يف املعهد االسالمي صاحلا لالستعمالعلى أساس املواقف لتعليم اللغة 
  :الباحث االجراءات السابقة بصورة البيانية اآلتية وضحوفيما يلي ي

  تصميم اجراءات البحث): ١(رقم  الرسم البياين

  

  )١(تصحيح تصميم المنهج على أساس المواقف 

 تصميم المنهج على أساس المواقف في تعليم اللغة العربية 

 التثبيت من المدرسين في ميدان البحث

  المنهج الدراسي الجديد على أساس المواقف: اإلنتاج
 لمركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان

  تحليل حاجات الطالب عن المواقف 

  تعيين المواقف األكثر احتياجة لدى الطالب 

 في مجال مناهج تعليم اللغة العربية التحكيم من الخبراء

  )٢(تصحيح تصميم المنهج على أساس المواقف 



٢٨ 
 

 مجتمع البحث وعينته  -ج 
مركز اللغة العربية ىف معهد دار ىف واملدرسني طالب مجيع النا إن جمتمع البحث ه

غرف ولكل غرفة يتكون املركز ثالث وهلذا . باميكاسان مبادورابانيوأنيار العلوم اإلسالمي 
 م ٢٠١١-٢٠١٠هم لسنة دراسية الطلبة كل عددمجموع ف طالبا،) ٣٠( نيثالثمن 
تمع كله و  .اطالب ٩٠ الكتشاف آراءهم حول  البحثهلذا عينة خيتار الباحث هذا ا

 ١١عندهم واملدرسني الذين بلغ عددهم اىل  املواقف احملتاجة يف تعليم اللغة العربية
  . مدرسا

 أدوات البحث  -د 
ا   :اآلتيةيستخدم الباحث أدوات البحث وألخد البيانات واكتسا

يعترب اإلستبانة أو اإلستقصاء أداة مالئمة للحصول على  :اإلستبانة - ١
معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم اإلستبانة بشكل 
عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني 

  ٤٥.مبوضوع اإلستبانة
وميوله املستجيب قف املعرفة مو أسئلة املقابلة املكتوبة هي : املقابلةدليل  - ٢

وتعترب املقابلة استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث  ٤٦.باملوضوع املبحث
  ٤٧.جبمع معلومات وبيانات شفوية من املفحوص

  
  
 

                                                        
 ١٩٩٧دار أسامة، : الرياض( ٣. طمفهومه، أدواته، أساليبه، : البحث العلميذوقان عبيدات وآخرون،   ٤٥
  ١٢١. ص) مـ

يد جابر،   ٤٦  ١٩٧٨دار النهضة العرفية، : مصر( ٣. ، طمناهج البحث فى التربية وعلم النفسجابر عبد ا
  .٢٦٥. ص) مـ

   ١٣٥. ص المرجع السابق،ذوقان عبيدات وآخرون،   ٤٧
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  هامصادر البيانات و   - ه 
  : البيانات يف هذا البحث من عدة املصادر التاليةيتم مجع سو 

االستبانة الىت يوزعها الباحث طالب مركز اللغة العربية مبعهد دار من نتائج  - ١
 .العلوم االسالمية بانيوأنيار باميكاسان ملعرفة املواقف احملتاجة لديهم

على املنهج املصمم م يلتحكيف جمال منهج تعليم اللغة العربية لومن اخلرباء  - ٢
وم االسالمية على أساس املواقف يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العل

 .هواعطاء املداخالت املفيدة لبانيوأنيار باميكاسان 
ث مع املدرسني من معرفة موقفهم من موضوع ـمن املقابلة الىت جيري الباح - ٣

 .البحث
ذا الب يتالكتب أو املراجع الومن  - ٤   .كمصادر ثانوية للبحث  حثتتعلق 

 أسلوب تحليل البيانات  - و 
 Descriptive Analysis Statisticالتحليل اإلحصائي الوصفي ستخدم الباحثي

لل الباحث بيانات االستبانة من حيو  .يف هذا البحث لتحليل البيانات ةباملعدلة املائوي 
املنهج مث يصمم الباحث . عن املواقف الىت ميكن أن تستخدم فيها اللغة العربيةالطالب 

على أساس املواقف وحيلل انتاج التصميم حتليل احصائي اجلديد لتعليم اللغة العربية 
  . وصفياالوصفي أيضا للتأكد من مداخالت وارشادات اخلرباء واملدرسني 

  :ستأيت على نظام آيتفوأما اخلطوات لتحليل تلك البيانات 
 تعرف البيانات -١
 تصنيف البيانات -٢
 عرض البيانات -٣
 شرح البيانات -٤
  استنتاج -٥



٣٠ 
 

يف حليل احلاجات لدى الطالب عن املواقف املعترب لتستخدم الباحث املعيار وي
  : على الشكل اآليت هذا البحث 

  )١(جدول رقم 
  معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى الطالب

  صفة  مستوى التحصيل
  مهم جدا  ١٠٠- ٨١
  مهم  ٨٠ - ٦١
  مهم اىل حد ما  ٦٠- ٤١
  غري مهم  ٤٠- ٢١
  غري مهم جدا  ٢٠-١

  ال أدري  ٠
  

مهم ومن يلتحليل املداخالت واالرشادات من قبل اخلرباء يف حتكوأما املعيار 
  :املدرسني وسيأيت على الشكل اآليت

  )٢(جدول رقم 
  معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى اخلرباء واملدرسني

  صفة  مستوى التحصيل
  ممتاز  ١٠٠- ٩١
  جيد جدا  ٩٠ - ٧١
  جيد  ٧٠- ٥١
  مقبول  ٥٠- ٣١
  غري مقبول  ٣٠- ١٠

  
  



٣١ 
 

 بحثتنفيذ المراحل   -ز 
باالجراءات تنفيذه  بعد مرور مراحل - اهللا تعاىل عونةمب–مت هذا البحث قد 

  :ل اآليتبدو باجلدو امليدانية الىت ت
  )٣(جدول رقم 

  مراحل تنفيذ البحث
  المكان  مرحلة التنفيذ  الشهر  الرقم

أكتوبري الشهور قبل   - ١
٢٠١٠  

طالع اإلبدأ الباحث يف تنفيذ الدراسة ب
البحث يف ميدان البحث على مشكالت 

وذلك باالعتماد على مالحظات 
الباحث السابقة وعلى الدراسات السابقة 
الىت تتعلق بتصميم املنهج أو باملنهج يف 

  تعليم اللغة العربية

  باميكاسان وماالنج

  ٢٠١٠أكتوبري   - ٢
شرع الباحث يف كتابة خطة البحث 

ليكون و لتوضيح أساسيات البحث 
  يرامالبحث جيري على ما 

  ماالنج

  ٢٠١١يناير آخر   - ٣

قدم الباحث خطة البحث للجامعة 
ملشاركة مناقشة اخلطة الىت يعقدها قسم 
تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات 
العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم 

اإلسالمية احلكومية ماالنج بعد حصول 
  املوافقة من قبل املشرفني الكرميني

  ماالنج

  ٢٠١١ فربايرأول   - ٤

م الباحث باستعداد مستلزمات إجرائية اق
البحث من اخلطاب الرمسي من قبل 

اجلامعة إىل مركز اللغة العربية ىف معهد 
دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار 

  ماالنج
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  باميكاسان مادورا وغريه

  ٢٠١١ فربايرأول   - ٥

م الباحث بتوزيع االستبانة الىت اق
أن  ستكتشف املواقف الىت ميكن

تستخدم اللغة العربية لدى طالب مركز 
اللغة العربية مبعهد دار العلوم اإلسالمي 

ويقوم  بانيوأنيار باميكاسان مادورا
باملقابلة مع املدرسني فيه للتأكد من 

  نتائج االستبانة الىت قد مت حتليلها

  باميكاسان

٦ -  
 فربايرمنتصف 

٢٠١١  

م الباحث بتحليل احلاجات عن اق
الطالب واملدرسني ىف نتائج  املواقف لدى

  .االستبانة واملقابلة الىت قد مت مجعها منهم
  ماالنج

  ٢٠١١آخر فرباير   - ٧

بدأ الباحث يف تصميم املنهج على 
ركز اللغة العربية مبعهد واقف ملأساس امل

دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار 
باميكاسان مادورا بعد استشارة وتوجيه 

  الفاضلنيمن حضرة املشرفني 

  ماالنج

  ٢٠١١ مارسأول   - ٨

املنهج على تصميم قدم الباحث انتاج 
أساس املواقف لتعليم اللغة العربية ىف 
مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم 

اإلسالمي باميكاسان مادورا اىل اخلرباء 
يف جمال منهج تعليم اللغة العربية 
للتحكيم عليه وطلب املداخالت 

  املنهج واالرشادات لكمال

  ماالنج وباميكاسان

٩ -  
 مارسمنتصف 

٢٠١١  

م الباحث بتصحيح املنهج املصمم اق
السابق بعد التحكم من اخلرباء ليكون 

  جاهزا للتثبيت يف ميدان البحث
  ماالنج



٣٣ 
 

  ٢٠١١ مارسآخر   -١٠

م الباحث بتقدمي املنهج املصمم السابق اق
للتثبيت عليه  درسنيبعد التصحيح اىل امل

ويطلب املداخالت منهم ليكون جاهزا 
  لالستعمال يف ميدان البحث

  باميكاسان

  ٢٠١١آخر مارس   -١١

م الباحث بتوزيع االستبانة الىت اق
تكتشف أراء املدرسني عن مدى 

صالحية املنهج يف مركز اللغة العربية 
مبعهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار 

  باميكاسان مادورا

  باميكاسان

  ٢٠١١آخر مارس   -١٢
بدأ الباحث يف كتابة عرض بيانات 

البحث وحتليلها بعد استشارة وتوجيه من 
  حضرة املشرفني الفاضلني

  ماالنج

  ٢٠١١أول ابريل   -١٣
م الباحث مبراجعة البحث املكتوبة اق

وتصويب األخطاء ىف الكتابة ويعمل 
  ذلك بإرشاد املشرفني

  ماالنج

  ٢٠١١أول ابريل   -١٤
قدم الباحث حبثه اجلاهز لرئاسة قسم 
تعليم اللغة العربية وتسجيله يف مناقشة 

ا    اجلامعةجملس البحث اليت يقوم 
  ماالنج

ابريل  منتصف  -١٥
٢٠١١  

صحح الباحث حبثه بعد املناقشة من 
خالل املالحظات واملداخلة من حضرة 
املناقشيني ليتم البحث ذو قيم عالية 

  وأمهية قائقة

  ماالنج
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  الفصل الرابع
  ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

  التمهيد
مركز اللغة العربية مبعهد يف عليها  م الباحث بتحليل البيانات اليت حصلاقلقد 

ا فيما يتعلق مبوضوع البحث باميكاساندار العلوم االسالمي  حبث  هألنو . ومناقشا
اللغة العربية على أساس املواقف الذى  عن تصميم املنهج لتعليمهذا البحث الباحث يف 

  :يتناول أسئلة البحث التالية الىت سبق ذكره يف الفصل األول
لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة  كيف يتم تصميم املنهج على أساس املواقف - ١

 العربية يف معهد دار العلوم اإلسالمي باميكاسان مبادورا؟
لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة  املواقفعلى أساس ما مدى صالحية املنهج  - ٢

 العربية يف معهد دار العلوم اإلسالمي باميكاسان مبادورا؟
باالعتماد على البيانات معاجلة كل من تلك األسئلة عالجا شافيا  الباحثفعلى 

وألجل الوصول اىل البيانات احملتاجة حسب متطلبات هذا البحث الىت قد مر . احملصولة
البيانات  ةفاضمع ااملقابلة دليل االستبانة و ستخدم الباحث أدوات البحث من ذكرها، ا

  .للباحث من املصادر الثانويةهي الوثائقية الىت 
وفيما يلي عرض تلك البيانات وحتليلها ومناقشتها حسب متطلبات موضوع هذا 

 :البحث
  لتعليم اللغة العربية تصميم المنهج على أساس المواقف: المبحث األول

وهو كيف يتم تصميم املنهج على أساس  السؤال األولمعاجلة بدأ الباحث ي
لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية يف معهد دار العلوم اإلسالمي  املواقف

   باميكاسان مبادورا؟
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 Henry(وهينري إيللينجتون ) Fred Percival(فال يفريد بريسقدم 
Ellington) (املنهج هو تطوير عملية التخطيط، مث التحكيم، مث أن تصميم ) ١٩٨٤

   .٤٨التطبيق، مث تقومي املنهج
أن بناء املنهج الدراسي البد أن يتم على مثاين ) ١٩٨٥( ٤٩وأكد ذلك يلدين

 حتديد أهداف التدريس) ٢(، )Need Survey(حتليل االحتياجات ) ١: (مراحل، وهي
)Description of Purpose( ،)( املنهج الدراسي تصميماختيار ) ٣Selection of 

Syllabus Desain( ،)(األساسية  الدراسياملخطط  انتاج) ٤Production of Proto 

Syllabus( ،)(الرتبوية الدراسي انتاج املخطط ) ٥Production of Pedagogical 

Syllabus( ،)( االجراءات يف الفصل) ٦Implementation of Classroom 

Prosedures( ،)( قومي املنهج الدراسيت) ٧Syllabus Evaluation( ،)تعديل ) ٨
  . )Syllabus Revision( املنهج الدراسي

والتأكيد على ترابط عناصره عمر محالك ضرورية تنسيق املنهج فلذلك، يرى 
ومصادر التعليم  –وأنشطته التعليمية  –وحمتواه باملعىن الشامل حملتوى املنهج  –أهدافه (
وهذا التأكيد على ترابط عناصر املنهج يعىن أيضا وبدرجة كبرية  .٥٠)وأدوات التقومي –

   .٥١تأكيد املالئمة بني املنهج املكتوب واملنهج املنفذ أي الذى يتم تدريسه بالفعل
ويلدين ) ١٩٨٤(ما أشار به فريد وهينري اىل فاذا رجعنا مفهوم التصميم 

املنهج املصمم يف ميدان البحث مث تقوميه بعد ما السابق، فإنه البد من تطبيق ) ١٩٨٧(
ال مل. عرفت نتائج التطبيق مستمرا واجهته بعض ولكن الباحث يتعذر يف هذا ا

ال يستطيع أن يقومه تطبيقيا واكتفى الباحث فيه ، فيف الواقع امليداينالصعوبات التقنية 
                                                        

48 Oemar Hamalik, Op. Cit., p.193 
رسالة بماالنج، " الكوثر"تطوير الخطة الدراسية للمادة العربية في روضة األطفال نور أنيسة رضوان،   ٤٩

) م ٢٠٠٦- ٢٠٠٥كلية الدرسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية، : ماالنج(املاجستري 
  ٨. نور املرتضى، املرجع السابق، ص: انظر كذلك ٣٥. ص

50 Ibid, p.177 
  ٣٧-٣٦. ، ص)١٩٩٧مكتبة وهبة،  :القاهرة(المنهج في اللغة العربية، د، على امساعيل حمم  ٥١
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يدان البحث عن املنهج املصمم باجراء الندوة احملدودة مع مدرسي مركز اللغة العربية يف م
مث فوض تقومي هذا املنهج الدراسي  .صالحية املنهج فيه لىعللتثبيت أراءهم اكتشاف و 

ال من بعد   .اىل املدرسني والباحثني الذين سيبحثون يف هذا ا
تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية اجراءات رتب الباحث مراحل بناء على ذلك، 

   :ترتيب آيتيف هذا البحث على 
 الطالب يف استخدام اللغة العربية، لدى  ةتاجحملااملواقف حتليل  - ١
 على أساس املواقف، لتعليم اللغة العربية تصميم املنهج  - ٢
 م، املنهج املصمالتحكيم والتثبيت على  - ٣
 .ركز اللغة العربيةتصحيح املنهج املصمم على أساس املواقف املناسب مل - ٤

  الطالب في استخدام اللغة العربية لدى  ةحتاجلمالمواقف اتحليل   - أ 
عن املواقف احملتاجة الستخدام اللغة العربية ولتعليمها لقد أجري توزيع االستبانة 

يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا يوم السبت، 
دد جمتمع هذا نسخة املوافق لع ٩٠وكان عدد هذه االستبانة . م ٢٠١١فرباير  ٥

  . البحث الذى هو كل طالب هذا املركز
وحصل الباحث البيانات املهمة من خالل هذه االستبانة عن املواقف الستخدام 

نسخة  ٩٠طالبا من  ٨٧هذه االستبانة اللغة العربية احملتاجة يف هذا املركز، حيث رد 
يبون هلذه االستبانة بلغوا على  سبعة وتسعني يف % ( ٩٧املوزعة هلم، وهذا يعىن أن ا

  . من املفروض) املائة
م التحليل اإلحصائي استخدمث حلل الباحث هذه البيانات با

اذا كانت اجابة الطالب  .ةباملعدلة املائوي  Descriptive Analysis Statisticالوصفي
، )مخسة( ٥الباحث درجة  طىعفأ" مهم جدا"ط االستبانة يف عمود لكل نقطة من نقا

مهم "، واذا كانت يف عمود )أربعة( ٤فحصلت على درجة " مهم"واذا كانت يف عمود 
فحصلت " غري مهم"، واذا كانت يف عمود )ثالثة( ٣فحصلت على درجة " اىل حد ما
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، واذا )واحد( ١فحصلت على درجة " مهم"، واذا كانت يف عمود )اثنني( ٢على درجة 
  ). صفر( ٠فحصلت على درجة " ال أدري"كانت يف عمود 

موع األعلى للنتيجة اذا حصل كل نقطة من االستبانة على درجة   ٥إذن، ا
موع احملصل ٤٣٥هو ) مخسة( ، ولكي يعرف الباحث املعدلة املئوية لكل نقطة يقسم ا

موع األعلى ويضرب يف املائة فأصبحت النتيجة هي املعدلة املئويةمن اال . ستبانة يف ا
  :كما يف الرموز التايل

  صولاحمل موعا 
× ١٠٠   % = املعدلة الدرجة    

  علىاأل موعا 
الباحث من املواقف املقرتحة ما اختاره الطالب بشرط أن حيصل على ختار مث ا

 :ةصفالىت حصلت على حسب اختيارهم مع إضافة بعض املواقف " مهم جدا"صفة 
موافقا  ةواالجتماعي ةالثقافياألسس من جانب ة عالية أمهياذا كانت هلا ذات " مهم"
   .ستوى التحصيلاالحصائي مللمعيار ل

ه يف مركز اللغة العربية عليمصلح لتالذي يفيتضح مما سبق أن املواقف املختارة و 
االحصائي باملعيار " مهم جدا"على صفة  هو الذى حصلحسب اختيار الطالب 
ويضاف %  ١٠٠- ٨١على درجة  ذي حصلالأي السابق ملستوى حتصيل الطالب 

، اذا رأى "مهم"وهو بصفة %  ٨٠ -٦١اليه بعض املواقف الذى حصل على درجة 
انظر نتيجة التحليل  .سس الثقافية واالجتماعيةالباحث أن له أمهية فائقة من جانب األ

ذا البحث) ٤(، و)٣(، و)٢(، و)١: (يف اجلدول رقم   .يف امللحق 
االستبانة من عن املواقف املختارة حسب اجابة الطالب واذا فصلنا البيان 

  :فنعرف ما يأيت
 ٢٠من يتكون ا موقف ٣٤ :هي مهارة االستماع والكالمتعليم املواقف ل -١

موقفا  ١٤، و% ١٠٠-٨١وهو ما بني " مهم جدا"بدرجة موقفا 
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، وال يوجد أي موقف مقرتح % ٨٠ - ٦١وهو ما بني  " مهم"بدرجة 
مهم اىل حد "من " مهم"للطالب حصل على ما هو أسفل من درجة 

 ". ال أدري"أو " غري مهم جدا"أو " غري مهم"أو " ما
وهذا يدل على أن املواقف املقرتحة مناسبة هلم االّ أن الباحث اختار ما هو أهم 
وأكثر احتياجا، فلذلك وضع الباحث املواقف املختارة للتعليم ما حصل على درجة 

احلديث عن جسر "وهو املوقف عن " مهم"وموقفا واحد حصل على درجة " مهم جدا"
ذا املوقف أمهية من جانب األسس الثقافية ملا رأى أن هل" سورامادو ومستقبل مادورا

فصارت املواقف . واالجتماعية خاصة ألن طالب املركز معظمهم من جمتمع مادورا
 . موقفا ٢١املختارة لتدريس مهارة االستماع والكالم 

موقفا  ١٣من يتكون ا موقف ١٩: املواقف لتعليم مهارة القراءة هي -٢
مواقف بدرجة  ٥و ،% ١٠٠- ٨١وهو ما بني " مهم جدا"بدرجة 

، وموقف واحد اضافية من بعض % ٨٠ - ٦١وهو ما بني  " مهم"
 . الطلبة

وهذا يدل على أن املواقف املقرتحة مناسبة هلم االّ أن الباحث اختار ما هو أهم 
وأكثر احتياجة مع مراعاة الوقت املتاح للسنة الدراسية يف املركز، فلذلك وضع الباحث 

وهو " مهم"وموقفني بدرجة " مهم جدا"م ما حصل على درجة املواقف املختارة للتعلي
 "قراءة النص عن التكنولوجية احلديثة "و "قراءة النص عن الثقافة املادورية"املوقف عن 

فأصبحت املواقف املختارة . وذلك ألمهيتهما من ناحية األسس الثقافية واالجتماعية
 . موقفا ١٥لتدريس مهارة القراءة 

مواقف بدرجة  ٥من يتكون ا موقف ١٥: هي الكتابة املواقف ملهارة -٣
" مهم"مواقف بدرجة  ١٠، و% ١٠٠- ٨١وهو ما بني " مهم جدا"

 . % ٨٠ - ٦١وهو ما بني  
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وهذا يدل على أن ميول الطالب لتنمية مهارة الكتابة أضعف من ثالث 
مهارات السابقة، ورغم ذلك ال يوجد موقف يف اختيارهم هنا ما هو أقل من درجة 

مادة " مهم جدا"مواقف غري الىت حصلت على درجة  ٥فلذلك اختار الباحث " مهم"
  .مواقف ١٠خمتارة للتعليم يف هذا املركز، فأصبحت املواقف املختارة لتعليم مهارة الكتابة 

بعد أن مت حتليلها حسب االجراءات السابقة  ةوفيما يلي جدول املواقف املختار 
  :املذكورة

  )٤(جدول رقم 
  قف الىت مت حتليلها من خالل االستبانة لدى طلبة مركز اللغة العربيةاملوا

  مواقف الكتابة  مواقف القراءة  :مواقف االستماع والكالم  الرقم
التحيات والتهاين يف اللقاءات  -١

  واملناسبات املختلفة
تعبري عن النشاطات اليومية   قراءة الكتب الفقهية عن الطهارة

  بالعربية 
٢- 

رف
لتعا

ا
  

 كتابة تلخيص اخلطبة بالعربية  قراءة الكتب الفقهية عن الصالة  السؤال عن املهنة -أ
 كتابة اخلطابات الودية بالعربية  قراءة الكتب الفقهية عن الزكاة  السؤال عن السكن -ب -٣
 كتابة اخلطابات الرمسية بالعربية  قراءة الكتب الفقهية عن الصوم  السؤال عن الوقت -ج -٤
اليومية يف البيت النشاطات  -٥

  )األسرة(
كتابة النشاطات يف املدرسة   قراءة الكتب الفقهية عن احلج

 بالعربية
٦- 

رسة
املد

يف 
  

السؤال عن املواد  -أ
  الدراسية واحلصة

 التعبري عن نفسه  قراءة الكتب الفقهية عن املعاملة

النشاطات خارج  -ب -٧
  الفصل الغري منهجية

التعبري عن عملية حدوث   قراءة الكتب الفقهية عن النكاح
 الشيئ

قراءة كتب التاريخ عن هجرة   السفر اىل خارج البالد -٨
  األمة االسالمية 

كتابة املقال البسيط عن 
  الثقافة 

قراءة كتب التاريخ عن غزوة   الكالم التلفونية -٩
  االسالم

كتابة األخبار عن نشاطات 
  الطالب املعهدية 

سرية  قراءة كتب التاريخ عن  ترحيب الضيوف-١٠
  الرسول ص

  كتابة اخلربات يوم اجازة املعهد

    قراءة النص عن الثقافة املادورية  الصالة باجلماعة يف املسجد-١١
    قراءة النص عن اخلطبة بالعربية  اجازة املعهد االسالمي-١٢
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قراءة النص عن التسامح يف   التنزه اىل األماكن السياحية-١٣
  االسالم

  

النص عن القيم السامية قراءة   األعياد يف االسالم-١٤
  واألخالق

  

قراءة النص عن التكنولوجية   الزيارة الودية-١٥
  احلديثة

  

      موسم احلج-١٦
      شهر رمضان-١٧
     احلديث عن التكنولوجية احلديثة-١٨
     احلديث عن التسامح يف االسالم-١٩
احلديث عن جسر سورامادو -٢٠

  ومستقبل مادورا
    

      احلديث عن القيم واألخالق-٢١
له الباحث عن أهذا االختيار مدير مركز اللغة العربية من اجابته حينما سأكد و 

عند الطالب والىت قد جرى تعليمها يف هذا املواقف احملتاجة الستخدام اللغة العربية 
  :املركز من خالل املقابلة، يقول

يف احلقيقة، قد جرى تعليم اللغة العربية على أساس املواقف يف هذا "
قد %  ٩٠واقف الىت قدمها الباحث، ورمبا أستطيع أن أقول املركز نفس امل

تطبيق التعليم يف %   ٨٠طبقنا تعليم املواقف يف االستماع والكالم، وحوايل 
مواقف القراءة، إالّ أنه مل يزل تطبيق تعليم الكتابة مبثل املواقف الىت قدمتها 

  "%. ١٠قليال حوايل 
من خالل االستبانة موافقة للحاجة اجلازمة تكون املواقف املختارة بهذا التأكيد، ف

  .واملتوقعة لدى طلبة هذا املركز
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  لتعليم اللغة العربية على أساس المواقفتصميم المنهج   -ب 
يف مؤسسة ما، البد على واضعه من مراعاة الدراسي ولكي يتم تصميم املنهج 

ري حسن وهي متر بثالث مراحل، كما أشار به فكالدراسي عمليات ختطيط املنهج 
إعداد املواد ) ٢(نهج سواء كان ذلك ملقررات دراسية، وضع أهداف امل) ١( :٥٢ريان

تبني ) ٣(ا يف حتقيق األهداف املتفق عليها، ، وحتديد الطرق الىت يرجح جناحه)احملتوى(
 ).القياس واحلكم: التقومي بشقيه(مدى جناح التعليم والتعلم يف حتقيق أهدافه 

تبدأ عملية تطوير املنهج عندما يسعى القائمون على أمر وشرح فكري حسن أنه 
. ٥٣يف حتسني املنهج) التغدية الراجعة(الرتبية اىل االستفادة من نتائج عملية التقومي 

 فنعرف من هذه املراحل أن عملية التطوير تبدأ بعد عملية التقومي للمنهج القائم السابق،
اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي والذى يوجهه الباحث يف هذا البحث هو مركز 

بانيوأنيار باميكاسان الذى ليس له منهج متكامل مكتوب يف خطة عمل معني، فلذلك 
فريى الباحث أمهية اضافة عملية أولية . حيتاج اىل تصميم املنهج وختطيطيه من البداية

حتديد : بارة أخرىقبل ثالث املراحل السابقة وهي تعرف الوضع احلايل للمؤسسة أو يف ع
  .االطار العام ملركز اللغة العربية حىت يتيسر له حتديد مكونات املهنج املالئمة هلذا املركز

بناء على ذلك، تكون خطوات تصميم املنهج الىت اتبعها الباحث على النحو 
   :التايل

 حتديد اإلطار العام ملركز اللغة العربية؛ - ١
 العربية بنوعيها العامة واخلاصة؛وضع أهداف املنهج ملركز اللغة  - ٢
  ؛األخرى واألنشطة التعليميةوتعليم املفردات  )احملتوى(إعداد املواد  - ٣
 ؛نشودةحتقيق األهداف املالتعليم الىت تسهل الوصول اىل حتديد طرق  - ٤
 ؛اختيار أدوات التقومي - ٥

                                                        
  ١١٣. ص ،المرجع السابقفكري حسن ريان،   ٥٢
  املرجع نفسه  ٥٣
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تعيني مصادر التعليم الىت حيتاجها املدرسون يف حتقيق أهداف املنهج  - ٦
 .للمحتوى املسايرة

وضع املخطط الدراسي الذى تبني على سبيل التفصيل كل مكونات  - ٧
 .املنهج

لبيانات الىت قد حصل ويوضح الباحث بيان كل مراحل التصميم مع عرض ا
  :ميدان البحثاالستبانة واملقابلة واملصادر الثانية يف من  عليها

 تحديد اإلطار العام لمركز اللغة العربية -١
حتديد االطار العام ملركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي الباحث يف بدأ 

بانيوأنيار باميكاسان بشرح موجز عن الوضع احلايل له، وذلك بذكر ما يقصد باملركز يف 
هذا الصدد؟ وما هو أنشطته اليومية؟ وأين يرتكز كل األنشطة؟ وكم الزمن املتاح الجراء 

يف السنة؟ وأي لغة تستخدم يف املركز؟ وأين وقع املبىن  التعليم؟ وكم يوما جيري التعليم
  الذى ينفذ فيه برامج املركز؟ وملن هذا املبىن؟

وهذا التعرف لوضع املركز احلايل هو التعريفات األولية الىت وضعها الباحث يف 
االطار العام حىت يتيسر له تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية ليكون مالئما وصاحلا 

وأخذ الباحث كل املعلومات يف هذا االطار العام من املقابلة مع مدير املركز . يق فيهللتطب
  .ومن الوثائق الىت حصل من رجال االداري للمركز، مثل جدول األنشطة، وغريه

لقد حصل الباحث هذه املعلومات من خالل املقابلة مع مدير مركز اللغة العربية 
عن بداية السنة الدراسية  سئله الباحثحني  ،٢٠١١فرباير  ٥يف مكتبه يوم السبت، 

  :يقولوعدد أيام الدرسة يف السنة، ف
بـدأت كـل أنشـطة املركـز بعـد أن يسـتقر الطـالب فيـه، وذلـك يف العــادة "

ايـة الدراسـة يف املركـز هـي يف منتصـف مـايو  من أول يونيو لكل سنة، و
  ."لكل سنة دراسية
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 منه عرض التقومي الدراسي إالّ انه يتأسف شديدا حينما طلب الباحث
)Kalender Pendidikan (حىت يعرف الباحث عدد أيام الدراسة واضحا، وهو يقول:  

ــد ايــــام " ــتطيع حتديــ ــع األســــف لــــيس عنــــدنا التقــــومي الدراســــي فــــال نســ مــ
الدراسة يف السنة بالضبط، وأما أيام العطلة يف املركز فهي تامعة للمعهد 

، وذكرى )أيام ٥(، وعيد األضحى )يوما ٥٠حوايل (مثل شهر رمضان 
 ." وطبعا يوم اجلمعة لكل أسبوع) أيام ١٠(مولد الرسول 

االطار العام للمركز قبل بداية تصميم املنهج مع وضع فلذلك وضع الباحث 
 هنا هو) Kalender Pendidikan(واملراد بالتقومي الدراسي . أيضا التقومي الدراسي له

يف  تنظيم املواعيد لألنشطة التعليمية الىت تنفذ يف مركز اللغة العربية طوال سنة دراسية
، دراسيةيام الاألية السنة الدراسية، و بدا: وهذا التقومي يشمل البيان عن. جدول معني

وملزيد من الوضوح انظر جدول التقومي الدراسي  .وأيام العطلة، وانتهاء السنة الدراسية
  .يف امللحق) ٥(رقم ملركز اللغة العربية 

 العربية بنوعيها العامة والخاصة وضع أهداف المنهج لمركز اللغة -٢
شرع الباحث يف حتديد األهداف التعليمية ملركز اللغة العربية الىت بعد ذلك،  مث

هي ذه األهداف  يقصدو . األهداف العامة واألهداف اخلاصة: يقسمها اىل نوعني
جمموعة النواتج التعليمية الىت ينتظر أن يصل اليها الطالب بعد مرورهم باخلربات اللغوية 

وقد تكون هذه . الىت خططت هلم طوال هذه املرحلةاملختلفة واألنشطة التعليمية املتنوعة 
األهداف على شكل مهارات لغوية يتقنها الطالب، أو على شكل معارف وثقافات 

ا ا، أو قيم واجتاهات يتمثلو   . ٥٤يستوعبو
الكفاية اللغوية، : ويف عبارة أخرى يهدف تعليم اللغة العربية اىل الكفايات الثالثة

وهذه األهداف الثالثة اعتربه الباحث باألهداف  .٥٥لكفاية الثقافيةوالكفاية االتصالية، وا
                                                        

  ٢٧. ص) ٢٠٠٥دار الثقافة، : القاهرة(تعليم اللغة العربية، مصطفى رسالن،  ٥٤
  خ. ص) ٢٠٠٢مؤسسة الوقف االسالمي، : الرياض(، ٢. طالعربية بين يديك، عبد الرمحن ابراهيم الفوزان،   ٥٥

  خ
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هي جمموعة من األهداف السلوكية والتطبيقة الىت يتمثل فاألهداف اخلاصة أما و . العامة
وتعليم مهارة الكالم، وتعليم مهارة القراءة، وتعليم مهارة  يف تعليم مهارة االستماع،

  .الكتابة، وتعليم القواعد
للناطقني بغريها من واخلاصة لباحث أهداف تعليم اللغة العربية العامة مث مجع ا

مث اختار الباحث ما يراه مسايرا للمركز بالنظر . ٥٦كمصادر ثانوية  بعض املراجع املعتربة
  .اىل االطار العام السابق

  األهداف العامة  )أ 
العلوم األهداف العامة لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد دار 

  :الىت اختارها الباحث من املصادر الثانوية هي االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا
أن حيسن الطالب استخدام اللغة العربية الفصحى وتوظيفها يف  )١

االت  ،تسيري شئون احلياة اليومية يف خمتلف ا
أن يقدر الطالب املوقف الذي هم فيه، فيتكلم مبا يناسب املقام،  )٢

 ،األسلوب املالئم للموقفوخيتار 
لغة القرآن واحلضارة والفكر الىت : أن حيب الطالب اللغة العربية )٣

ا على مواكبة متطلبات احلياة يف خمتلف العصور  ،أثبت قدر

                                                        
 : ومن تلك املراجع هي  ٥٦

  ٢٨. ص ، المرجع السابقمصطفى رسالن،  -١
) ٢٠٠٦مركز الكتاب للنشر، : القاهرة( ،٢. طالمرجع في تدريس اللغة العربية، إبراهيم حممد عطا،  -٢

 ١٧٣. ص
. ص) الكاتب العريب، دون سنةدار : القاهرة(، مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العربعلي احلديدي،  -٣

٨٣  
مؤسسة الرسالة، : بريوت(، ٦. طالموجه العملي لمدرس اللغة العربية، عابد توفيق اهلامشي،  -٤

 ٨٤-٨٢. ص) ١٩٩٧
، ٨٣-٨٢. ص) ١٩٩١دار الشواف، : الرياض(تدريس فنون اللغة العربية، أمحد علي مدكور،  -٥

  ٢٦٨، و١٤٤، و١٤٠، و١١٤و
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أن يتصل الطالب بالرتاث العريب االسالمي، ويطلع على ما فيه من  )٤
مناذج رائعة، ومنجزات عظيمة من خالل ما يقدم هلم من نصوص 

م اللغويةف  ،صيحة، ويف حدود قدرا
أن يتصل الطالب بالعامل حوله، ويعرف ما يدور فيه من أحداث  )٥

  .ومنجزات علمية ومبتكرات ويتفاعلون معها
 ٨حث االستبانة الىت تشرح عن األهداف العامة واخلاصة يوم الثالثاء، مث وزع البا

املقرتحة لتعليم اللغة العربية يف العامة هداف األ ٥ويتبني أن من بني م،  ٢٠١١مارس 
يبون كلها، حيث بلغت نتيجة التحصيل على  للرقم %  ٩٨هذا املركز وافق عليها ا

حسب املعيار املختار، وكذلك الرقم الثاين " مهم جدا"األول وهذا التحصيل يتصف بـ
، "مهم جدا"بصفة %  ٩٦، والرقم الثالث على "مهم جدا"بصفة %  ٨١حصل على 

مهم "بصفة %  ٨٣، والرقم اخلامس على "مهم جدا"بصفة %  ٩٢قم الرابع على والر 
  .يف امللحق) ٦(انظر اجلدول رقم ". جدا

  األهداف الخاصة لتعليم مهارة االستماع  )ب 
يف مركز اللغة العربية مبعهد  اخلاصة لتعليم مهارة االستماعاألهداف وفيما يلي 

  :الىت اختارها الباحث ن مادورادار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسا
تنمية القدرة على تتبع املسموع، والسيطرة عليه مبا يتناسب مع  )١

 غرض املستمع،
التدريب على فهم املسموع يف سرعة ودقة من خالل متابعة  )٢

املتكلم، وتوجيه ما يقول اىل مساره الصحيح، وتفهم املعىن من 
 خالل عمليات التنغيم املصاحبة للصوت،

القدرة على استخالص الفكرة الرئيسية من األفكار تنمية  )٣
واحلقائق واملفاهيم يف املادة املسموعة، والتفريق بينها وبني 

 ،األفكار الثانوية أو اجلزئية
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تنمية القدرة على احلكم على صدق حمتوى املادة املسموعة يف  )٤
ضوء املعايري املوضوعية الىت تتمثل يف اخلربة الشخصية، ونظام 

املعايري، والواقع االجتماعي، وهدف املتحدث من القيم و 
 ،احلديث

  .تنمية القدرة على تقومي احملتوى، تشخيصا وعالجا )٥
أهداف املقرتحة لتعليم مهارة االستماع يف هذا املركز يوجد  ٥ويتبني أن من بني 

، وهي الرقم األول، والثاين، والثالث، املدرسون والطالبأربعة أهداف وافق عليها 
وهذا التحصيل يتصف %  ٩٨مس، حيث بلغت نتيجة التحصيل للرقم األول على واخلا

مهم "بصفة %  ٩٨حسب املعيار املختار، والرقم الثاين حصل على " مهم جدا"بـ
%  ٩٠، والرقم اخلامس على "مهم جدا"بصفة %  ٨٣، والرقم الثالث على "جدا

  ".مهم جدا"بصفة 
مل يبلغ اىل درجة " مهم"بصفة %  ٧٩وأما اهلدف يف الرقم الرابع فحصل على 

وهو أقل درجات %  ٨١االّ قليال، حبيث ينقص منه نقطتني اىل املعدل " مهم جدا"
وهذا األخري ينقص عليه صالحيته ليكون هدفا يف مركز اللغة ". مهم جدا"تتصف بـ

  .يف امللحق) ٧(انظر اجلدول رقم  .العربية
  األهداف الخاصة لتعليم مهارة الكالم  )ج 

يف مركز اللغة العربية مبعهد  اخلاصة لتعليم مهارة الكالماألهداف مث قدم الباحث 
  :التالية دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا

 تعويد الطالب اجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثل املعاين، )١
تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها  )٢

 البعض،
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كني الطالب من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مت )٣
م وأعماهلم داخل املركز باملعهد أو  م وجتار مالئمة، تتصل حبيا

 خارجه يف عبارة سليمة،
زيادة منو املهارات والقدرات الىت بدأت تنمو عند الطالب يف فنون  )٤

من مناقشة، وعرض لألفكار واآلراء، والقاب : التعبري الوظيفي
 ات واخلطب،الكلم

  .تنمية الثقة بالنفس من خالل مواجهة زمالئه يف املركز أو خارجه )٥
أهداف املقرتحة لتعليم مهارة الكالم يف هذا املركز وافق  ٥ويتبني أن من بني 

يبون كلها، حيث بلغت نتيجة التحصيل للرقم األول على  وهذا %  ١٠٠عليها ا
يار املختار، والرقم الثاين حصل على حسب املع" مهم جدا"يتصف بـ - طبعا–التحصيل 

، والرقم الرابع "مهم جدا"بصفة %  ٩٠، والرقم الثالث على "مهم جدا"بصفة %  ٨٨
انظر  ".مهم جدا"بصفة %  ٨٣، والرقم اخلامس على "مهم جدا"بصفة %  ٩٠على 

  .يف امللحق) ٨(اجلدول رقم 
  األهداف الخاصة لتعليم مهارة القراءة  )د 

يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اخلاصة لتعليم مهارة القراءة األهداف أما و 
  :الىت اختارها الباحث من فهي االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا

بناء رصيد مناسب من املفردات الىت تساعد على فهم القطع الىت  )١
 متتد اىل عدة فقرات،

حث عن املواد تنمية الرغبة والشوق اىل القراءة واالطالع، والب )٢
 القرائية اجلديدة،

 الصامتة واجلهرية،: تنمية القدرة على القراءة بنوعيها )٣
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تنمية قدرة الطالب على القراءة يف سالمة وانطالق وفهم، وعلى  )٤
التمييز بني األفكار اجلوهرية والعرضية فيما يقرؤه، وعلى فهم 

 األفكار الضمنية،
  .االنسان املسلمتنمية القيم اخللقية، الىت تثبت تفوق  )٥

أهداف املقرتحة لتعليم مهارة القراءة يف هذا املركز يوجد  ٥ويتبني أن من بني 
يبون، وهي الرقم األول، والثاين، والثالث، والرابع، حيث  أربعة أهداف وافق عليها ا

يتصف  -طبعا–وهذا التحصيل %  ١٠٠بلغت نتيجة التحصيل للرقم األول على 
مهم "بصفة %  ٩٢عيار املختار، والرقم الثاين حصل على حسب امل" مهم جدا"بـ

بصفة %  ٩٢، والرقم الرابع على "مهم جدا"بصفة %  ٩٠، والرقم الثالث على "جدا
  ".مهم جدا"

مل يبلغ اىل " مهم"بصفة %  ٧٥وأما اهلدف يف الرقم اخلامس فحصل على 
وهو أقل %  ٨١ل نقاط اىل املعد ٦االّ قليال، حبيث ينقص منه " مهم جدا"درجة 

وهذا األخري ينقص عليه صالحيته ليكون هدفا يف مركز ". مهم جدا"درجات تتصف بـ
  .يف امللحق) ٩(انظر اجلدول رقم  .اللغة العربية

  األهداف الخاصة لتعليم مهارة الكتابة  )ه 
يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اخلاصة لتعليم مهارة الكتابة األهداف و 

  :الىت اختارها الباحث هي انيوأنيار باميكاسان مادورااالسالمي ب
تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وربط بعضها  )١

 ببعض،
متكني الطالب من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة  )٢

م، وأعماهلم داخل املركز وخارجه يف عبارة  م وجتار تتصل حبيا
 سليمة صحيحة،
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للمواقف احليوية الىت تتطلب فصاحة اللسان اعداد الطالب  )٣
 والقدرة على ممارسة الكتابة املناسبة يف املوقف املناسب،

السيطرة الكاملة على االستخدامات الصحيحة للغة، وعلى  )٤
ضوابط التعبري الكتايب ومكوناته، كسالمة اجلملة، وتقسيم 
 املوضوع اىل فقرات، واستخدام عالمات الرتقيم، ورسم احلروف،

 واملظهر الالئق بالكتابة املعربة،
متكني الطالب من توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسبة،  )٥

  .واألسلوب املناسب
أهداف املقرتحة لتعليم مهارة الكتابة يف هذا املركز يوجد  ٥ويتبني أن من بني 

يبون، وهي الرقم الثاين، والثالث، والرابع، واخل امس، حيث أربعة أهداف وافق عليها ا
مهم "وهذا التحصيل يتصف بـصفة %  ٩٠بلغت نتيجة التحصيل للرقم الثاين على 

، "مهم جدا"بصفة %  ٩٢حسب املعيار املختار، والرقم الثالث حصل على " جدا
مهم "بصفة %  ٨٣، والرقم اخلامس على "مهم جدا"بصفة %  ٩٨والرقم الرابع على 

  ".جدا
وهذا األخري ". مهم"بصفة %  ٦٧على  وأما اهلدف يف الرقم األول فحصل

يف ) ١٠(انظر اجلدول رقم  .ينقص عليه صالحيته ليكون هدفا يف مركز اللغة العربية
  .امللحق

  األهداف الخاصة لتعليم القواعد  )و 
يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اخلاصة لتعليم القواعد األهداف و 

  :الىت اختارها الباحث هي االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا
اقدار الطالب على حماكاة األساليب الصحيحة، وجعل هذه  )١

 احملاكاة مبنية على أساس مفهوم بدال من أت تكون آلية حمضة،
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تنمية القدرة على دقة املالحظة، والربط، وفهم العالقات املختلفة  )٢
ة، اىل جانب مترين الطالب على التفكري  بني الرتاكيب املتشا

 املنظم،
اقدار الطالب على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي اللسان،  )٣

 وعصمته من اخلطأ يف الكالم، أي حتسني الكالم والكتابة،
تنمية القدرات الطالب على متييز اخلطأ فيما يستمعون اليه،  )٤

 ويقرؤونه ومعرفة أسباب ذلك ليتجنبوه،
قواعد يف هذا املركز وافق عليها أهداف املقرتحة لتعليم ال ٤ويتبني أن من بني 

يبون كلها، حيث بلغت نتيجة التحصيل للرقم األول على  وهذا التحصيل %  ١٠٠ا
%  ٩٠حسب املعيار املختار، والرقم الثاين حصل على " مهم جدا"يتصف بـ - طبعا–

، والرقم الرابع على "مهم جدا"بصفة %  ٩٢، والرقم الثالث على "مهم جدا"بصفة 
  .يف امللحق) ١١(انظر اجلدول رقم  ".مهم جدا"ة بصف% ٩٦

 واألنشطة التعليميةوتعليم المفردات ) المحتوى(إعداد المواد  -٣
 األخرى

جمموعة فهي العربية اللغة  لتعليم فقااملو على أساس احملتوى يف املنهج وأما 
شكل  احملتوىتمثل يو . لغةال افيهتستخدم  ىتاحلقيقية َأو اخليالية ال) احلاالت(املواقف 

حيفظون احلوارات و يطلبون باجراء املتعلمني و . ادثاتاحملاحلوارات يف أغلب األحيان و 
القوة مركزا ا تليسو  فتابعتان للمواقفالقواعد واملفردات وأما . التعابري واألمناط املفيدة

  . ٥٧الدافعة وراء اإلختيار
. مت حتليلها مسبقافلذلك، اعداد احملتوى يف هذا البحث هو حتديد املواقف الىت 

مث رتب الباحث عددا من املواقف لتعليم مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة ما 

                                                        
57  The Situational Syllabus, (Online),( http://tanvirdhaka.blogspot.com/2010/02/situational-
syllabus.html diakses pada tanggal 14 Januari 2011). 
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ل ما حيتاج له االنسان يف حياته من يراه مناسبا لطالب املعهد االسالمي وهي متثّ 
  .عالقات عملية واجتماعية

حفظ الطالب اليومي للمفردات الىت تتعلق  هيقصد بفأما تعليم املفردات و 
 ١٥و ،موقفا ملهارة االستماع والكالم ٢١ :تتكون منموقفا  ٤٦باملواقف املقررة وهي 

) ١٤(انظر اجلدول رقم  .كما يشار أعاله  موقفا ملهارة الكتابة ١٠و ،موقفا ملهارة القراءة
   .يف امللحق

مفردة جديدة، فبذلك سيحصل الطالب الرصيد  ٢٥ويعرض لكل موقف 
واذا استويف . مفردة) ثالثنيو  مخسةألف و ( ١٠٣٥ -على األقل-اللغوي يف السنة 

الطالب حفظ هذا العدد من املفردات العربية مع امكانية استعماهلا يف املواقف املختلفة 
فتكون ثروة  -لىت سنعرضها فيما بعدا-الىت قد مت تدريسها يف نظام املواد الدراسية 

  .٥٨الطالب اللغوي كافية كما أشار به أهل اللغة
مفردات يوميا من املفردات  )٥(مخس بناء على ذلك، جيب على الطالب حفظ 

، وهذا بالنظر )مع مراعاة املراجعة لكل آخر الشهر( الىت تتعلق باملواقف املقررة اجلديدة
رقم توزيع حفظ املفردات كما نوضحه جبدول اىل كمية املفردات الىت البد أن حيصلوها  

  .يف امللحق) ١٤(
املنهج هي األنشطة الواقعية الىت قد مت هذا وأما األنشطة التعليمية الىت تنسق يف 

ورأى الباحث أنه قد ترابطت تلك األنشطة باملنهج . تنفيذها يف مركز اللغة العربية
العملية الالشعورية الىت تكمن املختارة ترابطا شديدا، حبيث تكون األنشطة التعليمية هي 

  .يةاحلتصالية االواقف الىت تتصل باملتعلم نظام اللغة  هاوراء

                                                        
  .المرجع السابقعلي احلديدي،   ٥٨
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وترتيب األنشطة بأوقات معينة ليس االّ لتوزيعها حسب األوقات الفارغة حىت ال 
انظر  .تتصادم مع األنشطة املعهدية واملدرسية مع مراعاة امكانية التطبيق واملمارسة

   .يف امللحق )١٦(، و)١٥(جدول أنشطة املركز رقم 
التعليم التى تسهل الوصول الى تحقيق األهداف تحديد طرق  -٤

 المنشودة
الىت تسهل الوصول اىل األهداف املنشودة يف هذا املنهج وأما حتديد طرق التعليم 

فلما كان املدخل االتصايل هو  . فالبد من مالحظة املدخل الذى يتأسس به املنهج
فال يتسىن للباحث يف حتديد طرق ) ١٩٧٢(كأساس هذا املنهج كما أشار به ويلكينس 

الطريقة  :مثلل طريقة على ضوء املدخل االتصايل أيضا، وهي التعليم هنا االّ اختيار ك
، وطرق احلوار واالتصال والتفاعل، وطرق الدراما واللعب الصامتة، والطريقة الطبيعية

  .٥٩ومتثيل األدوار وغريها
وأما خصائص تعليم اللغة العرببية باستخدام املدخل االتصايل فهي تظهر 

  :٦٠بالنقاط التالية
ا أن يهدف تعليم   )أ  اللغة العربية اىل تنمية كفاءة الطالب االتصالية 

 .يف املواقف املختلفة
أن يتيح التعليم فرصة كافية للطالب باجراء االتصال باللغة العربية يف   )ب 

 .اخلربات الدراسية
أن تكون املواد الدراسية تستمد من املواقف احملتاجة ومتثل الواقع حلياة   )ج 

 .الطالب احلالية واملستقبلية
بأس أن يستخدم الطالب قليال من اللغة األم لدفعهم القاء  ال  )د 

 .التعبريات العربية يف احملادثة

                                                        
59 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, cet. 4 , (Malang: Misykat, 2009), 
p. 65 
60 Ibid,  p. 67  
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أن يكون التقومي الدراسي يتمحور على كفاءة الطالب يف   )ه 
 . استخدامهم العربية يف احلياة اليومية بالتقومي الواقعي

 اختيار أدوات التقويم -٥
ملواقف املختارة لدى الطالب انتهي الباحث من حتديد احملتوى الىت هي املا 

، شرع يف تصميم التقومي وطرق التعليم كما مر بيانهواألنشطة التعليمية التابعة للمنهج 
  .الذى به ميكن قياس مدى فعالية التعليم واحلكم على تقدم الطالب أو عكسه

 .أداة التقومي األساسي يف هذا املنهجفلذلك، اختار الباحث التقومي الواقعي 
 ، ودافعيته، واكتسابه للغةالطالب إجنازاتعلى عدد من معرفة  يعكس التقومي ذاوه

. ٦١سواء كانت يف الفصل أو غريه مبا يوافق بأهداف الدراسة حقيقية مواقف يف ويقيسها
  .اوغريمه ،واملقابلةاملالحظة، : يشتمل هذا التقومي أشكال عديدة مثل

املركز فعال، االّ أن القائمني هذا النظام من التقومي الواقعي هو اجلاري يف 
باملسؤلية فيه اليقومون بوضع معايري ملستوى جناح الطالب، فهم يتمسكون باملالحظة 

فبوجود هذا املنهج يسهل للمدرسني اجراء التقومي . اليومية بدون أي معيار متفق عليه
ملالحظة الواقعي بوضع مؤشرات جناح الطالب معيارا لعملية التقومي، سواء كان بشكل ا

  .أو املقابلة أو غريمها
) ١: (وهو ثالثة اختبارات يف السنةوجبانب هذا التقومي الواقعي، حدد الباحث 

ائي) ٣(اختبار نصفي، ) ٢(اختبار القبول،  للتأكيد علي صدق القياس  اختبار 
  .واحلكم على تطور الطالب

موجهة لطالب  اختبار القبول، ويعقد يف آخر شهر مايو لكل سنة دراسيةأوهلا 
ذا املركز مع صحوة تامة  املعهد الذين هلم الرغبة يف مشاركة برنامج تعليم اللغة العربية 
أن املقبولني من هذا االختبار سيستقرون يف مبىن خاص ويقيمون يف بيئة عربية، والبد 

وشفوي، حتريري : وهلذا االختبار نوعان. هلم أن خيضعوا مجيع النظام والقوانني املقررة فيه

                                                        
61 J. M. O’Malley, Lorraine Valdez Pierce, Authentic Assessment for English Language Learners, 
(Addison-Wesley Publishing Company, 1995), p. 4 
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مفردات اللغة العربية : حيث يتناول التحريري أسئلة عامة ملعرفة كفاءة املسجلني حول
وأما الشفوي . اليومية، وكيفية وضع اجلملة بتلك املفردات، وقواعد اللغة العربية األساسية

م قراءة القرآن  وهذا للتأكد على معرفتهم األصوات العربية  (فيتناول أسئلة عن قدر
  . وأسئلة عن استعدادهم النفسي، )كذلك

  :ويهدف هذا النوع من االختبار اىل نقاط كما يأيت
 .ن يف املركز يف االستعداد النفسي اجليدو أن يكون الطالب املقبول  )أ 
ن يف املركز يف نفس املستوى من الكفائة ملرعاة و أن يكون الطالب املقبول  )ب 

 .الفروق الفردية
معرفة : الكفاءة األساسية للغة مثل ن يف املركزأن يكون للطالب املقبولو   )ج 

  .األصوات العربية، وسيطرة املفردات املبدائية، القواعد األساسية
والثالث . والثاين االختبار النصفي الذى يعقد عند منتصف السنة الدراسية 

األول : اإلختبار النهائي الذي يعقد يف آخر السنة الدراسية، وهلذان االختباران نوعان
  .لتحريري واآلخر االمتحان الشفوياالمتحان ا

  :٦٢وقد جاء االختبار على النحو التايل
وهو حمصل الطالب لدروس اللغة، ويعىن فيه باألفكار عمقها  :التعبري  )أ 

وترتيبها يف عرض علمي، واألسلوب، وصحة اللغة وله ثالثون درجة من 
 )  درجة ٣٠(درجات االختبار الكلية وهي مائة درجة 

من املوضوعات الىت درست باملقرر خالل املواقف وتكون  :القراءة  )ب 
 )درجة ٢٥(التعليمية، وله مخس وعشرون درجة 

من حنو وصرف وصحة رسم كتايب وغريه، وله مخس  :قواعد اللغة  )ج 
 )درجة ٢٥(وعشرون درجة 

                                                        
  ٢٢٤. ص، المرجع السابقعلى امساعيل حممد،   ٦٢
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 ٢٠(وله عشرون درجة، يستمع اليه الطالب مث يناقشون فيه  :االستماع  )د 
  ).درجة

معرفة ما حققه الطالب فعال من ) ١( :االختبار إىلويهدف هذان النوعان من 
دفع الطالب إىل و ) ٣( تعزيز عملية التعلم والتعليم،و ) ٢( الكفايات اللغوية الثالثة،

 .٦٣األمام
ق أهداف تعيين مصادر التعليم التى يحتاجها المدرسون في تحقي -٦

 المنهج المسايرة للمحتوى
ذا املركز فهي تأيت من وأما مصادر التعليم والتعلم الىت تتصل  باملواقف املقررة 

عدة مصادر اختارها الباحث ما هو مناسب للمواقف احملتاجة مع مراعاة توافر تلك 
  )يف امللحق) ١٧(انظر اجلدول رقم ( :املصادر فيه، أمهها ما يلي

 لتعليم مهارة الكالم، حسن باهرون، تأليف )٢-١( احملاورة  )أ 
لتعليم  الرمحن ابراهيم الفوزان وآخرون تأليف عبد ،العربية بني يديك  )ب 

 مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة،
لتعليم آخرون، ، حممود امساعيل صيين و )٦-١( العربية للناشئني  )ج 

 مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة،
 شرح سفينة النجا، الشيخ حممد نووي اجلاوي لتعليم مهارة القراءة،  )د 
 إمام أسراري لتعليم مهارة الكتابة،. الة، تأليف داملاهر يف الرس  )ه 
 مهيبان لتعليم مهارة الكتابة، تأليفالكتابة امليسرة،   )و 
 الشيخ إبراهيم البيجوري لتعليم القواعد، تأليفشرح عمريطي،   )ز 
 عبد الوصيف حممد لتعليم القواعد، تأليفحتفة السنية،   )ح 
 واعد،معصوم بن علي لتعليم القاألمثلة التصريفية، تأليف   )ط 
يد  )ي   .لتعليم القواعد نبذة، تأليف كياهي احلاج عبد ا

                                                        
  المرجع السابقعبد الرمحن ابراهيم الفوزان،   ٦٣
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وضع المخطط الدراسي الذى تبين على سبيل التفصيل كل مكونات  -٧
 المنهج

لقد أعد الباحث املخطط الدراسي هلذا املركز الذى هو البيان السريع بشكل 
وأسلوب التقومي  واخلربة الدراسية واملؤشرات) احملتوى(اجرائي لكل من األهداف واملواقف 

وهذا املخطط . وتوزيع اللقاءات يف األوقات املتاحة وأهم املصادر يف جدول واحد
الدراسي قد حصل على موافقة ثالثة اخلرباء يف جمال مناهج تعليم اللغة العربية بعد 
االطالع عليه واعطاء االرشادات واملالحظات القيمة، مث صحح الباحث موافقا لكل 

  .وميية من اخلرباءاملالحظات التق
داخل املنهج لتعليم (وملعرفة هذا اجلدول بشكل أوضح انظر امللحق هلذا البحث 

  ). اللغة العربية على أساس املواقف
  المصمملتحكيم والتثبيت على المنهج ا  -ج 

ويقصد من التحكيم والتثبيت يف هذا البحث هو مجع املعلومات ملعرفة مدى 
أساس املواقف ملركز اللغة العربية يف معهد دار العلوم  صالحية إنتاج املنهج املصمم على

التحكيم من ) ١( :االسالمي بانيوأنيار باميكاسان، وتنقسم هذه املرحلة اىل قسمني
 .التثبيت من املدرسني) ٢(، اخلرباء
 التحكيم من الخبراء -١

 بعد ما انتهى الباحث يف تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية على أساس املواقف،
مث قدم الطلب على اخلرباء املتخصصني يف جمال منهج تعليم اللغة العربية لالطالع عليه 

  .والتكرم بالتحكيم عليه مع ذكر املالحظات واالرشادات لتكملة املنهج
وطلب الباحث من ثالثة اخلرباء للتحكيم على هذا املنهج بوسيلة ملئ االستبانة 

  :الثالثةبعد االطالع عليه، وهؤالء اخلرباء 
األستاذ الدكتور حممد علي الكامل عبد اهللا، األستاذ لتعليم اللغة العربية   )أ 

للناطقني بغريها جبامعة أفريقيا العاملية سودان، وهو أيضا عضو هيئة املركز 



٥٧ 
 

حبيث  .السوداين جبامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
 . م ٢٠١١مارس  ١٥: ريخانتهى من التحكيم املوقع عليه يف التا

الدكتور شهداء صاحل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية مرحلة املاجستري جبامعة   )ب 
حبيث انتهى من التحكيم . موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

 .م ٢٠١١مارس  ١٥: املوقع عليه يف التاريخ
اص لتنمية تعليم اللغة أوريل حبرالدين املاجستري، السكرتري العام للربنامج اخل  )ج 

، وله كتاب العربية جبامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
انتهى و . مؤلف عن تطوير املنهج الذى يرجع اليه الباحث يف هذا البحث

 . م ٢٠١١مارس  ١١: من التحكيم املوقع عليه يف التاريخ
بعد ها و الىت قدم ماجابان ميظهر على املنهج املصمم كما  قد وافق كل اخلبريو 

يتضح أن كل خبري من اخلرباء ف، بطريقة ملئ االستبانة بعد االطالع عليهعملية التحكيم 
 -عموما–الثالثة حيكم أن كل نقطة من املنهج املصمم لتعليم اللغة العربية يف هذا املركز 

  .يف امللحق) ١٢(انظر اجلدول رقم  .قد وافق عليه كل اخلبري
%  ١٠٠حبيث حصل تصميم االطار العام بالتحكيم على درجة  )١

 للممتاز، 
جليد %  ٣٣للممتاز و%  ٦٧على درجة حصل وتصميم ذاتية املركز  )٢

 جدا، 
%  ٣٣للممتاز و%  ٦٧على درجة حصل وتصميم التقومي الدراسي  )٣

 جليد جدا، 
للممتاز %  ٣٣درجة حصل على وتصميم املنهج على أساس املواقف  )٤

 جليد جدا، %  ٦٧و
جليد %  ٣٣للممتاز و%  ٦٧درجة حصل على وتصميم األهداف العام  )٥

 جدا، 
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 ٣٣درجة حصل على وتصميم األهداف اخلاص لتعليم مهارة االستماع  )٦
 جليد جدا، %  ٦٧للممتاز و% 

%  ٦٧درجة حصل على وتصميم األهداف اخلاص لتعليم مهارة الكالم  )٧
 جليد جدا، %  ٣٣للممتاز و

%  ٣٣درجة حصل على وتصميم األهداف اخلاص لتعليم مهارة القراءة  )٨
 جليد جدا، %  ٦٧للممتاز و

 ١٠٠درجة حصل على وتصميم األهداف اخلاص لتعليم مهارة الكتابة  )٩
 جليد جدا، % 

درجة حصل على ) املواقف الىت هي موضوعات املادة(وتصميم احملتوى  )١٠
 دا، جليد ج%  ٦٧للممتاز و%  ٣٣

جليد %  ٣٣للممتاز و%  ٦٧درجة حصل على وتصميم تعليم املفردات  )١١
 جدا، 

%  ٣٣للممتاز و%  ٦٧درجة حصل على وتصميم األنشطة التعليمية  )١٢
 جليد جدا، 

جليد %  ٣٣للممتاز و%  ٦٧درجة حصل على وتصميم طرق التعليم  )١٣
 جدا، 

  .للممتاز%  ١٠٠درجة حصل على وتصميم املخطط الدراسي  )١٤
رغم ذلك، وردت بعض املالحظات واملداخالت من اخلرباء الثالثة أثناء 
م ترتكز على اعادة صياغة األهداف اخلاص  حتكيمهم للمنهج املصمم، وأكثر مالحظا

  . حىت تكون أهدافا سلوكية واجرائية قابلة للقياس
وقد ناقش الباحث كل هذه املالحظات مع اخلرباء مث يقوم الباحث بتصحيح ما 

شار اليه اخلرباء، خاصة فيما يتعلق باعادة صياغة األهداف اخلاص لتكون قابلة أ
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وزاد الباحث املؤشرات جبانب كل أهداف خاصة حىت يتبني النواتج املرجوة من  .للقياس
  .األهداف بشكل اجرائي أكثر

وهاهي األهداف العامة واخلاصة بعد تصحيحها موافقا ملتطلبات اخلرباء يعرضها 
  :على شكل اجلدول اآليتالباحث 

  )٥(جدول رقم 
  لتعليم اللغة العربية األهداف العامة

١-
الكفاية 
  اللغوية

  مفردات جديدة ويقدرون توظيفها في ) ١٠٠٠(أن يسيطر الطالب ألف
 .المحادثة والقراءة والكتابة في المواقف المختلفة المقررة

  بصورة احلوار أو البيان عن مضمون املادة املسموعة أن يفهم الطالب : االستماع
 ).موقفا لالستماع ٢١(املقررة " مواقف االستماع"
  مواقف "عرب الطالب تعبريا شفهيا بصورة احلوار أو البيان عن أن ي: الكالم

  ).موقفا للكالم ٢١(املقررة " الكالم
  مواقف "فهم الطالب النص املكتوب من خالل عملية القراءة عن أن ي: القراءة

  ).موقفا للقراءة ١٥(املقررة " القراءة
  كتابة اجلملة املفيدة أو العبارات واألفكار الرئيسية يف أن يقدر الطالب  : الكتابة

 ).موقفا للكتابة ١٠(املقررة " مواقف الكتابة"الفقرة أو النصوص البسيطة عن 
  أن يكون الطالب على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي اللسان، : القواعد

  .وعصمته من اخلطأ يف الكالم، والقراءة والكتابة

الكفاية -٢
  االتصالية

أن يقدر الطالب االتصال بأهل اللغة، من خالل السياق االجتماعي املقبول، حبيث 
يتمكنوا من التفاعل مع أصحاب اللغة مشافهة وكتابة ومن التعبري عن نفسه بصورة 

 .املقررةمالئمة يف املواقف االجتماعية املختلفة 

الكفاية  -٣
  الثقافية

ا على : أن حيب الطالب اللغة العربية  لغة القرآن واحلضارة والفكر الىت أثبت قدر
 .مواكبة متطلبات احلياة يف خمتلف العصور

أن يتم تزويد الطالب جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة العربية ويضاف اىل ذلك أمناط 
  .فيها من الثقافة املادورية الىت يعشون
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   )٦(جدول 
 األهداف الخاصة لتعليم مهارة االستماع

 المؤشرات  الخاصةاألهداف   األهداف العامة
أن يفهم الطالب 
مضمون المادة 
المسموعة بصورة 
الحوار أو البيان عن 

" مواقف االستماع"
 ٢١وهي (المقررة 

  ).موقفا لالستماع

أن يقدر الطالب فهم  -١
املسموع من خالل استماع 

 .احلوار عن املواقف املقررة

 نالطالب األصوات العربية ويستطيعو يذكر  -
متييز ما بينها من اختالفات صوتية يف حالة 

  . االستخدام
الطالب املعىن من خالل عمليات حيدد  -

  .التنغيم املصاحبة للصوت
  .الطالب موضوع احلديثدد حي -

أن يقدر الطالب  -٢
استخالص الفكرة الرئيسية من 
األفكار واحلقائق واملفاهيم يف 
املادة املسموعة، والتفريق بينها 
وبني األفكار الثانوية أو 

 .اجلزئية

يذكر الطالب الفكرة الرئيسية من املادة  -
  .املسموعة

حيدد الطالب معاين الكلمات اجلديدة من  -
  .السياق املسموع

ق الطالب بني األفكار الثانوية وبني  - ّ يفر
 ة من املادة املسموعةاألفكار اجلزئي

أن يقدر الطالب احلكم  -٣
على صدق حمتوى املادة 
املسموعة يف ضوء املعايري 
املوضوعية الىت تتمثل يف اخلربة 
الشخصية، والواقع 
االجتماعي، وهدف املتحدث 

 .من احلديث

يعمل الطالب عمال يصادق على املادة  -
  .املسموعة

ز الطالب بني احلقيقة واخليال - ّ والرأي يف  ميي
  .املادة املسموعة

يلتقط الطالب أوجه التشابه وأوجه االختالف  -
 .بني األراء عند االستماع ألكثر من متحدث

أن يقدر الطالب تقومي  -٤  
 .احملتوى، تشخيصا وعالجا

األخطاء اللغوية من عيني يستطيع الطالب ت -
  .املادة املسموعة

يستطيع الطالب تصحيح األخطاء من  -
 دة املسموعةاملا
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   )٧(جدول 
  لتعليم مهارة الكالمالخاصة األهداف 

 المؤشرات  الخاصةاألهداف   األهداف العامة
عبر الطالب تعبيرا أن ي

شفهيا بصورة الحوار أو 
مواقف "البيان عن 

 ٢١(المقررة " الكالم
  ).موقفا للكالم

أن يتعود الطالب اجادة  -١
النطق، وطالقة اللسان، ومتثل 

 .املعاين

يستطيع الطالب النطق الصحيح لألصوات  -
  .العربية

يستطيع الطالب التفريق يف االستخدام بني  -
  .املذكر واملؤنث

 .يستطيع الطالب اجابة األسئلة يف الكالم -
أن يعرب الطالب ما يدور  -٢

حوهلم من مواقف مالئمة، 
م  م وجتار تتصل حبيا
وأعماهلم داخل املركز أو 

 .يف عبارة سليمةخارجه 

م اليومية  - يستطيع الطالب التعبري عن حاجا
  .بالعربية

يستطيع الطالب التعبري عن النفس تعبريا  -
  .مفهوما يف مجل تامة وفق املواقف املالئمة

يستطيع الطالب التفريق يف االستخدام بني  -
 .أزمنة الفعل

أن يتعود الطالب التفكري  -٣
، املنطقي، وترتيب األفكار

  .وربط بعضها البعض

يستطيع الطالب طرح األسئلة بسهولة وطالقة  -
  .بالعربية

يقدر الطالب تنظيم حمتوى وأفكار املوقف  -
  .الذى يتكلم فيه

يقدر الطالب استخدام األدلة  -
 .واالستشهادات

أن يقدر الطالب فنون  -٤
من مناقشة، : التعبري الوظيفي

وعرض األفكار واآلراء، والقاء 
 .الكلمات واخلطب

زمالءه يف جتاه يقدر الطالب احلديث بالعربية  -
  . املواقف املختلفة

يستطيع الطالب تعبري أفكارهم بالعربية أمام  -
  .اجلماهري
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   )٨(جدول 
  لتعليم مهارة القراءةالخاصة األهداف 

 المؤشرات  الخاصةاألهداف   األهداف العامة

فهم الطالب النص أن ي
خالل المكتوب من 

عملية القراءة عن 
" مواقف القراءة"

 ١٥وهي (المقررة 
  ).موقفا للقراءة

أن ينمي الطالب الثروة  -١
اللغوية الىت تساعد على فهم 
القطع الىت متتد اىل عدة 

 .فقرات

حيدد الطالب الكلمات اجلديدة ويبحث  -
  .عن معناها بأنفسهم

حيدد الطالب املعىن الصحيح للكلمات  -
خالل عملية القراءة باالستعانة اجلديدة من 

  .من املعاجم أو القواميس
يذكر الطالب مرادف الكلمات املتداولة أو  -

 .أضدادها
أن يقدر الطالب القراءة  -٢

اجليدة يف سالمة وانطالق 
 .وفهم

يقرأ الطالب النص بصوت واضح  -
  .بالطالقة

يعني الطالب أجزاء اجلمل وحيددون العالقة  -
  .البعضبني بعضها 

يقدر الطالب استنتاج املعىن العام من  -
  .النص املقروء

يستطيع الطالب حتديد املوضوع الذى -
 .يناسب النص املقروء

أن يقدر الطالب التمييز  -٣
بني األفكار اجلوهرية 
والعرضية فيما يقرؤه، وعلى 

  .فهم األفكار الضمنية

يقدر الطالب ذكر األفكار الرئيسية من  -
  .املقروءالنص 

يقدر الطالب التمييز بني األفكار الرئيسية  -
  . والثانوية

يقدر الطالب التمييز بني األراء واحلقائق يف  -
  . النص
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   )٩(جدول 
  لتعليم مهارة الكتابةالخاصة األهداف 

 المؤشرات  الخاصةاألهداف   األهداف العامة
كتابة أن يقدر الطالب  

الجملة المفيدة أو 
واألفكار العبارات 

الرئيسية في الفقرة أو 
النصوص البسيطة عن 

" مواقف الكتابة"
موقفا  ١٠(المقررة 

  ).للكتابة

أن يسيطر الطالب  -١
االستخدامات الصحيحة 
للغة، واستخدام عالمات 

  .الرتقيم

يستطيع الطالب مراعاة القواعد اإلمالئية  -
 .األساسية يف الكتابة

  .ساسيةيستطيع الطالب ترتيب اجلمل األ -
  .يستطيع الطالب استخدام عالمات الرتقيم -

أن يعرب الطالب  -٢
بالكتابة عما يدور حوهلم 
من مواقف مالئمة تتصل 
م، وأعماهلم  م وجتار حبيا
داخل املركز أو خارجه بعبارة 

 .صحيحة

يستطيع الطالب استخدام فقرة أو أكثر  -
  .لكل فكرة من أعماهلم اليومية

أن يعربوا أفكارهم عما يستطيع الطالب  -
 .يدور حوهلم بلغتهم

يستطيع الطالب توظيف احلقائق  -
م يف الكتابة   .واملعلومات من جتار

أن  يقدر الطالب  -٣
ممارسة الكتابة املوافقة 

  .للمواقف املناسبة

يستطيع الطالب ممارسة الكتابة املالئمة  -
  .للموقف املناسب

يستطيع الطالب وضع العناوين الرئيسية  -
والفرعية يف أماكنها الصحيحة يف ممارسة 

  . الكتابة حسب املواقف املناسبة
تعود الطالب أن ي -٤

التفكري املنطقي، وترتيب 
  .األفكار وربط بعضها ببعض

يستطيع الطالب توضيح األفكار باستخدام  -
  .األسلوب املناسب

أدوات الربط  يستطيع الطالب استخدام -
  .بدقة

يستطيع الطالب ترتيب األفكار وربط  -
 .بعضها ببعض
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   )٩(جدول 
  لتعليم مهارة القواعدالخاصة األهداف 

 المؤشرات  الخاصةاألهداف   األهداف العامة

أن يكون الطالب قادرا على 
، وصحة األداء، يرعبتسالمة ال

وتقويم اللسان، وعصمته من 
والقراءة الخطأ في الكالم، 

  .والكتابة

اقدار الطالب على حماكاة  -١
األساليب الصحيحة، وجعل هذه 
احملاكاة مبنية على أساس مفهوم 

 .بدال من أن تكون آلية حمضة

يستطيع الطالب استخدام أدوات 
  اإلستفهام

يستطيع الطالب استخدام أمساء 
  اإلشارة

يستطيع الطالب استخدام ضمائر 
  امللكية

تخدام أنواع يستطيع الطالب اس
  الكلمة ىف اللغة العربية

يستطيع الطالب استخدام املفرد 
  واجلمع واملذكر واملؤنث

يستطيع الطالب استخدام 
  الضمائر

يستطيع الطالب استخدام املعرفة 
  والنكرة

يستطيع الطالب استخدام املاضى 
  واملضارع واألمر

يستطيع الطالب استخدام األفعال 
  الصحيحة واملعتلة

لطالب استخدام يستطيع ا
  الظروف واألمساء املوصولة

يستطيع الطالب استخدام اجلمل 
  اإلمسية

يستطيع الطالب استخدام اجلمل 
  الفعلية

يستطيع الطالب استخدام نظام 
  تركيب الكلمات ىف اجلمل العربية 
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يستطيع الطالب استخدام املبىن 
هول   للمعلوم واملبىن ا

يستطيع الطالب استخدام مبادئ 
   اباإلعر 

تنمية القدرة على دقة  -٢
املالحظة، والربط، وفهم العالقات 
ة،  املختلفة بني الرتاكيب املتشا
اىل جانب مترين الطالب على 

  .التفكري املنظم

يستطيع الطالب ادراك اجلملة  -
  .متييز عناصرهاو 
يعرف الطالب وظائف  -

  .اجلملة وأحكامها
يعرف الطالب بعض العوامل  -

  االعراباملؤثرة يف 
تنمية قدرات الطالب على  -٣

، ومعرفة كتبونمتييز اخلطأ فيما ي
 .أسباب ذلك ليتجنبوه

يستطيع الطالب تعيني األخطاء  -
  .من  كتابتهم أو كتابة زمالئهم

يستطيع الطالب تصحيح  -
اخلطاء الىت عينها من كتابتهم أو  

  .كتابة زمالئهم
  التثبيت من المدرسين -٢

 مروبعد ما انتهي الباحث من اعداد املنهج وتنسيقه على ترابط كل عناصره كما 
. بيانه، مث قدم املنهج املصمم للخرباء يف جمال منهج تعليم اللغة العربية للتحكيم عليه

فلما وافق عليه اخلرباء قام الباحث بتصحيح ما البد منه حسب االرشادات والتقوميات 
  .من اخلرباء

قام الباحث بتقدمي عرض املنهج اىل املدرسني يف مركز اللغة العربية  مث بعد ذلك،
مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان يف ندوة حمدودة معهم، ويشرح الباحث 
ما قد عمله يف تصميم املنهج راجيا أن يصدر من القائمني بالتدريس يف ميدان البحث 

  .املداخالت والتصحيحات
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م يف املكتب االداري  ٢٠١١مارس  ٢٩هذه الندوة يوم الثالثاء، لقد أجريت 
ويرون أن هذا املنهج صاحل لالستعمال . للمركز مع مدير املركز وعشرة املدرسني األخرين

  .وميكن تطبيقه يف هذا املركز
مث حقق املدرسون أراءهم على صدق موافقتهم هلذا املنهج باجابات أسئلة 

، وتتناول % ١٠٠- ٩١باحث حيث بلغ كل نقطة منها حدود االستبانة الىت وزعها ال
ذا املركز   . هذه االستبانة أسئلة عن مدى صالحية املنهج للتطبيق 

، املنهج على أساس املواقف عموما صاحل لالستعمال يف هذا املركزويتضح أن 
احد عشرة  ١١وذلك يتمثل من اجابات املدرسني من خالل االستبانة الذين عددهم 

وهذا يعىن أنه حصل على %  ١٠٠سا، حيث يكون أكثر االجابات على حدود مدر 
  .يف امللحق) ١٣(انظر اجلدول رقم  .حسب املعيار السابق درجة املمتاز

ا كل امل  درسنيحبيث ال يبقى من كل نقطة األسئلة الىت طرحها الباحث االّ أجا
، وهذا داللة واضحة على موافقتهم أن هذا املنهج املصمم صاحل للتطبيق وهم "نعم"بـ

االّ أنه قد أجاب املدرسان أن مصادر التعليم . مستعدون على اجراءه يف عملية التعليم
ويوجد أيضا مدرس . مل يكن متوفرة متاما يف املركز، ولذلك البد من توفري تلك املصادر

يب فهما جييب بعدم صالحية ا ملخطط الدراسي يف هذا املركز، ولرمبا اليفهم هذا ا
  .اآلخرين درسنيدقيقا، فلذلك البد من االستشارة اىل من قد فهم من امل

ركز اللغة تصحيح المنهج المصمم على أساس المواقف المناسب لم  -د 
 العربية

، حيث يتم يف هذا البحث خرية من اجراءات التصميماألرحلة هي املوهذه 
تصميم املنهج بعد عملية التصحيح باملالحظة على اإلرشادات واالقرتاحات واملداخالت 
املفيدة من اخلرباء يف جمال منهج تعليم اللغة العربية ومن املدرسني يف ميدان البحث لكي 
يكون املنهج املصمم على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية يف املعهد االسالمي صاحلا 

  .لالستعمال
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نتيجة تلك التصحيحات هي انتاج املنهج لتعليم اللغة العربية على أساس و 
ذا البحث   .املواقف الذى يرفقه الباحث يف امللحق 

   
لتعليم اللغة العربية في  صالحية المنهج على أساس المواقف: المبحث الثاني
  المعهد االسالمي

 مروبعد ما انتهي الباحث من اعداد املنهج وتنسيقه على ترابط كل عناصره كما 
. بيانه، مث قدم املنهج املصمم للخرباء يف جمال منهج تعليم اللغة العربية للتحكيم عليه

فلما وافق عليه اخلرباء قام الباحث بتصحيح ما البد منه حسب االرشادات والتقوميات 
  .من اخلرباء

قام الباحث بتقدمي عرض املنهج اىل املدرسني يف مركز اللغة العربية  مث بعد ذلك،
مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان يف ندوة حمدودة معهم، ويشرح الباحث 
ما قد عمله يف تصميم املنهج راجيا أن يصدر من القائمني بالتدريس يف ميدان البحث 

  .املداخالت والتصحيحات
م يف املكتب االداري  ٢٠١١مارس  ٢٩ذه الندوة يوم الثالثاء، لقد أجريت ه

ويرون أن هذا املنهج صاحل لالستعمال . األخرين للمركز مع مدير املركز وعشرة املدرسني
  .وميكن تطبيقه يف هذا املركز

موافقتهم هلذا املنهج باجابات أسئلة صدق مث حقق املدرسون أراءهم على 
، وتتناول % ١٠٠- ٩١حيث بلغ كل نقطة منها حدود  احثاالستبانة الىت وزعها الب

ذا املركز   .هذه االستبانة أسئلة عن مدى صالحية املنهج للتطبيق 
مركز اللغة العربية، فلما سئل  الواقع املوجود يفباإلطار العام وذاتية املركز مالئمة   - أ 

م للمنهج وعرض الباحث هلم من قبل وا فقوا املدرسون هذه النقطة بعد قراء
وكان عددهم مع مدير املركز ". نعم"حبيث أجاب كل منهم بـ%  ١٠٠عليه 
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قد حصل على وهذا يدل على أن تصميم االطار العام  .احد عشرة مدرسا
 .حسب معيار مستوى التحصيل االحصائي" ممتاز"الصفة 

ذا املرك، وهذه النقطة ايضا حصلت   -ب  صالحية التقومي الدراسي املصمم للتطبيق 
وهذا يدل على أن تصميم  ".نعم"حبيث أجاب كل منهم بـ%  ١٠٠على 

حسب معيار مستوى التحصيل " ممتاز"قد حصل على الصفة التقومي الدراسي 
 .االحصائي

ذا املركز  -ج  ، حصلت هذه مالئمة األهداف التعليمية على أساس املواقف للتطبيق 
د توزبع مرة أخري بع" نعم"حبيث أجاب كل منهم بـ%  ١٠٠النقطة على 

وهذا يدل على أن  .االستبانة اخلاصة لألهداف يف اجراءات البحث السابقة
حسب معيار مستوى " ممتاز"قد حصل على الصفة األهداف التعليمية تصميم 

 .التحصيل االحصائي
، للمواد الدراسية املختارة لالستعمال يف هذا املركز )احملتوى(املواقف ة يحصال  - د 

مرة أخري " نعم"حبيث أجاب كل منهم بـ%  ١٠٠حصلت هذه النقطة على 
بعد حتليل املواقف مسبقا يف توزبع االستبانة اخلاصة له يف اجراءات البحث 

قد حصل على الصفة ) احملتوى(وهذا يدل على أن تصميم املواقف . األوىل
 .حسب معيار مستوى التحصيل االحصائي" ممتاز"

ذا  - ه   ١٠٠املركز، وهذه النقطة حصلت على  صالحية تعليم املفردات املصمم للتطبيق 
ا كل منهم بـ%  وهذا يدل على أن تصميم تعليم املفردات قد ". نعم"حبيث أجا

 .حسب معيار مستوى التحصيل االحصائي" ممتاز"حصل على الصفة 
مالئمة األنشطة التعليمية املكتوبة هلذا املركز، فلما سئل املدرسون هذه النقطة   -و 

م للمنهج  حبيث %  ١٠٠وعرض الباحث هلم من قبل فوافقوا عليه بعد قراء
األنشطة وهذا يدل على أن تصميم . هلذه النقطة "نعم"أجاب كل منهم بـ

حسب معيار مستوى التحصيل " ممتاز"قد حصل على الصفة التعليمية 
 .االحصائي
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ذا املركز، يرا كل املصممة للمواد الدراسية هلذا املنهج التعليم طرق مناسبة   -ز 
ا مناسبا للمنهج ألنه مصمم باملدخل االتصايل وطرق التعليم ا ملدرسني أ

" نعم"ـفأجاب كل واحد منهم ب. املختارة هي على ضوء املدخل االتصايل أيضا
ا تتصف بصفة  ا حصلت على  "ممتاز"داللة على أ  .%١٠٠أل

وهذه هلذا املركز، التقومي املقرتح لقياس جناح التعليم يف هذا املنهج صالحية   -ح 
ا كل منهم بـ%  ١٠٠النقطة حصلت على  وهذا يدل على ". نعم"حبيث أجا

حسب معيار مستوى " ممتاز"أن تصميم التقومي املقرتحة قد حصل على الصفة 
 .التحصيل االحصائي

ا متوفرة املركز، يف هذا امكانية مصادر تعليم اللغة العربية   - ط  يرا معظم املدرسني أ
إالّ أن اثنني منهم خالفا اجلميع ملا يران أن بعض الكتب . غة العربيةلتعليم الل

نادرا يف املعهد مثل املاهر يف الرسالة تأليف الدكتور إمام أسراري وكتاب الكتابة 
جيد "بصفة وتتصف %  ٨٢فلهذا حصلت هذه النقطة . امليسرة تأليف مهيبان

 ".جدا
ذا املنهج صالحية   -ي  ذا املركزاملخطط الدراسي املصمم  أجاب ، للتطبيق 

االّ مدرسا واحدا وهو رمبا مل يفهم بعد بعض " نعم"املدرسون هذه النقطة بـ
املصطلحات املستخدمة يف املخطط العريب، ألنه مكتوب باللغة العربية فطبعا 

وتتصف بصفة  % ٩١جيد بعضهم الصعوبة يف فهمها، فحصلت هذه النقطة 
 .التحصيل االحصائيأيضا حسب معيار مستوى " ممتاز"

هذا املنهج على أساس املواقف عموما لالستعمال يف صالحية فلذلك، تكون   -ك 
 درسنيحسب أراء مجيع امل % ١٠٠وحصلت هذه النقطة ، كبرية  هذا املركز

وهذا يدل على أن امكانية التطبيق هلذا املنهج مفتوحة وواسعة، . ومدير املركز
بالنسبة ملعيار مستوى التحصيل " ممتاز"فلذا تستحق هذه النقطة صفة 

    . االحصائي
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  الفصل الخامس
  نتائج البحث

 نتائج البحث  - أ 
تقدم من حبث طويل يف تصميم املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة ومما 

مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان يستطيع العربية يف 
  :الباحث أن يستنتج بعض النقاط التالية

عبارة عن ختطيط أنشطة  م املنهج لتعليم اللغة العربية هيعملية تصمي نّ إ - ١
ّ أي مية من البداية تعلي وهذا يعىن أيضا . خطة مدونة مسبقا قبل وجود أي

وحمتواه باملعىن  –أهدافه (ضرورية تنسيق املنهج والتأكيد على ترابط عناصره 
وأدوات  –ومصادر التعليم  –وأنشطته التعليمية  –الشامل حملتوى املنهج 

وبدرجة كبرية  وهذا التأكيد على ترابط عناصر املنهج يعىن أيضا. التقومي
تأكيد املالئمة بني املنهج املكتوب واملنهج املنفذ أي الذى يتم تدريسه 

 .بالفعل
والذى يوجهه الباحث يف هذا البحث هو مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم  - ٢

االسالمي بانيوأنيار باميكاسان الذى ليس له منهج متكامل خمطط يف خطة 
  .ميم املنهج وختطيطيه من البدايةاىل تص، فلذلك حيتاج من قبل عمل معني

إن يف وضع أهداف تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم  - ٣
االسالمي بانيوأنيار باميكاسان اليكتفي الباحث من نقل جمموعة األهداف 
املصوغة يف املراجع املعتربة، ولكن البد من اختيارها حسب الوضع احلايل 

مث وزعت يف شكل االستبانة . ع مراعاة األوقات املتاحة فيهللمركز م
حصلت على موافقتهم على  اللمدرسني والطالب معا، فيعرف الباحث أ

 .لكل نقطة%  ١٠٠- ٩١حدود 
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هي املواقف الستخدام اللغة و املادة الىت تدرس هلذا املنهج إن احملتوى أ - ٤
طلبة مركز اللغة العربية مبعهد العربية الىت مت حتليلها من خالل االستبانة لدى 

كل الباحث  ختار فا. بانيوأنيار باميكاسان مادورا دار العلوم االسالمي
أو " مهم جدا"موقف الذى اختاره الطالب بشرط أن حيصل على صفة 

واحد ومثانني اىل مائة درجة يف % ( ١٠٠- ٨١الذى حصل على درجة 
: ىت حتصل على صفةحسب اختيارهم مع إضافة بعض املواقف ال) املائة

واحد وستني اىل مثانني (%  ٨٠ -٦١أو الذى حصل على درجة " مهم"
ملا نرا أن له ذات أمهية من جانب األسس الثقافية ) درجة يف املائة

موقفا ملهارة االستماع  ٢١: موقفا تتكون من ٤٦كلها وهي  . واالجتماعية
موقفا ملهارة الكتابة كما يشار  ١٠موقفا ملهارة القراءة، و ١٥والكالم، و

  . أعاله
طرق التعليم الىت تسهل الوصول اىل األهداف املنشودة يف هذا املنهج إنّ  - ٥

، والطريقة الطريقة الطبيعية: مثل، تصايلكل طريقة على ضوء املدخل االهي  
، وطرق احلوار واالتصال والتفاعل، وطرق الدراما واللعب ومتثيل الصامتة

  .األدوار وغريها
 ذاوه .أداة التقومي األساسي يف هذا املنهجاختار الباحث التقومي الواقعي  - ٦

، ودافعيته، واكتسابه الطالب إجنازاتعلى عدد من معرفة  يعكس التقومي
سواء كانت يف الفصل أو غريه مبا يوافق  حقيقية مواقف يف ويقيسها للغة

املالحظة، : يشتمل هذا التقومي أشكال عديدة مثل. بأهداف الدراسة
 ثالثة اختبارات يف السنةوجبانب ذلك، حدد الباحث  .اوغريمه، واملقابلة

ائي) ٣(اختبار نصفي، ) ٢(اختبار القبول، ) ١: (وهو للتأكيد  اختبار 
  .علي صدق القياس واحلكم على تطور الطالب
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هو البيان السريع بشكل هلذا املركز الذى املخطط الدراسي لقد أعد الباحث  - ٧
واخلربة الدراسية واملؤشرات ) احملتوى(من األهداف واملواقف اجرائي لكل 

وأهم املصادر يف جدول يف األوقات املتاحة وأسلوب التقومي وتوزيع اللقاءات 
وهذا املخطط الدراسي قد حصل على موافقة ثالثة اخلرباء يف جمال  .واحد

مناهج تعليم اللغة العربية بعد االطالع عليه واعطاء االرشادات واملالحظات 
  .القيمة، مث صحح الباحث موافقا لكل املالحظات التقوميية من اخلرباء

صاحل لالستعمال وميكن هذا املنهج كل املوافقة ويرون أنه املدرسون وافق لقد  - ٨
أراءهم على صدق موافقتهم هلذا املنهج مث حقق  .تطبيقه يف هذا املركز

بلغ كل نقطة منها  يثهلم، حبباجابات أسئلة االستبانة الىت وزعها الباحث 
حية وتتناول هذه االستبانة أسئلة عن مدى صال %. ١٠٠-٩١حدود 

ذا املركز   .املنهج للتطبيق 
 توصيات البحث  -ب 

حبثه السابق، نتائج ا اكتشفه الباحث من احلقائق وما توصل إليها من القا ممنطا
  :بعض االقرتاحات التالية اقرتح

نتائج هذا البحث يف من  وافيدستينبغي على مدرسي اللغة العربية أن ي - ١
  .يف املعهد االسالميتعليم اللغة العربية 

ّ معهد االسالمي لل ينبغي على خرباء منهج تعليم اللغة العربية - ٢  واأن يهتم
 .املنهج الدراسي تطويرو أكتاب اللغة العربية عداد  هذا البحث ال ائجبنت

وجيعلوه هذا البحث ستفيدوا من أن يكنهم ، ميمن بعدعلى الباحثني و  - ٣
رو أن  من باب أوىلمصدرا يف حبوثهم العلمية، و مرجعا و  ّ را يتطو  هيطو

 .أوسع
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  مقترحات البحث  -ج 

تصلح للبحوت اآلتية، البحث الىت موضوعات  هللباحثني من بعداقرتح الباحث 
. عليم اللغة العربيةلتيف ضوء املنهج على أساس املواقف إعداد املواد التعليمية ) ١: (وهي

تقومي املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية قراءة من جتريبة معهد دار العلوم ) ٢(
لتعليم اللغة املنهج على أساس املواقف  طويرت) ٣( .ناالسالمي بانيوأنيار باميكاسا

 . االسالمي املعهديف  العربية للمستوى املتقدمني
  

o0o  
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  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر

 القرآن الكرمي  - ١
على بن أمحد بن أيب  أبو الفضل حممد بن مكرم، مجال الدين ابن منظور - ٢

  .دار املعارف، دون سنة: القاهرة، لسان العرببن منظور،  القاسم بن حبقة
  :المرجع باللغة العربية

  :كتب
دار املعارف، : القاهرة ،٣ .طالمنهج وعناصره، براهيم بسيوين عمرية، إ - ٣

  مـ١٩٩١
مركز : القاهرة ،٢. طالمرجع في تدريس اللغة العربية، إبراهيم حممد عطا،  - ٤

 .٢٠٠٦الكتاب للنشر، 
 م ١٩٩٥، عامل الكتب :القاهرةتطوير مناهج التعليم، أمحد حسني اللقائي،  - ٥
دار الشواف، : الرياضتدريس فنون اللغة العربية، أمحد علي مدكور،  - ٦

١٩٩١. 
يد جابر،  - ٧  ،٣. ، طمناهج البحث فى التربية وعلم النفسجابر عبد ا

  مـ  ١٩٧٨دار النهضة العرفية، : مصر
 ،٣. طأدواته، أساليبه،  مفهومه،: البحث العلميذوقان عبيدات وآخرون،  - ٨

  مـ ١٩٩٧دار أسامة، : الرياض
، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبهرشدي أمحد طعيمة،  - ٩

  ١٩٨٩منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، : مصر
تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج وحممود كامل الناقة، __________  -١٠

 م ٢٠٠٦إيسيسكو، : الرباطواالستراتيجيات، 
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: عمان ،٢. طفي مناهج البحث العلمي وأساليبه، سامي عريفج وآخرون،  -١١
 .١٩٩٨دار جمدالوي للنشر، 
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  :بحوث
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  نور اهلادى عبد العظيم:       االسم
   ١٩٨١مايو  ١٣باميكاسان، :   مكان وتاريخ امليالد

  عبد العظيم:     اسم األب
  مرمحة:     اسم األم

  حي ساواه قرية باجورونج باكونج :       العنوان
  باميكاسان مادورا جاوى الشرقية   
 إندونيسيا  

  ٠٨٥٧٣٠٧٧٩٠٣٥/  ٠٨١٧٣٢٧٥٢٠:       اهلاتف
  :السيرة التربوية الرسمية

 ١٩٨٩عام  Bicorong IIيف  Darma Wanitaحصل على شهادة روضة األطفال  -١
 ١٩٩٥عام  Bicorong IIحصل على شهادة املدرسة االنتدائية احلكومية يف  -٢
حصــل علــى شــهادة املدرســة املتوســطة االســالمية يف معهــد دار العلــوم االســالمي بانيوأنيــار  -٣

 ١٩٩٨باميكاسان عام 
ــة االســــالمية يف معهــــد دار العلــــوم االســــالمي  -٤ ــة املدرســــة الثانويــ حصــــل علــــى شــــهادة املدرســ

 ٢٠٠١بانيوأنيار باميكاسان عام 
 ٢٠٠٣حصل على شهادة معهد عمر اخلطاب العايل بسورابايا لتعليم اللغة العربية عام  -٥
كليـــة   يف جامعــة األزهــر الشــريف بالقــاهرة) الليســانس(حصــل علــى شــهادة اإلجــازة العاليــة  - ٦

 ٢٠٠٧اللغة العربية عام 
  :التعليمفي  خبراتال

كان مربيا يف روضة األطفال لتعليم القرآن مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان  -١
 ٢٠٠١-٢٠٠٠مادورا جاوى الشرقية عام 

كان معلما يف مدرسة روضة العلوم االبتدائية االسالمية بنجمبـونج مجبيكومبـو باسـروجاميب  -٢
 ٢٠٠٢-٢٠٠١جانج عام جاوى الشرقية لوما



 ٢

كان معلما يف مدرسة سونان جريي املتوسطة االسالمية بنجمبونج مجبيكومبو باسروجاميب  -٣
 ٢٠٠٢-٢٠٠١لوماجانج جاوى الشرقية عام 

كان معلما ملادة اللغة العربية يف معهد املهاجرين االسـالمي ويـرينجني أنـوم جرسـيك جـاوى  -٤
 ٢٠٠٢الشرقية عام 

كــان معلمــا ملــادة اللغــة العربيــة يف معهــد دار العلــوم االســالمي بانيوأنيــار باميكاســان مــادورا  -٥
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جاوى الشرقية عام 

ة موالنــا معـالربنـامج اخلــاص لتنميـة تعلـيم اللغــة العربيـة جبان معلمـا ملـادة اللغــة العربيـة يف و كـي -٦
 .آلناىل ا ٢٠١٠عام مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج 

  :في المنظمة خبراتال
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣األندونيسيني الدارسني جبامعة األزهر للعام اجلـامعى رابطة األخوة رئيس عني ك 

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥عام  Revival el-Mahbub :املسمى بـ
 ندونيسيا فرع إ  -مادورا " اخلريات" الرتبية اإلسالمية ؤسسةطالب خرجيي مالرئيس رابطة عني ك

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥عام  القاهرة
  ــــة املفكـــــرين املســـــلمني اإلندونيســـــيني ـــو رابطـ  – ٢٠٠٤فـــــرع القـــــاهرة مـــــن العـــــام  (ICMI)عضــ

٢٠٠٨ 
  لعضو ّ   ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤من العام ) SAS Centre(لمركز الدراسى للفكر السىن
  ــــيس جلنــــــــة ـــــرة مــــــــادورا ارئــــ ــــــة جبزيـــ ــــة البشــــــــرية والثقافيــ ــــ ّ ـــــدوة االســــــــرتاجتية ىف التنمي ـــــيا  –لنـــ إندونيســـ

)FOSGAMA ( ٢٠٠٥عام 
 ـــ ـــــب ني كعـــــ ــــــاد نائـــ ـــيس احتــ ـــة  (PPMI) نيندونيســــــــياإلطلبــــــــة الرئـــــ ــــــر العربيـــــ ــــــة مصــ ـــام جبمهوريــ عـــــ

٢٠٠٦/٢٠٠٧  
  عضــو منــوذج منظمـــة املــؤمتر اإلســالمية(MOIC)  قســـم املــؤمتر القمــة األعلـــى السياســى جبامعـــة

 ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦القاهرة 
  بيـة جبامعـة موالنـا رئيس رابطة طلبة كلية الدراسات العليا مرحلـة املاجسـتري قسـم تعلـيم اللغـة العر

  ٢٠١٠-٢٠٠٩مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج عام 
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  جمهورية إندونيسيا
  وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم
 اإلسالمية الحكومية ماالنـج

 
 

 

  كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

  تحليل المواقف المحتاجة استبانة
منهج تعليم اللغة العربية على أساس المواقف في مركز اللغة العربية معهد دار 

  االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادوراالعلوم 
  
  :أعدها

  نور الهادي عبد العظيم
  ٠٩٧٢٠٠٧٠: تسجيلرقم ال

  
  :تحت اشراف

  األستاذ الدكتور حممد عينني، املاجستري
  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف

  الدكتور ولدانا وركاديناتا، املاجستري
  ١٩٦٠٠٤٠١١٩٨٧٠١١٠٠١: رقم التوظيف

  
  العام
    م ٢٠١١
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  استبانة
معهد دار بمنهج تعليم اللغة العربية على أساس المواقف في مركز اللغة العربية 

  العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا
  :امالء البيانات التالية

  تعليمات عامة
اللغة العربية معهد دار العلوم بانيوأنيار هذا االستبانة موجه للطالب يف مركز   - أ 

 .باميكاسان مادورا
دف هذه االستبانة على حتليل احتياجات الطالب اىل املواقف الىت يناسب فيها   -ب 

 .تعلم اللغة العربية هلم
نتيجة هذه االستبانة تكون مصدرا رئيسيا للباحث يف تصميم منهج تعليم اللغة العربية   -ج 

مركز اللغة العربية معهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار على أساس املواقف يف 
 .باميكاسان

يف العمود الذى يعرب تعبريا صادقا ) √(واملرجو أن ختتار االجابة املالئمة وتضع عالمة   - د 
 .عن وجهة نظرك

  : مثال
  ال أدري) ٦(غري مهم جدا، ) ٥(غري مهم، ) ٤(مهم اىل حد ما ) ٣(مهم، ) ٢(مهم جدا، ) ١(

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  املواقف  الرقم
            √  شراء املالبس أو الشراء بوجه عام  ١

وضعت يف العمود األول؛ ألنه يعرب عن رأىي يف املواقف الىت ميكن أن ) √(الحظ أن العالمة 
  .تستخدم فيها اللغة العربية يف هذا املركز

   

  :العمر  :االسم
  :العنوان  مدرس[   ] طالب  : [   ] املنصب



١٠١ 
 

  :المواقف التى يمكن أن تستخدم فيها اللغة العربية
  مهم اىل حد ما ) ٣(مهم، ) ٢(مهم جدا، ) ١: (الصفة

  ال أدري) ٦(غري مهم جدا، ) ٥(غري مهم، ) ٤(        
  الصفة  املواقف  الرقم

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  :مواقف االستماع والكالم   -أ
              حتية الناس   -١
              التعارف  -٢
              السؤال عن املهنة -أ  
              السؤال عن السكن -ب  
              السؤال عن الوقت - ج  
              األسرة  -٣
              السؤال عن أعضاء األسرة -أ  

              النشاطات اليومية يف البيت -ب 
              يف املدرسة  -٤
              السؤال عن املواد الدراسية واحلصة -أ  
              النشاطات خارج الفصل الغري منهجية -ب  
              يف املطعم  -٥
              السوق/  يف الدكان  -٦
              يف السفر  -٧
              اىل خارج املدينة -أ  
              اىل خارج البالد -ب  
              السؤال عن اجلهة   -٨
              الكالم التلفونية  -٩

              مشاهدة املبارة الرياضية  -١٠
              التلفيزيون/ مشاهدة األفالم   -١١
              ترحيب الضيوف  -١٢
              الطبخ  -١٣
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              الصالة باجلماعة يف املسجد  -١٤
              اجازة املعهد االسالمي  -١٥
              االمتحان النهائي الوطين  -١٦
              التنزه اىل األماكن السياحية  -١٧
              املسابقة آخر السنة  -١٨
              يف املستشفى  -١٩
              األعياد يف االسالم  -٢٠
              الزيارة الودية  ٢٢
              موسم احلج  ٢٣
              شهر رمضان  ٢٤
              احلديث عن التكنولوجية احلديثة  ٢٥
              التسامح يف االسالم  ٢٦
              سباق البقرة وحضارة مادورا   ٢٧
              جسر سورامادو ومستقبل مادورا  ٢٨
٢٩                
٣٠                
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  مواقف القراءة  -ب
              الفقهيةقراءة الكتب   -١
              قراءة كتب التاريخ والسرية النبوية  -٢
              قراءة شرح األحاديث النبوية  -٣
              قراءة القصة القصرية  -٤
              قراءة تفسري القرآن   -٥
              قراءة النشرة العربية  -٦
لة العربية  -٧               قراءة ا
لة احلائطية للطالب  -٨               قراءة ا
              قراءة القصة التقطعة يف األوراق  -٩

              قراءة النص للخطابة بالعربية  -١٠
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  مواقف الكتابة  - ج
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              تعبري الفرد عن نفسه   -١
              كتابة املذكرات اليومية   -٢
              كتابة اخلطابات الودية  -٣
              كتابة اخلطابات الرمسية أو العملية  -٤
              تسجيل البسيط للحوادث   -٥
              تلخيص البسيط للمقاالت  -٦
              تلخيص احملاضرة  -٧
              تلخيص األفالم  -٨
              كتابة املوجز عن الكتاب  -٩

              كتابة العملية لشيئ بسيط  -١٠
وأخريا، أشكركم على حسن مساعدتكم باالجابة عن هذه االستبانة واألمل الكبري يف أن 
تكون اجابتكم يف حتسني تعليم اللغة العربية يف هذا املركز خاصة ويف املعاهد االسالمية 

  .عموعا
  ٢٠١١فرباير  ٥ماالنج، 
  الباحث

  
  نور اهلادي
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Angket Analisis Kebutuhan Situasi Bahasa Arab 
Desain Kurikulum Berbasis Silabus Situasional dalam Pengajaran Bahasa 

Arab di Markaz Bahasa Arab PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan 
Madura 

 
Isilah Data berikut: 

Petunjuk Umum 
1. Angket (Questionnaire) ini diperuntukkan untuk siswa Makaz Bahasa 

Arab Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura. 
2. Angket ini bertujuan untuk bahan analisis kebutuhan siswa terhadap 

situasi-situasi yang cocok dalam pengajaran Bahasa Arab di Makaz 
Bahasa Arab Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura. 

3. Hasil dari angket ini akan menjadi acuan utama bagi peneliti dalam 
mendesain kurikulum pengajaran Bahasa Arab berbasis Silabus 
Situasional di Makaz Bahasa Arab Ponpes Darul Ulum Banyuanyar 
Pamekasan Madura. 

4. Peneliti berharap jawaban Anda merupakan ungkapan hati yang sebenar-
benarnya dengan mencontren )√(  kolom pada bagian yang menurut Anda 
paling sesuai. 

5. Contoh: 
6 5 4 3 2 1  Situasi-situasi  No  
          √  Di Sekolah 1  

Situasi “di sekolah” menurut saya sangat penting untuk dipelajari dalam 
Bahasa Arab, makanya saya mencontreng kolom nomor 1 )√(  agar situasi ini 
menjadi tema dalam kurikulum Markaz Bahasa Arab Ponpes Darul Ulum 
Banyuanyar Pamekasan. 
6. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengisi angket ini, semoga 

menjadi kontribusi positif demi kemajuan pengajaran di Makaz Bahasa 
Arab Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura. 

 
Malang, 5 Pebruari 2011 
Peneliti 
 
 
 
Nurul Hadi, Lc 

 
 
 

Alamat: Nama: 

Umur: Jabatan: [   ] Siswa [   ] Guru 
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Situasi-situasi yang Mungkin Digunakan dalam Bahasa Arab 
Keterangan: (1) Sangat Penting, (2) Penting, (3) Agak Penting,  
                        (4) Tidak Penting, (5) Sangat Tidak Penting, (6) Tidak Tahu 

6 5 4 3 2 1  Situasi-situasi  No  
      Situasi Mendengar dan Berbicara A 
      Ungkapan Salam (تحیة الناس) 1 
      Perkenalan 2 
      a. Pertanyaan tentang Profesi   
      b. Pertanyaan tentang tempat  
      c. Pertanyaan tentang waktu  
      Keluarga 3 
      a. Pertanyaan tentang anggota keluarga  
      b. Pertanyaan aktivitas sehari-hari di rumah  
            Di Sekolah 4  
            a. Tentang pelajaran  
            b. Kegiatan Ektra-korikuler  
            Di rumah makan 5 
            Di toko / pasar 6 
            Dalam perjalanan 7 
            a. ke luar kota  
            b. ke luar negeri    
            Pertanyaan tentang arah 8 
            Berbicara via telepon 9 
            Menonton Pertandingan Olahraga 10 
            Menonton Film / TV 11 
            Menyambut Tamu 12 
            Memasak di dapur 13 
            Sholat berjamaah di Masjid 14 
            Liburan Pondok Pesantren 15 
            Ujian Nasional 16 
            Rekreasi ke Tempat Wisata 17 
           Lomba Akhir Tahun 18 
            Di rumah sakit 20 
            Hari raya Islam 21 
            Kunjungan Persahabatan 22 
            Musim Haji 23 
            Bulan Ramadhon 24 
            Bicara Teknologi Modern 25 
            Toleransi dalam Islam 26 
            Kerapan Sapi dan Budaya Madura 27 
            Jembatan Suramadu dan Masa Depan Madura 28 
             29 
              
             30 
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            Situasi untuk Kemahiran Membaca B 
            Membaca kitab fikih klasik 1 
            Membaca kitab sejarah 2 
            Membaca kitab syarah hadits 3 
            Membaca cerita pendek 4 
            Membaca kitab tafsir 5 
            Membaca buletin berbahasa Arab 6 
            Membaca majalah berbahasa Arab 7 
            Membaca majalah dinding siswa 8 
            Membaca potongan-potongan cerita (stip 

story) 
9 

            Membaca teks pidato bahasa Arab 10 
            Situasi untuk Kemahiran Menulis C 
            Menulis catatan harian 1 
            Menulis resume pidato 2 
            Menulis resume film 3 
            Menulis sinopsis buku 4 
            Menulis surat persahabatan 5 
            Menulis surat resmi 6 
            Menceritakan kejadian sederhana 7 
            Menceritakan tentang dirinya 8 
            Menceritakan proses sesuatu 9 
            Menulis artikel sederhana 10 
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  عن أهداف تعليم اللغة العربية استبانة
  في مركز اللغة العربية بمعهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان

  :األهداف العامة  -أ 

الكفاية اللغوية، والكفاية : يهدف تعليم اللغة العربية بصورة عامة يف هذا املركز اىل الكفايات الثالثة 
  :االتصالية، والكفاية الثقافية، مث نفصلها كما يلي

 ال نعم  األهداف العامة الرقم
استخدام اللغة العربية الفصحى وتوظيفها يف تسيري شئون احلياة الطالب  حيسنأن  -١

االت  .اليومية يف خمتلف ا
  

املوقف الذي هم فيه، فيتكلم مبا يناسب املقام، وخيتار األسلوب الطالب  أن يقدر -٢
 .املالئم للموقف

  

ا على : اللغة العربيةالطالب  أن حيب -٣ لغة القرآن واحلضارة والفكر الىت أثبت قدر
 .مواكبة متطلبات احلياة يف خمتلف العصور

  

بالرتاث العريب االسالمي، ويطلع على ما فيه من مناذج رائعة، الطالب  أن يتصل -٤
م  ومنجزات عظيمة من خالل ما يقدم هلم من نصوص فصيحة، ويف حدود قدرا

 .اللغوية

  

بالعامل حوله، ويعرف ما يدور فيه من أحداث ومنجزات علمية  أن يتصل الطالب -٥
 .ومبتكرات ويتفاعلون معها

  

  :للمهارات والقواعد  الخاصةاألهداف    - ب 
 :مهارة االستماع -١

  الخاصةاألهداف   الرقم
 .تنمية القدرة على تتبع املسموع، والسيطرة عليه مبا يتناسب مع غرض املستمع  )أ 
التدريب على فهم املسموع يف سرعة ودقة من خالل متابعة املتكلم، وتوجيه ما   )ب 

عمليات التنغيم املصاحبة يقول اىل مساره الصحيح، وتفهم املعىن من خالل 
 .للصوت
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تنمية القدرة على استخالص الفكرة الرئيسية من األفكار واحلقائق واملفاهيم يف   )ج 
 .املادة املسموعة، والتفريق بينها وبني األفكار الثانوية أو اجلزئية

تنمية القدرة على احلكم على صدق حمتوى املادة املسموعة يف ضوء املعايري   )د 
املوضوعية الىت تتمثل يف اخلربة الشخصية، ونظام القيم واملعايري، والواقع 

 .االجتماعي، وهدف املتحدث من احلديث
 .تنمية القدرة على تقومي احملتوى، تشخيصا وعالجا  )ه 

 :مهارة الكالم -٢

  الخاصةاألهداف   الرقم
 .تعويد الطالب اجادة النطق، وطالقة اللسان، ومتثل املعاين  )أ 
  .تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها البعض  )ب 
متكني الطالب من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة، تتصل   )ج 

م وأعماهلم داخل املركز باملعهد أو خارجه يف عبارة سليمة م وجتار  .حبيا
الطالب يف فنون التعبري زيادة منو املهارات والقدرات الىت بدأت تنمو عند   )د 

 .من مناقشة، وعرض لألفكار واآلراء، والقاب الكلمات واخلطب: الوظيفي
 .تنمية الثقة بالنفس من خالل مواجهة زمالئه يف املركز أو خارجه  )ه 

 :مهارة القراءة -٣

  الخاصةاألهداف   الرقم
متتد اىل عدة بناء رصيد مناسب من املفردات الىت تساعد على فهم القطع الىت   )أ 

 .فقرات
  .تنمية الرغبة والشوق اىل القراءة واالطالع، والبحث عن املواد القرائية اجلديدة  )ب 
 .الصامتة واجلهرية: تنمية القدرة على القراءة بنوعيها  )ج 
تنمية قدرة الطالب على القراءة يف سالمة وانطالق وفهم، وعلى التمييز بني   )د 

 .فيما يقرؤه، وعلى فهم األفكار الضمنية األفكار اجلوهرية والعرضية
 .تنمية القيم اخللقية، الىت تثبت تفوق االنسان املسلم  )ه 
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 :مهارة الكتابة -٤

  الخاصةاألهداف   الرقم
 .تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وربط بعضها ببعض  )أ 
م متكني الطالب من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات   )ب  مالئمة تتصل حبيا

م، وأعماهلم داخل املركز وخارجه يف عبارة سليمة صحيحة   .وجتار
اعداد الطالب للمواقف احليوية الىت تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على ممارسة   )ج 

 .الكتابة املناسبة يف املوقف املناسب
التعبري السيطرة الكاملة على االستخدامات الصحيحة للغة، وعلى ضوابط   )د 

الكتايب ومكوناته، كسالمة اجلملة، وتقسيم املوضوع اىل فقرات، واستخدام 
 .عالمات الرتقيم، ورسم احلروف، واملظهر الالئق بالكتابة املعربة

متكني الطالب من توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسبة، واألسلوب   )ه 
 . املناسب

 :تعليم القواعد -٥

  الخاصةاألهداف   الرقم
اقدار الطالب على حماكاة األساليب الصحيحة، وجعل هذه احملاكاة مبنية على   )أ 

 .أساس مفهوم بدال من أت تكون آلية حمضة
تنمية القدرة على دقة املالحظة، والربط، وفهم العالقات املختلفة بني الرتاكيب   )ب 

ة، اىل جانب مترين الطالب على التفكري املنظم   .املتشا
الطالب على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي اللسان، وعصمته من اقدار   )ج 

 .اخلطأ يف الكالم، أي حتسني الكالم والكتابة
تنمية القدرات الطالب على متييز اخلطأ فيما يستمعون اليه، ويقرؤونه ومعرفة   )د 

 .أسباب ذلك ليتجنبوه
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Angket Tujuan Pengajaran Bahasa Arab 
 

Desain Kurikulum Berbasis Silabus Situasional dalam Pengajaran Bahasa 
Arab di Markaz Bahasa Arab PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan 

Madura 
 
Isilah Data berikut: 

Petunjuk Umum 
1- Angket (Questionnaire) ini diperuntukkan untuk guru dan siswa Makaz 

Bahasa Arab Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura. 
2- Angket ini bertujuan untuk bahan analisis kebutuhan siswa terkait tujuan 

pembelajaran Bahasa Arab di Makaz Bahasa Arab Ponpes Darul Ulum 
Banyuanyar Pamekasan Madura. 

3- Hasil dari angket ini akan menjadi acuan utama bagi peneliti dalam 
mendesain kurikulum pengajaran Bahasa Arab berbasis Silabus 
Situasional di Makaz Bahasa Arab Ponpes Darul Ulum Banyuanyar 
Pamekasan Madura. 

4- Peneliti berharap jawaban Anda merupakan ungkapan hati yang sebenar-
benarnya dengan mencontren )√(  kolom pada bagian yang menurut Anda 
paling sesuai. 

5- Contoh: 
6 5 4 3 2 1  Tujuan Umum  No  
          √  Agar siswa dapat berbicara 

bahasa Arab Fusha dalam 
kehidupan sehari-hari 

1  

Tujuan ini menurut saya sangat penting sebagai target capaian pembelajaran 
Bahasa Arab, makanya saya mencontreng kolom nomor 1 )√(  agar tujuan ini 
menjadi tujuan dalam kurikulum Markaz Bahasa Arab Ponpes Darul Ulum 
Banyuanyar Pamekasan. 
6- Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengisi angket ini, semoga 

menjadi kontribusi positif demi kemajuan pengajaran di Makaz Bahasa 
Arab Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura. 

Malang, 11 Maret 2011 
Peneliti 
 
Nurul Hadi, Lc 

 
 

Alamat: Nama: 

Umur: Jabatan: [   ] Siswa [   ] Guru 



١١١ 
 

ANGKET 
TUJUAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MARKAZ BAHASA 

ARAB PONPES DARUL ULUM BANYUANYAR PAMEKASAN 
 

A. Tujuan Umum 
Tujuan pembelajaran Bahasa Arab di MBA Ponpes Darul Ulum Banyuanyar 

Pamekasan secara umum adalah untuk mencapai tiga kecakapan; kecakapan linguistik 
(al-kifayah al-lughawiyah), kecakapan komunikatif (al-kifayah al-ittishaliyah), dan 
kecakapan budaya (al-kifayah al-tsaqafiyah) dengan perincian sebagai berikut: 
No Tujuan Umum Ya Tidak 
6- Agar siswa mampu menggunakan bahasa Arab fusha dalam kehidupan sehari-

hari dalam berbagai situasi yang berbeda-beda. 
  

7- Agar siswa mampu memahami situasi di mana mereka berada dan dapat 
menggunakan bahasa Arab sesuai dengan tuntutan situasi-situasi tersebut 
dengan tepat. 

  

8- Agar siswa mencintai Bahasa Arab: Bahasa Al-Qur’an, Bahasa Peradaban 
dan pemikiran yang mampu mengantarkan mereka untuk dapat mengikuti 
perkembangan hidup dari masa ke masa. 

  

9- Agar siswa mampu berkomunikasi langsung dengan kitab-kitab turats Islam 
yang agung, sehingga dapat menelaah apa yang terdapat di dalamnya seperti, 
tauladan yang mulia, prestasi gemilang melalui teks-teks bahsar arab yang 
fusha. 

  

10- Agar siswa mampu berkomunikasi dengan dunia internasional, sehingga 
dapat mengetahui apa yang terjadi pada dunia dan mengetahui penemuan 
penemuan apa yang dihasilkan dunia dan lain-lain. 

  

11-    
 
B. Tujuan Khusus 

No Tujuan Khusus Ya Tidak 
A Kecakapan Menyimak   
1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi yang 

disimak sesuai dengan maksudnya secara benar. 
  

2. Melatih pemahaman mendengar siswa secara cepat dan teliti, serta 
dapat menangkap makna yang diinginkan dengan benar. 

  

3. meningkatkan kemampuan siswa untuk meringkas pokok pikiran dari 
materi yang didengar serta dapat membedakannya dengan data 
sekunder. 

  

4. meningkatkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan atas 
benar-tidaknya materi yang didengar sesuai dengan tema yang 
diberikan. 

  

5. meningkatkan kemampuan siswa dalam mengevaluasi isi materi yang 
didengarkan dan memberikan solusi. 

  

6.    
 
B Kecakapan Berbicara Ya Tidak 
1. Membiasakan siswa dalam berbicara bahasa Arab dengan benar dan 

lancar. 
  

2. Membiasakan siswa berpikir logis, dan sistematis.   
3. Mengkondisikan siswa untuk mampu mengungkapkan dengan bahasa 

Arab apa yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan situasi yang 
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berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. 
4. Menumbuhkan kecakapan dan potensi siswa dalam seni berekspresi 

dalam bahasa Arab; seperti diskusi, mengutarakan ide dan atau 
menyampaikan pidato. 

  

5. Menumbuhkan kepercayaan diri siswa dalam berkomunikasi dengan 
bahasa Arab bersama teman-temannya. 

  

6.    
C Kecakapan Membaca Ya Tidak 
1. Mengembangkan pembendaharaan bahasa Arab (mufradat) yang 

dapat menunjang pemahaman siswa dalam membaca teks. 
  

2. Menumbuhkan minat siswa untuk membaca teks-teks bacaan bahasa 
Arab. 

  

3. Menumbuhkan kemampuan siswa dalam membaca; baik dengan keras 
maupun diam (silent reading). 

  

4. Menumbuhkan kemampuan siswa agar dapat membaca dengan tepat, 
lancar dan mampu membedakan pokok pikiran dengan data tambahan. 

  

5. Menumbuhkan nilai-nilai akhlak yang baik dari teks bacaan siswa.   
6.    
D Kecakapan Menulis Ya Tidak 
1. Membiasakan siswa untuk berpikir logis dan sistematis.   
2. Mengkondisikan siswa untuk mampu mengungkapkan dengan bahasa 

Arab apa yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan situasi yang 
berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. 

  

3. Menyiapkan siswa menghadapi situasi-situasi yang menuntut mereka 
untuk menggunakan bahasa Arab dengan baik dan mampu 
mengungkapkannya dalam bentuk tulisan. 

  

4. Menguasai penggunaan bahasa Arab dalam kaidah penulisan secara 
benar. 

  

5. Mengarahkan siswa agar dapat menjelaskan pemikiran dengan 
menggunakan kata dan ungkapan yang benar. 

  

6.    
E Pengajaran Kaidah Ya Tidak 
1. Memahamkan siswa ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang benar dan 

mampu mencontohnya dengan tepat. 
  

2. Menumbuhkan kemampuan siswa dalam menelaah teks bahasa Arab 
dan memahami hubungan antar susunan yang berbeda-beda. 

  

3. Mengusahakan siswa agar mampu mengungkapkan kalimat bahasa 
Arab dengan benar dan meminimalisasi kesalahan dalam berbicara 
dan tulisan. 

  

4. Menumbuhkan kemampuan siswa agar dapat membedakan kesalahan 
dari materi yang didengarkan dan yang dibaca serta mengetahui 
sebab-sebab kesalahan tersebut. 

  

5.    
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  جمهورية إندونيسيا
  وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم
 اإلسالمية الحكومية ماالنـج

 
 

 

  كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

  استبانة تحكيم الخبير

على أساس المواقف في مركز اللغة العربية معهد دار  منهج تعليم اللغة العربية
  العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا

  

  :أعدها

  نور الهادي عبد العظيم
  ٠٩٧٢٠٠٧٠: رقم القيد

  

  :تحت اشراف
  األستاذ الدكتور محمد عينين، الماجستير

  الدكتور ولدانا وركاديناتا، الماجستير
  

  للعام الجامعي
    م ٢٠١١-٢٠١٠
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  تحكيم الخبير استبانة

منهج تعليم اللغة العربية على أساس المواقف في مركز اللغة العربية معهد دار 
  العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا

  :امالء البيانات التالية

  

  تعليمات عامة

 .بإندونيسيااللغة العربية منهج تعليم يف خبري لل ةاالستبانة موجه هذه  - ه 
حتليل صالحية املنهج املصمم لتعليم اللغة العربية دف هذه االستبانة إىل   -و 

 .يف املعهد االسالمي
نتيجة هذه االستبانة تكون مرجعا أساسيا للباحث يف جتربة تصميم منهج   -ز 

تعليم اللغة العربية على أساس املواقف يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم 
 .االسالمي بانيوأنيار باميكاسان

يف العمود الذى ) √(اخلبري االجابة املالئمة وتضع عالمة  واملرجو أن خيتار  -ح 
 .يعرب تعبريا صادقا عن وجهة نظره

  

    :اسم اخلبري                      
  العربيةيف منهج تعليم اللغة   :ختصص اخلبري                   
    : املنصب                         
    :مكان العمل                    
    :تاريخ التحكيم                  
    :التوقيع                          
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  :المواقفعلى أساس  اللغة العربيةمنهج تعليم 
  قبولغري م) ١(، مقبول) ٢(جيد، ) ٣(، جيد جدا) ٤(، تازمم) ٥: (الصفة

  الصفة  املضمون  الرقم
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

            اإلطار العام -١

  :املالحظة واالرشادات
  
  
            ذاتية املركز -٢

  :املالحظة واالرشادات
  
  
            التقومي الدراسي -٣

  :املالحظة واالرشادات
  
  
            املنهج على أساس املواقف -٤

  :املالحظة واالرشادات
  
  
            األهداف العامة -٥

  :املالحظة واالرشادات
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            األهداف اخلاصة لالستماع -٦

  :واالرشاداتاملالحظة 
  
  
            األهداف اخلاصة للكالم -٧

  :املالحظة واالرشادات
  
  
            األهداف اخلاصة للقراءة -٨

  :املالحظة واالرشادات
  
  
            األهداف اخلاصة للكتابة -٩

  :املالحظة واالرشادات
  
  

            )املواقف الىت هي موضوعات املادة(احملتوى  -١٠

  :املالحظة واالرشادات
  
  

            املفرداتتعليم  -١١

  :املالحظة واالرشادات
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            األنشطة التعليمية -١٢

  :املالحظة واالرشادات
  
  

            طرق التعليم  -١٣

  :املالحظة واالرشادات
  
  

            االختبارات والتقومي -١٤

  :املالحظة واالرشادات
  
  

            )Syllabus(املخطط الدراسي  -١٥

  :املالحظة واالرشادات
  
  

على تفضلكم باالجابة عن هذه االستبانة ومساحتكم التكرم باعطاء وأخريا، أشكركم 
املالحظة واملداخالت واالرشادات الىت تفيد هذا البحث، واألمل الكبري يف أن تكون اجابتكم 
اسهاما عظيما يف حماولة حتسني تعليم اللغة العربية يف هذا املركز خاصة ويف املعاهد االسالمية 

  .آمني. عموعا
  ٢٠١١فرباير  ٧ماالنج، 
  الباحث

  
  نور اهلادي عبد العظيم
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  جمهورية إندونيسيا
  وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم
 اإلسالمية الحكومية ماالنـج

 
 

 

  كلية الدراسات العليا
 قسم تعليم اللغة العربية

  عن صالحية المنهجاستبانة 

 منهج تعليم اللغة العربية على أساس المواقف 
  في مركز اللغة العربية معهد دار العلوم االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا

  

  :أعدها

  نور الهادي عبد العظيم
  ٠٩٧٢٠٠٧٠: رقم القيد

  

  :تحت اشراف
  األستاذ الدكتور محمد عينين، الماجستير

  الدكتور ولدانا وركاديناتا، الماجستير
  

  
  للعام الجامعي

    م ٢٠١١-٢٠١٠
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  صالحية المنهجعن استبانة 
  :امالء البيانات التالية

  تعليمات عامة
العربية مبعهد دار هذه االستبانة موجهة للمدرسني اللغة العربية يف مركز اللغة   - ط 

 .العلوم بانيوأنيار
دف هذه االستبانة على حتليل مدى صالحية املنهج املصمم لتعليم اللغة   -ي 

 .العربية هلذا املركز
يف العمود الذى ) √(واملرجو أن خيتار املدرس االجابة املالئمة وتضع عالمة   -ك 

 ".ال"أو " نعم"يعرب تعبريا صادقا عن وجهة نظره، وذلك الجابة 

  األهداف التعليمية  الرقم
  االجابة

  ال  نعم
      هل رأيت أن اإلطار العام وذاتية املركز هو الواقع املوجود فيه حقيقة؟ - ١
ذا املركز؟ - ٢       هل رأيت أن التقومي الدراسي املصمم صاحل للتطبيق 
هل رأيت أن األهداف التعليمية على أساس املواقف مالئمة للتطبيق  - ٣

  ذا املركز؟
    

للمواد الدراسية املختارة هلذا ) املوضوعات(هل رأيت أن املواقف  - ٤
  املنهج صاحلة لالستعمال يف هذا املركز؟

    

ذا املركز؟ - ٥       هل رأيت أن تعليم املفردات املصمم صاحل للتطبيق 
      هل رأيت أن األنشطة التعليمية املكتوبة كلها قد حققها املركز؟ - ٦

    :اسم املدرس                    
    :املادة يف التدريس               
    :التاريخ                          
    :التوقيع                          
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هل رأيت أن طرق التعليم املصممة للمواد الدراسية هلذا املنهج مناسبة  - ٧
  ذا املركز؟ 

    

هل رأيت أن التقومي املقرتح لقياس جناح التعليم يف هذا املنهج صاحلة  - ٨
ذا املركز؟   لالستعمال 

    

هل رأيت أن مصادر التعليم املكتوب متوفرة لتعليم اللغة العربية يف  - ٩
  هذا املركز؟

    

ذا -١٠ ذا املنهج صاحل للتطبيق  هل رأيت أن املخطط الدراسي املصمم 
  املركز؟

    

هل رأيت أن هذا املنهج على أساس املواقف عموما صاحل لالستعمال -١١
  يف هذا املركز؟

    

وأخريا، أشكركم على حسن مساعدتكم باالجابة عن هذه االستبانة واألمل الكبري أن 
تعليم اللغة العربية يف هذا املركز خاصة ويف املعاهد  تكون اجابتكم نافعة يف حتسني

  .االسالمية عموعا
  ٢٠١١ماريس ٢٨باميكاسان، 

  الباحث
  

  نور اهلادي
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  دليل املقابلة
منهج تعليم اللغة العربية على أساس المواقف في مركز اللغة العربية معهد دار العلوم 

  االسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا
  

  :حتليل حاجات الطالب واملدرسني عن املواقف يف تعليم اللغة العربية أهداف
   .يف استخدام اللغة العربيةالرمسية مواقفهم  ةملعرف -١
  ٠يف احلياة اليوميةالعربية الكتشاف كيف يستخدم الطالب اللغة  -٢
  .اللغة العربيةتعليم لطالب فيما يتعلق بالكتشاف اخلربة السابقة لدى ا -٣
  .الثقافيةو  الطالب الشخصيةلتحديد خصائص  -٤

  
على األهداف السابقة،  أكيد لتمدير مركز اللغة العربية لوهذا دليل األسئلة الجراء املقابلة مع 

  : كاآليت
يف هـــذا  القائمـــة حاليـــًا وكيـــف ينظـــر إليهـــاالعربيـــة اللغـــة اســـرتاتيجية تعلـــيم مـــا  -١

 ؟ املركز
 ؟ حاليا يف هذا املركزاملواقف الىت قد أجريت يف تعليم اللغة العربية ما  -٢
تمع املختلفة؟ املركز ما التأثري الذي ميكن أن حيدثه  -٣  يف قطاعات ا
 ؟ هذا املركزوالتقاليد يف تدريس اللغة املوجودة يف األنشطة التعليمية ما  -٤
 مىت بداية األنشطة التعليمية ومىت النهاية؟ -٥
 كم عدد أيام الدراسة يف السنة، وكم أيام عطلتها؟ -٦
 وإىل تدريسها ؟ ة العربية العامة إىل اللغ كيف ينظر -٧

  ٢٠١١فرباير  ٥ماالنج، 
  الباحث

  
  

  نور اهلادي
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املقابلة مع رئيس مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم وفيما يلي عرض نتيجة 
فرباير  ١٧أجريت هذه املقابلة يف مكتبه يوم السبت، و  ،االسالمي بانيوأنيار باميكاسان

الباحث منه بعض املعلومات األساسية تأكيدا لالستبانة الىت م، وقد حصل  ٢٠١١
 .وزعها لدى الطالب

 ؟ يف هذا املركز القائمة حالياً وكيف ينظر إليهاالعربية اللغة اسرتاتيجية تعليم ما  - ١
رأى مدير املعهد أن من اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية 

بانيوأنيار هي تكوين البيئة العربية املالئمة، حيث كون  مبعهد دار العلوم االسالمي
الطالب يف عدة جمموعات يعقد فيها املناقشة فيما بينهم يبحث فيه األحكام الفقهية، 

أن هذه االسرتاتيجية فعالة يف ترقية  -خالل سنوات األخرية–ورأينا . أو النحو والصرف
 .مهارة الكالم والقراءة

 ؟ ريت يف تعليم اللغة العربية حاليا يف هذا املركزاملواقف الىت قد أجما  - ٢
يف احلقيقة، قد جرى تعليم اللغة العربية على أساس املواقف يف هذا املركز نفس 

قد طبقنا تعليم املواقف يف %  ٩٠املواقف الىت قدمها الباحث، ورمبا أستطيع أن أقول 
القراءة، إالّ أنه مل يزل تطبيق التعليم يف مواقف %   ٨٠االستماع والكالم، وحوايل 

 %. ١٠تطبيق تعليم الكتابة مبثل املواقف الىت قدمتها قليال حوايل 
تمع املختلفة؟ املركز ما التأثري الذي ميكن أن حيدثه  - ٣  يف قطاعات ا

تمع بوسيلة اخلرجيني، وهم يعلمون اللغة العربية يف تكون  تأثري املركز يف ا
واحلمد هللا، لقد تطور املركز اآلن حيث فتح سبع  .جمتمعهم أو يف مناطقهم األصل

شعب فروع للمركز يف تعليم اللغة العربية للمبتدئني، وهذا التطوير سيستمر اىل بعض 
تمع إن شاء اهللا  .املناطق حسب متطلبات ا

 ؟ هذا املركزوالتقاليد يف تدريس اللغة املوجودة يف األنشطة التعليمية ما  - ٤
يف املركز كثرية ومتنوعة احلمد هللا، يف الصباح يقرأ الطالب  التعليميةاألنشطة 

أما يف الليل يقرؤون نظم نبذة الىت مجعها . األمثلة التصريفية معا قبل تنفيذ تعليم الصباح
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يد قبل بداية املناقشة عن األحكام الفقهية بالعربية ويف النهار . احلاج كياهي عبد ا
  . قدموا حفظها بعد صالة العشاء اىل رؤساء الغرفةيكتبون املفردات الىت البد أن ي

وأما األنشطة األسبوعية فهي اجلولة األسبوعية حول املعهد مع احلديث باللغة 
العربية كل صباح يوم اجلمعة، ويف ليلة اجلمعة احملاضرة العامة الىت استحضر املركز احملاضر 

وعلى الطالب . ية ويطور لغتهممن خارج املعهد حىت يشجع الطالب يف تعلم اللغة العرب
  .أيضا اجبار الكالم بالعربية كل يوم الثالثاء واجلمعة ولياليهما

وهناك أيضا ما يسمى باألنشطة الشهرية والسنوية، أما الشهرية فمثل املناقشة 
وأما األنشطة السنوية فهي الزيارة الودية . الكربى جلميع سكان املركز وشعبه من كل غرفة

مرتني يف السنة جللب محاسة الطالب وتوثيق صلة الرحم بني املعاهد -على األقل–
 .وألخري املسابقة اللغوية لكل آخر السنة الدراسية. االسالمية

 مىت بداية األنشطة التعليمية ومىت النهاية؟ - ٥
بدأت كل أنشطة املركز بعد أن يستقر الطالب فيه، وذلك يف العادة من أول 

اية الد   .راسة يف املركز هي منتصف مايو لكل سنة دراسيةيونيو لكل سنة، و
 كم عدد أيام الدراسة يف السنة، وكم أيام عطلتها؟ - ٦

مع األسف ليس عندنا التقومي الدراسي فال نستطيع حتديد ايام الدراسة يف السنة 
 ٥٠حوايل (بالضبط، وأما أيام العطلة يف املركز فهي تامعة للمعهد مثل شهر رمضان 

وطبعا يوم اجلمعة لكل ) أيام ١٠(، وذكرى مولد الرسول )أيام ٥(ضحى ، وعيد األ)يوما
 . أسبوع
 وإىل تدريسها ؟ ة العربية كيف ينظر العامة إىل اللغ - ٧

تمع املعهد حيث  رأي العام ملركز اللغة العربية على سبيل العام جيد، والسيما 
ازداد مشرتكو اختبار القبول لكل سنة، وهذا يدل على أن رغبتهم للمشاركة بالربامج 

وأما من حيث تعليم اللغة العربية، فبعضهم يقول أنه غري كاف ألنه . املوجودة فيه عالية
 . تابة بشكل جيدمل يدرس فيه مهارة الك
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Pedoman Wawancara 
Desain Kurikulum Berbasis Silabus Situasional dalam Pengajaran Bahasa 

Arab di Markaz Bahasa Arab PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan 
Madura 

 
Tujuan Analisis Kebutuhan Siswa Berbasis Silabus Situasional 
1. Untuk mengetahui situasi-situasi yang secara resmi dibutuhkan dalam 

bahasa Arab. 
2. Untuk mengungkap bagaimana siswa menggunakan bahasa Arab dalam 

kehidupan sehari-hari. 
3. Untuk mengetahui pengalaman terdahulu siswa dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 
4. Untuk mengetahui karakteristik kepribadian dan budaya siswa. 

Inilah pedoman wawancara dengan Direktur Markaz Bahasa Arab mengacu pada 
tujuan-tujuan di atas: 

1. apa saja strategi pengajaran bahasa Arab yang sekarang ada dan 
bagaimana pandangan Anda? 

2. apa saja situasi-situasi dalam pengajaran bahasa Arab yang telah 
dilaksanakan? 

3. situasi-situasi apa saja yang mungkin digunakan dalam bahasa Arab yang 
belum tercakup dalam angket yang peneliti sebarkan? 

4. apa pengaruh Markaz Bahasa Arab yang mungkin terjadi pada tatanan 
masyarakat yang bermacama-macam? 

5. pengalaman dan tradisi apa yang ada dalam pengajaran bahasa Arab di 
Markaz ini? 

6. kapan pembelajaran bahasa Arab dimulai dan kapan terakhir setiap 
tahunnya? 

7. berapa jumlah hari efektif dalam satu tahun? dan kapan hari-hari 
lburnya? 

8. bagaimana pendapat orang umum terhadap bahasa Arab dan 
pengajarannya? 

 
Malang, 05 Februari 2011 
Peneliti 
 
 
Nurul Hadi, Lc 
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berikut transkip wawancara peneliti bersama Ustadz Yazid Affan, Direktur 
Markaz Bahasa Arab PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan yang dilaksanakan 
pada hari sabtu tanggal 5 Pebruari 2011 di kantornya:  
 
Apa saja strategi pengajaran bahasa Arab yang sekarang ada dan 
bagaimana pandangan Anda? 
 
strategi pengajaran bahasa arab yang ada di markaz bahasa arab darul lum 
banyuanyar di antaranya adalah penciptaan lingkungan bahasa arab, pembagian 
para peserta pada beberapa kelompok yang kemudian diadakan diskusi antara 
mereka, ada juga suatu ketika membahas tentang ilmu nahwu, shorrof dan bahkan 
fiqh juga. 
pandangan saya, strategi ini cukup baik dan banyak berpengaruh dalam 
meningkatkan maharatul kalam wal qiraah. 
 
Apa saja situasi-situasi dalam pengajaran bahasa Arab yang telah 
dilaksanakan? 
 
banyak sekali, bahkan kalau mengacu pada daftar situasi-situasi yang diajukan 
sandara peneliti, bisa dikatakan situasi mendengar dan berbicara ada sekitar 90 % 
yg sudah dilaksanakan. kalau situasi untuk kemahiran membaca sekitar 80 % yang 
sudah dilaksanakan. sedangkan situasi untuk kemahiran menulis sekitar 10 % 
yang sudah dilaksanakan. 
 
Situasi-situasi apa saja yang mungkin digunakan dalam bahasa Arab yang 
belum tercakup dalam angket yang peneliti sebarkan? 
 
ada, lebih tepatnya untuk situasi berbicara dan mendengar, yaitu berdiskusi 
tentang hukum-hukum fiqh salaf maupun kontemporer. yang itu dilaksanakan 
setiap malam di markaz bahasa arab ini. 
 
Apa pengaruh Markaz Bahasa Arab yang mungkin terjadi pada tatanan 
masyarakat yang bermacama-macam? 
 
biasanya ada alumni markaz bahasa arab yang langsung mengajar bahasa arab di 
tempat asalnya, seperti kalau di pondok ini di blok asal mereka tinggal masing-
masing. apalagi sekarang cabang markaz bahasa arab di pondok ini sudah ada 7 
cabang dan itu insyaallah akan terus bertambah sejauh ada kemungkinan baik dari 
segi tempat dan fasilitas. 
 
Pengalaman dan tradisi apa yang ada dalam pengajaran bahasa Arab di 
Markaz ini? 
 
alhamdulillah banyak, terutama tradisi membaca amtsilah tahsrifiyah, kitab karya 
muhammad maksum ali. kitab ini dibaca setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. 
selain itu juga membaca kitab nubdzah karya KH. Abdul Majid yang dibaca setiap 
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malam sebelum diskusi. kedua kitab ini menerangkan tentang kaidah nahwu dan 
shorrof. pembacaan kitab ini dilakukan secara bersama-sama dipandu oleh ruasa’ 
(musyrif) markaz. kalau sudah khatam dilanjutkan dengan membaca kitab alfiyah 
dan menghafalkan satu bait setiap hari diajukan kepada ketua kamar masing-
masing. 
 
Bagaimana pendapat orang umum terhadap bahasa Arab dan 
pengajarannya? 
 
alhamdulillah cukup baik, bahkan setiap tahunnya di pondok ini para pendaftar 
untuk menjadi peserta markaz bahasa arab terus membludak, bahkan tidak sedikit 
dari mereka yang tidak kebagian, karena memang tempatnya sangat terbatas. 
 
mengenai pengajarannya, ada yang mengtakan kurang optimal karena semua 
maharah belum bisa benar-benar diterapkan, seperti maharatul qiraah dan kitabah, 
tetapi secara umum kebanyakan orang menilai sudah cukup baik. 
 
Apa saja potensi atau sumber daya masyarakat yang dapat mendukung 
pembaharuan kurikulum bahasa Arab di Markaz ini? 
 
yaitu semua ru`asa’ (tutor) dikutkan studi mingguan di PP. Darul Lughah Akkor 
Pamekasan asuhan Ust Ghazali, Lc., M.Hi. studi ini adalah studi untuk para 
pengajar bahasa arab bagi selain orang arab. kemudian setiap minggu, ust ghazali  
juga mengajar di markaz bahasa arab ini yang pesertanya semua anggota markaz 
berikut cabang-cabangnya. biasanya juga ada studi banding antar pondok 
pesantren setahun bisa 2 atau 3 kali. 
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  نتيجة حتليل املواقف لتعليم مهارة االستماع والكالم:)١(جدول رقم 
Descriptive Statistics 

جملة  ܺ المعدل المائوي
 التحصیل

أعلى 
 النتائج

أقل 
 النتائج

عدد 
 المجیبون

 المواقف

  التحيات والتهاين ٨٧ 0 5 402 435 % 92
  السؤال عن املهنة -أ ٨٧ 0 5 373 435 % 86
  السؤال عن السكن - ب ٨٧ 0 5 369 435 % 85
  السؤال عن الوقت - ج ٨٧ 0 5 357 435 % 82
  السؤال عن أعضاء األسرة -أ ٨٧ 0 5 341 435 % 78
  النشاطات اليومية يف البيت - ب ٨٧ 0 5 366 435 % 84
  السؤال عن املواد الدراسية واحلصة -أ ٨٧ 0 5 390 435 % 90
  خارج الفصل الغري منهجية النشاطات - ب ٨٧ 0 5 360 435 % 83
  يف املطعم ٨٧ 0 5 317 435 % 73
  السوق/ يف الدكان  ٨٧ 0 5 321 435 % 74
  اىل خارج املدينة -أ ٨٧ 0 5 348 435 % 80
  اىل خارج البالد - ب ٨٧ 0 5 358 435 % 82
  السؤال عن اجلهة ٨٧ 0 5 338 435 % 78
  الكالم التلفونية ٨٧ 1 5 359 435 % 83
  مشاهدة املبارة الرياضية ٨٧ 0 5 314 435 % 72
  التلفيزيون/ مشاهدة األفالم  ٨٧ 0 5 302 435 % 69
  ترحيب الضيوف ٨٧ 0 5 363 435 % 83
  الطبخ يف املطبخ ٨٧ 0 5 312 435 % 72
  الصالة باجلماعة يف املسجد ٨٧ 0 5 368 435 % 85
  اجازة املعهد االسالمي ٨٧ 1 5 364 435 % 84
  االمتحان النهائي الوطين ٨٧ 0 5 342 435 % 79
  التنزه اىل األماكن السياحية ٨٧ 0 5 367 435 % 84
  املسابقة آخر السنة ٨٧ 0 5 349 435 % 80
  يف املستشفى ٨٧ 0 5 320 435 % 74
  األعياد يف االسالم ٨٧ 0 5 380 435 % 87
  الزيارة الودية ٨٧ 0 5 387 435 % 89
  موسم احلج ٨٧ 0 5 351 435 % 81
  شهر رمضان ٨٧ 0 5 376 435 % 86
  احلديث عن التكنولوجية احلديثة ٨٧ 0 5 375 435 % 86
  احلديث عن التسامح يف االسالم ٨٧ 0 5 368 435 % 85
  احلديث عن سباق البقرة وحضارة مادورا ٨٧ 0 5 290 435 % 67
  مادورااحلديث عن جسر سورامادو ومستقبل  ٨٧ 0 5 342 435 % 79
  احلديث عن القيم واألخالق ٨٧ 0 5 404 435 % 93
  احلديث عن األحداث السارة ٨٧ 0 5 320 435 % 74

     ٨٧  
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  القراءةنتيجة حتليل املواقف لتعليم مهارة :)٢(جدول رقم 
Descriptive Statistics 

مجموعة  ܺ المعدل المائوي
 التحصیل

أعلى 
 النتائج

أقل 
 النتائج

المجیبونعدد   المواقف 

  قراءة الكتب الفقهية عن الطهارة 87 0 5 419 435 % 96
  قراءة الكتب الفقهية عن الصالة 87 0 5 414 435 % 95
  قراءة الكتب الفقهية عن الزكاة 87 0 5 411 435 % 94
  قراءة الكتب الفقهية عن الصوم 87 0 5 413 435 % 87
  الفقهية عن احلجقراءة الكتب  87 0 5 405 435 % 86
  قراءة الكتب الفقهية عن املعاملة 87 0 5 404 435 % 86
  قراءة الكتب الفقهية عن النكاح 87 0 5 398 435 % 84
  قراءة كتب التاريخ عن هجرة األمة االسالمية  87 0 5 398 435 % 84
  قراءة كتب التاريخ عن غزوة االسالم 87 0 5 390 435 % 82
  قراءة كتب التاريخ عن سرية الرسول ص 87 0 5 402 435 % 84
  قراءة القصة القصرية عن املغامرة 87 0 5 314 435 % 66
  قراءة األخبار يف النشرة العربية 87 0 5 354 435 % 74
  قراءة النص عن الثقافة املادورية 87 0 5 336 435 % 77
  قراءة النص عن اخلطبة بالعربية 87 0 5 390 435 % 90
  قراءة النص عن التسامح يف االسالم 87 0 5 364 435 % 84
  قراءة النص عن القيم السامية واألخالق 87 0 5 396 435 % 91
  قراءة النص عن األحداث السارة 87 0 5 328 435 % 75
  قراءة النص عن التكنولوجية احلديثة 87 0 5 342 435 % 79

     87  
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  الكتابةنتيجة حتليل املواقف لتعليم مهارة : )٣(جدول رقم 
Descriptive Statistics 

مجموعة  ܺ المعدل المائوي
 التحصیل

أعلى 
 النتائج

أقل 
 النتائج

عدد 
 المجیبون

 المواقف

  تعبري عن النشاطات اليومية بالعربية  87 0 5 370 435 % 85
  كتابة تلخيص اخلطبة بالعربية  87 0 5 371 435 % 85
  كتابة تلخيص األفالم بالعربية 87 0 5 306 435 % 70
  كتابة تلخيص الكتاب بالعربية 87 0 5 343 435 % 79
  كتابة اخلطابات الودية بالعربية 87 0 5 355 435 % 82
  كتابة اخلطابات الرمسية بالعربية 87 0 5 366 435 % 84
  كتابة النشاطات يف املدرسة بالعربية 87 0 5 339 435 % 78
  التعبري عن نفسه 87 0 5 338 435 % 78
  التعبري عن عملية حدوث الشيئ 87 0 5 340 435 % 78
  كتابة املقال البسيط عن الثقافة  87 0 5 335 435 % 77
  كتابة األخبار عن نشاطات الطالب املعهدية  87 0 5 358 435 % 82
  كتابة اخلربات يوم اجازة املعهد 87 0 5 345 435 % 79
  كتابة خربات السفر اىل خارج املدينة 87 0 5 319 435 % 73
  كتابة اخلربات يف املستشفى 87 0 5 291 435 % 67
  كتابة اخلربات يف السوق 87 0 5 284 435 % 65

     87  
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  البيانات من االستبانة عن حتليل املواقف احملتاجة لدى الطالب: )٤(جدول رقم 
  التحصيلمستوى   املواقف  الرقم

  املالحظة  الصفة  املائوية ةاملعدل  :مواقف االستماع والكالم   -أ
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %92  ات والتهاينتحيال   -١
٢-   

رف
لتعا

ا
  

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %86  السؤال عن املهنة -أ

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %85  السؤال عن السكن -ب   -٣

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %82  عن الوقتالسؤال  -ج   -٤

٥-   

سرة
األ

  

    مهم  %78  السؤال عن أعضاء األسرة -أ
 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %84  النشاطات اليومية يف البيت -ب   -٦

٧-   

رسة
املد

يف 
  

السؤال عن املواد الدراسية  -أ
  واحلصة

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  90%

النشاطات خارج الفصل الغري  -ب   -٨
  منهجية

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  83%

    مهم  %73  يف املطعم   -٩
    مهم  %74  السوق/ يف الدكان  -١٠
١١- 

سفر
يف ال

  
    مهم  %80  اىل خارج املدينة -أ

  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %82  اىل خارج البالد -ب -١٢
    مهم  %78  السؤال عن اجلهة -١٣
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %83  التلفونيةالكالم  -١٤
    مهم  %72  مشاهدة املبارة الرياضية -١٥
    مهم  %69  التلفيزيون/ مشاهدة األفالم  -١٦
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %83  ترحيب الضيوف -١٧
    مهم  %72  يف املطبخ الطبخ -١٨
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %85  الصالة باجلماعة يف املسجد -١٩
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %84  اجازة املعهد االسالمي -٢٠
    مهم  %79  االمتحان النهائي الوطين -٢١
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %84  التنزه اىل األماكن السياحية -٢٢
    مهم  %80  املسابقة آخر السنة -٢٣
    مهم  %74  يف املستشفى -٢٤
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  للتعليم خمتارة وصاحلة  مهم جدا  %87  األعياد يف االسالم -٢٥
 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %89  الزيارة الودية -٢٦

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %81  موسم احلج -٢٧

  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %86  شهر رمضان -٢٨
 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %86  احلديث عن التكنولوجية احلديثة -٢٩

 للتعليمخمتارة وصاحلة   جدا مهم  %85  التسامح يف االسالماحلديث عن  -٣٠

    مهم  %67  سباق البقرة وحضارة مادورااحلديث عن  -٣١
  خمتارة وصاحلة للتعليم مهم  %79  جسر سورامادو ومستقبل مادورااحلديث عن  -٣٢
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %93  احلديث عن القيم واألخالق -٣٣
    مهم  %74  احلديث عن األحداث السارة -٣٤
  اضافة من املدرس     األحكام الفقهيةاملناقشة عن  -٣٥
        مواقف القراءة  -ب
 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %96  قراءة الكتب الفقهية عن الطهارة   -١

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %95  قراءة الكتب الفقهية عن الصالة   -٢

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %94  قراءة الكتب الفقهية عن الزكاة   -٣

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %87  قراءة الكتب الفقهية عن الصوم   -٤

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %86  قراءة الكتب الفقهية عن احلج   -٥

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %86  قراءة الكتب الفقهية عن املعاملة   -٦

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %84  قراءة الكتب الفقهية عن النكاح   -٧

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %84  قراءة كتب التاريخ عن هجرة األمة االسالمية    -٨

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %82  قراءة كتب التاريخ عن غزوة االسالم   -٩

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %84  قراءة كتب التاريخ عن سرية الرسول ص -١٠

    مهم  %66  املغامرةقراءة القصة القصرية عن  -١١
    مهم  %74  قراءة األخبار يف النشرة العربية -١٢
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم  %77  قراءة النص عن الثقافة املادورية -١٣
 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %90  قراءة النص عن اخلطبة بالعربية -١٤

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %84  قراءة النص عن التسامح يف االسالم -١٥

 للتعليمخمتارة وصاحلة   مهم جدا  %91  قراءة النص عن القيم السامية واألخالق -١٦

    مهم  %75  قراءة النص عن األحداث السارة -١٧
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم  %79  قراءة النص عن التكنولوجية احلديثة -١٨
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  اضافة من الطلبة     قراءة عن تطور االسالم عرب التاريخ -١٩
        الكتابةمواقف   -ج
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %85  تعبري عن النشاطات اليومية بالعربية    -١
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %85  كتابة تلخيص اخلطبة بالعربية    -٢
    مهم  %70  كتابة تلخيص األفالم بالعربية   -٣
    مهم  %79  كتابة تلخيص الكتاب بالعربية   -٤
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %82  بالعربيةكتابة اخلطابات الودية    -٥
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %84  كتابة اخلطابات الرمسية بالعربية   -٦
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم  %78  كتابة النشاطات يف املدرسة بالعربية   -٧
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم  %78  التعبري عن نفسه   -٨
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم  %78  التعبري عن عملية حدوث الشيئ   -٩

  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم  %77  كتابة املقال البسيط عن الثقافة  -١٠
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم جدا  %82  كتابة األخبار عن نشاطات الطالب املعهدية  -١١
  خمتارة وصاحلة للتعليم  مهم  %79  كتابة اخلربات يوم اجازة املعهد -١٢
    مهم  %73  اىل خارج املدينةكتابة خربات السفر  -١٣
    مهم  %67  كتابة اخلربات يف املستشفى -١٤
    مهم  %65  كتابة اخلربات يف السوق -١٥
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  ملركز اللغة العربية الدراسيالتقومي ): ٥(جدول رقم 
BULAN 

TANGGAL 
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٨٦ 
 

  يف مركز اللغة العربيةالستبانة األهداف العامة اجابات املدرسني والطالب : )٦(جدول رقم 

  األهداف العامة  الرقم
    مستوى التحصيل

  املالحظة الصفة املعدل املئوية  ال  نعم
أن حيسن الطالب استخدام اللغة العربية الفصحى  -١

وتوظيفها يف تسيري شئون احلياة اليومية يف خمتلف 
االت  .ا

47  ٤٧ ١  
 

٤٨  
 

مهم   98%
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز 

أن يقدر الطالب املوقف الذي هم فيه، فيتكلم مبا يناسب  -٢
 .املقام، وخيتار األسلوب املالئم للموقف

39 
 

٤٨ ٣٩ ١٩ 81% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

لغة القرآن واحلضارة والفكر : الطالب اللغة العربية أن حيب -٣
ا على مواكبة متطلبات احلياة يف خمتلف  الىت أثبت قدر

 .العصور

46 
 

٤٨ ٤٦ ٢ 96% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

أن يتصل الطالب بالرتاث العريب االسالمي، ويطلع على  -٤
ما ما فيه من مناذج رائعة، ومنجزات عظيمة من خالل 
م اللغوية  .يقدم هلم من نصوص فصيحة، ويف حدود قدرا

44 
 

٤٨ ٤٤ ٤ 92% 
 

مهم 
صاحل ليكون  جدا

 هدفا للمركز

أن يتصل الطالب بالعامل حوله، ويعرف ما يدور فيه من  -٥
 .أحداث ومنجزات علمية ومبتكرات ويتفاعلون معها

40 
 

٤٨ ٤٠ ٨ 83% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

  



٨٧ 
 

  اخلاصة لتعليم مهارة االستماع يف مركز اللغة العربيةاألهداف اجابات املدرسني والطالب الستبانة : )٧( جدول رقم

  الرقم
  مستوى التحصيل  األهداف اخلاصة لتعليم مهارة االستماع

  املالحظة الصفة املعدل املئوية  ال  نعم
يتناسب تنمية القدرة على تتبع املسموع، والسيطرة عليه مبا  -١

 .مع غرض املستمع
47 
 

٤٨ ٤٧ ١ 98% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

التدريب على فهم املسموع يف سرعة ودقة من خالل متابعة  -٢
املتكلم، وتوجيه ما يقول اىل مساره الصحيح، وتفهم املعىن 

 .من خالل عمليات التنغيم املصاحبة للصوت

47 
 

٤٨ ٤٧ ١ 98% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

تنمية القدرة على استخالص الفكرة الرئيسية من األفكار  -٣
واحلقائق واملفاهيم يف املادة املسموعة، والتفريق بينها وبني 

 .األفكار الثانوية أو اجلزئية

40 
 

٤٨ ٤٠ ٧ 83% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

 تنمية القدرة على احلكم على صدق حمتوى املادة املسموعة -٤
يف ضوء املعايري املوضوعية الىت تتمثل يف اخلربة الشخصية، 
ونظام القيم واملعايري، والواقع االجتماعي، وهدف املتحدث 

 .من احلديث

38 
 

٤٨ ٣٨ ١٠ 79% 
 

الصالحية  مهم
 ناقصة ليكون

   هدفا للمركز

 43 .تنمية القدرة على تقومي احملتوى، تشخيصا وعالجا -٥
 

مهم  90% ٤٨ ٤٣ ٥
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

  



٨٨ 
 

  اخلاصة لتعليم مهارة الكالم يف مركز اللغة العربيةاألهداف اجابات املدرسني والطالب الستبانة : )٨(جدول رقم 

  الرقم
  مستوى التحصيل  لتعليم مهارة الكالم األهداف اخلاصة

  املالحظة الصفة املعدل املئوية  ال  نعم
 48 .النطق، وطالقة اللسان، ومتثل املعاينتعويد الطالب اجادة  -١

 
صاحل ليكون  مهم جدا 100% ٤٨ ٤٨ ٠

 هدفا للمركز
تعويد الطالب التفكري املنطقي، وترتيب األفكار، وربط  -٢

  .بعضها البعض
42 
 

صاحل ليكون  مهم جدا 88% ٤٨ ٤٢ ٦
 هدفا للمركز

متكني الطالب من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات  -٣
م وأعماهلم داخل املركز باملعهد  م وجتار مالئمة، تتصل حبيا

 .أو خارجه يف عبارة سليمة

43 
 

صاحل ليكون  مهم جدا 90% ٤٨ ٤٣ ٥
 هدفا للمركز

زيادة منو املهارات والقدرات الىت بدأت تنمو عند الطالب يف  -٤
من مناقشة، وعرض لألفكار واآلراء، : فنون التعبري الوظيفي

 .الكلمات واخلطبوالقاب 

43 
 

٤٨ ٤٣ ٥ 90% 
 

صاحل ليكون  مهم جدا
 هدفا للمركز

تنمية الثقة بالنفس من خالل مواجهة زمالئه يف املركز أو  -٥
 .خارجه

40 
 

صاحل ليكون  مهم جدا 83% ٤٨ ٤٠ ٨
 هدفا للمركز

  
  



٨٩ 
 

  القراءة يف مركز اللغة العربيةاخلاصة لتعليم مهارة األهداف اجابات املدرسني والطالب الستبانة : )٩(جدول رقم 

  لتعليم مهارة القراءة األهداف اخلاصة  الرقم
    مستوى التحصيل

  املالحظة الصفة املعدل املئوية  ال  نعم
بناء رصيد مناسب من املفردات الىت تساعد على فهم  -١

 .القطع الىت متتد اىل عدة فقرات
48 
 

٤٨ ٤٨ ٠ 100% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

تنمية الرغبة والشوق اىل القراءة واالطالع، والبحث عن  -٢
  .املواد القرائية اجلديدة

44 
 

٤٨ ٤٤ ٤ 92% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

 43 .الصامتة واجلهرية: تنمية القدرة على القراءة بنوعيها -٣
 

مهم  90% ٤٨ ٤٣ ٥
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

الطالب على القراءة يف سالمة وانطالق وفهم، تنمية قدرة  -٤
وعلى التمييز بني األفكار اجلوهرية والعرضية فيما يقرؤه، 

 .وعلى فهم األفكار الضمنية

44 
 

٤٨ ٤٤ ٤ 92% 
 

مهم 
 جدا

صاحل ليكون 
 هدفا للمركز

 36 .تنمية القيم اخللقية، الىت تثبت تفوق االنسان املسلم -٥
 

الصالحية  مهم 75% ٤٨ ٣٦ ١٢
 ناقصة ليكون

 هدفا للمركز
  
  



٩٠ 
 

  اخلاصة لتعليم مهارة الكتابة يف مركز اللغة العربيةاألهداف اجابات املدرسني والطالب الستبانة : )١٠(جدول رقم 

  لتعليم مهارة الكتابة األهداف اخلاصة  الرقم
    مستوى التحصيل

  املالحظة الصفة املعدل املئوية  ال  نعم
 32 .التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وربط بعضها ببعضتعويد الطالب  -١

 
٤٨ ٣٢ ١٦ 67% 

 
الصالحية  مهم

ناقصة 
 ليكون

 هدفا للمركز
متكني الطالب من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل  -٢

م، وأعماهلم داخل املركز وخارجه يف عبارة سليمة صحيحة م وجتار   .حبيا
43 
 

٤٨ ٤٣ ٥ 90% 
 

صاحل ليكون  جدا مهم
 هدفا للمركز

اعداد الطالب للمواقف احليوية الىت تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على  -٣
 .ممارسة الكتابة املناسبة يف املوقف املناسب

44 
 

٤٨ ٤٤ ٤ 92% 
 

صاحل ليكون  مهم جدا
 هدفا للمركز

السيطرة الكاملة على االستخدامات الصحيحة للغة، وعلى ضوابط التعبري  -٤
الكتايب ومكوناته، كسالمة اجلملة، وتقسيم املوضوع اىل فقرات، واستخدام 

 .عالمات الرتقيم، ورسم احلروف، واملظهر الالئق بالكتابة املعربة

47 
 

٤٨ ٤٧ ١ 98% 
 

صاحل ليكون  مهم جدا
 هدفا للمركز

متكني الطالب من توضيح األفكار باستخدام الكلمات املناسبة، واألسلوب  -٥
 . املناسب

40 
 

٤٨ ٤٠ ٨ 83% 
 

صاحل ليكون  مهم جدا
 هدفا للمركز

  



٩١ 
 

  اخلاصة لتعليم القواعد يف مركز اللغة العربيةاألهداف اجابات املدرسني والطالب الستبانة : )١١(جدول رقم 

  لتعليم مهارة القواعد األهداف اخلاصة  الرقم
    مستوى التحصيل

  املالحظة الصفة املعدل املئوية  ال  نعم
اقدار الطالب على حماكاة األساليب الصحيحة، وجعل  -١

هذه احملاكاة مبنية على أساس مفهوم بدال من أت تكون 
 .آلية حمضة

48 
 

٤٨ ٤٨ ٠ 100% 
 

صاحل ليكون  مهم جدا
 هدفا للمركز

تنمية القدرة على دقة املالحظة، والربط، وفهم العالقات  -٢
ة، اىل جانب  مترين الطالب املختلفة بني الرتاكيب املتشا

  .على التفكري املنظم

43 
 

٤٨ ٤٣ ٥ 90% 
 

صاحل ليكون  مهم جدا
 هدفا للمركز

اقدار الطالب على سالمة العبارة، وصحة األداء، وتقومي  -٣
اللسان، وعصمته من اخلطأ يف الكالم، أي حتسني الكالم 

 .والكتابة

44 
 

٤٨ ٤٤ ٤ 92% 
 

صاحل ليكون  مهم جدا
 هدفا للمركز

القدرات الطالب على متييز اخلطأ فيما يستمعون تنمية  -٤
 .اليه، ويقرؤونه ومعرفة أسباب ذلك ليتجنبوه

46 
 

٤٨ ٤٦ ٢ 96% 
 

صاحل ليكون  مهم جدا
 هدفا للمركز

  
   



٩٢ 
 

  اجابات اخلرباء الستبانة حتكيم منهج تعليم اللغة العربية على أساس املواقف: )١٢(جدول رقم 
  قبولغري م) ١(، مقبول) ٢(جيد، ) ٣(، جيد جدا) ٤(، تازمم) ٥: (الصفة

  املضمون  الرقم
  املعدل املئوي  الصفة  عدد اخلرباء

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
  للممتاز%  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٣  اإلطار العام   -١
  للممتاز%  ٦٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٣  ذاتية املركز   -٢

  جليد جدا%  ٣٣
  للممتاز%  ٦٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٣  التقومي الدراسي   -٣

  جليد جدا%  ٣٣
  ٣  املنهج على أساس املواقف   -٤

  للممتاز%  ٣٣  ٠  ٠  ٠  ٢  ١
  جليد جدا%  ٦٧

  للممتاز%  ٦٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٣  األهداف العامة   -٥
  جليد جدا%  ٣٣

  للممتاز%  ٣٣  ٠  ٠  ٠  ٢  ١  ٣  األهداف اخلاصة لالستماع   -٦
  جليد جدا%  ٦٧

  للممتاز%  ٦٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٣  األهداف اخلاصة للكالم   -٧



٩٣ 
 

  جليد جدا%  ٣٣
  للممتاز%  ٣٣  ٠  ٠  ٠  ٢  ١  ٣  اخلاصة للقراءة األهداف   -٨

  جليد جدا%  ٦٧
  جليد جدا%  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٠  ٣  األهداف اخلاصة للكتابة   -٩

  للممتاز%  ٣٣  ٠  ٠  ٠  ٢  ١  ٣  )املواقف الىت هي موضوعات املادة(احملتوى    -١٠
  جليد جدا%  ٦٧

  للممتاز%  ٦٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٣  تعليم املفردات   -١١
  جليد جدا%  ٣٣

  للممتاز%  ٦٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٣  التعليميةاألنشطة    -١٢
  جليد جدا%  ٣٣

  للممتاز%  ٦٧  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٣  طرق التعليم    -١٣
  جليد جدا%  ٣٣

  للممتاز%  ٣٣  ٠  ٠  ٠  ٢  ١  ٣  التقومي   -١٤
  جليد جدا%  ٦٧

  للممتاز%  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٣  )Syllabus(املخطط الدراسي    -١٥

  



٩٤ 
 

  املنهجاجابات املدرسني الستبانة صالحية : )١٣(جدول رقم 
  األهداف التعليمية  الرقم

  مستوى التحصيل
 الصفة املعدل املئوية  ال  نعم  عدد املدرسني

  ممتاز  %100  ٠  ١١  ١١  هل رأيت أن اإلطار العام وذاتية املركز هو الواقع املوجود فيه حقيقة؟   -١
ذا املركز؟   -٢  ممتاز  %100  ٠  ١١  ١١  هل رأيت أن التقومي الدراسي املصمم صاحل للتطبيق 

ذا املركز؟   -٣  ممتاز  %100  ٠  ١١  ١١  هل رأيت أن األهداف التعليمية على أساس املواقف مالئمة للتطبيق 

للمواد الدراسية املختارة هلذا املنهج صاحلة لالستعمال  )املوضوعات(املواقف هل رأيت أن    -٤
  يف هذا املركز؟

 ممتاز  100%  ٠  ١١  ١١

ذا املركز؟هل رأيت أن تعليم املفردات املصمم    -٥  ممتاز  %100  ٠  ١١  ١١  صاحل للتطبيق 

 ممتاز  %100  ٠  ١١  ١١  هل رأيت أن األنشطة التعليمية املكتوبة كلها قد حققها املركز؟   -٦

 ممتاز  %100  ٠  ١١  ١١  ؟ ذا املركز املصممة للمواد الدراسية هلذا املنهج مناسبةالتعليم هل رأيت أن طرق    -٧

ذا  لالستعمال ةلقياس جناح التعليم يف هذا املنهج صاحلهل رأيت أن التقومي املقرتح    -٨
 ممتاز  %100  ٠  ١١  ١١  ؟املركز

  جيد جدا  %82  ٢  ٩  ١١  ؟املركزيف هذا مصادر التعليم املكتوب متوفرة لتعليم اللغة العربية هل رأيت أن    -٩
ذا املركز؟   -١٠ ذا املنهج صاحل للتطبيق    ممتاز  %91  ١  ١٠  ١١  هل رأيت أن املخطط الدراسي املصمم 
  ممتاز  %100  ٠  ١١  ١١  هل رأيت أن هذا املنهج على أساس املواقف عموما صاحل لالستعمال يف هذا املركز؟   -١١

  



٩٥ 
 

  )١٤(رقم  جدول
  جدول توزيع حفظ المفردات 

األسبوع   األيام  الرقم
)١(  

األسبوع 
)٢(  

األسبوع 
)٣(  

األسبوع 
)٤(  

المجموع 
  في الشهر

المجموع في 
  السنة

  مفردة ٣٠  مفردة ٥  مفردة ٥  مفردة ٥  مفردة ٥  السبت   - ١

١١
٥

 
ردة 

مف
x ٩ 

هر 
أش

 =
١٠

٣٥
 

فردة
م

  

 مفردة ٣٠ مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥  األحد   - ٢

 مفردة ٣٠ مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥  االثنني   - ٣

 مفردة ٣٠ مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥  الثالثاء   - ٤

 مفردة ٣٠ مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥  األربعاء   - ٥

 مفردة ٢٥ مراجعة مفردة ٥ مفردة ٥ مفردة ٥  اخلميس   - ٦

  -  -  -  -  -  اجلمعة   - ٧

 ٣٠  المجموع
  مفردة

٣٠ 
  مفردة

٣٠ 
  مفردة

٢٥ 
  مفردة ١١٥  مفردة



٩٦ 
 

  مركز اللغة العربيةاألنشطة التعليمية يف : )١٥(جدول 
  الموعد  األنشطة  الرقم

  كل يوم يف الصباح   التعليم والتعلم يف الصباح -١
  كل يوم يف املساء  تقدمي حفظ املفردات يف املساء -٢
  كل يوم يف الليل  قشة عن األحكام الفقهية يف الليلاملنا -٣
  كل أسبوع يومني وليلتني  يوم الوجوب بكالم اللغة العربية -٤
  أسبوع ليلة اجلمعةكل   احملاضرة العامة ليلة اجلمعة -٥
  كل أسبوع صباح اجلمعة  اجلولة األسبوعية -٦
  كل شهر األسبوع األخري  املناقشة الكربى -٧
  مرتني يف السنة  الزيارة الودية -٨
  يف آخر سنة دراسية  املسابقات اللغوية -٩

):١٦(جدول رقم  
 

  نابامیكاسبانیوانیار االسالمي دار العلوم  عھدبم
  م ٢٠١١ -٢٠١٠ العام الدراسي

 

 

  األنشطة اليومية   -أ 
 البيان المكان موعدال األنشطة الرقم

، ٠٥ – ٣٠، ٠٥ قراءة أمثلة التصريف -١
٤٥ 

حول 
 املركز

 األعضاء

حفظ أمثلة التصريف أو بعض نظم ألفية ابن  -٢
 مالك

٠٦ – ٤٥، ٠٥ ،
١٥ 

املشرف مع  قاعة املركز
 األعضاء

، ٠٧ – ١٥، ٠٦ الصباحوالتعلم يف تعليم ال -٣
٠٠ 

األستاذ مع  قاعة املركز
 األعضاء

 املشرفلكل  ٠٠، ١٢ كتابة املفرادات -٤



٩٧ 
 

 غرفة
، ٢٠ – ٣٠، ١٢ حفظ املفراداتتقدمي  -٥

٠٠ 
املشرف مع  قاعة املركز

 األعضاء
، ٢٣ – ٠٠، ٢٢ ناقشة عن األحكام الفقهية امل -٦

٠٠ 
املشرف مع  قاعة املركز

 األعضاء
  األنشطة األسبوعية   -ب 
 البيان فاهداأل األنشطة الموعد الرقم

 حول املعهد وممارستها نشر اللغة العربيةل سبوعيةاألولة اجل صباح يوم اجلمعة  -١
 احملاضر من خارج  تنمية اللغة العربيةل احملاضرة العامة ليلة اجلمعة  -٢
الثالثاء واجلمعة يوم   -٣

  لياليهماو 
  يف أي مكان  اللغة العربية ملمارسة  يوم اللغة العربية

  ةسنويالالشهرية و األنشطة   - ج 
 البيان فاهداأل األنشطة الموعد الرقم

 الثالثاء الرابعةليلة   -١
 لكل شهر

العربية  اللغةالتدريب ب كربىاملناقشة ال
 وفن التعبري

عن موضوع معني يف 
أحكام فقهية أو اجتماعية 

 أو سياسية
على األقل مرتني   -٢

 يف السنة 
ية لتوثيق األخوة االسالمية  الزيارة الودّ

 العربية ممارسة اللغةو 
اىل بعض املعاهد 
اورة  االسالمية ا

الستطالع القوة الفردية   املسابقات اللغوية  آخر سنة دراسية  -٣
  ومحلة اللغة العربية

يشرتك فيها مجيع اعضاء 
  املركز

  
   



٩٨ 
 

  مصادر التعليم: )١٧(جدول 
  البيان  المؤلف  اسم الكتاب  الرقم

  مهارة الكالمتعليم ل  حسن باهرون  )٢-١( احملاورة   - ١
عبد الرمحن ابراهيم الفوزان   العربية بني يديك   - ٢

  وآخرون
مهارة االستماع  تعليمل

 والكالم والقراءة
  والكتابة

مهارة االستماع  تعليمل  آخرونحممود امساعيل صيين و   )٦-١( العربية للناشئني   - ٣
 والكالم والقراءة

  والكتابة
  لتعليم مهارة القراءة  الشيخ حممد نووي اجلاوي  شرح سفينة النجا   - ٤
  لتعليم مهارة الكتابة  إمام أسراري. د  املاهر يف الرسالة   - ٥
  مهارة الكتابة تعليمل  مهيبان  الكتابة امليسرة   - ٦
  لتعليم القواعد  الشيخ إبراهيم البيجوري  شرح عمريطي   - ٧
  القواعدلتعليم   عبد الوصيف حممد  حتفة السنية   - ٨
  لتعليم القواعد  علي معصوم  األمثلة التصريفية   - ٩

يد  نبذة -١٠   لتعليم القواعد  كياهي احلاج عبد ا
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