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  إهـــــــــداء
  

  إىل والدي ووالديت

  أول مبادئ الصدق والوفاء لَذين تلقيت على يديهما الكرميتنيلاملعلمني ا

  نفسهما السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري وعرفت يف

  تقدمة إجالل واحرتام

  

  ذي الذين أدين هلم بالكثرييإىل أسات

  تقديرا وإجالال

  

  إىل اجلنود اهولني الذين حيرتقون لتبقى العربية ســــاجدة يف حمراب القرآن الكرمي

  

  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة

  نوبقائها رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسا



 ج 

  والتقدير الشكر

  
 نعمه على وأشكره حال، كل على العاملني ورب واألرض السموت رب هللا احلمد

 دائمان والسالم الصالة. واملآل احلال يف والثبات النوال، جزيل وأسأله املتوال، وفضله
 آله وعلى املختار، الشاكرين الصابرين خري اهللا عبد بن حممد رسولنا على متالزمان
  :بعد أما بإحسان، الدين يوم إىل تبعهم ومن والتابعني األطهار، وأصحابه

 باحلمد أهلج سبحانه فله البحث، هذا إعداد من باالنتهاء علي اهللا منّ  وقد
 – ويشرفين عطائك وعظيم نعمك جزيل على ترضى، حىت ريب يا احلمد فلك والثناء،

 يف فضل هلم كان الذين إىل والعرفان والتقدير بالشكر أتقدم أن – تعاىل اهللا محد بعد
 إال حيدوهم يكن ومل طلبت، بشئ أحدهم يبخل ومل الوجود حيز إىل البحث هذا إخراج
  : ومنهم املخلص، اجلاد العمل

جامعة موالنا مالك إبراهيم   مدير سفرايوغو، إمام احلاج الدكتور األستاذ مساحة
  .اإلسالمية احلكومية مباالنق

جامعة موالنا مالك  العليا الدراسات كلية عميد ،مهيمن الدكتور األستاذ مساحة
  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

 الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس نور، صاحل شهداء الدكتور مساحة
  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق العليا

 الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم سكرتري ،زلفي مبارك الدكتور مساحة
  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنقجامعة  العليا

 الباحث أفاد الذي األول املشرف ،مصطفى بابكر اهللا قريب الدكتور مساحة
 البحث فكرة بداية منذ البحث هذا إعداد مراحل كل ىف خطواته ووجه وعملياً  علمياً 
  .والتقدير الشكر عظيم الباحث ومن والربكة اجلزاء خري اهللا من فله منه، اإلنتهاء حىت



 د 

 لساىن يعجز فحقاً  الثاين، املشرف ،دمياطي الدين عفيف الدكتور حممد مساحة
 البحث هذا إعداد فرتة طوال والتشجيع العون كل للباحث قدم فقد وتقديره شكره عن
 لتفضله وكان وتوجيهه، الباحث مساعدة عن يوماً  صدره يضق ومل بعلمه يبخل فلم

 ومن والتقدير الشكر خالص مين فله الباحث نفس ىف األثر أكرب البحث هذا مبناقشة
  . والنعمة الثواب عظيم اهللا

 تعليم قسم يف واملعلمني ذياألسات إىل والتقدير الشكر بكل الباحث يتقدم كما
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  العليا الدراسات كلية العربية اللغة

 واملعارف العلوم من قدموه ما على والتقدير الشكر كل الباحث من فلهم. مباالنق
  . اجلزاء خري عىن اهللا وجزاهم  والتشجيع

فوزي الدكتور احلاج  األستاذ إىل والتقدير الشكر بكل الباحث يتقدم كما
 الباحث يتقدم كما .بنجرماسني اإلسالمية احلكومية أنتساريامعة جمدير  ،عصري

رئيس  ،الدكتورندوس احلاج حممد أمني مجال الدين املاجستري إىل والتقدير الشكر بكل
 الباحث يتقدم كما .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريامعة مركز اخلدمة اللغوية جب

 أظفاري نعومة منذ ورمحانـي ربيانـي قد الذين احملرتمني الوالدين إىل والتقدير الشكر بكل
  .النافعة العلوم طلب يف دائما وشّجعاين

 إىل املتواضع العمل هذا إخراج ىف سهمأ من وكل وأصدقائي وزمالئي وألشقائي
  .واالمتنان التقدير وعظيم الشكر خالص مجيعاً  هلم تشجيع، بكلمة ولو الوجود خري

  
  التوفيق ويل واهللا

   



 ه 

  إندونيسـيا جمـهوريــة

  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  ماالنقب  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربــــــــــــــــــــــيـة اللغـة تعليـــــــــم قسم العليا الدراسات كليـــــــــة

  

   المشرفين تقرير

 أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد الرحيم، الرمحن اهللا بسم  

  . أمجعني وصحبه اله وعلى واملرسلني األنبياء

  : الطالب حضره الذي العلمي البحث على االطالع بعد  

  شريف فتح رحمة اهللا  :  سماال

  S2/١٠٧٢٠٠٣٩  :  التسجيل رقم

اإلسالمية احلكومية   أنتساريجامعة تعليم اللغة العربية ىف تطور منهج :   البحث عنوان
            )دراسة وصفية تقوميية( بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

  .اجلامعة جملس إىل تقدميه على املشرفان وافق
  

  األول املشرف

  
 مصطفى بابكر اهللا قريب الدكتور

  الثاين املشرف

  
 دمياطي الدين عفيف الدكتور محمد

  

  ،ديعتم

  العربية اللغة تعليم قسم رئيس

  
  نور صالح شهداء الدكتور

١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: التوظيف رقم



 و 

  إندونيسـيا جمـهوريــة

  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  بماالنق  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربــــــــــــــــــــــيـة اللغـة تعليـــــــــم قسم العليا الدراسات كليـــــــــة

  

  المناقشة لجنة اعتماد

  : البحث عنوان

اإلسالمية الحكومية  بنجرماسين   أنتساريجامعة تعليم اللغة العربية فى تطور منهج 

  )دراسة وصفية تقويمية( كلمنتان الجنوبية

  العربية اللغة تعليم يف املاجستري درجة لنيل تكميلي حبث

 S2/١٠٧٢٠٠٣٩:   التسجيل رقم  اهللا رمحة فتح شريف:    الطالب إعداد

 درجة لنيل شرطا قبوله وتقرر املناقشة جلنة أمام البحث هذا عن الطالب دافع قد

    .م ٢٠١٢ أبريل ٢٤ ،الثالثاء يف يوم وذلك العربية، اللغة تعليم يف املاجستري

 :األساتذة السادة من املناقشة جلنة وتتكون

 ............... : التوقيع  مناقشا رئيسا  إبراهيم سعدحممد  الدكتور .١

 ............... : التوقيع  مناقشا  بكري حممد خبيت الدكتور .٢

 ............... : التوقيع  ومناقشا مشرفا    مصطفى بابكر اهللا قريب الدكتور .٣

 ............... : التوقيع   ومناقشا مشرفا  دمياطي الدين عفيف الدكتور حممد .٤

  يعتمد
  العليا، الدراسات كلية عميد

  
  األستاذ الدكتور مهيمن

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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  الطالب إقرار

  : كاأليت وبياناتى أدناه املوقع أنا

  اهللا رحمـة فتــــــــح شــــريـــف:   الكامل اسم

  ١٠٧٢٠٠٣٩:   التسجيل رقم
  الشرقية كلمنتانمبحافظة  باسري مبنطقة وارا كومام م:     عنوان

 درجــــة لنيــــل النجــــاح شــــروط مــــن شــــرط لتــــوفري حّضــــرا الــــيت الرســــالة هــــذه بــــأنّ  أقــــر

جامعة موالنـا مالـك إبـراهيم  العليا الدراسات برنامج العربية اللغة تعليم ختصص ىف املاجستري
  :عنوان حتت اإلسالمية احلكومية مباالنق

بنجرماسين   اإلسالمية الحكومية أنتساريامعة جتعليم اللغة العربية فى منهج  تطور
  كلمنتان الجنوبية

  )دراسة وصفية تقوميية(

 أحد إّدعى وإذا األخر، أوتأليف غريي إبداع من زورا وما بنفسي وكتبتها حّضرا

 ذلك، على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي، من ليست فعال أا وتبني تأليفه من أّا استقباال

جامعة موالنا مالك إبراهيم  العليا الدراسات كلية على أو املشرف على املسؤولية تكون ولن
  .اإلسالمية احلكومية مباالنق

  .ذلك على أحد جيريين ومل اخلاصة رغبىت على بناء اإلقرار هذا وحررت

  م ٢٠١٢أبريل   ١٠ ماالنق،
  توقيع صاحب اإلقرار

 
  اهللاشريف فتح رحمة 

  S2/ ١٠٧٢٠٠٣٩:   رقم التسجيل
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  ص البحثمستخل

 أنتسـاريجامعـة تعليم اللغة العربيـة ىف تطور منهج . م ٢٠١٢شــــريـــف فتــــــــح رحمـة اهللا، 
. رسـالة املاجسـتري ).دراسـة وصـفية تقومييـة( اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتـان اجلنوبيـة

الـدكتور قريــب اهللا  :املشـرف األول .جامعـة موالنـا مالـك إبـراهيم اإلســالمية احلكوميـة مبـاالنق
  .دمياطي الدين عفيف الدكتور حممد: واملشرف الثاين ،بكر مصطفىبا

  .، تعليم اللغة العربيةتطور منهج: الكلمات األساسية 

علـى طالـب اللغـة، وللغـة العربيـة أربـع وأن لكل لغة مـا مهـارات خاصـة جيـب إجادـا 

وقـد أوجبـت  .، مهـارة القـراءة، ومهـارة الكتابـةمهارة الكـالم، مهـارة االسـتماع: مهارات وهى

الـــوزارة للشـــؤون الدينيـــة بتـــدريس اللغـــة العربيـــة لكـــل مـــن املـــدارس اإلســـالمية بإندونيســـيا مـــن 

ا اتهــدون لتنميــة  هــود الــيت بــذهلكثــرت احملاولــة واجل  وقــد. اإلبتدائيــة حــىت اجلامعــة اإلســالمية

ولكـن مـن األسـف أن املـنهج الدراسـي . كفاءة الطلبة يف اللغة العربية منهجيـا كـان أم طريقيـا

املـــدارس مل يـــؤثر كثـــريا لفهـــم وملعرفـــة هـــذه املهـــارات  مراحـــليف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة لكـــل مـــن 

هذه املهارات كما عن شيئا  نيعرفو  الجهم من املدرسة ر ختن الطلبة بعد أاللغوية األربع حىت 

  . يرجوا هلم املنهج الدراسي

 مـا هـي عناصـر التطـور يف مـنهج تعلـيم اللغـة العربيـة) ١ :هـي أسئلة هـذا البحـثوإن 

مـــا مـــدى مالئمـــة ) ٢، ؟جبامعـــة أنتســـاري اإلســـالمية احلكوميـــة بنجرماســـني كلمنتـــان اجلنوبيـــة

امعـــة أنتســـاري جب) م ٢٠١١م إىل  ٢٠٠٣مـــن  يف املـــدة( تعلـــيم اللغـــة العربيـــة املتطـــور مـــنهج

لغـــري النـــاطقني  تعلـــيم اللغـــة العربيـــة اإلســـالمية احلكوميـــة بنجرماســـني كلمنتـــان اجلنوبيـــة مبـــنهج

جامعــــة أنتســــاري اإلســــالمية تعلــــيم اللغــــة العربيــــة يف مــــنهج عوائــــق تطــــور  هــــي مــــا) ٣، ؟ــــا

  ؟بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية احلكومية



 ط 

تطور  تقوميو صف و لستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التقوميي ا

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية  أنتساريجامعة  يفتعليم اللغة العربية منهج 

 البحث، هذا يف البيانات كل وجلمع. من خالل األهداف، واحملتوى، والطريقة، والتقومي

  .الوثائق حتليلو  االستبانةو  املالحظةو  املقابلة :وهي أساليب، أربعة الباحث ختذا

مجيع عناصر منهج تعليم اللغة  تقد تطور  )١(: هي البحث هذا نتائج أهم ومن

 تفاق بنيالا وجود) ٢(م، ٢٠١١ –م ٢٠٠٣مركز اخلدمة اللغوية منذ السنة العربية يف 

منهج تعليم اللغة العربية لغري مركز اخلدمة اللغوية مع منهج تعليم اللغة العربية يف  تطور

) ٣(، التقليدي اللغة فهم إىل همنهج تعليم اللغة العربية في تطور ولكن يرجع ا، الناطقني

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  تعليم اللغة العربية يف منهج تطور  عوائق نإ

تتصل  اليت عوائقال) ب( تتصل باملعلم واملتعلم اليت العوائق) أ: (إىل صرحتن كلمنتان اجلنوبية

 .تتصل باملباين والوسائل والتجهيزات اليت العوائق) ج(ة بالرتبية واإلدار 
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ABSTRACT 

Syarifaturrahmatullah. 2009. Arabic Learning Curriculum developments at IAIN 
Antasari Banjarmasin South Kalimantan (Descriptive Evaluative Methods). 
Thesis. Program of Pascasarjana, Islamic University Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Advisors: 1. Dr. Ghareeb Allah Babiker Mustafa, 2. Dr. H. M. 
Afifuddin Dimyathi. 
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Each language has its specific competencies which students should possess. In 
Arabic, there are four competencies to be mastered, namely: listening, speaking, 
reading, and writing. Ministry of Religious Affairs has required all schools in 
Indonesia to teach Arabic, ranging from elementary school through college level. 
There have been many experiments and efforts made to improve students skills in 
Arabic, both the curriculum and methodology. However, curriculum for Arabic 
learning that was developed did not give a significant impact in students for 
understanding and knowledge the four language competency itself, even there are 
students who did not know anything about these competencies as intended by the 
curriculum of learning itself. 

Problem statement in this research were: (1) what elements are developing in 
the curriculum of Arabic learning in IAIN Antasari Banjarmasin? (2) Is there a match 
between arabic learning curriculum development at Arabic Language Service Center 
IAIN Antasari with the Arabic learning curriculum for non-Arab speaker? (3) What 
are the obstacles in the development of Arabic learning curriculum at IAIN Antasari 
Banjarmasin? 

This research used descriptive evaluative methods to describe and evaluate 
the progress of arabic learning curriculum at the IAIN Antasari banjarmasin South 
Kalimantan in terms of objectives, materials, methods and evaluation. To obtain 
these data, researchers use four research instruments, namely: interviews, 
observation, questionnaires and documentation. 

The results of this research are as follows: (1) There have been curriculum 
elements development in Arabic learning at the Language Service Center IAIN 
Antasari since 2003 till now, (2) There is a match between arabic learning 
curriculum development in Arabic Language Service Center IAIN Antasari with the 
Arabic learning curriculum for non-Arab speaker, but the pattern of its development 
back to the traditional understanding of the language, (3) Constraints in the 
development of Arabic learning curriculum at Arabic Language Service Center IAIN 
Antasari include: a) the constraints associated with teacher and students, b) 
constraints relating to education and management c) constraints relating to the means 
and media. 
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ABSTRAK 

Syarifaturrahmatullah, 2012. Perkembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa 
Arab di IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: 1. Dr. Ghareeb Allah Babiker Mustafa, 2. Dr. H. M. Afifuddin 
Dimyathi. 

Kata Kunci : Perkembangan Kurikulum, Pembelajaran Bahasa Arab. 

Setiap bahasa memiliki kompetensi-kompetensi khusus yang harus dimiliki 
siswanya. Dalam Bahasa Arab, ada empat kompetensi yang harus dikuasai, yaitu: 
mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Kementrian Agama telah mewajibkan 
seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan Bahasa Arab, mulai dari sekolah 
dasar sampai tingkat kampus. Telah banyak percobaan dan usaha yang dilakukan 
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bahasa arab, baik itu kurikulum 
maupun metodologi. Tetapi kurikulum pembelajaran Bahasa Arab yang 
dikembangkan tersebut tidak memberi dampak yang signifikan dalam pemahaman 
dan pengetahuan siswa terhadap empat kompetensi bahasa itu sendiri, bahkan ada 
siswa yang tidak mengetahui sedikitpun tentang kompetensi-kompetensi tersebut 
sebagaimana yang diharapkan oleh kurikulum pembelajaran itu sendiri. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Unsur-unsur apa saja yang 
berkembang dalam kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di IAIN Antasari 
Banjarmasin? (2) Apakah ada kesesuaian antara perkembangan kurikulum 
pembelajaran Bahasa Arab di Pusat Pelayanan Bahasa IAIN Antasari dengan 
kurikulum pembelajaran Bahasa Arab bagi penutur non-Arab? (3) Apa kendala-
kendala dalam perkembangan kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di IAIN 
Antasari Banjarmasin?  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif evaluatif untuk 
mendiskripsikan dan mengevaluasi perkembangan kurikulum pembelajaran bahasa 
arab di IAIN Antasari banjarmasin Kalimantan Selatan dari segi tujuan, materi, 
metode dan evaluasi. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti mengunakan empat 
instrumen penelitian, yaitu: wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Telah terjadi 
perkembangan unsur-unsur kurikulum pembelajaran Bahasa Arab pada Pusat 
Pelayanan Bahasa IAIN Antasari sejak tahun 2003 sampai sekarang, (2) Adanya 
kesesuaian antara perkembangan kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di Pusat 
Pelayanan Bahasa IAIN Antasari dengan kurikulum pembelajaran Bahasa Arab bagi 
non-Arab, namun pola perkembangannya kembali pada pemahaman tradisional 
terhadap bahasa, (3) Kendala-kendala dalam perkembangan kurikulum pembelajaran 
Bahasa Arab pada Pusat Pelayanan Bahasa IAIN Antasari antara lain: a) kendala-
kendala yang berhubungan dengan guru dan mahasiswa, b) kendala-kendala yang 
berhubungan dengan pendidikan dan manajemen c) kendala-kendala yang 
berhubungan dengan sarana dan media. 
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 محتويات البحث
  

  صفحةال  الموضوع

  أ    ..............................................................  ستهالل ا

  ب    .................................................................  إهداء 

  ج    ........................................................  الشكر والتقدير 

  ه    .........................................................  تقرير املشرفني  

  و    .....................................................  اعتماد جلنة املناقشة 

  ز     ...........................................................  إقرار الطالب 

  ح    ......................................................   مستخلص البحث

  ي    .........................................  باللغة اإلجنليزية البحث مستخلص

  ك    ......................................  باللغة اإلندونيسية مستخلص البحث

  ل    ........................................................  حمتويات البحث 
  

  الفصل األول

  عام والدراسات السابقةاإلطار ال

 ١    ....................................................   البحث مقدمة  -أ 

 ٤    .....................................................  أسئلة البحث   - ب 

 ٥       ...................................................  ف البحث اأهد  - ج 

 ٥    ....................................................  فروض البحث   -د 

 ٥    ......................................................  أمهية البحث   - ه 



 م 

 ٦    ....................................................  حدود البحث   -و 

 ٦    ................................................  حتديد املصطلحات   -ز 

 ٨    ...................................................  الدراسة السابقة   - ح 

  

  الفصل الثانى

  طار النظرياإل
  ١٥    ............................................  مفهوم املنهج : املبحث األول 

 ١٦    .............................................  مفهوم املنهج التقليدي   -أ 

 ١٧    ..............................................  مفهوم املنهج احلديث  - ب 

  ٢٠    ..............................  العربيةأسس منهج تعليم اللغة : املبحث الثاين 

 ٢٠    ............................................  األسس الرتبوية للمنهج   -أ 

 ٢٧    ............................................  األسس النفسية للمنهج   - ب 

 ٣٥       .........................................  األسس اإلجتماعية للمنهج  - ج 

 ٣٧    .............................................  األسس اللغوية للمنهج  -د 

  ٤٠    ...........................  عناصر منهج تعليم اللغة العربية : املبحث الثالث

 ٤٠    ................................................  األهداف التعليمية   -أ 

 ٤٢    ...........................................................  احملتوى   - ب 

 ٤٤       .....................................................  طرق التدريس   - ج 

 ٤٥    ...........................................................  التقومي   -د 

  ٤٧    ..............  أنواع مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا :املبحث الرابع 

 ٤٧    ....................................................  املنهج النحوي   -أ 



 ن 

 ٤٩    .....................................................  منهج املواقف   - ب 

 ٥٢       ......................................................  منهج الفكرة   - ج 

 ٥٦    ...............................................  منهج متعدد األبعاد   -د 

  ٥٧    .....................  عوائق تطوير منهج تعليم اللغة العربية: املبحث اخلامس 

 

  لثالثالفصل ا

 البحث منهجية

 ٦٣    .....................................................   البحث منهج  -أ 

 ٦٤    ....................................................  البحث  ميدان  - ب 

 ٦٤    .................................   هاالبيانات ومصادرها وأساليب مجع  - ج 

 ٧٠    .............................................  فحص صحة البيانات   -د 

 ٧١    ....................................................   حتليل البيانات  - ه 

  

  رابعالفصل ال

  عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها وتقويمها
اإلســــالمية احلكوميــــة بنجرماســــني كلمنتــــان  أنتســــاريجامعــــة عــــن تارخييــــة حملــــة   -أ 

 ٧٤    ..........................................................  اجلنوبية

ــــــة  أنتســــــاريامعــــــة مركــــــز اخلدمــــــة اللغويــــــة جبحملــــــة عــــــن   - ب  اإلســــــالمية احلكومي

 ٧٦    .......................................................   بنجرماسني

 ٨٠       ....................................................   البيانات عرض  - ج 

 ٨٩    .............................................   وتقوميها حتليل البيانات  -د 



 س 

  

  الفصل الخامس
  توصيات البحثو  نتائج البحث

 ٩٨    ......................................................  البحثنتائج   -أ 

 ١٠٠    ...................................................  توصيات البحث  - ب 

 ١٠٢   ...............................................  صادر والمراجعقائمة الم

  قائمة المالحق

  دليل وأداة البحث  :  لحق األولامل

  الوثائق اإلدارية  :  امللحق الثاين

  الصور  :  امللحق الثالث

  بطاقة اإلشراف  :  رابعامللحق ال

  السرية الذاتية للباحث  :  امسامللحق اخل
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  األول الفصل

  السابقة والدراسات العام اإلطار

  ثالبح مقدمة  -  أ 

وللتقدم العلمـي والتكنولـوجي . نعيش اآلن يف عصر التقدم العلمي والتكنولوجيي

اهلائل منذ بداية  القرن العشـرين وبدايـة القـرن احلـادي والعشـرين أثـر كبـري يف تقـدم احليـاة 

أمههـا ميـدان الرتبيـة والتعلـيم ومـا يتعلـق ـذا البشرية وتطورها يف كافـة ميـادين احليـاة ومـن 

. ١امليــدان مــن أمــور عديــدة ســواء يف أهدافــه، أو وســائله، أو طرائــق تدريســه، أو مناهجــه

  .كذلك يف تعليم اللغة العربية حىت اآلن

يف العـــامل متـنــــوعة منهـــا اللغـــة العربــــية، ومـــن املعلـــوم لـــدينا أن  اتونعـــرف أن اللغـــ

والعربية وهي إحدى اللغـات الـيت تتطـور مـن آن إىل . اللغة العربـية هلا دور كـبـري يف احليـاة

  .و عظيمة يف هذا العصرأخر، وهي أيضا حتتل مكانة مهمة  آن ووقت إىل

القـرآن الكــرمي املتعبـد  وة وخالـدة، هـواللغة العربـية هـي لغـة الـدين ولغـة رسـالة حيـ

بقراءته وهـي وعـاء العــقيدة اإلسـالمية مـدى الـدهر، مث هـي أداة الفكــر العلمـي يف أزهـى 

عصـور النهضة البشرية فكانت لغة العلماء يف العامل املتحضر كله على ممّر القرون واللغـة 

  ٢).دين صابرحمي ال(هي الثقافة اخلصبة املتنوعة والفن اإلنساين املبدع 

                                                           

التربية و  استخدام الحاسوب و االنترنت في ميادينجودت سعادة و عادل فايز السرطاوي،  ١

 ٢٥. ص) ٢٠٠٣دار الشروق للنشر و التوزيع، : االردن –عمان ( التعليم،

: السودان( قضايا نشر اللغة العربية والثقافة العربية األسالمية في الخارج،حمي الدين صابر،   ٢
 ٢١. ، ص)١٩٨٢معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، 
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مــا مــن شــك أن اللغــة العربيــة هــي إحــدى اللغــات احليــة الــيت يــزداد اإلقبــال علــى و 

وهــي اللغــة الثانيــة الــيت جيــري تدريســها إجباريــا يف بعــض الــبالد . تعلمهــا يف أحنــاء العــامل

اإلســالمية يف العــامل كمــا أــا هــي اللغــة الرابعــة أواخلامســة مــن بــني أهــم اللغــات األجنبيــة 

  .مها يف كثري من البالد األوروبيةيتعل اليت يتم

غريهــا هـــي بوإن مــن بعــض األهـــداف الرئيســية مـــن تعلــيم اللغـــة العربيــة للنـــاطقني 

تنمية قـدرة التلميـذ علـى النطـق الصـحيح للغـة والـتكلم مـع النـاطقني بالعربيـة كالمـا معـربا 

  ٣.لعربية بدقة وطالقةيف املعىن سليما يف األداء وتنمية قدرة التلميذ على الكتابة باللغة ا

ا علــى طالــب اللغــة، جادــومــن املعلــوم أن لكــل لغــة مــا مهــارات خاصــة جيــب إ

مهـارة الكـالم، مهـارة االسـتماع، مهـارة القـراءة، ومهـارة : وللغة العربية أربع مهارات وهى

لشـــؤون الدينيـــة بتـــدريس اللغـــة العربيـــة لكـــل مـــن املـــدارس ة لالـــوزار  تالكتابـــة، وقـــد أوجبـــ

وقــــد خّصــــت اجلامعــــة . اجلامعــــة اإلســــالميةحــــىت اإلســــالمية بإندونيســــيا مــــن اإلبتدائيــــة 

ولكــن . اإلســالمية بكليــة اللغــة العربيــة مــن ناحيــة تعلــيم اللغــة، وفنــون اللغــة وأدب اللغــة 

املـدارس مل يــؤثر   مراحــللكــل مـن  تعلـيم اللغــة العربيـة يفمـن األســف أن املـنهج الدراســي 

جهم مـن املدرسـة ر ختـن الطلبـة بعـد أكثريا لفهم وملعرفة هذه املهارات اللغوية األربـع حـىت 

  . املنهج الدراسي مهل اهذه املهارات كما يرجو عن شيئا  نو يعرف ال

ا اتهــدون لتنميــة كفــاءة الطلبــة يف واجلهــود الــيت بــذهل تكثــرت احملــاوال  نعــم، فقــد

هنـاك مشـكالت  ال تـزالبيـد أن بعـد مـرور سـنوات . اللغة العربية منهجيـا كـان أم طريقيـا

د أن مصـدرها ينحصـر جنـالنظر إيل تلك املشكالت  عندو . من شأا أن تعر قل براجمها

                                                           

: إيسسكو –الرباط ( مناهجه وأساليبه، - طقين بها تعليم العربية لغير النا رشدي أمحد طعيمة، ٣
 ٦٤-٦٣. ، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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الكفـاءة اللغويـة  :نظام املدرسة نفسها ومنهجها الدراسـي، والثـاين: يف ثالثة أمور، األول

الكفـــاءة اللغويـــة للطلبـــة :  دم يف تطبيـــق املـــنهج املقــرر، والثالـــثاجـــإللمدرســني ومـــدى 

  .ورغبام يف دراستها

عفري أن املنهج الدراسي هو بالنسبة إىل املنهج، قال حيىي بن حسن بن أمحد اجل

يأخـذها التلميـذ  املواد اليت تدرس للتلميذ داخل الفصـل يف جمـاالت مـن املعرفـة املختلفـة،

تطـور دائمـا يتغـري و ياملـنهج و  ٤.ليصل ا إىل مستوى ما، أو ليتخرج ا من املدارس مثال

وتطـوير املـنهج هـو العمليـة الـيت تعـين حتسـني املـنهج املوجـود اصـال مـن . تطور الزمنل اتبع

يعــين وضــع فأمــا التخطــيط . ٥خــالل اإلضــافة آو االســتبدال آو احلــذف بتخطــيط معــني

أحسـن صـورة إىل منهج جديـد غـري موجـود أصـال، وتطـوير املـنهج يعـين الوصـول بـاملنهج 

 ةقـدر الو . حىت يؤدي الغرض املطلوب منه بكفـاءة واقتصـاد يف الوقـت واجلهـد والتكـاليف

ملــاذا تطــوير املــنهج؟ هــو بأســباب منهــا ســوء وقصــور و . علــى تنفيــذ املــنهج اجلديــد املطــور

ت أيت مل تعــد تســاير التطــورات، وبســبب التغــريات والتطــورات الــيت طــر املنــاهج احلاليــة الــ

علــى التلميــذ واملعرفــة واتمــع، ومــن أجــل التنبــؤ باحتياجــات الفــرد واتمــع ألن املنــاهج 

ن نقـــارن مناهجنـــا مبنـــاهج أهـــي أداة لبنـــاء الشـــخص، واملقارنـــة بانظمـــة أكثـــر تقـــدما أي 

  .هج الدول املتقدمة تربوياالدول املتطورة ونطورها لتقرتب من منا

مركـز تطوير منهج تعليم اللغة العربية يف  مرات عدة حصلقد فنظر إىل ذلك، بال

 طــّورلقـد و  .منــذ قيامـه بنجرماسـني  امعـة أنتســاري اإلسـالمية احلكوميـةجب اخلدمـة اللغويـة

مركـــز ؤســـاء األهـــداف واحملتـــوى والطريقـــة والتقـــومي حســـب تبـــديل ر  مركـــز اخلدمـــة اللغويـــة

                                                           

 Uin: ماالنج( الكتابة مهارة عل العربيةوتطبيقية اللغة تعليم منهج تطوير. الدين حبر أوريل  ٤

Maliki Press، ٢٦ . ص، )٢٠١٠ 
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٤ 
 

لطلبــة يف هــذا التطــوير لتحســني ولرتقيــة تعلــيم اللغــة العربيــة ل لقــد أجــريو . اخلدمــة اللغويــة

 بنجرماسـني  امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، وجلعلى حنو خاص مركز اخلدمة اللغوية

  .عام على حنو

 م قــد غــّري  ٢٠١١إىل  ٢٠٠٣ويف عمليــة تطــوير مــنهج تعلــيم اللغــة العربيــة منــذ 

فيجعل اللغة املستعملة يف حمتوى  املنهج لغتني، لغـة . حمتوى  املنهج اللغويةمركز اخلدمة 

   .الطريقة املستخدمة بسبب تغري احملتوى تفتغري . عربية ولغة اندونيسية

تعلــيم اللغــة العربيــة مــنهج بــالنظر إىل ذلــك، أراد الباحــث أن يصــف ويقــّوم تطــور 

بنجرماســني كلمنتـــان اجلنوبيــة الـــذي وقــع مـــن   جامعــة أنتســـاري اإلســالمية احلكوميـــة يف

 .م ٢٠١١ سنةالحىت  م ٢٠٠٣سنة ال

 البحث أسئلة  -  ب 

  :أسئلة هذا البحث كما يأيتإن اعتماًدا على مقدمة البحث السابقة 

امعة أنتساري اإلسالمية جب منهج تعليم اللغة العربية التطور يف هي عناصرما  - ١

 ؟بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية احلكومية

م إىل  ٢٠٠٣من  يف املدة( املتطور تعليم اللغة العربية منهجما مدى مالئمة  - ٢

 بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية امعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةجب) م ٢٠١١

 ؟لغري الناطقني ا تعليم اللغة العربية مبنهج

جامعة أنتساري اإلسالمية  يفتعليم اللغة العربية منهج عوائق تطور  هي ما - ٣

 ؟بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية احلكومية

 



٥ 
 

  البحث أهداف  - ج 

 :ويهدف هذا البحث كما يأيت

امعة أنتساري اإلسالمية جب تعليم اللغة العربيةالتطور يف منهج  عناصرمعرفة  - ١

 .بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية احلكومية

م  ٢٠٠٣من  يف املدة( تعليم اللغة العربية املتطور منهجمدى مالئمة معرفة  - ٢

بنجرماسني كلمنتان  امعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةجب )م ٢٠١١إىل 

 .لغري الناطقني ا تعليم اللغة العربية اجلنوبية مبنهج

جامعة أنتساري اإلسالمية  يفتعليم اللغة العربية منهج عوائق تطور معرفة  - ٣

 .بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية احلكومية

 فروض البحث  - د 

  امعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةجبإن عملية تطور منهج تعليم اللغة العربية 

، لغري الناطقني ا تعليم اللغة العربية مبنهجمالئمة غري  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

  امعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةجبعملية تطور منهج تعليم اللغة العربية و

 .وجيدامل تكن كافيا  بنجرماسني

  البحث أهمية  - ه 

  :من الناحية النظرية 

 .تعليم اللغة العربية لرتقية كفاءة الطالبمنهج توضيح عملية تطوير  - ١

الل املنـاهج وطرائقهـا يف خـمـن  تطوير الدراسةمن كن نتائج هذا البحث أن مت - ٢

 .هارات األربعاملتعليم  



٦ 
 

أنتســـــاري امعـــــة املعـــــارف واملعلومـــــات للباحـــــث وجل البحـــــث يف زيـــــادة إســـــهام - ٣

 .عن تطوير املنهج بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية اإلسالمية احلكومية

  : من الناحية التطبيقية

تطـــوير مـــنهج  عمليـــة صـــممي املـــنهج يفمللمدرســـني و لاآلراء أو األفكـــار  قـــدميت - ١

 .تعليم اللغة العربية

 .أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية عن تطوير منهج تعليم اللغة العربية - ٢

 البحث حدود  -  و 

ويف هذا البحث حّدد الباحث حبثه على ثالثة حدود، وهي احلدود املوضوعية 

  .واحلدود املكانية واحلدود الزمانية

وحبث هذا البحث . تعليم اللغة العربيةمنهج تطور   :  احلدود املوضوعية - ١

 .م٢٠١١-٢٠٠٣املنهج مند سنة 

  اإلسالمية احلكوميةامعة أنتساري جب مركز اخلدمة اللغوية  :  احلدود املكانية - ٢

 .بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

 . م٢٠١٢-٢٠١١العام الدراسي   :  احلدود الزمانية - ٣

  المصطلحات تحديد  - ز 

 نهجتطور امل - ١

املنهج هو كل اخلربات التعليمية والرتبوية واإلجتماعية والثقافية اليت يئها 

النمو الكامل بقصد مساعدم علي  -داخل املدرسة وخارجها - املدرسة لطالا

  .الشامل وتعديل سلوكهم وذلك من أجل حتقيق أهدافها الرتبوية



٧ 
 

وتطوير املنهج هو العملية اليت تعين حتسني املنهج املوجود اصال من خالل 

  ٦اإلضافة آو االستبدال آو احلذف بتخطيط معني

 منهج هذا البحث هو تغرييف تعليم اللغة العربية  منهجتطور ب املقصود وأما

 .تعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية - ٢

هو إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة : التعليم

  ٧.واملهارات واالجتاهات والقيم

اللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم وأعظم مقومات القومية العربية، و 

وهي اآلن اللغة الرمسية يف مجيع . ية عاشت دهرها يف تطور ومناءوهي لغة حية قو 

األقطار العربية الشقيقة، ولغة التفاهم بني الشعوب العربية كما أا لغة التعليم يف 

مجيع املدارس واملعاهد وأكثر الكليات اجلامعية، وهي كذلك لغة الصحافة واإلذاعة 

  ٨.والقضاء والتأليف يف البالد العربية

. الوحدةتعليم اللغة العربية بنظرية  ة يف هذا البحث هوتعليم اللغة العربيو 

املراد بنظرية الوحدة يف تعليم اللغة أن ننظر إىل اللغة على أا وحدة مرتابطة و 

 . متماسكة، وليست فروعا مفرقة خمتلفة
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: مكة( ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، الجزء األولرشدي أمحد طعمة،  ٧
 ١١٤ .ص ،)م١٩٨٦ مطابع جامعة أم القرى،

 . ص ،)١٩٦٨ دار املعارف،: القاهرة( ،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم، ٨
٤٨ 



٨ 
 

 السابقة اتالدراس  - ح 

 ٢٠١٠نورديانا عارفة، -١

العربية يف مراكز اللغة باملعاهد اإلسالمية منهج تعليم اللغة : "موضوع البحث •

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جب"مبادورا

 .مباالنقاحلكومية 

 : أهداف البحث، واألهداف هلذا البحث هي •

معرفة األهداف، وأنواع احملتويات، والطرق املستخدمة والوسائل والتقومي يف  -

 .للغة مبادورامراكز اض بع

ومعرفة مدي مالئمة منهج تعليم اللغة العربية يف مراكز اللغة مبادورا مبنهج تعليم  -

 .اللغة العربية لغري الناطقني ا

هذا البحث هي دراسة وصفية تقوميية حتليلية، يف ونوع الدراسة : منهج البحث •

مركز اللغة (مبادورا  النبذة التارخيية ملراكز اللغة املختارة عرض علىحتتوي  هي دراسة

يف معهد األمني اإلسالمي، ومركز اللغة يف معهد دار العلوم، ومركز اللغة يف معهد 

، ويليها الوصف عن منهج التعليم فيها، مث أقامت الباحثة حتليل تلك )منبع العلوم

 .املناهج وتقوميها

 : أهم النتائج •

-  ذه املراكز الثالثة، يدل من حيث بنية املنهج، إن تطبيق منهج اللغة العربية

األهداف، واحملتوى، والطريقة، والوسائل  علىعلى عناصر متكاملة تشتمل 

 .والتقومي



٩ 
 

من حيث بنية املنهج، إن منهج تعليم اللغة العربية بكل املراكز الثالثة، يدل  -

 .على مالئمته مبنهج تعليم اللغة العربية احلديثة للناطقني بغريها

اللغة العربية ذه املراكز الثالثة، يدل بأن مركز اللغة مبعهد من حيث أثار تعليم  -

دار العلوم، ومركز اللغة يف معهد منبع العلوم، أقوى وأشد تأثري للطلبه من تعليم 

 .اللغة العربية يف مركز اللغة يف معهد األمني اإلسالمي

 ٢٠٠٨زهرة بنداري،  -٢

 –" كراجنآسم الموجنان  منهج تعليم اللغة العربية يف معهد: " موضوع البحث •

دراسة عن تعليم مهاريت الكالم واالستماع يف املدرسة الثانوية يف معهد كراجنآسم 

امعة موالنا ، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جب)املشكالت واحللول(الموجنان 

 .مباالنقمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 

 : أهداف البحث، واألهداف هلذا البحث هي •

املشكالت املتعلقة مبهاريت الكالم واالستماع يف املدرسة الثانوية يف معهد  معرفة  -

 .كراجنآسم الموجنان

حماولة إجياد احللول هلا من الطريقة واملواد والوسائل التعليمية وكذلك الزمن املقرر  -

لتدريس مهاريت الكالم واالستماع املناسبة بالنظرية العلمية لتدريس مهاريت 

 .اعالكالم واالستم

، من حيث ةاملنهج املستخدم هلذا البحث هي دراسة وصفية الكيفي: منهج البحث •

 طلبالتناول بياناا من مدير املعهد ورئيس املدرسة الثانوية ومدرس اللغة العربية و 

 .ذه املدرسة



١٠ 
 

أن املنهج املستخدمة يف املدرسة الثانوية يف معهد كراجنآسم الموجنان : أهم النتائج •

شروط تعليم مهاريت الكالم واالستماع اجليد  من مادته وطريقته مل تستوف 

 .ووسائل تعليمه وكذلك احلصة املستخدمة يف التدريس

 ٢٠٠٨عبد السعيد،  -٣

منهج اللغة العربية مبدرسة رمحنية املتوسطة اإلسالمية مبنور : "موضوع البحث •

ة موالنا امع، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جب"مراجني دماك جاوى الوسطى

 .مباالنقمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

يهدف هذا البحث إىل معرفة اتساق منهج تعليم اللغة العربية : أهداف البحث •

 .مبدرسة رمحنية املتوسطة اإلسالمية مع اجتياجات طالا

يهدف . استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التقوميي: منهج البحث •

وصف ظواهر أحداث أو أشياء معينة ويهتم أيضا بتقرير ما ينبغي هذا البحث إىل 

هلا البحث، وذلك يف ضوء قيم أو معايري و أن تكون عليه األشياء والظواهر اليت يتنا

وال يقتصر البحث الوصفي على مجيع البيانات وتبويبها، وإمنا ميضي إىل ما . معينة

 .ه البياناتهو أبعد من ذلك ألنه بتضمن قدرا من التفسري هلذ

يتضح من نتائج هذا البحث أن املدرسني يؤدون دورا مهما يف تنفيذ : أهم النتائج •

خطط الدراسة الواضحة، وثائق املنهج اجليدة، . املدرسةمنهج اللغة العربية ذه 

العربية ذه املدرسة والوسائل التعليمية التعين بالضرورة اتساق منهج تعليم اللغة 

 .الطالبتياجات حمع ا

 



١١ 
 

 ٢٠٠١محمد حارس الدين خليل،  -٤

 تنفيذ منهج دراسة اللغة العربية باملدرسة العالية اإلسالمية: "موضوع البحث •

حبث مقدم لنيل  ،"احلكومية عرطاصانا جننجوك و احملاولة يف ترقية مستوى طالا

 .مباالنقامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية درجة املاجستري جب

 : أهداف البحث •

هو وصف نتائج خطة املدرسة يف تعليم اللغة العربية طبقا لقواعد تعليمها اليت  -

 .حددا وزارة الشؤون الدينية

 .ق يف منهج دراسة اللغة العربيةئوصف الدوافع و العوا -

يف درس اللغة  مستوى طالاوصف التخطيطات اليت خططتها املدرسة لرتقية  -

 .العربية

وهو . ملنهج املستخدم يف هذ البحث العملي هو املنهج الوصفيا: منهج البحث •

يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع وهو يهتم بوصفها وصفا 

 .دقيقا

 :أهم النتائج •

إن تطبيق منهج دراسة اللغة العربية ذه املدرسة مطابق مبقتضى خطوط  -

يهات التعليم تبلغ درجة من حيث مواد، ومن حيث توج ١٩٩٤التعليم سنة 

 %. ٩١،٦٦مناسباا إىل 

 .قئإن يف تطبيق املنهج دوافع و عوا -

مستوى طالا يف أنه قد خطت املدرسة املؤسسة واألساتذة خطوات يف ترقية  -

 .جمال اللغة العربية
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 ٢٠٠٧ديوي حميدة،  -٥

تطوير منهج اللغة العربية مبدخل احملتوى يف مدرسة نور العلوم : "موضوع البحث •

امعة ، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري جب"ماالنجاإلسالمية الدينية كبونساري 

 .مباالنقموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 : أهداف البحث •

يهدف هذا البحث إىل الكشف عن حقيقة احلال مبدرسة  نور العلوم  -

يف تعليم مادة اللغة العربية بتطبيق منهج  ماالنجاإلسالمية الدينية كبونساري 

 .اللغة العربية املوجودة

وختطيط عملية تطوير منهج اللغة العربية فيها وإنتاج املنهج الصاحل على  -

اد الدراسة لرتقية مهارات اللغة العربية أساس مدخل احملتوى يف تقدمي املو 

 .للتالميذ

وفعالية املنهج املقرتح تقوم وراء تنوع املواد الدراسية وحتويلها إىل املواد املصورة  -

 .على مواد املهارات اللغوية

 .إن هذا البحث حبث نوعي أو كيفي بنوعي حبث احلالة: منهج البحث •

 : أهم النتائج •

بية ذه املدرسة مل يكن شامال ومستوفيا لشروط إن تطبيق منهج اللغة العر  -

تعليم اللغة العربية اجليدة لعدم تطبيق املدرسني فيها منهجا يطور مهارات 

 .اللغة األربع

إن منهج اللغة العربية املقرتح يف مدرسة نور العلوم اإلسالمية الدينية   -

املقرتح يظهر يف وفعالية املنهج . ماالنج تؤثر يف عملية التعليم فيهاكبونساري 
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نفوس املدرسني يف حتقيق األهداف وكيفية التدريس و يف استخدام الوسائل 

جبانب املدرسني فيظهر هذه الفعالية يف نفوس . التعليمية وكذلك يف التقومي

 . التالميذ، وهي أن مهتهم يف تعليم اللغة العربية تزداد وترقي

  السابقة اتالتعليق على الدراس

 :جه التشابهأو  -

 ، جيد الباحث التشابه بني تلك الدراساتمسمن تلك الدراسات اخل

وهو البحث عن منهج تعليم اللغة  ،البحث موضوع السابقة مع هذا البحث يف

إال  تقومييال يوصفمنهج البحث المجيع الدراسات السابقة  تالعربية، واستعمل

ربية مبدخل احملتوى تطوير منهج تعليم اللغة الع"، وهي دراسة تطويرية مبوضوع ةواحد

 .ه ديوي محيدةتفالذي الّ " ماالنجيف مدرسة نور العلوم اإلسالمية الدينية كبونساري 

 : أوجه الخالف -

 :يهف ،مسني هذا البحث و تلك الدراسات اخلوأما أوجه اخلالف ب

ا جمنه) البحث األول والثاين والثالث والرابع(مجيع البحوث السابقة  تحبث •

 .مناهج عدةيبحث عن فواحدا، وأما هذا البحث 

قيام ) البحث األول والثاين والثالث والرابع(مجيع البحوث السابقة  توصف •

 .صف تطور منهج تعليم اللغة العربيةيفالبحث  املنهج، وأما هذا

السابقة خيتلف مع البحث الذي قام به الباحث،  ات من الدراسريوالبحث األخ •

ألن ذلك البحث حبث تطويري، ويبحث عن كيفية تطوير املنهج مبدخل 

 .بحث وصفي تقومييفحملتوى، وأما هذا البحث ا
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 طلعاكما ف. مكان الدراسة يف عن هذا البحث ةتلف مجيع البحوث السابقختو  •

جامعة ن مجيع البحوث العلمي اليت تتعلق باملنهج التوجد أن تقوم يف إالباحث 

 .بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية  أنتساري اإلسالمية احلكومية

وعلى ضوء هذا التعليق يتضح لنا أن الدراسة اليت قام ا الباحث ختتلف 

تعليم اللغة العربية تطور منهج ، ألن الباحث قام بدراسة اتالسابق اتالدراس عن

 .بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية  جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظريّ 

  مفهوم المنهج: المبحث األول

الطريــق الواضــح وأن  : تعــين" مــنهج"ذكــر ابــن منظــور يف لســان العــرب، أن كلمــة 
وأشـــــار لـــــويس معلـــــوف يف املنجـــــد أن املـــــنهج جيمـــــع علـــــى  ٩.واضـــــحة: كلمةناهجـــــةتعين

  ١٠.مناهج، هو الطريق الواضح
تـَتَـــاَبَع : ج و بــني َِـــَج ـَـــ نـََهجـــاً، ونـََهَجــةً ويف املعجــم املدرســـي ذُِكــر الفـــرق بــني نـََهـــ

ِة احلركة أو الَرْبوِ  القومي الواضـح: املنهاج. نفُسه من اإلعباء أو شد ة : و. الطريق البنياخلُطـ
ـــَدث، وهـــو لفـــظ عـــريب محـــل معـــًىن جديـــداً يف العصـــر احلـــديث -(املرســـومة  : ومنـــه ). ُحمْ

َـــنـَْهج. َمنــاِهج) اجلمـــع -ج . (منهــاج الدراســـة و حنـــوه
خطـــوات منظمـــة : -و. املنهـــاج: امل

) جــــــ اجلمـــــع. (يتخـــــذها الباحـــــث ملعاجلـــــة مســـــألٍة أو أكثـــــر ويتتبعهـــــا للوصـــــول إىل نتيجـــــة
  ١٢.املنهج واملنهاج يف اللغة، لفظات مشتقات من النهج ١١.مناهج

                                                           

دار صادر، بال : بريوت(، اجلزء الثاين، لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ٩
  ٣٨٣. ، ص)سنة

. ، ص)١٩٧٧بريوت، (الطبعة الثانية والعشرون،  المنجد في اللغة األعالم،وف، لويس معل ١٠
٨٤١.  

املؤسسة العامة للمطبوعات والكتـب : دمشق(   ٢. المعجم المدرسي ، طحممد خري أبو حرب ،  ١١
 . ١٠٨٢، .، ص)٢٠٠٧وزارة الرتبية،  -املدرسية 

م، األسـس، المكونـات، التنظيمـات، المفهـو  -المنهج المدرسي المعاصر حسن جعفر اخلليفـة،  ١٢

 ١٤.  ، ص)٢٠٠٣مكتبة الرشيد، : الرياض(
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هج كان من علماء من يعين به على مفهوم املن. إضافة إىل ذلك أن املنهج له معىن أوسع
  .إليكم بيان ذلك. التقليدي، ومنهم على مفهوم املنهج احلديث

  مفهوم المنهج التقليدي  - أ 

وظيفــة املدرســة منــذ قــدمي الزمــان كانــت نقــل الــرتاث الثقــايف لإلنســان الــذي تــراكم 
قبل ظهور املدرسة كانت عملية نقل املعرفة والرتاث تتم بصورة غري  .عرب األجيال السابقة

  . نظامية
الوقــت، تراكمــت هــذه اخلــربات املعــارف اإلنســانية وظهــرت احلاجــة  ولكــن مبضــي

إىل مؤسســة متخصصـــة تكــون مهمتهـــا مجــع الـــرتاث البشــري ونقلـــه إىل األجيــال الناشـــئة، 
األمــر الــذي أدى إىل ظهــور املدرســة لتقــوم ــذا الــدور وظهــور املعلــم  الــذي أوكلــت إليــه 

  .عملية تدريس هذا الرتاث على األجيال الصاعدة
ال يعـــرف الرتبويـــون، علـــى وجـــه التحديـــد، مـــىت ظهـــرت أول مدرســـة يف التـــاريخ، و 

ولكــــن هنالــــك شــــبه إمجــــاع بيــــنهم علــــى أن أول مدرســــة ظهــــرت وطبقــــت املــــنهج مبفهــــوم 
  .لضيق أو منهج املواد الدراسيةاملنهج التقليدي، ويسمى أيًضا املنهج او  .تقليدي

ية قـــــد مت تنظيمهـــــا يف شـــــكل يف هـــــذا املـــــنهج جنـــــد أن الـــــرتاث واخلـــــربات اإلنســـــان
لُتَسهل عملية تدريسـها، وكـل ) اخل...علوم رياضيات، جغرافيا، تاريخ،(خمتلفة  ختصصات

ختصــــص نظــــم يف مقــــررات وكــــل مقــــرر يف شــــكل موضــــوعات لتــــدرس يف أوقــــات حمــــددة 
 ).جدول احلصص(
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بـأن املـنهج  هـو مجيـع  وآخـرون بشـريبناء علـى ذلـك عـرف الـدكتور حممـد مزمـل ال
النظر عن حاجاته وقدراته وميوله، وبعيـًدا عـن  دقرره املدرسة وتراه ضروريًا للتلميذ، بعتما 

  ١٣.الوسط االجتماعي واحلياة االجتماعية اليت تنتظره يف املستقبل
 )Syllabus( كـان يقصـد بـاملنهج قـدميا املقـرر الدراسـيوقال رشدي أمحـد طعيمـة،  
رة أن املــنهج التقليــدي هــو عبــارة عــن وذكــر بشــا ١٤.الــذي يقــدم للطــالب يف مــادة معينــة

 جمموعة املوضوعات املختلفة احملددة للدراسة يف كل مادة من املـواد الدراسـية أو اموعـة(
وــذا الشــكل يصــبح إصــطالحا . املعلومــات الــيت جيــب أن يدرســها التالميــذ يف كــل مــادة

  ١٥.املنهج املدرسي مرادفا حملتوى مقرر املادة املدرسة
كنتيجــة طبيعيــة لنظــرة املدرســة التقليديــة إىل وظيفــة   الســابقة ميهافــامل توقــد جــاء

املدرســــة، حيــــث كانــــت تــــرى أن هــــذه الوظيفــــة تنحصــــر يف تقــــدمي ألــــوان مــــن املعرفــــة إىل 
 .التالميذ، مث التأكد عن طريق االختبارات وال سّيما التسميع من حسن استيعام هلا

  مفهوم المنهج الحديث  - ب 

ا العصر ينبين علي أسس تربوية جديدة حبيث خيضع فيهـا إن منهج التعليم يف هذ
كمــا هــو  املــنهج الحتياجــات التالميــذ بــدال مــن إخضــاع التالميــذ الحتياجــات املــنهج،

  .احلال يف املنهج التقليدي

                                                           

اململكـة العربيـة (، الطبعـة الثانيـة، مدخل إلى المناهج وطرق التـدريس، وآخـرونحممد مزمل البشري   ١٣
 ١٩-١٦. ، ص)١٤١٦|١٩٩٥دار اللواء للنشر والتوزيع، : السعودية

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -النـاطقين بهـا تعلـيم العربيـة لغيـر  رشدي أمحد طعيمـة، ١٤
 ٥٩ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ١٠. ، ص)جامعة اخلوطوم، بال سنة(، دراسات في المناهج وتأصيلهاحسن عبد الرمحن حسن،  ١٥
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املفهــوم احلــديث املــنهج يركــز علــى أن الــدور ااألساســي للرتبيــة لــيس مقصــورًا علــى 
هـي احليـاة  ...بـل أصـبحت الرتبويـة هـي احليـاة نفسـها إعداد التلميذ للحيـاة يف املسـتقبل،

املـادة . بكل أبعادها، فاملدرسة يف هذا املفهوم، جيب أن تصـبح جـزء ال يتجـزأ مـن اتمـع
الدراسية اليت يدرسها التلميذ يف املدرسة جيب أن يكون مصدرها مـا يـدور يف اتمـع مـن 

اتيــة يف بــرامج املدرســة، فــال بــد أن وحيــث إنــه ال ميكــن تقــدمي كــل اخلــربات احلي. أحــداث
  .ختتار اخلربات األكثر التصاقًا حبياة التلميذ واليت يراها اتمع ضرورية لتحقيق أهدافه

املنهج احلـديث ال ينظـر علـى التلميـذ كعقـل حممـول فـوق جسـد، وإمنـا يهـتم بنمـو 
قـــــــي التلميـــــــذ بطريقـــــــة شـــــــاملة، فيهـــــــتم بنمـــــــوه العقلـــــــي واجلســـــــمي واالجتمـــــــاعي واألخال

والينظر إيل املادة الدراسية كهدف يف حد ذاا، وإمنا ينظر إليها كوسـيلة . اخل...والروحي
تســاعد علــي حتقيــق منــو التلميــذ، وهــذا ال يعــين االنتقــاص مــن قيمــة املــادة الدراســية، وإمنــا 

  .يهتم ا يف ضوء ظروف البيئة وظروف التلميذ
اإلجتماعيــــة والثقافيــــة الــــيت يئهــــا فــــاملنهج هــــو كــــل اخلــــربات التعليميــــة والرتبويــــة و 

بقصد مساعدم علي النمو الكامل الشامل  -داخل املدرسة وخارجها -املدرسة لطالا
   ١٦.وتعديل سلوكهم وذلك من أجل حتقيق أهدافها الرتبوية

الثقافيـــة و ج هـــو جمموعـــة اخلـــربات الرتبويـــة  و وعنـــد الـــدكتور حممـــد الطيـــب، املـــنه
الفنيــة الــيت يئهــا املدرســة لتالميــذها داخــل املدرســة، أو خارجهــا  االجتماعيــة والرياضــية و

  ١٧.ألهداف الرتبويةلبقصد مساعدم على النمو الشامل  و تعديل سلوكهم طبقاً 
                                                           

اململكـة العربيـة (الطبعـة الثانيـة،  ،مدخل إلى المنـاهج وطـرق التـدريسحممد مزمل البشري  و زميلـه،  ١٦
 ٢١-١٩. ، ص)١٤١٦|١٩٩٥دار اللواء للنشر والتوزيع، : السعودية

معهـد العلـوم اإلسـالمية و العربيـة (، العدد الثالث العشـر" األرخبيل"إخبارية ثقافية  حممد الطيب،  ١٧
 ٣٤. ، ص)هـ٢٠٠٨مايو \هـ١٤٢٩مجادي األوىل :يف إندونيسيا 
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أن املـنهج يف الرتبيـة احلديثـة هـو " الرتبية و اتمـع"و كتب عبد القادر يوسف يف 
 )Winarno(ووفقه وينارنو . ١٨درسةجمموعة خربات وجتارب تعلم األطفال حتت إرشاد امل

خــري الـدين وحيــدد أن املـنهج برنــامج تعليميـة الــيت خيطـط وينفــذ  جا كمـا نقلـه الدكـــتور احلـ
  ١٩.لتحقيق هدف التعليمية املعني

وقــال صــاحل عبــد العزيــز بــأن املفهــوم احلــديث للمــنهج هــو فقــد أصــبح مشــوال ألن 
مشلت أيضـا مظـاهر نشـاط التالميـذ وخـربام املناهج احلالية قد مشلت املواد الدراسية كما 

وبعبـــارة أخـــرى قــــد مشلـــت مجيـــع مظــــاهر النشـــاط خـــارج جــــدران . الـــيت توجههـــا املدرســــة
الفصــــل، مظــــاهر النشــــاط يف املنــــزل، ويف اتمــــع، أي أــــا مشلــــت مجيــــع مظــــاهر نشــــاط 

  ٢٠.التالميذ
واختيـار  وهكذا يتضح أن املعىن الواسع للمنهج الرتبوي جيب أن يضم األهداف،

فالعالقـة بـني الرتبيـة واملـنهج . والتقومي ،التدريس وسائلو  املادة التعليمية وتنظيمها، وطرائق
تبدو من أن الرتبية نشاط يهدف إىل نتائج عملية، وأـا تتضـمن معـايري توجـه النشـاطات 
والعمليــات، وأــا ترتكــز علــى املعلومــات املــأخوذة مــن مبــادئ تنظيمهــا، وهــي الــيت تعــزز 

 .دى الفرد اإلرادة، وهي بكل ذلك تعتمد على وسيلتها األساسية وهو املنهج الدراسيل
  

  

  

                                                           

 .، ص)١٩٦٣منباء،  :الكويت(، التربية و المجتمع ف،در يوساعبد الق ١٨

19 Khaeruddin, dan Mahfud Junaedi, dkk. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep 
dan Implementasinya Di Madrasah, Cet. II, (Semarang: Pilar Media, 2007), h. 26. 

: مصـر(، اجلـزء الثالـث، مبادئهـا،  تطبيقاتهـا العمليـة ماّدتهـا، –التربية الحديثـة صاحل عبد العزيز،   ٢٠
 ٢٣٥. ، ص)دار املعارف



٢٠ 
 

  أسس منهج تعليم اللغة العربية: المبحث الثاني

إن أســس املنــاهج تــؤثر قبــل كــل شــيء يف حمتــوى املــنهج وتنظيمــه، وتــؤثر أيضــا يف 
الـــيت حتـــدد  دداتومـــن هنـــا يطلـــق علـــى هـــذه األســـس اســـم احملـــ. أهدافـــه ومـــواده وأنشـــطته

. وعليـــه ســـوف ال يســـتغىن عنهـــا يف عمليـــات البنـــاء والتطـــوير والتحســـني. جوانـــب املـــنهج
بأن أهـم " مناهجه وأساليبه -تعليم العربية لغري الناطقني ا "وذكر أمحد طعيمة يف كتابه 

. األسس الرتبوية، واألسس النفسية، واألسـس اإلجتماعيـة: أسس منهج تعليم العربية هي
 .كتابه اآلخر باألسس اللغوية  وزاد يف

  األسس التربوية للمنهج  -أ 

ية لبنـاء مـنهج تعلـيم العربيـة كلغـة ثانيـة هـي جمموعـة املفـاهيم و يقصد باألسس الرتب
واحلقــــــائق املتصــــــلة بعناصــــــر املــــــنهج األربعــــــة أي األهــــــداف واحملتــــــوى وطريقــــــة التــــــدريس 

  ٢١.والتقومي
  الهدف التربوي -١

ملوضـوعية ملـا نرجـو حدوثـه مـن تغـري يف أسـلوب ا صـياغةالرتبـوي الاهلدف ويقصد ب
ويتبـــع مفهـــوم الســـلوك هنـــا ليشـــمل . عنـــد التالميـــذ، بعـــد مـــرورهم خبـــربات تعليميـــة معينـــة

  ٢٢.فية والوجدانية واملهاريةاملعر  خمتلف ااالت
  

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٢١
 ٦٣ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

دار : القـاهرة(الطبعـة األوىل  للفـة العربيـة بـالتعليم األساسـي،منـاهج تـدريس ا رشدي أمحـد طعيمـة، ٢٢
 ٥٠. ص) ١٩٩٨الفكر العريب، 



٢١ 
 

  :شتقه األهداف من مصادر، هيتينبغي أن 

لثقافــة اإلســالمية إذ ينبغــي أن تتفــق أهدافــه مــع مفــاهيم ا: الثقافــة اإلســالمية  )أ 
 .والتتعارض معها

فتعلــــيم العربيــــة كلغــــة ثانيــــة خيتلــــف مــــن بلــــد إىل بلــــد وذلــــك : اتمــــع احمللــــي  )ب 
 .باختالف ظروف كل بلد

ينبغــي أن يكــون املعلــم علــى وعــي باجلديــد : االجتاهــات املعاصــرة يف التــدريس  )ج 
 .يف ميدان تعليم اللغات الثانية

 .انب النفسية اخلاصة بالدارسنياملعلم يعرف اجلو : سيكلوجية الدارسني  )د 
ضــــــرورة وعــــــي املعلــــــم باملــــــادة الدراســــــية الــــــيت يريــــــد تعليمهــــــا : طبيعــــــة املــــــادة  )ه 

  ٢٣.للطالب

األهــداف  :، مهــانينــوع إىل ميكــن أن يعرفــه بعــد متييــزه الســلوكيواملقصــود باهلــدف 
رتة العامة هي اليت الختتص مبادة معينة وميكـن حتقيقهـا مـن خـالل عـدة مـواد دراسـية ويف فـ

واألهــداف اخلاصــة هــي الــيت ختــتص مبوضــوع الــدرس الــذي يلقيــه املعلــم يف . زمنيــة طويلــة
  ٢٤.حصة معينة

  :وأهم خصائص اهلدف السلوكي فيما يلي

 .يصف لنا ناتج التعلم وليس عملية التعلم  )أ 

 .يصف ما يتوقع أن حيدث عند الطالب  )ب 

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٢٣
 ٦٤ - ٦٣ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ٦٤ .ص ،)يتصرف الباحث الفقرة لكن بدون تغيري مضموا( ،المرجع نفسه ٢٤



٢٢ 
 

 .دوثهإنه يشتمل على عبارات حمددة واضحة نصف لنا بدقة ما نتوقع ح  )ج 

 .إنه واضح ميكن مالحظته ومن مث ميكن قياسه  )د 

 .إنه يصف احلد األدىن لألداء  )ه 

 ٢٥ .إنه أخريا يشتمل على فعل سلوكي يصف بطريقة إجرائية  )و 

 المحتوى -٢

جمموع اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومـات الـيت يرجـي تزويـد  هو احملتوىب ويقصد
  ٢٦.الطالب ا
 :اختيار احملتوى، فيما يلي ذكر نيكوالس جمموعة من معايريمث 

يعتــرب احملتــوى صــادقا عنــدما يكــون واقعيــا وأصــيال وصــحيحا : معيــار الصــدق  )أ 
 .علميا

يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمـة يف حيـاة الطالـب مـع : معيار األمهية  )ب 
 .تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املعرفة والقيم واملهارات

ون احملتـــوى متمشـــيا مـــع إهتمامـــات الطـــالب يكـــ: معيـــار امليـــول االهتمامـــات  )ج 
 .عندما خيتار على أساس هذه االهتمامات وامليول

يكــــون احملتــــوى قــــابال للــــتعلم عنــــدما يرعــــي قــــدرات : معيــــار القابليــــة للــــتعلم  )د 
 .الطالب

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٢٥
 ٦٥ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ٦٦ - ٦٥ .ص المرجع نفسه، ٢٦



٢٣ 
 

يكون احملتوى جيـدا عنـدما يشـمل أمناطـا مـن التعلـيم التعـرتف : معيار العاملية  )ه 
 ٢٧.باحلدود اجلغرافية بني البشر

هــو ترتيــب احملتــوى بطريقــة تــوفر أحســن الظــروف لتحقيــق  تنظــيم احملتــوىويقصــد ب
  ٢٨:امهويطرح اخلرباء تصورين لتنظيم حمتوى املنهج، . أكرب قدر من أهداف املنهج

هـو تقـدمي احملتـوى مرتبـا يف ضـوء املـادة ذاـا أي التـدرج مـن : التنظيم املنطقي  )أ 
  .إىل املعقد ومن السهل إىل الصعب البسيط

هو تقدمي احملتوى يف ضـوء حاجـات الطـالب وظـروفهم : التنظيم السيكلوجي  )ب 
 .اخلاصة

ة، ثـوتـتخلص هـذه املعـايري يف ثال،  تنظيم احملتوىلها تايلر حاليت اقرت معايري وهناك 
  ٢٩:هي

االســتمرارية هــي العالقــة الرئيســية بــني خــربات املــنهج حبيــث تــؤدي كــل خــربة   )أ 
 .عمه اخلربة التاليةإىل إحداث أثر معني عند الطالب تد

 .بناء اخلربات فوق بعضها البعض: التتابع  )ب 
 .العالقة األفقية بني اخلربات حيث يكمل كل منها األخرى: التكامل  )ج 

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -م العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا تعلـي رشدي أمحد طعيمـة، ٢٧
 ،يتصرف الباحث الفقرة لكن بدون تغيري مضموا ،)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ٦٦. ص

 ٦٩ - ٦٨. ص ،)يتصرف الباحث الفقرة لكن بدون تغيري مضموا( المرجع نفسه، ٢٨

 ٦٩ .صفسه، المرجع ن ٢٩



٢٤ 
 

 طريقة التدريس -٣

تعريـــف طريقـــة التـــدريس هـــي اخلطـــة الشـــاملة الـــيت يســـتعني ـــا املـــدرس لتحقـــق و
  ٣٠.األهداف املطلوبة من تعلم اللغة
الثانية من الكثـرة حبيـث يسـتلزم ملعلـم اللغـة أن خيتـار منهـا وإن طرق تعليم اللغات 

ما يناسبه والطريقة املناسبة هي اليت تساعد على حتقيق اهلدف املرجو يف الظروف اخلاصة 
  :بتعليم اللغة الثانية، لذلك علينا أن تم العوامل يف اختيار طريقة التدريس، هي

 اتمع الذي تدرس فيه العربية كلغة ثانية  )أ 
 .أهداف تدريس العربية  )ب 
 .مستوى الدارسني  )ج 
 .اللغة القومية للدارسني  )د 
 .إمكانيات تعليم اللغة  )ه 
 ٣١.مستوى اللغة العربية يف تعليمها  )و 

 :معايري اختيار الطريقة، هيو 
أن تقــدم كافــة الوحــدات اللغويــة اجلديــدة يف ســياقات ذات معــىن : الســياقية  )أ 

 .جتعل تعلمها ذا قيمة يف حياة الدارس
ــا  )ب  شــكل مــن أشــكال االتصــال  صــىأن ــيء الطريقــة الفرصــة ألق: ةالجتماعي

 .بني املتعلمني

                                                           

 ٦٠. ، ص)م٢٠٠٩العربية للجميع، ( كن متخصصا،عبد الرمحن بن إبراهيم الفزوان،  ٣٠

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٣١
 ٧٠ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 



٢٥ 
 

 .أن يوظف احملتوى اللغوي الذي سبق تعلمه يف حمتوى لغوي جيد: البرمجة  )ج 
تقــدمي احملتــوى اللغــوي اجلديــد بشــكل يســمح لكــل طالــب كفــرد أن : الفرديــة  )د 

 .يستفيد
 .لغةتوفري مناذج جيدة ميكن حماكمتها يف تعلم ال: النمذجة  )ه 
 .تعدد أساليب عرض احملتوى اللغوي اجلديد: التنوع  )و 
إن الطريقـــة اجليـــدة هـــي الـــيت يتفاعـــل فيهـــا كـــل مـــن املـــتعلم واملعلـــم : التفاعـــل  )ز 

ة الدراســــة طــــانيــــات املتــــوفرة يف حواملــــواد التعليميــــة يف إطــــار الظــــروف واإلمك
 .الطريقة اجليدة هي اليت جتعل املتعلم مركز االهتمامو 

عطي لكل متعلم الفرصة للممارسة الغعلية للمحتوى اللغـوي أن ت: الممارسة  )ح 
 .اجلديد حتت إشراف وضبط

درجــات االســتجابة صــى أقأي أن ميكــن املــتعلم مــن إظهــار  :التوجيــه الــذاتي  )ط 
 ٣٢. قدرته على التوجيه الذايت عنده، وتنمية

  التقويم -٤

أو هـــو جممـــوع االجـــراءات الـــيت يـــتم بواســـطتها مجـــع بيانـــات خاصـــة بفـــرد  التقـــومي
مبشروع أو بظاهرة ودراسة هذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مـدى حتقيـق أهـداف 

  ٣٣.حمدودة سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  ،رشدي أمحد طعيمـة ٣٢
 ،يتصرف الباحث الفقرة لكن بدون تغيري مضموا ،)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ٧١ - ٧٠. ص

 ٧١ .ص المرجع نفسه، ٣٣



٢٦ 
 

 ٣٤: ، هيمعايري التقوميو 
وعي ضــــينبغــــي أن يعتمــــد علــــى حتليــــل مو : ارتبــــاط التقــــومي بأهــــداف املــــنهج  )أ 

 .ملناهجها

ســتهدف حتقيـــق النمــو الشـــامل تعلــيم اللغـــة العربيــة ي :مشوليــة عمليــة التقـــومي  )ب 
 .املتكامل للطالب عقليا ووجدانيا ومهاريا

 .التقومي عملية تسبق العملية التعليمية وتلزمها وتتابعها: استمرارية التقومي  )ج 

التقــــومي اجليــــد يقــــوم علــــى أســــاس احــــرتام شخصــــية املعلــــم : إنســــانية التقــــومي  )د 
 .والطالب

خبطــوات األســلوب العلمــي يف م ز التقــومي اجليــد هــو الــذي يلتــ: عمليــة التقــومي  )ه 
 .حل املشكالت

التقــــومي اجليــــد هــــو الــــذي يســــاعد علــــى اقتصــــاد اجلهــــد : اقتصــــادية التقــــومي  )و 
 .والوقت واملال

خطـوات وإن التقومي عمليـة معقـدة حتتـوي علـى كثـري مـن األنشـطة ويسـري يف عـدة 
 ٣٥ :من أمهها
 .حتديد األهداف من التقومي  )أ 
 .رير املواقفقت  )ب 
 .اتحتديد كمية املعلوم  )ج 

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، - تعليم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا رشدي أمحد طعيمة، ٣٤
 ،يتصرف الباحث الفقرة لكن بدون تغيري مضموا ،)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ٧٢. ص
 ٧٢ .ص المرجع نفسه ٣٥



٢٧ 
 

 .تصميم أدوات وأسليب التقومي  )د 
 .مجع البيانات باألدوات املقررة  )ه 
 .حتليل البيانات  )و 
 .تفسري البيانات  )ز 
  .إصدار احلكم أو القرار  )ح 

  للمنهجاألسس النفسية   -ب 

هـــي  املبـــاديء النفســـية الـــيت توصـــلت إليهـــا دراســـات وحبـــوث علـــم الـــنفس حـــول 
طبيعــة عمليــة  ســتعداداته، وحــولطبيعــة املــتعلم وخصــائص منــوه وحاجاتــه وميولــه وقدراتــه وا

  ٣٦.التعلم اليت جيب مراعاا عند وضع املنهج وتنفيذه

ومــن هنــا، فــال بــد مــن مراعــاة أســس النمــو ومراحلــه، وأســس الــتعلم ونظرياتــه يف 
 .وضع املنهج وتنفيذه

 أوجه الشبه بين اللغة األولى والثانية -١

تشــابه نــوجز بعضــها فيمــا للغــة األوىل وتعلــم اللغــة الثانيــة أوجــه أي بــني إكتســاب ا
  ٣٧ :يلي

                                                           

دار الفكر للطباعة  والنشر : الرياض(، دراسات في المناهج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي،  ٣٦
 ٥٧. ، ص)والتوزيع، دون السنة

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٣٧
 ،يتصرف الباحث الفقرة لكن بدون تغيري مضموا ،)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ٧٦ - ٧٥ .ص



٢٨ 
 

  
 : الممارسة  )أ 

أي حيتــاج املــتعلم يف كــل مرحلــة مــن مراحــل التعلــيم إىل ممارســة اللغــة بصــورة 
تتناسب مع املستويات العقلية والنفسية هلذا املتعلم يف تلك املرحلة وتساعده 

 .على التفاعل االجتماعي

 : التقليد  )ب 

 .فل للغةإن احملاكاة تلعب دورا كبريا يف إتقان الط
 : الفهم  )ج 

 .يصل الطفل إىل فهم املنطوق من الكلمات قبل أن يقدر على استعماله

 : ترتيب المهارات اللغوية  )د 

االستماع هو كاملهارة األوىل وهو مهـارة تسـبق الكـالم والكـالم يسـبق القـراءة 
 .والقراءة تسبق الكتابة

 : تعلم النحو  )ه 

نظــام ســوى أن يقلــده دون الطفــل عنــدما يــتعلم اللغــة المعــىن مــن أمــر هــذا ال
إن الطفـــــل يســـــتخدم اللغـــــة أوال مث يعـــــرف . درايـــــة أساســـــية أو علـــــم بأصـــــوله

  .نظامها ويتعلم منطقها

  

  

 



٢٩ 
 

  أوجه الخالف بين اللغة األولى والثانية -٢

بــالرغم مــن وجــود أوجــه تشــابه بــني إكتســاب اللغــة األوىل وتعلــم اللغــة الثانيــة، إال 
  ٣٨ :اأمهه من أن بينهما أوجه خالف كثرية

 : اختالف الدوافع  )أ 
احلاجـة هـي تتضـمن اجلـانبني . كان ملتعلمني خصائص منو حاجـام وميـوهلم

  ٣٩.الشخصي واالجتماعي معا ومصطلح امليول على أا دوافع
وتعلم اللغة األوىل أمر حيوي يف حياة الكائن البشـري، يتعلـق حباحاتـه وتلبيـة 

 .لغضب والصحة واملرضمطالبه وتعرف الظروف اليت مير ا يف الرضا وا

 : اختالف البيئة  )ب 
إن الشـائع يف اللغــات األجنبيــة . يـتعلم الطفــل اللغـة يف البيئــة الــيت تنتشـر فيهــا

ن مشــــكلة مــــن مشــــكالا مــــهــــو تدريســــها يف بيئــــات غــــري بيئاــــا وهنــــا تك
 .األساسية

 :فقدان النموذج  )ج 
نمـوذج هنـا وال. إن الطفل عند تعلمه اللغة يف بيئتها حماط بنمـاذج كثـرية جـدا

وعنــد الطفــل حمــل ثقــة هلــم تــأثري وقــوة وســيطرة علــى  هــو األب، األم واإلخــوة
 .الطفل

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -لعربيـة لغيـر النـاطقين بهـا تعلـيم ا رشدي أمحد طعيمـة، ٣٨
 ،يتصرف الباحث الفقرة لكن بدون تغيري مضموا ،)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ٨٠ - ٧٧. ص

 ١٨٩-١٨٦. ، ص)م٢٠٠٩العربية للجميع، ( كن متخصصا،عبد الرمحن بن إبراهيم الفزوان،  ٣٩



٣٠ 
 

 :اختالف الوقت  )د 
إن اللغـــة األوىل يســـتغرق وقـــت الطفـــل كلـــه اليفقـــد كثـــريا إذا مل يفهـــم كلمـــة 

واألجنيب عادة يتعلم العربية يف مدرسة لعدد من احلصص ويف . مبجرد مساعها
 .اة وعلى يد معلمني من غري الناطقني بالعربيةضوء خربات تعليمية منتق

 : التعلم فمواق  )ه 
سبقت اإلشارة إىل أن الطفل عن طريق اللعب اللفظي يستطيع ممارسة أمناط 

 .جديدة من اللغة ومن مث يتعلمها
 : المحتوى اللغوي  )و 

كتاب اللغة العربية للناطقني بلغـات أخـرى اليبلـغ مـن السـعة والعمـق والتنـوع 
 .توى اللغوي الذي يتعرض الطفل له وهو يتعلم اللغة األمما يبلغه احمل

 : تعلم المفاهيم  )ز 
لـــتعلم اللغـــة الثانيـــة دوافـــع الكتشـــاف املفـــاهيم هنـــا غـــري موجـــود فـــتعلم أمســـاء 

 .جديدة هلا أقل دافعية من تعلم أمسائها للمرة األوىل
 : اإلحساس بالمشاركة  )ح 

فـــال . ســـه وثقافتـــهيتلقـــى اللغـــة عـــن أي إنســـان بصـــرف النظـــر عـــن لونـــه وجن
يتســامح أحيانــا يف اللغــة الثانيــة مــن جــنس يكرهــه أو شــخص مــن بلــد عــدو 

 .لبلده
 : تقبل الخطأ  )ط 

خيطـــىء كـــل مـــن الطفـــل عنـــد اكتســـابه اللغـــة األوىل والكبـــري عنـــد تعلـــم اللغـــة 
 .الثانية



٣١ 
 

 : العوامل العقلية  )ي 
لغـــة مـــن بـــني العوامـــل العقليـــة الـــيت تـــؤثر علـــى اكتســـاب اللغـــة األوىل وتعلـــم ال

 .الثانية التذكر والقدرة على الرتكيز والقدرة على التجريد
 : التداخل اللغوي  )ك 

ابقة عليها ودون علم برتكيـب الطفل يكتسب لغته األوىل دون أمناط لغوية س
ملتعلم اللغة الثانية أنه يتعلمها يف الوقت الذي يكـون قـد رسـخت يف و . معني

 .يف ممارستها ذهنه للغة أمناط وتراكيب وتكونت لديه عادات

 دوافع تعلم اللغة -٣
الدوافع هي قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هـدف 

 ٤٠.حمدد

  االتجاهات نحو اللغة -٤
حالـة : صـطالحاوا. القصـد واإلقبـال حنـو شـيء معـنييعـين  لغـة )Attitude( االجتاه

ى توجيـــــه اســـــتعداد عقلـــــي عصـــــيب نظمـــــت عـــــن طريـــــق التجـــــارب الشخصـــــية وتعمـــــل علـــــ
  ٤١.اليت تتعلق ذا االستعداد فقتجابت الفرد لكل األشياء واملوااس

 : حسب موضوعاا، وهي أنواعوهلذه االجتاهات 

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٤٠
 ٨٠ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 ٨٣ .ص المرجع نفسه، ٤١



٣٢ 
 

مــدى ثقــة الطالــب يف إمكاناتــه وقدرتــه علــى : اتجــاه الــدارس نحــو نفســه  )أ 
 .تعلم اللغة

يلعـب هـذا النـوع  :اتجاه الدارس نحو تعلم اللغات األجنبية بشكل عـام  )ب 
 .جتاه دوره يف تعلم العربية كلغة ثانيةمن اال

قــد يكـون الــدارس اجتــاه إجيــايب  :اتجـاه الــدارس نحــو اللغــة العربيــة نفســها  )ج 
 .واجتاه سليب حنو تعلم اللغات األجنبية

أي موقـــف الـــدارس األجنـــيب مــــن  :اتجـــاه الـــدارس نحـــو الثقافــــة العربيـــة  )د 
م وتارخيهم وأسلوب حيامالناطقني بالعربية وقيمهم وعادا. 

ـــدارس نحـــو المعلـــم  )ه  إن شخصـــية املعلـــم ذات تـــأثري كبـــري علـــى  :اتجـــاه ال
 .طالبه

إن اجتـــاه املعلـــم نفســـه حنـــو : اتجـــاه المعلـــم نحـــو اللغـــة العربيـــة وثقافتهـــا  )و 
الثقافة اليت يقوم بتدريس لغاا والشعب الذي يتحدث هذه اللغة ذو تـأثري  

 ٤٢.كبري على تعلم طالبه هلذه اللغة

 غةالشخصية وتعلم الل -٥
فــإن هنــاك . العربيــة كلغــة ثانيــة مبثــل مــا تلعــب الــدوافع واالجتاهــات دورا يف تعلــيم 

تعلـيم العربيـة  جمموعة من العوامل املرتبطة بشخصية الفرد ذات تأثري كبري على قدرتـه علـى 

                                                           

: سسـكوإي –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٤٢
 ٨٥-٨٤ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 



٣٣ 
 

نوع الطالـب : وسوف نقتصر يف هذا الفصل على ثالثة من هذه العوامل هي. كلغة ثانية
 ٤٣.فروق الفردية، وصفات الشخصية، وال)ذكر أم أنثى(

 : النوع  )أ 

بالنسبة لتعلم اللغة الثانية يفرق بعـض البـاحثني بـني االسـتعداد والتحصـيل يف 
إن البنات لديهن استعداد أكرب لتعلم اللغة الثانية أما مـن ناحيـة . تعليم اللغة

 .التحصيل فليس مثة فرق يذكر بني البنني والبنات يف تعلم اللغة الثانية

 : رق الفرديةالف  )ب 

من أهم األشياء الـيت تـربز فيهـا الفـروق الفرديـة بـني الدارسـني يف بـرامج تعلـيم 
العربيــــة كلغــــة ثانيــــة؛ الســــن، النــــوع، اخلــــربة الســــابقة باللغــــة العربيــــة، العوامــــل 

 .الشخصية وغريها

 : السن  )ج 

أن الصـغري مل يشـغله بعـد شـيء، أن : بداية تعلم اللغة األجنبية يف سن مبكر
ذو قدرة على نطق األصوات متاما، الطفـل يلعـب باللغـة، وغريهـا ويف  الصغري

أن الكرب أقدر على تعلـم اللغـة األجنبيـة مـن الصـغار، أن دوافـع : ةسن متأخر 
الكبار يف تعلم اللغة األجنبيـة قويـة، أن الكبـار يسـتطيعون اسـتخدام األجهـزة 

  .الالزمة لتعلم اللغة، وغريها

 

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٤٣
 ٨٥ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 



٣٤ 
 

  ة الثانيةخصائص المتعلم الناجح للغ -٦
الــدارس حــىت يكــون دارســا  لــدى خيــتص حــديثنا هنــا عــن العوامــل الــيت يلــزم توفرهــا

  :ناجحا
، ويقصــد ــا قــدرة دارس القــدرة علــى متييــز الرمــوز الصــوتيةأن يتــوفر عنــد الــ  )أ 

 .الدارس على االستماع لألصوات أو الكلمات والتمييز بينها
، ويقصـــد ـــا قــــدرة مــــن احلساســـية النحويـــةأن يتـــوفر عنـــد الـــدارس القـــدرة   )ب 

  .فهم الوظائف النحوية للعناصر اللغوية املختلفةالدارس على 
أن يتــوفر عنــد الــدارس القــدرة علــى التفكــري االســتقرائي، ويقصــد ــا قـــدرة   )ج 

الـيت حتكـم اسـتعمال املقـررات والرتكيـب يف أن يسينتج القواعد  الدارس على
 .ضوء الطريقة اليت تستعمل ا أمامه

  .الكبرية من الدافعيةالدارس القدرة  أن يتوفر عند  )د 
 .اجتاه إجيايب حنو عملية التعلم ذاا أن يتوفر عند الدارس  )ه 
 .جمموعة من الصفات الشخصية األخرىأن يتوفر عند الدارس   )و 
 ٤٤.بعض أساليب التعلم الصحيحةالدارس يبىن أن   )ز 

  

  

 

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -بيـة لغيـر النـاطقين بهـا تعلـيم العر  رشدي أمحد طعيمـة، ٤٤
 ٩٢- ٩٠ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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  للمنهج اإلجتماعيةاألسس   -ج 

وإن هــذا االخــتالف قــد . بلــد آخــرمــن الطبيعــي أن ختتلــف املنــاهج مــن بلــد إىل 
واإلنســان . اليكــون ســببه اختالفــا مبفهــوم الــتعلم أو اختالفــا يف النمــو اجلســمي والنفســي

  ٤٥.ةييولد يف بيئة ثقافية ويف بيئة طبيع
. ايفمـن إفـرازات الـرتاث الثقـ إنـه إفـراز.. والعالقة بني املنهج واتمع عالقة جدليـة

  .الثقافة العربية اإلسالمية ذات املالمح املميزة والثقافة السائدة يف جمتمعنا هي
ل أهــم األســس قافــة العربيــة اإلســالمية الــيت متثــحــديثنا هنــا علــى الثوسـوف يقتصــر 

بيـــة كلغـــة ثانيـــة، ويلـــزم بدايـــة أن نوضـــح مفهـــوم االجتماعيـــة لبنـــاء مـــنهج تعلـــيم اللغـــة العر 
  .فة العربيةالثقافة العربية اإلسالمية مث نبني الفرق بينها وبني الثقا

   :تعريف الثقافة اإلسالمية -١
الثقافــة هــي كـــل مــا صــنعته يـــد اإلنســان وعقلـــه مــن أشــياء ومـــن مظــاهر يف البيئـــة 
االجتماعيــة أو جمموعــة األدوات املاديــة والفكريــة الــيت يســتطيع ــا اتمــع إشــباع حاجتــه 

   ٤٦.احلياتية واالجتماعية وتكيف نفسه لبيئته

الصــورة احليــة لألمــة فهــي : الـــثقافة اإلسالمـــية بأــا وعــّرف األســتاذ عمــر اخلـــطيب
اليت حتــدد مالمـح شخصيــتها وقــوام وجودهـا، وهـي الـيت تضـبط  ســريها يف احلــياة، وحتـدد 
اجتاهها فـيه، إا عـقيدا اليت تؤمن ا، ومـبادؤها الـيت حترص عـليهـا، ونظـمها الـيت تعمـل 

لــيه الـضــياع واالندثــار، وفكرهــا الـذي تــود لـه الـذيوع على التزامها، وتراثها الذي ختشـى ع
                                                           

 اللغـة العربيـة مناهجهـا وطرائـق تدريسـها،طه علي حسني الدوملي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائى،  ٤٥
 ٢٦. ، ص)م٢٠٠٥(

 ٢٦. ص المرجع نفسه، ٤٦
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ــــسابق وحتديـــدا أكثـــر ملفهـــوم علـــم الثقافـــة اإلســـالمية ميكـــن  واالنتــــشار وإجيـــازا للتعريـــف ال
ـــــشمويل يف الفكــــر والــــنظم والقــــيم، ونقــــد الــــرتاث  :القــــول بأـــــا العلــــم مبــــنهج اإلســــالم ال

 ٤٧.اإلنساين من خالهلا

 :يةمصدر الثقافة اإلسالم -٢
مصــدر الثقافــة اإلســالمية تســتمد وجودهــا مــن اإلســالم متمــثال يف القــران والســنة 

 ٤٨. النبوية خالفا لغريها من الثقافات

 :مقومات الثقافة اإلسالمية -٣
  :خيص أمهها فيما يليللعامة الثقافة اإلسالمية فيمكن تأما عن املقومات ا

فاقـــه لثمـــار إن الـــرتاث الفكـــري هلـــذه الثقافـــة تـــراث خصـــب غـــين اتســـعت آ  )أ 
 .دو الثقافات األخرى دون تعصب أو مج

إن الثقافــة اإلســالمية متلــك مقومــات األصــالة يف تصــورها جلوانــب احليــاتني   )ب 
 .الدنيا واآلخرة

 .إن اللغة األساسية هلذه الثقافة هي العربية الفصحى  )ج 
 .إن الدين مصدر القيم يف الثقافة اإلسالمية  )د 
  ٤٩.ن يف كل نواحيهاالثقافة اإلسالمية تتناول حياة اإلنسا  )ه 

                                                           

 ٢١ - ٢٠. ، ص)هـ١٤٢٤(، ٣، ط مقدمات في الثقافة اإلسالميةمفرح بن سليمان القوسي،  ٤٧

   ٢١. ، ص)هـ١٤٢٨(، ١، ط المدخل إلى الثقافة اإلسالميةعبد اإلله بن حممد املال،  ٤٨

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٤٩
 ٩٦-٩٥ .، ص)١٩٨٩نظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، منشورات امل
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  ٥٠:الفرق بين الثقافة العربية واإلسالمية، منها -٤
  الثقافة العربية  الثقافة اإلسالمية  رقم
  وصفية  معيارية .١
  للمعرفة واالعتزاز القومي  للقدوة واملوعظة واإلرشاد .٢
  حملية حبكم كوا قومية  حملية حبكم كوا عاملية .٣
تــــرفض الشــــعوبية ألــــا تتنــــاىف مــــع  .٤

  ة اإلسالميةالوحد
  ترفض الشعوبية لطعنها على العرب

 

 للمنهج اللغويةاألسس   -د 

اللغويـة،  وذكر يف موضع سابق أن منهج تعليم اللغة العربية عبارة عن من اخلربات
  :وهنا يثار التساؤل التايل

 مفهوم الخبرة اللغوية -١

ه يقصـــد بـــاخلربة اللغويـــة املوقـــف اللغـــوي التعليمـــي الـــذي يهيـــأ ويعـــد لكـــي يعايشـــ
، وحيتــك مبحتــواه وينفعــل بــه ليخــرج منــه وقــد الطالــب، وميــارس مــن خاللــه اســتعمال اللغــة

  ٥١ .اكتسب جمموعة من املعلومات واملعارف عن اللغة واستخدماا

 
                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٥٠
 ٩٧-٩٦  .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 م اللغـــة اتصـــاليا بـــين المنـــاهج  واالســـتراتيجيات،تعلـــي رشـــدي أمحـــد طعيمـــة وحمـــود كامـــل الناقـــة، ٥١
 ٩٥ .، ص)٢٠٠٦منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، : إيسسكو(
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 أنواع الخبرة اللغوية -٢

ونعـين ــا أن يــتعلم الــدارس اللغــة ويكتســب مهــارات اســتعماهلا مــن خــالل نــوعني 
  :اقفو من امل

قيقية ميارس فيها الطالب تعلم اللغة يف موطنها وبني أبنائها مواقف طبيعية ح  )أ 
 .يف تعلم اللغة واكتساب مهارا واملتحدثني ا، وهذه تسمى اخلربة املباشرة

مواقف تعليمية غري مباشرة، يتعلم فيها الطالب اللغة عن طريـق مـواد تعليميـة   )ب 
ــــد ــــة متخصصــــة خــــارج وطنهــــا وبعي ــــارة ومنظمــــة يف مؤسســــة تعليمي ا عــــن خمت

 ٥٢.متحدثيها

  مقومات الخبرة اللغوية وشروطها -٣

ألهــداف تعلــيم اللغــة وتعليمهــا،  ولكــي تكــون اخلــرب اللغويــة فعالــة وجمديــة وحمققــة
وقادرة على مساعدة الطالب على التعلم، ينبغي أن تتوافر هلا وفيها جمموعة من املقومات 

  ٥٣ :والشروط، منها
 االستمرار  )أ 

بشـكل متـدرج ومسـتمر حبيـث نبـدأ  غوية وتقدمونعىن به أن تصاغ املواقف الل
بتقــدمي خــربة لغويــة بســيطة وضــيقة، مث مــع يقــدم الطالــب يف مســتويات تعلــم 

 .اللغة تزداد اخلربة اتساعا وعمقا

                                                           

 تعلـــيم اللغـــة اتصـــاليا بـــين المنـــاهج  واالســـتراتيجيات، رشـــدي أمحـــد طعيمـــة وحمـــود كامـــل الناقـــة، ٥٢
 ٩٥ .، ص)٢٠٠٦والثقافة، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم : إيسسكو(

 ٩٦ .، صالمرجع نفسه ٥٣
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 التكامل  )ب 

رتبط ط، حبيث يتكامل ويبونعىن به أن تتكمل جوانب اخلربة اللغوية وترتا
ويرتبط بتدريس الكتابة، تدريس القراءة و تدريس االستماع بتدريس الكالم 

احملتوى اللغوي باحملتوى الثقايف، ويتكامل كل ذلك ويرتبط مع أنشطة 
استعمال اللغة واالستعمال الوظيفي حبيث يؤثر تعلم كل جانب من هذه 

يف  اجلوانب على تعلم اجلوانب األخرى، وحبيث تتكامل مهارات اللغة
من خالل كل ذلك ة، و الكتابو قراءة و  وحديثاستماع املوقف الواحد من 

 .يتكامل تعليم قواعد اللغة وأدا

 التتابع  )ج 

 ويقصد به البدء بتعلم اجلوانب السهلة والبسـيطة واالنتقـال منهـا إىل الصـعب
املعقــــد حبيــــث يبــــىن الالحــــق علــــى الســــابق، ومتهــــد اخلــــربات اللغويــــة الســــابقة 

تهي بالكل، للخربات الالحقة، وقد نأخذ مبداخل التتابع كأن نبدأ باجلزء ونن
  .باجلزء جهيأو نبدأ بالكل ونت

  تزاناإل  )د 
 ويعين أال يطغي جانب يف املوقف اللغوي التعليمي على جانب آخر، حيـث

ال ينبغــي أن ــتم مبهــارة لغويــة علــى حســاب مهــارة أخــرى، أو ــتم مبعــارف 
اللغة ومعلوماا علـى حسـاب تعلـم مهاراـا ومواقـف اسـتخدامها وتوظيفهـا، 

 هاملــتعلم وأهدافــ غراضــنا حنــن مــن تعلــيم لغتنــا علــى حســاب أغــراضأو ــتم بأ
  .ودوافعه
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  عناصر منهج تعليم اللغة العربية : المبحث الثالث

، األهــــداف :يتكــــون املــــنهج مبفهومــــه احلــــديث مــــن أربعــــة عناصــــر أساســــية هــــي
  .التقومي، طرق التدريس، احملتوى

  :ن منها املنهجالعناصر الذي يتكوّ وفيما يلي سنشرح كل عنصر من هذه 

  :األهداف التعليمية  -أ 

األهــداف التعليميــة هــي العنصــر األساســي مــن عناصــر املــنهج ألّن مجيــع العناصــر 
النتاجـات التعليميـة املخططـة الـيت : "ويقصـد باألهـداف . األخرى ترتبط ا ارتباطًـا وثيًقـا

بالقــدر الــذي  يسـعى اتمــع والنظــام التعليمـي واملدرســة إىل مســاعدة التلميــذ علـى بلوغهــا
  ٥٤".تسمح به إمكاناته وقدراته ومبا تسمح ا قدرات وإمكانات املؤسسة التعليمية

  :وتشتمل أهداف املنهج يف اللغة العربية على األهداف التالية
وهـــي األهــداف القوميـــة، ـــدف إىل الرتبيــة القوميـــة الوطنيـــة : األهــداف العامـــة - ١

 ٥٥ .حتقيقا ملقاصد اجتماعية وسياسية وتربوية
وقـد تكـون هـذه األهـداف خاصـة مبرحلـة تعليميـة، أو جــزء : األهـداف اخلاصـة - ٢

أو علـم مـن علومهـا، اللغة من حلقه تعليمية، أو فرقة دراسية، أو فن من فنون 
 ٥٦.تشتق من األهداف العامة السابقة للمنهج –على أية حال  -وهي 

                                                           

اململكـة العربيـة (، الطبعـة الثانيـة، مدخل إلى المناهج وطرق التـدريس، آخـرونحممد مزمل البشري  و  ٥٤
 ٢٢ .، ص)١٤١٦|١٩٩٥دار اللواء للنشر والتوزيع، : السعودية

ـــة اإلفخـــر الـــدين عـــامر،  ٥٥ ـــة والتربي الطبعـــة الثانيـــة،  ســـالمية،طـــرق التـــدريس الخاصـــة باللغـــة العربي
 ٣٣. ، ص)٢٠٠٠علم الكتب، : القاهرة(

 ١٠٨. ، ص)١٩٩٧مكتبة وهبة، : القاهرة( المنهج في اللغة العربية،علي إمساعيل حممد،  ٥٦
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ن يســـــمى أيضـــــا األهـــــداف التدريســـــية، وهـــــي تشـــــتق مـــــ: األهـــــداف اإلجرائيـــــة - ٣
لفن مـن فنـون اللغـة أو علـم مـن علومهـا أو لـدرس حمـدد مـن اخلاصة األهداف 

  ٥٧.وأهم ما مييزها إا إجرائية مبعىن أا قابلة للقياس. هذا الفن أو العلم

واملنهج جيب أن حيدد اخلطوط العريضة للقيم املنشودة واملشـتقة مـن فكـر اتمـع، 
مــن القــيم واملعــارف الــيت يريــدها اتمــع، وهــذه  واملعلّــم عليــه أن يشــتّق األهــداف التعليميــة

األهـــداف جيـــب أن تكـــون ملّبيـــة حلاجـــة اتمـــع والتالميـــذ الـــذين يتـــوّىل مســـؤولية تنظـــيم 
  .تعليمهم يف إطار عقيدة األمة وقيمها ومثلها العليا وعاداا السليمة

املنـــاهج واملعلّـــم عنـــد حتديـــده لألهـــداف التعليميـــة باعتبارهـــا العنصـــر األساســـي يف 
  :جيب مراعاة املبادىء األساسية التالية

دراســة فكــر وعقيــدة و تقاليــد اتمــع حــىت يــتمّكن مــن وضــع أهــداف تعليميــة  - ١
 .تكون منسجمة مع أهداف وأهداف اتمع الذي يطبق فيه هذا املنهج

 .دراسة واقع اتمع ومشكالته وحاجاته القائمة واملنتظمة - ٢
ة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية وحتليـــل مواصـــفات حتليـــل متطّلبـــات اخلطـــط التنميـــ - ٣

 .األعمال واملهن املطلوبة
تعطية األهداف لكّل أنواع السلوك املطلوب حتقيقها  اليت تشمل اال املعـريف  - ٤

مــــع مراعــــات التكامــــل ) حركــــي –نفســــي (واــــال الوجــــداين واــــال األدائــــي 
 .والتوازن بينهما

توضــح نــوع الســلوك ومســتوى اإلجنــاز  صــياغة األهــداف صــياغة ســلوكية دقيقــة - ٥
 .املنشود

                                                           

 ١٠٩ . ، ص)١٩٩٧مكتبة وهبة، : القاهرة( المنهج في اللغة العربية،علي إمساعيل حممد،  ٥٧



٤٢ 
 

 .ضرورة ان تكون األهداف واقعّية وقابلة للتحقيق يف ظّل إمكانات املدرسة - ٦
ــــدأ املشــــاركة الشــــاملة يف وضــــع األهــــداف بالقــــدر املناســــب  - ٧ ــــق مب ضــــرورة تطبي

 ).إخل. . . إشراك اخلرباء يف الرتبية ، األباء، املدرسني، التالميذ (

  :المحـتوى  -ب 

أو ) إكتســاب املعلومــات(فيــة ملخطــط مــن خــربات معر توى هــو كــل مــا يضــعه ااحملـــ
ــدف النمــو ) إكتســاب املهــارات(أو نفســحركية ) جتاهــات والقــيمإكتســاب اإل(إنفعاليــة 

  ٥٨.الكامل املتكامل للفرد من مجيع جوانبه العقلية واخللقية واجلسمية
مــــادة وخــــربات  فــــالتعلم الفعــــال يتطلــــب حمتــــوى جيــــد يقــــدم للطــــالب واملدرســــني

ذلك الزم م، بـــاوكـــذلك يقـــدم للطـــالب حســـب حاجـــ. تتحقـــق ـــا األهـــداف التعليميـــة
ومـــن  .ملصـــممي املـــنهج أن يراعـــوا احتياجـــات الطـــالب حـــني يصـــنعون املـــنهج أو احملتـــوى

  :أغراض حتليل احلاجات هي
 .لتحديد املهارات اللغوية اليت حيتاج إليها املتعلم ألداء دور معني - ١
 . حتديد ما إذا كانت الدورة القائمة تعاجل حاجات الطالبللمساعدة يف - ٢
يف حاجـــة ماســـة للتـــدريب علـــى مهـــارات لغويـــة  ملتحديـــد الطـــالب الـــذين هـــ - ٣

 .معينة
 .للتعريف على أي تغيري يف توجيه - ٤
للتعريف على الفجوة بني ما يستطيع الطالب القيام بـه ومـا هـم حباجـة إىل أن  - ٥

 .يكونوا قادرين على القيام به
  ٥٩.مع املعلومات حول مشكلة معينة يواجهها املتعلمونجل - ٦
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وحتديـــد احملتــــوى ال يـــتّم بطريقــــة عشــــوائية أو ارجتاليـــة، فــــال بـــّد للخــــربات املختــــارة 
ومـن . للتعلم أن تكون خربات هادفة و خمططة ومبنية على جمموعة من األسس و املعـايري

  :أهم هذه األسس واملبادىء 
 .لتعليمية ويكون حمققا هلاأن يرتبط احملتوى باألهداف ا - ١
أن يناســـب مـــع واقـــع احليـــاة ومشـــكالا، وأن يكـــون مواكبـــا ْالخـــر التطـــورات  - ٢

 .العلمية واألدبية والثقافية
لك ني املوضوعات التعليمية ويتحقق ذأن تتوافر الوحدة واإلنسجام والتكامل ب - ٣

األفقي  (Integration) والتكامل (Sequencing)مبراعاة االستمرارية والتتابع 
 .والرأسي يف تنظيم األنشطة املختارة للتعلم

التأكيد على اخلربات اليت تعلم التالميذ أساليب التفكري العلمي وطرق  - ٤
 .البحث أكثر من االهتمام باملعارف ازأة واملعلومات التفصيلية

 ٦٠.التكامل بني اجلانب النظري والتطبيقي، أي بني العلم والعمل - ٥

 طرق التدريس  -ج 
وإن الطريقــــة التــــدريس مفهــــوم أوســــع . طريقــــة التــــدريس كيفيــــة التــــدريسويقصــــد ب

إن الطريقـة هنـا تعـين اخلطـة . وأبعـد مـن جمـرد إجـراءات تدريسـية يقـوم ـا املعلـم يف الفصـل
  ٦١.الشاملة اليت يستعان ا يف حتقيق اهلدف الرتبوي املنشود

                                                                                                                                                               

تطــوير منــاهج تعلــيم ز، ترمجــة ناصــر بــن عبــد اهللا بــن غــاىل وصــاحل بــن ناصــر الشــويرخ، جـاك ريتشــارد ٥٩
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ير املعلـــم أن الطريقـــة اجليـــدة تعتمـــد علـــى تقـــد)  ١٨٠: هــــ١٤١٥( ويـــرى مرســـي 
للموقـــف الرتبـــوي واختيـــار الطريقـــة املناســـبة وفقـــاً إلمكانيـــات املعلـــم لتطبيقهـــا ومالءمتهـــا 
ملستوى املتعلمني الدراسي واخلربات اليت مروا ا واملادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها، كما 

يت ينبغــي أن تكــون الطريقــة املســتخدمة متمشــية مــع نتــائج حبــوث الرتبيــة وعلــم الــنفس والــ
ويستطيع املعلم اجليد أن يستخدم اكثـر مـن طريقـة واحـدة يف الـدرس  تؤكد إجيابية املتعلم،

  .٦٢الواحد
وختتلــف طريقــة التــدريس بــاختالف احملتــوى التعليمــي الــذي يــتم اختيــاره واملواقــف 

 .ومنها طرق اإللقاء و املناقشة واحلوار وحّل املشكالت وطريقة املشروع. التعليمية
علـى الطريقـة الــيت   -إيل حــّد كبـري-عاليـة مـا ندرســه وأثـره يتوقفـان وال شـّك أن ف

ندرس  ا، ويف نفس الوقت فإن نوع اخلربة اليت نقّدمها تفرض على املدرس اختيار طرق 
  .وأساليب تدريسية معينة

  :به حسب عدد من املعايري ميكن توضحيها فيما يلييه وأسالطرق املعلم تارخيو 
 .اف املنشودةمالءمة الطريقة لألهد - ١

 .مالءمة الطريقة حملتوى املادة الدراسية - ٢
 .مالءمة الطريقة ملستويات منو التالميذ - ٣
ة املعلــــم إىل عمليــــة تتحــــدد طريقــــة التــــدريس بنظــــر : نظــــرة املعلــــم إىل التعلــــيم - ٤

التعلــيم، ونـــوع الفلســـفة الرتبويـــة الـــيت يســـتخدمها، فـــإذا كـــان املعلـــم يـــرى بـــأن 

                                                                                                                                                               

: إيسسكو(، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، ٦١
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املتعلم فإن طريقته يف تدريس سوف تنسجم مـع  التعليم عملية ذاتية يقوم ا
التعلـــيم عمليـــة تلقـــني فإنـــه ســـيختار طريقـــة  هـــذه النظـــرة، وأمـــا إذا شـــعر بـــأن

 ٦٣ .تناسب ذلك

  :التقويم   -د 
ميكــن النظــر إىل التقــومي باعتبــاره عمليــة قيــاس ملــدى حتّقــق أهــداف املــنهج ومــدى 

  .مناسبة احملتوى وفعالية طريقة التدريس املستخدمة
ومي يف هـــذا اـــال هـــو تلـــك العمليـــة الرتبويـــة املنهجيـــة املخططـــة، الـــيت يقـــوم ـــا التقـــ

داف العامــة لتــدريس اللغــة املعنيــون بــاألمر يف دائــرة اللغــة العربيــة، ملعرفــة مــدى حتقيــق األهــ
العربية يف مرحلة من املراحل التعليمية أو يف سنة من السنوات الدراسية؛ كما يلجؤون إليه 

  ٦٤ .كما وكيفيا  –هج وأهدافها والكتب ومضامينها لرتشيدها وتطويرها لتقومي املنا
التقـومي هـو الوسـيلة الـيت جنمـع ـا األدلـة عـن مـدى صـحة الفـروض الـيت وقيل بأن 

نـه وسـيلة للحكـم علـى كفـاءة املـدرس ومـدى تعلـم أتستند عليها وتطبيقاتنـا الرتبويـة، كمـا 
  .املنهج التالميذ وتفاعلهم مع اخلربات اليت حيتويها

 هنــاك أســس هامــة يقــوم عليهــا التقــومي وهــي متثــل القواعــد الــيت تســاعد علــى جنــاح
هـــذه العمليـــة ذات األثـــر البـــالغ يف امليـــدان الرتبـــوي وأن اتبـــاع هـــذه القواعـــد يســـاعد علـــى 

  .حتقيق األهداف املرجوه من عملية التقومي

                                                           

دار الفكر للطباعة  والنشر : الرياض(، دراسات في المناهج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي،  ٦٣
 ١٧٩ - ١٧٨. ، ص)والتوزيع، دون السنة

دار : لبنــان-بــريوت(، الطبعــة اخلامصــة، خصــائص العربيــة وطرائــق تدريســهانــايف حممــود معــروف،  ٦٤
 ٢٤٧. ، ص)١٩٩٨س، النفائ
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  ٦٥ :ومن أبرز هذه األسس ما يلي
نـواحي منـو التلميـذ العقليـة واجلسـمية واخللقيـة أن يكون التقومي شـامال جلميـع  - ١

 ).التفكري املهارات والسلوك(
 .أن يكون التقومي متكامال مع التدريس مستمرا طوال مدة دراسة التلميذ - ٢
معنــــاه أن يقــــوم التلميــــذ  أن يبــــىن التقــــومي علــــى أســــاس حريــــة التفكــــري وهــــذا - ٣

 .باألعمال اليت حتقق أغراضه
تالميذ وذلك معنـاه أن التقـومي يقـيس لفردية بني الأن يعرتف التقومي بالفروق ا - ٤

 .يف مجيع نواحي شخصيته يف حدود إمكانياته تقدم التلميذ مدى
أســـاس األســلوب العملـــي وذلـــك بإقامـــة الـــدليل أن يكــون التقـــومي مبنيـــا علـــى  - ٥

 .والربهان مث يستخدم النتائج يف إصدار األحكام
 .أن يكون التقومي إقتصاديا يف النفقات ووقت التلميذ ووقت املعلم - ٦
 .التقومي وسيلة وليس غاية - ٧
أن تكـــون أدوات التقـــومي متنوعـــة وتتـــوافر فيهـــا املوضـــوعية والصـــدق والثبـــات  - ٨

 .والتمايز
يراعــى يف التقـــومي أن يـــرتك أثـــرا حســـنا يف نفــس التلميـــذ ويرفـــع وحـــده املعنويـــة  - ٩

 .عالية
املدرسـي  تقومي بني حني وآخر ليواكب ما يدخل علـى املـنهجيراجع برنامج ال -١٠

من التعديل وحتسني كما يتمشى مع حاجات اتمع ويسار التقدم والتطـوير 
  .يف وسائل التقدمي
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غراضـها والعمـل قومي هو العملية الرتبويـة إىل أهـدافها، ومـدي حتقيقهـا ألومبا أن الت
أثنــاء ســريها وإقــرتاح الوســائل لــتالىف هــذا علــى كشــف نــواحي الــنقص يف العمليــة الرتبويــة 

عمليــــة التعليميــــة األخــــرى، وهــــي الــــنقص، فعليــــه جمــــاالت التقــــومي تشــــمل ســــائر أطــــراف ال
  ٦٦.األهداف واحملتوى وطرق التدريس

ولكـن . استخدام وسائل كثرية متنوعة ويتناول التقومي جوانب معتقدة كما يتطلب
  :ما يف التقومي، وهيسنقتصر هنا على ذكر أمهها وأكثرها استخدا

 .املالحظة الدقيقة والتسجيل اليومي - ١
 .املناقشة - ٢
  ٦٧.االختبارات - ٣

  أنواع مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: المبحث الرابع

و لكــل مــنهج منهــا تصــور خــاص لتعلــيم . تتعــدد أنــواع منــاهج تعلــيم اللغــة الثانيــة
موعـــة مــن املنطلقـــات الــىت ال بتســـع اـــال هــذه اللغـــة و تقــدمي مهارـــا كمــا يســـتند إىل جم

  .و سنعاجل بعضها هنا. لذكرها تفصيال

 أو املنهج القواعدي) Grammatical Syllabus( المنهج النحوي .١
هــــو مــــنهج لتعلــــيم اللغــــة املنشــــودة يركــــز علــــى قواعــــد اللغــــة و يعــــرض الوحــــدات 

  .٦٨التعليمية بتسلسل حنوي معني
                                                           

 ٣٩  .، ص)جامعة اخلوطوم، بال سنة(، دراسات في المناهج وتأصيلهاحسن عبد الرمحن حسن،  ٦٦
 ٤١ - ٤٠ .ص ، المرجع نفسة ٦٧
الطبعة إنكليزي،  -عربي مع مسرد عربي -معجم علم اللغة التطبيقي إنكليزيحممد علي اخلويل،  ٦٨

 ٤٨. ، ص)١٩٨٦مكتبة لبنان، : بريوت(األويل، 
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ى اللغــوي يف شــكل حمــاور عامــة تــدور حــول يقصــد بــاملنهج النحــوي تقــدمي احملتــو 
و النظــام يشــتمل . أن اللغــة نظــام: موضــوعات القواعــد اســتناداً إىل منطلقــني مــؤدي أوهلــا 

مــؤدي . علــى جمموعــة مــن القواعــد الــىت لــو تعلمهــا الفــرد أصــبح قــادراً علــى اســتخدام اللغــة
أن حنصـر الرتاكيـب املختلفـة و علينـا . لغويـاً يناسـبه ق الثاين هو أن لكـل معـىن تركيبـاً املنطل

  .اليت  تنقل معاين معينة تيسر لإلنسان االتصال باللغة
ـــــه . واملعـــــىن و الشـــــكل إذن مرتبطـــــان و حيـــــدد أحـــــدمها اآلخـــــر فالتعجـــــب مـــــثالً ل

و علينـا أن نقـدم للطالـب جمموعـة الصـيغ . و االستفهام له صيغ معينـة و هكـذا. صيغتان
  .املناسبة اليت تفي مبتطلباته

اضــعو املــنهج إذن بتحديــد املعــاىن الــيت يريــد الفــرد التعبــري عنهــا، مث تراكيــب يبــدأ و 
مث اختيـار املوضـوعات النحويـة الـيت تنتمـي . اللغوية اليت تعطي لكل معـىن مـن هـذه املعـاين

مث ترتيــب هــذا كلــه يف شــكل منطقــي يتمشــى مــع موضــوعات النحــو . هلــا هــذه الرتاكيــب
  ٦٩.هفيقدم ما يعترب شرطاً الزماً لغري 

  :و يف هذا املنهج النحوي يلزم التمييز بني عدة مصطلحات مها 
فهـذه مجلـة . ، و يقصد ا نوع اجلملة من حيث املعىن الـذي تؤديـهأمناط اجلملة  )أ 

 .اخل.. تعجب، و هذه مجلة استفهامية، و هذه مجلة طلبية، و هذه إنشائية
هـا الرتاكيـب مصـنفة موضوع النحو، و يقصد ا املفاهيم النحوية الـيت تنتمـي إلي  )ب 

فهــــذا بــــاب املبتــــدأ و اخلــــرب، و هــــذا بــــاب املفعــــول بــــه، وهــــذا بــــاب . يف أبــــواب
 . اخل... اإلضافة

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٦٩
 ٩٩ .، ص)١٩٨٩المية للرتبية والعلوم والثقافة، منشورات املنظمة اإلس
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الرتاكيب اللغوي، ويقصد به القالب الذي تصب منـه اجلملـة فنقـول بـأن تركيـب   )ج 
 .مفعول به + فاعل + هذه اجلملة هو فعل 

: كمــل بــه املعــىن فنقــولاجلملــة، و يقصــد ــا قــول مســتفاد بــه، مســتقل بنفســه ي  )د 
 ٧٠.أكل الولد الطعام مجلة ألا مستقلة بنفسها و يكمل ا املعىن

  )Situational Syllabus( منهج المواقف .٢
هـــو مـــنهج لتعلـــيم اللغـــة املنشـــودة يعتمـــد علـــى عـــرض نصـــوص لغويـــة ذات صـــلة 

  ٧١.باملواقف الىت قد جيد املتعلم نفسه  فيها وسط بيئة هذه اللغة
ر املــنهج النحــوي الســابق، درج بعــض معــدي املنــاهج علــى تقــدمي كمحاولــة لتطــوي

احملتــوى اللغــوي يف شــكل مواقــف ميارســها الفــرد يف الفصــل، ويــتعلم مــن خالهلــا الرتاكيــب 
. فبدًال من تدريس اجلمل يف فـراغ، يـتّم تقـدميها يف مواقـف يؤديهـا املعلـم. اللغوية املنشودة

وكأن يفتح الباب ويقـول البـاب ) كتب الدرسأنا أ(كأن يأيت بعض احلركات وهي يتكلم 
وهـذا . وكأن يستعني باألشياء املوجودة يف الفصل مديراً حوهلا أشـكال احلـديث .. مفتوح

تطوير للمـنهج النحـوي الخيرجـه مـن الـدائرة الـىت ينتمـي إليهـا إال إىل دائـرة أخـرى مـن نـوع 
واقــف يؤديهـا املعلــم و فلــئن كانـت اجلمـل تــدور حـول م. آخرللمنـاهج وهـو مــنهج املواقـف

الطالــــب إال أــــا مواقــــف مصــــطنعة تســــتهدف فقــــط متثيــــل معــــاين اجلمــــل حــــىت يســــتطيع 
وهــذا بــالطبع خيتلــف عــن مــنهج يبــىن علــى أســاس مواقــف طبيعيــة ينقلهــا . الطالــب فهمهــا

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعليم العربية لغير النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمة،  ٧٠
 ١٠٠ .، ص)١٩٨٩المية للرتبية والعلوم والثقافة، منشورات املنظمة اإلس

الطبعة إنكليزي،  -عربي مع مسرد عربي -معجم علم اللغة التطبيقي إنكليزيحممد علي اخلويل،  ٧١
 ١١٠. ، ص)١٩٨٦مكتبة لبنان، : بريوت(األويل، 
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ومثـــل هـــذا التطـــور ال يفـــي حباجـــة املعلـــم لالتصـــال الفعلـــي . املعلـــم مـــن احليـــاة إىل الفصـــل
ل التباعــد قائمــاً بــني لغــة تــدور حــول تراكيــب حمــدودة، وكلمــات مقصــودة، إذ يظــ. باللغــة

ومواقـــف مصـــطنعة، وبـــني لغـــة تتعـــدد فيهـــا البـــدائل، وال يتوقـــع الفـــرد اســـتجابة حمـــدودة ملـــا 
  .بصدر عنه من ختاطب مع اآلخرين

والتباعد بني اللغتني، لغة الفصل ولغة احلياة يفقد الطالب الدافعية أحيانـاً ملواصـلة 
هـذا بـالطبع خيتلـف عـن مـنهج . وال يشعر له بفائدة. إذ ال حيس ملا يتعلمه قيمة. دراسةال

ويبـين علـى أسـس ختتلـف إىل حـّد كبـري، إن مل . املواقف الذي ينطلق من مسلمات أخرى
  .يكن متاما، عن تلك األسس اليت يبين عليها املنهج النحوي

وهـذا ..ي يف مواقـف احليـاةينطلق منهج املواقف من حاجات الفرد لالتصال اللغو 
تلـــك الــــيت للمــــنهج  نأســـاس لبنــــاء مـــواد تعليميــــة جديـــدة ختتلــــف يف هــــدفها ونظامهـــا عــــ

  .النحوي
وتعلــم النظــام . وإذا كــان املــنهج النحــوي يســتند إىل حقيقــة مؤداهــا أن اللغــة نظــام

ى نفــس املســتوى لــفــإن مــنهج املواقــف يســتند إىل حقيقــة تقــف ع. شــرط الســتخدام اللغــة
. وهي أن اللغة ظاهرة اجتماعية نشأت لتحقيق التواصل بني األفـراد. صدق واألمهيةمن ال

وال بد لإلنسان كي يفهم عناصـر اللغـة، أصـواتاً ومفـردات ومجـًال، أن يرجعهـا إىل السـياق 
  .الذي وردت فيه

ومـــن هنـــا قـــد نســـتغين برتكيـــب لغـــوي دون آخـــر ألنـــه أكثـــر اســـتخداما يف موقـــف 
  .رتاكيب الثاين يف موقف آخرمعني بينما يستخدم ال

ويف هـذا . حمور االهتمام هنا إذن هو املتعلم حباجته ومطالبه وليس احملتوى اللغوي
وذلـك . املنهج حيرص اخلرباء على التنبؤ باملواقف اليت قد حيتاج الفرد فيها لالتصال باللغـة
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الــذي يشــبع  ضــوء دراســات ميدانيــة جتــري، أو أحبــاث تعمــل، مث خيتــار احملتــوى اللغــوييف 
  .حاجة الفرد لالتصال يف هذه املواقف

ة الطالب على مواصلة الدرس إذ جيعل ملا يتعلمـه يومثل هذا التصور يزيد من دافع
ومــن مث ختتفــي أشــكال التمييــز بــني اللغــة . ولــيس املــادة املتعلم هــو مركــز االهتمــامفــ. معــىن

  .الفصل ولغة احلياة
فــــإن . نحــــوي حــــول موضــــوعات النحــــووإذا كانــــت الوحــــدات تــــدور يف املــــنهج ال

مـــنهج املواقـــف تـــدور حـــول حاجـــات االتصـــال ، فهنـــاك درس يف املطـــار ،  يف الوحـــدات
م، وخـــــامس يف احلافلـــــة مكتبـــــة اجلامعـــــة، و رابـــــع يف املطعـــــ ودرس يف الســــوق، وآخـــــر  يف

  .اخل...
  :إال أن ملثل هذا املنهج أيضاً انتقادات منها

مــن فــرد إىل فــرد، ومــن مجهــور آلخــر، فمــا  أن حاجــات االتصــال اللغويــة خمتلفــة  )أ 
وهــذا يســتلزم تعــدد منــاهج املواقـــف . يناســب هــذا اجلمهــور قــد ال يناســب ذاك

والـــرد علـــى هـــذا النقـــد هـــو إمكانيـــة حصـــر املواقـــف . لتعـــدد حاجـــات االتصـــال
املشرتكة اليت يتوقع أن حيتاج الدارسـون فيهـا لالتصـال اللغـوي، مث ختصـيص جـزء 

احلاجات اخلاصة كلما كان هناك عـدد مـن الدارسـني يسـتحق  من املنهج ملعاجلة
 .جهد إعداد جزء خاص

إن اللغــــة الــــيت تــــدار يف الفصــــل، حــــىت وإن كانــــت تنطلــــق مــــن تصــــور حلاجــــات   )ب 
فــاملوقف الطبيعــي . أيضــاً مصــطنعة لاالتصــال اللغــوي عنــد األفــراد، إال أــا تظــ

د هـــو أن االختيـــار والـــرّد علـــى هــذا النقـــ. للغــة يصـــعب نقلـــه إىل جــدران الفصـــل
اجليـــد للمحتـــوى اللغـــوي املناســـب يتوقـــف علـــى كفـــاءة اخلـــرباء يف التنبـــؤ مبـــا قـــد 
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ــــب . يواجــــه الفــــرد ــــة الطال ــــاك مــــن األســــاليب مــــا يســــاعد علــــى هيئ كمــــا أن هن
منهــا التــدريب املســتمر علــى اســتعمال اللغــة يف الفصــل . لالتصــال الفعلــي باللغــة

لـي أو استضـافة بعـض النـاطقني بالعربيـة عن طريـق لعـب  الـدور، أو األداء التمثي
 .دارة مع الطالبإل

إن هناك فرقاً بني مواقف منطي يدور حوله الدرس، وبني موقف طبيعـي يصـعب   )ج 
فــاملواقف الــيت يتنبــأ اخلــرباء بــأن الفــرد ميــّر ــا يف الســوق قــد تنحصــر يف  ...توقعــه

زمه مـــن ومـــن مث تـــدور الـــدروس حـــول عمليـــة الشـــراء ومـــا تســـتل. شـــراء البضـــائع
 ...بينمــا حيتــاج اإلنســان الســوق ألكثــر مــن عمليــة الشــراء.. مفــردات وتراكيــب

مـــا، وقـــد يـــذهب ألغـــراض يصـــعب التنبـــؤ ـــا، ومـــن مث  ءفقـــد يـــذهب لبيـــع شـــي
ؤ بــه حــىت يقتصـر احملتــوى اللغــوي علـى مــا أمكــن التنبــؤ بـه مغفــال مــا صـعب التنبــ

 ...ة وقع يف حيص بيصايإذا خرج الدارس إىل احل

تلــك . ن نشــري إىل طريقــة التــدريس شــائعة االســتخدام يف مثــل هــذا املــنهجبقــي أل
فكالمهـا ميكـن توظيفـه بكفـاءة يف مـنهج . هي الطريقة السمعية الشفوية، والطريقة املباشرة

 .٧٢املواقف

  )National Syllabus( منهج الفكرة .٣
هـــو مـــنهج لتعلـــيم اللغـــة األجنبيـــة يعتمـــد علـــى وظـــائف اللغـــة بـــدالً مـــن وحـــدات 

على دروس حـول التعبـري ) على سبيل املثال(وحيتوي مثل هذا املنهج . القواعد أو املواقف
  ٧٣.عن االستحسان  والتعبري عن املوافقة والتعبري عن التعاطف والتعبري عن الرفض

                                                           

 .ص المرجـع السـابق، ه وأسـاليبه،مناهجـ -تعليم العربية لغير الناطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمة، ٧٢
١٠٣-١٠٠ 
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إذا كنــا قــد ملســنا بــني املنهجــني الســابقني، املــنهج النحــوي واملــنهج املــوقفي فروقــاً، 
فنجــد مــن املعلمــني مــن يــدرس . حيانــاً عنــد مــا ننــزل إىل امليــدانفــإن هــذه الفــروق ختتفــي أ

القواعــد النحويــة يف شــكل حــوار حــول موقــف مــا، أو جنــد مــن املعلمــني مــن يقــوم حبصــر 
فـاألول وإن كـان مسـتنداً إىل املـنهج  .الرتاكيب الالزمة االسـتخدام يف موقـف حيـايت معـني

لثـاين وإن كـان يسـتند إىل املـنهج املـوقفي وا. النحوي إال أنه يقدم احملتوى يف صورة مواقف
وكـــال املنهجـــني يعـــوزه شـــيء هـــام  .إال أنـــه يفصـــل القـــول يف الرتاكيـــب اللغويـــة املناســـبة

  . وهوتنمية القدرة االتصالية عند األفراد
وقـد . وهنا يقف أنصار منهج الفكـرة يف تنـاقض مـع أصـحاب املنهجـني السـابقني

يف كتــــاب لــــه صــــدر عــــن جامعــــة أكســــفورد ســــنة هــــذا املــــنهج ) Wilkins(طــــرح ويلكــــني 
واسـتعار كلمـة الفكــرة مـن اللغويــات الـيت يعتمـد فيهــا تصـنيف النحــو علـى أســاس  ١٩٧٦

). حنـــو الشـــكل(يف مقابـــل ) حنـــو املضـــمون(املعـــايري الدالليـــة، ومثـــل هـــذا النحـــو يســـمى بــــ
  .حيث يصنف النحو على أساس الصيغة أو شكل اجلملة

ن مــن امنطلــق خيتلــف عمــا يســتند إليــه املنهجــان الســابقويســتند مــنهج الفكــرة إىل 
  .إن منطلق منهج الفكرة هو أخذ القدرة االتصالية كنقطة بداية. منطلق

فــاملنهج النحــوي : ويبـدأ ويلكنــز بتحديـد الفــرق بـني املنــاهج الثالثـة بالصــورة اآلتيـة
). النحويـة كيـف يعـرب املـتكلم عمـا لديـه مـن معـىن؟ يهـتم هنـا بالشـكل أو الصـيغة: يسأل

يهـتم هنـا بـاملوقف الـذي (مـىت وأيـن يسـتخدم اإلنسـان اللغـة : وبينما يسأل املنهج املـوقفي
  ).يستخدم فيه اللغة

                                                                                                                                                               

الطبعة إنكليزي،  -عربي مع مسرد عربي -معجم علم اللغة التطبيقي إنكليزيحممد علي اخلويل،  ٧٣
 ٨٤. ، ص)١٩٨٦مكتبة لبنان، : بريوت(األويل، 
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مـا الـذي ينتقـل مـن معـىن عـرب اللغـة؟ مـن هنـا فـإن حمـور : جند منهج الفكـرة يسـأل
وقــف االهتمــام هــو املعــىن الــذي حتملــه اللغــة ولــيس الشــكل الــذي انتقــل مــن خاللــه وال امل

  . الذي دار حوله
وهذا بـالطبع بـدون أن يفقـد مـنهج الفكـرة االهتمـام  بالعوامـل النحويـة أو املوقفيـة 

  .اليت متثل حمور اهتمام املنهجني السابقني
إن امليـــزة الـــيت ينفـــرد ـــا مـــنهج الفكـــرة هـــي تنميـــة الكفـــاءة  االتصـــالية ممـــا يضـــمن 

  .استمرار دافعية الطالب ويزيد منها
نهج يتم اختيار احملتوى اللغوي طبقاً للمعاين اليت حيتاج الـدارس التعبـري ويف هذا امل

فاملضـمون الـذي  ،Semantics Demandsعنها أو املطالب الداللية كما يعرب عنها ويلكـني 
. يريــد الــدارس التعبــري عنــه، ولــيس الرتاكيــب أو املواقــف، هــو الــذي حيــدد احملتــوى اللغــوي

ويـــة الـــيت جيـــب أن يتعلمهـــا الـــدارس، ومـــن مث تتميـــز املـــواد وهـــذا يســـتلزم تنـــوع الصـــيغ اللغ
ـــــــة يف هـــــــذ املـــــــنهج بالتغـــــــايري ـــــــة، إذ لكـــــــل   Linguistically Heterogenous التعليمي اللغوي

واألمــر . يهــالمضــمون عــدد مــن الصــيغ وجمموعــة مــن البــدائل الــيت يلــزم تــدريب الــدارس ع
تقــاء بعــض الرتاكيــب مــن هــذا البــّد مــن تفضــيل صــيغ وان اإذ. بــالطبع لــيس ــذه البســاطة

فهـم النظـام ى األقـل أن الـدارس قـد تـدرب علـى احلشد الكبري من البدائل حىت نضمن عل
النحوي للغة واكتساب القدرة على استخدامه وإال تشـتت ذهنـه  بـني تركيـب وتركيـب، و 

  .فال تثبت هذه و ال تبقى تلك. أخرى صيغ بني صيغ و
لفكـــرة إىل وحـــدات كبـــرية ينضـــوي حتـــت كـــل ويقســم ويلكنـــز منهجـــه املبـــين علـــى ا

 –العـــدد  –الـــزمن : ومـــن الوحـــدات الكبــرية مـــا يلــي . منهــا عـــدد مــن الوحـــدات الصــغرية
وحتـت كـل وحـدة كبـرية  .  Diexisربـط اجلملـة املنطوقـة بسـياقها  –معىن العالقة  –املكان 
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الـزمن ،  حتديـد: فـالزمن حتتـه عـدة وحـدات هـي . كما قلناجمموعـة مـن الوحـدات الصـغرية
 ٢٥، السـاعة الثامنـة و ١٩٥٧ثنني، الثالث والعشرون من أبريل سـنة اآلن، يوم اال: مثل 

والوحـدات . اخل... دقيقة، أمس، اليوم، غداً، هذا الشـهر، الشـهر التـايل، الشـهر املاضـي 
املــدة، والثالثــة هــي عالقــات الــزمن، و الرابعــة هــي التكــرار، واخلامســة : الصــغرية الثانيــة هــي

  ..و هكذا ... التتابع  هي
هو السياقة الـيت جنعـل للجملـة  الباحث  لاوحمور االهتمام يف منهج الفكرة كما ق

. ميكـن أن يكـون هلـا معـان متفاوتـة جـداً ) السـماء متطـر: (جنملـه مثـل. الواحدة عدة معان
أي أـا تسـتهدف فـتح . وقد تكون لبدء احلديث مع أشخاص جيمعهم  مكان ألول مـرة

... وج تنصــــحه بــــأن يصــــحب معــــه مظلــــةوقــــد تكــــون حتــــذيراً مــــن اخلــــر . يثبــــاب للحــــد
  .النظر يف مفرداا أو تركيبها مبجرددل على صعوبة تعميم معىن مجلة ما وهذا ي.. هكذاو 

  :ملثل هذا املنهج أيضاً، منهاو 
حيـدد لنـا أهـم األفكـار الـيت ميكـن ) نسبة إىل املعـىن(أنه ال يوجد بعد إطار معنوي 

و لقد كان اإلطار الذي قدمه و لكنز نفسه جمرد حماولـة خضـعت . حوهلا املنهجأن يدور 
  .بعد ذلك لدراسات وانتقادات كثرية

فاجلملــــة كمــــا اتضــــح يف املثــــال . أنــــه اليوجــــد عالقــــة حمــــددة بــــني اجلملــــة ومعناهــــا
ومـــن مث تـــوفري ســـياقات . قـــد يقصـــد املتحـــدث ـــا عـــدة معـــان) الســـماء متطـــر( الســـابق 

  .مجلة حىت نستويف تقدمي داللتهامتعددة لكل 
فـإذا كـان يسـرياً . إنـه مـن الصـعب وضـع تصـور للشـكل التنظيمـي ملثـل هـذا املـنهج

علينا وضـع تصـور للمـنهج النحـوي أو للمـنهج املـوقفي فمـن العسـري وضـع تصـور للشـكل 
  .التنظيمي ملنهج الفكرة
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   )Multidimensional Curriculum(دد األبعاد عالمنهج مت .٤
ــــــ ــــــدما عقــــــدت رابطــــــة ١٩٨٠اريخ هــــــذا املــــــنهج إىل ســــــنة يرجــــــع ت  ACTFL: عن

(American Council on The Teaching of Foreign Language)  مــؤمتراً يف بوســطون
لتحديد األوليات القوميـة يف تعلـيم اللغـات األجنبيـة للثمانينـات، و يف هـذا املـؤمتر قـدمت 

و نوقشــت وانتهــت إىل إعــداد ورقــة . مخــس أوراق عمــل يف جلنــة املنــاهج واملــواد التعليميــة
شاملة تلخص ما انتهى إليه اخلرباء يف هذه اللجنه، وتقـدم تصـوراً جديـداً هلـم لبنـاء مـنهج 

وطرحــت فيهــا  Boston Paperومسيــت هــذه الورقــة بورقــة بوســطون . تعلــيم اللغــة األجنبيــة
املـــنهج " وكـــان مـــن بـــني مـــا أطلـــق عليـــه مـــن مصـــطلحات " املـــنهج متعـــدد األبعـــاد" فكـــرة 

  ٧٤ .Unidimensional" للمنهج أحادي البعد"ويقف هذا املنهج كمقابل " متعدد البؤري

مــــن ورقــــة بوســــطون هــــذه، باإلضــــافة إىل الدراســــات  H.H.Sternوانطلــــق شــــيرتن 
األخـــرى الـــيت قـــدمت يف املـــؤمتر، وكـــذلك دراســـته اخلاصـــة، ووضـــع تصـــورا للمـــنهج متعـــدد 

  ٧٥ .م من إصدارات هذه الرابطة ١٩٨٣ األبعاد نشره بعد ذلك يف جملد سنة
املقــرر : ويســتند املــنهج متعــدد األبعــاد إىل أربــع خطــط دراســية، أو مقــررات وهــي

وقــد ال يبــدو يف هــذا . اللغــوي واملقــرر الثــاقفي واملقــرر االتصــايل واملقــرر العــام لتعلــيم اللغــة
ن  يسـتند إىل حمتـوى فأي منهج لتعلـيم اللغـة ال بـّد أ. املنهج مبكوناته األربعة شيء جديد

إال أن اجلديـد يف املـنهج متعـدد األبعـاد فيـتلخص يف ثالثـة أمــور . وهكـذا.. لغـوي وثقـايف 
  :هي

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٧٤
 ١٠٦ .، ص)١٩٨٩نشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، م

 ١٠٦ .، صالمرجع نفسه ٧٥
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إن املقـــررات الثالثـــة األخـــرى الثقـــايف واالتصـــايل والعـــام تعـــاجل يف املـــنهج اجلديـــد   )أ 
 .بشكل منتظم على غرار املقرر اللغوي

 .مام عند تصميم املنهج اجلديدأن مجيع املقررات حتظى بقدر متوازن من االهت  )ب 
 .أن املقررات األربعة تتكامل يف املنهج اجلديد  )ج 

ولقد ظهرت احلاجة خالل العقـدين السـادس والسـابع مـن هـذا القـرن إىل املـدخل 
إذ ظهــر . التــوليفي الــذي جيمــع بــني أكثــر مــن طريقــة وأســلوب يف تعلــيم اللغــات األجنبيــة

كمـــا بـــدأ للمتخصصـــني يف تعلـــيم .ب منفـــردعجـــز االعتمـــاد علـــى طريقـــة واحـــدة أو أســـلو 
فلــيس . اللغــات األجنبيــة أن النظــرة اللغويــة الضــيقة ملــنهج تعلــيم اللغــة تضــر أكثــر ممــا تنفــع

الــيت جيــب أن تعلــم، .. قصــارى األمــر أن تتحــدد األفعــال والرتاكيــب والتــدريبات واملقــررات
  ٧٦.التصايلوإمنا جيب أن خيتار هذا كله يف ضوء مبادىء املقرر الثقايف وا

  

  عوائق تطوير منهج تعليم اللغة العربية: المبحث الخامس

إن لكــــل عمــــل صــــعوبات ومشــــكالت تعــــرتض ســــبيله، وعمليــــات تطــــور املنــــاهج 
، وتتعلــق هــذه العوائــق ىف  )ئــق التطــويراعو (تتعــرض هــي األخــرى لعوائــق ميكــن أن نســميها 

  ٧٧.كثري من األحيان باجلوانب الفنية واإلدارية ومن أمهها

                                                           

: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٧٦
 ١٠٦-١٠٤ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 اللغـة العربيـة مناهجهـا وطرائـق تدريسـها،ني الدوملي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائى، طه علي حس ٧٧
 ٤٩-٤٨ .، ص)م٢٠٠٥(
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عمليـــات تطـــوير املنـــاهج تواجـــه عـــددا مـــن العوائـــق الفنيـــة واإلداريـــة، لعـــل مـــن  إن
 :أبرزها مايلي

عدم وجود حتديد للتغريات السلوكية املراد إحداثها ىف سلوك املـتعلم نتيجـة لدراسـته   - أ 
ومـن شـأن ذلـك أن يوجـد خلطـا واضـحا . مساقات معينة، أو مناهج دراسية كاملة

 .طرق تدريسها وتقوميهاىف أهداف املناهج وحمتويات و 

عــدم يئــة أذهــان املعلمــني للتغيــري املنتظــر، وعــدم إتاحــة الفــرص أمــامهم للمشــاركة   - ب 
 .فيه، مما جيعلهم عوامل إعاقة تقاوم التغيري وال تلتزم به

ـــــتهم ىف احملافظـــــة علـــــى   - ج  ـــــاهج القدميـــــة، ورغب ـــــذين درســـــوا وفـــــق املن ـــــاء ال مقاومـــــة اآلب
 .األساليب الىت درسوا مبوجبها

قص احلاصــــل ىف بعــــض اإلمكانــــات املاديــــة الالزمــــة إلحــــداث عمليــــات التغيــــري الــــن  - د 
 .والتطوير

 ٧٨.قلة اخلرباء ىف ميادين املناهج املختلفة  - ه 

  ٧٩:وعند دكتور الدمرداش عبد ايد سرحان أن عوائق تطوير املناهج منها

 تتصل بطبيعة التربية التي معوقاتال  -أ 

وال تظهر آثاره بالسـرعة . تغرق وقتا طويالوالنمو بطبيعته يس. إن الرتبية عملية منو
بـل إن أثـار . لـيس ذلـك فحسـب. الىت تظهر ا آثار املتحـدات الطلبـة والصـناعية وغريهـا

الرتبية النظامية ختتلط مع آثار غريها من املؤسسات الرتبوية األخرى مثـل األسـرة واإلعـالم 
                                                           

دار الفكر للطباعة  والنشر : الرياض(، دراسات في المناهج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي،  ٧٨
 ١٦٣. ، ص)والتوزيع، دون السنة

 ٢٢٨-٢٢٦. ، ص)ن مكان النشر والسنةدو (، المناهج المعاصرة عبد ايد سرحان، ٧٩
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. ضـوح نتـائج الرتبيـة املدرسـيةويؤدي كـل ذلـك إىل عـدم و . واملؤسسات الثقافية اجلماهريية
 .وبالتايل إىل صعوبات تتصل بتقبل اجلماهري للمستحدثات الرتبوية والتحمس هلا

 تتصل بطبيعة المدرسة التي معوقاتال  -ب 

ومـع ذلـك . إن املدرسة هي اال الذى تطبـق فيـه األفكـار واملسـتحدثات الرتبويـة
ولـيس أمامهـا جمـال  . فظـة بطبيعتهـافإا بطيئة ىف تقبلها لكل مسـتحدث وجديـد فهـي حما

كبري للقيام بدور مذكور ىف هذا الشأن، فهي مشغولة باملمارسات اليوميـة إىل احلـد الـذى 
 .قلما يرتك أمامها فرصة للقيام بدور كبري ىف جمال التطوير

 تتصل بالمعلم التي معوقاتال  -ج 

ىف النهايـة تنفيـذ  وهو الذى يوكـل إليـه. ة االتصال املباشر للتلميذاإن املعلم هو أد
التطــوير ىف جمــال املنــاهج، ويتوقــف جنــاح كــل تطــوير مهمــا بلغــت روعــة ختطيطــه، وجــودة 

ويتوقـف ذلـك بـدوره علـى مـدى . أساليبه على الصـورة الـيت يرتمجهـا إليهـا املعلـم ىف النهايـة
. هبـــالعلم واملهـــارات املطلوبـــة لتنفيـــذ إدراك املعلـــم ألهـــداف التطـــوير، وإميانـــه ـــا، ومترســـه

وينبغي أن نتذكر ىف هذا املقام أن املعلم ال يعلم مبادته وطريقته فحسب، وإمنا بشخصـيته 
وما يثـريه لـديهم . وسلوكه، وعالقاته مع تالميذه وما يضربه هلم من مثل أعلى وقدوة طيبة

  .من حوافز تشجعهم وتدفعهم دائما حنو األمام
  : ملناهج الدراسية فهيأسباب عدم املعلمني من املشاركة يف تطوير اوأما 

  وقتقلة ال  -األول
  .واإلداريني مديري املدارس معزمالئه و  بني املدرسني سواء، يف الرأي عدم توافق  -الثاين
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 ٨٠.اخلاصة املعلمنيمعرفة قدرة و  بسبب  -الثالث

  تتصل بالمجتمع التي معوقاتال  -د 

عمـل لـه حسـابا  وت. إن املدرسة ال تعمل مبعزل عن اتمع، فهي تم بالرأي العـام
كبـــريا، وباإلضـــافة إىل ذلـــك فـــإن املدرســـة ذاـــا جـــزء مـــن اتمـــع، تتـــأثر بعاداتـــه وتقاليـــده 

  .وال تستطيع أن تتحرر من ضغوطه أو تكون حربا عليه. وثقافته وأفكاره
ومــن املشــكالت األساســية الــيت تتصــل بــدور اتمــع ىف التطــوير أن كــل فــرد مــن 

علـى أن يبـدي رأيـا سـديدا ىف جمـال الرتبيـة ويرجـع ذلـك  أفـراد الشـعب حيسـب نفسـه قـادرا
فيمـا يرجــع إليــه، إىل أن كــل فـرد ميــارس عمــال تربويــا ىف جمـال مــن اــاالت فكــل أب وكــل 
أم، وكل صديق، وكل رئيس أو مـرؤوس وكـل صـاحب مهنـة أو عمـل ميـارس الرتبيـة عنـدما 

الــيت ميارســها والــيت كثــريا مــا  ولــذلك فــإن اجلمهــور يــؤمن بالرتبيــة. يوجــه النصــح أو التوجيــه
ويالحـــظ ىف الوقـــت ذاتـــه أنـــه ليســـت هنالـــك جهـــود . يأخـــذها عـــن األقـــران أو األســـالف

 .صادقة بناءة لالرتفاع باملستوى الرتبوي للجماهري

 تتصل بطبيعة مشروعات التطوير التي معوقاتال  -ه 

احهـا تلعب طبيعة مشروعات تطوير املنـاهج دورا كبـريا ىف حتديـد مـدى تقبلهـا وجن
فكثــري مــن مشــروعات التطــوير تتســم باجلزئيــة والشــكلية واالرجتــال، ويعــد ذلــك ىف مقدمــة 

واملشـــروعات املعقـــدة الـــيت تتطلـــب مهـــارات خاصـــة وظروفـــا وال يســـهل . معوقـــات جناحهـــا
توافرهــا، تلقــي أعبــاء ثقيلــة علــى العــاملني ىف احلقــل الرتبــوي، وتصــرف األنظــار عــن األخــذ 

لناجهـــة فهـــي تلـــك الـــيت تكـــون قـــد أحســـن ختطيطهـــا وقامـــت علـــى أمـــا املشـــروعات ا. ـــا

                                                           
80 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (PT Remaja 

Rosdakarya: Bandung. 1999), H. 160 
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أســاس علمــي وارتبطــت بامليــدان، وتناولــت مشــكالت حيــس النــاس بأثارهــا ويعــانون منهــا 
طـط الدراسـية املرهقـة، علـى التقليديـة، واملنـاهج املكدسـة واخلمثل مشـكالت االمتحانـات 

 .أن ميكن تنفيذها

 ل والتجهيزاتتتصل بالمباني والوسائ التي معوقاتال  - و 

يتطلــــب التطــــوير ىف كثــــري مــــن األحيــــان ختطيطــــا للمبــــاين واملرافــــق واملعــــدات ومــــن 
عنــدما ذهــب جيــوب " جــون ديــوي"القصــص طريقــة الــيت تــروى عــن الفيلســوف األمريكــي 

األســـواق حبثـــا عـــن الوســـائل واملعـــدات الالزمـــة ملدرســـته التجريبيـــة اجلديـــدة الـــيت حـــاول أن 
أن قـــال لـــه أحـــد أصـــحاب –القائمـــة علـــى أســـاس النشـــاط  يطبـــق فيهـــا مناهجـــه اجلديـــدة

وإنــه ال توجـــد . إنــك تبحــث عـــن أدوات جديــدة يســتخدمها التالميـــذ للنشــاط: "املتــاجر
فلدينا املقاعد املصفوفة والسبورات . باألسواق إال األدوات واملعدات الالزمة للشرح املعتاد

 مدارس مـن نـوع جديـد تضـم إىل أنه حمتاج" ديوي"ولقد أدرك ". وبعض وسائل التوضيح
 .الورش الدراسية واملختربات وقاعات تصلح للمناقشة واحلوار والعمل واملشاركة والنشاط

  تتصل بالمالية التي معوقاتال  -ز 

   :من املعوقات األساسية اليت تواجه تطوير املناهج مايلي
فعمليــة التطــوير حتتــاج إىل . عــدم تــوافر حــوافز للمشــرتكني يف عمليــة التطــوير - ١

 .جهد كبري من العاملني فيها
عــــدم تــــوافر امليزانيــــة الالزمــــة لعمــــل التعــــديالت املطلوبــــة يف املبــــاين، وتــــوفري  - ٢

 .األثاث واملواد وكذلك تنفيذ النشاط املدرسي والتقومي والبحث

  .الروتني الذي يتبع يف الصرف من االعتمادات املالية - ٣
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 تتصل بعدم فهم طبيعة المنهج كنظام التي معوقاتال  -ح 

وحنــب أن . د تناولنــا كثــريا مــن العوامــل الــيت تــؤثر ىف طبيعــة املــنهج بنــاء وتطــويرالقــ
ومبقتضـى هـذه . نعود هنـا مـرة أخـرى إىل النظـرة احلديثـة إىل املـنهج وتطـويره علـى أنـه نظـام

أو بعـــض مـــن العوائـــق , النظـــرة فـــإن االقتصـــار ىف جمـــال التطـــوير علـــى دراســـة عـــائق واحـــد
إن التطــوير يتوقــف . ن يكــون كافيـا لتحقيــق أهــداف التطـويرلــ–والتخطـيط للتغلــب عليهـا 

علـــى عوامـــل متعـــددة، فمـــن هـــذه العوامـــل مـــا يتصـــل بالبحـــث العلمـــي مثـــل دراســـة البيئـــة 
الرتبيـــة املعاصـــرة وغريهـــا، ومنهـــا مـــا يتصـــل بـــاتمع مثـــل و واتمـــع، والتلميـــذ واالجتاهـــات 

ا مــا يتصــل بــالنواحي املاديــة مثــل ومنهــ. فلســفته وآمالــه ومشــكالته، وواقعــه وخطــط تنميتــه
املبـاين واملرافـق واملعـدات وامليزانيــات ومنهـا مـا يتصـل بالنظــام التعليمـي السـائد، ومؤسســاته 

 ٨١.وإداراته ونظمه وقياداته
  

                                                           

 ٢٣٣-٢٣٢. ، ص)دون مكان النشر والسنة(، المناهج المعاصرة عبد ايد سرحان، ٨١
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  الثالث الفصل

  البحث منهجية

 ثالبح منهج  -  أ 

هدف هذا البحث و . ستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التقومييا

كون عليه تهتم أيضا بتقرير ما ينبغي أن اصف ظواهر أحداث أو أشياء معينة و و  إىل

يقتصر وال . األشياء والظواهر اليت يتناهلا البحث، وذلك يف ضوء قيم أو معايري معينة

ما هو أبعد من ذلك ألنه  إىل ع البيانات وتبويبها، وإمنا ميضي البحث الوصفي على مج

  ٨٢.تضمن قدرا من التفسري هلذه البياناتي

 أنتساريجامعة  يفتعليم اللغة العربية تطور منهج  م هذا البحث على تقومياوق

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية من خالل األهداف، واحملتوى، 

  . بعد وصفها ،والطريقة، والتقومي

ن جامعة عنبذة تارخيية  عرضبالوصف يف هذا البحث هو  الباحث وقصد

تطور عناصر كلمنتان اجلنوبية، وكذلك وصف اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني   أنتساري

جري الباحث التقومي يف هذا أو . مث يليها التقومي ،وعوائقه اللغة العربية فيهاتعليم منهج 

 تعليم اللغة العربية التقومي حول البنية وعناصر املنهج البحث بالتقومي الداخلي، يعين

   .اإلسالمية احلكومية أنتساريجامعة  يف اوعوائقه

  

                                                           
دار : مصر(، مناهج البحث في التربية وعلم النفسمحد خريي كاظم، أجابر عبد احلميد جابر و  ٨٢

 ١٣٦. ، ص)١٩٧٨النهضة العربية، 



٦٤ 

 ميدان البحث  -  ب 

اإلسالمية احلكومية  أنتساري جامعة ون هذا البحث هاأن ميد الباحث قررو 

 أنتساريامعة جب مركز اخلدمة اللغويةقرر الباحث  مث. بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

 .مكان البحث بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية كوميةاإلسالمية احل

 هاوأساليب جمع البيانات ومصادرها  - ج 

  البيانات ومصادرها .١

أخذ الباحث البيانات من وليكون الوصف والتقومي يف هذا البحث واضحا، 

والوثائق  ،االستبانةو ، واملقابلة ،بوسيلة املالحظة) Human Resource(املصادر اإلنسانية 

األهداف، واحملتوى، والطريقة، تعليم اللغة العربية من خالل منهج الدراسية عن تطور 

اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني   أنتساريامعة يف تعليم اللغة العربية جب والتقومي وعوائقه

  .كلمنتان اجلنوبية

 :تنوعة، وهيامل من املصادرالبيانات الباحث البيانات السابقة، حبث  وليأخذ

مراحل التطوير املنهج منذ  حضروا الذين ع احملاضرينيمج هم املستجيبون،  ) أ 

 .مركز اخلدمة اللغويةيف  ، وبعض الطلبةم ٢٠١١م إىل  ٢٠٠٣

، اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريجامعة مدير املخربون، هم   ) ب 

 .وظفون يف مركز اخلدمة اللغويةامل، و مركز اخلدمة اللغويةورئيس 

مركز يف  تعليم اللغة العربيةمنهج الوثائق الدراسية عن تطور  كل،  الوثائق  ) ج 

  - اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  أنتساريامعة جب اخلدمة اللغوية

 .كلمنتان اجلنوبية



٦٥ 

 البيانات جمع وأساليب .٢

  :وهي أساليب، ةأربع الباحث ختذا البحث، هذا يف ناتالبيا كل وجلمع

 المقابلة - األول

 فإن. اإلجابات كتابة من فبدال ةشفوي ةاستبيان كبري حد إيل املقابلة تعترب

 ماهر، شخص مبقابلة قام ما وإذا  ة،مواجه عالقة يف شفويا معلوماته يعطي املستجوب

 يف األسباب واحد األخرى، البيانات مجع طرق من وأعلي أفضل تصبح املقابلة فإن

 القائم يقوم أن وبعد الكتابة، يف رغباا من أكثر عادة تتحدث أن حتب الناس أن ذلك

 املعلومات من معينة أنواع علي حيصل أن املمكن من املستوجب مع طيبة عالقة باملقابلة

   ٨٣. كتابة ا اإلدالء يف املستجوب سيرتدد السرية الطبيعة ذات

  :قسمني من تتكون األسئلة طبيعة يثح من واملقابلة

 وحمددة دقيق بشكل سلفا موضوعية أسئلة على وحتتوي: املقننة املقابلة  -أ 

 أن منه ويطلب والطريقة الرتتيب بنفس مفحوص كل إىل وتوجه. اإلجابة

 .احملددة اإلجابة من واحدا خيتار

 تتيح اليت واحلرية باملرونة املقابلة من النوع هذا  ويتصف: املقننة غري املقابلة  - ب 

 .املفتوح باالستبيان أشبه وهي تلقائية، بصورة نفسة عن التعبري للمفحوص

اإلسالمية احلكومية  أنتساريجامعة مدير ) أ: املقابلة يف هذا البحث مع توجر 

مركز اخلدمة يف  اللغة العربية حماضريو  )، جمركز اخلدمة اللغويةرئيس ) ، ببنجرماسني

  .كلمنتان اجلنوبية  -اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  أنتساريامعة جب اللغوية
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٦٦ 

منهج تعليم اللغة العربية  طوراملتعلقة بت البيانات هذه املقابلة ملعرفة تهدفو 

 لغري الناطقني ا تعليم اللغة العربية مبنهجتعليم اللغة العربية املتطور  منهجمدى مالئمة و 

اإلسالمية  أنتساريجامعة يف ريقة، والتقومي األهداف، واحملتوى، والطمن خالل  وعوائقه

  ). ملحق( إىلوأما أسئلة املقابلة فتنظر  .كلمنتان اجلنوبية  -احلكومية بنجرماسني 

  المالحظة - الثاني

همة من وسائل مجع موسيلة ) Direct Observation(تعترب املالحظة املباشرة 

وهناك معلومات . البيانات، ألا تسهم إسهاما أساسيا يف البحث الوصفي التقوميي

ن األمر متعلقا و ميكن للباحث أن حيصل عليها بالفحص املباشر، وذلك عندما يك

  ٨٤. ادية والنماذجباألشياء امل

فهي تستخدم يف كافة أنواع . وتعترب املالحظة أوسع وسائل مجع املادة انتشارا

  :البحوث، وتتميز املالحظة عن غريها من األدوات يف أا

 .تفيد يف دراسة سلوك األفراد واجلماعات كما حيدث يف احلياة العادية  -أ 

تستعمل يف مجع معلومات اليت التستطيع احلصول عليها األداوات األخرى   - ب 

 .املفحوص اإلجابة عن أسئلة البحث ضاصة إذا رفخبو 

تستخدم يف مجيع أنواع الدراسات سواء كانت استطالعية أو وصفية أو   - ج 

  .جتريبية

بتطور منهج تعليم البيانات اليت تتعلق  على حصوللاملالحظة لبم الباحث اوق

 تعليم اللغة العربية مبنهجتعليم اللغة العربية املتطور  منهجمدى مالئمة و اللغة العربية 
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٦٧ 

جامعة يف واحملتوى، والطريقة، والتقومي  األهداف من خالل وعوائقه هاغري للناطقني ب

هذه املالحظة من  توقام. كلمنتان اجلنوبية  - اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  أنتساري

 ).ملحق( إىلأما ورقة املالحظة فتنظر و . باشرةاملخالل عملية التعليم والتعلم 

  االستبانة -الثالث 

يعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على معلومات و بيانات و حقائق مرتبطة 

بواقع معني، و يقدم االستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد 

  ٨٥.من األفراد املعنيني مبوضع االستبانة

ستخدم االستبانة او . لغويةوقسم الباحث االستبانة إىل الطلبة يف مركز اخلدمة ال

تعليم  منهجمدى مالئمة و البيانات املتعلقة بتطور منهج تعليم اللغة العربية ملعرفة املفتوحة 

من خالل  وعوائقهللناطقني بغريها  تعليم اللغة العربية مبنهجاللغة العربية املتطور 

اإلسالمية احلكومية  أنتساريجامعة يف األهداف، واحملتوى، والطريقة، والتقومي 

  ).ملحق(وأما أسئلة االستبانة فتنظر إىل  . كلمنتان اجلنوبية  -بنجرماسني 

 الوثائق تحليل - رابعال

الوثائق املسجالت هو حبث يهتم بالتقيب عن  قال البعض بأن البحث يف

وحنن نؤكد مرة أخرى بأن . ، وأن الفروض نادرة يف هذا اال)Fact Finding(احلقائق 

مات واملادئ املستمدة من البيانات داللة تكون يف التعميأكرب نتائج البحث فائدة و 
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 –التعميمات  إىل والبحث الوثائقي من هذه الناحية قد أدى . واملعلومات احلقيقة

  ٨٦.ريةثفروض ك

ويقصد بالوثائق هي كل شيء أو إنتاج مكتوب أو األفالم اليت التعد ألجل 

) Guba(استخدم الوثائق يف كثري من البحوث كما قال غوبا وقد . الطلب من الباحث

  :، الذان افرتضا على فعالية حتليل الوثائق يف البحوث حبجة ما يلي)Lincoln(لنكولن و 

، وإثراء األخبار استخدام الوثائق يف البحث ألا مصدر البيانات الثانية  -أ 

 .والدعم فيها على تقدم العلوم

 .ا أو شهادة للبحثتفيد الوثائق بكوا برهان  - ب 

إن الوثائق تناسب بالبحث الكيفي من صفاا األصلية، ومناسبة باحلالة   - ج 

 .اخلارجية منها، كذلك كانت يف تلك احلالة

هج تعليم اللغة يف وثائق من الباحث ركزيف هذا البحث فأما التحليل الوثائقي 

، اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريامعة جب مركز اخلدمة اللغويةالعربية وتطوره يف 

 أنتساريامعة جب مركز اخلدمة اللغوية واملنشورات اللغوية فيها، والبيانات اإلدارية يف

 .كلمنتان اجلنوبية  -اإلسالمية احلكومية بنجرماسني 

� �� �� �� �����
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  ١ جدول

  البيانات جمع وأساليب هاومصدر  البيانات
 البيانات جمع أساليب البيانات درامص البيانات رقم

١  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢  

  

  

  

٣  

  

  

٤ 

 منهج تعليم اللغة العربيةيف  رتطو العناصر 

اإلسالمية احلكومية   أنتساريجبامعة 

 :وهي. بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

 األهداف  .أ 

 
 احملتوى  .ب 

 الطريقة  .ج 

   التقومي  .د 

تعليم اللغة العربية  منهجمدى مالئمة 

اإلسالمية احلكومية   أنتساريامعة املتطور جب

تعليم  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية مبنهج

 لغري الناطقني ا اللغة العربية

 يف العربية اللغة تعليم منهج تطور عوائق

 احلكومية اإلسالمية أنتساري امعةج

   .اجلنوبية كلمنتان بنجرماسني

 البحث عن العامة الصورة

  البحث مكان  .أ 

 

 الطالب ومجلة الفصل، أحوال  .ب 

 .نيواملوظف اضرينواحمل

  
  

  
 ،مركز اخلدمة اللغوية رئيس

  واحملاضرون

  والطالب احملاضرون

  والطالب احملاضرون

  والطالب احملاضرون

 ،مركز اخلدمة اللغوية رئيس

   واحملاضرون

 
 

 ،مركز اخلدمة اللغوية رئيس

   والطالب ،واحملاضرون

  

  
 ،أنتساريامعة اجل مدير

 .مركز اخلدمة اللغوية رئيسو 

 وناملوظف 

  
  

  
  والوثائق املقابلة

  
  واالستبانة والوثائق املقابلة

  واالستبانة واملالحظة املقابلة

  واالستبانة والوثائق واملالحظة املقابلة

  والوثائق املقابلة

  
  

 
  واالستبانة واملالحظة املقابلة

  
  

  
  والوثائق املقابلة

  
 والوثائق واملقابلة املالحظة



٧٠ 

 

 فحص صحة البيانات  - د 

هـذه . للباحث أن يفحص صدق نتائج حبثه قبل أن حيلل و يفسر البيانـاتالبد 

عمليـــة ســـيكررها الباحـــث علـــى عـــدة مـــرات و ســـيذاكر مـــع املتخصصـــني ســـواء كـــانوا يف 

أن هنــاك بعــض اخلطــوات  ٨٧و هــذا يوافــق مبــا قالــه موليــونج. داخــل املدرســة أم خــا رجهــا

والتثليثــــــــي  ،وعمــــــــق املالحظــــــــة ،طــــــــول اإلشــــــــرتاك: وهــــــــي , لتصــــــــديق نتــــــــائج البحــــــــث

)Triangulation(، ومراقبــة  ،وكفايــة املراجــع ،وحتليــل احلالــة الســلبية ،ومناقشــة األصــحاب

  ٨٨.)Auditing( وحسابة ،وتفصيل الشرح ،األعضاء

طـــول ) هـــى أو  ،رق لفحـــص صـــحة البيانـــاتطـــبعـــض المـــن فقـــرة ســـابقة نعـــرف 

 حتليــل احلالــة )ـهــ ،مناقشــة األصــحاب )عمــق املالحظــة، د) التثليثــي، ج) اإلشــرتاك، ب

  .حسابة)رح، طشتفصيل ال )ح ،مراقبة األعضاء )ز ،ة املراجعءكفا )السلبية، و

  : وهي ببحثه يليق ما ثــــالباح ختاراف البيانات صحة لفحص الطرق تلك منو 

  طول االشتراك .١

وهـذا االشـرتاك ، الصـحيحة املعلومـات على طول االشرتاك مهم جدا للحصول

وعوائقـه  تعلـيم اللغـة العربيـةمـنهج تطـور ب ةاملتعلقـ والعمليـة النشـاطات سـائر يفمطلـوب 

  .اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية أنتساريجامعة يف 
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  يالتثليث .٢

 يءشـ أو عامـل باسـتخدام البيانـات صـحة لفحـص صـدق الطـرق حـدىإهـو مـن 

 الطريقة هذه الباحث واستخدم للموازنة، أو البيانات تلك لفحص نفسها البيانات خارج

ئقيـة الوثا بـني والوثـائق،أو املالحظـة مـن اموعـة البيانـات بـني االختالفـات وجـد عنـدما

 .واملقابلة املالحظة بني أو واملقابلة،

 عمق المالحظة .٣

 صحة حلها وملعرفة ريدي الىت باملشكالت املالئمة الظروف يف اخلصائص لكشف

 .الدقيقة العميقة املالحظة إىل  حاجة ففي ، البيانات

  مناقشة األصحاب .٤

 فعليـه البيانـات صـحة لىعيضا طريقة املصاحبة ليكون حاصال أالباحث  فعرضها

 املناقشـة وـذه وجـدوا، ذاإ هإصـالح يلـزم مـا ويصـلحوا ليناقشـوا األصـحاب بعـض علـى

 .الضابطة الصحيحة املعلومات عن الباحث كشف

 البيانات تحليل  - ه 

كمـا ) ١٩٨٤(ستخدم الباحث طريقة حتليل البيانـات بطريقـة ميلـيس وحبورمـان ا

 :هيكل اآليت يف
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 لـدى متـوافرة املعلومـات صـبحف ،البيانـات مجـع بعـد طلـب املعلومـات وعمليـة

 حتليل تنفيذ يف الباحث أبد وثائق، عن وعبارة املالحظة وجدول املقابلة دفرت من الباحث

 مـع واحـد وقـت يف يتوقـع البحـث هـذا يف املوجـودة البيانـات وحتليـل .وتفسـريها البيانـات

 الطويـل والصـرب الـدقيق التأمـل إىل حيتـاج مشـكل عمـل التحليـل هـذا البيانـات مجـع عمليـة

  .املتوفرة البيانات تنوع تسبب العديدة البيانات مجع طرق ألن

لــــه مــــن يئتهــــا أوال وليــــتمكن الباحــــث مــــن حتليــــل املعلومــــات أو البيانــــات البــــد 

  : للتحليل باختصار ميكن القول بأن خطوات حتليل البيانات كالتايل

  عرض البيانات - األول 

 يف البيانـات ترتيـب حـىت والتنظـيم التحريـر مـن عمليـة البيانـات حتـوى عـرضا

 إىل  أو املعينـة والفصـيلة إيل الفكـرة وتفريقهـا البيانـات مجـع اختصار عملية وكذلك اجلدول

 مـن ميكـن حـىت واملرتبـة املنتظمـة البيانـات كمجموعـة البيانـات فغـرض .املعني املوضوع

 تلـك وتنظـيم بتحريـر الباحـث يقـوم العمـل فبهـذا منهـا، خطـوة أيـة وختطـيط اسـتنباطها

  .البيانات

   تصنيف البيانات وتبويبها -الثاني 

 ماقـ الـيت البيانـات بتصـنيف فيقـوم البيانـات، مجـعو  أدواتـه الباحـث طبـق أن بعـد

 الصـفات ذات األشـياء بوضـع تبـدأ للمعلومـات نسـقى ترتيـب هـو والتصـنيف .جبمعهـا

 أنـواع إىل الصـغرية الوحـدات إىل كبرية  جمموعة كل تقسم مث كبرية جمموعات يف املشرتكة

 بـه خاصـة فئـة يف فـرد كـل وضـع هـو التصـنيف فـإن آخـر عـىنومب، أجنـاس إىل  واألنـواع

  .غريه عن ومتيزه معرفته تسهل حبيث



٧٣ 

 نظاملل وفقا للتبويب جدول إىل  األدوات هذه من البيانات نقل على عمل مث

 مث النافعة، البيانات لديها تبقى حىت النافعة غري والبيانات النافعة البيانات وتعيني بتجديد

  .قدمها اليت البحث مشكلة حسب على وتفصيلها اموعة البيانات الباحث يفرق

  البيانات والتقويم تحليل  -الثالث 

 يعىن الكيفي والتحليل فحسب، كيفية بصورة يتم البحث يف املعلومات وحتليل

 على احلاضر أو ياملاض يف سواء اجلارية واألحداث الواقعة التجارب معاجلة يف الرتكيز أن

 مالحظتهاميكن  اليت العالقات وملح تصنيفه ويستطيع ويفهمه منها الباحث مايدركه

  .عقلية مالحظة

 بالناحية املناسبة البيانات بفصيلة ابتدأ وصفة حبث هو الكيفية البيانات وحتليل

 بني والعالقة الناحية من بعض كل يف املعلومات معىن وإعطاء الشرح اتيان مث وبعضها

 بكيفية األسئلة إىل  اجلمع سبيل على والشرح التحليل يف إذن .واألخرى الناحية

 الناحية إىل  يرتقى الناحية بني اجلمع سبيل على يستعمل األخري التحليل يفو  االستقرائية

 يهدف أنه كما الوصفي املنهج الباحث يستخدم. خاص كدور اخلطوات وهذه اخلاصة

 باملنهج الباحث حيلل مث ٨٩البحث، مبوضوع املتعلقة والوقائع واحلوادث األحوال لتصور

   .النقدي التحليلي

 البيانات هذه تشكيل ولةامبح الباحث يقوم أن يعين البيانات من جمموعة وتفسري

 الباحث يظل نظريا إطارا تكون قد الىت األساسية املصطلحات من جمموعة أساس على

 مث جييء .يالنقد التفسري تعارضعه ويستخدم أم معني حبث نتيجة ؤيدهت سواء به مؤمنا

 .الباحث بالتقومي عن مجيع البيانات اموعة
                                                           

8 9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Reneka 

Cipta, 1998), h. 245 



٧٤ 

  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها وتقويمها

اإلســـالمية الحكوميـــة بنجرماســـين   أنتســـاريجامعـــة عـــن خيـــة يتار لمحـــة   .أ 

 كلمنتان الجنوبية

 اإلســالمية احلكوميــة بنجرماســني كلمنتــان اجلنوبيــة أنتســاريجامعــة  تأســيسكــان 

اتمــع يف   اجــةحلعــن أمهيــة تكميــل الرتبيــة اإلســالمية  كلمنتــان اجلنوبيــةجمتمــع   رأيبــدأ بــي

اإلسـالمية  أنتسـاريجامعـة  تأسـيستـدفع وهنـاك العوامـل األخـرى الـيت . كلمنتان اجلنوبيـة

  :، وهياحلكومية بنجرماسني

 .ددةحم ليصل فيها املتعلم ت اجلامعة اإلسالميةكان - ١

ليصـــل  املـــتعلم صـــةخ تفـــتح كلمنتـــان اجلنوبيــةيف   أن إقامــة اجلامعـــة اإلســـالمية - ٢

 .ة مفتوحةالتعّلم إىل أعلى درج

اجلامعـة  تأسـيس، ة اتمـع والـدين، لـذلكايؤثر يف حيـ أن تغري اتمع والعلم - ٣

اتمـع والـدين اإلسالمية يف حتصل املدرسـني املـاهرين حلـل مجيـع املشـاكل يف 

  .جدا مهم

اإلســــالمية احلكوميــــة بنجرماســــني   أنتســــاريجامعــــة ، أسســــت ١٩٦٤ففــــي ســــنة 

اإلسـالمية احلكوميـة بنجرماسـني كلمنتـان  أنتسـاريجامعـة وتـدير  .ارمسيـ كلمنتان اجلنوبيـة

  :أربع كليات، وهي اجلنوبية

 )Banjarmasin( كلية الشريعة يف بنجرماسني - ١

 )Kandangan( كندنقانكلية الشريعة يف   - ٢
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 )Barabai( اباييف بر  رتبيةكلية ال - ٣

 )Amuntai( آمونتاييف  أصول الدينكلية  - ٤

اإلســـــالمية  أنتســـــاريجامعـــــة ت كليـــــة الرتبيـــــة يف دائـــــرة فتحـــــم، ١٩٦٥ويف ســـــنة 

ة يف دعو كليــــة الــــفتحــــت   م،١٩٧٠، مث يف ســــنة احلكوميــــة بنجرماســــني كلمنتــــان اجلنوبيــــة

كليــة أصــول الــدين آمونتــاي   تنتقلــا م،١٩٧٨ســنة ، مث يف كلمنتــان اجلنوبيــة بنجرماســني

، م١٩٨٨-م١٩٨٠لـــذلك، مـــن ســـنة . كلمنتـــان اجلنوبيـــة بنجرماســـني إىل مـــن آمونتـــاي

 أربع كليات إىل اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية أنتساريجامعة ر تنخصَ 

  :، وهيبنجرماسنياليت كلها يف 

 كلية الشريعة - ١

 دعوةكلية ال - ٢

 كلية الرتبية - ٣

  كلية أصول الدين - ٤

ـــــانت كليأنشـــــئم، ١٩٨٨ويف ســـــنة  ـــــة  أنتســـــاريجامعـــــة يف  ت اإلســـــالمية احلكومي

وكليــــة الرتبيــــة يف ســــامارندا ) Palangkaraya(، ومهــــا كليــــة الرتبيــــة يف فاالنقاريــــا بنجرماســــني

)Samarinda( اإلســـالمية احلكوميـــة بنجرماســـني أنتســـاريجامعـــة كليـــات يف يصـــري عـــدد  ف 

  .سّت كليات

) Palangkaraya(كليـة الرتبيـة يف فاالنقاريـا   انفصـلتم، قـد ١٩٩٩ولكن، يف سـنة 

ــــــة  أنتســــــاريجامعــــــة ن عــــــ )Samarinda(وكليــــــة الرتبيــــــة يف ســــــامارندا  اإلســــــالمية احلكومي

  .بنجرماسني
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اإلسـالمية الحكوميـة  أنتسـاريجامعـة ة بويـخدمـة اللغالمركـز لمحة عـن   .ب 

  بنجرماسين

اإلســـالمية الحكوميـــة  أنتســـاريجامعـــة ب الخدمـــة اللغويــة مركـــزتــاريخ بنـــاء  .١

 ووظيفته بنجرماسين

اإلســـالمية  أنتســـاريجامعـــة مركـــز اخلدمـــة اللغويـــة إحـــدى املؤسســـات اهليكليـــة يف 

ي مياللغويـة للمجتمـع األكـاد هـاراتاملله دور مهم يف تطـوير وترقيـة . احلكومية بنجرماسني

  .يف تلك اجلامعة

اإلسـالمية  أنتسـاريامعـة جب )Pusat Pelayanan Bahasa( اللغويـةمركـز اخلدمـة كـان 

، وأسسـت )Lembaga Bahasa(مبؤسسـة لغويـة  ييف أول تأسيسـه مسـ احلكومية بنجرماسـني

: بــــالرقم) SK Rektor( م برســــالة تقريــــر عميــــد اجلامعــــة١٩٧٥يف ســــنة  مؤسســــة لغويــــة

٥/v/اللغـة األجنبيـة، يف ذلـك الـزمن هـي تعمـل عمليـة تعلـيم  تها األساسيةوظيف. ١٩٧٥

  .خاصة يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية

 أنتســــاريامعــــة جب )Lembaga Bahasa(مؤسســــة لغويــــة م، تغــــري ١٩٨٩ويف ســــنة 

). Unit Pelayanan Bahasa(إىل وحــدة اخلدمــة اللغويــة  اإلســالمية احلكوميــة بنجرماســني

تعلـــيم اللغـــة العربيـــة واللغـــة  مراجعـــة عمليـــة إقامـــةيف ذلـــك الـــزمن هـــي  وظيفتهـــا األساســـية

  .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريجامعة يف دائرة  اجلدد للطلبة اإلجنليزية

 )Unit Pelayanan Bahasa(وحــدة اخلدمــة اللغويــة م، تغــري ٢٠٠٢مث يف أول ســنة 

 Pusat(إىل مركــــز اخلدمــــة اللغويــــة  اإلســــالمية احلكوميــــة بنجرماســــني أنتســــاريامعــــة جب

Pelayanan Bahasa(  برسالة تقريـر عميـد اجلامعـة)SK Rektor (١١بالتـاريخ  ٢١٨:بـالرقم 

  .مركز اخلدمة اللغوية حىت اآلن ويستخدم اسم ،٢٠٠١ديسمرب 
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إقامــة عمليــة مراجعــة تعلــيم  وأمــا الوظيفــة األساســية مــن مركــز اخلدمــة اللغويــة هــي

اإلســالمية احلكوميــة  أنتســاريجامعــة د يف دائــرة واللغــة اإلجنليزيــة للطلبــة اجلــدة اللغــة العربيــ

  .غوية، خاصة يف اللغة العربية واللغة اإلجنليزيةلال اتوكذلك يعمل التدرب. بنجرماسني

اإلســــالمية الحكوميــــة  أنتســــاريجامعــــة ب مركــــز الخدمــــة اللغويــــة اءســــؤ ر  .٢

 بنجرماسين

اإلســالمية احلكوميــة  أنتســاريامعــة اللغويــة جبمركــز اخلدمــة  اءســؤ بــديل ر ت وقــد وقــع

 :اجلدول اآليت تضح منيكما   لكتو ، م٢٠١١-م٢٠٠٣منذ سنة  بنجرماسني

  )٢( رقماجلدول 

 منذ سنة اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريامعة مركز اخلدمة اللغوية جب اءسؤ ر 

 .م٢٠١١ –م ٢٠٠٣

 السنة مركز الخدمة اللغوية اءسؤ ر اسم  رقم

١ 

٢  

٣  

٤ 

  حضر ينشةالدكتور 

  الدين املاجستريسيف  آنانقالدكتورندوس 

  أمحد غزايلالدكتورندوس احلاج 

 الدكتورندوس احلاج حممد أمني مجال الدين املاجستري

  م٢٠٠٣ -م ٢٠٠٢

  م٢٠٠٤

  م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٥

 اآلن -م ٢٠٠٩

  اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريامعة ركز اخلدمة اللغوية جبملقسم اإلدارة  :اتمصدر البيان
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ـــة ب وحاضـــر م .٣ ـــة  أنتســـاريجامعـــة مركـــز الخدمـــة اللغوي اإلســـالمية الحكومي

 بنجرماسين

، م٢٠٠١ -م ٢٠٠٣منــــذ ســــنة  مركــــز اخلدمــــة اللغويــــةيف  نو اضــــر احمل وقــــد تغــــري

ن الذين ير اضقدم الباحث احمليف هذ البحث لذلك، . وكذلك هناك تبدل حماضرو الفصل

  :اجلدول اآليت من وذلك كما يتضح. م٢٠١١ –م ٢٠٠٣سنة  يدرسون من

  )٣( رقماجلدول 

الذين  امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيمركز اخلدمة اللغوية جب اضروحم

 م٢٠١١ –م ٢٠٠٣يدرسون من سنة 

 حاضريناسم الم رقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠ 

  الدكتورندا مارياين

  محيدي إهلامي

  الدكتور مهيمن

  الدكتورندوس عبد الواحد

  احلاج عبدالصمد سليمان اللسانس

  إمام ألفي النور املاجستري

  أمحد مرادي املاجستري

  الدكتورندوس احلاج حممد أمني مجال الدين املاجستري

  الدكتور أمحد صغري املاجستري

 حسب اهللا املاجستري

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريامعة ركز اخلدمة اللغوية جبملقسم اإلدارة  :اتمصدر البيان
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ــــ .٤ ــــة ب وموظف ــــة  أنتســــاريجامعــــة مركــــز الخدمــــة اللغوي اإلســــالمية الحكومي

 بنجرماسين

اإلســــالمية احلكوميــــة  أنتســــاريامعــــة مركــــز اخلدمــــة اللغويــــة جبمــــوظفي  عــــددوأمــــا 

ل اجلــدو نظــر إىل نلشــرح هــذا البيــان ف. مــوظفني تقريبــا عشــر هــوســنة  كــل  يف بنجرماســني

 :اآليت

  )٤( رقماجلدول 

 امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيمركز اخلدمة اللغوية جبو موظف

  البيان عدد ةفيالوظ رقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧ 

  املسؤول

  املنّسق

  رئيس 

  سكرتري

  رئيس قسم اللغة العربية

  رئيس قسم اللغة اإلجنليزية

 املوظف

١  

١  

١  

١  

١  

١  

٤ 

  امعةاجلعميد 
  )١(اجلامعة وكيل عميد 
-  
-  
-  
-  
-  
- 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريامعة ركز اخلدمة اللغوية جبملقسم اإلدارة  :اتمصدر البيان

ــــة بطــــالب  .٥ ــــة اللغوي ــــة مركــــز الخدم ــــة  أنتســــاريجامع اإلســــالمية الحكومي

 بنجرماسين

ـــــة يف  ـــــة جبيكـــــون الطلب ـــــة  أنتســـــاريامعـــــة مركـــــز اخلدمـــــة اللغوي اإلســـــالمية احلكومي

لـذلك، . اإلسـالمية احلكوميـة بنجرماسـني أنتسـاريامعـة جب دمجيع الطلبـة اجلـد بنجرماسني
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 –م ٢٠٠٣سـنة مـن  يف كـل سـنة ذه اجلامعة مركز اخلدمة اللغوية طلبة ةمجل تغري وتبدل

  :اجلدول اآليت من وذلك كما يتضح .م٢٠١١

  )٥( رقماجلدول 

 امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسنياللغوية جبمركز اخلدمة طالب 

 لو عدد الفص جملة الطلبة السنة  الرقم
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  اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساريامعة ركز اخلدمة اللغوية جبملقسم اإلدارة  :اتمصدر البيان

  

 البيانات عرض  .ج 

اإلســـالمية  أنتســـاريامعـــة مركـــز اخلدمـــة اللغويـــة جبالبحـــث يف  قـــد عمـــل الباحـــثو 

وحبـث الباحـث يف هـذا املركـز حـول . م٢٠١٢مـارس  ٣٠ – ١من  احلكومية بنجرماسني

اإلســـــالمية احلكوميـــــة   أنتســـــاريجبامعـــــة  يف تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــةعناصـــــر املـــــنهج املتطـــــورة 

مـــدى مالئمـــة مـــنهج تعلـــيم اللغـــة العربيـــة املتطـــور جبامعـــة و  ،بنجرماســـني كلمنتـــان اجلنوبيـــة
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 ،اإلســالمية احلكوميــة  بنجرماســني مبــنهج تعلــيم اللغــة العربيــة لغــري النــاطقني ــا أنتســاري

اإلســــــالمية احلكوميــــــة  أنتســــــاريجامعــــــة تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة يف مــــــنهج تطــــــور عوائــــــق و 

تطـور مـنهج ومن ذلك البحث يقـدم الباحـث البيانـات عـن . بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

 اإلسـالمية احلكوميـة  بنجرماسـني كلمنتـان اجلنوبيـة أنتسـاريجامعـة تعليم اللغـة العربيـة ىف 

  :كما يأيت

اإلســالمية  أنتســاريبجامعــة  تعلــيم اللغــة العربيــة مــنهج فــيتطــور العناصــر  .١

 الحكومية  بنجرماسين كلمنتان الجنوبية

واحملاضــرين فيهــا، مث  ةويــاللغاخلدمــة  مركــز رئــيسو  الباحــث بــني املقابلــة إجــراء بعــدو 

 بـأنالباحث  فاستخلص املركز هذا يف مالحظة مكان البحث، وكذلك الوثائق واالستبانة

ــــة  بنجرماســــني   أنتســــاريجبامعــــة  اللغــــة العربيــــةمــــنهج تعلــــيم عناصــــر  اإلســــالمية احلكومي

 مــنهج تعلــيم اللغــة العربيــةعناصــر يف كــل  اتوهنــاك عــدة تطــور . كامــل  كلمنتــان اجلنوبيــة

تطــور الوملعرفــة ذلــك . اإلســالمية احلكوميــة  بنجرماســني كلمنتــان اجلنوبيــة أنتســاريجبامعــة 

 :شرح اآليتالفننظر إىل 

  األهداف  - )أ 

إقامة عملية تعليم  عرفنا أن الوظيفة األساسية من مركز اخلدمة اللغوية هيكما 

اإلسالمية احلكومية  أنتساريجامعة يف دائرة  واللغة اإلجنليزية للطلبة اجلدداللغة العربية 

 أماو  .مطابقة مع وظيفته األساسيةمن هذا املركز  ةفاألهداف العام. بنجرماسني

  .حسب تغري رؤسائهتغري املركز تاألهداف التعليمية من هذا 

تعليم : طبقتنيمركز اخلدمة اللغوية تعليم اللغة العربية إىل ولفعالية تعليمه يقسم 

الطلبة إىل تعليم اللغة  وال يستطيع أن يصل). ب(وتعليم اللغة العربية  )أ( اللغة العربية
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 يف األهداف فإنلذلك، ). أ(تعليم اللغة العربية يف  نيجحانأن يكونوا إال ) ب(العربية 

  .بني الطبقتني كثريا ختتلف العربية اللغة تعليم

 ركز علىي )أ(من تعليم اللغة العربية  ف التعليميدهلام، كان ٢٠٠٣سنة  ففي

التعليمية من تعليم  العملية وهدف. األربع اللغوية تعليم اللغة العربية يف ترقية املهارات

من خالل عناصر اللغة، مثل تعليم اللغة العربية  يركز علىهو ) ب(اللغة العربية 

 الطلبة حىت يستطيع قواعد، والرتمجة كوسيلة يف ترقية املهارات اللغوية األربعاملفردات، وال

لذلك، استخلص  .من اللغة العربية للغة اللعربية ويفهموا مايسمعونأن يتكلموا با

) ب(وتعليم اللغة العربية  )أ(تعليم اللغة العربية  من التعليمية العملية هدفالباحث بأن 

  ".فهم املسموع"هو 

م حىت ٢٠٠٩ولكن، منذ سنة . م ٢٠٠٨وسارت هذه األهداف حىت سنة 

فهم "إىل "فهم املسموع"مبركز اخلدمة اللغوية من  اآلن، تغريت األهداف التعليمية

  ."املقروء

اهلدف العام من جامعة ) ١(: هذه األهداف، وهي وهناك عوامل يف تغري

فهم اتصاليا أو  يف تعليم اللغة العربية ليس اإلسالمية احلكومية بنجرماسني أنتساري

أو  فهم املقروءبل  أن يتكلموا ويتحدثوا باللغة العربية،الطلبة  يستطيعأو كيف  املسموع

خلفية الطلبة املتنوعة، وأكثرهم ) ٢(ون، ؤ يفهموا مايقر أن الطلبة  يستطيعكيف 

قراءة  اليستطيعون أن يقرؤوا اللغة العربية الذين اليفهمون اللغة العربية، حىت يوجد الطلبة

  .ت بالشكلولو كان جيدة

 



٨٣ 

 المحتوى  -)ب 

الذي ألفه الدكتورندوس " العربية البسيطة"مركز اخلدمة اللغوية كتاب استخدم 

الذي ألفه  "العربية البسيطة قواعد"، وكتاب )أ(لتعليم اللغة العربية  خرونواآلأمحد ديرايب 

م حىت ٢٠٠٢، منذ سنة )ب(لتعليم اللغة العربية واآلخرون الدكتورندوس أمحد ديرايب 

لفصول أو الطبقات ، زاد مركز اخلدمة اللغوية ا٢٠٠٨ولكن، يف سنة  .م٢٠٠٨ سنة

 هو أو من اللغة العربية ئاملن اليعرف شي، وخصص هذا الفصل بالفصل اإلعدادي

  .فيضع

يف سنة  "فهم املقروء"إىل "فهم املسموع"ف التعليمية من اهدولكن، بتغري األ

وتعليم اللغة العربية ) أ(اللغة العربية  ة يف تعليمب املستخدمأيضا الكت تم، فتغري ٢٠٠٩

لتعليم اللغة واآلخرون  حسب اهللالذي ألفه " أ -اللغة العربية "فيستخدم كتاب ). ب(

لتعليم اللغة الذي ألفه حسب اهللا واآلخرون  "ب -اللغة العربية "، وكتاب )أ(العربية 

  .)ب(العربية 

اللغة العربية "بكتاب " العربية البسيطة"يف اجلدول اآليت سيقارن الباحث كتاب 

  .)أ(لتعليم اللغة العربية  "أ -

  )٦( رقماجلدول 

 "أ -اللغة العربية "بكتاب " العربية البسيطة"كتاب مقارنة بني  

 "أ -اللغة العربية "كتاب  "العربية البسيطة"كتاب  الناحية

  مييل هذا الكتاب إىل قواعد  التوازن بني املهارات األربع  الهدف

 المفردات
يف  املفــــــــــردات اجلديــــــــــدةوجــــــــــد ت

ضــــــمن احملتــــــوي، مثــــــل يف حبــــــث 

، مكان خاص يف أول الدرسهلا 

يعــــــــــين مجلــــــــــة املفــــــــــردات يف أول 
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الكــــــــــالم وغــــــــــري  االســــــــــتماع، أو

 . ذلك

الـــــدرس، لكـــــن بعـــــض املفـــــردات 

 .فيها اليستخدم يف احملتوى

االستماع 

  والكالم

يف   االســتماع والكــالم ادةملــكــان 
كــــــــــل وحــــــــــدة حــــــــــوارات كثــــــــــرية 
ومتنوعـــة، هنـــاك التعبـــري املصـــور، 
وكـــــذلك إكمـــــال احلـــــوار الفـــــراغ، 

ـــــ دريبات ملهـــــارة وهنـــــاك أيضـــــا الت
  .االستماع والكالم

الســـتماع خـــاص ل جـــد مـــادةتو ال
يف كــــــــــــل وحــــــــــــدة إال  والكــــــــــــالم

  .صفحة واحدة
  .املتنوعة وال عندها التدريبات

  القراءة

يوجـــــــــــد درس احلـــــــــــوار يف هـــــــــــذا 
الكتاب، وله التدريبات املتنوعـة، 
ولكـــــن ماعنـــــده الشـــــكل، وهـــــذا 

ـــــــىاحلـــــــال يصـــــــعب  املبتـــــــدئ  عل
  باللغة العربية

 يوجـــــــــــد درس احلـــــــــــوار يف هـــــــــــذا
الكتــــــاب، ولــــــه الشــــــكل يف كــــــل 
الدرس، ولكن ماعنده التدريبات 

  .املتنوعة

  كتابة

يوجــد التــدريبات الكثــرية املتنوعــة 
  .لرتقية مهارة الكتابة

خـــاص للكتابـــة يف   مـــادة التوجـــد
. واحـــــد كـــــل وحـــــدة إال تـــــدريب

يقرأه كتابــــة مــــا  بــــه هــــوينــــوع تدر و 
  .الطلبة يف التدربة

  القواعد

هـــذا اليوجـــد الـــدرس اخلـــاص يف 
  الكتاب لدرس القواعد

ــــــري يف  يوجــــــد درس القواعــــــد بكث
واللغــة املســتخدمة . هــذا الكتــاب

ــــــــــــدرس النحــــــــــــو هــــــــــــي اللغــــــــــــة  ل
  .اإلندونيسية

اللغة 

  المستخدمة

اللغــــــة املســــــتخدمة كلهــــــا باللغــــــة 
  .العربية

اللغـــــة املســـــتخدمة اللغـــــة العربيـــــة 
واســــــتخدم . واللغــــــة اإلندونيســــــية
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اللغــــــــــــــــة اإلندونيســــــــــــــــية يف درس 
أمـــر التـــدريبات   ويف كـــل القواعـــد

كالرتمجـــــــة مـــــــن أمـــــــر التـــــــدريبات 
  .باللغة العربية

  

 "ب - اللغة العربية "بكتاب " العربية البسيطة قواعد"كتاب وأما املقارنة بني  

 قواعد"كتاب  الوحدات واملوضوعات املختلفة بني) ١: (هي) ب(لتعليم اللغةالعربية 

ة املستخدمة يف القاعدة اللغ) ٢(، و "ب -اللغة العربية "بكتاب " العربية البسيطة

استخدم املؤلف اللغة العربية يف إلقاء " العربية البسيطة قواعد"وشرحها، فأما يف كتاب 

 اإلندونيسيةاستخدم املؤلف اللغة  "ب - اللغة العربية "القاعدة وشرحها، وأما يف كتاب 

 .يف إلقاء القاعدة وشرحها

 الطريقة  -)ج 

مركز اخلدمة اللغوية، يقدم الباحث عن تطور الطريقة املستخدمة يف  أن قبل

  .فصول فيهافيقدم الباحث كون تعليم اللغة العربية يف مركز اخلدمة اللغوية وتصنيف ال

م، عمل مركز اخلدمة اللغوية عملية تعليم ٢٠٠٨سنة م حىت ٢٠٠٣سنة من 

ثالثة أشهر لتعليم ) أ(م اللغة العربية لغة العربية يف املستوى األوىل، ثالثة أشهر لتعليال

وعمل عملية تعليم اللغة العربية يف كل يوم من هذه املستوى األوىل ). ب(اللغة العربية 

  .ةقيدق ١٠٠ويف كل اللقاءات  .إال يوم األحد

عمل مركز اخلدمة اللغوية عملية تعليم يم، ٢٠١١سنة م حىت ٢٠٠٩سنة ويف 

، واملستوى الثاين لتعليم اللغة العربية )أ(اللغة العربية يف املستوى األوىل لتعليم اللغة العربية 
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نني، ثيوم اإل(أسبوع يف كل بثالث لقاءات عملية تعليم اللغة العربية  يعملو ). ب(

  .دقيقة ١٠٠ويف كل اللقاءات . والثاين من هذه املستوى األوىل )ثاء واألربعاءوالثال

. يعمل عملية التعليم والتعلم التصنيفي قبل مركز اخلدمة اللغوية االختبار فيبدأ

التصنيفي يقسم مركز اخلدمة اللغوية الطلبة إىل عدة فصول أو  االختبارفمن هذا 

 .اللغوية ممستويا حسبجمموعات 

 يفالطريقة املستخدمة  فإن اللغوية، املستويات حسب التقسيم لوجود استنادا

 استخدام طريقة عن البيان وسيأيت املستويات، كل يف كثريا ختتلف العربية اللغة تعليم

  :يلي كما وتطورها العربية اللغة تعليم

أو  االنتقائية الطريقةاللغة العربية  م، استخدم حماضرو٢٠٠٨ –م ٢٠٠٣سنة يف 

لتعليم اللغة العربية للفصل األول حىت الفصل العاشر، ويستخدم فيها  ةباشر امل الطريقة

 الطريقةاستخدم حماضرو اللغة العربية يليه،  الذي وللفصل. التدريساللغة العربية لغة 

يف تعليم اللغة العربية  واملدخل املستخدم. كلغة التدريس  لكن باللغة اإلندونيسة االنتقائية

  .االتصايلهو املدخل 

 والرتمجة النحو طريقةاللغة العربية  م حىت اآلن، استخدم حماضرو٢٠٠٩سنة ويف 

يستخدم ، ولكن للفصل األول حىت الفصل العاشر لو لفصكثري من التعليم اللغة العربية ل

كلغة   اللغة اإلندونيسةاستخدم يليه،  الذي وللفصل. فيها اللغة العربية لغة التدريس

  .االتصايليف تعليم اللغة العربية هو املدخل  واملدخل املستخدم. التدريس

  

  



٨٧ 

  التقويم  -)د 

ركز اخلدمـة اللغويـة مي مبو م حىت اآلن، اليوجد تطور يف كيفية التق٢٠٠٣سنة فمن 

وملعرفة هذا التطور فننظر إىل . التصنيفي االختبار حمتوى التقومي وكيفية  إال قليال، وهو يف

  .الشرح اآليت

  :وهي ،أربع تقوميات إىل اخلدمة اللغويةمركز  يف التقومي نوع ينقسم

 التصنيفي االختبار  )١

التصنيفي لتقسيم وتصنيف الطلبة  االختبار  مركز اخلدمة اللغويةقام 

سنة ولكن، منذ . ، ويقوم هذا احلال حىت اآلناللغوية ممستوياحسب 

، هم يستطيعون أن ٨٠م، الطلبة الذين يستطيعون أن يصلوا نتيجة فوق ٢٠٠٨

مباشرا، وإذا جنحوا من ذلك  )أ(اإلمتحان النهائي لتعليم اللغة العربية يف  يشاركوا

مباشرا، ) ب(تعليم اللغة العربية  يف هم يستطيعون أن يشاركوا اإلمتحان النهائي

 ).أ(بدون تعليم اللغة العربية 

 النصفي االختبار  )٢

 االختبار : النصفي إىل قسمني االختبار  مركز اخلدمة اللغويةولقد قسم 

 .الشفوي االختبار التحريري و 

 النهائي االختبار  )٣

 االختبار مركز اخلدمة اللغوية النهائي، قد قسم  االختبار لك يف وكذ

 .الشفوي االختبار التحريري و  االختبار : إىل قسمني النهائي 

 الوظيفة املنزيلية والوظيفة الصفية )٤



٨٨ 

 الطلبة  على مركز اخلدمة اللغويةوجب أاجليدة فة ري خنتيجة األوليحصل ال

  .الوظيفة املنزيلية والوظيفة الصفية

الكتاب األهداف و  ، فهناك التطور حسب تطورن حمتوى التقوميعوأما 

، أما حمتوى التقومي إىل فهم املسموعمال م، ٢٠٠٨ –م ٢٠٠٣سنة فأما من . املستخدم

  .التقومي إىل فهم املقروء والقواعدحىت اآلن، مييل حمتوى  ٢٠٠٩سنة يف 

 

اإلسالمية  أنتساريجامعة تعليم اللغة العربية في منهج تطور عوائق  .٢

 ومية بنجرماسين كلمنتان الجنوبيةالحك

تعليم  هجتطور من عملياتو إن لكل عمل صعوبات ومشكالت تعرتض سبيله، 

، وتتعلق هذه )عوئق التطوير(تتعرض هي األخرى لعوائق ميكن أن نسميها  اللغة العربية

وبعد حبث الباحث  .العوائق ىف كثري من األحيان باجلوانب الفنية واإلدارية ومن أمهها

اإلسالمية  أنتساريامعة جب مركز اخلدمة اللغوية يف تعليم اللغة العربية هجتطور من

  :وجد الباحث أن هناك عوائق، وهي احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

 والمتعلم تتصل بالمعلم التي ئقعواال  - )أ 

وهـو الـذى يوكـل إليـه ىف النهايـة تنفيـذ . إن املعلم هو أدة االتصال املباشر للتلميـذ

ختطيطــه، وجــودة التطــوير ىف جمــال املنــاهج، ويتوقــف جنــاح كــل تطــوير مهمــا بلغــت روعــة 

  .أساليبه على الصورة اليت يرتمجها إليها املعلم ىف النهاية

كثري مـن حماضـري اللغـة ) ١: (يف هذا البحث هي باملعلم العوائق اليت تتصلومن 

عـدم  )٢(اللغة العربية،  محاضريللغوية الميلكون كفاءة مناسبة كمركز اخلدمة االعربية يف 

قــدرة  بســبب واإلداريــني مــديري املــدارس مــعزمالئــه و  ســتاذبــني األ ســواء، يف الــرأي توافــقال



٨٩ 

ــــذين درســــوا وفــــق املنــــاهج القدميــــة،  نياضــــر مقاومــــة احمل) ٣(، اخلاصــــة املعلمــــنيمعرفــــة و  ال

ركــز اخلدمــة كــان الطلبــة مب) ٤(، ورغبــتهم ىف احملافظــة علــى األســاليب الــىت درســوا مبوجبهــا

 . خلفيتهم خمتلفة، وأكثرهم اليعرفون اللغة العربية جيدا اللغوية

 ةتربية واإلدار تتصل بال التي عوائقال  -)ب 

الطلبة والكليات  مركز اخلدمة اللغوية ومبىنعدم التكامل بني ) ١: (تمل علىشوت

يف تعلــــيم اللغــــة  اإلســــالمية احلكوميــــة بنجرماســــني كلمنتــــان اجلنوبيــــة أنتســــاري يف جامعــــة

قلـة ) ٢(مركـز اخلدمـة اللغويـة فحسـب،  مسؤولية كأن مسؤولية تعليم اللغة العربية. العربية

اإلسـالمية احلكوميـة بنجرماسـني  أنتساري تقرير جامعة) ٣(الوقت يف تعليم اللغة العربية، 

 .مييل إىل فهم املقروء بأن تعليم اللغة العربية كلمنتان اجلنوبية

 تتصل بالمباني والوسائل والتجهيزات التي العوائق  -)ج 

مركـز اخلدمـة اللغويـة  يف باملبـاين والوسـائل والتجهيـزات العوائق الـيت تتصـلوإحدى 

 .هي عدم معمل اللغة اجليد ملساعدة تعليم اللغة العربية

 وتقويمها تحليل البيانات  .د 

 أنتساريتطور منهج تعليم اللغة العربية ىف جامعة احث البيانات عن قّدم البلقد 

ويف التايل  .البيانات ث عرضحبيف  اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

 أنتساريتطور منهج تعليم اللغة العربية ىف جامعة عن  بياناتالحتليل  سيبحث الباحث

    .وتقوميها اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

  



٩٠ 

 المنهج بنية .١

 عناصرأربعة  على حيتوي مركز اخلدمة اللغويةتعليم اللغة العربية يف منهج إن 

احلال يدل  فهذا. من األهداف، واحملتوى، والطريقة، وكذلك والتقومي إما ةتكاملامل املنهج

منهج تعليم اللغة مركز اخلدمة اللغوية مع منهج تعليم اللغة العربية يف بني ق ااتف بأن هنا

  .حيث العناصر من هاغري ب لناطقنيلالعربية 

 هذا املركز اللغة من نوع التعليم املكثف، وخيص  منهج تعليم اللغة العربية يفوكان 

كلغة ثانية يف هذا بذلك، إن تعليم اللغة العربية   .تعليم اللغة العربية بعمقبهذا املركز 

 .عند الطالببالكفاية اللغوية  املركز يهتم كثريا

اإلسالمية  أنتساريبجامعة  منهج تعليم اللغة العربية تطور فيالعناصر  .٢

 بنجرماسين كلمنتان الجنوبية الحكومية

 األهداف  - )أ 

 يف قـــدم الباحــــث وكمـــا والواضـــح، الصـــريح األهـــداف بتخطـــيط يـــأيت النجـــاح إن

 أنتســاريجبامعــة  مركــز اخلدمــة اللغويــة يف العربيــة اللغــة تعلــيم ملــنهج أن الســابقة الصــفحات

 .واخلاص العام اهلدفاإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية 

إقامة عملية تعليم  ومع وظيفته األساسية، وه فاهلدف العام من هذا املركز مطابق

اإلسالمية احلكومية  أنتساريجامعة اللغة العربية واللغة اإلجنليزية للطلبة اجلديدة يف دائرة 

األهداف  وأما. م٢٠١١سنة م حىت ٢٠٠٣سنة وال تغري هذا اهلدف منذ . بنجرماسني

  .التعليمية أو احلاصة من هذا املركز تتغري حسب تغري رؤسائه



٩١ 

األهداف التعليمية هي العنصر األساسي من وقال حممد مزمل البشري بأن 

 تإذا تغري لذلك،  .عناصر املنهج ألّن مجيع العناصر األخرى ترتبط ا ارتباطًا وثيًقا

  .تغري احملتوى والطريقة املستخدمةياألهداف 

فهم "تغريت األهداف التعليمية من ومن البيانات السابقة عرفنا بأن هناك 

األسس الرتبوية تطور هذه األهداف من ناحية  ناحبثفإذا  ."فهم املقروء"إىل "املسموع

االجتاهات املعاصرة يف  راعيت األهداف ينبغي أنبأن  رشدي أمحد طعيمة، فقال للمنهج

العربية على  عرفنا بأن تطور تدريس اللغة العربية اآلن مييل إىل تعليم اللغةو  ٩٠.التدريس

لذلك، نستطيع أن نقول بأن تطور األهداف . لغة اتصالية ليست قواعد الفهم بأن اللغة

يف  التدريساالجتاهات املعاصرة يف مركز اخلدمة اللغوية غري مناسب مع التعليمية يف 

  .األسس الرتبوية للمنهج

رشدي ، فقال ية للمنهجنفساألسس التطور هذه األهداف من ناحية  نافإذا حبث

الميكن  ٩١.إن الطفل يستخدم اللغة أوال مث يعرف نظامها ويتعلم منطقها أمحد طعيمة

لذلك فأحسن للمدرس أن يعّلم  الطفل يتعلم القواعد قبل يستطيع أن يتكلم باللغة،

، نستطيع أن نقول فبذلك. اللغة العربية حسب ترتيبها، أي من مهارة االستماع والكالم

ية نفسالاألسس مركز اخلدمة اللغوية غري مناسب مع بأن تطور األهداف التعليمية يف 

  .تعليم اللغة العربية نهجمل

  

                                                           

٩٠
: إيسسكو –الرباط ( مناهجه وأساليبه، - تعليم العربية لغير الناطقين بها  رشدي أمحد طعيمة،  

  ٦٤ - ٦٣ .، ص)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
  ٧٦ .ص المرجع نفسه،  ٩١



٩٢ 

  المحتوى  -)ب 

تغري األهداف تأثري يف تغري احملتوى والطريقة كما قال الباحث يف السابق بأن 

الذي ألفه " العربية البسيطة"مركز اخلدمة اللغوية كتاب استخدم ولقد . املستخدمة

العربية  قواعد"، وكتاب )أ(الدكتورندوس أمحد ديرايب واآلخرون لتعليم اللغة العربية 

، منذ )ب(يم اللغة العربية الذي ألفه الدكتورندوس أمحد ديرايب واآلخرون لتعل "البسيطة

  .م٢٠٠٨سنة م حىت ٢٠٠٢سنة 

سنة يف  "فهم املقروء"إىل "فهم املسموع"من  ولكن، بتغري اهلدف التعليمي

وتعليم اللغة العربية ) أ(اللغة العربية  م، فتغري أيضا الكتب املستخدمة يف تعليم٢٠٠٩

اهللا واآلخرون لتعليم اللغة الذي ألفه حسب " أ -اللغة العربية "فيستخدم كتاب ). ب(

الذي ألفه حسب اهللا واآلخرون لتعليم اللغة  "ب -اللغة العربية "، وكتاب )أ(العربية 

" ب - اللغة العربية "وكتاب " أ -اللغة العربية "كتاب  وعرفنا أيضا بأن ).ب(العربية 

ويدل . حمتوى القواعد والقراءة مبعين كون احملتوى فيهما أكثره ٩٢ميليالن إىل فهم املقروء،

األسس وهذا احلال خيالف مع . التوازن بني املهارات األربع هذا احلال بأن هناك عدم

  ٩٣.تعليم اللغة العربية نهجملية لغو ال

  الطريقة  -)ج 

وإن طرق تعليم اللغات الثانية من الكثرة حبيث يستلزم ملعلم اللغة أن خيتار منها 

املناسبة هي اليت تساعد على حتقيق اهلدف املرجو يف الظروف اخلاصة ما يناسبه والطريقة 

  .بتعليم اللغة الثانية

                                                           

  ٨٥-٨٤: أنظر الصفحة   ٩٢
  ٣٨: أنظر الصفحة   ٩٣



٩٣ 

 أن يبدأالتصنيفي قبل  االختبار بدأ بأن مركز اخلدمة اللغوية لقد شرح الباحث 

التصنيفي يقسم مركز اخلدمة اللغوية الطلبة إىل  االختبار فمن هذا . عملية التعليم والتعلم

ومع ذلك، تغريت أيضا الكتب  .اللغوية ممستويا حسبجمموعات  عدة فصول أو

اللغة العربية "إىل كتاب  "العربية البسيطة قواعد"وكتاب " العربية البسيطة"املستخدمة من 

 العربية اللغة تعليم يفالطريقة املستخدمة تغريت ف ".ب -اللغة العربية "وكتاب " أ -

  . كتبهم املستخدمةم و مستويا حسب

أو  االنتقائية الطريقةاللغة العربية  م، استخدم حماضرو٢٠٠٨ –م ٢٠٠٣سنة يف 

لتعليم اللغة العربية للفصل األول حىت الفصل العاشر، ويستخدم فيها  ةباشر امل الطريقة

 الطريقةاللغة العربية  استخدم حماضرويليه،  الذي وللفصل. اللغة العربية كلغة التدريس

يف تعليم اللغة العربية  واملدخل املستخدم. كلغة التدريس  اإلندونيسة لكن باللغة االنتقائية

  .االتصايلهو املدخل 

 والرتمجة النحو طريقةاللغة العربية م حىت اآلن، استخدم حماضرو ٢٠٠٩سنة ويف 

لتعليم اللغة العربية لكثري من الفصول، ولكن للفصل األول حىت الفصل العاشر يستخدم 

اللغة اإلندونيسة كلغة استخدم يليه،  الذي وللفصل. فيها اللغة العربية كلغة التدريس

  .االتصايلواملدخل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية هو املدخل . التدريس

هناك تغريات يف استخدام طريقة تعليم اللغة  فمن الشرح السابق، نعرف بأن

املعلم فأحسن، إذا كان . ولكن متيل هذه التغريات إىل استخدام الطريقة التقليدية العربية،

  .يستطيع أن يستخدم اكثر من طريقة واحدة يف الدرس الواحد

  

 



٩٤ 

 التقويم  -)د 

 نوع مقسّ  مركز اخلدمة اللغوية استنادا مما سلف يف البيان السابق، عرفنا بأن

  ٩٤:وهي ،أربع تقوميات إىل التقومي

 التصنيفي االختبار  )١

 النصفي االختبار  )٢

 النهائي االختبار  )٣

 الوظيفة املنزيلية والوظيفة الصفية )٤

والكتاب  األهداف، فهناك التطور حسب تطور وأما من حمتوى التقومي

إىل أربع مهارات  حمتوى التقوميويتم م، ٢٠٠٨ –م ٢٠٠٣سنة فأما من . املستخدم

حىت اآلن، مييل حمتوى التقومي  ٢٠٠٩سنة إىل فهم املسموع وحمادثة، أما يف  مييل ولكن

  .إىل فهم املقروء والقواعد

مركــز اخلدمـــة مالئمــة بأهــداف التعليميــة مــن  التقــوميإقامــة وهــذا احلــال يــدل بــأن 

 ٩٥: ، هيرشدي أمحد طعيمةاليت يقدمها  عايري التقوميمالئمة مباللغوية، و 

ينبغــــي أن يعتمــــد علــــى حتليــــل موصــــوعي : ارتبــــاط التقــــومي بأهــــداف املــــنهج )١

 .ملناهجها

تعلــيم اللغـــة العربيــة يســتهدف حتقيـــق النمــو الشـــامل  :مشوليــة عمليــة التقـــومي )٢

 .املتكامل للطالب عقليا ووجدانيا ومهاريا

                                                           

  ٧٨: أنظر الصفحة  ٩٤
: إيسسـكو –الربـاط ( مناهجـه وأسـاليبه، -تعلـيم العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا  رشدي أمحد طعيمـة، ٩٥

 ،يتصرف الباحث الفقرة لكن بدون تغيري مضموا ،)١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
 ٧٢. ص



٩٥ 

 .بعهاالتقومي عملية تسبق العملية التعليمية وتلزمها وتتا: استمرارية التقومي )٣

التقــــومي اجليــــد يقــــوم علــــى أســــاس احــــرتام شخصــــية املعلــــم : إنســــانية التقــــومي )٤

 .والطالب

م خبطــوات األســلوب العلمــي يف ز مي اجليــد هــو الــذي يلتــالتقــو : عمليــة التقــومي )٥

 .حل املشكالت

التقــــومي اجليــــد هــــو الــــذي يســــاعد علــــى اقتصــــاد اجلهــــد : اقتصــــادية التقــــومي )٦

  .والوقت واملال

م  ٢٠٠٣من  في المدة( تعليم اللغة العربية المتطور منهجمدى مالئمة  .٣

اإلسالمية الحكومية  بنجرماسين   أنتساريجامعة ب) م ٢٠١١إلى 

  لغير الناطقين بها تعليم اللغة العربية كلمنتان الجنوبية بمنهج

 مركز اخلدمة اللغويةن منهج تعليم اللغة العربية يف ولقد وضح يف بنية املنهج أ

من األهداف، واحملتوى، والطريقة، وكذلك  إما ةتكاملامل املنهج عناصرأربعة  على حيتوي

مركز اخلدمة منهج تعليم اللغة العربية يف بني ق ااتف احلال يدل بأن هنا فهذا. التقومي

وكذلك، هناك  .حيث العناصر من هاغري بلناطقني لمنهج تعليم اللغة العربية اللغوية مع 

منهج تعليم اللغة مركز اخلدمة اللغوية مع منهج تعليم اللغة العربية يف  تطور بني التوافق

  .حيث العناصر العربية لغري الناطقني من

جبامعة  مركز اخلدمة اللغويةمنهج تعليم اللغة العربية يف تطور يرجع ولكن، 

 إىل فهم اللغة التقليدي، يعين اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية أنتساري

  ."فهم املقروء"إىل "فهم املسموع"من 

  



٩٦ 

اإلسالمية  أنتساريجامعة تعليم اللغة العربية في منهج تطور عوائق  .٤

 ومية بنجرماسين كلمنتان الجنوبيةالحك

امعة جب مركز اخلدمة اللغوية يف تعليم اللغة العربية هجتطور من الباحث حبث بعد

 ، يستطيع يف البحث السابق اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية أنتساري

اإلسالمية احلكومية  أنتساريجامعة تعليم اللغة العربية يف منهج تطور  عوائق ينخصر أن

كثري من :واملتعلم باملعلم العوائق اليت تتصل) ١: (إىل بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

اللغة  محاضريلغوية الميلكون كفاءة مناسبة كمركز اخلدمة الحماضري اللغة العربية يف 

الذين درسوا وفق املناهج القدمية،  نياضر مقاومة احملو ، يف الرأي عدم توافقو  العربية،

 ركز اخلدمة اللغويةكان الطلبة مبو ، ورغبتهم ىف احملافظة على األساليب الىت درسوا مبوجبها

رتبية بال العوائق اليت تتصل )٢( .اللغة العربية جيداون خلفيتهم خمتلفة، وأكثرهم اليعرف

 مركز اخلدمة اللغوية ومبناء الطلبة والكليات يف جامعةعدم التكامل بني : واإلدارة

قلة و  يف تعليم اللغة العربية، اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية أنتساري

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني   أنتساري تقرير جامعةو الوقت يف تعليم اللغة العربية، 

 العوائق اليت تتصل) ٣( .بأن تعليم اللغة العربية مييل إىل فهم املقروء كلمنتان اجلنوبية

  .باملباين والوسائل والتجهيزات

  :تاليةالعملية البتغلب على املشكالت الوميكن أن نستطيع 

جوانب املنهج وليس جانبا أن يدرك القائمني بالتطوير أن التطوير يشمل مجيع  - ١

 .دون آخر

 .التدريب املناسببيف عملية التطوير  أو احملاضرين تدريب املشرتكني - ٢

 .اإلعداد املناسببإعداد الكتب واملراجع اليت سوف تستخدم يف التطوير  - ٣



٩٧ 

متثيل العناصر اليت ينبغي أن تشارك يف عملية التطوير مثل املدرسني أوالقيادات  - ٤

 .جتماعيةاال

يدرك القائمني على تطوير املناهج ملفهوم املنهج احلديث الذي يهتم جبميع أن  - ٥

 .جوانب النمو لدى التالميذ

وينبغي أن نتذكر ىف هذا املقام أن املعلم ال يعلم مبادته وطريقته فحسب، وإمنا  - ٦

بشخصيته وسلوكه، وعالقاته مع تالميذه وما يضربه هلم من مثل أعلى وقدوة 

 . طيبة



٩٨ 
 

 الفصل الخامس

  نتائج البحث والتوصيات

جامعة تعليم اللغة العربية ىف تطور منهج ويشتمل الفصل األخري هلذا البحث عن 

نتائج البحث : اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية على أنتساري

منهج  املفيدة للمشغلني بتعليم اللغة العربية وللباحثني الالحقني يف البحثوتوصيات 

 .تعليم اللغة العربية

  نتائج البحث  -  أ 

  :يلما يفيالبحث  يتلخص الباحث نتائجفمن خالل العرض السابق 

مركز اخلدمة اللغوية تعليم اللغة العربية يف  مجيع عناصر منهج توقد تطور  - ١

 .م٢٠١١ –م ٢٠٠٣منذ سنة 

تغريت األهداف التعليمية مبركز اخلدمة اللغوية من لقد : األهداف  -)أ 

غري مناسب مع وهذا التغري  ".فهم املقروء"إىل" فهم املسموع"

غري و  االجتاهات املعاصرة يف التدريس يف األسس الرتبوية للمنهج

  .األسس النفسية ملنهج تعليم اللغة العربيةمناسب مع 

، "فهم املقروء"إىل" فهم املسموع"من  يبتغري اهلدف التعليم: احملتوى  -)ب 

وتعليم ) أ(أيضا الكتب املستخدمة يف تعليم اللغة العربية  تفتغري 

بدال لكتاب  "أ -اللغة العربية "فيستخدم كتاب ). ب(اللغة العربية 

قواعد "بدال لكتاب " ب - اللغة العربية "، وكتاب "العربية البسيطة"

 ."العربية البسيطة



٩٩ 
 

تغريت الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية حسب لقد : الطريقة  -)ج 

  . املستخدمة كتبهمو  الطلبة مستويات

 :نوع التقومي إىل أربع تقوميات، وهي مركز اخلدمة اللغوية قّسم: التقومي  -)د 

الوظيفة ، النهائي االختبار ، النصفي االختبار ، التصنيفي االختبار 

حسب تطور  حمتوى التقومي تطورهناك و . املنزيلية والوظيفة الصفية

 . والكتاب املستخدم األهداف

أربعة عناصر  على حيتوي مركز اخلدمة اللغويةأن منهج تعليم اللغة العربية يف  - ٢

فهذا . األهداف، واحملتوى، والطريقة، وكذلك التقومي وهياملنهج املتكاملة 

خلدمة مركز ااحلال يدل بأن هنا اتفاق بني منهج تعليم اللغة العربية يف 

. من حيث العناصر بغريها منهج تعليم اللغة العربية للناطقنياللغوية مع 

مركز اخلدمة وكذلك، هناك التوافق بني تطور منهج تعليم اللغة العربية يف 

ولكن،  .منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني من حيث العناصراللغوية مع 

 أنتساريجبامعة  ز اخلدمة اللغويةمركتطور منهج تعليم اللغة العربية يف يرجع 

اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية إىل فهم اللغة التقليدي، 

 ".فهم املقروء"إىل "فهم املسموع"من  يعين

 أنتساريجامعة تعليم اللغة العربية يف منهج تطور  صر عوائقحن كمي - ٣

 العوائق اليت تتصل) ١: (اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية إىل

مركز اخلدمة اللغوية كثري من حماضري اللغة العربية يف هذا :باملعلم واملتعلم

، يف الرأي عدم توافقاللغة العربية، و  الميلكون كفاءة مناسبة كمحاضري

ن الذين درسوا وفق املناهج القدمية، ورغبتهم ىف احملافظة يمقاومة احملاضر و 



١٠٠ 
 

 ركز اخلدمة اللغويةعلى األساليب الىت درسوا مبوجبها، وكان الطلبة مب

العوائق اليت ) ٢. (خلفيتهم خمتلفة، وأكثرهم اليعرفون اللغة العربية جيدا

الطلبة  مركز اخلدمة اللغوية ومبىنعدم التكامل بني : بالرتبية واإلدارية تتصل

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان  أنتساريوالكليات يف جامعة 

اجلنوبية يف تعليم اللغة العربية، وقلة الوقت يف تعليم اللغة العربية، وتقرير 

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية بأن تعليم  أنتساريجامعة 

باملباين والوسائل  العوائق اليت تتصل )٣( .اللغة العربية مييل إىل فهم املقروء

 .والتجهيزات

 توصيات ال  -  ب 

التوصــــيات حــــول اعتمــــادا علــــى نتيجــــة البحــــث، فســــوف يقــــدم الباحــــث بعــــض 

  :يتعلق بالبحث فهي ما

أن يهتموا بتطور تعليم اللغة العربية  مركز اخلدمة اللغويةينبغي ملدبري  - ١

 .احلديث

املبادئ الرتبوية، والتوازن يف األسس وأن يعتمد منهج تعليم اللغة الثانية إىل  - ٢

  .قبل تصميم منهج تعليم اللغة العربية التعليمية

الرتكيز على العملية التعليمية كلها ىف أداء املهارات، وجتنب العناية جبزء منها  - ٣

دون اآلخر، فإن اكتساب املهارات اللغوية حيتاج إىل وعي كامل بعناصر 

 .العملية التعليمية

أو حماضر أن يستخدم أكثر من طريقة واحدة يف  اللغة العربية ينبغي ملعلم - ٤

 .الدرس الواحد
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عملية  أن تعمل نستطيع ملعاجلة عوائق تطور منهج تعليم اللغة العربية،و  - ٥

  :تالية

ن بالتطوير أن التطوير يشمل مجيع جوانب املنهج و أن يدرك القائم  )أ 

 .وليس جانبا دون آخر

 .عملية التطوير التدريب املناسب تدريب املشرتكني أو احملاضرين يف  )ب 

إعداد الكتب واملراجع اليت سوف تستخدم يف التطوير اإلعداد   )ج 

 .املناسب

على تطوير املناهج ملفهوم املنهج احلديث الذي القائمون أن يدرك   )د 

 .يهتم جبميع جوانب النمو لدى التالميذ
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 المراجعقائمة المصادر و 

  المصادر  - أ 

 القرآن الكرمي - ١
 

الطبعة الثانية والعشرون، بريوت،  المنجد في اللغة األعالم،لويس معلوف،  - ٢

١٩٧٧. 
 

بريوت، ، اجلزء الثاين، لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري - ٣

 .دار صادر، بال سنة
 

دمشق، املؤسسة العامة ، ٢. المعجم المدرسي ، طحممد خري أبو حرب،  - ٤

 .٢٠٠٧وزارة الرتبية،  -للمطبوعات والكتب املدرسية 
 

عربي مع مسرد  -معجم علم اللغة التطبيقي إنكليزيحممد علي اخلويل،  - ٥

 .١٩٨٦الطبعة األويل، بريوت، مكتبة لبنان، إنكليزي،  -عربي

  

  :راجع العربيةالم  -ب 

 .١٩٨٧جامعة الكويت، ، الكوبت، البحث العلمي ومناهجه أصولأمحد بدر،  - ٦
 

 تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقية عل مهارة الكتابة،. أوريل حبر الدين - ٧

 .٢٠١٠، Uin Maliki Pressماالنج، 
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مناهج البحث في التربية وعلم جابر عبد احلميد جابر و امحد خريي كاظم،  - ٨

 .١٩٧٨مصر، دار النهضة العربية،  النفس،
 

تطوير جاك ريتشاردز، ترمجة ناصر بن عبد اهللا بن غاىل وصاحل بن ناصر الشويرخ،  - ٩
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رنت في استخدام الحاسوب و االنتجودت سعادة و عادل فايز السرطاوي،  -١٠

االردن، دار الشروق للنشر و  –عمان  ميادين التربية و التعليم،

 .٢٠٠٣التوزيع، 
 

المفهوم، األسس،  -المنهج المدرسي المعاصر حسن جعفر اخلليفة،  -١١

 .٢٠٠٣الرياض، مكتبة الرشيد، المكونات، التنظيمات، 
 

بال ، جامعة اخلوطوم، دراسات في المناهج وتأصيلهاحسن عبد الرمحن حسن،  -١٢

 .سنة
 

المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أمحد طعمة،  -١٣

 .م١٩٨٦، مكة، مطابع جامعة أم القرى، الجزء األول
 

 مناهجه وأساليبه، -تعليم العربية لغير الناطقين بها  ،__________ -١٤

 إيسسكو، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، –الرباط 

١٩٨٩. 
 

الطبعة  مناهج تدريس اللفة العربية بالتعليم األساسي، ،__________ -١٥

 .١٩٩٨دار الفكر العريب،  ،األوىل القاهرة
 



١٠٤ 

 

تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج   رشدي أمحد طعيمة وحمود كامل الناقة، -١٦

إيسسكو، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  واالستراتيجيات،

 .٢٠٠٦والثقافة، 
 

، اجلزء ماّدتها، مبادئها، تطبيقاتها العملية –التربية الحديثة  صاحل عبد العزيز، -١٧

 .الثالث، مصر، دار املعارف
 

، الرياض، دار دراسات في المناهج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي،  -١٨

 .والنشر والتوزيع، دون السنةالفكر للطباعة  
 

اللغة العربية مناهجها طه علي حسني الدوملي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائى،  -١٩

 .م٢٠٠٥ وطرائق تدريسها،
 

 .هـ١٤٢٨، ١، ط المدخل إلى الثقافة اإلسالميةعبد اإلله بن حممد املال،  -٢٠
 

القاهرة، دار املعارف، ، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  -٢١

١٩٦٨. 
 

 .١٩٦٣، الكويت، منباء، التربية و المجتمع در يوسف،اعبد الق -٢٢
 

 .م٢٠٠٩العربية للجميع،  كن متخصصا،زان، و عبد الرمحن بن إبراهيم الف -٢٣
 

 .، دون مكان النشر والسنةالمناهج المعاصرة عبد ايد سرحان، -٢٤
 

 .١٩٩٧القاهرة، مكتبة وهبة،  المنهج في اللغة العربية،علي إمساعيل حممد،  -٢٥
 

 طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية،فخر الدين عامر،  -٢٦

 .٢٠٠٠ الكتب، املالطبعة الثانية، القاهرة، ع



١٠٥ 

 

 

، معهد العلوم العدد الثالث العشر" األرخبيل" إخبارية ثقافيةحممد الطيب،  -٢٧

مايو \هـ١٤٢٩األوىل اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا، مجادي 

 .ه٢٠٠٨
 

، الطبعة مدخل إلى المناهج وطرق التدريس، وآخرونحممد مزمل البشري   -٢٨

الثانية، اململكة العربية السعودية، دار اللواء للنشر والتوزيع، 

١٤١٦|١٩٩٥. 
 

طرائق تدريس اللغة العربية لغير حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، -٢٩

شورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم إيسسكو، من، الناطقين بها

 .٢٠٠٣والثقافة، 
 

قضايا نشر اللغة العربية والثقافة العربية األسالمية في حمي الدين صابر،  -٣٠

 .١٩٨٢السودان، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية،  الخارج،
 

الرياض، دار اإلبداع  ،٢.، طالمناهج وطرق التدريس/المعلم ،آخرونو مرسي  -٣١

 .هـ١٤١٥الثقايف، 
 

 .هـ١٤٢٤، ٣، ط مقدمات في الثقافة اإلسالميةمفرح بن سليمان القوسي،  -٣٢
 

، الطبعة اخلامصة، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،  -٣٣

 .١٩٩٨دار النفائس،  ،لبنان- بريوت

 

 

 



١٠٦ 

 

  :بحوثالمن المراجع   -ج 

تطوير منهج اللغة العربية بمدخل المحتوى في مدرسة نور ديوي محيدة،  -٣٤

، غري املاجستري رسالة ،قماالنالعلوم اإلسالمية الدينية كبونساري 

جامعة  ، العربـيـة اللغـة تعليم قسم العليا الدراسات كلية: ماالنقمنشورة، 

 .م ٢٠٠٧ ،موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 

 –تعليم اللغة العربية في معهد كرانجآسم المونجان منهج زهرة بنداري،  -٣٥

دراسة عن تعليم مهارتي الكالم واالستماع في المدرسة الثانوية في 

، املاجستري ، رسالة)المشكالت والحلول(معهد كرانجآسم المونجان 

 ، العربـيـة اللغـة تعليم قسم العليا الدراسات كلية: ماالنقغري منشورة، 
 .م ٢٠٠٨ ،مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجامعة موالنا 

 

منهج اللغة العربية بمدرسة رحمنية المتوسطة اإلسالمية بمنور  ،عبد السعيد -٣٦

: ماالنق، غري منشورة، املاجستري رسالة ،مراجين دماك جاوى الوسطى

جامعة موالنا مالك  ، العربـيـة اللغـة تعليم قسم العليا الدراسات كلية

 .م ٢٠٠٨ ،اإلسالمية احلكوميةإبراهيم 
 

تنفيذ منهج دراسة اللغة العربية بالمدرسة العالية حممد حارس الدين خليل،  -٣٧

الحكومية عرطاصانا نجنجوك والمحاولة في ترقية مستوى  اإلسالمية

 العليا الدراسات كلية: ماالنق، غري منشورة، املاجستري رسالة ،طالبها

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  ، العربـيـة اللغـة تعليم قسم

 .م ٢٠٠١ ،احلكومية
 

منهج تعليم اللغة العربية في مراكز اللغة بالمعاهد اإلسالمية  نورديانا عارفة، -٣٨

 العليا الدراسات كلية: ماالنق، غري منشورة، املاجستري ، رسالةبمادورا



١٠٧ 

 

اإلسالمية جامعة موالنا مالك إبراهيم  ، العربـيـة اللغـة تعليم قسم

 .م ٢٠١٠ ،احلكومية

 

  :جنبيةالمراجع األ  - د 

39. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, 
Reneka Cipta, 1998. 

40.  Khaeruddin, dan Mahfud Junaedi, dkk. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Konsep dan Implementasinya Di Madrasah, Cet. II, Semarang, Pilar 
Media, 2007. 

41. Moleong, Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja 
Rosda Karya, 2005. 

42.  Munawir, Ahmad Warson,  Al-Munawwir. Surabaya, Pustaka Progresif, 2002. 

43. Sukmadinata, Nana Syaodih, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, 
Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999. 

44.  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4919  
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  اهللا رحمـة فتــــــــح شــــريـــف  :  االسم

  م١٩٨٨يوليو  ٧مورونق فوداك،   :  مكان وتاريخ امليالد

  احلاج ترحيم  :  اسم األب

  زبيدةاحلاجة   :  ماسم األ

باسري مبنطقة وارا كومام م  :  العنوان

  الشرقية كلمنتانمبحافظة  

  ٠٨٥٢٥١١٨٠٨٨٧  :  هاتف

  :التربوية الرسميةالسيرة 

 .م٢٠٠٠عام  MI AL-IKHLASحصل على شهادة املدرسة االبتدائية يف  - ١

معهد رشيدية خالدية آمونتاي   سالمية يفحصل على شهادة املدرسة املتوسطة اإل - ٢

 .م٢٠٠٣عام  كلمنتان اجلنوبية

حصل على شهادة املدرسة الثانوية اإلسالمية يف معهد رشيدية خالدية آمونتاي   - ٣

 .م٢٠٠٦اجلنوبية عام كلمنتان 

اإلسالمية  يامعة أنتسار جيف  )الليسانس(اإلجازة العالية حصل على شهادة  - ٤

 .م٢٠١٠كلمنتان اجلنوبية عام   بنجرماسني احلكومية

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  حصل على شهادة إجازة املاجستري يف - ٥

 .م٢٠١٢احلكومية ماالنق عام 

 



 :الخبرات في التعليم

اإلسالمية  يامعة أنتسار جيف ) LPPQ(مدرسا يف مؤسسة قراءة وحبث القرآن كان  - ١

 .م٢٠٠٩كلمنتان اجلنوبية عام   بنجرماسني احلكومية

امعة جيف ) LPPQ(كان حماضرا يف توجيه أعضاء مؤسسة قراءة وحبث القرآن  - ٢

 .م٢٠١٠كلمنتان اجلنوبية عام   بنجرماسني اإلسالمية احلكومية يأنتسار 

) ISNU(يف الندوة الدولية يف مؤمتر إرتباط حامل بكالوريا ضة العلماء كان حماضرا  - ٣

  .م٢٠١٢عام  المونقاناإلسالمية  دار العلومامعة جب

 :نظمةمالخبرات في ال

اإلسالمية  يامعة أنتسار جب) LPPQ(رئيس مؤسسة قراءة وحبث القرآن نائب عني  - ١

 .م٢٠٠٦كلمنتان اجلنوبية عام   بنجرماسني احلكومية

اإلسالمية  يامعة أنتسار جب) LPPQ(قراءة وحبث القرآن يف مؤسسة  امستشار  عني - ٢

 .م٢٠١٠-٢٠٠٩كلمنتان اجلنوبية عام   بنجرماسني احلكومية

امعة جب املثقف واللغة يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبيةعني رئيس قسم  - ٣

 .م٢٠٠٦كلمنتان اجلنوبية عام   بنجرماسني اإلسالمية احلكومية يأنتسار 

  .م٢٠١٠عام  جلنة مسابقة تالوة القرآن بني اجلامعات يف كلمنتان اجلنوبية - ٤
  

  

  



  إندونيسـيا جمـهوريــة

  الدينيـة الشـؤون  وزارة

  بماالنق  الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

  

  

  دليل وأداة البحث

 جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتانتعليم اللغة العربية ىف تطور منهج (

  )اجلنوبية

  

  
  

  

  : إعداد

  شريف فتح رحمة اهللا:     الطالب

 S2/١٠٧٢٠٠٣٩ :رقم التسجيل 

  : إشراف   

 مصطفى بابكر اهللا قريب الدكتور

 دمياطي الدين عفيف الدكتور محمد

  
  

  

  

  

  العام الجامعي

  م ٢٠١٢

  ه ١٤٣٣

  



  اإلسالمية الحكومية بنجرماسين جامعة أنتساريبين الباحث ومدير مقابلة 

  )بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية اإلسالمية احلكومية جامعة أنتساريتعليم اللغة العربية ىف تطور منهج (

 ؟جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةمىت أسست  - ١

 كيف تاريخ تأسيسها؟ - ٢

كلمنتان امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  مركز اخلدمة اللغوية جب مىت أسس - ٣

 ؟اجلنوبية

امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ما هي خلفية تأسيس مركز اخلدمة اللغوية جب - ٤

 ؟بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

 أي الطلبة الذين يوَجب أن يشرتك مبركز اخلدمة اللغوية؟ - ٥

جامعة أنتساري هل املتخرج من مركز اخلدمة اللغوية تناسب مع األهداف املرجوة من  - ٦

 ؟احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية اإلسالمية

  

   



  مركز الخدمة اللغوية رئيسمقابلة بين الباحث و 

  )جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةتعليم اللغة العربية ىف تطور منهج (

كلمنتان امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  مركز اخلدمة اللغوية جب مىت أسس - ١

 ؟اجلنوبية

 كيف تاريخ تأسيسه؟ - ٢

امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  كم عدد رؤساء مركز اخلدمة اللغوية جب - ٣

 ؟كلمنتان اجلنوبية

منذ امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ما هي خلفية تأسيس مركز اخلدمة اللغوية جب - ٤

 ومن هم؟ ؟تأسيسه حىت اآلن

 وأهداف تعليم اللغة العربية على حنو اللغوية على حنو عام،ما هي أهداف مركز اخلدمة  - ٥

 خاص؟

 ؟يكفي لتحقيق األهداف املؤجوة مبركز اخلدمة اللغوية هل عدد احملاضرين - ٦

 مركز اخلدمة اللغوية؟ ما هي الكتب املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف - ٧

 ؟كيف عملية تصميم املنهج الدراسي مبركز اخلدمة اللغوية - ٨

 هناك التقومي املستمري؟هل  - ٩

جامعة أنتساري اإلسالمية ىف  مبركز اخلدمة اللغويةتطور منهج تعليم اللغة العربية هل  -١٠

 ؟ ما رأيك؟ للناطقني بغريها نهج تعليم اللغة العربيةمبمالئم  احلكومية

جامعة أنتساري ىف  مبركز اخلدمة اللغويةتطور منهج تعليم اللغة العربية ما هي عوائق  -١١

 ؟المية احلكوميةاإلس

 

   



  مركز الخدمة اللغوية محاضرو مقابلة بين الباحث 

  )جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةتعليم اللغة العربية ىف تطور منهج (

امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني  كم سنة دّرست يف مركز اخلدمة اللغوية جب - ١

 ؟كلمنتان اجلنوبية

 ؟ما هي األهداف من احملتوى الذي دّرسته - ٢

 ؟م٢٠١١-٢٠٠٣التعليمية منذ السنة  هل هناك تغيري األهداف - ٣

 ؟)من خالل الثقافة، واللغوية، واالتصالية(مادة تعليم اللغة العربية  كيف حمتوي - ٤

هل هناك فرق بني حمتوى تعليم اللغة العربية اآلن مبحتوى تعليم اللغة العربية يف املنهج  - ٥

 ؟السابق

 استماع -

 كالم -

 قراءة -

 كتابة -

امعة أنتساري تعليم اللغة العربية يف مركز اخلدمة اللغوية جب أي طريقة اليت استخدمت يف - ٦

  ؟اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

 استماع -

 كالم -

 قراءة -

 كتابة -

 املستخدمة؟هل هناك التوجيه واإلرشاد من مركز اخلدمة اللغوية لتحسني الطريقة  - ٧

امعة أنتساري تعليم اللغة العربية يف مركز اخلدمة اللغوية جب أي وسائل اليت استخدمت يف - ٨

  ؟اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية



 استماع -

 كالم -

 قراءة -

 كتابة -

امعة أنتساري تعليم اللغة العربية يف مركز اخلدمة اللغوية جب يقوم التقومي يفكيف  - ٩

  ؟احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةاإلسالمية 

 استماع -

 كالم -

 قراءة -

 كتابة -

 م؟٢٠١١- ٢٠٠٣كيفية التقومي املتغرية منذ سنة هل هناك   -١٠

جامعة أنتساري اإلسالمية ىف  مبركز اخلدمة اللغويةتطور منهج تعليم اللغة العربية هل  -١١

 رأيك؟؟ ما  للناطقني بغريها نهج تعليم اللغة العربيةمالئم مب احلكومية

جامعة أنتساري اإلسالمية ىف  مبركز اخلدمة اللغويةتعليم اللغة العربية يف ما هي عوائق  -١٢

 ؟احلكومية

 لتحقيق أهداف تعليم اللغة العربية؟ بيئةعضدت الهل  -١٣

 

   



  مركز الخدمة اللغويةموظف مقابلة بين الباحث و 

 )احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةجامعة أنتساري اإلسالمية تعليم اللغة العربية ىف تطور منهج (

جامعة ىف  مبركز اخلدمة اللغويةتعليم اللغة العربية يف  كيف أحوال الفصول املستخدمة - ١

 ؟أنتساري اإلسالمية احلكومية

جامعة أنتساري ىف  مبركز اخلدمة اللغويةتعليم اللغة العربية كم عدد الفصول املستخدمة ل - ٢

 ؟اإلسالمية احلكومية

 مبركز اخلدمة اللغوية؟تعليم اللغة العربية كم عدد احملاضرين يف  - ٣

 مبركز اخلدمة اللغوية؟تعليم اللغة العربية كم عدد املوظفني يف  - ٤

 مبركز اخلدمة اللغوية يف كل سنة؟تعليم اللغة العربية كم عدد الطلبة يف  - ٥

 ؟للطلبة اجلددكيف تنظيم الفصول أو اموعات  - ٦

 
  



  دليل المالحظة

 )جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةتعليم اللغة العربية ىف تطور منهج (

  :الفصل  :التاريخ  

  غير موجوج  موجوج  المؤثرات

      رغبة يف احملتوى الطريقة  ) أ

      يدل إرادة املعرفة -١

      س يف التعلمااحلم -٢

      سعي إاء الوظيفة -٣

      عدم اإلنتباه -٤

      النوم -٥

      إلقاء األسئلة -٦

      التقومي  ) ب

      التحريري -١

      الشفوي -٢

      الوظيفة -٣

 العوائق يف التعليم  ) ت

  

  

  

    

 أحوال الفصل  ) ث

  

  

  

    



  دليل الوثائق

 )جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  بنجرماسني كلمنتان اجلنوبيةتعليم اللغة العربية ىف تطور منهج (

  التقسيم  البيانات  الرقم

 اخللفية التارخيية مبركز اخلدمة اللغوية -   اخلدمة اللغويةتاريخ تأسيس مركز   ١

 السنة - 

  العالمة - 

 .م٢٠١١-٢٠٠٣عدد الرؤساء منذ سنة  -   أحول الرؤساء  ٢

  التوظيف سنة - 

  عدد احملاضرين -   أحوال احملاضرين  ٣

 الطلبة عدد -   أحوال الطلبة  ٤

  يف كل الفصول الطلبة عدد - 

  املوظفني عدد -   أحوال املوظفني  ٥

 خطة التدريس -   األهداف  ٦

  البيانات املتعلقة - 

 الكتب املستخدمة/ خطة التدريس  -   احملتوى  ٧

  البيانات املتعلقة - 

  البيانات املتعلقة  التقومي  ٨
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