
i

جمهورية إندونيسيا

وزارة الشـؤون الدينيـة

بماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية الحكوميةجامعة موالنا 

كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

لتعليم اللغة العربية على أساس متعدد األبعاد منهجالتصميم 
في المعهد اإلسالمي

)سومطرة الغربيةبياكمبوه املعهد اإلسالميطويري يف تحبث(

لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي 

:املشرف :إعداد

الدكتور الحاج ولدانا وركاديناتا  إسرى حياتي درمان: الطالبة

بابكر مصطفىقريب اهللا الحاج الدكتور S-2/١٠٧٢٠٠٤٧: رقم التسجيل

اجلامعيالعام

ه١٤٣٣- ١٤٣٢/م٢٠١٢- ٢٠١١
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iii

 
هللا عليه وسلمصلى احممد إىل اهللا عز وجل ورسوله 

منور عييناملكرمة ووالديتدرمان منصور املكرمإىل والدي 
) بعد خالقي عز وجل(نياألولاملعلمني

ن تلقيت على يديهما الكرميني أول مبادئ الصدق والوفاءياللذ
وعرفت يف نفس كل منهما املعاين الطيبة والسمحة القيمة وسالمة الطوية ونقاء الضمري

واحرتامتقدمة إجالل 

واري درمانحإىل أخيت احملبوبة دين الرحم درمان وأخي احملبوب
مستمرة ومساعدة خالصةبتشجيعة يف حيايت نيعشّج امل

هللاكثرياحباأحبكما

إىل أساتذيت املكرمني
هلم بالكثري تقديرا وإجالالأدين

إىل كافة املدرسني يف مجيع املعاهد واملدارس اإلسالمية
ذلوا جهودهم لنصر دين اهللا القومي والعداد جيل املسلمني الذين قد ب

الذين حيرصون على اللغة العربية زمالئي و إىل 
وتسهم يف خدمة اإلنسانحرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت 
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iv

شكر وتقدير

احلمـــد هللا الـــذى أنـــزل القـــرآن وخلـــق اإلنســـان وعّلمـــه البيـــان وأرشـــد اإلنســـان إىل 
هـذا إمتـامصـحة واهلنـاء حـىت اسـتطاعت وهو الذى قد أعطـى الباحثـة ال. ط املستقيمالصرا

وعلــى آلــه وأصــحابه ،والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني. البحــث العلمــي
.ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،الطاهرين

وسعة حانه وتعاىلوقد أكملت الباحثة إعداد هذا البحث العلمي بعون اهللا سب
. فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على كل ما قد أعطيت حليايت،مه وتوفيقهرمحته وكثرة نع

فضلهلمكانالذينإىلوالعرفانالتقديروعظيمالشكرجزيلتقدمأنالباحثةتريدمث
البحثفهذاطلبت،بشئأحدهميبخلوملالوجودحيزإىلالبحثهذاخروجيف

احملبوبةاألسرةمنواملساعداتواالقرتاحاتوالتوجيهاتإلرشاداتباإاليتمالاملتواضع
بذلمنلكلاوتقديرهشكرهاأوفرالباحثةتقدملذلك،. والزمالءالكرامواألساتذة

:بالشكروختص. البحثهذاإمتامعلىاملساعدةيفجهده

إبراهيملكماموالناجامعةمديرسفرايوغو،إماماحلاجالدكتوراألستاذمساحة .١
.االنجمباحلكوميةاإلسالمية

مالكموالناجامعةالعلياالدراساتكليةمديرمهيمن،الدكتوراألستاذمساحة.٢
.االنجمباحلكوميةاإلسالميةإبراهيم

الدراساتكليةالعربيةاللغةتعليمقسمرئيسنور،صاحلشهداءالدكتورمساحة.٣
.االنجمباحلكوميةاإلسالميةاهيمإبر مالكموالناجامعةالعليا

مصطفىبابكراهللاقريبوالدكتوراألولاملشرفاتانوركاديانولداالدكتورمساحة.٤
هذاإعدادفرتةطوالوالتشجيعالعونكلللباحثةقدمقدناللذاينالثااملشرف
ها،وتوجيهالباحثةمساعدةعنيوماصدرمهايضقاوملبعلمهمايبخالفلمالبحث
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v

الباحثةمنفلهماالباحثةنفسيفاألثرأكربالبحثهذامبناقشةلتفضلهماوكان
. واجلزاءالثوابعظيماهللاومنوالتقديرالشكرخالص

صاحلشهداءوالدكتور،نامون حممد سليخر حممد شيالدكتو األستاذمساحة.٥
املصممهجنملاجإنتا علىالطالعهماالعربية،اللغةتعليمهجنمخبريبصفتهما

،القيمةواالرشاداتواإلضافاتاملالحظاتبتقدمياألبعادمتعددأساسعلى
.اجلزاءخرياهللاجزامها

جامعةالعلياالدراساتكليةالعربيةاللغةتعليمقسميفاملعلمنياألساتذةمساحة.٦
الشكركلالباحثةمنفلهمماالنج،احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالنا

.اجلزاءخرياهللاوجزاهموالتشجيعواملعارفالعلوممنقدموهاماعلىوالتقدير
اإلسالمياملعهدومديرنالدينزيرمزاحلاجاإلسالمياملعهدمؤسسةرئيس.٧

سومطرةبياكمبوهاإلسالمياملعهدىفالعربيةاللغةومدرسوهدايةعارفبياكمبوه
معلىالغربية .امليدانيةجربةالتىفمساعد

فرتجو الباحثـة مـن القـراء أن ،بحث ال خيلو من األخطاء والنقائصوأخريا أن هذا ال
عســى اهللا أن جيعــل هــذا البحــث مفيــدا ونافعــا . يقـدموا االقرتاحــات لتحســني هــذا البحــث

.ملن يستفيد منه، آمني

واهللا ويل التوفيق
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vi

إندونيسـياجمـهوريــة
الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة
العربيـةاللغـةتعليـمقسمالعلياالدراساتكليـة

المشرفينتقرير

أشرفعلىوالسالموالصالةالعاملنيربهللاحلمدالرحيم،الرمحناهللابسم
. أمجعنيوصحبهلهآوعلىواملرسلنياألنبياء

: ةالطالبهتحضر الذيالعلميالبحثعلىاالطالعبعد
ندرماحيايتإسرى: اإلسم

s-2/ ١٠٧٢٠٠٤٧:التسجيلرقم

العربيةاللغةلتعليماألبعادمتعددأساسعلىهجنالمتصميم: البحثموضوع

اإلسالمياملعهديفتطويريحبث(اإلسالميالمعهدفي
.)الغربيةسومطرةبياكمبوه

.اجلامعةجملسإىلتقدميهعلىاملشرفانوافق
األولاملشرف

اتانوركاديانولداالدكتور
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: التوظيفرقم

الثايناملشرف

مصطفىبابكراهللاقريبالدكتور
: التوظيفرقم

،االعتماد
العربيةاللغةتعليمقسمرئيس

نورصالحشهداءالدكتور
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: التوظيفرقم
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vii

إندونيسـياجمـهوريــة
الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة
العربيـةاللغـةتعليـمقسمالعلياالدراساتكليـة

المناقشةلجنةاعتماد
:البحثعنوان

اإلسالميالمعهدفيالعربيةاللغةلتعليمبعاداألمتعددأساسعلىهجنالمتصميم
)الغربيةسومطرةبياكمبوهاإلسالمياملعهديفتطويريحبث(

s-2/ ١٠٧٢٠٠٤٧: التسجيلرقم  ندرماحيايتإسرى: الطالبةإعداد

العربيةاللغةتعليمقسماملاجستريدرجةلنيلتكميليحبث
درجةلنيلشرطاقبولهوتقرراملناقشةجلنةأمامالبحثهذاعنةالطالبتدافعقد

.م٢٠١٢أبريل٢١:بتاريخ،السبتيوميفوذلكة،العربياللغةتعليميفاملاجستري
:األساتذةالسادةمناملناقشةجلنةوتتكون

: ..................التوقيعاقشانومومشرفايسارئاتانيوركادانولداالدوكتور- ١

: ..................التوقيعمناقشااملرتضىورنالدكتور- ٢

..................:التوقيعومناقشامشرفامصطفىبابكراهللاقريبالدكتور- ٣

علىاالعتماد
العليا،الدراساتكليةعميد

األستاذ الدكتور مهيمن
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: التوظيفرقم
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إقرار الطالبة

:أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت 
ندرماحيايتإسرى: اإلسم

s-2/ ١٠٧٢٠٠٤٧:التسجيلرقم

وه ليما فولوه كوتا سومطرة الغربيةكوتو بارو سيمالنجنج بياكمب: العنوان               

ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم  أقّر بأن هذه الرسالة اليت حضر
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

: حتت عنوان 
اإلسالميالمعهدفيالعربيةاللغةلتعليماألبعادمتعددأساسعلىهجنالمتصميم

)الغربيةسومطرةبياكمبوهاإلسالمياملعهديفتطويريحبث(

ا من أعدد دعى وإذا ا. إبداع غريي أو تأليف اآلخرا وكتبتها بنفسي وما زور
ا من تأل ا فعال ليست من حبثيأحد استقباال أ فأنا أحتمل املسؤولية على يفه وتبني أ

سؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ولن تكون املذلك،
.االنجمبمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

٢٠١١أبريل ١٣ماالنج، 
صاحبة اإلقرار

حياتي درمانإسرى
١٠٧٢٠٠٤٧: رقم التسجيل
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البحثمستخلص

لتعليماألبعادمتعددأساسعلىهجنالمتصميم. م٢٠١٢. إسرى حياتي درمان
بياكمبوهاإلسالميالمعهدفيتطويريبحث(اإلسالميالمعهدفيالعربيةاللغة

احلكومية رسالة املاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية،)الغربيةسومطرة
الدكتور ولدانا : املشرف األول. االنج، كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةمب

.الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى: وركاديناتا، واملشرف الثاين

.تعليم اللغة العربية،تصميم، املنهج متعدد األبعاد: الكلمات األساسية

يفالعربيةاللغةلتعليماخلاصهجناملختطيطأوتصميملالبحثهذاهدفي
دليلكاملتكاملهجناملوجودعدم. األبعادمتعددأساسعلىاإلسالمياملعهد

هذايفرئيسيأساساملعهديفالفعالةوالتعلمالتعليمعمليةفيذنتيفوالطلبةللمدرسني
باألهداف ةترى الباحثة أن املنهج متعدد األبعاد هو أكثر مناسب،كذلول. البحث

وكذلك بالدوافع لتعلم اللغة العربية من ،الرئيسية من تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد
. جهة الطلبة

هج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري باملدخل ناملوأما 
البحث التطويري لسوغيونو وخطوات خطوات واستخدمت الباحثة منوذج،الكيفي

مدرسني يف ١٠طالبا و٤٥هذا البحثعينة أما . بالتحويلتشارديتطوير املنهج جلاك ر 
واملقابلة املالحظةالبيانات هيواألساليب املستخدمة جلمع. املعهد اإلسالمي بياكمبوه

،الوصفي التحليليو،ونأسلوب حتليل املضمباستخدامالبياناتحتليلوأما.ستبانةواال
.والتحليل اإلحصائي الوصفي

على أساس متعدد األبعاد لتعليم املصمم املنهج )١(: البحث هيهذانتائجأما
،وذاتية املعهد اإلسالمي،اإلطار العامعلىشتمل يالعربية يف املعهد اإلسالمي اللغة

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


x

،ف تعليم اللغة العربيةوأهدا،املنهج على أساس متعدد األبعادو ،والتقومي الدراسي
،والوسائل املستخدمة،وطرق التعليم،األنشطة التعليميةو ،)موضوعات املادة(واحملتوى 
نتيجة التحكيم من ) ٢(. واملخطط الدراسي،ومصادر التعليم،واالختباراتوالتقومي

قدير صل جودة هذا املنهج جممال إىل تبأن تاخلرباء يف جمال منهج تعليم اللغة العربية
(جيد جدا" أن مضمون هذا املنهج واضح ومستويف ورأي اخلرباء %). ٩٢،٧" 

،للمطلوب ومناسب مبستوى الطلبة ويشتمل على عناصر املنهج متعدد األبعاد الثالثة
نتيجة حتليل البيانات من خالل االستبانة و .ومراعى خلصائص هذا النوع من املنهج

تطبيق يف املعهد اإلسالمي يصل إىل لة هذا املنهج لواملقابلة مع املدرسني أن درجة مالئم
المي ومدرسو اللغة وقد اتفق رئيس املؤسسة ومدير املعهد اإلس%. ٩٥،٢٤درجة 

هلم يف دلياليكون يف ذلك املعهد لوتطبيقه ستعمال هذا املنهج املصمم العربية فيه ال
.عملية التعليم والتعلم بعد تغيري ما حيتاج إليه
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ABSTRACT

Isra Hayati Darman, 2012. Designing a Multidimensional Curriculum  for
Arabic Language Teaching at Ma’had Islamy Islamic Boarding School,
Payakumbuh, West Sumatra. Thesis  of  Postgraduate Program, The State
Islamic  University  of  Maulana  Malik  Ibrahim,  Malang.   Advisors:  Dr.
Wildana Wargadinata, M.Ag, and Dr. Ghareeb Allah Mustafa Babiker.

Keywords: Design, Multidimensional Curriculum, Arabic Language Teaching.

This research was intentionally performed to design a specific curriculum
for teaching process of Arabic language at the Ma’had Islamy Islamic Boarding
School based on multidimensional curriculum. The reason of choosing this topic
was the absence of an integrated curriculum which can be used as a guide for
teachers and students  to perform an effective learning and teaching process in the
Ma’had Islamy. The author assumed that the multidimensional curriculum is
relevant  with  the  main  goals  of  Arabic  teaching  in  this  school  and  useful  to
motivate the students to learn Arabic language in the Ma’had Islamy.

This development research with qualitative approach, used a model
proposed by Sugiono and the curriculum development model proposed by Jack C.
Richard with modification.  The subjects of the research were 45 students and 10
teachers from the Ma’had Islamy Islamic Boarding School. The data was
collected by using observation, interview, and  questionnaire. The data was then
analysed by using a content analysis technique, a descriptive analysis and a
descriptive statistic analysis.

The result of this study says that: (1) the proposed multidimensional
curriculum for the Arabic language teaching at the Ma’had Islamy consists of:
general overview, profile of the Ma’had Islamy, academic calendar,
multidimensional curriculum, goals of Arabic language learning, contents (subject
material), learning activities, learning methods, media, evaluation and
examinations, teaching resources and sillaby . (2) The final assessment of  this
designed curriculum from  the validators resulted the score of 92,7%, which
means “very good”. The validators stated that the content of this curriculum is
clear and has fulfilled the requisite requirement, relevant with the student levels,
contains of multidimensional curriculum elements, and keep it’s characteristics.
The  result  of  data  analysis  obtained  from  the  questionnaires  and  interview  with
the teachers shows that the suitability of the designed curriculum to be applied at
the Ma’had Islamy has a score of 95,24 %. The head of the organisation, the head
of Islamic boarding school, and teachers at the school have agreed to use and
apply the designed curriculum as a guide for them during the teaching and
learning process of Arabic language after necessary revision.
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xii

ABSTRAK

Isra Hayati Darman, 2012. Pengembangan Kurikulum Multidimensi untuk
Pengajaran Bahasa Arab di Ma’had Islamy (Penelitian Pengembangan di
Pondok Pesantren Ma’had Islamy Payakumbuh Sumatera Barat). Tesis
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulang Malik Ibrahim
Malang.   Pembimbing:  Dr. Wildana Wargadinata, M.Ag, dan Dr. Ghareeb
Allah Babiker Musthafa.

Kata kunci: Pengembangan, Kurikulum Multidimensi, Pengajaran Bahasa Arab.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah kurikulum khusus untuk
pengajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Ma’had Islamy berdasarkan
kurikulum multidimensi. Tidak adanya kurikulum terpadu sebagai pedoman bagi
guru dan siswa dalam melaksanakan aktifitas belajar mengajar yang efektif di
pesantren adalah dasar pijakan penelitian ini. Untuk itu, peneliti melihat bahwa
kurikulum multidimensi sangat cocok dengan tujuan utama pembelajaran Bahasa
Arab dan  motivasi siswa untuk belajar Bahasa Arab di sana.

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, serta memakai langkah-langkah penelitian pengembangan
yang dikemukakan oleh Sugiono dan langkah-langkah pengembangan kurikulum
yang dikemukakan oleh  Jack C. Richard dengan modifikafi. Adapun subjek coba
dari penelitian ini terdiri dari 45 orang siswa dan 10 orang guru di Pondok
Pesantren Ma’had Islamy. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara, dan angket. Sedangkan pengolahan datanya menggunakan teknik
analisis isi, analisis deskriptif dan analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Kurikulum berbasis multidimensi untuk
pengajaran Bahasa Arab di Ma’had Islamy yang berisi:  gambaran umum, profil
Ma’had Islamy, kalender pendidikan, kurikulum  multidimensi, tujuan
pembelajaran Bahasa Arab, isi (materi pelajaran), aktifitas pembelajaran, metode-
metode pembelajaran, media yang digunakan, evaluasi dan ujian, buku sumber
pengajaran dan silabus. (2) Hasil dari validasi yang telah dilakukan oleh para
validator  kurikulum pembelajaran Bahasa Arab terhadap kurikulum ini secara
umum  mencapai  92,7% “baik sekali”. Menurut para validator, isi kurikulum
yang didesain ini jelas, memenuhi syarat yang ditentukan, sesuai dengan tingkatan
siswa dan mengandung unsur-unsur kurikulum multidimensi serta menjaga
karakteristiknya. Dan hasil analisis data yang didapat melalui angket ataupun
wawancara dengan para guru menunjukkan bahwa kecocokan kurikulum ini untuk
diterapkan di Ma’had Islami mencapai tingkat 95,24%.  Ketua yayasan, pimpinan
pondok dan para guru di pondok pesantren ini telah sepakat untuk memakai dan
menerapkan kurikulum ini sebagai pedoman bagi mereka dalam pelaksanaan
aktivitas belajar mengajar setelah dilakukan perbaikan seperlunya.
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xiii

محتويات البحث

أ...............................................................استهالل
ب................................................................إهداء

ج..........................................................شكر وتقدير
ه.........................................................تقرير املشرفني

و....................................................إعتماد جلنة املناقشة
ز...........................................................إقرار الطالبة

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

ك....................................ة اإلندونيسيةمستخلص البحث باللغ
ل.......................................................حمتويات البحث

ع.........................................................قائمة اجلداول
ص.....................................................قائمة رسم البيان

ق.........................................................قائمة املالحق

الفصل األول
اإلطار العام والدراسات السابقة

١................................................................قدمةامل- أ
٤........................................................البحث أسئلة-ب
٤......................................................أهداف البحث-ج
٥......................................................نتجمواصفات امل- د
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xiv

٦.......................................................فروض البحث- ه
٦.........................................................أمهية البحث-و
٧.......................................................حدود البحث-ز
٧...................................................حتديد املصطلحات-ح
٨....................................................الدراسات السابقة- ط

الفصل الثاين
اإلطار النظري

١٣.................................................التعليم منهج : املبحث األول
١٣.......................................................مفهوم املنهج- أ

١٤......................................................عناصر املنهج-ب
٢٢.......................................................أسس املنهج-ج
٢٥.......................................................تطوير املنهج - د

٢٨.............................................تعليم اللغة العربية: املبحث الثاين
٢٨......................................................مفهوم التعليم - أ

٢٩...................................................تعليم اللغة العربية -ب
٢٩.....................................هاغري ناطقني بلتعليم اللغة العربية ل-ج
٣٢...........................................تعليم مهارات اللغة العربية - د
٣٥....................................املعايري الرئيسية لتعليم اللغة العربية - ه
٣٧....................................تعليم اللغة العربية يف إندونيسياختاري-و

٣٩.........تعليم اللغة العربية على أساس متعدد األبعادميم منهجتص: املبحث الثالث
٣٩.............................................منهج تعليم اللغة العربية - أ

٤١........................................أنواع منهج تعليم اللغة العربية-ب
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xv

٤٤......................................تصميم منهج تعليم اللغة العربية -ج
٤٤...........................................مفهوم تصميم املنهج - ١
٤٥...........................................مبادئ تصميم املنهج - ٢
٤٦........................................خصائص تصميم املنهج - ٣

٤٧..............تصميم منهج تعليم اللغة العربية على أساس متعدد األبعاد - د

٥٤.........................نبذة تارخيية وتعريفية عن ميدان البحث : املبحث الرابع 
٥٤................................................اإلسالميموقع املعهد- أ

٥٤.......................................تأسيس املعهد اإلسالمي وتطوره -ب
٥٥.......................................مباين ومنشآت املعهد اإلسالمي -ج
٥٦...............................إدارة املعهد اإلسالمي وهيئة التدريس فيه - د
٦٠......................................................الطلبة يف املعهد - ه
٦٠...................................تعليم اللغة العربية ومناهجها املعتمدة -و

الفصل الثالث
منهجية البحث

٦٢...............................................ومدخلهمنهج البحث- أ
٦٢................................اوأسلوب اختيارهجمتمع البحث وعينته-ب
٦٣................................................مجع البيانات أدوات -ج
٦٥..................................................ومصادرهاالبيانات- د
٦٦..............................................أسلوب حتليل البيانات- ه
٦٨...................................................إجراءات البحث -و
٧٧................................................دراسةمراحل تنفيذ ال-ز
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xvi

الفصل الرابع
ا عرض البيانات وحتليلها ومناقشا

٨١...............................عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها: املبحث الثاين
تصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف املعهد - أ

٨١............................................................اإلسالمي
جودة املنهج املصمم على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف املعهد -ب

١١٢..................................................اإلسالمي بياكمبوه

الفصل اخلامس
اتنتائج البحث والتوصيات واالقرتاح

١٢٩.........................................................نتائج البحث- أ
١٣١...........................................................التوصيات-ب
١٣١..........................................................االقرتاحات-ج

١٣٢..................................................قائمة المصادر والمراجع

١٣٧..................................................................المالحق
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xvii

قائمة الجداول

الصفحةالموضوعالجدولالرقم

٥٥املباين واملنشآت يف املعهد اإلسالمي)٢.١(اجلدول ١

٥٦عهد اإلسالمي وهيئتهإدارة امل)٢.٢(اجلدول ٢

٥٩األساتذة املشرفون يف املعهد اإلسالمي)٢.٣(اجلدول ٣

الطلبة يف املعهد اإلسالمي الذين يسكنون يف املعهد )٢.٤(اجلدول ٤
يف هذه السنة

٦٠

٦٧معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى الطلبة)٣.١(اجلدول ٥

٦٨ستبانة لدى اخلرباءمعيار مستوى حتصيل اال)٣.٢(اجلدول ٦

٧٧مراحل تنفيذ الدراسة)٣.٣(اجلدول ٨

٧٩ملخص منهجية البحث)٣.٤(اجلدول ٩

٨٥معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى الطلبة واملدرسني)٤.١(اجلدول ١٠

نتيجة االستبانة عن املوضوعات واملواقف اليت ميكن أن )٤.٢(اجلدول ١١
ية يف املعهد اإلسالمي تدرس فيها اللغة العرب

)للمدرسني(

٨٥

نتيجة االستبانة عن املوضوعات واملواقف اليت ميكن أن )٤.٣(اجلدول ١٢
)للطلبة(تدرس فيها اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي 

٨٨

٩١معدل نتيجة االستبانة من املدرسني والطلبة)٤.٤(اجلدول ١٣

األهداف العامة لتعليم اللغة نتيجة االستبانة عن )٤.٥(اجلدول ١٤
العربية

٩٣
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xviii

٩٥نتيجة االستبانة عن األهداف اخلاصة للمقررات)٤.٦(اجلدول ١٥

نتيجة االستبانة عن األهداف اخلاصة للمهارات )٤.٧(اجلدول ١٦
اللغوية وقواعد العربية

٩٧

غة نتيجة االستبانة عن املواد من املقررات املتعلقة بالل)٤.٨(اجلدول ١٧
العربية اليت ميكن أن تدرسها يف املعهد اإلسالمي

١٠٣

١١٢نتائج التحكيم من اخلبري األول)٤.٩(اجلدول ١٨

١١٤نتائج التحكيم من اخلبري الثاين)٤.١٠(اجلدول ١٩

١١٦معيار مستوى حتصيل االستبانة لدى اخلرباء)٤.١١(اجلدول ٢٠

١١٦خلبري األولنتيجة التحكيم من ا)٤.١٢(اجلدول ٢١

١١٧نتيجة التحكيم من اخلبري الثاين)٤.١٣(اجلدول ٢٢

١١٧جمموعة من نتائج التحكيم من اخلبريين)٤.١٤(اجلدول ٢٣

١١٩جمموعة نتيجة التحكيم من اخلبريين)٤.١٥(اجلدول ٢٤

حتليل نتيجة االستبانة عن مالئمة املنهج املصمم )٤.١٦(اجلدول ٢٥
املعهد اإلسالميللتطبيق يف

١٢٥
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xix

قائمة رسم البيان

الصفحةالموضوعرسم البيانالرقم

٦٩منوذج إجراءات البحث التطويري١رسم البيان ١

٧٢خطوات تطوير املنهج جلاك ريتشارد٢رسم البيان ٢

٧٥خطوات إجراءات تصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد٣رسم البيان ٣
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xx

مة المالحققائ

الصفحةالموضوعالرقم

اليت حيتاج إليها استبانة حتليل األهداف واملواد واملوضوعات واملواقف١
ويرغب فيها الطلبة

١٣٧

١٦٤استبانة حتكيم اخلبري٢

١٧٣استبانة عن مالئمة املنهج املصمم للتطبيق٣

١٧٨دليل املقابلة واملالحطة٤

ية على أساس متعدد األبعاد منهج تعليم اللغة العرب٥
)Multidimensional Curriculum (يف املعهد اإلسالمي بياكمبوه

١٨٠

٢٦٠خطاب عميد كلية الدراسات العليا٦

٢٦٤خطاب رئيس مؤسسة املعهد اإلسالمي بياكمبوه٨

٢٦٥خطاب مدير املعهد اإلسالمي بياكمبوه٩

٢٦٦سرية ذاتية ١٠
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١

الفصل األول
والدراسات السابقةاإلطار العام

المقدمة-أ
املواد التعليمية الرئيسية يف املؤسسات واملدارس من صبحت اللغة العربية قد أ

. وكذلك يف بالدنا إندونيسيا،اإلسالمية يف البلدان اإلسالمية يف كل احناء العامل
العربيةاللغةوتعلمتعليمبعمليةتقوماليتاإلسالميةالتعليميةاملؤسساتاكنهو 

.اإلسالميةاملعاهدأمههانوم،املتواصلة
املستعمل" الُكَتاب"مصطلحنمبدلهويسياندو نإيف" املعهد"مصطلح

تقوماليتاإلسالميةالرتبويةاملؤسسةوهي،األمويةالدولةعصريفالرتبويةللمؤسسة
انأوليف واألهداف الرئيسية . احللقةظامنبوالقراءةالكتابةوتعلمتعليمبعمليةشأ

سلمني الذين ميلكون من املتعليم يف املعهد هي لرتبية األوالد ليصبحوا عملية المن 
١.اإلسالم يف العاملواشر ينأن من وا مكنتالدينية حىت يالعلوم

هذه منذ نشأةبدأاملعاهد اإلسالمية قدهذه وتعليم اللغة العربية يف
،على وجه عام. واللغة العربية هي املادة الالزمة لتعلمها يف أي معهد كان،املؤسسة

وهي املعاهد ،إندونيسيا إىل قسمني ختتلف يف أمناط نظام تعليمهانقسم املعاهد يفت
.السلفية واملعاهد العصرية

عمليةكزتر السلفيةاملعاهدنبأ،السلفيةاملعاهدنعيةالعصر املعاهدختتلف
حونالنمالعربيةالقواعدواستيعابالرتاثيةالكتبمطالعةعلىفيهاتعلمالو التعليم

علىفيهاوالتعلمالتعليمعمليةتركزافإالعصريةاملعاهدأما،والبالغةوالصرف

1 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001),
h.4

١
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٢

جتعلو ،ليزيةجناإلاللغةتعليميفذلكوك،وتطبيقهالالتصالالعربيةاللغةاستيعاب
املعاهدتدرس،ذلكوفوق،هافياليوميةاللغاتليزيةجنواإلالعربيةالعصريةاملعاهد
٢.السلفيةاملعاهدمعظمكثريااتمالماوهذا،يةنالديغريالعلومالعصرية

ةنمدييفيقعالذياإلسالمياملعهدالغربيةسومطرةيفالعصريةاملعاهدنوم
وقد،م١٩٣٠ةنسيفاحلامدينالدينزيالشيخعهداملهذاأسسقدو . بياكمبوه

جزيرةيفاملشهورةاملعاهدأحدهونوكا. والتطورالتغرينمبكثرياملعهدهذامر
. العصرياملعهدظمنب،جديدنمهضنلييسعىنواآل،هتراجعقبلسومطرة

باملهاراتالطلبةتزويدهواملعهدهذايفالعربيةاللغةميتعلنميسيةئالر واألهداف
.العربيةالقواعدباستيعابتزويدهموكذلك،االتصاليةاللغوية

الذيهجناملعهد امليستعمل.للمبتدئنيالرتبويةاملؤسسةهواملعهدوهذا
مث ،املتوسطة اإلسالميةاملدرسةيفالطلبةوتعلمتعليملعمليةيةنالديالوزارةقررته

الئم باألهداف الرئيسية بعملية التعليم والتعلم باملواد التعليمية من عنده اليت تيزيده 
بة بعضها يف يتعلمها الطل،واملواد الدراسية من جهة املعهد نفسه. يف هذا املعهد

.وبعضها يف املعهد،املدرسة
املتكاملهجناملوجودعدمهي،ناآلاملعهدهذايواجههااليتواملشكلة

والدليل. املعهديفالفعالةوالتعلمالتعليمعمليةفيذنتيفوالطلبةللمدرسنيدليلك
.فحسبالدراسياجلدولهوناآلوالطلبةللمدرسنياملستخدم

ا املدرسة يف تعليمهاواملنهج هو أسا نأل٣،س مهم من األسس اليت تقوم 
عدم،العكسوعلى،اجليدةالتعليمعمليةفيذنتيفاملعلمهسيقوداجليدهجنامل
.العمليةتلكيفاملرتكزةوغريالواضحةغرياالجتاهاتإىلسيحملاجليدهجنامل
املنهج الدراسي جمموعة من اخلربات واملواقف اللغوية التعليمية اليت ختطط وتقدم و 

للدارسني لتمكينهم من تعلم اللغة استعماال وممارسة، ومن مث يلزمهم دراسة األسس 

2 Yasmadi, Modernisasi Pesantren, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 117
١٤.، ص)م١٩٩١دار املعارف، :القاهرة(، الطبعة الثالثة، المنهج وعناصره،راهيم بسيوين عمريةإب٣
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٣

م وتسلسل يف واملعايري اليت على أساسها ختتار هذه اخلربات واملواقف وختطط وتنظ
٤.مستويات تتابع بتتابع مستويات تعليم اللغة

تكفي اإلشارة إىل ،وللتدليل على أمهية املنهج املدرسي باإلضافة إىل ما ذكر
ومع ،وبيان مدى عمقها واتساعها،حتديد نوع الثقافةأن ختطيط املنهج ما يغين

تمعات البشرية يف تطّور مستمر وتغّري دائم،ذلك مما يستدعي أن يكون املنهج ،ا
٥.وميشى مع مطالب احلياة،ا يساير التطّور والتغّري مرنً 

اللغةتعليميفاخلاصاملنهجإىلحيتاجاملعهدهذاأنالباحثةترىولذلك
يففيهاالعربيةاللغةملدرسيالقرارأوالدليلليصبحومتكاملثابتبشكلالعربية
عملية التعليم والتعلم اجليدة ستجري بقيادة ألنالفعالة،والتعلمالتعليمعمليةتنفيذ

تصميم فإن ،فبناءا على ذلك. م كدستور للمدرس يف اجتاه تلك العمليةاملنهج املالئ
عهدلك املحيتاج إليه ذاملنهج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف املعهد هو الشيء الذي 

.اآلن
هو أكثر مناسبةترى الباحثة أن املنهج متعدد األبعاد ،وحلّل هذه املشكلة

تعلم لوكذلك بالدوافع ،ربية يف هذا املعهدباألهداف الرئيسية من تعليم اللغة الع
ن األهداف الرئيسية إ،كما شرحت الباحثة فيما سبق. اللغة العربية من جهة الطلبة

،االتصاليةاللغويةباملهاراتمن تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد هي لتزويد الطلبة 
اك الدوافع املتعددة هن،ذلكوسوى. العربيةاللغةقواعدباستيعابتزويدهموكذلك

ومن أمهها الستيعاب املهارات ،من الطلبة يف تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد
،احلياة اليوميةيف اإلتصالية حىت يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية يف عدة مواقف 

ي قسم األدب العربي بجامعة تجربة ف: المنهج الدراسي على أساس ميدان عمل الخريجين،خالصني٤
ما هلا وما –حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا : الندوة الدوليةمجع املقاالت يف(الحكوميةماالنج
(عليها الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق: نقماال) 

٢٣٩. ص،)م٢٠١١،بالتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آسيا
٩.ص،)١٩٨٧،دار الفكر:عمان(،دراسات في المناهج واألساليب العامة،صاحل ذياب هندي٥
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٤

وكذلك الدوافع من ،امهحفظالقرآن الكرمي واحلديث النبوي و فهم من تمكنوا يول
.املسلمني اجليدينمن ن لتزويد أوالدهم بالثقافة اإلسالمية حىت يكونوا الوالدي

يشتمل على ألنهأكثر يعد مناسبا واملنهج متعدد األبعاد هو املنهج الذي 
يشتمل على هذا املنهج وأيضا،مجيع هذه األهداف والدوافع يف تعليم اللغة العربية

واملقرر ،واملقرر االتصايل،اللغويوهي املقرر،يف تعليم اللغةةة عناصر مهمثالث
.ها هذا املعهدإليحيتاجوهذه كلها ما،الثقايف

البحثأسئلة -ب
:أسئلة البحث اآلتيةةالباحثنظرا إىل مشكلة البحث املتقدمة تقدم 

كيف يتم تصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف - ١
املعهد اإلسالمي بياكمبوه؟

على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف املصمم املنهج دى جودةما م- ٢
املعهد اإلسالمي بياكمبوه؟

أهداف البحث- ج
بناء على مشكلة البحث وأسئلة البحث السابقة يهدف هذا البحث 

:ىل األغراض اآلتيةإصول الو 
العربية يف املعهد لتعليم اللغة تصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد- ١

.اإلسالمي بياكمبوه
املنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف جودةمدى معرفة - ٢

.املعهد اإلسالمي بياكمبوه
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٥

جتنممواصفات ال-د
من هذا البحث تريد الباحثة أن تنتج املنهج لتعليم اللغة العربية يف املعهد 

:اإلسالمي مبواصفاته اآلتية
ج يف هذا البحث هو منهج تعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي على املنت- ١

.أساس متعدد األبعاد
.الورقيةالصفحات عدد من هذا املنهج مكتوب يف - ٢
:يتكون هذا املنهج املكتوب من- ٣

اإلطار العام)أ
ذاتية املعهد اإلسالمي )ب
التقومي الدراسي)ج
تعليم اللغة العربية يف املعهد يفةة واألهداف اخلاصاألهداف العام)د

اإلسالمي
األنشطة التعليمية يف املعهد اإلسالمي)ه
طرق التعليم املستخدمة)و
التقومي)ز
مصادر التعليم)ح
واملقرر الدراسي لتعليم اللغة العربية يف املعهد يتكون من األهداف واحملتوى )ط

.قوميوالطرائق والوسائل والت
:هيو ،ةثالثالعناصر املنهج متعدد األبعادتتضمن املقررات يف هذا املنهج- ٤

أما املقرر الرابع وهو مقرر العام و ،واملقرر االتصايلواملقرر الثقايف املقرر اللغوي 
ألن معظم عناصره ،ال تستعمل كثريا يف تصميم هذا املنهجلتعليم اللغة العربية

.املقررات األخرىجممال يفتضمنوهو ي،املتقدمةمناسبا أكثر باملستوى 
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٦

فروض البحث-ه
وتطويره مهم على أساس متعدد األبعاداللغة العربية ن تصميم منهج تعليمإ

هج ناملن، ألاملعهد اإلسالمي بياكمبوهلتحسني عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف 
م ودناخلاص امل م وحاجا وافعهم يف تعلم اللغة العربية اسب حبالة الطلبة وقدر

.ةيسيساعد املدرس والطلبة يف عملية التعليم والتعلم بسهولة وفعال

أهمية البحث-و
نب النظرياجلا- ١

مهم العربية على أساس متعدد األبعادن تصميم منهج تعليم اللغةإ: أوال 
.لتحسني وترقية فعالية عملية التعليم والتعلم يف املدرسة املتوسطة

تعليم اللغة العربية لإن تصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد : ثانيا 
ة كتب التعليميالوتطويره يف املعهد اإلسالمي بياكمبوه أساس لتطوير 

.تعليم اللغة العربية يف هذا املعهداخلاصة ب
اجلانب التطبيقي- ٢

نهج ن هذا البحث مرجعا يف تطوير مللمعهد اإلسالمي، سوف يكو : أوال  
.تعليم اللغة العربية يف املعهد

سيساعد املدرس للقيام بالتعليم يف اختيار ن املنهج اجليد ، إللمدرس: ثانيا  
.احملتوى والطريقة والوسيلة املالئمة للطلبة

ألغراضهم اوفقو ن تعلم اللغة العربية سهال وميسراللطلبة، سيكو : ثالثا  
م .ورغبا

.بحث مرجعا يف تطوير منهج اللغة العربيةن الللجامعة، سيكو : رابعا  
ن هذا البحث جماال مهما للباحثة يف اعداد منهج للباحثة، سيكو : خامسا

يف املعهد اإلسالمي العربية على أساس متعدد األبعادتعليم اللغة
.بياكمبوه
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٧

حدود البحث-ز
غة تعليم الللنهج على أساس متعدد األبعادتصميم امل: احلد املوضوعي - ١

يف وحتدد الباحثة. إلسالمي بياكمبوه سومطرة الغربيةالعربية يف املعهد ا
وهي املقرر اللغوي ،قررات الثالثة من عناصر املنهج متعدد األبعادامل
وهم من ،حبسب احلاجة ومستوى الطلبة،املقرر الثقايف واملقرر االتصايلو 

.املبتدئني
هذا ألن،بوه سومطرة الغربيةاملعهد اإلسالمي بياكم: ين احلد املكا- ٢

.صرية املشهورة يف سومطرة الغربيةاملعهد هو أحد املعاهد الع
السنة الفصل الدراسي الثاين من يعقد هذا البحث يف : ين احلد الزما- ٣

. م٢٠١٢-٢٠١١الدراسية 

تحديد المصطلحات- ح
ن مجيع يعىن العزم واملضى على أمر بعد دراسة األمور م:لغة:تصميم- ١

يط منهجية تسبق طعملية خت: واصطالحا). صمم(وهو مشتق من ،جوانبها
الصورة األولية الىت وقيل أنه ٦.أو هندسة لشيء ما وفق معايري حمددةالتنفيذ

عملية نا تقصد الباحثة بالتصميم ه٧.طهالبد من التصديق والتثبيت لضاب
.الدراسيوتطوير املنهجختطيط

الذيلطريقلهو اخلطة و ٨. هو الطريق الواضح، واخلطة املرسومة:المنهج - ٢
ومن تعريف املنهج مبفهومه ٩.ه الرتبويون لتحقيق أهدافهمبينبغي أن يسلك

١٩. ص،)هـ١٤٢٤،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع(،تصميم التدريس،عبد احلافظ حممد سالمة٦
7 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Disain Pembelajaran, (Jakarta: Prenada Media Group,
2007), h. 28

٩٠. ، ص)م١٩٩٧مكتبة وهبة، :القاهرة(، بيةنهج في اللغة العر الم،على إمساعيل حممد٨
، )م١٩٨٩إيسيسكو،:الرباط(، -مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٩
٥٩. ص
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٨

املخططة الىت توفرها ) النشاطات أو املمارسات(ات احلديث هو مجيع اخلرب 
التعليمية املنشودة إىل ) العوائد(املدرسة ملساعدة التالميذ على حتقيق النتائج 

م وتقصد الباحثة املنهج يف هذا البحث هو ١٠.أفضل ما تستطيعه قدر
.املنهج يف مفهومه احلديث

: هو تنظيم مكونات املنهج وعناصره أو بتعريف آخر هو: يم المنهجتصم- ٣
ا مكونات املنهج لتسهيل التعلم وملساعدة املد رس على االطريقة الىت تنظم 

نا هاملنهج تقصد الباحثة بتصميم و ١١.وضع جداول يومية وأسبوعية مناسبة
ودوافع الطلبة يف تعلم تطوير املنهج املناسب باهلدف الرئيسي و عملية ختطيط
.مواملناسب مبستوى قدر عهد اإلسالمييف املاللغة العربية 

يستند إىل أربع خطط دراسية الذياملنهجنوع هو: متعدد األبعادالمنهج - ٤
العام واملقرر االتصايل واملقرر،واملقرر الثقايف،املقرر اللغوي: أو مقررات وهي

١٢.لتعليم اللغة

هو إسم إلحدى املعاهد اإلسالمية العصرية يف سومطرة :عهد اإلسالميالم- ٥
.الغربية اليت تقع يف مدينة بياكمبوه

ذا املوضوع هو أن الباحثة ستصمم  ملنهج على أساس اأو ختطط واملقصود 
بتناسب حباجة ومستوى ة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يلرتقية فعالمتعدد األبعاد

.املعهد اإلسالمي بياكمبوهيفالطلبة 

الدراسات السابقة-ط
فيما لقد قام الباحثون يف جمال تصميم وتطوير املنهج لتعليم اللغة العربية 

:ا يلي، ومنها مسبق بكتابة عدد من البحوث

١٧. ص،املرجع السابق،صاحل ذياب هندي١٠
٢١. ص،املرجع السابق،وين عمريةيإبراهيم بس١١
١٠٦. ص،-مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة١٢
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٩

١٣)٢٠٠٦/٢٠٠٧(ديوي محيدة - ١

"البحثموضوع وير منهج اللغة العربية مبدخل احملتوى يف مدرسة تط: 
". نور العلوم اإلسالمية الدينية كبونساري ماالنج 

:أهداف البحث
الكشف عن حقيقة احلال باملدرسة نور العلوم اإلسالمية الدينية كبونساري )أ

.ماالنج يف تعليم اللغة العربية بتطبيق منهج اللغة العربية املوجود
عملية تطوير منهج اللغة العربية فيها وانتاج املنهج الصاحل على ختطيط )ب

أساس مدخل احملتوى يف تقدمي املواد الدراسية لرتقية مهارات اللغة العربية 
.للتالميذ

فعالية املنهج املقرتح تقوم وراء تنوع املواد الدراسية وانتشارها إىل املواد املصورة )ج
على األهداف املركزة على استفادة اللغة على املهارات اللغوية املؤسسة

.ووسيلة االتصال
املنهج : املستخدم يف هذا البحث العلمي منهجانالبحث املنهج 

إن : نتائج يف هذا البحث هيالمن أهم و .الوصفي التحليلي واملنهج اإلجرائي
املنهج املستخدم يف هذه املدرسة اإلسالمية الدينية مل يكن شامال، ألن اهلدف 

أما املنهج و . ن تعليم اللغة العربية ليس إال ألجل قراءة الكتب املقررة وفهمهام
املقرتح فهو يتمثل من أهداف التعليم ومادة اللغة العربية وطريقة التعليم والوسائل 

وفعالية املنهج املقرتح تقوم وراء تنوع املواد الدراسية ويظهر يف .التعليمية والتقومي
قيق األهداف وكيفية التدريس يف استخدام الوسائل نفوس املدرسني يف حت

. لك يف التقوميالتعليمية وكذ

تطوير منهج اللغة العربية بمدخل المحتوى في مدرسة نور العلوم اإلسالمية الدينية  ،ديوي محيدة١٣
اجلامعة اإلسالمية ،كلية الدراسات العليا: ماالنج(،غري منشورة،الرسالة املاجستري،كبونساري ماالنج

)م٢٠٠٧،احلكومية
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١٠

١٤)٢٠٠٧/٢٠٠٨(معصمة - ٢

التصور املقرتح لتطوير املنهج اللغة العربية يف املدرسة : "البحثموضوع
". اإلبتدائية

:أهداف البحث
اإلبتدائية " الرتقي"اكتشاف املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية يف مدرسة )أ

.ماالنج للصفوف األول والثاين والثالث
اإلبتدائية " الرتقي"نهج اللغة العربية يف مدرسة اعداد التصور املقرتح لتطوير م)ب

.ماالنج للصفوف األول والثاين والثالث
منهج البحث فيه هو املنهج اإلجرائي الذي اقرتح يلدان يف التصور 

التصور املقرتح : نتائج يف هذا البحث هيالمن أهم و . املقرتح لتطوير املنهج
ات من قبل مدرسي اللغة العربية لتطوير املنهج بإطالع على تعليقات واقرتاح

وحيتوى . وخبريين لتعليم اللغة العربية لألطفال، واالستفادة منها للتعديالت
املنهج على اسم املدرسة واملادة الدراسية والفصل الدراسي واألهداف العامة 
واخلاصة واملوضوع وتفصيله واألسلوب والتقومي واحلصة والوسائل التعليمية 

.املستخدمة
١٥)م٢٠١١(نور اهلادي - ٣

"البحثموضوع Situational(أساس املوقف تصميم املنهج على : 

Syllabus (لتعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي) " حبث تطويري يف مركز اللغة
. )العربية مبعهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان مادورا

غري ،الرسالة املاجستري،التصور المقترح لتطوير المنهج اللغة العربية في المدرسة اإلبتدائية،ةمعصم١٤
)م٢٠٠٨،وميةاجلامعة اإلسالمية احلك،كلية الدراسات العليا: ماالنج(،منشورة

لتعليم اللغة العربية في المعهد ) Situational Syllabus(تصميم المنهج على أساس الموقف ،اهلادينور ١٥
٢٠١١،اجلامعة اإلسالمية احلكومية،كلية الدراسات العليا: ماالنج(،غري منشورة،الرسالة املاجستري،اإلسالمي

)م
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١١

: أهداف البحث
ة يف اعداد املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربي)أ

.معهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسا مبادورا
معرفة مدى صالحية املنهج املصمم على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية )ب

.يف معهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسا مبادورا
من أهم .املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري

هذا املنهج هي يف إن احملتوى أو املادة الىت تدرس :يف هذا البحث هيالنتائج
املواقف الستخدام اللغة العربية الىت مت حتليلها من خالل االستبانة لدى طلبة 

ولقد . مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي بانيوانيار بامكاسان مادورا
ويرون أنه صاحل لالستعمال وميكن هذا املنهج كل موافقةعلى وافق املدرسون 

.تطبيقه يف هذا املركز

:بني هذا البحث بالبحوث السابقة هيأوجه اخلالفوأما 
أن تركيز ،األول والثاينخيتلف هذا البحث عن البحث : من جهة تركيز املوضوع - ١

وأما تركيز البحث ،اخلاص لتعليم اللغة العربيةهذا البحث يف تصميم املنهج
.لتعليم اللغة العربيةل والثاين عن تطوير املنهجاألو 

منهج أن ،خيتلف هذا البحث عن البحث األول والثاين: من جهة منهج البحث- ٢
.باملدخل الكيفيالبحث املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري

والبحث،وأما البحث األول يستخدم املنهج الوصفي التحليلي واملنهج اإلجرائي
. الثاين يستخدم املنهج اإلجرائي

خيتلف هذا : هجنجهة األساس اخلاص املستخدم يف تطوير أو تصميم املنم- ٣
يعتمد على أساس متعدد هذا البحث نأ،مجيع البحوث السابقةنالبحث ع

،وأما البحث األول يعتمد على أساس مدخل احملتوى،هجناألبعاد يف تصميم امل
.على أساس املواقفوالبحث الثالث يعتمد 
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١٢

مجيع نخيتلف هذا البحث ع): قام به البحثنمكا(الدراسة نجهة مكانم- ٤
دراسة يف هذا البحث هو أحد املعاهد العصرية يف النمكانأ،البحوث السابقة

البحث للبحث األول هو نوأما مكا،سومطرة الغربية وهي املعهد اإلسالمي
ومكان الدراسة للبحث ،ية كبونساري ماالنجمدرسة نور العلوم اإلسالمية الدين

ومكان الدراسة للبحث الثالث هو ،اإلبتدائية ماالنج" الرتقي"الثاين هو مدرسة 
.ادورامبمركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم اإلسالمي بانيوأنيار باميكاسان
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١٣

الفصل الثاني
اإلطار النظري

منهج التعليم: مبحث األولال
مفهوم المنهج-أ

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

١. فاملنهج إذن خطة لطريق ينبغي أن يسلكه الرتبويون لتحقيق أهدافهم. الواضح

كان يقصد . هناك الفرق بني مفهومني للمنهج أحدمها قدمي واآلخر حديث
وقد جاء هذا املفهوم  . باملنهج قدميا املقرر الدراسي الذي يقدم للطلبة يف مادة معينة

حيث كانت ترى أن ،لتقليدية إىل وظيفة املدرسةنتيجة طبيعية لنظرة املدرسة اك
مث التأكد عن طريق ،هذه الوظيفة تنحصر يف تقدمي ألوان من املعرفة إىل التالميذ

م هلا ٢.االختبارات وال سّيما التسميع من حسن استيعا

وأما املفهوم احلديث للمنهج هو فقد أصبح مشوال ألن املناهج احلالية قد 
م اليت توجهها  مشلت املواد الدراسية كما مشلت أيضا مظاهر نشاط التالميذ وخربا

وبعبارة أخرى قد مشلت مجيع مظاهر النشاط خارج جدران الفصل، . املدرسة
تمع، أي ا مشلت مجيع مظاهر نشاط التالميذمظاهر النشاط يف املنزل، ويف ا ٣.أ

،)١٩٨٩إيسيسكو، : الرباط(، -مناهجه وأساليبه- عليم العربية لغير الناطقين بها ت،رشدي أمحد طعيمة١
٥٩. ص
١٠. ص،)١٩٨٧دار الفكر، : عمان(، دراسات في المناهج واألساليب العامة،صاحل ذياب هندي٢

،)دار املعارف:مصر(، اجلزء الثالث، تطبيقاتها العملية- مبادئها-التربية الحديثة ماّدتها،صاحل عبد العزيز٣
٢٣٥. ص

١٣
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١٤

ا  أو بكالم آخر أن املنهج هو كل دراسة أو نشاط أو خربة يكتسبها أو يقوم 
واء أكان ذلك يف داخل الفصل أو التلميذ حتت إشراف املدرسة وتوجيهها س

٤.خارجه

إن مصطلح املنهج مبعناه األكثر شيوعا يستخدمه املختصون ) زيز(يقول 
إىل ) كيلي(ويشري . على أنه خطة لرتبية املتعلمني، وعلى أنه حقل دراسي معني

ا  تعين حمتوى املادة الدراسية أو جمال ضرورة التمييز يف استخدام كلمة منهج من أ
ا شاملة للربنامج الكلي للمؤسسة الرتبية إن ) تابا(وتقول .دراسي معني، ومن أ

فاملنهج يتضمن صيغة للعناصر واألهداف احملددة، . املناهج تتكون من عناصر معينة
.فضال عن اختيار احملتوى وتنظيمه ووجود برنامج لتقومي النتائج

أن املعىن الواسع للمنهج الرتبوي جيب أن يضم األهداف، وهكذا يتضح 
فالعالقة بني الرتبية . واختيار املادة التعليمية وتنظيمها، وطرائق التدريس والتقومي

ا تتضمن معايري  واملنهج تبدو من أن الرتبية نشاط يهدف إىل نتائج عملية، وأ
ا ترتكز على املعلومات املأخوذة من مبادئ توجه النشاطات والعمليات، وأ

تنظيمها، وهي اليت تعزز لدى الفرد اإلرادة، وهي بكل ذلك تعتمد على وسيلتها 
٥.األساسية وهو املنهج الدراسي

عناصر المنهج-ب
وحندد . نظرنا إىل املنهج كنظام تتطلب منا أن نقف على عناصره

٦:يف منوذجه الشهرية أربعة أسئلة)Tyler(ولقد طرح تايلر . ينهابالعالقات القائمة 

١٧.ص،املرجع السابق،صاحل ذياب هندي٤
: عمان(، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي٥

١٩. ص،)٢٠٠٥دار الشروق للنشر والتوزيع، 
٦١. ص،املرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة٦
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١٥

قها؟ما األهداف الرتبوية اليت ينبغي أن تسعى املدرسة إىل حتقي- ١
ما اخلربات الرتبوية اليت ميكن توفريها لتحقيق هذه األهداف؟- ٢
كيف ميكن تنظيم هذه اخلربات الرتبوية حىت تكون فعالة؟- ٣
كيف ميكن معرفة ما إذا كانت األهداف قد حتققت؟- ٤

صياغتها وقدمتها يف ) هيلدا تابا(هذه املكونات األربعة هي اليت أعادت 
.التأثر بني بعضها وبعضشكل ختطيطي يبني أوجه

:الشكل
األهداف

احملتوىالطرق

التقومي

كما يتضح من أسئلة تايلر ومن ،هذه املكونات اليت تتمثل عناصر املنهج
٧:هي،منوذج هيلدا تابا أربعة

objectivesاألهداف  - ١

contentاحملتوى- ٢

methodالطريقة- ٣

evaluationالتقومي - ٤

فاألهداف عندما تتحد تكون أساسا . والعالقة بني هذه املكونات واضحة
وبعد أن تأخذ العملية التعليمية . ختيار احملتوى وحتديد الطريقة املناسبة لتدريسهاال

ولكنه يشمل ،لى عنصر دون آخروالتقومي ليس قاصرا ع. طريقها تأيت إىل التقومي
وتقومي ثالث ،وهناك تقومي للطريقة،فهناك تقومي لألهداف. خمتلف عناصر املنهج

جامعة أم القرى :مكة املكرمة(،ة العربية للناطقين بلغات أخرىالمرجع في تعليم اللغ،رشدي أمحد طعيمة٧
١٣٠. ، ص)م١٩٨٦معهد اللغة العربية، 
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١٦

. تربواالختبارات نفسها خت. طط للتقومينفسه ختبل إن إجراءات التقومي. للمحتوى
ا على ". باختبار االختبارات"وهذا ما يسمى  فندرس خصائص وحندد مدى قدر

.حتقيق أهدافها

الهدف التربوي-١
عند ميجر، اهلدف هو إيصال ما نقصد لغة هو الغاية و : تعريف اهلدف

تبني ما الذي سيكون إليه بصياغة تصف التغيري املطلوب لدى املتعلم صياغة
٨.عليه متعلم حني يكون قد أمت بنجاح خربة التعليم

متثل األهداف التعليمية ملنهج تعليم اللغة العربية حجر الزاوية ونقطة 
ا هي ،البداية للمنهج اليت حتدد حمتوى املنهج ومستواه لغويا من حيث أ

ا متثل ،وحتدد أنسب طرق التدريس والوسائل واألنشطة املعينة،وثقافيا كما أ
ا حتدد مستوى التقومي ووسائله وأساليبه وخطة تطوير ،نقطة النهاية من حيث أ

.املنهج وتعديله
شروط البد من مراعاة أسس و ،لكي تنجح عملية بناء أو تصميم املنهج

٩:ومن هذه األسس والشروط . ة سلوكيةصياغة األهداف صياغ

.يكون اهلدف حمددا وواضحا)أ
.ستطيع مالحظته يف ذاته أو يف نتائجهن)ب
.نستطيع قياسه وتقديره بشكل دقيق)ج
.يذكر على أساس مستوى الطالب)د
.يرد يف عبارة اهلدف ما يعرف باسم احلد األدىن لألداء)ه
.تشتمل عبارة اهلدف على فعل سلوكي يشري إىل نوع السلوك اللغوي)و

٦٣.ص،املرجع السابق، -مناهجه وأساليبه-تعليم العربية لغير الناطقين بها،رشدي أمحد طعيمة٨
:إيسيسكو(تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجية،دي أمحد طعيمة وحممد كامل الناقةرش٩

١٢٣-١٢٢.ص،)م٢٠٠٦،المية للرتبية والعلوم والثقافةمنشورات املنظمة اإلس
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١٧

.ملهاري والوجداينتشمل جوانب السلوك املعريف وا)ز
:يكتب اهلدف طبقا للمكونات التالية)ح

احلد األدىن + مصطلح من املادة + طالب + فعل سلوكي + أن 
.أن مييز الطالب بني األفعال املقاربة والرجاء من حيث املعىن: مثال. لألداء

١٠:وينبغي أن يشتق األهداف من مصادر، هي

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

تمع احمللي)ب فتعليم العربية كلغة ثانية خيتلف من بلد إىل بلد وذلك : ا
.باختالف ظروف كل بلد

ينبغي أن يكون املعلم على وعي باجلديد : ملعاصرة يف التدريساالجتاهات ا)ج
.يف ميدان تعليم اللغات الثانية

.لدارسنيلاملعلم يعرف اجلوانب النفسية اخلاصة : سيكلوجية الدارسني)د
.طلبةضرورة وعي املعلم باملادة الدراسية اليت يريد تعليمها لل: طبيعة املادة)ه

المحتوى-٢
جمموع اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجي تزويد ياحملتوى ه

: معايري اختيار احملتوى، هييذكر نيكوالس جمموعة من و ١١.االطلبة
يعترب احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا : معيار الصدق)أ

.يةوفضال عن متشيه مع األهداف املوضوع،علميا
يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا قيمة يف حياة الطالب مع : معيار األمهية)ب

تغطية اجلوانب املختلفة من ميادين املعرفة والقيم واملهارات

٦٣. ص،السابقاملرجع ، -مناهجه وأساليبه-ير الناطقين بهاتعليم العربية لغ،رشدي أمحد طعيمة١٠
٦٥. ص،املرجع نفسه١١
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١٨

عندما الطلبةيكون احملتوى متمشيا مع إهتمامات : معيار امليول االهتمامات)ج
.خيتار على أساس هذه االهتمامات وامليول

.الطلبةيكون احملتوى قابال للتعلم عندما يرعي قدرات : يار القابلية للتعلممع)د
تعرتف يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من التعليم ال: معيار العاملية)ه

١٢.باحلدود اجلغرافية بني البشر

: هيطرق اختيار احملتوىو 
اللغات الثانية مث مبناهج تعليم أن يسرتشدميكن للمعلم : املناهج األخرى)أ

يف االعتبار التفاوت ذي احملتوى اللغوي يف منهجه مع األخيستطيع أن ينتف
.بني طبيعة اللغتني وظروف الربامج

سواء أكانوا متخصصني ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء : رأي اخلبري)ب
،أم كانوا معلمني أو تربويني،ىيف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخر 

ا أو موضوعات اليت يريد تصورا للخربات اليت يريد تزويد ميقدبت الطلبة 
.تعليمهم إياها

إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارسني وتعرف ما يناسبهم : املسح)ج
.من حمتوى لغوي

١٣.ل بالعربيةهو حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصا: التحليل)د

هو ترتيب احملتوى بطريقة توفر أحسن الظروف لتحقيق : تنظيم احملتوى
:أكرب قدر من أهداف املنهج، هو

ا أي التدرج من : التنظيم املنطقي)أ هو تقدمي احملتوى مرتبا يف ضوء املادة ذا
.البسيط إىل املعقد ومن السهل إىل الصعب

٦٦.ص،املرجع نفسه١٢
٦٧.ص،املرجع نفسه١٣
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١٩

وظروفهم الطلبةهو تقدمي احملتوى يف ضوء حاجات : لسيكلوجيالتنظيم ا)ب
١٤.اخلاصة

: معايري تنظيم احملتوى، هيوأما 
هي العالقة الرئيسية بني خربات املنهج حبيث تؤدي كل خربة :االستمرارية)أ

.تدعمه اخلربة التاليةالطلبةإىل إحداث أثر معني عند 
.اء اخلربات فوق بعضها البعضبن: التتابع)ب
١٥.العالقة األفقية بني اخلربات حيث يكمل كل منها األخرى: التكامل)ج

طريقة التدريس-٣
ا املدرس لتحقق : طريقة التدريس هي اخلطة الشاملة اليت يستعني 

إن طرق تعليم : أسس اختيار الطريقةو ١٦.األهداف املطلوبة من تعلم اللغة
.اللغات الثانية من الكثرة حبيث يستلزم ملعلم اللغة أن خيتار منها ما يناسبه

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

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

٦٨.ص،املرجع نفسه١٤
٦٩.ص،املرجع نفسه١٥
٦٠.ص) م٢٠٠٩.العربية للجميع(كن متخصصا،انز عبد الرمحن بن إبراهيم الفو ١٦

٧٠. السابق، صاملرجع، -مناهجه وأساليبه-لغير الناطقين بهاتعليم العربية،د طعيمةأمحرشدي١٧
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٢٠

:معايري اختيار الطريقة، هي
أن تقدم كافة الوحدات اللغوية اجلديدة يف سياقات ذات معىن : السياقية)أ

.جتعل تعلمها ذا قيمة يف حياة الدارس
يء الطريقة الفرصة ألقضي شكل من أشكال االت: االجتماعية)ب صال أن 

.بني املتعلمي
.أن يوظف احملتوى اللغوي الذي سبق تعلمه يف حمتوى لغوي جيد: الربجمة)ج
تقدمي احملتوى اللغوي اجلديد بشكل يسمح لكل طالب كفرد أن : الفردية)د

.يستفيد
.توفري مناذج جيدة ميكن حماكمتها يف تعلم اللغة: النمذجة)ه
.وى اللغوي اجلديدتعدد أساليب عرض احملت: التنوع)و
إن الطريقة اجليدة هي اليت يتفاعل فيها كل من املتعلم واملعلم واملواد : التفاعل)ز

التعليمية يف إطار الظروف واإلمكانيات املتوفرة يف حجة الدراسة والطريقة 
.اجليدة هي اليت جتعل املتعلم مركز االهتمام

علية للمحتوى اللغوي رسة الفطي لكل متعلم الفرصة للمماأن تع: املمارسة)ح
.اجلديد حتت إشراف وضبط

هار أقصى درجات االستجابة عنده ظميكن املتعلم من إ: التوجية الذايت)ط
.١٨وتنمية قدرته على التوجيه الذايت

التقويم-٤
هو جمموع االجراءات اليت يتم بواسطتها مجع بيانات خاصة بفرد : التقومي

مبشروع أو بظاهرة ودراسة هذه البيانات بأسلوب علمي للتأكد من مدى أو 
١٩حتقيق أهداف حمدودة سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة

٧١.ص،املرجع نفسه١٨
املرجع نفسه١٩
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٢١

:هيومعايري التقومي
ينبغي أن يعتمد على حتليل موصوعي : ارتباط التقومي بأهداف املنهج)أ

.ملناهجها
اللغة العربية يستهدف حتقيق النمو الشامل تعليم:مشولية عملية التقومي)ب

.املتكامل للطالب عقليا ووجدانيا ومهاريا
.التقومي عملية تسبق العملية التعليمية وتلزمها وتتابعها: استمرارية التقومي)ج
التقومي اجليد يقوم على أساس احرتام شخصية املعلم : إنسانية التقومي)د

.والطالب
م خبطوات األسلوب العلمي يف حل التقومي اجليد هو الذي يلتز : قوميعملية الت)ه

.املشكالت
التقومي اجليد هو الذي يساعد على اقتصاد اجلهد والوقت : اقتصادية التقومي)و

٢٠.واملال

: هيخطوات التقومي
.حتديد األهداف من التقومي)أ

.رير املواقفتق)ب
.املعلوماتحتديد كمية )ج
.ليب التقومياتصميم أدوات وأس)د
.مجع البيانات باألدوات املقررة)ه
.حتليل البيانات)و
.تفسري البيانات)ز
٢١.إصدار احلكم أو القرار)ح

٧٢.ص،املرجع نفسه٢٠
املرجع نفسه٢١
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٢٢

: جماالت التقومي
.حتديد مستوى الطالب بالنسبة للمهارات اللغوية املختلفة: تقومي الطالب)أ

حتديد مستوى املعلم والوقوف على مدى كفايته يف عرض : قومي املعلمت)ب
.املادة العلمية وحتقيق أهداف الربنامج

.حتديد مدى قدرة املنهج على حتقيق أهدافه: تقومي املنهج)ج
يعترب تقومي الكتاب جزءا من أجزاء تقومي احملتوى العلمي : تقومي الكتاب)د

.الذي يشتمل عليه املنهج
هي من العناصر األساسية للمنهج وهناك جمموعة من املعايري : تقومي الوسيلة)ه

٢٢اليت تقوم على أساسها الوسيلة التعليمية 

أسس المنهج- ج
ا عمليات املنهج يف  أسس املنهج هي كافة املؤثرات والعوامل اليت تتأثر 

ؤثرات والعوامل تعّد املصادر الرئيسة لألفكار وهذه امل. مراحل التخطيط والتنفيذ
ونقصد بالتخطيط عملية . الرتبوية اليت تصلح أساسا لبناء وختطيط املنهج الصاحل

٢٣.وأما التنفيذ فهو عملية تطبيق املنهج وجتربه،بناء املنهج وتصميمه

:ومن أهم أسس املنهج هي

للمنهجلسفةفأسس ال-١
ا يقوم كل منهج على فلسفة تربوية تنبثق عن تمع وتتصل  فلسفة ا

تمع عن طريق صياغة مناهجها ،وثيقاالإتصا وتعمل املدرسة على خدمة ا
تمع معا .وطرق تدريسها يف ضوء فلسفة الرتبوية وفلسفة ا

٧٤-٧٣.ص،املرجع نفسه٢٢
٢٧. ص،املرجع السابق،صاحل ذياب هند٢٣
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٢٣

تمع املتعلق باملبادئ و  تمع هي اجلانب من ثقافة ا األهداف فلسفة ا
واملعتقدات اليت توجه نشاط كل فرد ومتده بالقيم اليت ينبغي أن يتخذها مرشدا 

تمع إىل حتقيق فهم أفضل لفكرة احلياة . لسلوكه يف احلياة دف فلسفة ا و
تمع احملافظة على فلسفته ونشرها . وتكوين املثل الشامل حوهلا وحىت يستطيع ا

تربوية خاصة به تكون مبثابة الوسيلة لتحقيق فالبد له من االعتماد على فلسفة 
٢٤.األفكار

والفلسفة الرتبوية هي تطبيق النظريات واألفكار الفلسفية املتصلة باحلياة 
يف ميدان الرتبية وتنظيمها يف منهج خاص من أجل حتقيق األهداف الرتبوية 

.املرغوب فيها

األسس اإلجتماعية للمنهج-٢
وإن هذا . لطبيعي أن ختتلف املناهج من بلد إىل بلد آخرمن ا

ون سببه اختالفا مبفهوم التعلم أو اختالفا يف النمو اجلسمي يكاالختالف قد ال
٢٥.واإلنسان يولد يف بيئة ثقافية ويف بيئة طبيعة. والنفسي

وحتديدا أكثر ملفهوم . والثقافة لتعليم اللغة العربية هي الثقافة اإلسالمية
ـا الـشمويل يف ينهج اإلسالماملالعلم ب:علم الثقافة اإلسالمية ميكن القول بأ

مصدر الثقافة وأما ٢٦.الفكر والنظم والقيم، ونقد الرتاث اإلنساين من خالهلا
ن والسنة النبوية خالفا جودها من اإلسالم متمثال يف القرآاإلسالمية تستمد و 
٢٧. لغريها من الثقافات

: هيمقومات الثقافة اإلسالمية

٣١. ص،املرجع نفسه٢٤
٢٦. ص،املرجع السابق،الوائلىمي وسعاد عبد الكرمي عباس يطه علي حسني الدل٢٥
٢١-٢٠ص) هـ١٤٢٤، ٣ط ( مقدمات في الثقافة اإلسالمية،يمان القوسيمفرح بن سل٢٦
٢١. ص) هـ١٤٢٨، ١ط (المدخل إلى الثقافة اإلسالمية،عبد اإلله بن حممد املال٢٧
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٢٤

اث الفكري هلذه الثقافة تراث خصب غين اتسعت آفاقه لثمار إن الرت )أ
.الثقافات األخرى دون تعصب أو مجد

إن الثقافة اإلسالمية متلك مقومات األصالة يف تصورها جلوانب احلياتني )ب
.الدنيا واآلخرة

.إن اللغة األساسية هلذه الثقافة هي العربية الفصحى)ج
.الثقافة اإلسالميةإن الدين مصدر القيم يف )د
٢٨.الثقافة اإلسالمية تتناول حياة اإلنسان يف كل نواحيها)ه

األسس التربوية للمنهج-٣
ي جمموعة ية لبناء منهج تعليم العربية كلغة ثانية هو يقصد باألسس الرتب

املفاهيم واحلقائق املتصلة بعناصر املنهج األربعة أي األهداف واحملتوى وطريقة 
٢٩.التدريس والتقومي

األسس النفسية للمنهج-٤
هذه من الفصول عن بعض اجلوانب اليت نراها أساسية للخرباء عند 

:يعين،منهج لتعليم العربية كلغة ثانيةتصديهم لوضع
أي بني إكتساب اللغة األوىل وتعلم اللغة : أوجه الشبه بني اللغة األوىل والثانية)أ

. الثانية
.أوجه اخلالف بني اللغة األوىل والثانية)ب
.دوافع تعلم اللغة)ج
.االجتاهات حنو اللغة)د
.الشخصية وتعلم اللغة)ه
.خصائص املتعلم الناجح للغة الثانية)و

٩٦-٩٥.املرجع السابق، ص، -مناهجه وأساليبه-تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٢٨
٦٣.ص،املرجع نفسه٢٩
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٢٥

المعرفية للمنهجاألسس -٥
واملعرفة هي نتاج هذا ،الذكاء من مميزات األساسية للكائن اإلنساين

ا،الذكاء فقد ،وملا كانت املعرفة أساسية يف النمو اإلنساين حيث ال منو بدو
ا من األسس اليت رتبية الرئيسة كما اعتربت أساسا مهماعتربت أحد أهداف ال
٣٠.يراعيها املنهج الدراسي

تتوقف طريقة التعليم والتعلم وحمتوامها إىل درجة كبرية على ما يفهمه 
ا جمموعة : ومن التعريفات اليت ذكرت للمعرفة هي،الفرد من ماهية املعرفة أ

املعاين واملعتقدات واألحكام واملفاهيم والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى 
.والته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء احمليطة بهاإلنسان نتيجة حملا

،احلواس: فمنها،فمن الواجب أيضا للمنهج أن يهتم مبصادر املعرفة
ويهتم أيضا حبصيلة املعلومات يف . والوحي واإلهلام،والوجود،والتقاليد،والعقل

ر واألفكا،احلقائق النوعية: هي،جمال معريف اليت تنقسم إىل أربعة مستويات
.واألنساق الفكرية أو الرتاكيب،واملفاهيم،األساسية أو الرئيسية

تطوير المنهج-د
. ال يقتصر حمتوى املنهج على سلسلة من املواد التعليمية والتوجيه الفين

وفضال عن ذلك، فإن املنهج هو الربنامج املخطط والشامل الذي يصف نوعية 
وض األمةسرتاتيجي يف حد ذاته، للمنهج دور ا. التعليم لألمة وينبغي أن ال . يف 

إىليسعىحيث،عملينشاطأساساً هواملنهجتطويرف. تكون املناهج ثابتة
واملراجعةوالتطويرالتخطيطعملياتاستخدامخاللمناللغةتدريسنوعيةحتسني

فيطّور املنهج مع تغري وتطوير الزمن ٣١.اللغويالربنامج أوجهمجيعيفاملنتظمة

٧٥.ص،املرجع السابق،اب هندصاحل ذي٣٠
. ص،ترمجة ناصر بن عبد اهللا بن غايل وصاحل بن ناصر الشويرخ. غةتطوير مناهج تعليم الل،جاك ريتشاردز٣١
١٥
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٢٦

تمع ولذلك، يلزم لنا لنسعي تطوير املناهج الدراسية يف . ومتطلبات احلياة يف ا
شكل عملية دينامية وتكاملية، من خالل اخلطوات املنظمة واملهنية ويشمل على 

.انب ذات الصلة لتحقيق أهداف الرتبية الوطنيةمجيع اجلو 
عملية ختطيط املناهج الدراسية من أجل وضع خطة تطوير املناهج هو

وترتبط هذه العملية يف اختيار وتنظيم خمتلف مكونات .للمناهج واسعة وحمددة
وهنا بعض اخلصائص يف . لتسهيل عملية التعليم والتعلمحاالت التعليم والتعلم

٣٢:ناهج الدراسيةتطوير امل

.وضع خطة املناهج ذات أهداف واضحةأن تينبغي - ١
من املناهج الدراسية هو جزءربنامج أو النشاط الذي يتم تنفيذه يف املدارس ال- ٢

.إلجراءات تطوير املناهج الدراسيةوفقا صممةامل
اعملية التعلم اجليد، ألنفيذتإىلستحصل خطة املناهج الدراسية اجليدة- ٣

.الطلبةعلى احتياجات ومصاحل مبين
، واملنهج يوفر الطلبةخطة املنهاج تقدير وتشجيع التنوع بني أن يكون ينبغي - ٤

، ن تطوير االمكانات الشخصيةكنهم مجمموعة متنوعة من الفرص اليت مت
والقيام بأنشطة خمتلفة، واالستفادة من جمموعة متنوعة من وسائل اإلعالم يف 

.املدارس
التعليم والتعلم، حاالت وينبغي إعداد خطط املناهج الدراسية جلميع جوانب - ٥

الغرض، واحملتوى، واألنشطة، واملوارد، وأدوات القياس، وجدول، :مثل
.ساعدةوالتسهيالت امل

.وجيب وضع خطة املناهج وفقا خلصائص الطلبة- ٦

32 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, Cet. 2, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2008, h.184-185
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٢٧

ستخدام أساليب خمتلفة يف مجيع الربامج املدرسية الوهناك حاجة أيضا- ٧
تنوع من و واسعة الللحفظ على التوازن وحتقيق األهداف التعليمية 

.الطلبةاالحتياجات بني 
.ةبلاملعلم والطختطيط لسماح خطة املنهج يوفر املرونة تكون وينبغي أن - ٨
خطة املنهج يوفر املرونة لسماح إدراج األفكار التلقائية تكون وينبغي أن - ٩

.الطلبةخالل التفاعل بني املدرسني و 
التوازن بني جهة املعريف وجهة اإلنفعايل وجهة وينبغي أن تعكس املناهج -١٠

.النفس احلركي
ام الذي حيتوي على وينبغي أن يستند تطوير هذه املناهج على اإلطار الع

٣٣:حوايل األشياء اليت هي ضرورية يف عملية صنع القرار، وهي 

االفرتاضات- ١
تطوير املناهج الدراسيةيف لغرض ا- ٢
االحتياجاتحتليل - ٣
حمتوى املناهج- ٤
مصادر مواد املناهج الدراسية- ٥
تنفيذ املنهج- ٦
املناهجتقومي - ٧
املستقبلالظروف يف- ٨

33 Ibid, h. 186-191
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٢٨

تعليم اللغة العربية: المبحث الثاني
مفهوم التعليم-أ

تمعالفردحياةيفضروريشيءالتعليم منالناسيرشدالتعليمألنوا

بدونوايعيشأنالناسيستطيعالاحلياة،هذهيفالكثريةوالعلوماملعرفةإىلاجلهل

مندجدتتالعلوممنوكثري،علمبالبدالعملنمالناسيفعلمالكالتعليم،

أهمومن. خرويةواآليويةنالدالعلومهانوم،املدرسةخارجأواملدرسةيف،التعلم

.الطلبةلديوالعلوماملعرفةإجادةهوالتعليمأغراض

اليت(restructuring)اخلربةاءنبإعادةعمليةهوالتعليمومصطلح

هوأخرىوبعبارة. والقيمواالجتاهاتهاراتواملاملعرفةبواسطتهااملتعلميكتسب

ماميثلو باملتعلماحمليطةالبيئةاصرنعظيمنتبواسطتهايتماليتاألساليبجمموع

ذافالتعليم.ةنمعيتربويةخرباتاكتسابهاجلنمنمعانمالبيئةكلمةلهتتسع

بعدهانعتهمساءلمثالطالبنذهإىلاملعلوماتتوصيلجمردن مأكثراملفهوم

.ذلك

انسانإعلمنل: رنبرو يقول. التعليملعملية)Bruner(رنبرو تصويراكنوه

بل ،ن جنعله ميأل عقله بالنتائجأنمنتكو الاملسألةنفإ،معنيعلمأومادةيف

إذا . أن نعلمه أن يشارك يف العملية اليت جتعل يف اإلمكان ترسيخ املعرفة أو بنائها

٣٤.ة وليست ناجتاإن املعرفة عملي

٤٥. ص،السابقاملرجع ، -مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٣٤
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٢٩

تعليم اللغة العربية-ب
دنعالفردايقوماليتالواعيةالعمليةإىليشريمصطلحهواللغةتعليم

علىوالقدرةومعرفتهالغةالبقواعدالوعي،التفصيلوجهوعلى،يةنالثااللغةتعلم

٣٥. هانعالتحدث

يفوالتطورواإلرشادالدفعإىلدفتربويةعمليةهيالعربيةاللغةتعليم

وهوإجيايبمبوقفالنظريةوتنشئةبياسلأمكانتإجيابياالعربيةاللغةقدرةبناء

التكلمعلىالقدرةهياإلجياىبالعربيةاللغةقدرةمنو . الفصحىالعربيةاللغة

. العربيةباللغةاآلخرينمعالتكلمعلىالقدرةشفويالومن. كتابةأمكانشفويا

فهمعلىالقدرةهىالسلبيةاللغةوقدرة. اإلنشاءعلىالقدرةفهيكتابةالوأما

منعديدةفوائدهلاالعربيةاللغةمعرفةنإ. القراءةفهمعلىوقدرةاآلخرينكالم

انأأمهها األخرىوالكتبالنبوىواحلديثالكرميالقرآنلفهمضروريإجاد

.       ٣٦بالعربيةاملكتوبةباإلسالماملتعلقة

هاغير لناطقين بتعليم اللغة العربية ل- ج
بهيقوممقصودشاطنأي: هوفخاصبشكليةنالثااللغةتعليممفهومأما

ن الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك مظامنباالتصالعلىآخرفردملساعدةمافرد

وبعبارة أخرى تعرض الطالب ملوقف يتصل فيه بلغة . الذي ألفه وتعود االتصال به

.غري لغته األوىل

٣٠. ص،املرجع نفسه٣٥
١٩. ص،)م١٩٨٢،مطابع املعرز والتجارية: رياض(،العربيةاللغةالتدريسأساليب،اخلوىلعلىحممد٣٦
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٣٠

اعربيإذا نتكلم عن تعليم اللغة الو  أمور نفهم عدة ،ة لغري الناطقني 

٣٧:منها

،إن تعليم العربية أكرب من جمرد حشو أذهان الطالب مبعلومات عن هذه اللغة- ١
: هدف ثالثة أشياءنشاط متكامل يستهإن. أو تزويدهم بأفكار عنها

.تنمية قدرة الطالب العقلية)أ
م اإلجيابية حنو اللغة العربية وثقافتها)ب .تنمية مشاعر الطالب واجتاها
.هارات اللغوية املعينةاملاكتساب الطالب )ج

للمهمة اليت يقوم امسبقاق القائم به تصور بإن تعليم اللغة نشاط مقصود يط- ٢
ا وضع خطة للعمل. يلعبهاواألدوار اليت،ا ذات ،ومن مث يلزم القيام 

.أهداف حمددة وإجراءات واضحة
،إنه إعادة بناء اخلربة. به شخص أمام آخرإن تعليم اللغة ليس جهدا يقوم- ٣

إنه جهد مشرتك وعمل . وهو نشاط يتطلب إسهام كل من املعلم واملتعلم
.متكامل حيتاج من كل منهما جهدا

يزود املعلم الطالب بشكل شيء وأن يصحب اية من تعليم اللغة أنليست الغ- ٤
إن املعلم . طالبه على امتداد املسرية فينتظر الطالب منه الرأي يف كل موقف

.اجليد هو الذي يساعد الطالب على أن يفكر بنفسه ولنفسه
لتعليم بينما يعترب ا،ي يسّهل عملية تعلمهاذإن التعليم اجليد للعربية هو ذلك ال- ٥

.ما يعوق هذه العملية أو حيدثها بأخطاء يصاحبهاغري جيد عند
. بينما ختتلف معاجلة هذه األساسيات،إن أساسيات املوقف التعليمي واحدة- ٦

،واملواد التعليمية متنوعة،وطرق التدريس متعددة،فمناهج الدراسة خمتلفة
.شكلوتنظيم الفصول يأخذ أكثر من،وأساليب التقومي متباينة

٤٦-٤٥. ص،املرجع السابق، -مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٣٧
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٣١

وإمنا . ق تعليم اللغات والثقافات األجنبية ليست كل شيءإن النتائج يف تطبي- ٧
ليست العربة أن يلقن الطالب . تكتسب الوسائل أمهية قدر ما تكتسبه الغايات

. يف تعلم هذه املعلومات أو املعارفوإمنا املهم أيضا ك،معلومات أو معارف
.نتائج غايتهالإن ية هدف من أهداف التعليم قدر ما العلم

أهدافثالثةيفااطقنيناللغريالعربيةاللغةتعليمأهدافتلخيصنوميك
٣٨:رئيسية

أواللغةذهناطقو نالاميارسهااليتطريقةالبالعربيةاللغةالطالبميارسنأ- ١
تعليمنبأالقولنكمياألربعاللغويةاملهاراتضوءويف. ذلكنمتقرببصورة
:يليمايستهدفيةنثاكلغةالعربية

.إليهايستمعدمانعالعربيةاللغةفهمعلىالطالبقدرةميةنت)أ
اطقنينالمعوالتحدثللغةالصحيحطقنالعلىالطالبقدرةميةنت)ب

.األداءيفسليماىناملعيفمعرباحديثابالعربية
.وفهمبدقةالعربيةالكتاباتراءةقعلىالطالبقدرةميةنت)ج
.وطالقةبدقةالعربيةباللغةالكتابةعلىالطالبقدرةتنمية)د

اللغاتنمغريهانعمييزهاوماالعربيةاللغةخصائصالطالبيعرفنأ- ٢
.ومفاهيم،وتراكيبمفردات،أصوات

والبيئةالعريبنساناإلخبصائصيلمنوأالعربيةالثقافةعلىالطالبيتعرفنأ- ٣
تمعفيهايعيشاليت .معهيتعاملالذيوا

عّلمهننوأ،اللغةالطالبعّلمننأبغينينإذبيةنأجكلغةالعربيةاللغةفتعليم
.ثقافتهاعلىيتعرفنوأاللغةنع

٥٠-٤٩. ص،املرجع نفسه٣٨

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٢

تعليم مهارات اللغة العربية-د
و االستيعاب لغة أجنبية ههداف يف تعليم اللغة العربية كقد عرفنا أهم األ

وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ،على املهارت اللغوية األربع
)receptive(االستقبالية املهارةمهارة االستماع والقراءة بتسمى . ومهارة الكتابة

،وهي القدرة يف استقبال وفهم وحتليل األفكار أو اآلراء أو الرسائل من اآلخرين
وهي القدرة )productive(اإلنتاجية تسمى باملهارةفم والكتابة مهارة الكالوأما 

٣٩.يف تعبري األفكار أو اآلراء أو الرسائل إىل اآلخرين

كما يف الشرح اللغوية قسمنيوقد قسم كذلك مرّبو اللغة العربية املهارات 
املهارات : والثاين،املهارات االستيعابية وهي االستماع والقراءة: األول: السابق

والسبب يف هذا التقسيم اعتقاد املرّبني بأن هناك . اإلبتكارية هي احلديث والكتابة
عوامل مشرتكة بني االستماع والقراءة منها أنه يف موقف سليب نسبيا فيستجيب فيه

ومنها أيضا ما الحظه املرّبون أن املتعلم لديه حصيلة لغوية ،ملا يسمعه أو يقرؤه
معينة على فهم ما يسمع ويقرأ أكرب نسبيا من تلك اليت يستخدمها يف الكالم 

وكذلك هناك عوامل مشرتكة بني احلديث املنطوق والكتابة حيث خيتار . والكتابة
ا عن أفكارهاملتحدث أو الكاتب املادة اللغوية اليت وهو يف احلالتني يف ،يعّرب 

ا عن أفكاره ويتصل عن طريقها  موقف إجيايب ينتج فيه ويبتكر مجال يعرب 
٤٠.بغريه

مهارة االستماع- ١
ا اإلنسان يف ،ماع أمهية كبرية يف حياتنالالست إنه الوسيلة اليت اتصل 

ويتعلم أمناط ،عن طريقه يكتسب املفردات،مراحل حياته األوىل باآلخرين

39 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2011), h. 113

يد العريب٤٠ دون ،مكتبة لبنان: القاهرة(،تعّلم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق،صالح عبد ا
٦٣.ص،)السنة
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٣٣

وعن طريقه أيضا يكتسب ،ويتلقى األفكار واملفاهيم،اجلمل والرتاكيب
ز األصوات إن القدرة على متيي. كالما وقراءة وكتابة،املهارات األخرى للغة

كما أن االستماع اجليد ملا يلقى،شرط أساسي لتعليمها سواء لقراءة أو كتابة
من املعلومات أو يطرح من أفكار أمر البد منه لضمان االستفادة منها 

بل االستماع اجليد شرط حلماية اإلنسان من أخطاء كثرية ،والتفاعل معها
.دده

سماع جمرد استقبال األذن يقصد بال. هلما فرق،االستماع والسماع
ا انتباها مقصودا وأما االستماع . ذبذبات صوتية من مصدر معني دون اعار

أنه عملية يعطى فيها ،إنه أكثر من جمرد مساع. فهو مهارة أعقد من ذلك
السماع . املستمع اهتماما خاصا وانتباها مقصودا ملا تتلقاه أذنه من أصوات

ن املهارة اليت ينبغي أن إ،يتعلمه اإلنسانإذن وفق التوضيح السابق أمر ال
٤١.تعّلم هي االستماع

ينبغي على الطالب أن يفهم اللغة األجنبية كما ،يف تعليم االستماع
ا أصحا فمثال ينبغي أن يكون . ة املختلفةيف املواقف االجتماعيايتحدث 

قادرا على فهم احملادثات املرتبطة مبواقف كل يوم واملتعلقة باملسائل اليت تدور 
ويف النهاية ينبغي أن يكون . حول أنشطته العادية داخل املدرسة وخارجها

الطالب قادرا على فهم القصص والوصف املختصر للحوادث اجلارية 
٤٢.والتارخيية

مهارة الكالم أو احلديث- ٢
ألن اللغة يف ،تعد مهارة الكالم إحدى املهارات اللغوية األساسية

ا حيث عّرف اللغوقد نبه إىل ذلك إبن جّين ،األصل كالم أصوات يعرب "ة بأ

٤١٩. ص،املرجع السابق،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة٤١
دار الثقافة :القاهرة،(،)بحث تجريبي(تصميم المنهج لتعليم اللغة العربية لألجانيب ،يونسفتحى علي ٤٢

١٧٦. ص،)١٩٧٨،للطباعة والنشر
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٣٤

كما أن الكالم سابق من ناحية تارخيية لبقية ،ا كل قوم عن أغراضهم
٤٣.فقد عرف اإلنسان الكالم منذ نشأة اللغة،املهارات اللغوية

ينبغي على الطالب أن يتحدث باللغة ،يف تعليم الكالم أو احلديث
وبنطق مقبول من املتحدث القومي،ةوبصحة مقبول،األجنبية بطالقة مقبولة

هذا باإلضافة إىل االشرتاك يف حماورات بسيطة متعلقة مبواقف احلياة . باللغة
وهو يف . األنشطة العاديةجابة عن األسئلة الىت تدور حولوإىل اإل،اليومية

النهاية ينبغي أن يكون قادرا على أن يسأل أسئلة شبيهة بتلك اليت أجاب 
٤٤.وأن يعيد حكاية قصص بسيطة،عنها

مهارة القراءة- ٣
ال األهم من بني ،للقراءة أمهية خاصة من بني هذه املهارات فهي ا

تتزايد فيه ،وأداة من أدوات اكتساب املعرفة يف عامل،ط اللغوينشاالجماالت 
والذين جييدون . املعلومات ومواد القراءة يف مدة زمنية ال تتعدى بضعة أشهر

٤٥.ومن أجاد القراءة فقد بلغ الغاية،القراءة هم الذين يفهمون املقروء

،ينبغي على الطالب أن يقرأ باللغة األجنبية بسهولة،ويف تعليم القراءة
كذلك ينبغي أن يكون قادرا على . ويقرأ ببساطة الكتب املناسبة ملستواه

وأن يكون قادرا على فهم بعض القصص اليت تقع يف دائرة ،القراءة بسرعة
٤٦.ميوله

الدار : اخلرطوم(،الوسائل-األساليب-الطرق-تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،عمر الصديق عبد اهللا٤٣
٧٥.ص،)م٢٠٠٨،العاملية

١٧٧. ص،املرجع السابق،يونستحى علي ف٤٤
،األردن(،ة في تدريس اللغة العربيةاتجاهات حديث،طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي٤٥

٣.ص،)م٢٠٠٩
١٧٨. ص،املرجع السابق،تحى علي يونسف٤٦
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٣٥

مهارة الكتابة- ٤
موعة الرموز  والكتابة مثل القراءة نشاط بصري يعتمد على إدراك العني 

ا بني املهارات اللغوية مثل القراءة بل تأيت ،املكتوبة وهي من مث تتأخر يف مكا
وي يف أثناء دراسته معىن هذا أال يتصل الدارس بالكتابة كنشاط لغ. عادة بعدها

رد ويرتكز تعليم . وإمنا يبدأ ذلك مع دروس الكتابة األساسية،للقسم الصويت ا
"ة أمورثالالكتابة يف عناية بث ،قدرة الدارسني على الكتابة الصحيحة إمالئيا: 

م على التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة ٤٧.وإجادة اخلط وقدر

ينبغي أن يكون الطالب قادا على االتصال كتابة ،يف تعليم مهارة الكتابة
وأن يكون قادرا على كتابة حماورات بسيطة وموضوعات تعبري ،باللغة األجنبية

٤٨.م الطالبمرتبطة خبرباته اخلاصة أو باملوضوعات األخرى اليت 

المعايير الرئيسية لتعليم اللغة العربية-ه
لقد مت وضع جمموعة من املعايري لتعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم 

االستماع ،بدءا من اإلبتدائية مع الرتكيز على املهارات اللغوية الرئيسية،ومامع
اوالتحدث والقراءة واألصوات ،والكتابة والنظر أيضا إىل البيئة اللغوية ومكونا

وسوف يتم عرض . واملفردات والرتاكيب والداللة باإلضافة إىل األدب وتارخيه
٤٩:املعايري الرئيسية اخلاصة بفنون اللغة العربية كما يلي

معايري اإلستماع- ١
.تعرف األصوات والكلمات واجلمل املسموعة)أ

.فهم ما يستمع إليه)ب
.نقد املسموع وتذوقه)ج

٥٨٨. ص،املرجع السابق،ع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىالمرج،رشدي أمحد طعيمة٤٧
١٧٩. ص،املرجع السابق،تحى علي يونسف٤٨
٣٤- ٣٢.ص،)م٢٠٠٥،عدار الثقافة للنشر والتوزي: القاهرة(،تعليم اللغة العربية،مصطفى رسالن٤٩
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٣٦

.تتبع ما يستمع)د
معايري التحدث- ٢

.نطق األصوات والكلمات واجلمل نطقا صحيحا)أ
.اختيار األفكار وتنظيمها تنظيما مناسبا)ب
.اختيار الكلمات واجلمل والعبارات الصحيحة املعربة عن مضمون املوقف)ج
.استخدام اإلشارات واملالمح املعربة عن مضمون احلديث)د
.تكييف احلديث وااللتزام بآدابه مع مجهور املستمعني)ه

معايري القراءة- ٣
.قا صحيحاطقها نطمعرفة احلروف والكلمات واجلمل العربية ون)أ

.فهم النص املقروء فهما جيدا)ب
.القراءة السريعة مع احملافظة على الفهم)ج

معايري األدب- ٤
.معرفة خصائص األسلوب األديب معرفة جيدة)أ

.نثرا أو شعرا قراءة صحيحة معربة،قراءة النصوص األدبية)ب
.فهم مضمون العمل األديب وحتليله ونقده)ج
اتذوق مجاليات األعمال ا)د .ألدبية واالستمتاع 

معايري البالغة- ٥
.معرفة معىن الفصاحة والبالغة وخصائص األسلوب)أ

.معرفة خصائص التعبري البياين يف اجلملة العربية وتذوقه)ب
.وتذوقها واستخدامها،معرفة احملسنات بأنواعها)ج

معايري الكتابة- ٦
.ضحةكتابة احلروف والكلمات العربية كتابة وا)أ

".اإلمالء"كتابة الكلمات واجلمل كتابة صحيحة )ب
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٣٧

.اختيار األفكار وترتيبها بصورة صحيحة)ج
".قواعد النحو والصرف"استخدام القواعد اللغوية وتوظيفها يف الكتابة )د
.تنظيم وتنسيق ما يكتب)ه
تمع)و .الكتابة يف موضوعات متنوعة تعبريا عن النفس وا

الرتاكيب اللغوية والقواعدمعايري - ٧
ا)أ تعرف اجلملة الفعلية ومكونتها ومكمال

ا)ب ا ومكمال .تعرف اجلمل اإلمسية ومكونا
.تعرف األساليب النحوية وأجزائها)ج
.تعرف األدوات املستخدمة يف بناء اجلملة وترابطها)د
.تعرف التغريات الىت تطرأ على بنية بعض الكلمات)ه

تعليم اللغة العربية في إندونيسياتاريخ-و
لقد عرف أهل إندونيسيا اللغة العربية منذ دخول اإلسالم إليها يف القرن 

ومير تعليم اللغة العربية بإندونيسيا . السابع امليالدي مع قدوم التجار العرب املسلمني
٥٠:وحيث ميكن تقسيمها إىل املراحل التالية،منذ ذلك الوقت مبراحل طويلة

ربية هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم األلفاظ الع: املرحلة األوىل
بية يف هذه املرحلة واهلدف من تعليم اللغة العر . كاراملستخدمة يف العبادات واألذ 

حىت يستطيع املسلم أن يقرأ النصوص الدينية من القرآن واحلديث واألذكار يف 
.الصلوات وغريها مع الفهم

هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق شرح الكتب الدينية : املرحلة الثانية
ا حيث،العربية وترمجتها شفويا من عامل فقيه يف حلقات الدراسة يف املصليات إ

UIN Maliki Press:ماالنق(العربية وتطبيقه على مهارة الكتابةتطوير منهج تعليم اللغة ،أوريل حبر الدين٥٠

١٢-١١. ص،)٢٠١٠،
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٣٨

. مرحلة الحقة باملرحلة اليت قبلها كما هي األساس إلنشاء املعاهد الدينية فيما بعد
.فالطريقة املستخدمة يف هذه املرحلة طريقة القواعد والرتمجة

ضة تعليم اللغة العربية: املرحلة الثالثة وذلك بظهور االجتاهات ،هي مرحلة 
،ربية من لغة الكتب إىل لغة االتصاالتمنها حتويل اجتاه الع،احلديثة يف تعليمها

والكتب التعليمية املستخدمة ال تنحصر يف كتب الفقه واألخالق فحسب بل ألفت 
.الكتب اخلاصة لتعليم اللغة العربية

هي مرحلة التطوير والبحث عن طريق تعليم اللغة العربية : املرحلة الرابعة
ففي هذه . والطرق املستخدمةخاصة فيما يتعلق باألهداف واحملتويات ،األنسب

االستماع والكالم والقراءة : املرحلة بدأ تقسيم تعليم اللغة العربية إىل املهارات األربع
.والكتابة

،هي مرحلة النضج يف تطوير تعليم اللغة العربية بإندونيسيا: املرحلة اخلامسة
العربية منذ وذلك بعد ظهور النتائج من التجارب الطويلة يف تطوير تعليم اللغة 

املرحلة األوىل إىل املرحلة الرابعة حبيث ميكن للمدرس أن خيتار املنهج األنسب 
.حسب الظروف واألوضاع احمليطة به
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٣٩

تصميم منهج تعليم اللغة العربية على أساس متعدد : المبحث الثالث
األبعاد

اللغة العربيةمنهج تعليم-أ

لمنهج يف جمال تعليم العربية كلغة ثانية قرتحه لالذي يالتعريف اإلجرائي 
تنظيم معني يتم عن طريقه تزويد الطالب مبجموعة من اخلربات املعرفية والوجدانية 
م  والنفس احلركية اليت متكنهم من االتصال باللغة العربية اليت ختتلف عن لغا

ليمى ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد التع
٥١.أوخارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد

:ويتميز هذا التعريف مبا يلي
والنظر إىل املنهج على أنه ينظم فيه تسليم مببدأ . أخذه مببدأ التنظيم- ١

.ظيما فرعيا لتنظيم أكربتخطيط واعتبار املنهج تنال
.متييزه بني مفهوم املنهج وعناصر املنهج- ٢
فتعليم اللغة العربية يف ضوء هذا املنهج . نظرته الشاملة إىل العملية التعليمية- ٣

ليس قاصرا على تزويد الطالب مبجموعة من احلقائق واملعلومات حول 
ا .العربية وإمنا هو أيضا متكينهم من اكتساب مهار

ا - ٤ تحقيق االتصال بني الناس وهو هنا خيتلف عن لحتديد لوظيفة اللغة بأ
.املناهج اليت حتدد وظيفة اللغة يف قراءة الرتاث

.ة املسؤولية يف تعليم اللغةهحتديده جل- ٥
ا وسيلة ال غاية- ٦ .النظرة إىل املنهج على أ

١٢٥. ، املرجع السابق، صالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة٥١
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٤٠

٥٢:مهها ما يلييقوم منهج تعليم اللغة العربية على جمموعة من األسس أو 

،أن يراعى هذا املنهج التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياةالبد)أ
.كون ووظيفته يف احلياةالواالهتمام ببيان مركز اإلنسان يف 

ومتطلبات منوه ،ا طبيعة التلميذ يف كل مرحلةأن يراعى يف بنائه أيضالبد)ب
ةوكيف تسهم اللغة يف عملية التنمية الشامل،العقلي واجلسمي واالجتماعي

.املتكاملة لشخصية املتعلم وتكوين مسات اإلنسان الصاحل فيه
أن يراعى هذا املنهج أيضا منطق مادة اللغة العربية وخصائصها اليت ال البد)ج

ووظائفها الىت البد من العمل ،االعتبار يف عملية التعلمبد من أخذها يف
.على حتقيقها

إذا أردنا أن خنرج برناجما ،ومراعاة األسس السابقة تقتضى توافر ما يأتى)د
٥٣:جيدا لتعليم اللغة العربية

ثارة لديه القدرة على ختطيط والتطوير وإ،مبتكر،مدرس متفتح العقل)١
.األفكار اجليدة وطرائق التدريس الفعالة

مثل احلجرات الدراسية املنظمة تنظيما مناسبا ،جو تعليمي اجليد)٢
.ومضاءة جيدا واملعدة باألجهزة املتهركة يف مساحات واسعة

توافر الكثري من الوسائل السمعية البصرية اجلذابة اليت خطط )٣
من اعداد املدرس أم كانت من سواء كانت،الستخدامها بطريقة فعالة

.اعداد غريه من الشركات التجارية
الت والدوريات واجلرائد اليومية إخل)٤ ،توافر كل أنواع الكتب واملراجع وا

.وذلك يف مكتبة متخصصة لكل مرحلة ويف كل مدرسة

٤٧- ٤٦.ص،)٢٠٠٦،دار الفكر العريب: القاهرة(تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور٥٢
٤٨-٤٧. ص،املرجع نفسه٥٣
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٤١

وهذا يعىن بناء ثقة التلميذ . بناء اجتاه إجيايب حنو التعلم بواسطة التلميذ)٥
.منهج تعليم فنون اللغة العربيةذنفسه وضمان تعاونه يف ختطيط وتنفييف

الروابط فيهمنهج تتوافر،نهج املتكامل لتعليم فنون اللغةاملإعداد )٦
.والعالقات بينه وبني املواد التعليمية األخرى

منهج تعليم اللغة العربيةعأنوا -ب
تصور منها لكل منهج و ،ثانيةنهج تعليم اللغة العربية كلغةتتعدد أنواع م

ا ٥٤:ومنها،خاص لتعليم هذه اللغة وتقدمي مهار

)Grammatical Syllabus(املنهج النحوي - ١
حماور عامة يقصد باملنهج النحوي تقدمي احملتوى اللغوي يف شكل

أن اللغة : تدور حول موضوعات القواعد استنادا إىل منطقني مؤدى أوهلما
والنظام يشتمل على جمموعة من القواعد اليت لو تعلمها الفرد أصبح . نظام

ومؤدى املنطلق الثاين هو أن لكل معىن تركيبا لغويا . قادرا على استخدام اللغة
تلفة اليت تنقل معاين معينة تيسر وعلينا أن حنصر الرتاكيب املخ. يناسبه

.لإلنسان االتصال باللغة
وحيدد أحدمها اآلخر فالتعجب مثال له . املعىن والشكل إذن مرتبطان

وعلينا أن نقدم للطالب جمموعة . واالستفهام له صيغ معينة وهكذا. صيغتان
.الصيغ املناسبة الىت تفي مبتطلباته

مث ،ين اليت يريد الفرد التعبري عنهايبدأ واضعوا املنهج إذن بتحديد املعا
ار يمث اخت. حتديد الرتاكيب اللغوية اليت تعطى لكل معىن من هذه املعاين

مث ترتيب هذا كله يف شكل . املوضوعات النحوية اليت تنتمي هلا هذه الرتاكيب
.منطقي يتمشى مع موضوعات النحو فيقدم ما يعترب شرطا الزما لغريه

-٩٩. ص،املرجع السابق، - مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٥٤
١٠٦
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٤٢

وهي . استخدام طريقة النحو والرتمجةحوى يف املنهج النويشيع 
وهو أن اللغة جمموعة من . الطريقة اليت تنطلق من نفس املنطلق السابق

واليت تزود الطالب . القواعد اليت إن تعلمها الفرد استطاع استخدام اللغة
حبصيلة هائلة من املفردات على أساس معجمي وليس على أساس احلاجة 

. الفعلية للطالب
ور اإلهتمام عند أصحاب هذا املنهج هو تزويد الطالب مبا وإن حم

سواء أكان ما ،وقراءة كتب اللغة العربية واألدب،يلزمه لقراءة القرآن الكرمي
تصال مع الناس يف وليس لال. رفا أو مفردات أو غريهايلزمه هذا حنوا أو ص

.مواقف احلياة
)Situational Syllabus(منهج املواقف- ٢

نهج املواقف من حاجات الفرد لالتصال اللغوي يف مواقف ينطلق م
وهذا أساس لبناء مواد تعليمية جديدة ختتلف يف هدفها ونظامها ،احلياة

.على تلك اليت تبىن للمنهج النحوي
. وإذا كان املنهج النحوي يستند إىل حقيقة مؤداها أن اللغة نظام

واقف يستند إىل حقيقة فإن منهج امل. وتعلم النظام شرط الستخدام اللغة
وهي أن اللغة ظاهرة . تقف على نفس املستوى من الصدق واألمهية

والبد لإلنسان كي يفهم . اجتماعية نشأت لتحقيق التواصل بني األفراد
أن يرجعها إىل السياق الذي وردت ،أصواتا ومفردات ومجال،عناصر اللغة

ثر استخداما يف موقف ومن هنا نستغين برتكيب لغوي دون آخر ألنه أك. فيه
.معني بينما يستخدم الرتكيب الثاين يف موقف آخر

حمور االهتمام هنا إذن هو املتعلم حباجته ومطالبه وليس احملتوى 
ويف هذا املنهج حيرص اخلرباء على التنبؤ باملواقف اليت قد حيتاج . اللغوي

أو أحباث ،وذلك يف ضوء دراسات ميدانية جتري. الفرد فيها لالتصال باللغة
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٤٣

مث خيتار احملتوى اللغوي الذي يشبع حاجة الفرد لالتصال يف هذه ،تعمل
.املواقف

وطريقة التدريس شائعة االستخدام يف مثل هذا املنهج هي الطريقة 
وكالمها ميكن توظيفه بكفاءة يف منهج . السمعية الشفهية والطريقة املباشرة

.املواقف
)Notional Syllabus(منهج الفكرة - ٣

يستند منهج الفكرة إىل منطلق خيتلف عما يستند إليه املنهجان 
إن منطلق منهج الفكرة هو أخذ القدرة االتصالية  . السابقان من منطلق

: تيةويبدأ ولكنز بتحديد الفرق بني املناهج الثالثة بالصورة اآل.كنقطة بداية
يهتم هنا (م عما لديه من معىن؟ لرب املتككيف يع: فاملنهج النحوي يسأل

مىت وأين : وبينما يسأل املنهج املوقفي). بالشكل أو الصيغة النحوية
). يهتم هنا باملوقف الذي يستخدم فيه اللغة(يستخدم اإلنسان اللغة؟ 

ما الذي ينتقل من معىن عرب اللغة؟ من هنا : جند منهج الفكرة يسأل
الذي انتقل من فإن حمور االهتمام هو املعىن الذي حتمله اللغة وليس الشكل 

وهذا بالطبع بدون أن يفقد منهج الفكرة . خالله وال املواقف الذي دار حوله
االهتمام بالعوامل النحوية أو املوقفية اليت متثل حمور اهتمام املنهجني 

.السابقني
ا منهج الفكرة هي تنمية الكفاءة االتصالية مما  إن امليزة اليت ينفرد 

ويف هذا املنهج يتم اختيار . ب ويزيد منهايضمن استمرار دافعية الطال
احملتوى اللغوي طبقا للمعاين اليت حيتاج الدارس التعبري عنها أو املطالب 

فاملضمون الذي يريد . semantics demandsالداللية كما يعرب عنها ويلكنز 
هو الذي حيدد احملتوى ،وليس الرتاكيب أو املواقف،الدارس التعبري عنه
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٤٤

ور االهتمام يف منهج الفكرة هو السياقية اليت جتعل للجملة وحم. اللغوي
.الواحدة عدة معان

)Multidimensional Curriculum(املنهج متعدد األبعاد- ٤
: يستند املنهج متعدد األبعاد إىل أربع خطط دراسية أو مقررات وهي

وقد . عليم اللغةواملقرر االتصايل واملقرر العام لت،واملقرر الثقايف،املقرر اللغوي
فأي منهج لتعليم اللغة . ال يبدو يف هذا املنهج مبكوناته األربعة شيء جديد

إال أن اجلديد يف . وهكذا،العربية البد أن يستند إىل حمتوى لغوي وثقايف
:املنهج متعدد األبعاد يتلخص يف ثالثة أمور هي

ملنهج عاجل يف اإن مقررات الثالثة األخرى الثقايف واالتصايل والعام ت)أ
.املقرر اللغويزاجلديد بشكل منتظم على غرا

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

.ن املقررات األربعة تتكامل يف املنهج اجلديدإ)ج

منهج تعليم اللغة العربيةتصميم - ج
مفهوم تصميم المنهج -١

العزم واملضى على أمر بعد دراسة األمور من مجيع يعىن: تصميم لغةال
يط عملية ختطفهو : تصميم اصطالحاالوأما ). صمم(وهو مشتق من ،جوانبها

٥٥.أو هندسة لشيء ما وفق معايري حمددة. منهجية تسبق التنفيذ

ويعرفه قاموس ،تصميم املنهج هو تنظيم مكونات املنهج وعناصرهو 
:الرتبية بالتعريفات التالية

١٩. ص،)هـ١٤٢٤،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع(تصميم التدريس،عبد احلافظ حممد سالمة٥٥
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٤٥

ا مكونات املنهج لتسهيل التعلم وملساعدة املد)أ رس على االطريقة الىت تنظم 
. وضع جداول يومية وأسبوعية مناسبة

واملواد ،ملدرسالعملية الىت يتم عن طريقها تصور العالقات بني التالميذ وا)ب
.وخمرجات التدريس من جانب آخر،والزمان من جانب،واحملتوى

الدليل الذي يصف ترتيبا معينا لكل العوامل الىت توجه التدريس حنو )ج
تخطيط التصميمى الاملنهج اسم ويطلق أحيانا على تصميم. خمرجات معينة

٥٦.للمنهج وتنظيم املنهج

Henry(الينغتونوهنري)Fred Percival(بريسيفالفريدقال

Ellington()عملية التخطيطهو تطويراملناهج الدراسيةأن تصميم،)١٩٨٤ ،
بشمول هذه العمليةصفويتم ت.املناهج الدراسيةمي و تقوتنفيذ و تصديق وال
. مستمرو تدرجييو 

يعين تكوينه وإنشاؤه كالذي ،وتسمى أيضا تصميم املنهج ببناء املنهج
ومن هنا يكون بناء املنهج وإعداده من . يبىن بيتا جديدا على قطعة أرض فضاء

ا أساسا  ذا البناء ويرو جديد وفق متطلبات معينة حيددها الذين يكلفون 
،واالجتماعية،الفلسفة(وقد تكون األسس السابقة ٥٧.ضرورية يف عملية البناء

.أهم هذه األسس) والرتبوية واملعرفة،والنفسية

مبادي تصميم المنهج-٢
املناهج يف تصميمكدليلمبادئمثانية )Saylor(سيلور يقرتح

٥٨:الدراسية

مجيع أنواعاختيار وتطويرتسهيل وتشجيعلتصميم املناهجأن يكون ينبغي)أ
.تحقيق النتائج املرجوةضرورية لالخربات التعلم 

٢١. ص،)١٩٩١ارف، دار املع:القاهرة(، الطبعة الثالثة، وعناصرهالمنهج،إبراهيم بسيوين عمرية٥٦
١٠٣-١٠٢. ص،)١٩٩٧،مكتبة وهبة: القاهرة(المنهج في اللغة العربية ،ل حممدمساعيإعلي ٥٧

58 Oemar Hamalik, op.cit, h.194
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٤٦

من أجلعىناملذات اخلربات التعليميةجمموعة متنوعة منالتصميميتضمنأن )ب
.التعليمحتقيق أهداف

املستفادة املبادئستخدام للمعلمني الالفرصتصميمالويعطىمحيسجيب أن)ج
.األنشطة التعليميةتوجيه وتطوير خمتلف اختيار و يف

مع االحتياجاتتجربةاللتخصيصللمعلمنيايز و جتتصميمالأن يكون وينبغي)د
.ةبقدرة الطلمستوى والقدرات و 

اخلرباتجمموعة متنوعة منظر يفعلى النع املعلمنيشّج أن يصميميف التوينبغي)ه
.يف املدارسأنشطة التعلم معذلك ربط و خارج املدرسةلألطفالالتعليمية

.التعلم املستمرتقدمي جتربةتصميميف الوينبغي)و
على تطوير ةبساعدة الطلملأن تكون املناهج الدراسية تصميميف وينبغي )ز

م، و شخصيتهم، و طبيعتهم .الثقافةينعشدميوقراطية اليتالوالقيم، خرب
.، ومقبوال، وعمليااكون تصميم املناهج الدراسية واقعييجيب أن)ح

خصائص تصميم المنهج-٣
اليتهي ،ملنهجايف خصائص مخسةهناك املنهج الدراسي، يف تصميم

٥٩:املدارسيفبسهولةالو قبمجتعله

منمع سعة املناطقيف اتصالحيمل الطلبة املنهجأن يكونوينبغي،تساعاال)أ
العمل  الصف و أمامنيلنوا مسؤ كو يأن جيب على املدرسنيو .جتربة التعلم
حىت يتحقق هذا  املنهج الدراسينطاقأو يفيف موضوع معنيكمستشارين
.احلال املرجو

التعليميةاملناهج والتدريس و التعليم والتعلمبني خمتلف أنواع، والتوازن التوازن)ب
.الصفوفوتنظيم

59 Ibid, h. 197-198
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٤٧

أو يف يف الوقت احلاضر، سواء نفسهاءبنالطالب يفبقدرة، اليت تتعلق الصلة)ج
.املنظوراملستقبل

واخلصائصيف القدراتاالختالفاتوالتكيف معاملنهجاتباعجيب،التمايز)د
.لكل طالب

تراكميةؤدي إىل نتائجيسوفتعلمجتربة اليفواعتمادمها،االستمراريةالتقدم و )ه
.الوقت احملددخاللمن الطالبالقدرة على التعلمحتسنيتدعم

منهج تعليم اللغة العربية على أساس متعدد األبعادتصميم -د
:ACTFLعندما عقدت رابطة ١٩٨٠يرجع تاريخ هذا املنهج إىل سنة 

American Council on the Theaching of Foreign Languageمؤمترا يف بوسطون
ويف هذا ،لثمانيناتيف حقبة التحديد األوليات القومية يف تعليم اللغة األجنبية 

ونوقشت وانتهت . املؤمتر قدمت مخس أوراق عمل يف جلنة املناهج واملواد التعليمية
وتقدم تصورا ،ذه اللجنةإىل إعداد ورقة شاملة تلخص ما انتهى إليه اخلرباء يف ه

ومسيت هذه الورقة بورقة بوسطون . جديدا هلم لبناء منهج تعليم اللغة األجنبية
Boston Paper وكان من بني أطلق عليه " املنهج متعدد اإلبعاد"وطرحت فيها فكرة
ويقف هذا املنهج  " تعدد البؤرياملنهج متعدد البؤر أو املنهج امل"مصطلحات 

٦٠.Unidimensional" حادي البعدللمنهج أ"كمقابل 

باإلضافة إىل الدراسات ،من ورقة بوسطون هذهH. H. Sternوانطلق شترين 
متعدد ووضع تصورا للمنهج ،وكذلك دراسته اخلاصة،األخرى اليت قدمت يف املؤمتر

.من إصدارات هذه الرابطة١٩٨٣األبعاد نشره بعد ذلك يف جملد سنة 
املقرر : يستند املنهج متعدد األبعاد إىل أربع خطط دراسية أو مقررات وهيو 

وقد ال يبدو يف . واملقرر االتصايل واملقرر العام لتعليم اللغة،واملقرر الثقايف،اللغوي

١٠٦.ص،املرجع السابق،-مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٦٠
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٤٨

فأي منهج لتعليم اللغة العربية البد أن . ديدهذا املنهج مبكوناته األربعة شيء ج
إال أن اجلديد يف املنهج متعدد األبعاد . وهكذا،يستند إىل حمتوى لغوي وثقايف

٦١:يتلخص يف ثالثة أمور هي

إن مقررات الثالثة األخرى الثقايف واالتصايل والعام تعاجل يف املنهج اجلديد )أ
.غرار املقرر اللغويبشكل منتظم على 

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

ولقد ظهرت احلاجة خالل عقدين السادس والسابع من هذا القرن إىل 
. تعليم اللغات األجنبيةاملدخل التوليفي الذي جيمع بني أكثر من طريقة وأسلوب يف
خصصني تكما بدا مل. إذ ظهر عجز اإلعتماد على طريقة واحدة أو أسلوب منفرد

يف تعليم اللغات األجنبية أن النظرة اللغوية الضيقة ملنهج تعليم اللغة العربية تضر 
فليس قصارى األمر أن تتحدد األفعال والرتاكيب والتدريبات . أكثر مما تنفع

وإمنا جيب أن خيتار هذا كله يف ضوء مبادىء املقرر ،ليت جيب أن تعّلما. واملفردات
وفيما يلي عرض مبسط . وهذا ما يتبناه املنهج متعدد األبعاد. الثقايف واالتصايل

:للمقررات األربعة يف هذا املنهج
.املقرر اللغوي)أ

و ويبد،usageواستعماهلا useيتبىن هذا املنهج الفرق استخدام اللغة 
ويتطلب . االهتمام يف هذا املنهج مركز على استخدام اللغة أكثر من استعماهلا

وعناصره مثل عملية الكالم والتخاطب ،ذلك حتليل أشكال األداء اللغوي
.واألفكار والوظائف

١٠٦. ص،املرجع نفسه٦١
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٤٩

املستوى الرتاكييب وهو الذي خيتص . وهنا ينبغي التمييز بني مستويني للغة
واملستوى الوظيفي . إىل ذلك،تراكيبمن مفردات إىل ،مبكونات اللغة

functionalبطريقة استعمال اللغة وفهم وظائفها املختلفةوهو الذي خيتص .
ويسعى احملتوى يف هذا املنهج إىل االنتقال من املبادئ الرتكيبية يف اللغة 

تم باملعىن والداللة والوظيفة االجتماعية والنفسية للغة ولذا ،إىل الوظيفية اليت 
ينبغي أن تصاغ األهداف يف هذا املقرر ال يف شكل كفاءة اللغة بقدر ما يكون 

.يف شكل كفاءة اتصالية
ومعىن هذا أن اجلانب الرتكييب من اللغة يقدم يف شكل مبسط ويف أضيق 

خاصة فيما يتصل ،حبيث ال يتضمن سوى األساسيات اللغوية الضرورية،احلدود
،وهي االستماع،كز على املهارات اللغة األربعأما اجلانب الوظيفي فري ،بالنحو

وهذا اجلانب األخري يعرب عنه يف شكل مواقف . والقراءة والكتابة،واحلديث
مثل ،االستخدام اللغوي الذي يود الدارسون االشرتاك فيها كنتيجة لتعلم اللغة

: ٦٢ذلك على مستوى املبتدئني
.أن يسأل عن األماكن ويفهم االجتاهات)١
.الطعام واهلدايا والطوابعشراء)٢
.يتبادل التحية والتعريف بنفسه)٣

أي أن احملتوى اللغوي ميكن أن يتخلص يف مقرر يتضمن شكل الرتكيب 
يفيه واستخدامه ويوضع ذلك يف شكل موضوعات ومواقف اللغوي وكيفية توظ

ويتضح أن املقرر . ومن هذه املواقف يتبني امتزاج الرتاكيب بالوظائف. ومهارات
.الوظيفياللغوي الذي يتبناه املنهج متعدد األبعاد هو املقرر الرتكييب

،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة:إيسيسكو،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة٦٢
١٣٩. ص،م٢٠٠٦
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٥٠

املقرر الثقايف)ب
إال أن األمر : جنبية تلعب الثقافة دورا ثانويا يف منهج تعليم اللغات األ

فال ينبغي . مما يعطي لتعليم اللغة معىن،يستلزم إعداد مقرر خاص لتعليم الثقافة
إن الرتبية املستندة إىل النزعة . أن يصرفنا الشكل عن املعىن عند تعليم اللغة

ا،اإلنسانية تتطلب تعريف الدارسني بثقافات الشعوب وفهم قيمها ،وعادا
ا اومؤس،واجتاها وكذلك فهم ثقافة الدارس نفسه ولن يتم ذلك إال من ،سا

.خالل مقرر مستقل لتعليم الثقافة
ا شيء ميكن مالحظته وممارسته  والثقافة يف هذا املقرر تعامل على أ

يتعلم عن طريق الشرح كيف يلقي التحية وكيف فالدارس يستطيع أن. وحتليله
أو يف أثناء اشرتاكه يف الغداء ،موكيف ينبغي أن يسلك يف مطع،يستجيب هلا

.مع األسرة
من خاللثقايفالالوعي اكتساب املقرر هو ملثل هذا األساسي واهلدف 

مث التدرج إىل اكتساب نوع من الكفاءة الثقافية تلك اليت تتصاعد ،املعرفة والفهم
لثقايف اللغوية اليت يسعى إليها املنهج عن طريق املقرر اللغوي وامنوا مع الكفاءة

ن يف تقدمي مكد اإلبعاد واملناهج األخرى إذا يالفرق بني املنهج متعدو ٦٣.معا
ومستويات الكتساب ،وحمتوى معني،الثقافة يف شكل مقرر ذي أهداف حمددة

٦٤.املفاهيم الثقافية موازية ملا جيري يف املقرر اللغوي

ية اليت يقبل ولذا فاألمر حيتاج إىل دراسات حتدد املوضوعات الثقاف
واليت يف ضوئها ميكن بناء هذا ،الدارسون على دراسة اللغة العربية من أجلها

يتم وهي الدراسات اليت حتدد ميول وأغراض الدارسني اليت يف ضوئها،املقرر

١٤٠. ص،املرجع نفسه٦٣
١٠٩. ص،املرجع السابق،-مناهجه وأساليبه- الناطقين بها تعليم العربية لغير،رشدي أمحد طعيمة٦٤
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٥١

وهذا املدخل يقوم على اختيار املوضوعات الثقافية ،اختيار حمتوى املقرر الثقايف
٦٥.قيمة تعليمية وتناسب الدارسنياليت هلا

املقرر االتصايل)ج
يف ويستهدف هذا املقرر توفري الفرص للدارس لكي يستخدم اللغة 

ويف املقرر االتصايل سيتم . املواقف طبيعية أو يف سياق قريب من هذه املواقف
ويف ضوء ذلك . الرتكيز على نقل املعىن وأداء الكفء ملطالب االتصال ومهامه

عن األخطاء اللغوية الشكلية اليت يرتكبها الدارسون ما دامت ال يتم التغاضي
ولكي . ئعة وختصيص حصة ملعاجلتهاويتم جتميع األخطاء الشا. تؤثر يف املعىن

من متحدثيها كالما أو  أن يستقبل اللغةفأحسن،تصالاالجييد الدارس مهارات
ا ٦٦. كتابة حىت ميكن الوثوق 

ية واحملتوى الذي يشد اهتمام ويتم ذلك عن طريق املوضوعات الدراس
وحيتاج مصمم املنهج يف .قيقيةممارسة اللغة يف مواقف اتصال حالدارس حنو

املقام األول إىل قائمة مبجموعة من األنشطة االتصالية اليت تدفع الدارس إىل 
ميكن أن نضع ه القائمةهذأساس وعلى ،االشرتاك بفعالية يف عملية االتصال

والواقع أنه ال توجد خطوط فاصلة غري ٦٧.اللغوي والثقايفمقررا يكمل املقرر
إال أنه ينظر يف ذلك . أنشطة التعلم اللغوي يف املقرر اللغوي وزميلتها االتصايل

كان ذلك فإذا كان الرتكيز على العناصر اللغوية  . إىل مواطن االهتمام والرتكيز
وجماالت النشاط ،وإذا كان الرتكيز على املوضوع. أقرب إىل املقرر اللغوي

.ومواقف احلياة كان ذلك أقرب إىل املقرر االتصايل

١٤٠. ص،املرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة٦٥
١٠٩. ص،املرجع السابق،-مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٦٦
١٤٠. ص،املرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة٦٧
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٥٢

املقرر العام لتعليم اللغة)د
مما يساعد على تنفيذ املقررات الثالثة السابقة بنجاح أن يصاحبها مقرر 

عن بعض املوضوعات املتصلة بتعلم اللغة آخر يزود الدارس بقدر من املعرفة 
سواء مت ذلك يف ،اللغة والفن واألداب،اللغة والفكر،ةاللغة والثقاف،وتعليمها

ا،ضوء مفهوم اللغة بشكل عام يرى رشدي و . أو االرتباط باللغة املستهدفة ذا
هذا البعد يف املنهج ال ضرورة له إال يفأن،أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة

املستويات املتقدمة اليت تصبح اللغة األجنبية بالنسبة للدارس أداة للدراسة 
٦٩: ما يلي،ومن املوضوعات اليت ميكن أن تدرس يف هذا املقرر٦٨.األكادميية

)خريطة لغوية(فكرة خمتصرة عن لغات العامل )١
.والفرق بينها وبني اللهجة،مفهوم اللغة)٢
.ومفهوم التعدد والتنوع اللغوي،مفهوم اللغة املعيارية)٣
.العالقة بني اللغة والفكر)٤
تمع)٥ .دور اللغة يف ا
.الثنائية اللغوية والتعدد اللغوي)٦
.ليبهاسطرقه وأ،تعلم اللغة)٧
.استخدام القواميس واملعاجم،القواعد النحوية)٨
.أصل اللغات)٩

.النمو اللغوي عند الطفل)١٠
.تصال األخرىالعالقة بني اللغة واال)١١
.أساليب االتصال األخرى)١٢
تمع وعالقتها باللغات األخرى)١٣ .موقع اللغة يف ا

١٤١. ص،املرجع نفسه٦٨
١١٠. ص،املرجع السابق،-مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٦٩
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٥٣

ل املقررات األربعة وأن خيدم ويلزم لنجاح املنهج متعدد األبعاد أن تتكام
وذلك حىت ميكن معاجلتها يف الوقت احملدود لربنامج تعليم اللغة ،بعضها بعضا

وغالبا ما يطغى املقرر اللغوي على . وحىت ال يطغى مقرر على آخر،األجنبية
.املقررات الثالثة األخرى لو مل يتحقق التكامل املنشود بينها

وأنه ال توجد خطوط . القة بني هذه املقرراتوينبغي أن يدرك املعلمون الع
امج ويستلزم هذا التكامل أن تعد املواد التعليمية يف برن. فاصلة وحواجز قاطعة بينها

ومن . بالشكل الذي يربز العالقة بني هذه املقررات األربعةتعليم اللغة العربية
ن خالله املمكن أن يكون أحد هذه املقررات هو حمور االهتمام ولكن تقدم م

.املقررات األخرى
فهذا النوع من املنهج هو الذي ستصممه الباحثة بتغّري حسب احلاجة 

سالمي لرتقية فعالية تعليم اللغة العربية يف املعهد اإل،وحسب املمكن لتطبيقه
اجات ورغبات حبمن تعليم اللغة العربية فيه و سيةسااألهداف والدوافع األبهتمام اإلب

.املدرسنيآراءبوكذلك عات املدروسة فيهالطلبة يف املوضو 
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٥٤

نبذة تاريخية وتعريفية عن ميدان البحث: المبحث الرابع

اإلسالميموقع المعهد- أ

،إن املعهد اإلسالمي هو أحد املعاهد العصرية املشهورة يف سومطرة الغربية
،ياكمبوه الغريببكوتو نن أمبيك يف املنطقة  ٢٠سوكرنو حىت رقم الشارعويقع يف 

وهم الطلبة من ،هذا املعهد خاص للمبتدئنيو .مدينة بياكمبوه سومطرة الغربية
.املدرسة املتوسطة اإلسالمية

تأسيس المعهد اإلسالمي وتطوره-ب
يف أول ) Diniah School" (املدرسة الدينية"ان هذا املعهد يستخدم اسم ك

مث غّريه الشيخ زين .م١٩٣٠ايرني٢١تأسيسه للمجتمع بياكمبوه يف التاريخ 
وهو مشهور باملؤسس . ١٩٣٢يف سنة " املعهد اإلسالمي"الدين احلامدي باسم 

احلقيقي من هذا املعهد ألنه قد بذل كل جهده ووقته ليقّدم هذا املعهد ولتنفيذ 
. وهو أيضا أحد العلماء املشهورين يف سومطرة الغربية،عملية التعليم والتعلم فيه

املعهد اإلسالمي مؤسسة تربوية إسالمية مشهورة يف جزيرة فأصبح
ويعلم فيه العلوم الدينية واللغة اإلجنليزية والعلوم الدنيوية املختارة اليت . سومطرة

. طالبا١٩٣٦٧٠٠وبلغ عدد طلبة املعهد اإلسالمي يف سنة . حيتاج إليها الطلبة
.بسسب إرتفاع عدد الطلبة فيهتزداد املباين يف ذلك املعهد قليال فقليال،ولذلك

املعاهدأحدهونوكا. والتطورالتغرينمبكثرياملعهدهذامروقد
ظمنب،جديدنمهضنلييسعىنواآل،تراجعهقبلسومطرةجزيرةيفاملشهورة

تزويدهواملعهدهذايفالعربيةاللغةتعليمنمالرئيسيةواألهداف. العصرياملعهد
.العربيةالقواعدباستيعابتزويدهموكذلك،االتصاليةاللغويةباملهاراتالطلبة
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٥٥

مباني ومنشآت المعهد اإلسالمي-ج
:وأما املباين واملنشآت املوجودة يف املعهد اإلسالمي بياكمبوه هي

)٢.١(اجلول 
املباين واملنشآت يف املعهد اإلسالمي

العدداملباين واملنشآتالرقم
١املسجد١
١املصلى٢
١مكتب املؤسسة٣
١مكتب مدير املعهد٤
١مكتب إدارة املعهد٥
١حجرة نائب مدير املعهد٦
٢حجرة هيئة التدريس٧
٢املكتبة٨
١مشاركة املدرسني٩
١مشاركة الطلبة١٠
١حجرة احلاسوب١١
١املعمل ١٢
١احلجرة الصحية١٣
١٤الفصل١٤
١مسكن الطالب١٥
١مسكن الطالبات١٦
١املركز الصحي للمعهد١٧
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١ملعب كرة القدم١٨
١ملعب كرة السّلة١٩
١ملعب الكرة الطائرة٢٠
١)takraw(ملعب كرة التكرو ٢١
١ملعب كرة الريشة٢٢
٢املقصف٢٣

إدارة المعهد اإلسالمي وهيئة التدريس فيه-د
وأما". اإلسالمياملعهد"مؤسسةرعايةحتت" اإلسالمياملعهد"يقوم

تدبريلهأضيفنولكاملدرسةتدبرييفعمومااملدرسةمديرميثلهواملعهدمدير
يففيهالتدريسوهيئةاإلسالمياملعهدإدارةنعالباحثةوستوضح. كذلكاملعهد

:التايلاجلدول
)٢.٢(اجلدول

فيهالتدريسوهيئةاإلسالمياملعهدإدارة

المؤهل سماالالرقم
األكاديمي

مادة التعليم/المنصببداية التوظيف

مدير املعهد٢٠١٠سبتمرب ٢٠بكالوريوسعارف هداية١
/ نائب املدير يف أمور املنهج١٩٩١يوليو ٢٥بكالوريوسلويزا روزا٢

الفيزياء/ املدرس
/ نائب املدير يف أمور الطلبة١٩٩٦يوليو ٢٠بكالوريوسرومسنيار٣

الفقه/رساملد
تمع١٩٨٩ديسمرب ٢٧بكالوريوساحلاجة أوسرياين٤ / نائب املدير يف أمور ا
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٥٧

اللغة اإلجنليزية/املدرس
اللغة اإلندونيسية/املدرس١٩٨٩أغسطس ١بكالوريوسحكيمة خليل٥
تاريخ احلضارة /املدرس١٩٩٤أغسطس ١بكالوريوسمحرية٦

اإلسالمية
علم اإلقتصاد وعلم /املدرس١٩٩٦يوليو ٢٢بكالوريوسسيلفينيين٧

التاريخ الوطين
العقيدة واألخالق /املدرس١٩٩٨يوليو ٢٧بكالوريوسإرنوايت٨

والفقه واحلضارة امليننك  
كابوية

القرآن / املدرس/مدير املكتبة٢٠٠٠يوليو ١٧بكالوريوسويردانيل٩
واحلديث

اللغة اإلجنليزية/درسامل٢٠٠٣يوليو ٢١بكالوريوسنيفوليايت١٠
التاريخ الوطين/املدرس٢٠٠٥أبريل ١بكالوريوسإلين يسيتا١١
ديان كيماال ١٢

ساري
علم األحياء/املدرس٢٠٠٥يوليو ٢٠بكالوريوس

أغسطس ٢٩بكالوريوسنور هادي أمحد١٣
٢٠٠٥

اللغة العربية والتفسري/املدرس

ذيب التبعية/ املدرس٢٠٠٦فرباير١١بكالوريوسديسنا تييت١٤ علم 
الفن واحلضارة/املدرس٢٠٠٦فرباير ١٦بكالوريوسإيرنوايت١٥
حفظ القرآن والفقه/املدرس٢٠٠٦أغسطس ١شهادة ثانويةيّين مريزا١٦
اللغة العربية وعلم /املدرس٢٠٠٦يوليو ٢٠بكالوريوسديوي فرتي يتنا١٧

اجلغرافيا
علم اجلغرافيا/املدرس٢٠٠٧يناير ١وسبكالوريهرياوايت١٨
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٥٨

علم الرياضيات/املدرس٢٠٠٧يناير ١بكالوريوسيوسي نوسريا١٩
علم التجويد/املدرس٢٠٠٧يوليو ٢٣بكالوريوسهلينا أغوستني٢٠
اللغة اإلجنليزية /املدرس٢٠٠٨يوليو ١٤بكالوريوسنوفريدا سوسنيت٢١

واحملاضرة
ذيب التبعية/ املدرس٢٠٠٩يناير ٥يوسبكالور فريا بونيك٢٢ علم 
اللغة العربية وحفظ /املدرس٢٠٠٩يناير ٥شهادة ثانويةءأنك روح القدس٢٣

القرآن واحملاضرة
علم الرياضيات/املدرس٢٠٠٩يناير ٥بكالوريوسإيسمت٢٤
ثةاخلط العريب واحملاد/املدرس٢٠٠٩فرباير ١٦شهادة ثانويةرمحة فطريانو٢٥

حفظ القرآن واحملاضرة و 
واملفردات

اللغة اإلجنليزية/املدرس٢٠١٠يوليو ١٣شهادة ثانويةإيرما فربينيت٢٦
اللغة اإلندونيسية/املدرس٢٠١٠يوليو ٢٠شهادة ثانويةجيجي أديليا٢٧
الكمبيوتر/املدرس٢٠١٠أغسطس ٢بكالوريوسرمحيزر٢٨
حفظ القرآن /املدرس٢٠١٠ر أكتوب٢٠شهادة ثانويةمردويتا٢٩

واحملاضرة
احلضارة امليننك كبوية /املدرس٢٠١١يوليو ١٨بكالوريوسفوزا فرتا هادي٣٠

والرياضة والتفسري
اللغة العربية/املدرس٢٠١١يوليو ١٨بكالوريوسرمتا هيندرا٣١
التاريخ اإلسالمي /املدرس٢٠١١يوليو ١٨بكالوريوسإيلفيا٣٢

حلديثوالتوحيد وا
الفيزياء/املدرس٢٠١١سبتمرب ٧بكالوريوسديلي ورين٣٣
اللغة العربية واحملاضرة/املدرس٢٠١١سبتمرب ٢٤بكالوريوسرضوان٣٤
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علم الرياضيات/املدرس٢٠١٢يناير ٩بكالوريوسغاين فياردي٣٥
الرياضة/املدرس٢٠١٢يناير ٩بكالوريوسأرمني٣٦
علم األحياء/املدرس٢٠١٢ناير ي٩بكالوريوسأكمل٣٧
أمني صندوق١٩٨٨أغسطس ١شهادة ثانويةنادى حيايت٣٨
مدير اإلدارة١٩٩١يوليو ٢٥بكالوريوسهداية كثري٣٩
موظف اإلدارة٢٠٠٧يوليو ٤شهادة ثانويةمونا فرتي فيبديا٤٠
موظف اإلدارة٢٠١٢يناير ٩بكالوريوسجيلفي نوفيا٤١

اتذة املشرفون على الطلبة يف املعهد اإلسالمي وخاصة يف وأما األس
:كما يلي،مسكن الطلبة

)٢.٣(اجلدول 
األساتذة املشرفون يف املعهد اإلسالمي

السكنمتخرج مناالسمالرقم
ءأنك روح األستاذ ١

القدس
املدرسة الثانوية اإلسالمية الدينية 

البشرية بندونج
مسكن الطالب

مسكن الطالباجلامعة اإلسالمية بياكمبوهاألستاذ مبارك٢
مسكن الطالباجلامعة اإلسالمية احلكومية باتو سنكاررضواناألستاذ٣
مسكن الطالبمعهد دار السالم كونتور فونوروكورمحة فطريانواألستاذ٤
اجلامعة تربية املدرسني اجلمهورية نوفريدا سوسنيت األستاذة٥

اإلندونيسيا بادنج
كن الطالباتمس

مسكن الطالباتاملدرسة الثانوية اإلسالمية بياكمبوهمردويتااألستاذة٦
املدرسة الثانوية اإلسالمية الدينية يّين مريزااألستاذة٧

بياكمبوه
مسكن الطالب
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٦٠

الطلبة في المعهد- ه
إن عدد الطلبة الذين يتعلمون يف املعهد اإلسالمي ويسكنون يف مسكن 

وينقسم ،طالبا٤٥م هو ٢٠١٢/م٢٠١١ليا يف السنة الدراسية الطلبة حا
. وهو الفصل األول والفصل الثاين والفصل الثالث،الطلبة إىل ثالثة فصول

.واجلدول التايل سيفصل توزيع الطلبة لكل فصل
)٢.٤(اجلدول 

الطلبة يف املعهد اإلسالمي الذين يسكنون يف املعهد يف هذه السنة

الفصلالرقم
جنسال

عددال
الطالباتالطالب

١٠٧١٧الفصل األول١
٤٨١٢الفصل الثاين٢
٨٨١٦الفصل الثالث٣

موعة ٢٢٢٣٤٥ا

تعليم اللغة العربية ومناهجها المعتمدة- و
تعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي منذ نشأته يف سنة قد بدأ

وال. م١٩٣٢ام املعهد العصرى منذ سنة ويعتمد هذا املعهد على نظ. م١٩٣٠
التعليمعمليةركزيهنبأ،األخرىالعصريةاملعاهدنعكثريااملعهدهذاخيتلف
العربيةاللغةوجيعل،وتطبيقهالالتصالالعربيةاللغةسابكتا علىفيهوالتعلم
.فيهاملهمةاللغاتنمليزيةجناإلواللغة

حاليا لتحقيق األهداف املرجوة من عهدأما املنهج املستخدم يف هذا امل
:ومها،يعين منهجني،عملية التعليم والتعلم
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٦١

،الدينيةالشؤون وزارة املتوسطة اإلسالمية الذي قررته املنهج اخلاص للمدرسة - ١
Kurikulum Tingkat(وهي جزء من املنهج على مستوى الوحدة الدراسية 

Satuan Pendidikan/KTSP .(الشؤون وزارة عهد املنهج من يستخدم هذا امل
ومنها اللغة (الذي يتكون من املواد الدراسية العصرية و الدينية بشكل كامل 

ذيب التبعية،اإلندونيسية وعلم ،واللغة اإلجنليزية،وعلم الرياضيات،و
وعلم اإلقتصاد وعلم اجلغرافيا ،وعلم التاريخ،وعلم األحياء،الطبيعية
،والقرآن واحلديث،ومنها عقيدة األخالق(ية الدينية واملواد الدراس،)وغريها
).واللغة العربية،وتاريخ احلضارة اإلسالمية،والفقه

.املنهج اخلاص من املعهد نفسه- ٢
ه لتزويد الطلبة بالعلوم والثقافة كذلك املنهج اخلاص بهذا املعهد  يستخدم

ويتكون هذا املنهج من ،العربية اإلسالمية وقدرة االتصال بالعربية واإلجنليزية
واخلط ،وقواعد النحو والصرف،واإلنشاء،واإلمالء،واملطالعة،احملادثةمادة 
).ة باللغة اإلجنليزيةاحملادث(conversationوحتفيظ القرآن و،واحملاضرة،العريب
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٦٢

الفصل الثالث
منهجية البحث

دخلهوممنهج البحث- أ
وهــــي طريقــــة يالتطــــوير البحــــثمــــنهج يف هــــذا البحــــث تســــتخدم الباحثــــة 

تـاج نوليحصـل علـى اإل١.البحث املستخدمة للحصول على نتاج معني وجتربة فعالة
يسـتند هـذا البحـث و . ليل احلاجات قبـل عمليـة التصـميمتستعمل الباحثة حت،اجليد

علــــى املــــدخل الكيفــــي حيــــث يتعامــــل الباحــــث مــــع جمتمــــع البحــــث وجيمــــع مــــنهم 
هج تعلـــيم نوتصــمم الباحثــة مــ٢.االســتبانةالبيانــات بطريقــة املالحظــة أو املقابلــة أو 

عهــــد ة تعلـــم اللغــــة العربيــــة يف امليــــاللغـــة العربيــــة مث تطــــوره يف جمـــال الرتبيــــة لرتقيــــة فعال
هج يشـــمل علـــى نتصـــميم هـــذا املـــنتـــائج الـــيت ســـتطورها الباحثـــة مـــنالو . اإلســـالمي

اصـر ناملعهـد اإلسـالمي ويشـتمل أيضـا علـى ععملية الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف
. وطرائق التدريس والتقومي،واحملتوى،هي األهداف التعليمية،هج األربعةنامل

وأسلوب اختيارهامجتمع البحث وعينته-ب
يف املعهـــــد اإلســـــالميطلبـــــة املدرســـــون ومجيـــــع الهـــــم انـــــث هالبحـــــجمتمـــــع

الطلبـــة فيـــه عـــددو . م٢٠١١/٢٠١٢اســـية ىف الســـنة الدر بيــاكمبوه ســـومطرة الغربيـــة
اللغـــة وهـــم رئـــيس املعهـــد ومدرســـوا،مدرســـني١٠وأمـــا عـــدد املدرســـني،طالبـــا٤٥

تمع كله عي.العربية إختيار الطلبـة واملدرسـنيو ،ة هلذا البحثنوختتار الباحثة هذا ا
دنـعاليت حيتاجها ويرغب فيها الطلبةالكتشاف آراءهم حول املوضوعات واملواقف 

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009),
h. 297.
2  Syamsudin AR dan Damayanti Vismaia S, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2007) h. 73

٦٢
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٦٣

كــــذلك ملعرفـــة آراءهـــم حــــول نو املدرســـكـــذلك و ،اللغـــة العربيـــة يف املعهــــدهمتعلـــيم
ة نــــة املتشــــبعة أو العينــــة بالعينــــويســــمى أســــلوب إختيــــار هــــذه العي. هج املصــــممناملــــ

وســــبب هــــذا ٣،ة فيــــهنــــوهــــي أســــلوب إختيــــار كــــل جمتمــــع البحــــث عي،اإلحصــــائية
هم نكـــــل واحــــد مـــــنراء مــــاآلتأخـــــذ نأنمــــنالــــذي ميكـــــاإلختيــــار لقلــــة عـــــددهم

.اتنوهذا أيضا لغرض تقليل األخطاء يف مجع البيا،االستبانةباستخدام 

أدوات جمع البيانات-ج
:تستخدم الباحثة أدوات البحث اآلتية

المالحظة-١
و شـيء حنـتبـاه نااليف رص احلـوهـي،املالحظـةهيات نطرق مجع البيانم

ات يف البحـــوث نـــوســـائل مجـــع البيانة مـــهـــموهـــي وســـيلة،ه وفهمـــهللتعـــرف عليـــ
خـالل عمليـة املالحظـة فهـي نات مـنوأما األداة املستخدمة جلمع البيا٤.املختلفة

نـاتوستستخدم الباحثة دليل املالحظة كأداة لتسـهيل مجـع البيا٥.دليل املالحظة
اللغـة العربيـة يف املعهـد وكـل مـا يتعلـق عملية تعلـيم وتعلـمنخالل املالحظة عنم

.املواد والطرق والوسائل املستخدمة وغريهانا م
المقابلة -٢

تعترب املقابلة استبانة شفوية تقوم من خالهلا الباحثة جبمع املعلومات 
والبيانات شفوية من املفحوص، واملقابلة أداة مهمة للحصول على املعلومات من 

وتستعمل فيها الباحثة دليل املقابلة الذي تدون فيه ٦.خالل مصادرها البشرية
ا أثناء تنفيذ املقابلة .األسئلة املكتوبة ملساعد

3 Sugiono, op.cit, h. 124-124
٣٥. ص،)م١٩٨٢،وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي:تيالكو (،أصول البحث العلمي،أمحد بدر٤

5 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), h. 121
، شر والتوزيعندار أسامة لل: الرياض(،- مفهومه أدواته أساليبه- البحث العلمي ن عبيدات وآخرون، ذوقا٦

١٣٥،ص، )١٩٩٧
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٦٤

:يف هذا البحث جلمع البيانات عندليل املقابلة املستخدمو 
رئيس مؤسسة املعهد اإلسالمي ورئيس املعهد املعلومات من : أوال
العربيةاللغةتعليمنماألساسيةاألهدافعنالعربيةاللغةمدرسياإلسالمي و 

عملية تعليم وتعلم اللغة نوم،املعهد اإلسالمي بياكمبوه سومطرة الغربيةيف
.حول املواد التعليمية والطرائق والوسائل املستخدمة والتقوميالعربية فيه

هجناملعن حمتوىهج تعليم اللغة العربيةنتعليقات اخلرباء يف جمال م: ثانيا
يفاملصممهجناملاهذلتحسنيموإرشادااألبعادمتعددأساسعلىاملصمم

املعهديفالعربيةاللغةتعليمعمليةيفتطبيقهفعاليةإىليصلحىتنأحسصورة
.اإلسالمي

االستبانة-٣
بياناتالو املعلوماتعلىللحصولمالئمةأداةاالستبانةتعترب

اإلجابةيطلباألسئلةمنعددبشكلويقدممعني،بواقعرتبطةاملقائقاحلو 
االستبانةونوع ٧. االستبانةمبوضوعاملعنينياألفرادنمعددقبلمنعنها

االستبانةو االستبانة املقيدةهي يف هذا البحث املعلومات املستخدمة جلمع
خيتار أن ب و املستجمن اليت تطلب بانةاالستهي االستبانة املقيدة. املفتوحة

االستبانةوأما ،دون غريهاالستبانةإحدى اإلجابات املكتوبة يف تلك 
كل علىاليت تعطى املستجيب الفرصة ليجيباالستبانةهي فاملفتوحة 

٨.من عندهاليت ة حسب رأيه وباجلمل أو العبارات ياألسئلة فيها حبر 

جلمع البيانات عن حاجات الطلبة االستبانة املقيدةتستخدم الباحثة )أ
وهو بقائمة ،م اللغة العربيةيورغبتهم يف مواقف وموضوعات مواد تعل

وملعرفة واملفتوحةاالستبانة املقيدةوتستخدم الباحثة،)checklist(التدقيق 
.املدرسني عن تلك املوضوعاتآراء

١٢١،ص،املرجع نفسه٧
8 Moh. Ainin, op.cit, h. 119
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٦٥

املنهج جودةواملفتوحة ملعرفة االستبانة املقيدةثة وتستخدم أيضا الباح)ب
املصمم للتطبيق من اخلرباء واملدرسني يف املعهد اإلسالمي وملعرفة آرائهم 

.حول ذلك املنهج

ومصادرهاالبيانات-د
:يف هذا البحث تتكون منومصادرها البيانات 

ات الكيفية نالبيا-١
: ات علىنتشتمل هذه البيا

ن نظــــام املعهـــد يف عمليــــة تعلـــيم وتعلـــم اللغــــة العربيـــة واملــــنهج مـــات عـــاملعلو )أ
ومصــــادر هــــذه البيانــــات هــــي الوثــــائق مــــن املعهــــد ورئــــيس ،املســــتعمل فيــــه

.مؤسسة املعهد اإلسالمي ورئيس املعهد اإلسالمي بياكمبوه
عمليــة تعلــيم وتعلــم اللغــة العربيــة يف املعهــد اإلســالمي والــيت ناملعلومــات عــ)ب

ل علــــى أهــــداف التعلــــيم واملــــواد الدراســــية وطــــرق التعلــــيم والوســـــائل تشــــتم
ات هـم مدرسـو اللغـة العربيـة نومصادر هذه البيا،املستخدمة وعملية التقومي

.يف املعهد
،هج املصـــممناإلقرتاحـــات والتعليقـــات واملـــدخالت العامـــة حـــول حمتـــوى املـــ)ج

ة العربيـة ورئـيس املعهـد ات هم اخلرباء يف جمال تعليم اللغـنومصادر هذه البيا
.اإلسالمي ومدرسي اللغة العربية فيه

ذا التصميم)د .الكتب أو املراجع اليت تتعلق 

البيانات الكمية -٢
:وتشتمل هذه البيانات على
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٦٦

والـيت تعــرف مــن الطلبــةفيهــارغـبيو الـيت حيتــاج إليهــااملوضـوعات واملواقــف )أ
ومدرســـو اللغـــة مجيـــع الطلبـــة هـــمتانـــمصـــادر هـــذه البياو ،االســـتبانةنتـــائج 
.سومطرة الغربيةبياكمبوه يف املعهد اإلسالمي العربية 

علـــى أســـاس متعـــدد األبعـــاد لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة يف هج املصـــمم ناملـــجـــودة)ب
اخلــرباء يف ات هــمنـومصــادر هــذه البيا،للتطبيـقمالئمتــهو املعهـد اإلســالمي 

. هج تعليم اللغة العربيةنجمال م
نهج يف املعهد اإلسـالمي بيـاكمبوه هذا املتطبيق نإمكان عاالستبانةئج انت)ج

رئـــــيس املعهـــــد اإلســـــالمي نــــات هـــــمامصـــــادر هـــــذه البيو ،ســــومطرة الغربيـــــة
.ومدرسو اللغة العربية فيه

أسلوب تحليل البيانات- ه
نات الكيفيةتحليل البيا-١

عمليـــة تعلــيم وتعلـــم املعهــد لائق الــيت تتعلـــق بتنظــيمحتليــل البيانــات مـــن الوثــ)أ
.اللغة العربية وما يتعلق به بأسلوب حتليل املضمون

شــتمل علــى عمليــة تعلــيم وتعلــم اللغــة نتــائج املالحظــة واملقابلــة الــيت تحتليــل)ب
العربيــة يف املعهـــد واملـــواد التعليميـــة وطــرق التعلـــيم والوســـائل املســـتخدمة فيـــه 

.التحليليباألسلوب الوصفي 
ل البيانات الكميةتحلي-٢

نالـيت يقومهـا املسـتجيبو االستبانة املقيدةتائج ننالكمية ملتحليل البيانات 
.ئويباملعدل املالتحليل اإلحصائي الوصفيفيهالباحثةستخدم تو ،بقائمة التدقيق

املوضــوعات واملواقــف الــيت نالطلبــة عــنمــاالســتبانةات نــحتلــل الباحثــة بياو 
هج علــى نمث تصــمم الباحثــة املــ،يف تعلــيم اللغــة العربيــةفيهــا نويرغبــو إليهــانحيتــاجو 

أســاس متعـــدد األبعـــاد لتعلـــيم اللغـــة العربيــة يف املعهـــد اإلســـالمي بيـــاكمبوه ســـومطرة 
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٦٧

رغبــات لــدى الطلبــة الوتســتخدم الباحثــة املعيــار املعتــرب لتحليــل احلاجــات و . الغربيــة
.املعهدا يف اللغة العربية يفاملوضوعات الىت سيتعلمو نع

:الرمزباستخداملكل موضوع االستبانةنتائجالباحثةتفتش ٩

P= مائة   منكنسبةالدرجة

f=  واحدملوضوعالنتائججمموع 

n= واحد  أقصى النتائج ملوضوعجمموعة

:صفة النتيجة من هذا الرمز باملعيار التايلمث تعّني 

)٣.١(دول اجل
لدى الطلبةاالستبانةمعيار مستوى حتصيل 

صفةفئات مئوية
مهم جدا%١٠٠-%٨٠
مهم%٧٩-%٦٠
مهم إىل حد ما%٥٩-%٤٠
غري مهم%٣٩- %٠

يف مقابلــة اخلــرباء، االســتبانةنمث تقــوم الباحثــة بتحليــل البيانــات الــواردة مــ
م ومـــداالســـتبانةوهــي  م اواملقابلـــة الــيت حتتـــوى علـــى تعليــق اخلـــرباء واقرتاحـــا خال

أسسـه، وتنظيمـه، واسـتمراره، وتتابعـه، : حيثنمهج املصمم نعلى حمتوى هذا امل

9 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Peroses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006, h.131

          f
P =            x  100%
          n
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٦٨

تـه للتطبيـق، وفعاليتـه وكـذلك التعليميـة فيـه ومالئموالنشـاطاتوتكاملـه ومناسـبته،
.ما يتعلق باملنهج على أساس متعدد األبعاد من أشياء مهمةعلى وفق تقوميه 

هج وآراء نهذا املجودةة حتكيم اخلرباء يف نإستباوأما املعيار لتحليل 
:على الشكل اآليتهنفإاملدرسني

)٣.٢(ول داجل
لدى اخلرباءاالستبانةمعيار مستوى حتصيل 

التقديرتيجةنالمعدلدرجة التقويم
جيد جدا%١٠٠-%٤٨٥
جيد%٨٤-%٣٧٠
مقبول%٦٩-%٢٥٠
غري مقبول%٤٩- %١٠

بحثإجراءات ال- و
إجراءات البحث التطويرينموذج -١

فهو منوذج إجراء هذا البحث نموذج الذي تستخدمه الباحثة يف الوأما 
،لبحث التطويرياخطوات إجراءات وحدد فيهابهيف كتسوغيونوشرحهالذي
١٠:كما تليوهي  

10 Sugiono, op.cit, h. 409
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٦٩

لبحث التطويرياإجراءات نموذج : ١رسم البيان 

:وفيما يلي البيان لكل خطة من اخلطوات العشرة
.حتليل احلاجات واملشكالت)أ

واملشكالت هي . ينطلق البحث من املشكالت املوجودة يف ميدان البحث
من خالل حتليل احلاجات و . ةجو حوال املر األاحنراف أحوال الواقع من 

.تلك املشكالتلالعالج نيعنستطيع أن ن،واملشكالت

والمشكالتحاجاتتحليل ال

تصديق اإلنتاج 

اإلنتاجنيسحت

١تجربة اإلنتاج 

٢تجربة اإلنتاج 

نتاجاإلسينتح

تصميم اإلنتاج

جمع البيانات

المنتجات النهائيةتحسين اإلنتاج 
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٧٠

مجع البيانات)ب
حنتاج إىل مجع البيانات واملواد اليت ،واملشكالتاجاتبعد حتليل احل

سيستطيع أنه نتج املصمم امليفويرجى . سنستخدمها لتصميم اإلنتاج املعني
.أن حيّل املشكالت املوجودة

تصميم اإلنتاج)ج
يف جمال التعليم يالبحث التطوير من خاللاملنتجات الناشئةديتفو 

املناهج املنتجات اليت تنتجومن . مالتعليمنة واإلنتاجية يرتقية الفعالل
، وطرق التدريس، ووسائل عينةاملتعليميةالالدراسية اخلاصة ألغراض 
وينبغي للباحث . وهلم جرا،ةيدار اإلنماذجالو اإلعالم، والكتب املدرسية، 

على سهليلالشرح أو، يف الرسم البياينتصميم اإلنتاجأن يعرض كل عمل
.قراءته وفهمهخروناآل

تصديق اإلنتاج)د
هل،املنتج املصمملتقييم أو لتحكيمعملية هوتصديق اإلنتاج

ؤدى يوميكن أن . القدمية أم الاملنتجاتة من يأكثر فعالسيكون املنتجذلك
أن يف جمال التعليم، مث يطلب منهم رباءبعض اخلبإحضار هذا التصديق

من التصديقق يحتقوميكن أيضا . املزايا والعيوب من هذا املنتجواقييمي
.خالل املناقشة بني الباحث واخلرباء

حتسني اإلنتاج)ه
ج املصممعلى الباحث أن يقوم بتحسني املنتبعد تصديق اإلنتاج 

اليت لتقليل نقاط الضعف أو العيوب ،ول التحكيم من اخلرباءمناسبا حبص
.التصميمإنتاج يف
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٧١

١جتربة اإلنتاج )و
خدام هذا استجودةتحكيم ا اإلنتاج هي بذهلوميكن التجربة األوىل

ما ملعرفة. على جمموعة حمدودةيقوم الباحث بتجربته ، التحكيموبعد ،املنتج
.قبلمن من القائمة أكثر فعاليةإذا كان املنتج

حتسني اإلنتاج)ز
هذا اإلنتاج يف عض نقاط الضعف يفبا اتضح وجود نقائص أو إذ

.إىل التحسنيحيتاجإنه ف،التجربة
٢جتربة اإلنتاج )ح

ؤسسة الرتبوية املعينة املج وتطبيقه يف نتة التالية هي جتربة املو اخلط
.تهيملعرفة فعال

حتسني اإلنتاج)ط
إنه يظل ف،جنتهذا املوجد نقاط الضعف أو النقص يفادام يوم

جدير باالستخدام يف نتجمإىل أحسن حىت حيصل ،حيتاج إىل التحسني
.سسات الرتبوية األخرىاملؤ 

املنتاجات النهائية)ي
فعالية يف ذو عملية التعليم يفكان اإلنتاج املصمم حصل أن  إذا 

ق يف عدة املؤسسات الرتبوية بن يطفمن املمكن أ،املؤسسة الرتبوية املعينة
.األخرى

تستخدم الباحثة هذا النموذج يف قيـام هـذا البحـث بتغـّري ،بناء على ذلك
وتــرك اخلطــة الثامنــة والتاســعة بــالنظر إلنقــاذ الوقــت ،وتعــديل علــى حســب احلاجــة

وتــــرك أيضــــا اخلطــــة العاشــــرة ألن هــــذا املــــنهج ،وتكتفــــي بتلــــك اخلطــــوات الســــابع
.للمعهد اإلسالمي بياكمبوهاملصمم خاصة 
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٧٢

إجراءات تطوير المنهجنموذج -٢
وأما يف عملية تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتصميمه على أساس 

حثة اخلطوات اخلاصة لتطوير املنهجاتتبع الب،على حنو مفصلمتعدد األبعاد 
Curriculumلتعليم اللغة اليت شرحها جاك ريتشارد يف كتابه وتطبيقه

Development in Language Teaching١١:كما التايل

خطوات تطوير المنهج لجاك ريتشارد: ٢رسم البيان 

:هياخلطواتهذه البيان لكل خطة من و 
حتليل احلاجات)أ

ىنيبـنبغـي أنه ينـهج هـو أنطلقات األساسـية يف تطـوير املـنأحد املنإ
وتعـــرف اإلجـــراءات . امج الرتبـــوي اجليـــد علـــى حتليـــل حاجـــات املتعلمـــنينـــالرب 

11 Jack C. Richards, Curriculum Development in Language Teaching (United Kingdom:
Cambridge University Press, 2001), h. 41

اتتحليل الحاج

تخطيط الدورات وتصميم المقررات

تقويم التدريس

توفير التدريس الفعالة ااختيار المواد التعليمية وإعداده

تخطيط الغايات ونواتج التعلم

تحليل المواقف
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٧٣

. باسـم حتليـل احلاجـاتاملستخدمة جلمع املعلومات حـول حاجـات املتعلمـني
وقـد ظهــر حتليــل احلاجـات بوصــفه مرحلــة متميـزة وضــرورية يف ختطــيط الــربامج 

ظمـة نمذهب األن مليالدي بوصفه جزءا مانالعشرينات القر نالرتبوية يف ستي
.فلسفة املسؤولية الرتبوية السائدةنهج وجزءا منيف تطوير امل

حتليل املواقف)ب
اك عوامــــل أخــــرى هلــــا عالقــــة بتصــــميم نــــه،ب حتليــــل احلاجــــاتنــــجبا

فيــذها يف ســياقات نفــالربامج اللغويــة يــتم ت. اجحــة وتطبيقهــانالــربامج اللغويــة ال
حتليـل العوامـل السـياقية احمليطـة نليل املواقف هو عبارة عـحت. ةنأو مواقف معي
أجــل تقــومي تأثريهــا نهج قــائم مــنهج خيطــط لــه أو مبشــروع مــنإمــا مبشــروع مــ

هــــذه العوامــــل سياســــة أو اجتماعيــــة أو نوقــــد تكــــو ،احملتمــــل علــــى املشــــروع
.اقتصادية أو مؤسساتية

واتج التعليمنختطيط الغايات و )ج
ــا علــى شــكل أهــداف العامــة غالبيــة الــربامجنإ اللغويــة تصــف غايا

طبيعــــة أهــــداف العامــــة واألهــــداف اخلاصــــة لــــيس نولكــــ. وأهــــداف اخلاصــــة
تشــــري إىل املعــــارف واملهــــارات والقــــيم الــــيت نأل،مباشــــرةنتكــــو نبالضــــرورة أ

.ن أن املتعلمني حباجة إىل تنميتهاالرتبويو ناملخططو نيؤم
اتختطيط الدورات وتصميم املقرر )د

ها تطوير أي نتخطيط والتطوير يتضمالناك مستويات خمتلفة منه
اء على األهداف العامة واألهداف نب،املواد التدريسيةندورة أو جمموعة م

.امج اللغويناخلاصة اليت مت حتديدها للرب 
اختيار املواد التعليمية وإعدادها)ه

وهي ،ج اللغويةصرا رئيسيا يف غالبية الربامنية ععليمتعد املواد الت
املدخالت اللغوية اليت يستقبلها نبصورة عامة تشكل األساس لكثري م
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٧٤

وتشكل األساس للممارسة اللغوية اليت حتدث يف الفصل سواء  ،ناملتعلمو 
املدرس يستخدم كتابا دراسيا أم مواد تعليمية مؤدة بواسطة املؤسسة نكا

املواد نوقد تكو .عدادهايستخدم مواد تعليمية قام هو بإنالتعليمية أم كا
املطبوعة وغري أو مجع بني،أو غري مطبوعة،التعليمية يف شكل مطبوعة

.طبوعةامل
توفري التدريس الفعال)و

امج نـــوهـــو كيفيـــة حتقيـــق تـــدريس عـــايل اجلـــودة واحملافظـــة عليـــه يف الرب 
ها تـوفري الظـروف املالئمـة لتحقيـق تـدريس نوفيها العوامـل الـيت يتضـم،اللغوي

وهــــي العوامـــل املتعلقــــة باملؤسســـة التعليمــــة والعوامـــل املتعلقــــة باملــــدرس ،يـــدج
.والعوامل املتعلقة بالتدريس والعوامل املتعلقة باملتعلم

تقومي التديس)ز
املهم نفم،برامج يسعي إىل حتقيق اجلودة يف التعليمنإذا كا

نوم. تقييمللاظامنهذا التطوير نويتضم. تظامنبامراجعة أداء املدرسني
ولتعزيز احلاجة إىل ،على أدائهم اجليدملكافأة املدرسنيا أأغراض التقييم 

.التدريس وغريهاوملساعدة يف حتسني،تطوير مستمر للطاقم

فإنه البد من تطبيق املنهج املصمم يف ،األخريتنيظرا إىل اخلطتنين
ولكن تتعذر . ميدان البحث مث تقوميه بعد ما عرفت نتائج التطبيق مستمرا

ا حتتاج إىل وقت طويل حوايل سنة أو أكثر ال إل ،لتطبيقهالباحثة يف هذا ا
لذلك اكتفت الباحثة فيه ،تقوم بالتطبيقه يف عدة شهور فحسبنأنفال ميك

ناقشة احملدودة مع رئيس املؤسسة ومدرسي اللغة العربية يف ميدانبإجراء امل
مث فوضت الباحثة . هج للتطبيق يف ذلك املعهدنالبحث الكتشافا مالئمة هذا امل

يتعلق كثريا بعملية التعليم نهج إىل مدرسي اللغة العربية فيه ومنتقومي هذا امل
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٧٥

ائب املدير يف أمور نومدير املعهد و ،وهم رئيس املؤسسة،والتعلم يف هذا املعهد
.هجنامل

تصميم المنهج-٣
احثــة مــزيج مــن كالمهــا يف تســتخدم الب،بنــاء علــى النمــوذجني الســابقني

وتــرك البحثــة . قيــام هــذا البحــث بتغــّري وتعــديل علــى حســب احلاجــة وتقــدير فيــه
اخلطة الثامنة والتاسعة من منوذج بور وغـال بـالنظر إلنقـاذ الوقـت وتكتفـي بتلـك 

ن هـذا املـنهج وترك كذلك اخلطة العاشـرة يف نفـس النمـوذج أل،اخلطوات السابع
ذه الدراســـة ـــووســـتقوم الباحثـــة . ســـالمي بيـــاكمبوهاملصـــمم خاصـــة للمعهـــد اإل

:باخلطوات اآلتية

تصميم المنهج على أساس متعدد األبعادإجراءات خطوات : ٣رسم البيان 

تحليل الحاجات والمشكالت

تخطيط الغايات ونواتج التعلم

تحليل المواقف وتعيين الموضوعات

وتصميم المقرراتاتتخطيط الدور 

جمع البيانات

ااختيار المواد التعليمية وإعداده

والوسائل المستخدمة وأسلوب التقويمتعيين طرق التعليم 
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٧٦

:تلك اخلطوات كما يلينمنوالبيا
حتليل حاجات ومشكالت املعهد واملدرسون والطلبة يف تعليم اللغة العربية - ١

.يف املعهد اإلسالمي بياكمبوه
يف تعليم اللغة املادة موضوعات مواقف و الطلبة ورغبتهم عن حاجاتحتليل - ٢

.العربية
.الطلبةاليت حيتاج إليهاعيني املوضوعاتت- ٣
تصميم منهج تعليم اللغة العربية على أساس متعدد األبعاد مبراعاة حاجات - ٤

م : وعملية تصميم هذا املنهج تتكون من. املعهد والطلبة ومستوى قدر
مث ،مث ختطيط الغايات ونتائج التعليم،حتليل املواقف وتعيني املوضوعات

مث ،مث اختيار املواد التعليمية وإعدادها،وتصميم املقرراتختطيط الدورات
يف عملية التعليم والتعلم لتحقيقتعيني طرق التعليم والوسائل املستخدمة

.وتعيني أسلوب التقومي فيهفعالالتدريس ال
.املصمماملنهجل تعليم اللغة العربية علىيف جمارباءالتحكيم من اخل- ٥
اإلقرتاحات راعاةمبو ،التحكيم من اخلرباءنتائجج مناسبا بنههذا املتصحيح - ٦

.واملنتجواإلرشادات والتعليقات واملداخالت حول إنتاج التصميم

تحكيم من الخبراءالتقويم أو ال

)١(لمنهج عل أساس متعدد األبعادتصحيح ا

المعهد عن هذا المنهجمدرسيتقديم الشرح أمام 

)٢(تصحيح المنهج على أساس متعدد األبعاد
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٧٧

على أساس متعدد األبعادالذي مت تصميمه منهج تعليم اللغة العربية جتربة - ٧
شرح ستقوم الباحثة بتقدمي ال،ويف هذا احلال. يف املعهد اإلسالمي بياكمبوه

،املدرسني يف ميدان البحثمن هذا املنهج وكيفية تطيبقه أمام رئيس املعهد و 
م أعلم بأحوال ،مث تطلب منهم التعليقات واملداخالت حول هذا املنهج أل

.درسي اللغة العربية فيهوقدرة املعهد والطلبة وم
التعليقات بمناسبااملعد على أساس متعدد األبعاداملنهج تصحيح - ٨

.من املدرسنيداخالتوامل
على أساس متعدد األبعاد نهج املوهو،جنتاملعلى ل و صاحلة األخرية و اخلط- ٩

.بياكمبوهيف املعهد اإلسالمي تعليم اللغة العربية ل

مراحل تنفيذ الدراسة-ز
ا الباحثة إن شاء اهللا يف تنفيذ  ا وستقوم  وأما مراحل اليت قد قامت 

:اجلدول التايلتبدو يف ،هذه الدراسة
)٣.٣(اجلدول 

مراحل تنفيذ الدراسة

األنشطةرقم
قبل 
فبراير

أبريلمارسفبراير
١٢٣٤١٢٣٤١٢٣٤

ليل مشكالت حت: الدراسة التمهيدية١
م وتعلم يلات الطلبة واملدرسني يف تعوحاج

اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي بياكمبوه

xxxx

تابة خطة البحث لتوضيح أساسيات ك٢
البحث واإلطار النظري ومنهجية البحث

xxxx

إرسال اخلطاب الرمسي من اجلامعة إىل ٣
املعهد اإلسالمي للمالحظة األوىل

x
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٧٨

اليت تتعلق و مجع البيانات اليت حنتاج إليها٤
بتعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي 

بوه بياكم

xx

لى الطلبة واملدرسني يف عاالستبانةتوزيع ٥
ملوضوعات املعهد اإلسالمي الكتشاف ا

ا واملواقف اليت حيتاجو

x

حتليل حاجات الطلبة واملدرسني من٦
ملوضوعات واملواقفا

x

xxxتصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد٧

xحتكيم اخلرباء٨

xتصحيح اإلنتاج٩

تقدمي الشرح أمام املدرسني يف املعهد ١٠
اإلسالمي عن املنهج املصمم

x

جودةلى املدرسني ملعرفة عاالستبانةتوزيع ١١
املنهج املصمم لتطبيقه يف املعهد 

اإلسالمي

x

٢xنتاج تصحيح اإل١٢

كتابة عرض البيانات وحتليلها بعد ١٣
استشارة وتوجيه من املشرفني

xx

مراجعة البحث املكتوب وتصحيح ١٤
األخطاء يف الكتابة باإلشراف من 

املشرفني

x

ا ١٥ تسجيل البحث للمناقشة اليت يقوم 
جملس اجلامعة

x

xتنفيذ املناقشة١٦

xتصحيح كتابة البحث بعد املناقشة١٧
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٧٩

هيكل البحث-ح
والفصل ،الفصل األول اإلطار العام: يتكون هذا البحث من مخسة فصول

والفصل الرابع عرض ،والفصل الثالث منهجية البحث،الثاين اإلطار النظري
لفصل اخلامس نتائج البحث والتوصيات وا،البيانات وحتليلها ومناقشتها

.واإلقرتاحات
: وهي،الفصل األول هو اإلطار العام الذي يشمل كل أساسية البحث

وفروض ،ومواصفات اإلنتاج،وأهداف البحث،ومشكلة البحث وأسئلته،املقدمة
والدراسات ،وحتديد املصطلحات،وحدود البحث،وأمهية البحث،البحث
.السابقة

ذا الفصل الث اين هو اإلطار النظري الذي يشمل كل النظريات اليت تتعلق 
عن منهج : املبحث األول. ويتكون هذا الفصل من ثالثة مباحث،البحث
وأسس املنهج وتطوير ،وعناصر املنهج،الذي يتكون من مفهوم املنهج،التعليم
،وم التعليمالذي يتكون من مفه،عن تعليم اللغة العربية: املبحث الثاين. املنهج

ا،وتعليم اللغة العربية وتعليم مهارات اللغة ،وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
وتاريخ تعليم اللغة العربية يف ،واملعايري الرائيسية لتعليم اللغة العربية،العربية

واملبحث الثالث عن تصميم منهج تعليم اللغة العربية على أساس . إندونيسيا
وأنواع منهج تعليم اللغة ،الذي يتكون من منهج تعليم اللغة العربية،دمتعدد األبعا

تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية و،وتصميم املنهج لتعليم اللغة العربية،العربية
.على أساس متعدد األبعاد

،الذي يشمل منهج البحث ومدخله،الفصل الثالث هو منهجية البحث
والبيانات ،وأدوات مجع البيانات،ب اختيارهاوجمتمع البحث وعينته وأسلو 

ومراحل تنفيذ الدراسة ،وإجراءات البحث،وأسلوب حتليل البيانات،ومصادرها
.وهيكل البحث
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٨٠

تكون من تصميم وي،هو عرض البيانات وحتليلها ومناقشتهاالفصل الرابع
المي وجودة املنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف املعهد اإلس

املنهج املصمم على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي 
املالحظة واملقابلة واالستبانة وحتليلها وفيهما عرض البيانات من ،بياكمبوه
.اومناقشته

.الفصل اخلامس هو نتائج البحث والتوصيات واإلقرتاحات
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٦٢

)٣.٤(ل دو الج
ملخص منهجية البحث

أدوات جمع مصادر البياناتالبياناتأسئلة البحثالرقم
البيانات

تحليل البيانات

كيف يتم تصميم ١
املنهج على أساس 
متعدد األبعاد لتعليم 
اللغة العربية يف 
املعهد اإلسالمي 

بياكمبوه؟

عملية يفم املعهد ااملعلومات عن نظ
ية واملنهج تعليم وتعلم اللغة العرب

هاملستعمل في

حتليل املضموناملالحظةالوثائق من املعهد اإلسالمي
رئيس مؤسسة املعهد اإلسالمي 

ورئيس املعهد اإلسالمي
التحليليالوصفياملقابلة

املعلومات عن عملية التعليم والتعلم 
اليت اإلسالمي و اللغة العربية يف املعهد 

ملواد داف التعليم واتشتمل على أه
والوسائلالتدريسطرقالدراسية و 

وعملية التقومي املستخدمة

الوصفي التحليلياملالحظة واملقابلةمدرسو اللغة العربية يف املعهد

إليها اليت حيتاجاملوضوعات واملواقف 
الطلبة لتعلمهافيها ب يرغو 

مجيع الطلبة ومدرسو اللغة 
العربية يف املعهد

االستبانة املقيدة
قائمة التدقيق ب

التحليل اإلحصائي 
الوصفي 

٨١
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٦٣

االقرتاحات والتعليقات واملدخالت 
العامة حول حمتوى املنهج املصمم

اخلرباء يف جمال تعليم اللغة 
العربية ورئيس املعهد اإلسالمي 

ومدرسو اللغة العربية فيه

االستبانةاملقابلة و 
املفتوحة

باألسلوب الوصفي 
التحليلي

جودةمدى ما٢
املنهج على أساس 
متعدد األبعاد لتعليم 
اللغة العربية يف 
املعهد اإلسالمي 

بياكمبوه؟

اخلرباء يف جمال تعليم اللغة للتطبيقاملنهج املصممجودة
العربية

االستبانة املقيدة
بقائمة التدقيق

التحليل اإلحصائي 
الوصفي 

تطبيق يف املعهد لهذا املنهج لمالئمة
مياإلسال

رئيس املعهد اإلسالمي ومدرسو 
اللغة العربية فيه

االستبانة املقيدة
بقائمة التدقيق

التحليل اإلحصائي 
الوصفي 
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٨١

الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

لقد قامت الباحثة بتحليل البيانات اليت حصلت عليها يف املعهد اإلسالمي 
ا فيما يتعلق مبوضوع البحث تعرض الباحثة ،ولذلك. بياكمبوه سومطرة الغربية ومناقشا

يف هذا املبحث عن تصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف 
لبيان يف هذا املبحث إجابة من أسئلة البحث يف الفصل وا. املعهد اإلسالمي بياكمبوه

:األول
كيف يتم تصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف املعهد - ١

اإلسالمي بياكمبوه؟
املنهج املصمم على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف دى جودةما م- ٢

املعهد اإلسالمي بياكمبوه؟
ستشرح الباحثة إجابة هذه األسئلة بعرض البيانات احملصولة من خالل الوثائق 

.وحتليلها ومناقشتها،ستبانةواملالحظة واملابلة واال

تصميم المنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية في -أ
المعهد اإلسالمي

،اس متعدد األبعادهج على أسناخلطوات يف تصميم املبقد قامت الباحثة 
Curriculumتشارد يف كتابه يجاك ر اهج اليت قدمهنخطوات تطوير املعلى متعمدة

Development in Language Teachingختطيط ،حتليل املواقف،اجاتحتليل احل:١

1 Jack C. Richards, Curriculum Development in Language Teaching (United Kingdom:
Cambridge University Press, 2001), h. 41

٨١
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٨٢

اختيار املواد التعليمية ،ختطيط الدورات وتصميم املقررات،واتج التعليمنالغايات و 
.وتقومي التديس،توفري التدريس الفعال،وإعدادها
فإنه البد من تطبيق املنهج املصمم يف ميدان ،األخريتنيظرا إىل اخلطتنين

ولكن تتعذر الباحثة يف هذا . ج التطبيق مستمراالبحث مث تقوميه بعد ما عرفت نتائ
ال إل تقوم نأنفال ميك،لتطبيقهتاج إىل وقت طويل حوايل سنة أو أكثرحتاا

اقشة احملدودة نلذلك اكتفت الباحثة فيه بإجراء امل،بتطبيقه يف عدة شهور فحسب
ئمة هذا مالكتشافال البحث نمع رئيس املؤسسة ومدرسي اللغة العربية يف ميدا

هج إىل مدرسي نمث فوضت الباحثة تقومي هذا امل. لتطبيق يف ذلك املعهدلهج نامل
وهم رئيس ،يتعلق كثريا بعملية التعليم والتعلم يف هذا املعهدناللغة العربية فيه وم

.هجناملائب املدير يف أمورنومدير املعهد و ،املؤسسة
ا الباحثة يف هج املصمم نتصميم وتطوير املوفيما يلي اخلطوات اليت قامت 

:على أساس متعدد األبعاد
واملدرسون والطلبة يف تعليم هومشكالتاملعهد حتليل حاجات : اخلطة األوىل- ١

.اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي بياكمبوه
برئيس مؤسسة املعهد املقابلةخالل البيانات من وجدت الباحثة

لية تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذا عمالبيانات من مالحظةاإلسالمي و 
أن هذا املعهد يستعمل املنهج املقرر ،وكذلك من الوثائق املوجودة فيه،املعهد

متوسطة من وزارة الشؤون الدينية لتعليم املواد العامة الالزمة لكل مدرسة 
لكل معهد مواد خاصة متميزة من ،ولكن جبانب ذلك. إسالمية بإندونيسيا

املشكلة املوجودة يف هذا ،ولكن. وكذلك حبالة هذا املعهد،خرىاملعاهد األ
املدرسني أو األساتذة فيه يف قيام داءاملعهد هي عدم وجود املنهج اخلاص أل

اجات احلأهم النتائج يف حتليل فرأت الباحثة أن .عملية التعليم والتعلم
. العربية فيهشكالت يف هذا املعهد هو عدم املنهج اخلاص لتعليم اللغة املو 
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٨٣

هو أكثر ترى الباحثة أن املنهج متعدد األبعاد ،وحلّل هذه املشكلة
وكذلك ،باألهداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية يف هذا املعهدمناسبة

ن األهداف الرئيسية من تعليم أل. بالدوافع لتعلم اللغة العربية من جهة الطلبة
،االتصاليةاللغويةباملهاراتد الطلبة اللغة العربية يف هذا املعهد هي لتزوي

هناك الدوافع ،ذلكوسوى. العربيةاللغةقواعدباستيعابتزويدهموكذلك
ومن أمهها الستيعاب ،املتعددة من الطلبة يف تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد

املهارات اإلتصالية حىت يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية يف عدة مواقف يف 
،وليتمكنوا من فهم القرآن الكرمي واحلديث النبوي وحفظهما،حلياة اليوميةا

وكذلك الدوافع من الوالدين لتزويد أوالدهم بالثقافة اإلسالمية حىت يكونوا من 
.املسلمني اجليدين

واملنهج متعدد األبعاد هو املنهج الذي يعد مناسبا أكثر ألنه يشتمل 
وأيضا هذا املنهج ،يف تعليم اللغة العربيةعلى مجيع هذه األهداف والدوافع 

واملقرر ،وهي املقرر اللغوي،يشتمل على ثالثة عناصر مهمة يف تعليم اللغة
.وهذه كلها ما حيتاج إليها هذا املعهد،واملقرر الثقايف،االتصايل

موضوعات مواقف و الطلبة ورغبتهم عن حاجاتحتليل : والثالثةاخلطة الثانية- ٢
.الطلبةاليت حيتاج إليهاتعيني املوضوعاتو تعليم اللغة العربيةيفاملادة 

واملدرسني والطلبة يف تةوحاجاملعهد مشكلة ما عرفت الباحثة بعد 
فقامت الباحثة بتحليل حاجة الطلبة ورغبتهم عن مواقف،ميدان البحث

د على أساس متعدوموضوعات املادة اليت ستستعملها الباحثة يف تصميم املنهج
.األبعاد

عن املواقف واملوضوعات اليت ميكن ستبانةقد أرسلت الباحثة االو 
للطلبة ستبانةوهذه اال. يف أول شهر مارسلتوزيعها تعلمها يف املعهد اإلسالمي 

من املدرسني ملعرفة حاجة ستبانةأخذت الباحثة اال،واملدرسني يف ذلك املعهد
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٨٤

لون اوما يز ،ن من املدرسة اإلبتدائيةألن الطلبة يف هذا املعهد متخرجو ،الطلبة
م،صغريين .ومدرسوهم أعلم بأحواهلم وحاجا

تطوير مناهج تعليم "وهذه اخلطة مناسبة مبا قاله جاك رتشاد يف كتابه 
موهة األصلية املستهدفة يف حتليل احلاجات هم األشخاص الذين ،"اللغة أن ا

موع. سوف يتم مجع املعلومات منهم ة األصلية يف الربامج اللغوية وتتكون ا
فقد تشتمل ،عادة من متعلمي اللغة ويشرتك أشخاص آخرون يف هذه العملية

موعة األصلية املستهدفة على وزارة الرتبية واملدرسني والطالب واآلباء  ا
وهم الطلبة ،منهمنيوأخذت الباحثة أهم املستهدف٢.واألمهات وغريهم

.واملدرسون
ابيانات اليت حتتاج إليهاوال الباحثة من خالل يف هذه اخلطة أخذ

باملعدل لتحليل اإلحصائي الوصفيتها الباحثة باستخدام احللمث ،ستبانةاال
إما ،مقيدة يف هذا البحثاستبانةوأجرت الباحثة هذا التحليل لكل . ئويامل

.يف تصميم املنهج أو يف معرفة جودة املنهج املصمم
يف ستبانةإذا كانت اجابة الطلبة أو املدرسني لكل نقطة من نقاط اال

،مهم"وإذا كانت يف عمود "٤"فأعطت الباحثة درجة،"مهم جدا"عمود 
فحصلت على ،"مهم إىل حد ما"وإذا يف عمود ،"٣"فحصلت على درجة 

وإذا مل،"١"فحصلت على درجة " غري مهم"وإذا كانت يف عمود ،"٢"درجة 
."٠"فحصلت على درجة ،ا الطلبةهعنبجي

٣:الرمزباستخدامومواقف لكل موضوع ستبانةاالنتائجالباحثةفتشت

. ص،احل بن ناصر الشويرخترمجة ناصر بن عبد اهللا بن غايل وص. تطوير مناهج تعليم اللغة،ريتشاردزجاك٢
٨٧

3 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Peroses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006, h.131

          f
P =            x  100%
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٨٥

P= مائة   منكنسبةالدرجة

f=  واحدملوضوعجائالنتجمموع 

n= واحدج ملوضوعائأقصى النتجمموعة

:تايلصفة النتيجة من هذا الرمز باملعيار التنعيّ مث 
)٤.١(اجلدول 

لدى الطلبة واملدرسنيستبانةمعيار مستوى حتصيل اال
صفةفئات مئوية

مهم جدا%١٠٠-%٨٠
مهم%٧٩-%٦٠
مهم إىل حد ما%٥٩-%٤٠
غري مهم%٣٩- %٠

:ت نتيجة التحليل من هذه املوضوعات واملواقف كما تليفأصبح
رسنيللمدعن املوضوعات واملواقف ستبانةاالنتيجة )أ

)٤.٢(اجلدول 
عن املوضوعات واملواقف اليت ميكن أن تدرس فيهاستبانةاالنتيجة 

)لمدرسنيل(اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي 

المضمونالرقم
التكرار

النسبة 
المئوية

الصفة

٤٣٢١

موضوعات مواقف االستماع والكالم١
جدامهم %٩٧،٥--٩١حتية الناس)أ(
مهم جدا%٩٧،٥--٩١التعارف)ب(

مهم جدا%٨٧،٥--٥٥السؤال عن السكن
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٨٦

مهم جدا%٨٢،٥--٣٧السؤل عن املهنة
مهم جدا%٨٠-٣٦١السؤال عن اهلواية
مهم جدا%٨٠-٥٢٣السؤال عن الوقت

يف املدرسة)ج(
مهم جدا%٨٧،٥--٥٥السؤال عن حجرات املدرسة

مهم جدا%٨٥--٤٦السؤال عن أدوات املدرسة
مهم جدا%٨٧،٥--٥٥السؤال عن املواد الدراسية واحلصة

مهم جدا%٨٠-٣٦١التفاعل اليومي بني الطلبة 
مهم جدا%٨٠-٤٤٢إلقاء التعليمات

األسرة)د(
مهم جدا%٩٢،٥--٧٣السؤال عن أعضاء األسرة

مهم جدا%٩٠--٦٤السؤال عن وظائف أعضاء األسرة
يف املعهد اإلسالمي)ه(

مهم جدا%٨٧،٥--٥٥السؤال عن األنشطة اليومية يف املعهد
مهم جدا%٨٧،٥--٥٥السؤال عن ترتيب يف املعهد

مهم جدا%٨٧،٥--٥٥السؤال عن الربامج األسبوعية يف املعهد
مهم%٧٠-٢٤٤يف السوق أو الدكان)و(
مهم%٧٧،٥-٢٧١يف املطعم واملطبخ)ز(
مهم%٧٠-٢٤٤الكالم بالتلفون)ح(
مهم جدا%٨٧،٥--٥٥يف السجد)ط(

مهم جدا%٨٠--٢٨يف مكان الوضوء
مهم جدا%٨٧،٥-٦٣١صالة اجلماعة

مهم جدا%٨٢،٥-٤٥١ستماع إىل اخلطبةاال
مهم جدا%٨٥-٥٤١األعياد يف اإلسالم)ي(

مهم جدا%٨٥-٥٤١شهر رمضان وعيد الفطر
مهم%٧٧،٥-٢٧١احلج وعيد األضحى

مهم%٧٢،٥-١٧٢يف املستشفى)ك(
مهم%٧٢،٥-١٧٢ة الرياضيةامشاهدة املبار )ل(
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٨٧

مهم%٦٧،٥-١٥٤مشاهدة األفالم أو التلفزيون)م(
مهم%٧٥-١٨١يف السفر)ن(

إىل األماكن السياحية يف سومطرة 
الغربية

مهم%٧٢،٥-١٧٢

مهم%٦٧،٥-٢٣٥السؤال عن اجلهة
مهم%٧٥-٢٦٢السؤال عن الطريق

ممه%٧٧،٥-٢٧١إجازة املعهد اإلسالمي)س(
مهم%٧٥-١٨١املسابقة آخر السنة)ع(

موضوعات ومواقف القراءة٢

مهم جدا%٨٧،٥--٥٥قراءة القرآن الكرمي واحلديث النبوي)أ(
مهم جدا%٨٧،٥--٥٥قراءة نص العربية البسيط)ب(
مهم جدا%٨٢،٥--٣٧قراءة القصة القصرية)ج(
مهم جدا%٨٥--٤٦خلطابة العربية قراءة ا)د(
لة احلائطية للطلبة)ه( مهم%٧٢،٥-٢٥٣قراءة ا
مهم جدا%٨٧،٥--٥٥قراءة تفسري القرآن الكرمي)و(
مهم%٧٧،٥--١٩قراءة احملفوظات العربية)ز(

موضوعات ومواقف الكتابة٣
مهم جدا%٨٠--٢٨كتابة التعبري عن نفسه)أ(
مهم جدا%٨٠-٣٦١كتابة األنشطة اليومية يف املدرسة واملعهد)ب(
مهم%٦٧،٥-١٥٤كتابة الرسالة الرمسية)ج(
مهم%٦٧،٥-١٥٤كتابة الرسائل اإلخوانية)د(
مهم جدا%٨٢،٥--٣٧كتابة اخلطابة البسيطة)ه(
مهم جدا%٨٠--٢٨تلخيص احملاضرة)و(
مهم%٧٠-١٦٣تلخيص األفالم العربية)ز(
مهم%٧٥-١٨١كتابة القصة القصرية)ح(

موعة -١٦٩٢٧٤٥٧ا
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٨٨

للطلبةعن املوضوعات واملواقف ستبانةنتيجة اال)ب
)٤.٣(اجلدول 

اعن املوضوعات واملواقف اليت ميكن أن تدرس فيهستبانةالنتيجة ا
)لطلبةل(اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي 

المضمونالرقم
التكرار

النسبة 
المئوية

الصفة

٤٣٢١
موضوعات مواقف االستماع والكالم١

مهم جدا%٣٩٥٩٧،١٥حتية الناس)أ(
مهم جدا%٢١٢٠٣٨٥،٢٢التعارف)ب(

جدامهم%١٧٢٥٢٨٣،٥٢السؤال عن السكن
مهم%٨٢٤٩٢٧٠،٤٥السؤل عن املهنة

مهم%٨٢٠١٣١٦٧،٦١السؤال عن اهلواية
مهم%٩٢١٧٤٦٦،٤٨السؤال عن الوقت

يف املدرسة)ج(
مهم%٩٢٥٦٣٧١،٥٩السؤال عن حجرات املدرسة

مهم%٩٢٣٨٣٧٠،٤٥السؤال عن أدوات املدرسة
الدراسية السؤال عن املواد

واحلصة
مهم جدا%٢٥١٥٢١٨٥،٢٣

مهم جدا%٢١٢٠٢٨٤،٠٩التفاعل اليومي بني الطلبة 
مهم%١٦١٨٧٢٧٦،١٤إلقاء التعليمات

األسرة)د(
مهم%١٠١٤١٥٤٦٥،٩١السؤال عن أعضاء األسرة

السؤال عن وظائف أعضاء 
األسرة

مهم%٥١٦١٩٤٦٢،٥

يف املعهد اإلسالمي)ه(
مهم جدا%٢٢١٨٤٨٥،٢٣السؤال عن األنشطة اليومية يف 
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٨٩

املعهد
مهم جدا%٢٢٢٠١٨٥،٢٣رتتيب يف املعهدالالسؤال عن 

السؤال عن الربامج األسبوعية 
يف املعهد

مهم جدا%١٨٤،٠٩-٢١٢١

إىل حد مامهم %١١٤٢٠٨٥٣،٤١يف السوق أو الدكان)و(
مهم%٤١٥٢٠٤٦٠يف املطعم واملطبخ)ز(
مهم%٥١٧٢٠٤٦٥،٣٤الكالم بالتلفون)ح(
مهم جدا%٢٥١٧١١٨٧،٥يف السجد)ط(

مهم جدا%١٧٢١٣١٧٨،٤١يف مكان الوضوء
مهم جدا%٨٩،٧٧--٢٦١٨صالة اجلماعة

مهم جدا%٢٣١٦١١٨١،٢٥االستماع إىل اخلطبة
مهم جدا%٣٠١٠١١٨٦،٩٣األعياد يف اإلسالم)ي(

مهم جدا%٢٨١٣١١٨٧،٥شهر رمضان وعيد الفطر
مهم%٢١٩٩٤٧٥،٥٧احلج وعيد األضحى

مهم%٤١٥٢٠٤٦٠يف املستشفى)ك(
مهم%٦١١٢٤٢٦٠،٨٠ة الرياضيةامشاهدة املبار )ل(
مهم إىل حد ما%٦٧٢٦٤٥٧،٣٩زيونفالم أو التلفمشاهدة األ)م(
مهم إىل حد ما%٧١١١٨١٥٥،٦٨يف السفر)ن(

إىل األماكن السياحية يف 
سومطرة الغربية

مهم%١٠١٤٢٠٦٩،٣٢

مهم%٩١٨١٥١٦٨،٧٥السؤال عن اجلهة
مهم%١٠٢١١١٢٧٢،١٦السؤال عن الطريق

مهم جدا%٨٠،١١-١٧١٧١١اإلسالميإجازة املعهد)س(
مهم%١٦١٧٧٢٧٤،٤٣املسابقة آخر السنة)ع(

موضوعات ومواقف القراءة٢
قراءة القرآن الكرمي واحلديث )ح(

النبوي
مهم جدا%١٨٩،٧٧-٣١١١

مهم جدا%٨٨،٦٤-٢٨١٤١قراءة نص العربية البسيطة)ط(
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٩٠

مهم جدا%٢٥١٥٣١٨٦،٣٦ة القصريةقراءة القص)ي(
مهم جدا%٨٦،٩٣-٢٧١٣٣قراءة اخلطابة العربية )ك(
لة احلائطية للطلبة)ل( مهم جدا%٨٥،٨٠-٢٦١٣٤قراءة ا
مهم جدا%٨٨،٦٤-٢٩١٢٢قراءة تفسري القرآن الكرمي)م(
مهم جدا%١٨٥،٢٣-٢٣١٩قراءة احملفوظات العربية)ن(

موضوعات ومواقف الكتابة٣
مهم جدا%٨٠،١١-١٧٢١٥كتابة التعبري عن نفسه)ط(
كتابة األنشطة اليومية يف املدرسة )ي(

واملعهد
مهم%٧٢،٧٣-١٢١٨١٣

مهم%٧٧،٢٧-١٤٢٠١٠كتابة الرسالة الرمسية)ك(
مهم%٧١،٥٩-١١١٦١٧كتابة الرسائل اإلخوانية)ل(
مهم%٧٨،٤١-١٦٢٠٧كتابة اخلطابة البسيطة)م(
مهم%٧٨،٤١-١٦٢٠٧تلخيص احملاضرة)ن(
مهم%٩١٩١٥١٠٧٥،٥٧تلخيص األفالم العربية)س(
مهم%٧٥،٥٧-١٥١٧١١كتابة القصة القصرية)ع(

موعة ٨٢٨٨٣٤٤٢٤٧٩ا

نتيجة : وهي،من اجلدولني السابقنيستبانةوجدت الباحثة نتيجة اال
واقف اليت حيتاجون إليها عن املوضوعات وامللطلبةوللمدرسنيلستبانةاال

ا الباحثة واستعملتها يف . فيها الطلبةويرغب واملوضوعات واملوافق اليت أخذ
نتيجة و ". مهم"و" مهم جدا"صفة حصلت علىتصميم املنهج هي اليت 

"مهم"و)موضوعا٣١("مهم جدا"صفة حصلت علىسني للمدر ستبانةاال
ألن كله مناسبة حباجات ،تيجة إىل التحليلوال حتتاج هذه الن،)موضوعا١٩(

.الطلبة
(مهم جدا"صفة حصلت علىللطلبة ستبانةوأما نتيجة اال  "٢٣

(مهم"و) موضوعا (مهم إىل حد ما"و) موضوعا٢٤"  ). موضوعات٣" 
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٩١

مجعت الباحثة . ت الثالث حتتاج إىل التحليل التايلهذه املوضوعا،ولذلك
.للمدرسني والطلبة يف هذه املوضوعات الثالثةستبانةنتيجة اال
من املدرسني والطلبة يف املوضوعات واملواقف ستبانةمعدل نتيجة االو 

:حللتها الباحثة يف اجلدول التايلاملعينة اليت حتتاج إىل التحليل لتثبيثها
)٤.٤(اجلدول 

من املدرسني والطلبةستبانةنتيجة االمعدل

ويتضح من اجلداول السابقة أن كل موضوع ومواقف الذي إختارته 
مهم "ألن كله يصل إىل صفة ،مناسب حباجات املعهد ورغبة الطلبة فيه،الباحثة

مستعملة يف لتكون مث عّينت الباحثة هذه املوضوعات واملواقف ". مهم"و" جدا
املوضوعات واملواقف   فأصبح.تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية يف هذا املعهد

:كما تلي

الموضوعات والمواقفالرقم
النسبة المئوية من

الصفةالمعدل
الطلبةالمدرسين

مهم%٦١،٧١%٥٣،٤١%٧٠يف السوق أو الدكان١
مهم%٦٢،٩٥%٥٧،٣٩%٦٧،٥مشاهدة األفالم أو التلفيزيون٢
مهم%٦٥،٣٤%٥٥،٦٨%٧٥يف السفر٣
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٩٢

تصميم منهج تعليم اللغة العربية على أساس متعدد األبعاد : اخلطة الرابعة- ٣
ممبراعاة حاجات املعهد وال وعملية تصميم هذا املنهج . طلبة ومستوى قدر

:تتكون من
ا الباحثة يف ،حتليل املواقف وتعيني املوضوعات)أ وهذا اخلطة قد مرت 

.الشرح السابق
مث ختطيط الغايات ونتائج التعليم)ب

يستند املنهج متعدد األبعاد إىل أربع خطط دراسية أو مقررات 
واملقرر االتصايل واملقرر العام لتعليم ،ر الثقايفواملقر ،املقرر اللغوي: وهي

الموضوعات والمواقف في تعليم اللغة العربية -١
موضوعات االستماع والكالم ومواقفهما)أ

حتية الناس)١
التعارف)٢

السؤال عن السكن-
السؤل عن املهنة-
السؤال عن اهلواية-
السؤال عن الوقت-

يف املدرسة)٣
السؤال عن حجرات املدرسة-
السؤال عن أدوات املدرسة-
السؤال عن املواد الدراسية واحلصة-
التفاعل اليومي بني الطلبة -
إلقاء التعليمات-

األسرة)٤
السؤال عن أعضاء األسرة-
السؤال عن وظائف أعضاء األسرة-

يف املعهد اإلسالمي)٥
السؤال عن األنشطة اليومية يف املعهد-
عهدالسؤال عن ترتيب يف امل-

السؤال عن الربامج األسبوعية يف املعهد-
يف السوق أو الدكان)٦
يف املطعم واملطبخ)٧
الكالم بالتلفون)٨
يف السجد)٩

يف مكان الوضوء-
صالة اجلماعة-
االستماع إىل اخلطبة-

األعياد يف اإلسالم)١٠
شهر رمضان وعيد الفطر-
احلج وعيد األضحى-

يف املستشفى)١١
مشاهدة املباراة الرياضية)١٢
مشاهدة األفالم أو التلفيزيون)١٣
يف السفر)١٤

إىل األماكن السياحية يف سومطرة -
الغربية

السؤال عن اجلهة-
السؤال عن الطريق-

إجازة املعهد اإلسالمي)١٥
املسابقة آخر السنة)١٦

موضوعات ومواقف القراءة)ب
قراءة القرآن الكرمي )١

النبويواحلديث
قراءة نص العربية البسيطة)٢
قراءة القصة القصرية)٣
قراءة اخلطابة العربية )٤
لة احلائطية للطلبة)٥ قراءة ا
قراءة تفسري القرآن الكرمي)٦
قراءة احملفوظات العربية)٧

موضوعات ومواقف الكتابة)ج
كتابة التعبري عن نفسه)١
كتابة األنشطة اليومية يف )٢

درسة واملعهدامل
كتابة الرسالة الرمسية)٣
كتابة الرسائل اإلخوانية)٤
كتابة اخلطابة البسيطة)٥
تلخيص احملاضرة)٦
تلخيص األفالم العربية)٧
كتابة القصة القصرية)٨
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٩٣

املقرر األخري ويري رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة بأن٤.اللغة
ستويات املتقدمة اليت تصبح املإال يف ال ضرورة له " املقرر العام لتعليم اللغة"

أخذ تال ،كلذول٥.اللغة األجنبية بالنسبة للدارس أداة للدراسة األكادميية
،الباحثة هذا املقرر جزءا يف املنهج املصمم لتعليم اللغة العربية يف هذا املعهد

.ألن هذا املعهد للمبتدئني
بتنظيم عملية هلم صلةاملدرسني ومن احتاجت الباحثة إىل آراء

وهم رئيس املؤسسة ومدير املعهد اإلسالمي ،التعليم والتعلم يف هذا املعهد
وزعت كذلك الباحثة االستبانات عن ،ولذلك. يف أمور املنهجونائب املدير

وراعت الباحثة تناسب هذه ،أهداف تعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي
.مبضمون املنهج على أساس متعدد األبعادستبانةاال

عن األهداف العامة لتعليم اللغة ستبانةوفيما يلي حتليل نتائج اال
خلاصة للمقررات واألهداف اخلاصة للمهارات اللغوية واألهداف ا،العربية

.وقواعد العربية
عن األهداف العامة لتعليم اللغة العربيةستبانةالنتيجة ا)١

)٤.٥(اجلدول 
عن األهداف العامة لتعليم اللغة العربيةستبانةالنتيجة ا

المقررات واألهدافالرقم
ويةالنسبة المئ/ عدد التكرار

%ال%نعم

المقرر اللغوي١
%٢٢٠%٨٨٠مها وظيفيا وتركيبيا يف استخدافهم اللغة العربية و على ةلبالطةقدر 

،)١٩٨٩إيسيسكو : الرباط(،- مناهجه وأساليبه-تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي أمحد طعيمة٤
١٠٦. ص

: إيسيسكو،تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج واالستراتيجيات،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة٥
١٤١. ص،م٢٠٠٦،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
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٩٤

.الكفاية االتصاليةيتوفر فيه الكالم والقراءة والكتابة يف شكل 
املادة البسيطة املسموعة بشكل احلوار أو ةيفهم الطلبأن : االستماع

.هومواقفاالستماع ضوعات مو يفالبيان 
٢٢٠%٨٨٠%

يفشفهيا بشكل احلوار أو البيان ريعبتة علىلبة الطقدر : الكالم  
.هومواقفالكالم موضوعات 

١١٠%٩٩٠%

النص البسيط املكتوب من خالل عملية ةلبيفهم الطأن : القراءة  
.هاومواقفالقراءة موضوعات يف القراءة 

١١٠%٩٩٠%

أو الصحيحة على كتابة اجلملة املفيدة أو العبارات ةالطلبةقدر : ة الكتاب
يف أو النصوص البسيطة اتاألفكار الرئيسية يف الفقر 

.هاواقفمو الكتابةموضوعات

٤٤٠%٦٦٠%

المقرر الثقافي٢
لغة القرآن ولغة الثقافة واحلضارة اإلسالمية ،اللغة العربيةةلبأن حيب الط

وااليومية حىت يصبحمها يف حياو الثقافة اإلسالمية ويطبقواويكتسب
.كرميةالخالق األبينجيدنيمسلم

٢٢٠%٨٨٠%

المقرر االتصالي٣
مباللغة العربية يف مواقف خمتلفة من حياواأن يتصلة علىالطلبةقدر 

.اليومية من خالل السياق اإلجتماعي املقبول مشافهة وكتابة
٢٢٠%٨٨٠%

موعة %١٤٢٠%٥٦٨٠ا

كل هدف عام لتعليم اللغة العربية ناجلدول السابق أنيتضح م
ظيم نكثريا بتنيتعلقو نالذي عرضته الباحثة إىل املدرسي اللغة العربية وم

. ها املعهدإليمبا حيتاجاسبنعملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذا املعهد م
حصل علىستبانةكل هدف عام يف هذه االنهذا الشرح أنل موالدلي
حصلت ستة أهداف ". مهم"و" مهم جدا"ها صفتو ،%٩٠- %٦٠درجة 
حصل وهدف واحد ،%١٠٠-%٨٠بني وهي ،"مهم جدا"صفةعلى
%.٧٩- %٦٠وهو بني ،"مهم"صفةعلى
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٩٥

عن األهداف اخلاصة للمقرراتستبانةاالنتيجة )٢
)٤.٦(اجلدول 

عن األهداف اخلاصة للمقرراتستبانةاالنتيجة 

المقررات واألهدافالرقم
النسبة المئوية/ عدد التكرار

%ال%نعم

المقرر اللغوي١
القرآن الكرمي واحلديث ؤواأن يقر حتقيق قدرة الطلبة على )أ(

النبوي الشريف
١٠١٠٠%--

العربية البسيطة اجلملةؤواأن يقر الطلبة على ةقدر حتقيق )ب(
املطبوعة يف الكتب والصحف العربية

١٠١٠٠%--

مجال اللغة العربية وبالغتها من خالل الطلبة دركيأن )ج(
الرتاث األديب للغة

٦٦٠%٤٤٠%

باللغة العربية مع الطلبة على التحدث ةقدر حتقيق )د(
يف احلياة اليومية يف املعهدمأصدقائه

٢٢٠%٨٨٠%

--%١٠١٠٠إىل اخلطبة العربية البسيطةالطلبةيستمعأن )ه(
االطلبة يعرف أن )و( %٢٢٠%٨٨٠خصائص اللغة العربية ومسا

المقرر الثقافي٢
الدين اإلسالمي بأركانه وعقائده الطلبةيفهمأن )أ(

وعباداته وتشريعاته
١٠١٠٠%--

%٣٣٠%٧٧٠القرآن الكرميتفسري الطلبة يفهم أن )ب(
سرية الرسول او احلديث الشريف ويعرفالطلبة يفهم أن )ج(

صلى اهللا عليه وسلم
٢٢٠%٨٨٠%

--%١٠١٠٠التاريخ اإلسالمي الطلبة يفهم أن )د(
--%١٠١٠٠ما تيسر من القرآن الكرميالطلبة حيفظ أن )ه(
املعلومات واملعارف عن جمموعة من الطلبة يعرف أن )و(

الثقافة العربية اإلسالمية
٣٣٠%٧٧٠%

المقرر االتصالي٣
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٩٦

--%١٠١٠٠بفهم ملتحدث باللغة العربيةالطلبة يستمع أن )أ(
%٢٢٠%٨٨٠بالعربية يف مواقف احلياة املختلفةالطلبة يتحدث أن )ب(

وناشرا للدين باللغة العربية داعياالطلبة خيطب أن )ج(
اإلسالمي

١١٠%٩٩٠%

املقروء البسيط او ويفهم،قراءة صحيحةالطلبة يقرأ أن )د(
هو ويستوعب

١٠١٠٠%--

عن او ويعرب ،كتابة صحيحة إمالئياالطلبة  يكتب أن )ه(
بلغة بسيطةمأفكاره

١٠١٠٠%--

موعة %٢١١٢،٣٥%١٤٩٨٧،٦٥ا

لتعليم اللغة ةف عاماهدمعظم أناجلدول السابق أنيتضح م

كثريا هلم صلة نالعربية الذي عرضته الباحثة إىل املدرسي اللغة العربية وم

ها إلياسب مبا حيتاجنظيم عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذا املعهد منبت

مهم "لى صفة حصلت عاهدف١٤نهذا الشرح أنوالدليل م. املعهد

وهو ،"مهم"إىل صفة حصالانوهدف،%١٠٠-%٨٠وهي بني،"جدا

%. ٧٩-%٦٠بني

"وهو،وأما هدف واحد يف املقرر اللغوي مجال الطلبة دركيأن : 

،%٤٠حصل على،"اللغة العربية وبالغتها من خالل الرتاث األديب للغة

وهذه النتيجة تدل أن ليس هذا اهلدف من . "مهم إىل حد ما"وصفته 

ألن هذا اهلدف ال ،ليم اللغة العربية يف هذا املعهدأهداف ضرورة يف تع

تركت الباحثة هذا اهلدف وال ،ولذلك.يناسب كثريا بالطلبة من املبتدئني

.يف هذا املنهج املصمماخلاصة للمقررات أدخلته إىل األهداف 
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٩٧

للمهارات اللغوية وقواعد العربيةعن األهداف اخلاصة ستبانةاالنتيجة )٣
)٤.٧(اجلدول 

وقواعد العربيةعن األهداف اخلاصة للمهارات اللغويةستبانةاالنتيجة 

األهداف للمهارات اللغوية والقواعدالرقم
النسبة المئوية/ عدد التكرار

%ال%نعم

مهارة االستماع١
%١١٠%٩٩٠بني أصوات لغته وأصوات العربيةالطلبة مييز أن )أ(
--%١٠١٠٠بني أصوات اللغة العربيةالطلبة ز مييأن )ب(
%٣٣٠%٧٧٠نظام التنغيم والنرب يف العربيةالطلبة يعرف أن )ج(
يتحدث يف املتحدث بالعربية عندماالطلبة يفهم أن )د(

م اليوميةموضوعات مألوفة يف حيا
١٠١٠٠%--

--%١٠١٠٠ريات الشائعةوالتعب،بعض عبارات التحيةالطلبة يفهم أن )ه(
ها يف املواد و بعض العبارات اليت يتعلمالطلبة يفهم أن )و(

هاو التعليمية ويستوعب
١١٠%٩٩٠%

%١١٠%٩٩٠الداللة الصوتية لعالمات الرتقيمالطلبة يفهم أن )ز(
مهارة الكالم٢

%٢٢٠%٨٨٠وخمارجهعلى النظام الصويت للغة العربيةالطلبة يسيطر أن )أ(
يف احلاضر واملاضي باللغة معن خرباالطلبةيعربأن )ب(

البسيطة الصحيحة
٤٤٠%٦٦٠%

مواقف وأفكار تتصل مبا واويشرحواويصفالطلبة يعيد أن )ج(
ه من مواد تعليميةو سبق أن درس

٥٥٠%٥٥٠%

سواء مدخل احلديث املناسب للموقفالطلبة خيتار أن )د(
أكان املوقف رمسيا أو غري رمسي

٤٤٠%٦٦٠%

وباللغة األم ةالعربيثنائيا باقاموسالطلبة يستخدم أن )ه(
كالمالأثناء إليها ونللبحث عن كلمة أو أكثر حيتاج

١١٠%٩٩٠%

مهارة القراءة٣
%٤٤٠%٦٦٠قراءة جهرية مع نطق وتنغيم منصا مألوفا هلالطلبة يقرأ أن )أ(
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٩٨

ومني مفه
--%١٠١٠٠املقروء البسيطواقراءة صامتة ويفهمالطلبة يقرأ أن )ب(
عن املعىن مستخدما عالمات ميف قراءالطلبة يعرب أن )ج(

الرتقيم
٣٣٠%٧٧٠%

%٤٤٠%٦٦٠ممادة مقروءة مألوفة هلالطلبة يفهم أن )د(
%٤٤٠%٦٦٠رئيسية من قراءة النص البسيطالفكرة الالطلبة يستنتج أن )ه(
أن يستخدم الطلبة القاموس العريب الثنائي للبحث عن )و(

عن فهمها عن طريق السياق وناملفردات اليت يعجز 
إليها أثناء القراءةونحيتاجو 

١١٠%٩٩٠%

مهارة الكتابة٤
مل قواعد كتابة احلروف والكلمات واجلالطلبة يدرك أن )أ(

العربية
٢٢٠%٨٨٠%

عالمات الرتقيم ميف كتابتهالطلبة يستخدم أن )ب(
استخداما صحيحا

٢٢٠%٨٨٠%

كتابة بعض املالحظات أو التعبريات الطلبة  يسجل أن )ج(
الشفوية

٣٣٠%٧٧٠%

ها من و مجلة كاملة املعىن يسمعالطلبة يكتب أن )د(
متحدث

٢٢٠%٨٨٠%

من أسئلة مإجابة عن ما يطرح عليهالطلبة كتب يأن )ه(
عنوانالو االسمحول 

١١٠%٩٩٠%

القاموس الثنائي للبحث عن كلمات الطلبة يستخدم أن )و(
فيهونعلى التعبري عن املعىن الذي يرغبمتساعده

١٠١٠٠%--

يف الرسائل البسيطة أو مكتابة عن أفكارهالطلبةيعربأن )ز(
قواعد وأصول كتابة الرسائل نيمستخدم،البطاقات

والبطاقات

٢٢٠%٨٨٠%

يف شكل الكتابة البسيطة معن أفكارهالطلبة يعرب أن )ح(
أو القصة القصرية

٢٢٠%٨٨٠%

%١١٠%٩٩٠ه من اللغة وعنها إذا ما طلب و عما تعلمالطلبة يعرب أن )ط(
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٩٩

والتقوميختبارذلك يف مواقف االممنه
ليم قواعد العربيةتع٥

القواعد النحوية والصرفية البسيطة ةيفهم الطلبأن )أ(
ها يف اجلمل املفيدةو أن يستخدمواويستطيع

٢٢٠%٨٨٠%

القواعد البسيطة يف اجلمل واأن يطبقة على يقدر الطلبأن )ب(
املستعملة يف الكالم اليومي

٢٢٠%٨٨٠%

هذه و ،حماكاة األساليب الصحيحةلى عةيقدر الطلبأن )ج(
احملاكاة مبنية على أساس مفهوم

٤٤٠%٦٦٠%

%٣٣٠%٧٧٠وصحة األداء يف الكالم،سالمة العبارةةيقدر الطلبأن )د(
،على اكتساب العادات املقبولة من التعبريةلبأن يقدر الط)ه(

شفويا أم حتريريا
٣٣٠%٧٧٠%

موعة %٦٧٢٠،٩٤%٢٥٣٧٩،٠٦ا

معظم أهداف عامة لتعليم اللغة ناجلدول السابق أنيتضح م

كثريا هلم صلة نلى املدرسي اللغة العربية ومعالعربية الذي عرضته الباحثة 

ه إلياسب مبا حيتاجنظيم عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذا املعهد منبت

مهم "صفة علىحصلت هدفا ٢٠نهذا الشرح أنوالدليل م. املعهد

،"مهم"صفة حصلت علىهدفا ١١و،%١٠٠-%٨٠وهي بني ،"جدا

%. ٧٩-%٦٠وهو بني 

"وهو،د يف مهارة الكالميواحالدف اهلوأما  الطلبة أن يعيد : 

مواقف وأفكار تتصل مبا سبق أن درسوه من مواد واويشرحواويصف

جة وهذه النتي". مهم إىل حد ما"وصفته ،%٥٠حصل على،"تعليمية

ضرورة يف تعليم اللغة العربية يف الهداف األتدل أن ليس هذا اهلدف من 

يم عند آراء املدرسني تركيز يف التعلعليه ليس ألن هذا اهلدف ،هذا املعهد
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١٠٠

تركت الباحثة هذا ،لذلكو . واملسؤولني باملنهج يف هذا املعهد

يف لعربية اللغوية وقوعد ارات هااألهداف اخلاصة للميفدخله تاهلدف ومل

فتصبح أهداف تعليم اللغة العربية يف هذا املنهج كما .هذا املنهج املصمم

:يلي
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١٠١

األهداف العامة لتعليم اللغة العربية-١
قدرة الطلبة على فهم اللغة العربية :  المقررات اللغوية)أ

واستخدامها وظيفيا وتركيبيا يف الكالم والقراءة والكتابة يف 
.اءة االتصاليةشكل يتوفر فيه الكف

أن يفهم الطلبة املادة البسيطة املسموعة بشكل : االستماع)١
.احلوار أو البيان يف موضوعات االستماع ومواقفه

قدرة الطلبة على التعبري شفهيا بشكل احلوار أو : الكالم)٢
.البيان يف موضوعات الكالم ومواقفه

ن خالل أن يفهم الطلبة النص البسيط املكتوب م: القراءة)٣
.عملية القراءة يف موضوعات القراءة ومواقفها

قدرة الطلبة على كتابة اجلملة املفيدة أو العبارات : الكتابة)٤
الصحيحة أو األفكار الرئيسية يف الفقرات أو النصوص 

.البسيطة يف موضوعات الكتابة ومواقفها
رآن لغة الق،حيب الطلبة اللغة العربيةأن: المقررات الثقافية)ب

ولغة الثقافة واحلضارة اإلسالمية ويكتسبوا الثقافة اإلسالمية 
م اليومية حىت يصبحوا مسلمني جيدين  ويطبقوها يف حيا

.باألخالق الكرمية
قدرة الطلبة على أن يتصلوا باللغة  :المقررات االتصالية

م اليومية من خالل السياق  العربية يف مواقف خمتلفة من حيا
.قبول مشافهة وكتابةاإلجتماعي امل

األهداف الخاصة للمقررات الثالثة-٢
األهداف الخاصة للمقرر اللغوي)أ

حتقيق قدرة الطلبة على أن يقرؤوا القرآن الكرمي واحلديث )١
النبوي الشريف

حتقيق قدرة الطلبة على أن يقرؤوا اجلملة العربية البسيطة )٢
املطبوعة يف الكتب والصحف العربية

يق قدرة الطلبة على التحدث باللغة العربية مع أصدقائهم حتق)٣
يف احلياة اليومية يف املعهد

أن يستمع الطلبة إىل اخلطبة العربية البسيطة)٤
ا)٥ أن يعرف الطلبة خصائص اللغة العربية ومسا
:األهداف الخاصة للمقرر الثقافي)ب

وعباداته أن يفهم الطلبة الدين اإلسالمي بأركانه وعقائده)١
.وتشريعاته

أن يفهم الطلبة تفسري القرآن الكرمي)٢

أن يفهم الطلبة احلديث الشريف ويعرف سرية الرسول صلى اهللا )٣
عليه وسلم

أن يفهم الطلبة التاريخ اإلسالمي )٤
أن حيفظ الطلبة ما تيسر من القرآن الكرمي)٥
ن الثقافة العربية أن يعرف الطلبة جمموعة من املعلومات واملعارف ع)٦

اإلسالمية
:األهداف الخاصة للمقرر االتصالي)ج

أن يستمع الطلبة بفهم ملتحدث باللغة العربية)١
أن يتحدث الطلبة بالعربية يف مواقف احلياة املختلفة)٢
ويفهموا املقروء البسيط ويستوعبوه،أن يقرأ الطلبة قراءة صحيحة)٣
بية داعيا وناشرا للدين اإلسالميأن خيطب الطلبة باللغة العر )٤
ويعربوا عن أفكارهم بلغة ،أن يكتب الطلبة كتابة صحيحة إمالئيا)٥

بسيطة
وقواعد العربيةاألهداف الخاصة للمهارات اللغوية-٣

األهداف الخاصة لمهارة االستماع)أ
أن مييز الطلبة بني أصوات لغته وأصوات العربية)١
أصوات اللغة العربيةأن مييز الطلبة بني)٢
أن يفهم الطلبة املتحدث بالعربية عندما يتحدث يف موضوعات )٣

م اليومية مألوفة يف حيا
أن يعرف الطلبة نظام التنغيم والنرب يف العربية)٤
والتعبريات الشائعة،أن يفهم الطلبة بعض عبارات التحية)٥
املواد التعليمية أن يفهم الطلبة بعض العبارات اليت يتعلموها يف)٦

ويستوعبوها
أن يفهم الطلبة الداللة الصوتية لعالمات الرتقيم)٧

األهداف الخاصة لمهارة الكالم)ب
م يف احلاضر واملاضي باللغة البسيطة )١ أن يعرب الطلبة عن خربا

الصحيحة
أن يسيطر الطلبة على النظام الصويت للغة العربية وخمارجه)٢
بة مدخل احلديث املناسب للموقف سواء أكان أن خيتار الطل)٣

املوقف رمسيا أو غري رمسي
أن يستخدم الطلبة قاموسا ثنائيا بالعربية وباللغة األم للبحث عن  )٤

كلمة أو أكثر حيتاجون إليها أثناء الكالم
األهداف الخاصة لمهارة القراءة)ج

وتنغيم مفهومنيأن يقرأ الطلبة نصا مألوفا هلم قراءة جهرية مع نطق )١
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١٠٢

مراعاة أسس البد من ،لكي تنجح عملية بناء أو تصميم املنهج
٦:ومن هذه األسس والشروط . وشروط صياغة األهداف صياغة سلوكية

.يكون اهلدف حمددا وواضحا)١
.نستطيع مالحظته يف ذاته أو يف نتائجه)٢
.نستطيع قياسه وتقديره بشكل دقيق)٣
.ى الطالبيذكر على أساس مستو )٤
.يرد يف عبارة اهلدف ما يعرف باسم احلد األدىن لألداء)٥
.تشتمل عبارة اهلدف على فعل سلوكي يشري إىل نوع السلوك اللغوي)٦
.تشمل جوانب السلوك املعريف واملهاري والوجداين)٧
:يكتب اهلدف طبقا للمكونات التالية)٨

١٢٣-١٢٢.ص،املرجع السابق،دي أمحد طعيمة وحممد كامل الناقةشر ٦

أن يقرأ الطلبة قراءة صامتة ويفهموا املقروء البسيط)٢
م عن املعىن مستخدما عالمات الرتقيم)٣ أن يعرب الطلبة يف قراء
أن يفهم الطلبة مادة مقروءة مألوفة هلم )٤
أن يستنتج الطلبة الفكرة الرئيسية من قراءة النص البسيط)٥
موس العريب الثنائي للبحث عن املفردات أن يستخدم الطلبة القا)٦

اليت يعجزون عن فهمها عن طريق السياق وحيتاجون إليها أثناء 
القراءة

األهداف الخاصة لمهارة الكتابة)د
أن يدرك الطلبة قواعد كتابة احلروف والكلمات واجلمل العربية)١
أن يستخدم الطلبة يف كتابتهم عالمات الرتقيم استخداما )٢

اصحيح
أن يسجل الطلبة كتابة بعض املالحظات أو التعبريات الشفوية)٣
أن يكتب الطلبة مجلة كاملة املعىن يسمعوها من متحدث)٤
أن يكتب الطلبة إجابة عن ما يطرح عليهم من أسئلة حول )٥

االسم والعنوان
أن يستخدم الطلبة القاموس الثنائي للبحث عن كلمات )٦

املعىن الذي يرغبون فيهتساعدهم على التعبري عن

أن يعرب الطلبة كتابة عن أفكارهم يف الرسائل البسيطة أو )٧
مستخدما قواعد وأصول كتابة الرسائل والبطاقات،البطاقات

أن يعرب الطلبة عن أفكارهم يف شكل الكتابة البسيطة أو القصة )٨
القصرية

طلب منهم ذلك أن يعرب الطلبة عما تعلموه من اللغة وعنها إذا ما )٢
يف مواقف االختبار والتقومي

األهداف الخاصة لتعليم قوعد العربية)ه
أن يفهم الطلبة القواعد النحوية والصرفية البسيطة ويستطيعوا أن )١

يستخدموها يف اجلمل املفيدة
أن يقدر الطلبة على أن يطبقوا القواعد البسيطة يف اجلمل )٢

املستعملة يف الكالم اليومي
وهذه احملاكاة ،أن يقدر الطلبة على حماكاة األساليب الصحيحة)٣

مبنية على أساس مفهوم
وصحة األداء يف الكالم،أن يقدر الطلبة سالمة العبارة)٤
شفويا ،أن يقدر الطلبة على اكتساب العادات املقبولة من التعبري)٥

أم حتريريا

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٣

.احلد األدىن لألداء+ مصطلح من املادة + طالب + فعل سلوكي + أن 
،شروط يف كتابة هذه األهدافالراعت الباحثة هذه األسس و وقد 

.كما ظهرت يف اجلداول السابقة
ينبغي أن تتضمن : وشرح كذلك حممود كامل الناقة وفتحي يونس بأن

ا عدة مستويات من أهداف منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
٧:األهداف

أهداف عامة للمنهج)١
وهي االستماع ،أهداف عامة لكل مهارة من مهارات اللغة األربع)٢

.والتحدث والقراءة والكتابة
أو اليت نسعى إىل ،وهي األهداف السلوكية املبتغاة: أهداف خاصة)٣

حتقيقها من تعليم كل مهارة من مهارات اللغة األربع
ا ،تأهداف خاصة باملستويا)٤ فلدينا يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

واملستوى املتوسط واملستوى ،ثالثة مستويات هي املستوى اإلبتدائي
.املتقدم

وقد صممت الباحثة عدة مستويات ألهداف تعليم اللغة العربية 
:كما يلي،على أساس متعدد األبعاد

وهي تتكون من هدف ،أهداف عامة للمنهج على أساس متعدد األبعاد)١
وهي اهلدف للمقرر اللغوي ،عام لكل مقررات أو عناصر هذا املنهج

.واهلدف للمقرر الثقايف واهلدف للمقرر االتصايل
وهي مهارة االستماع ،لكل مهارة من مهارات اللغة األربعأهداف عامة)٢

وأهداف عامة لكل مهارة يف هذا املنهج . والكالم والقراءة الكتابة
.بة حتت اهلدف العام للمقرر اللغويمكتو 

١٢٤-١٢٣. ص،املرجع نفسه٧
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١٠٤

.أهداف خاصة لكل مقرر يف املنهج على أساس متعدد األبعاد)٣
.مهارات اللغة األربع وقواعد العربيةأهداف خاصة لكل مهارة من)٤
ولكن ،خيتص هذا املعهد للمستوى املبتدئني. أهداف خاصة باملستويات)٥

لكل صف يف عدة مواد دراسية هداف اخلاصة املعينة األميزت الباحثة 
م م يف نفس ،لتدرج يف التعلمو حسب مستوى قدر برغم من أ

.وهي مستوى املبتدئني،املستوى حقيقة

ختطيط الدورات وتصميم املقررات: اخلطة اخلامسة- ٤
يقصد جاك رتشارد بالدورات واملقررات يف هذه اخلطة هي جمموعة 

هداف العامة واألهداف اخلاصة اليت مت بناء على األ،من املواد التدرسية
٨.حتديدها للربامج اللغوي

ا الباحثة لتصميم املنهج على أما املقررات أو الدورات اليت ا ختار
تناسبها ،أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي

بتحليل ختبارفبدأت كذلك هذا اال،سهالباحثة حباجات املعهد نف
ذا ستبانةاحلاجات بتوزيع اال إىل املدرسي اللغة العربية فيه واملسؤولني 

عن املواد من املقررات املتعلقة باللغة ستبانةوفيما يلي نتيجة اال. األمر
.العربية

)٤.٨(اجلدول 
ربية عن املواد من املقررات املتعلقة باللغة العستبانةالانتيجة 

اليت ميكن أن تدرسها يف املعهد اإلسالمي

المضمونالرقم
التكرار

النسبة 
المئوية

الصفة

٤٣٢١

١٧٨. ص،املرجع السابق،ريتشاردزجاك٨
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١٠٥

المقرر اللغوي١
مهم جدا%٩٧،٥--٩١.تصنيفها وأنواعها وخمارجها،األصوات العربية)أ(
مهم جدا%٩٢،٥--٧٣أساسيات النحو )ب(
مهم جدا%٩٠--٦٤الصرفأساسيات )ج(
األساليب البالغية العربية األساسية من خالل )د(

النصوص مستمدة من القرآن الكرمي واحلديث 
النبوي الشريف وخمتارات من األدب العريب

مهم جدا%٨٠-٢٦٣

جمموعة من املوضوعات والنصوص لتعليم )ه(
وتتضمن هذه ،مهارات القراءة والكتابة

وص أفكارا تتصل بالثقافة العربية اإلسالميةالنص

مهم%٧٧،٥-٣٥٢

المقرر الثقافي٢
مهم جدا%٩٢،٥--٧٣مقرر يف قراءة القرآن وتالوته)أ(
مهم جدا%٨٧،٥--٥٥مقرر يف تفسري القرآن الكرمي وفهمه)ب(
مهم جدا%٨٢،٥--٣٧مقرر يف دراسة احلديث النبوي الشريف )ج(
مهم%٧٥-٤٢٤وحياة اخللفاء الراشدين ،مقرر يف السرية النبوية)د(
مهم جدا%٩٢،٥--٧٣مقرر يف حفظ القرآن الكرمي)ه(
مهم جدا%٩٢،٥--٧٣مقرر يف العبادات )و(
مهم جدا%٩٢،٥--٧٣مقرر يف عقيدة اإلسالم)ز(
مهم جدا%٩٠--٦٤عة اإلسالميةمقرر يف شري)ح(
مهم جدا%٨٥--٤٦مقرر يف التاريخ اإلسالمي)ط(
مهم جدا%٩٠--٦٤مقرر يف الدعوة اإلسالمية واخلطابة)ي(

المقرر االتصالي٣

موضوعات إتصالية حول احلياة اليومية يتم من )أ(
خالهلا تنمية مهاريت االستماع والكالم

مهم%٧٠-٣٤٢

مهم جدا%٨٢،٥-٥٣٢مواقف اتصالية يف حجرة الدراسة )ب(
مهم%٧٥-٢٦٢موضوعات حول السفر والرحالت )ج(
مهم جدا%٨٠--٢٨مواقف بيع وشراء)د(
مهم جدا%٨٢،٥--٣٧موقف خطابة وحوارات )ه(
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١٠٦

رة الطالب على إقامة حفالت وأنشطة لتنمية قد)و(
التحدث باللغة العربية

مهم جدا%٨٢،٥--٣٧

مهم جدا%٨٧،٥--٥٥تقدمي اخلطابة البسيطة بالعربية)ز(
مهم%٧٧،٥-٣٥٢كتابة الرسائل والبطاقات)ح(

موعة -١٠٩١٠٤١٧ا

املواد من املقررات املتعلقة باللغةكل ناجلدول السابق أنيتضح م
كثريا هلم صلةنمدرسي اللغة العربية ومالذي عرضتها الباحثة إىل العربية 

ها إلياسب مبا حيتاجنظيم عملية تعليم وتعلم اللغة العربية يف هذا املعهد منبت
حصل ستبانةكل هدف عام يف هذه االنهذا الشرح أنوالدليل م. املعهد
". مهم"و" مهم جدا"وصفتها ،%٩٧،٥-%٧٠درجة على 

وهي ،"مهم جدا"لى صفة عأربع مواد يف املقرر اللغوي حصلت 
على صفة يف نفس املقرر مادة واحدة حصلت و ،%٩٧،٥-%٨٠بني 

ست مواد حصلت ،وأما املواد يف املقرر الثقايف%.٧٧،٥وهي ،"مهم"
مادة حصلت و ،%٩٢،٥- %٨٢،٥وهي بني ،"مهم جدا"على صفة 

حصلت ،واد يف املقرر االتصايلوامل%. ٧٥وهي ،"مهم"واحدة على صفة 
حصلت و ،%٨٧،٥-%٨٠وهي بني ،"مهم جدا"س مواد على صفة مخ

%.٧٧،٥- %٧٠وهي بني ،"مهم"ثالث مواد على صفة 
فيدل هذا التحليل إىل أن كل هذه املواد من املقررات الثالث 

فأخذت الباحثة هذه املواد ،مناسبة حلاجة املعهد واملدرسني والطلبة فيه
.ررات كلها جزءا مهما يف املنهج على أساس متعدد األبعاد هلذا املعهدواملق

:املقررات يف هذا املنهج كما تلياملواد من فتصبح 
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١٠٧

اختيار املواد التعليمية وإعدادها: اخلطة السادسة- ٥
وهي ،ربامج اللغويةتعد املواد التعليمية عنصرا رئيسيا يف غالبية ال

بصورة عامة تشكل األساس لكثري من املداخالت اللغوية اليت يستقبلها 
وتشكل األساس للممارسة اللغوية اليت حتدث يف الفصل سواء ،املتعلمون

كان املدرس يستخدما كتابا دراسيا أو مواد تعليمية معدة بواسطة املؤسسة أ
٩.م هو بإعدادهايستخدم مواد تعليمية قاالتعليمية أم كان

ختارت الباحثة املواد التعليمية املعينة قد ا،ويف تصميم هذا املنهج
ا حسب ،لكل مادة بعد حتليل عدة الكتب املتعلقة لكل مادة مث اختار

مث يقتصر إعداد املواد يف هذه اخلطة . حاجة املعهد ومستوى قدرة الطلبة فيه
الدراسي لكل مادة اليت سيتعلمها الطلبة يف الفصل إىل  كتابة املخطط

٢٨١. ص،املرجع نفسه٩

في منهج تعليم اللغة العربية على أساس متعدد المواد من المقررات
األبعاد

المقرر اللغوي)أ
تصنيفها وأنواعها وخمارجها،األصوات العربية)١
ات النحو أساسي)٢
أساسيات الصرف)٣
األساليب البالغية العربية األساسية من خالل النصوص املستمدة )٤

من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وخمتارات من األدب 
العريب

،القراءة والكتابةجمموعة من املوضوعات والنصوص لتعليم مهارات)٥
لعربية اإلسالميةوتتضمن هذه النصوص أفكارا تتصل بالثقافة ا

المقرر الثقافي)ب
مقرر يف قراءة القرآن وتالوته)١
مقرر يف تفسري القرآن الكرمي وفهمه)٢
مقرر يف دراسة احلديث النبوي الشريف )٣

وحياة اخللفاء الراشدين ،مقرر يف السرية النبوية)٤
مقرر يف حفظ القرآن الكرمي)٥
مقرر يف العبادات والعقائد)٦
مقرر يف شريعة اإلسالمية)٧
مقرر يف التاريخ اإلسالمي)٨
مقرر يف الدعوة اإلسالمية واخلطابة)٩

المقرر االتصالى)ج
مواقف اتصالية يف حجرة الدراسة )١
موضوعات حول السفر والرحالت واحلياة اليومية يتم من )٢

خالهلا تنمية مهاريت االستماع والكالم
مواقف بيع وشراء )٣
موقف خطابة وحوارات )٤
إقامة حفالت وأنشطة لتنمية قدرة الطالب على التحدث )٥

باللغة العربية
االستماع إىل اخلطابة البسيطة بالعربية)٦
كتابة الرسائل والبطاقات)٧
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١٠٨

وأما املواد التعليمية املختارة واملناسبة لتعلمها الطلبة يف هذا املعهد  . الدراسي
:كما تلي

)املقرر اللغوي واالتصايل والثقايف(احملادثة )١
)املقرر اللغوي واالتصايل والثقايف(املطالعة )٢
)املقرر اللغوي(اإلمالء )٣
)املقرر اللغوي واالتصايل والثقايف(اإلنشاء )٤
)املقرر اللغوي واالتصايل(النحو )٥
)املقرر اللغوي واالتصايل(الصرف )٦
)املقرر الثقايف(عقيدة األخالق )٧
)املقرر اللغوي والثقايف(القرآن واحلديث )٨
)املقرر الثقايف(الفقه )٩

)املقرر والثقايف(التاريخ اإلسالمي )١٠
)املقرر اللغوي والثقايف(اخلط العريب )١١
)املقرر اللغوي(تعليم املفردات )١٢
)املقرر اللغوي واالتصايل والثقايف(احملاضرة )١٣
)املقرر اللغوي والثقايف(علم التجويد )١٤
)املقرر اللغوي والثقايف(حفظ القرآن )١٥
)املقرر اللغوي والثقايف(احملفوظات )١٦

ا ا اليت تعلمها الطلبة يف الفصل الدراسي من غري املواد لباحثةوأخذ
ا وزارة الشؤون الدينية  :وهي،من املصادر أو الكتب املختارةما قد قرر

العربية للناشئني حملمود امساعيل صيين وآخرون)١
العربية بني يديك لعبد الرمحن إبراهيم الفوزان وآخرون)٢
تاج الدينعلى الطريقة احلديثة لسوتاجىاحملادثة يف اللغة العربية)٣
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١٠٩

املطالعة احلديثة حملمود يونس)٤
اإلمالء نظريته وتطبيقه لرضوان)٥
ملعرفة املنجيئة(Imlak Teori dan Terapan)اإلمالء النظرية والتطبيق )٦
التعبري املوجة للمبتدئني من غري الناطقني بالعربية لطه حممد حممود)٧
ضح يف قواعد اللغة العربية لعلى اجلارم ومصطفى أمنيالنحو الوا)٨
ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة)٩
األمثلة التصريفية حملمد معصوم بن على)١٠

م تعيني طرق التعليم والوسائل املستخدمة يف عملية التعلي: اخلطة السابعة- ٦
.التدريس الفعالوالتعلم لتحقيق

ولذلك ،متعدد األبعاد املدخل التوليفييستخدم املنهج على أساس 
حىت ،كل أسلوب مشهور،فتشتمل كل طريقة معروفة،تنوع طرق التدريست

مع تدريس كل مهارة من مهارات اللغة يكيف املعلم طريقته مبا يتناسب
وكل هدف من أهداف عملية ،وكل موضوع من موضوعات الثقافية

ستخدمة يف عملية تنوع الوسائل املالبد من،وكذلك. االتصال باللغة العربية
١٠.وتنوع األنشطة التعليمية،التعليم والتعلم

وقد صممت الباحثة هذا املنهج مناسبا خبصائص املنهج على 
ال وعة وهي استخدام طرق التعليم املتن،أساس متعدد األبعاد يف هذا ا

وهي ،نتقائيةبالطريقة االهذه الطرق سمى أيضا تو .والوسائل الكثرية
استخدام كل طريقة معروفة حسب حاجة الطلبة وحسب خصائص كل 

يقته مبا يتناسب مع تعليم كل مهارة من ر أن يكيف املعلم طو . مادة تعليمية
ومع كل هدف من ،الثقافةاتومع كل موضوع من موضوع،مهارات اللغة
.لية االتصال باللغة العربيةأهداف عم

١٥٠. ص،املرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة١٠
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١١٠

طريقة الو ،طريقة اإلستجابة اجلسدية:هيةومن الطرق املستخدم
طريقة و ،طريقة الرتمجةو ،طريقة القراءةو ،طريقة السمعية الشفهيةالو ،املباشرة

.وغريها،طريقة الصامتةالو ،طريقة الطبيعيةالو ،النحو والرتمجة
يث يتضمن الربنامج أنشطة أن ينوع املعلم من أنشطة التعليم حبو 

أما يف األنشطة والتدريبات ينبغي االلتفات و . ستماع وللحديث وللكتابةلال
وتدريبات ،االتصالية والتوليدية واحلواريةالتدريبات:فهي،أمهية وجودهاإىل

ل إكمال اجلمل تدريبات الفهم مثو ،والتدريبات اآللية،األسئلة واألجوبة
،وتدريبات لعب الدور،قف التخمني واأللغازاوتدريبات مو ،الناقصة

.وغريها،وتدريبات األمر والطلب،بات إعادة تركيب اجلمل والفقراتتدريو 
وهي تسجيالت ،أما الوسائل املستخدمة هي الوسائل املتنوعةو 

صوتية ومسجالت ومعمل لغوي ووسائل بصرية وأفالم وشرائح وصور 
.ورسوم وبطاقات ورحالت وغريها

.تعيني أسلوب التقومي فيه:خلطة الثامنةا- ٧
اية عملية التعليم امتحان جمرد تإن عملية التقومي احلقيقية ليس يف 

ولكنها تشتمل على كل أنشطة الطلبة يف أثناء عملية ،والتعلم فحسب
،وبتطور مدخل التعليم الذي  يتجه كثريا إىل عملية التعليم. التعليم والتعلم

تركيز االهتمام يف جمال )Authentic Assesment(واقعي فيجعل التقومي ال
١١.التقومي يف هذا العصر

لقياس قدرة الطلبة ونتيجة التقومي الواقعي اختارت الباحثة ،ذلكلو 
متعدد هو املنهج املنهج هذاوالسيما ،هذا املنهج املصمميف يم والتعلم التعل

11 Ainin, M. Thohir, dan Imam Asrori, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:
Misykat, 2006 M), h. 186
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١١١

وهو من أحدث املناهج يف تعليم اللغة العربية الذي يتجه إىل ،األبعاد
.املتعلم وعملية التعليم

،اخلربة الواقعيةاقعي هو أسلوب التقومي الذي يؤطرالتقومي الو 
والتقومي ،وفيه التدريبات الكثرية،ةويستفيد من قدرة الناس والوسائل املوجود

حىت يستطيع املعلم أن يعّني نقاط القوة والضعف من الطلبة ،الذايت
وكذلك ،ومن أشكال التقومي الواقعي املناسبة بتعليم اللغة العربية. ليحّلها

ودفرت اليومية ،وكتابة مالحظات املعلم،واملقابلة،هي املالحظة،ذا املنهج
. هاللطلبة وغري 

والتقومي الواقعي يساعد املعلم يف تقدير مهارات اللغة العربية وكفاءة 
،وباملالحظة املباشرة حينما تنّفذ عملية التعليم،االتصالية من الطلبة

وهذا أكثر فعالية ،يستطيع املعلم أن يسجل أنشطة الطلبة التعليمية مباشرة
وهذا النوع من . تحاناتإذا نقارن ما نلوه باملالحظة حينما يواجهون اإلم

التقومي يدفع الطلبة ليشرتكوا بفعالية ومحاس أكرب يف عملية تعليم وتعلم اللغة 
.العربية

ويهتم كذلك التقومي يف هذا املعهد بقياس كفاءة الطلبة من ثالث 
بالكشف عن معرفة وفهم وحتليل وتقومي الطلبة : وهي اجلهة املعرفية،جهات

،ورغبة،بالكشف عن موهبة: اجلهة اإلنفعاليةو ،على املواد املدروسة
اد وسلوك الطلبة يف استقبال واستجابة املو ،واستعداد الطلبة للتعلم

بالكشف عن كفاءة الطلبة يف تطبيق املواد : وجهة النفس احلركية،املدروسة
. املدروسة

املتنوعة والسيما يف تقومي عملية تعليم املواد اتختبار االستخدم وت
اتختبار االمن شكال األوتستخدم هذه . سة يف الفصل الدراسياملدرو 

:هيو املستخدمة اتختبار االمن أنواع . املتنوعة لقياس تلك اجلهات الثالث
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١١٢

،التحصيلاختبارو ،بعديالختبارالاو ،قبليالختبارالاو ،القبولاختبار
ختباراالو التحريري ختباراالوهناك . اخلتاميختبارالاو ،التكويينختباراالو 

.مواد التعليمية املدروسةلمناسبا لالشفهي

.ترتيب احملتوى املنهج املصمم: اخلطة التاسعة- ٨
بعد ما انتهت الباحثة من تعيني العناصر األساسية من املنهج 

املنهج املصمم على أصبح ف. فرتبت الباحثة حمتويات هذا املنهج،املصمم
بية يف املعهد اإلسالمي يشتمل على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العر 

املنهج على و ،والتقومي الدراسي،وذاتية املعهد اإلسالمي،اإلطار العام
موضوعات (واحملتوى ،وأهداف تعليم اللغة العربية،أساس متعدد األبعاد

والتقومي،والوسائل املستخدمة،وطرق التعليم،األنشطة التعليميةو ،)املادة
املنهج يف ويبدو هذا.واملخطط الدراسي،در التعليمومصا،واالختبارات

:الرتتيب كما يف احملتويات اآلتيةويبدو هذا،شكل كامل يف املالحق

المحتويات
١................................................................اإلطار العام-أ

٣......................................................ذاتية املعهد اإلسالمي-ب
٤.............................................................التقومي الدراسي-ج
٦.............................................املنهج على أساس متعدد األبعاد - د
٧....................................................أهداف تعليم اللغة العربية-ه
١١....................................)...............موضوعات املادة(احملتوى -و
١٧...........................................................األنشطة التعليمية-ز
٢٢................................................................طرق التعليم-ح
٢٣.........................................................الوسائل املستخدمة- ط
٢٣.........................................................التقومي واالختبارات-ي
٢٥.............................................................مصادر التعليم-ك
٢٧................................................)Sillabus(املخطط الدراسي -ل

٢٧.......................................املخطط الدراسي ملادة احملادثة.١
٣٩.....................................لدراسي ملادة املطالعة املخطط ا.٢
٤٥.....................................خطط الدراسي ملادة اإلمالء امل.٣
٤٩......................................شاءاملخطط الدراسي ملادة اإلن.٤
٥٦.......................................املخطط الدراسي ملادة النحو .٥
٧١.....................................راسي ملادة الصرف املخطط الد.٦
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١١٣

جودة المنهج المصمم على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية -ب
في المعهد اإلسالمي بياكمبوه

:اخلطوات ملعرفة جودة املنهج املصمم
اللغة العربية على املنهج التحكيم من اخلرباء يف جمال تعليم: اخلطة األوىل- ١

. املصمم
من ستبانةاالو من املقابلةاألوىل عن هذه اجلودة البيانات وجدت الباحثة 

هج تعليم ناخلرباء على منتائج التحكيم مأما ن. يف منهج تعليم اللغة العبيةاخلرباء
:اللغة العربية على أساس متعدد األبعاد كما يلي

وهو رئيس قسم ،الدكتور شهداء صاحل: األولاخلبرينتائج التحكيم من)أ
ا مالك إبراهيم اإلسالمية نتعليم اللغة العربية املاجستري يف جامعة موال

.٢٠١٢أبريل٣يف التاريخ تهى التحكيمنوا،جناحلكومية ماال
)٤.٩(اجلدول 

األولنتائج التحكيم من اخلبري

غري مقبول)١(،مقبول) ٢(،جيد) ٣(،جيد جد) ٤: (التقدير

المضمونالرقم
التقدير

٤٣٢١
√اإلطار العام١
√ذاتية املعهد اإلسالمي٢
√التقومي الدراسي٣
√املنهج على أساس متعدد األبعاد٤
√األهداف العامة لتعليم اللغة العربية٥
√األهداف اخلاصة للمقررات الثالثة٦
√اصة للمهارات اللغوية وقواعد العربيةاألهداف اخل٧
√)موضوعات املادة(احملتوى ٨

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١٤

√األنشطة التعليمية٩
√طرق التعليم والوسائل املستخدمة١٠
√ات والتقوميختبار اال١١
√املخطط الدراسي١١

هج املصمم على أساس متعدد ناملنمضمو ناجلدول السابق أنيتضح م
:هي"جيد جدا"ألبعاد اليت يصل إىل تقدير ا

اإلطار العام)١
التقومي الدراسي)٢
األهداف العامة لتعليم اللغة العربية)٣
األهداف اخلاصة للمقررات الثالثة)٤
األهداف اخلاصة للمهارات اللغوية وقواعد العربية)٥
طرق التعليم والوسائل املستخدمة)٦
املخطط الدراسي)٧

هج املصمم على أساس متعدد األبعاد اليت يصل إىل تقدير ناملنمضمو وأما 
:هي" جيد"
عهد اإلسالمي ذاتية امل)١
املنهج على أساس متعدد األبعاد)٢
)موضوعات املادة(احملتوى )٣
األنشطة التعليمية)٤
ات والتقوميختبار اال)٥

حممد نحممد شيخو األستاذ الدكتور : يناخلبري الثانتائج التحكيم من)ب
ويعمل ،)نالسودا(اإلسالمية نأمدرماجامعة /جامعيستاذ وهو أ،نسليما
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١١٥

.جنيسيا ماالندو نغة العربية والعلوم اإلسالمية يف إللتعليم الينيف املركز السودا
.٢٠١٢أبريل١٠يف التاريخ تهى التحكيمنوا

)٤.١٠(اجلدول 
الثايننتائج التحكيم من اخلبري

غري مقبول) ١(،مقبول) ٢(،جيد) ٣(،جيد جد) ٤: (التقدير

المضمونالرقم
التقدير

٤٣٢١
√اإلطار العام١
√ذاتية املعهد اإلسالمي٢
√التقومي الدراسي٣
√املنهج على أساس متعدد األبعاد٤
√األهداف العامة لتعليم اللغة العربية٥
√للمقررات الثالثةاألهداف اخلاصة٦
√األهداف اخلاصة للمهارات اللغوية وقواعد العربية٧
√)موضوعات املادة(احملتوى ٨
√األنشطة التعليمية٩
√طرق التعليم والوسائل املستخدمة١٠
√ات والتقوميختبار اال١١
√املخطط الدراسي١١

هج املصمم على أساس متعدد ناملنمضمو ناجلدول السابق أنيتضح م
:هي" جيد جدا"األبعاد اليت يصل إىل تقدير 

اإلطار العام)١
عهد اإلسالميذاتية امل)٢
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١١٦

التقومي الدراسي)٣
املنهج على أساس متعدد األبعاد)٤
األهداف العامة لتعليم اللغة العربية)٥
األهداف اخلاصة للمقررات الثالثة)٦
خلاصة للمهارات اللغوية وقواعد العربيةاألهداف ا)٧
)موضوعات املادة(احملتوى )٨
األنشطة التعليمية)٩

طرق التعليم والوسائل املستخدمة)١٠
هج املصمم على أساس متعدد األبعاد اليت يصل إىل ناملنوأما مضمو 

:هي" جيد"تقدير 
املخطط الدراسي)١
ات والتقوميختبار اال)٢

حتكيم اخلرباء يف جودة هذا استبانةتيجة نمعدل لتحليل وأما الرمز املستخدم 
:١٢هوهجنامل

P= مائة   منكنسبةالدرجة

f=  النتائج جمموع 

n= أقصى النتائج   جمموعة

12 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Peroses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2006, h.131

          f
P =            x  100%
          n
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١١٧

:النتيجة من هذا الرمز باملعيار التايلتقديرمث تعّني 
)٤.١١(ول داجل

لدى اخلرباءستبانةمعيار مستوى حتصيل اال
التقديرتيجةنمعدل الدرجة التقويم

جيد جدا%١٠٠-%٤٨٥
جيد%٨٤-%٣٧٠
مقبول%٦٩-%٢٥٠
غري مقبول%٤٩- %١٠

:نتائج التحكيم من اخلبري األولحتليل)ج
)٤.١٢(اجلدول 

نتيجة التحكيم من اخلبري األول

مجموعة الدرجةالتكرارالتقدير
٧٢٨جيد جدا

٥١٥جيد
--مقبول

--غري مقبول
٤٣جمموعة

x٨٩،٥٨% = ١٠٠%

.بنسبة إىل املعيار السابق" جيد جدا"ير وتصل هذه النتيجة إىل تقد

٤٣
٤٨
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١١٨

:نتائج التحكيم من اخلبري الثاينحتليل)د
)٤.١٣(اجلدول 

نتيجة التحكيم من اخلبري األول
مجموعة الدرجةالتكرارالتقدير

١٠٤٠جيد جدا
٢٦جيد
--مقبول

--غري مقبول
٤٦جمموعة

x٩٥،٨٣% = ١٠٠%

.بنسبة إىل املعيار السابق" جيد جدا"ذه النتيجة إىل تقدير وتصل ه

:نتائج التحكيم لكل مضمون من اخلبريينحتليل)ه
)٤.١٤(اجلدول 

وعة من نتائج التحكيم من اخلبريينمجم
غير مقبول) ١(،مقبول) ٢(،جيد) ٣(،جيد جد) ٤: (التقدير

المضمونالرقم
النسبة التكرار

المئوية
التقدير

٤٣٢١
جيد جدا%١٠٠---٢اإلطار العام١
جيد جدا%٨٧،٥--١١ذاتية املعهد اإلسالمي٢
جيد جدا%١٠٠---٢التقومي الدراسي٣
جيد جدا%٨٧،٥--١١املنهج على أساس متعدد األبعاد٤
جيد جدا%١٠٠---٢األهداف العامة لتعليم اللغة العربية٥

٤٦
٤٨
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١١٩

جيد جدا%١٠٠---٢هداف اخلاصة للمقررات الثالثةاأل٦
األهداف اخلاصة للمهارات اللغوية وقواعد ٧

العربية
جيد جدا%١٠٠---٢

جيد جدا%٨٧،٥--١١)موضوعات املادة(احملتوى ٨
جيد جدا%٨٧،٥--١١األنشطة التعليمية٩
جيد جدا%١٠٠---٢طرق التعليم والوسائل املستخدمة١٠
جيد%٧٥--٢-ات والتقوميختبار اال١١
جيد جدا%٨٧،٥--١١املخطط الدراسي١٢

هج املصمم على أساس ناملنمضمو ناجلدول السابق أنيتضح م
:هيلكل خبري " جيد جدا"متعدد األبعاد اليت يصل إىل تقدير 

اإلطار العام)١
التقومي الدراسي)٢
امة لتعليم اللغة العربيةاألهداف الع)٣
األهداف اخلاصة للمقررات الثالثة)٤
األهداف اخلاصة للمهارات اللغوية وقواعد العربية)٥
طرق التعليم والوسائل املستخدمة)٦

هج املصمم على أساس متعدد األبعاد اليت يصل إىل تقدير ناملنوأما مضمو 
:يه،خرللخبري اآل" جيد"للخبري وتقدير " جيد جدا"
عهد اإلسالمي ذاتية امل)١
املنهج على أساس متعدد األبعاد)٢
)موضوعات املادة(احملتوى )٣
األنشطة التعليمية)٤
املخطط الدراسي)٥
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١٢٠

هج املصمم على أساس متعدد األبعاد اليت يصل إىل تقدير ناملنوأما مضمو 
:هو،واحدنيللخبري " جيد"
ات والتقوميختبار اال)١

لكل مضمون يف حتليل النسبة املئوية ةوأما الرمز الذي تستخدمها الباحث
:هو نفس الرمز مبا سبقفيه 

%x١٠٠: مائةمنكنسبةالدرجة

:نتائج التحكيم للمنهج من اخلبريين جممالحتليل)و
)٤.١٥(اجلدول 

يننتيجة التحكيم من اخلبري جمموعة 
مجموعة الدرجةالتكرارالتقدير

١٧٦٨جيد جدا
٧٢١جيد
--مقبول

--غري مقبول
٨٩جمموعة

x٩٢،٧% = ١٠٠%

.بنسبة إىل املعيار السابق" جيد جدا"وتصل هذه النتيجة إىل تقدير 
من ستبانةنتائج االحتليل تلخص الباحثة من الشرح السابق من و 
ألن النتيجة من ". جيد جدا"إىل تقدير جممال يصل هذا املنهج بأن،اخلبريين

.جممال"جيد جدا"يصل إىل التقدير اخلبري األول واخلبري الثاين 

ائجالنتةجمموع
أقصى النتائججمموعة

٨٩
٩٦
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١٢١

:وأما آراء اخلرباء عن مضمون هذا املنهج املصمم كما يلي
والرؤية ،)املعهد(الدراسة مستويف ويتضمن تعريف ميدان : اإلطار العام)أ

.وبيان األهداف العامة واخلاصة،والرسالة

.واضح يف الشرح والوارد وكذلك يف اجلدول املرفق: التقومي الدراسي)ب

يوجد تفصيل وبيان واضح يف تعريف : املنهج على أساس متعدد األبعاد)ج

.يف لألهدافوالعام وعرض وا،واالتصال،والثقايف،اللغوي: املنهج ومقرره

األهداف العامة واضحة وكذلك : األهداف العامة لتعليم اللغة العربية)د

.األهداف اخلاصة

.ةواضح: األهداف اخلاصة للمقررات الثالثة)ه

.للمطلوبةمستوفي: األهداف اخلاصة للمهارات اللغوية وقواعد العربية)و

ت املادة يف املقررات الثالثة أي موضوعا/احملتوى): موضوعات املادة(احملتوى )ز

مستوفية ومراعية لألهداف العامة للشؤون الدينية واخلاصة للمعهد ومتنوعة 

.وشاملة

يوجد حتديد لألنشطة وتوزيعها يف الفصل الدراسي : األنشطة التعليمية)ح

).الصفية والالصفية(واملسجد ومرافق املعهد التعليمية والبيئة احمليطة 

متفتحةوالطريقة ،املنهج متعدد األبعاد: م والوسائل املستخدمةطرق التعلي)ط

).انتقائية: أي(يف التنوع تبعا حلاجة املنهج 

تم : اإلختبارات والتقوي)ي تشمل الدراسة األكادميية وبقيه أنشطة املنهج و

.بالنواحى املعرفية وغريها

ة من حيث واضح ومراعى لألهداف وملستوى الطلب: املخطط الدراسي)ك

.املرحلة الدراسية
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١٢٢

واضح مضمون هذا املنهج أن ،آراء اخلرباء يف بيان السابقيتضح من 

ويشتمل على عناصر املنهج متعدد مبستوى الطلبةاسبومستويف للمطلوب ومن

ومراعى ،وهي املقرر اللغوي واملقرر الثقايف واملقرر االتصاىل،األبعاد الثالثة

.هجاملنهذا النوع من ص خلصائ

ومبراعاة ،تصحيح هذا املنهج مناسبا بنتائج التحكيم من اخلرباء: اخلطة الثانية- ٢
.اإلقرتاحات واإلرشادات والتعليقات واملداخالت حول إنتاج التصميم واملنتج

وقد صححت الباحثة املنهج املصمم على أساس متعدد األبعاد مناسبا 
ا من خالل املقابلة ريين الىت وجدباإلقرتاحات واإلرشادات والتعليقات من اخلب

.وهي األخطاء اللغوية،ستبانةواال
هذا املنهج املصمم قبل التصحيح وبعد التصحيح  حمتويات ريويبدو من تغي

:كما يلي
:)أهداف تعليم اللغة العربية(صحيحاملنهج قبل التمن حمتويات )أ

األهداف العامة لتعليم اللغة العربية-١
يقدر الطلبة على فهم اللغة العربية ويستخدموها وظيفيا وتركيبيا يف الكالم أن: اللغويةالمقررات)أ

.والقراءة والكتابة يف شكل يتوفر فيه الكفاءة االتصالية
يفهم الطلبة املادة البسيطة املسموعة بشكل احلوار أو البيان يف موضوعات االستماع : االستماع)١

.ومواقفه
الطلبة على التعبري شفهيا بشكل احلوار أو البيان يف موضوعات الكالم يقدرأن: الكالم)٢

.ومواقفه
يفهم الطلبة النص البسيط املكتوب من خالل عملية القراءة يف موضوعات القراءة : القراءة)٣

.ومواقفها
ئيسية يف يقدر الطلبة على كتابة اجلملة املفيدة أو العبارات الصحيحة أو األفكار الر أن: الكتابة)٤

.الفقرات أو النصوص البسيطة يف موضوعات الكتابة ومواقفها
لغة القرآن ولغة الثقافة واحلضارة اإلسالمية ويكتسبوا ،حيب الطلبة اللغة العربية: المقررات الثقافية)ب

م اليومية حىت يصبحوا مسلمني جيدين باألخالق الكرمية .الثقافة اإلسالمية ويطبقوها يف حيا
م :المقررات االتصالية)ج أن يقدر الطلبة على أن يتصلوا باللغة العربية يف مواقف خمتلفة من حيا

.اليومية من خالل السياق اإلجتماعي املقبول مشافهة وكتابة
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١٢٣

:)أهداف تعليم اللغة العربية(املنهج بعد التصحيحمن حمتويات )ب

):املخطط الدراسي(قبل التصحيح املنهج من حمتويات )ج

عربيةاألهداف العامة لتعليم اللغة ال-١
قدرة الطلبة على فهم اللغة العربية واستخدامها وظيفيا وتركيبيا يف الكالم :  المقررات اللغوية)أ

.والقراءة والكتابة يف شكل يتوفر فيه الكفاءة االتصالية
أن يفهم الطلبة املادة البسيطة املسموعة بشكل احلوار أو البيان يف موضوعات : االستماع)١

.االستماع ومواقفه
.قدرة الطلبة على التعبري شفهيا بشكل احلوار أو البيان يف موضوعات الكالم ومواقفه: الكالم)٢
أن يفهم الطلبة النص البسيط املكتوب من خالل عملية القراءة يف موضوعات القراءة : القراءة)٣

.ومواقفها
ة أو األفكار الرئيسية يف قدرة الطلبة على كتابة اجلملة املفيدة أو العبارات الصحيح: الكتابة)٤

.الفقرات أو النصوص البسيطة يف موضوعات الكتابة ومواقفها
لغة القرآن ولغة الثقافة واحلضارة اإلسالمية ،حيب الطلبة اللغة العربيةأن: المقررات الثقافية)ب

م اليومية حىت يصبحوا مسلمني جيدين باأل خالق ويكتسبوا الثقافة اإلسالمية ويطبقوها يف حيا
.الكرمية

م اليومية :المقررات االتصالية)ج قدرة الطلبة على أن يتصلوا باللغة العربية يف مواقف خمتلفة من حيا
.من خالل السياق اإلجتماعي املقبول مشافهة وكتابة

محادثة للصف األول المرحلة األولىالمخطط الدراسي لمادة ال)أ
ويقدرون على التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم تعبريا شفهيا بشكل احلوار يف املوضوعات واملواقف املألوفة يف ،يفهم الطلبة احلوار باللغة العربية: معيار الكفاءة
م اليومية حيا

المادة الكفاءة األساسيةالرقم
التعليمية

المصادر الوقتالتقويممؤشراتالالخبرة التعليمية
التعليمية

أن يفهم : اإلستماع١
الطلبة املادة 
البسيطة املسموعة 
بشكل احلوار عن 
املوضوعات املتنوعة 
م  حول حيا

.اليومية

: احلوار عن
التحية .١

.والتعارف
يف .٢

.املدرسة
األدوات .٣

املدرسية
يف املكتبة.٤
يف مكتب .٥

املدرسة
يف البيت.٦

يستمع الطلبة إىل احلوار .١
.املقروء

ينطق الطلبة املفردات .٢
.اجلديدة يف احلوار

جييب الطلبة عن األسئلة .٣
.املتعلقة باحلوار

متييز على الطلبة يقدرأن .١
أصوات اللغة العربية يف 

.الكلمة واجلملة البسيطة
أن يفهم الطلبة بعض .٢

والتعبريات ،عبارات التحية
.الشائعة

الشفهي
والتحريري

٦x
٢x

٤٠
دقيقة

كتاب 
العربية 
٢للناشئني 
كتاب 

العربية بني 
١يديك 

كتاب 
احملادثة يف 
اللغة العربية 

على 
الطريقة 
١احلديثة 

قدرأن ي: الكالم٢
التعبري علىالطلبة 

عن أفكارهم 
ومشاعرهم تعبريا 
شفهيا بشكل 

عن احلوار

ينطق الطلبة الكلمات .١
.واجلمل بنطق صحيح

يستخدم الطلبة الكلمات .٢
.يف اجلمل املختلفة

أن ينطق الطلبة املفردات .١
اجلديدة مبخارجها 

.الصحيحة
أن ينطق الطلبة اجلمل .٢

البسيطة بالتنغيم والنرب 
.اجليد

٤x
٤x

٤٠
دقيقة
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١٢٤

):املخطط الدراسي(التصحيح املنهج بعدت من حمتويا)د

املوضوعات املتنوعة 
م  حول ما يف حيا

.اليومية

سأل الطلبة بإستخدام ي.٣
.أدوات اإلستفهام

ن األسئلة عجييب الطلبة .٤
.املتنوعة عن أصدقائهم

يؤدي الطلبة احلوار مع .٥
.أصدقائهم

الطلبة قصة يقصص.٦
م باجلمل  قصرية عن خرب

.البسيطة

أن ينطق الطلبة اجلمل البسيطة .٣
.بالتنغيم والنرب اجليد

ترتيب علىالطلبة أن يقدر.٤
.كلمات يف مجلة مفيدةال

استخدام علىالطلبة أن يقدر.٥
.أدوات اإلستفهام

استخدام على الطلبة يقدرأن .٦
الكلمات يف اجلمل املختلفة 

.حسب السياق
م يف .٧ أن يعرب الطلبة عن خربا

احلاضر واملاضي باللغة البسيطة 
.الصحيحة

و
٢x
٤x

٤٠
دقيقة

المخطط الدراسي لمادة المحادثة للصف األول المرحلة األولى)ب
وأن يكونوا قادرين على التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم تعبريا شفهيا بشكل احلوار يف املوضوعات واملواقف ،أن يفهم الطلبة احلوار باللغة العربية: معيار الكفاءة

م اليوميةاملألوف .ة يف حيا

المادة الكفاءة األساسيةالرقم
التعليمية

المصادر الوقتالتقويمالمؤشراتالخبرة التعليمية
التعليمية

أن يفهم : اإلستماع١
الطلبة املادة 
البسيطة املسموعة 
بشكل احلوار عن 
املوضوعات املتنوعة 
م  حول ما يف حيا

.اليومية

: احلوار عن
التحية .٧

.تعارفوال
يف .٨

.املدرسة
األدوات .٩

املدرسية
يف.١٠

املكتبة
يف.١١

مكتب 
املدرسة

يف.١٢
البيت

أن يستمع الطلبة إىل .٤
.احلوار املقروء

أن ينطق الطلبة املفردات .٥
.اجلديدة يف احلوار

أن جييب الطلبة عن .٦
.األسئلة املتعلقة باحلوار

أن يستطيع الطلبة متييز .٣
للغة العربية يف أصوات ا

.الكلمة واجلملة البسيطة
أن يفهم الطلبة بعض .٤

والتعبريات ،عبارات التحية
.الشائعة

الشفهي
والتحريري

٦x
٢x

٤٠
دقيقة

كتاب 
العربية 
٢للناشئني 
كتاب 

العربية بني 
١يديك 

كتاب 
احملادثة يف 
اللغة العربية 

على 
الطريقة 
١احلديثة 

أن يتمكن : الكالم٢
بة من التعبري الطل

عن أفكارهم 
ومشاعرهم تعبريا 
شفهيا بشكل 

عن احلوار

أن ينطق الطلبة الكلمات .٧
.واجلمل بنطق صحيح

أن يستخدم الطلبة .٨
الكلمات يف اجلمل 

.املختلفة

أن ينطق الطلبة املفردات .٨
اجلديدة مبخارجها 

.الصحيحة
أن ينطق الطلبة اجلمل .٩

م والنرب البسيطة بالتنغي
.اجليد

٤x
٤x

٤٠
دقيقة
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١٢٥

،ة يف املخطط الدراسيكثري يف املواضع الالتغيري قد قامت الباحثة بنفس و 
وتبديل ،ن األهدافيف كل تعبري عقبل الفعل املضارع " أن"استعمال : هاعظموم

".أن يتمكن"أو " أن يستطيع"تعبريب" أن يقدر"تعبري

جتربة منهج تعليم اللغة العربية الذي مت تصميمه على أساس متعدد : اخلطة الثالثة- ٣
الباحثة بتقدمي تمقد قا،ويف هذا احلال. يف املعهد اإلسالمي بياكمبوهاألبعاد

مدرسي املعهد و املؤسسة ورئيس أمام رئيس الشرح من هذا املنهج وكيفية تطيبقه
منهم التعليقات واملداخالت حول هذا تمث طلب،يف ميدان البحثاللغة العربية

م أعلم بأحوال وقدرة املعهد و ،املنهج وقد .الطلبة ومدرسي اللغة العربية فيهأل
ذه العملية يف التاريخ  سالمي م يف املعهد اإل٢٠١٢من أبريل ٩قامت الباحثة 

.بياكمبوه سومطرة الغربية
اليت ستبانةاالو من املقابلةعن هذه اجلودة البيانات أخذت الباحثة 

وهم سبعة ،مسؤولني يف أمور املنهج وتنظيم هذا املعهدوزعتها إىل املدرسني و 
م للتطبيق عن مالئمة املنهج املصمستبانةحتليل نتيجة االوفيما يلي .أشخاص

:بياكمبوهيف املعهد اإلسالمي

املوضوعات املتنوعة 
م  حول ما يف حيا

.اليومية

.يف اجلمل املختلفة.٩
أن يسأل الطلبة بإستخدام .١٠

.أدوات اإلستفهام
أن جييب الطلبة عن .١١

األسئلة املتنوعة عن 
.أصدقائهم

أن يؤدي الطلبة احلوار مع .١٢
.ئهمأصدقا

أن حيكي الطلبة قصة 
م باجلمل  قصرية عن خرب

.البسيطة

أن ينطق الطلبة اجلمل البسيطة .١٠
.بالتنغيم والنرب اجليد

أن يتمكن الطلبة من ترتيب .١١
.الكلمات يف مجلة مفيدة

أن يتمكن  الطلبة من  .١٢
.استخدام أدوات اإلستفهام

أن يتمكن الطلبة من استخدام .١٣
اجلمل املختلفة الكلمات يف 
.حسب السياق

م يف .١٤ أن يعرب الطلبة عن خربا
احلاضر واملاضي باللغة البسيطة 

.الصحيحة

و
٢x
٤x

٤٠
دقيقة
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١٢٦

)٤.١٦(اجلدول 
عن مالئمة املنهج املصمم للتطبيق يف املعهد اإلسالميستبانةحتليل نتيجة اال

األسئلةالرقم
مئويةالنسبة ال/ عدد التكرار

%ال%نعم
هل رأيت أن اإلطار العام وذاتية املعهد هو الواقع ١

املوجود فيه حقيقة؟
٠-%٧١٠٠

ف التعليمية على أساس متعدد هل رأيت أن األهدا٢
األبعاد مالئمة للتطبيق يف هذا املعهد؟

٠-%٧١٠٠

هل رأيت أن املواد واملوضوعات املختارة هلذا املنهج ٣
صاحلة لالستعمال يف هذا املعهد؟

٠-%٧١٠٠

هارات اللغوية األربع املصمم املهل رأيت أن تعليم ٤
صاحل للتطبيق يف هذا املعهد؟

٠-%٧١٠٠

هل رأيت أن األنشطة التعليمية املكتوبة ممكن أن ٥
يطبقها يف هذا املعهد؟

١١٤,٣%٦٨٥,٧%

هل رأيت أن طرق التعليم املقرتحة يف هذا املنهج ٦
مناسبة باملواد والطلبة يف هذا املعهد؟

٠-%٧١٠٠

هل رأيت أن التقومي املقرتح لقياس جناح التعليم يف ٧
لالستعمال يف هذا املعهد؟هذا املنهج صاحل

٠-%٧١٠٠

ذا املنهج املهل رأيت أن ٨ خطط الدراسي املصمم 
ذا املعهد؟ صاحل للتطبيق 

١١٤,٣%٦٨٥,٧%

هل رأيت أن هذا املنهج على أساس متعدد األبعاد ٩
عموما صاحل لالستعمال يف هذا املعهد؟

١١٤,٣%٦٨٥,٧%

موعة %٣٤،٧٦%٦٠٩٥،٢٤ا
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١٢٧

لتطبيق يف املعهد لدرجة مالئمة هذا املنهج يتضح من هذا اجلدول أن 
يف ستبانةحتليل نتيجة االكما ظهرت يف ،%٩٥،٢٤اإلسالمي وصل إىل 

بأن هذا املنهج يرون ستة من سبعة مدرسني يف هذا املعهد ألن. اجلدول السابق
ر أو مضمون عنصاملصصم على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية وكل 

حيتاج إىل هذا املنهج أن واحدويري مدرس. للتطبيق يف هذا املعهدمالئممنه 
املنهج و ،واملخطط الدراسي،األنشطة التعليميةوهي يف ،يف عناصره املعينةالتغيري 

. املخطط الدراسي يف مادة املطالعةيفكز ور ،لى أساس متعدد األبعاد عموماع
هو غري مناسب مبستوى " القراءة الرشيدة"ل كتاب املدرس أن استعماهذا يري 

هذه نو ن اآلخر و وقد ناقشت الباحثة واملدرس،وقدرة الطلبة يف هذا املعهد
. وقد قررت الباحثة تبديل مصادر التعليم واملواد التعليمية هلذه املادة،املشكلة

التعليقات بامناسبعلى أساس متعدد األبعاد املعد املنهج تصحيح : اخلطة الرابعة- ٤
وهو،جنتاملعلى لحصول لة األخرية و وهذه هي اخلط،من املدرسنيواملداخالت

يف املعهد اإلسالمي تعليم اللغة العربية على أساس متعدد األبعاد لنهج امل
.بياكمبوه

وقد قامت الباحثة بتصحيح املنهج على أساس متعدد األبعاد مناسبا 
مدرسي اللغة العربية ملؤسسة ورئيس املعهد و رئيس اباإلقرتاحات واملداخالت من

القراءة "ومن أمهها تبديل مصادر التعليم يف مادة املطالعة من كتاب .فيه
حىت ،مود يونسحمل" املطالعة احلديثة"إىل كتاب عبد الفتاح صربىل" الرشيدة

للمستوى وقدرة الطلبة يف املعهد اللتطبيق ومالئميصبح هذا املنهج صاحلا
قد غريت الباحثة ،وكذلك باألنشطة التعليمية يف املعهد. مي بياكمبوهاإلسال
ها لكل يوم إىل مفردتني وكلهما باألمثلة فردات الىت يلزم على الطلبة حفظعدد امل

.قرتاحات املدرسني كذلكاوهذا من ،البسيطة من اجلمل العربية
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١٢٨

:فيبدو هذا التغيري يف املثال اآليت
:ادة املطالعة قبل التصحيحدراسي ملاملخطط ال)أ

:دراسي ملادة املطالعة بعد التصحيحاملخطط ال)ب

المخطط الدراسي لمادة المطالعة-٢
لمادة المطالعة للصف األول المرحلة األولىالمخطط الدراسي )أ

يفهم الطلبة النص البسيط املكتوب من خالل عملية القراءة يف املوضوعات املعينة ويعّينوا األفكار الرئيسية فيهاأن: معيار الكفاءة

الكفاءة الرقم
األساسية

المصادر الوقتالتقويمالمؤشراتالخبرة التعليميةالمادة التعليمية
عليميةالت

أن يستطيع ١
الطلبة قراءة 
النّص قراءة 
جهرية وصحيحة 
وأن يفهموا 
معاىن الكلمات 
واجلمل يف النّص 

البسيط 
باملوضوعات 

.املتنوعة

النص البسيط حتت 
:املوضوعات

أيام األسبوع.١
الشهور العربية.٢
اليد.٣
ا.٤ املواد ومكا
األصوات املعينة.٥
األفعال واجلمل.٦
دوات يف األ.٧

البيت

أن يفهم ويلفظ الطلبة .١
املفردات اجلديدة من 

.النص املقروء
أن يقرأ الطلبة النص قراءة .٢

جهرية
أن يقرأ الطلبة النص مجلة .٣

ا فجملة مث يرتمجو
أن جييب الطلبة عن .٤

األسئلة حول النص املقروء
أن يعّني الطلبة العبارت .٥

الصحيحة واخلاطئة 
مناسبة للنّص 

أن يعرف ويلفظ الطلبة .١
املفردات اجلديدة من 

ا .النص وحيفظو
أن يقرأ الطلبة النّص قراءة .٢

جهرية بالنطق الصحيح 
. والتنغيم اجليد

أن يستطيع الطلبة اإلجابة .٣
عن األسئلة الىت تتعلق 

.بالنّص املقروء جيدا
أن يتمكن الطلبة من .٤

تعيني العبارات الصحيحة 
. اسبة للنّص واخلاطئة من

الشفهي 
والتحريري

٨x
٤x٤٠

دقيقة

كتاب 
املطالعة 
احلديثة 

١اجلزء 

المخطط الدراسي لمادة المطالعة-١
المخطط الدراسي لمادة المطالعة للصف األول المرحلة األولى)أ

يفهم الطلبة النص البسيط املكتوب من خالل عملية القراءة يف املوضوعات املعينة ويعّينوا األفكار الرئيسية فيهاأن: معيار الكفاءة

ة الكفاءالرقم
األساسية

المصادر الوقتالتقويمالمؤشراتالخبرة التعليميةالمادة التعليمية
التعليمية

أن يستطيع ١
الطلبة قراءة 
النّص قراءة 
جهرية وصحيحة 
وأن يفهموا 
معاىن الكلمات 
واجلمل يف النّص 

البسيط 
باملوضوعات 

.املتنوعة

النص البسيط حتت 
:املوضوعات

الثور.١
احلريق.٢
لساعةا.٣
املطر.٤
الصيب والفيل.٥
األسد والفأر.٦
الطفل والنخلة.٧
صيد السمك.٨

أن يفهم ويلفظ الطلبة .١
املفردات اجلديدة من النص 

.املقروء
أن يقرأ الطلبة النص قراءة .٢

جهرية
أن يقرأ الطلبة النص مجلة .٣

ا فجملة مث يرتمجو
أن جييب الطلبة عن .٤

ملقروءاألسئلة حول النص ا
أن يعّني الطلبة العبارت .٥

الصحيحة واخلاطئة 
مناسبة للنّص 

أن يعرف ويلفظ الطلبة .١
املفردات اجلديدة من النص 

ا .وحيفظو
أن يقرأ الطلبة النّص قراءة .٢

جهرية بالنطق الصحيح 
. والتنغيم اجليد

أن يستطيع الطلبة اإلجابة .٣
عن األسئلة الىت تتعلق 

.جيدابالنّص املقروء
أن يتمكن الطلبة من تعيني .٤

العبارات الصحيحة 
. واخلاطئة مناسبة للنّص 

الشفهي 
والتحريري

٨x
٤x٤٠

دقيقة

كتاب 
القراءة 
الرشيدة 

١اجلزء 
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١٢٩

رئيس املؤسسة ومدير املعهد اإلسالمي ومدرسو اللغة العربية فيه قد ،إذن
هلم يف عملية دلياليكون لوتطبيقه ستعمال هذا املنهج املصمم على ااتفقوا 

.إليهما حيتاجبعد تغيري التعليم والتعلم
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١٢٩

الفصل الخامس
اتنتائج البحث والتوصيات واالقتراح

نتائج البحث-أ
وجودعدمهي،ناآلبياكمبوهاإلسالمياملعهديواجههااليتاملشكلة

يفالفعالةوالتعلمالتعليمعمليةفيذنتيفوالطلبةللمدرسنيكدليلاملتكاملهجنامل
.فحسبالدراسياجلدولهوناآلوالطلبةللمدرسنياملستخدموالدليل. املعهد

ةترى الباحثة أن املنهج متعدد األبعاد هو أكثر مناسب،وحلّل هذه املشكلة
وكذلك بالدوافع لتعلم ،باألهداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد

. اللغة العربية من جهة الطلبة
تصميم املنهج على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف إن اخلطوات 

:هياملعهد اإلسالمي
واملدرسون والطلبة يف تعليم اللغة العربية يف هومشكالتاملعهد ل حاجات حتلي- ١

.املعهد اإلسالمي بياكمبوه
يف تعليم اللغة املادة موضوعات مواقف و الطلبة ورغبتهم عن حاجاتحتليل - ٢

.العربية
.الطلبةاليت حيتاج إليهاتعيني املوضوعات- ٣
ة على أساس متعدد األبعاد مبراعاة حاجات تصميم منهج تعليم اللغة العربي- ٤

م حتليل : وعملية تصميم هذا املنهج تتكون من. املعهد والطلبة ومستوى قدر
مث ختطيط ،مث ختطيط الغايات ونتائج التعليم،املواقف وتعيني املوضوعات
مث تعيني طرق ،مث اختيار املواد التعليمية وإعدادها،الدورات وتصميم املقررات

١٢٩
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١٣٠

التدريس الفعالة حقيقليم والوسائل املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم لتالتع
.وتعيني أسلوب التقومي فيه

املنهج املصمم على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة العربية يف املعهد 
،والتقومي الدراسي،وذاتية املعهد اإلسالمي،اإلطار العاماإلسالمي يشتمل على 

واحملتوى ،وأهداف تعليم اللغة العربية،متعدد األبعاداملنهج على أساسو 
،والوسائل املستخدمة،وطرق التعليم،األنشطة التعليميةو ،)موضوعات املادة(

.واملخطط الدراسي،ومصادر التعليم،واالختباراتوالتقومي
جودة املنهج املصمم على أساس متعدد األبعاد لتعليم اللغة مث ملعرفة 

:طتنيخبمرت الباحثة ،املعهد اإلسالمي بياكمبوهالعربية يف 
التحكيم من اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية على املنهج : اخلطة األوىل- ١

بأن ،ستبانة من اخلبريينالبيانات من نتائج االحتليلتلخص الباحثة . املصمم
ة ألن نتيج%). ٩٢،٧" (جيد جدا"هذا املنهج جممال إىل تقدير جودة يصل 

،"جيد جدا"وتقديره % ٨٩،٥٨: التحكيم من اخلبري األول تصل إىل درجة 
جيد "وتقديره % ٩٥،٨٣: ونتيجة التحكيم من اخلبري الثاين تصل إىل درجة 

أن مضمون هذا املنهج واضح ومستويف ،ويتضح من آراء اخلرباء.كذلك" جدا
تعدد األبعاد للمطلوب ومناسب مبستوى الطلبة ويشتمل على عناصر املنهج م

ومراعى خلصائص ،وهي املقرر اللغوي واملقرر الثقايف واملقرر االتصاىل،الثالثة
.هذا النوع من املنهج

تطبيق يف املعهد لتثبيت من املدرسني عن مالئمة هذا املنهج ل: اخلطة الثانية- ٢
يتضح من حتليل البيانات أن درجة مالئمة هذا املنهج . اإلسالمي بياكمبوه

ألن ستة من سبعة %. ٩٥،٢٤يق يف املعهد اإلسالمي وصل إىل درجة لتطب
م على أساس متعدد األبعاد ممدرسني يف هذا املعهد يرون أن هذا املنهج املص

. ا للتطبيق يف هذا املعهدلتعليم اللغة العربية وكل عنصر أو مضمون منه مالئم
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١٣١

،إذن. ره املعينةيري مدرس واحد أن هذا املنهج حيتاج إىل التغيري يف عناصو 
على رئيس املؤسسة ومدير املعهد اإلسالمي ومدرسو اللغة العربية فيه قد اتفقوا 

هلم يف عملية دلياليكون ليف ذلك املعهد وتطبيقه ستعمال هذا املنهج املصمم ا
.التعليم والتعلم بعد تغيري ما حيتاج إليه

التوصيات-ب
احثة اعتمادا على نتائج هذا فيما يلي بعض التوصيات اليت تقدمها الب

:البحث
املعاهد يف املعهد اإلسالمي خاصة ويفالعربيةاللغةمدرسوأن يستفيد -١

املعهد يفالعربيةاللغةتعليميفالبحثهذانتائجمناإلسالمية األخرى عامة
.االسالمي

لتعلم يف ن يف تنظيم عملية التعليم واو اللغة العربية واملسؤولأن يستفيد مدرسو-٢
خاصة هلذا املعهد ن إعداد الكتب التعليمية ماملعهد اإلسالمي بياكمبوه 

.وهي على أساس متعدد األبعاد،البحثهذانتائجعلى متعمدين
مرجعاوجيعلوهالبحثهذامنيستفيدواأنميكنهمبعد،منالباحثنيعلىو -٣

.مم حسب احلاجةأو تطوير هذا املنهج املصالعلمية،حبوثهميفومصدرا

االقتراحات- ج
:قرتحات منهاتقدم الباحثة بعض اال،بناء على ما جاء يف هذا البحث

اللغةلتعليممتعدد األبعاد أساسعلىاملنهجضوءيفالتعليميةاملوادإعداد-١
.العربية

يفاملتقدمنيملستوىالعربيةاللغةلتعليممتعدد األبعاد أساسعلىاملنهجتطوير-٢
.ة األخرىسالمياإلهدااملع
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١٣٢

قائمة المصادر والمراجع

المصادر . أ

الكرميالقرآن- ١

المراجع العربية. ب

مراجع من الكتب-

دار املعارف، : القاهرة، الطبعة الثالثة، المنهج وعناصره،وين عمريةيإبراهيم بس- ٢
م١٩٩١

،املطبوعة عبد اهللا حرميوكالة: الكويت،أصول البحث العلمي،أمحد بدر- ٣
م١٩٨٢

اج المواد التعليمية لبرامج إنت،أعضاء هيئة التدريس جبامعة القدس املفتوحة- ٤
،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة: إيسيسكو،التعليم عن بعد

م٢٠٠٠

،تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة،أوريل حبر الدين- ٥
م٢٠١٠،UIN Maliki Press:ماالنق

ترمجة ناصر بن عبد اهللا بن غايل . م اللغةتطوير مناهج تعلي،جاك ريتشاردز- ٦
وصاحل بن ناصر الشويرخ

،مكتبة الرشد: الرياض،المنهج المدرسي المعاصر،حسن جعفر اخلليفة- ٧
٢٠٠٣
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١٣٣

الدار املصرية : املصر،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،حسن شحاتة- ٨
دون السنة،اللبنانية

تجربة في : سي على أساس ميدان عمل الخريجينالمنهج الدرا،خالصني- ٩
: مجع املقاالت يف الندوة الدولية(قسم األدب العربي بجامعة ماالنق الحكومية

الربنامج اخلاص ،)ما هلا وما عليها–حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 
ة ماالنق لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي

م٢٠١١،بالتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آسيا

: الرياض، -مفهومه أدواته أساليبه-البحث العلمي ن عبيدات وآخرون، ذوقا-١٠
م١٩٩٧دار أسامة للنشر والتوزيع،

، أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة-١١
هـــ١٤٢٣ليم اللغة العرية، معهد تع:الرياض

:، الرباط-مناهجه وأساليبه- تعليم العربية لغير الناطقين بها ،______-١٢
م١٩٨٩إيسيسكو، 

مكة ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،______-١٣
م١٩٨٦،جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: املكرمة

تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج ،مد كامل الناقةرشدي أمحد طعيمة وحم-١٤
،المية للرتبية والعلوم والثقافةمنشورات املنظمة اإلس:إيسيسكو،واالستراتيجية

م٢٠٠٦

دار :نعما،دراسات في المناهج واألساليب العامة،صاحل ذياب هندي-١٥
م١٩٨٧الفكر، 
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١٣٤

، اجلزء تطبيقاتها العملية-مبادئها-التربية الحديثة ماّدتها،صاحل عبد العزيز-١٦
دار املعارف: مصرالثالث، 

يد العريب-١٧ ،تعّلم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق،صالح عبد ا
م١٩٨١،مكتبة لبنان: القاهرة

اتجاهات حديثة في ،الوائليعباسطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي-١٨
م٢٠٠٩: األردن،تدريس اللغة العربية

دار الشروق :عمان،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها،______-١٩
م٢٠٠٥، والتوزيعللنشر 

هـ١٤٢٨، ١ط ،المدخل إلى الثقافة اإلسالمية،عبد اإلله بن حممد املال-٢٠

،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،تصميم التدريس،عبد احلافظ حممد سالمة-٢١
هـ١٤٢٤

م٢٠٠٩،العربية للجميع،كن متخصصا،انز عبد الرمحن بن إبراهيم الفو -٢٢

،دار الفكر العريب: القاهرة،تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور-٢٣
م٢٠٠٦

م١٩٩٧مكتبة وهبة، :، القاهرةنهج في اللغة العربيةالم،على إمساعيل حممد-٢٤

- الطرق-للغة العربية للناطقين بغيرهاتعليم ا،عمر الصديق عبد اهللا-٢٥
م٢٠٠٨،الدار العاملية: اخلرطوم،الوسائل-األساليب

دار : القاهرة،تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانيب،فتحى علي يونس-٢٦
م١٩٧٨،الثقافة

مطابع املعرز : رياضال، ،  أساليب التدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل-٢٧
م١٩٨٢،ةيوالتجار 
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١٣٥

طرائق تدريس اللغة العربية لغير ،حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة-٢٨
م٢٠٠٣،إيسيسكو: الرباط،الناطقين بها

دامعة : دمشق،٢ط ،في طرائق تدريس اللغة العربية،حممود أمحد السريد-٢٩
م١٩٩٦،دمشق

،افة للنشر والتوزيعدار الثق: القاهرة،تعليم اللغة العربية،مصطفى رسالن-٣٠
م٢٠٠٥

هـ١٤٢٤، ٣ط ،مقدمات في الثقافة اإلسالمية،مفرح بن سليمان القوسي-٣١

المراجع من البحوث-

تطوير منهج اللغة العربية بمدخل المحتوى في مدرسة نور ،ديوي محيدة-٣٢
،غري منشورة،الرسالة املاجستري،العلوم اإلسالمية الدينية كبونساري ماالنج

م٢٠٠٧،اجلامعة اإلسالمية احلكومية،كلية الدراسات العليا: ماالنج

التصور المقترح لتطوير المنهج اللغة العربية في المدرسة ،معصمة-٣٣
،كلية الدراسات العليا: ماالنج،غري منشورة،الرسالة املاجستري،اإلبتدائية

م٢٠٠٨،اجلامعة اإلسالمية احلكومية

) Situational Syllabus(صميم المنهج على أساس الموقف ت،نور اهلادي-٣٤
،غري منشورة،الرسالة املاجستري،لتعليم اللغة العربية في المعهد اإلسالمي

م٢٠١١،اجلامعة اإلسالمية احلكومية،كلية الدراسات العليا: ماالنج
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١٣٦

المراجع األجنبية. ج

35. Ainin, Moh. Metodologi Penelitian Bahasa Arab.  Cet.  2.  Surabaya:  Hilal
Pustaka. 2010

36. AR, Syamsudin dan Damaianti, Vismaia S, Metode Penelitian Pendidikan
Bahasa, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

37. Hamalik, Oemar. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Cet. 2.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008

38. Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada. 2001

38. Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya. 2011

39. Idi, Abdullah. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Cet. 2.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2007

40. Prawiradilaga, Dewi Salma. Prinsip Disain Pembelajaran. Jakarta: Prenada
Media Group. 2007

41. Richards, Jack C. Curriculum Development in Language Teaching. United
Kingdom: Cambridge University Press. 2001

42. Sugeng Listyo Prabowo dan Faridah Nurmaliyah. Perencanaan
Pembelajaran. Malang: UIN Maliki Press. 2010

43. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D Bandung:
Alfabeta, 2009

44. Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya. 2006

45. Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan.  Bandung:  PT
Remaja Rosdakarya. Tt

46. _________, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Cet.  9.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007

47. Yasmadi. Modernisasi Pesantren. Jakarta: Ciputat Press. 2002
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