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  إهداء
  

  إىل والدي ووالديت
  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

  الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمريوعرفت من نفسهما السمحة 
  تقدمة اجالل واحرتام

  
  إىل أساتذيت الذين أدين هلم بالكثري

  تقديرا واجالال
  

  يشجعوانين باجلهد والدعاء إلمتام هذا البحث اأخي وأخيت الذين مازالو إىل 
  إىل مرشحة زوجيت اليت الأعرف من هي

  
  اللغة العربية للدراسة العليامجيع األصدقاء والزمأل خصوصا يف قسم تعليم إىل 

  
  إىل الذين يؤمنون أن العربية لغة الدين ولغة أهل اجلنة ولغة األنبياء واملرسلني

  
  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم كحرصهم إىل حبيبتهم

  إىل رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان.
  
  
  



  شكر وتقدير
  

، على فضله املتوال، وأسئله جزيل النوالهللا على كل حال، وأشكره  احلمد
والثبات يف احلال واملآل، وأصلى وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله 

  وأصحابه الغر امليامني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد.
ه فبعون سالة هذه كتابة ّمتت وتوفيقه، جلّ  و عزّ  الّل ة الرّ ّ  قّدميف للماجستري العلمي

 كتابة على اساعدو  قد اّلذين هلؤالء التّقدير أمثن و الّشكر جبزيل عميق قلب من الباحث
  :منهم ،ا البحثهذ
مساحة األستاذ الدكتور موجيا راهرجو، مدير جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية  - ١

 احلكومية ماالنج.
جامعة موالنا مالك مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسة العليا  - ٢

 ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مساحة الدكتور ولدانا وركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسة العليا  - ٣

 جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ا مساحة الدكتور مفتاح اهلدى، املشرف األول الذي أفاد الباحث علميا وعملي - ٤

ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
 اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.

 عن لساين يعجز فحّقا ، الثّاين املشرفمساحة الدكتور قريب اهللا با بكر مصطفى،  - ٥
 هذا إعداد فرتة طوال شجيعالتّ  و العون كلّ  للباحث قّدم فقد تقديره و شكره

ّق مل و بعلمه يبخل فلم البحث  توجيهه، و الباحث مساعدة عن يوما صدره يضي
 خالص مّين  فله الباحث نفس يف األثر أكرب البحث هذا مبناقشة لتفّضله كان و

ه من و التّقدير و الّشكر  .اجلزاء و الثّواب عظيم الّل
 تعليم قسم يف املعّلمني األساتذة إىل التّقدير و الّشكر بكلّ  الباحث قّدمي كما - ٦

غة ة الّل ّ ة العربي ّ ي ة إبراهيم مالك موالنا جامعة العليا الّدراسات كّل ّ ة اإلسالمي ّ  احلكومي



 العلوم من قّدموها ما على التّقدير و الّشكر كلّ  الباحث من فلهم. مباالنج
ه جزاهم و التّشجيع و واملعارف  .اجلزاء خري عّين  الّل

كما أتقدم الشكر والتقدير إىل الدكتورة أمي حممودة والدكتورة مملؤة احلسنة رئيس  - ٧
لبحث املنهج يف  ينساعدتاان ة العربية ملرحلة البكالوريوس اللتقسم تعليم اللغ

قسم تعليم اللغة  يف ني، كما أتقدم الشكر والتقدير أيضا إىل مجيع املعلممامكا
 م القيمة.هتجابتهم واجتاهعلى إعربية ملرحلة البكالوريوس ال

ه بعد مهل كان أسريت احملبوبة اليت ىلإو  - ٨  هاواغرس مبا البحث هذا امتام فضل تعاىل الّل
 .العمل يف اإلخالص و املعرفة و للعلم حّب  من نفسي يف

 املتواضع العمل هذا إخراج يف ساهم من كلّ  و أصدقائي و زمالئي و يئشقاأل و - ٩
 التّقدير عظيم و الّشكر خالص مجيعا هلم ، تشجيع بكلمة لو و الوجود خري إىل
  .االمتنان و

ه   .التّوفيق وّيل  والّل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  جمهورية إندونيسيا

  وزارة الشؤون الدينية
ة بماالنج ّ ة الحكومي ّ  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي

ة الّدراسات العليا ّ ةقسم تعليم الّلغةالعرب كّلي ّ   ي
 المشرفينتقرير 

ه رّب العاملني و الّصالة و الّسالم على أشرف    ه الرّمحن الرّحيم احلمد لّل بسم الّل
  األنبياء و املرسلني و آله و صحبه أمجعني.

  :ّطالبه الالبحث اّلذي حضر خطة بعد االطالع على   
  حممدان حفص :        االسم

  ١١٧٢٠٠٣٧ :    رقم التّسجيل
منهج تعليم اللغة العربية لطالب البكالوريوس في قسم :   موضوع البحث

جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية العربية تعليم اللغة 
  )تقويميةالحكومية بماالنج (دراسة تحليلية 

  .وافق املشرفان على تقدميها إىل جملس اجلامعة
ل ّ               املشرف األوّ  املشرف الثّاين

  
  قريب اهللا بابكر مصطفىد.             مفتاح اهلدىد. 

١٩٧٣١٠٠٢٢٠٠٠٠٣١٠٠٢  
  ،يعتمد

ة ّ غة العربي   رئيس قسم تعليم الّل
  

  د. ولدانا وركاديناتا
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١  



  جمهورية إندونيسيا
ة وزارة ّ  الّشؤون الّديني

ة بماالنج ّ ة الحكومي ّ  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي
ة الّدراسات العليا ّ ةالعر  الّلغةقسم تعليم  كّلي ّ   بي

  
  اعتماد لجنة المناقشة

  عنوان البحث:
  ريوس في قسم تعليم اللغة العربيةمنهج تعليم اللغة العربية لطالب البكالو 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
  (دراسة تحليلة تقويمية)

ةتكميلي حبث  ّ غة العربي   لنيل درجة املاجستري قسم تعليم الّل
  

  ١١٧٢٠٠٣٧ رقم التّسجيل:    حممدان حفص:   إعداد الّطالب
ر قبوله شرطا لنيل درجة و تقر  ناقشةا البحث أمام جلنة املقد دافع الّطالب عن هذ

ة ّ غة العربي   م. ٢٠١٣  سفتمرب ٢٥األربعاء،  وذلك يف يوم ،املاجستري يف تعليم الّل
ن جلنة املناقشة من الّسادة األساتذة:   وتتكوّ

 ......................التّوقيع :     ومناقشارئيسا وركاديناتا ولدانا د. -١
 ............: ..........التّوقيع       مناقشاد. عبد احلميد  -٢
 ........التّوقيع : ..............    مشرفا ومناقشا  د. مفتاح اهلدى -٣
 ............وقيع : ..........التّ   مشرفا ومناقشا د. قريب اهللا بابكر -٤

 ،يعتمد
ة الّدراسات العليا ّ ي  عميد كّل

  
  األستاذ الدّكتور مهيمن

١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ 



لبإ   قرار الطّا
  

  و بيانايت كاآليت: ،اأنا املوقع أدناه
  حممدان حفص:     االسم

  ١١٧٢٠٠٣٧:   رقم التّسجيل
  أهينج فانس سومانب مادورا:     العنوان

  
ا لتوفري شرط  سالة اّليت حضر ر بأّن هذه الرّ ة  أقرّ ّ غة العربي لنيل درجة املاجستري يف تعليم الّل

 ّ ة الّدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمي ّ ي ة مباالنج حتت كّل ّ ة احلكومي
  عنوان:

منهج تعليم اللغة العربية لطالب البكالوريوس في قسم تعليم اللغة العربية 
  بماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

  )تقوميية (دراسة حتليلية
  

ا و كتبتها بنفسي وما زور  . و إذا اّدعى أحد أو تأليف اآلخر يا من إبداع غري حضر
ل ا ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمّ ّ ا من تأليفه و تبّني أ ّ ة على ذلكاستقباال أ ّ ، ملسؤولي

ة على املشرف أو على كلّ  ّ لعليا جامعة موالنا مالك الّدراسات ا يةولن تكون املسؤولي
ة مباالنج. ّ ة احلكومي ّ   إبراهيم اإلسالمي

 ين أحدعلى ذلك.رب ار بناء على رغبيت اخلاّصة والجيو حررت هذا اإلقر  ،هذا
  

  م ٢٠١٣سفتمرب  ١٢، ماالنج
  اإلقرار توقيع صاحب

  
  حممدان حفص

             ١١٧٢٠٠٣٧ 



  مستخلص البحث
تعليم اللغة العربية لطالب البكالوريوس منهج ، ٢٠١٣الطالب، حممدان حفص،  اسم

يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
. املشرف األول: الدكتور مفتاح اهلدى، واملشرف الثاين: الدكتور (دراسة حتليلية نقدية)

  .قريب اهللا بابكر مصطفى
  منهج، تعليم اللغة العربية، تقومي الكلمة األساسية:

  

من  ةوعديد .البحث يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية من البحوث الواسعة
ا هي املنهج، ألنه أداة من  املشكالت فيها. ومن العناصر اليت التستغين عن اإلهتمام 

ج املتعلم األدوات املهمة يف جناح تعليم ما. واملنهج اجليد هو الذي يعتمد على احتيا 
  ويستطيع أن يوصله إىل األهداف املرجوة.

يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك ويف عملية تعليم اللغة العربية 
واحملتوى املنهج  وضعوجد املشكلة خصوصا يف هيم اإلسالمية احلكومية مباالنج تإبرا
لذلك كان هذا البحث حتت عنوان "منهج تعليم  بني املعلمني يف هذا القسم. الئمامل

اللغة العربية لطالب البكالوريوس يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 
  اإلسالمية احلكومية مباالنج، دراسة حتليلية تقوميية".

 العربية اللغة تعليم قسمتعليم اللغة العربية يف  منهجومشكلة هذا البحث هي: 
. هذه املشكلة حتتاج إىل فروع ماالنج احلكومية اإلسالمية ابراهيم مالك موالنا عةجبام

) كيف طريقة وضع منهج تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة ١األسئلة، وهي: (
) ما وصف عناصر ٢العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟، (

ة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية تعليم اللغة العربي منهج
) ما مشكلة منهج تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية ٣احلكومية ماالنج؟، (

ما مدى مناسبة منهج ) ٤( جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
  .أهداف ورغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية؟قسم تعليم اللغة العربية مع 



التقوميي، وذلك بوصف ما هو   ومنهج هذا البحث من نوع البحث الوصفي
كائن، وهو يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع، كما يهتم أيضا 

فراد بتحديد املمارسات الشائعة والسائدة والتعرف على املعتقدات واالجتاهات، عند األ
واليقف البحث الوصفي عند حدود وصف  واجلماعات وطرائقها يف النمو والتطور،

الظاهرة وإمنا يذهب إىل أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول إىل 
  تقييمات ذات معىن بقصد التبصر بتلك الظاهرة.

منهج  إن طريقة وضع) ١أما نتيجة هذا البحث فيمكن أن نتخلص فيما يأيت: (
تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 Body ofو جسم املعرفة  ٢٠١٢احلكومية مباالنج  يتم باإلهتمام إىل منهج سنة 

Knowledge ، مرحلة الطالب لتعليم اللغة العربية، و طاقة الطالب لتعلم اللغة العربية، و
قيام و رغبة وميول الطالب يف تعلم اللغة العربية، و يف تعلم العربية، أهداف الطالب و 

تقومي و املناقشة بني املعلم يف مادة واحدة عن املنهج املقرر، و اختبار القبلي إىل الطالب، 
كمرشحة معلم اللغة العربية يرجى طالب (جسم املعرفة)   يتجه ذلك املنهج بعد التطبيق.

ا وعلوم الرتبية و التعليم. لذلك فكان منهج هذا القسم أن يستوعبوا  اللغة العربية بذا
تعليم اللغة العربية يف هذا القسم يتجه إىل أربعة جمال، وهي: جمال البحوث، 

) إن وصف منهج تعليم اللغة العربية يف ٢والبيداغوجيا، واللغوية، وتطوير الشخصية. (
تكون هيم اإلسالمية احلكومية مباالنج يراقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إب

) إن ملنهج تعليم ٣من: األهداف، واحملتوى، والطريقة واألساليب، والتقومي، واملراجع. (
اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

ة إىل عدد اللقاء يف جدول مباالنج مشكالت منها: مشكلة قلة عدد احملتوى بالنسب
) ٤( الدراسة، ومشكلة اختالف بني تقومي منهج الدراسي وتقومي يف الوحدة التعليمية.

تناسب منهج قسم تعليم اللغة العربية حباجة ورغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية، إال 
  وحمتوى الكالم. حنو مدخل إىل اإلحصاء، حمتوى عن البحوث
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Discussion about about researce in arabic teaching as foreigne language, is 
the one researce activity, which is has wide discussion and numerous problems. 
Further, in the discussion of Arabic Teaching, curriculum is one of unsure that 
must be attention most, because it was a device to reach successful in teaching and 
learning process. In addition, a good curriculum is based on learners and social’s 
needs. 

And in process of teaching arabic in arabic teaching department State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, found any problems 
aspecially in write and prepare curriculum and material which is suitable amoung 
lectures in it’s departmen. So that, the subject of this researce is “Curriculum 
Teaching Arabic in Bachelor program of Arabic Teaching Department State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, study of Analisys and 
Evaluative”. 

The problem of this researce is: curriculum teaching arabic in arabic 
teaching department state islamic university of maulana malik ibrahim malang. 
This problem need questions, that is: (١) how the method make curriculum in 
arabic teaching department state islamic university of maulana malik ibrahim 
malang?. (٢) What the characters of curriculum in arabic teaching department 
state islamic university of maulana malik ibrahim malang?. (٣) What the problems 
of curriculum in arabic teaching department state islamic university of maulana 
malik ibrahim malang?. (٤) How far the suitablelity curriculum arabic teaching 
with the student purpose and pleasure in studying arabic?. 

The method of this researce is descriptive, analisys, and evaluative 
method, it’s descript anything, focuss on correlation which found on moment. 
And it’ researce not stop on discript of phenomenan only, but contunue farther, so 
it analize interpretate, evaluate and compare with the purpose to finish on 
evaluation which meaningfull with the phenomenan. 

The result of this researce can conclused: (١) The method of making 
curriculum teaching of arabic in state islamic university of maulana malik ibrahim 
malang complete with attention on curriculum ٢٠١٢ and look at body of 
knowledge, as the candidate of arabic teacher the graduation of this department 
hoped understand arabic language and know about pedagogy. So the materials in 
this department consist of: researce, pedagogy skill, language skill, and individual 
improvement. (٢) The characters of curriculum teaching arabic consist of: 
purpose, material, method, evaluation, and references. (٣) The curriculum of 
teaching arabic in arabic teaching department state islamic university of maulana 
malik ibrahim malang has problems which is: The problem of minimize a number 
of material according to the schedule, and the problem differences between 



evaluation in curriculum and the unit of teaching program. (٤) The curriculum of 
arabic teaching is suitable with the student puprpose and pleasure in studying 
arabic, except the subject about researce and speaking. 
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Pembahasan tentang pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa asing 
termasuk sebagian penelitian yang luas dan terdapat permasalahan yang komplek. 
Salah satu unsur yang harus diperhatikan adalah kurikulum, karena kurikulum 
merupakan perangkat keberhasilan pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah 
kurikulum yang didasarkan atas kebutuhan siswa, dan keberhasilannya dalam 
mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dalam proses pengajaran bahasa arab di jurusan pendidikan bahasa arab 
Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang ada sedikit masalah, 
khusunya dalam menyiapkan kurikulum atau silabus, dan materi yang cukup bagi 
dosen di jurusan tersebut. Karena itu penulis menulis judul penelitian ini dengan 
“Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab di s١ Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, studi analisi evaluatif”. 

Masalah dalam penelitian ini adalah: ada masalah dalam kurikulum 
pengajaran bahasa arab di s١ jurusan pendidikan bahasa arab UIN Maliki Malang. 
Masalah tersebut butuh terhadap rumusan masalah sebagaimana berikut: (١) 
Bagaimana metode pembuatan kurikulum pengajaran bahasa arab di s١ jurusan 
pendidikan bahasa arab UIN Maliki Malang? (٢) Apa unsur-unsur kurikulum 
pengajaran bahasa arab di s١ jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maliki 
Malang? (٣) Apa masalah-masalah kurikulum pengajaran bahasa arab di s١ 
jurusan pendidikan bahasa arab UIN Maliki Malang? (٤) Sejauh mana kesesuaian 
kurikulum pengajaran bahasa arab di jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan 
tujuan dan kesenangan siswa belajar bahasa arab?. 

Metodologi penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 
evaluatif, dengan mendeskripsikan apa yang ada, metode ini memperhatikan 
pembatasan aspek-aspek hubungan yang terdapat dalam peristiwa. penelitian 
deskriptif tidak berhenti pada batas deskripsi fenomena saja akan tetapi lebih jauh 
mengalisa, dan mengevaluasi dengan tujuan sampai pada evaluasi-evaluasi yang 
punya makna pada fenomena tersebut. 

Hasil dari penelitian ni adalah: (١) metode membuat kurikulum pengajaran 
bahasa arab di s١ jurusan PBA UIN Maliki Malang dengan memperhatikan 
kurikulum ٢٠١٢ dan body of language PBA, memperhatikan tujuan, kemampuan, 
tingkatan, kecenderungan siswa dalam belajar bahasa arab, melakukan pretest 
terhadap mahasiswa, diskusi antar guru. body of knowledge itu menekankan 
lulusannya untuk menguasai bahasa arab dan menguasai ilmu pedagogik untuk 
mengajarkan bahasa arab. Sehingga materi kurikulum PBA mengarah pada: 
penelitian, pedagogik, kebahasaan, pengembangan kepribadian. (٢) Unsur-unsur 
kurikulum s١ PBA UIN Maliki Malang adalah: tujuan, materi, metode, evaluasi, 
dan referensi. (٣) Masalah-masalah yang ada pada kurikulum s١ PBA UIN Maliki 



Malang diantaranya: Masalah sedikitnya jumlah materi dibandingkan dengan 
jumlah tatap muka dalam jadwal perkuliyahan, dan masalah perbedaan standart 
evaluasi yang ada pada silabus dan satuan acara perkuliyahan. (٤) kurikulum PBA 
sesuai dengan tujuan dan kecenderungan siswa belajar bahasa arab, kecuali materi 
tentang penelitian dan berbicara. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  األول الفصل

  السابقة والدراسات العام اإلطار

 مقدمة  -أ 

 اتسع لقد ا، الناطقني لغري اللغة تعليم على كثرية دول عملت طويل وقت منذ
 العقدين يف خاصة العامل بقاع خمتلف يف اجنبية كلغة العربية وتعلم تعليم نطاق

 البالد معظم يف اجباريا تدريسها جيري اليت الثانية اللغة هي العربية فاللغة األخريين،
ا كما االسالمية،  يتم اليت األجنبية اللغات أهم بني من اخلامسة أو الرابعة اللغة هي أ

  .١األوروبية البالد من كثري يف تعليمها

تمع اإلندونيسي وأن  ال خيتلف اثنان يف أن اللغة العربية حتتل مكانًا شريًفا يف ا
تعليمها وتعلمها يشكالن أهم ما شغلت فيه جهود العلماء اإلندونيسيني واهتمت به 

يسيا املؤسسات الرتبوية اإلسالمية اإلندونيسية. ولعل أهم ما يقف وراء ذلك كون إندون
أكرب دولة إسالمية سكانًا فمن الطبيعي أن يهتم الشعب اإلندونيسي الذين كانت 

ا املصادر األساسية. ذه اللغة اليت تنطق  ا  ً ا كبري   أغلبيتهم مسلمني اهتمامً
نشأت يف بداية األلفينات معاهد دولية لتعليم اللغة العربية ويف مقدمتها املعاهد 

للغة العربية. هذه املعاهد منتشرة يف بعض أكرب املدن اإلماراتية اخلاصة لتعليم ا
اإلندونيسية مثل سورابايا، وماالنج، وباندونج، وسوراكارتا، وماكسار، وسولو، 

                                                             
 املنظمة منشورات( ،"ا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق" الناقة، كامل وحممود طعيمة أحد رشدي  ١

 .١٠: ص) ٢٠٠٣ ،إيسيكو :ةوالثقاف والعلوم للرتبية االسالمية
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وجاكارتا. وتعد نشأة هذه املعاهد من أهم مؤشرات تطور جمال تعليم اللغة العربية يف 
ا تدير برامج تعليم اللغة العربية يف ضوء االجتاهات احلديثة خاصة من  إندونيسيا أل

  حيث الطريقة واملواد والوسائل التعليمية. 
اية التسعينات ظهر يف اجلامعات اإلسالمية اإلندونيسية حكومية كانت أم  يف 
ا الطالب  أهلية ما يعرف بربامج تعليم اللغة العربية املكثفة. وهي برامج جيب أن مير 

دف إىل تزويدهم باملهارات اللغوية اليت تساعدهم اجلدد يف السنة األوىل من دراستهم و 
إن تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي (حبفظ النظر إىل  .يف دراستهم اجلامعية

ا تعليم  ا) يعد من أهم مراحل التطور اليت مر  تعليمها على املستويات التعليمية دو
  .٢اللغة العربية يف إندونيسيا

 هذا يف وميكن املنهج، هي العربية اللغة تلك لتعليم اجلامعة أو املدرسة ووسيلة
ال  أي تالميذها، لرتبية تتيحه، أو املدرسة، تقدمه ما كل هو املنهج أن اعتبار ا

تمع، هافي يرغب اليت الوجهة لتوجيههم  العربية اللغة تعليم يف والبحث .٣اويرتضيه ا
 اليت العناصر ومن. فيها املشكالت من وعديد النطاق الواسعة البحوث من اجنبية كلغة

. ما تعليم جناح يف املهمة األدوات من أداة ألنه املنهج، هي ا االهتمام عن التستغىن
 األهداف إىل يوصله أن ويستطيع املتعلم احتياج إىل يعتمد الذي هو اجليد واملنهج
 التعليم تقدمي يف املعلم صعوبة: منها املشكالت، ظهور إىل سيؤدي املنهج وعدم. املرجوة
 تناسب عدم وكذلك الدراسية املواد حتقيق وعدم التعليمية األهداف وضوح وعدم اجليد،

                                                             
(سورابايا: جامعة سونان  تعليم االغة العربية على املستوى اجلامعي يف إندونيسيا"،"وهر، نصر الدين إدريس ج  ٢

 أمبيل اإلسالمية احلكومية) غري منشور.
 .١٤: ص) ١٩٩١ ،املعارف دار :القاهرة( ٣ ط ،"وعناصره املنهج" عمرية بسيوىن ابراهيم  ٣
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 وانشطتها التعليمية العمليات مجيع أن اعتبار ميكن هنا من. والتقومي والوسائل الطريقة
تم املنهج تراع أن البد   .به و

 يف توضع اليت واخلربات املعلومات هو الرمحن عبد حسن بني قد كما واملنهج
ا املختلفة واملهارات والقيم نظرية دراسية مواد شكل  النشاط وأنواع الجتاهاتاو  وتطبيقا

 الرتبوية األهداف حيقق مما وخارجه الفصل داخل للتالميذ وفرت واليت املختلفة األخرى
 ختطيط يستحق أن العربية اللغة لتعليم ويلزم .٤إليها للوصول واملخطط فيها املرغوب
 حيتاج بل فحسب املعلومات إيصال على الينحصر ألنه اجليد، املنهج نوع على التعليم

 يف اللغة باستخدام التالميذ تزويد ا ويقصد. الكافية واملمارسة املستمر التدريب إىل
   .اليومية النشاطات

 العربية اللغة تعليم ميدان يف للعاملني بالنسبة املنهج عن الدراسة هذه مهيةأ تتمثل
 للدارسني وتقدم ختطط اليت التعليمية اللغوية واملواقف اخلربات من جمموعة هو املنهج بأن

 اليت واملعايري األسس دراسة يلزمهم مث ومن وممارسة، استعماال اللغة تعلم من لتمكينهم
 بتتابع عابتتت مستويات يف وتسلسل وتنظم وختطط اخلربات هذه ختتار أساسها على

 أن يلزمهم مث ومن اللغة، تعليم أهداف لتحقيق وسيلة املنهج. اللغة تعلم مستويات
 تنميته ميكن لغوي سلوك إىل وترمجتها التعليمية األهداف صياغة كيفية وميارسوا يتعرفوا

 مث ومن وفنية علمية عملية حمتواه سوتدري املنهج وتطبيق .وقياسه وضبطه ومالحظته

                                                             
 ١٥. ص) سنة دون ،االسالمية امدرمان جامعة :سودانال( ،"وتأصيله املناهج" احلسن الرمحن عبد حسن  ٤
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 حمتوى لكل املناسبة التدريسية واالسرتاتيجيات األساليب خيتارون كيف معرفة يلزمهم
  .٥اللغة تعلم مستويات من مستوى ولكل

 العربية اللغة تعليم قسم يف املقرر املنهج عن الباحث سيبحث البحث هذا ويف
 اجلديد القسم أحد من القسم هذا ألن احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة

 اللغة عليمت قسم منهج أن الباحث فكر لذا ،مباالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف
 البحث موضوع الباحث اختار و. واالقرتاحات والتحليالت البحوث إىل حيتاج العربية

 لنا بد فال اللغة تعليم اهداف إىل نصل أن نااراد إذا الباحث، قال كما ألن املنهج، عن
 املادةو  املنهج  الباحث وجد االحيان بعض يف. واملوحد املناسب اجليد املنهج نضع أن

 اللغة تعليم قسم يف واحدة مادة يف اآلخر املعلم مهاعل مبا ةخمتلف املعلم هاعلم اليت
 وصلت كيفف لككذ كان وإذا احلكومية، االسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة العربية
 بني ةخمتلف املعلم يستخدمها اليت واملناهج املادة كانت إذا مقصودة اهداف إىل اجلامعة
  .نياملعلم

 وأسئلته لبحثا مشكلة  -ب 

 اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم منهج هي البحث هذا يف البحث مشكلة
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة العربية

  :تلى كما البحث اسئلة الباحث يقدم السابق البحث مشكلة إىل نظرا

                                                             
 املنظمة( ،"واالسرتاتيجية املناهج بني اتصاليا اللغة تعليم" الناقة، كامل حممود و طعيمة، أمحد رشدي  ٥

 .٩٢: ص) ٢٠٠٦ ،الثقافة والعلوم رتبيةلل االسالمية
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 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم منهج وضع طريقة كيف - ١
  مباالنج؟ احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا

 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم منهج عناصر وصف ما - ٢
 االنج؟مب احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا

 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم منهج عناصر مشكلة ما - ٣
 االنج؟مب احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا

 تعلم يف الطالب ورغبة بأهداف العربية اللغة تعليم قسم منهج مطابقة مدى ما - ٤
 العربية؟ اللغة

 البحث أهداف  - ج 

  :وهي السابق، البحث أسئلة إىل بالنظر مهمة أشياء إىل البحث هذا ويهدف

 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم منهج وضع طريقة معرفة - ١
 .مباالنج احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا

 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم منهج عناصر وصف معرفة - ٢
 .االنجمب احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا

 العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم منهج رعناص مشكلة معرفة - ٣
 .االنجمب احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة

 تعلم يف الطالب ورغبة بأهداف العربية اللغة تعليم قسم منهج مطابقة معرفة - ٤
 .العربية اللغة
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 البحث أهمية  -د 

  :التالية وانباجل يف مفيدا البحث هذا يكون أن الباحث يرجو

 نظريا -١

 اللغة تعليم ومنهج عامة العربية اللغة تعليم عن اجلديدة واملعارف النظريات لزيادة
 االسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف خاصة العربية

 .ماالنج احلكومية

 تطبيقيا -٢

 هذا يكون أنو  .العربية اللغة تعليم هجمن مادة يف مرجعا البحث هذا يكون أن
 والطريقة املواد اختيار يف مساعدا يكون أنو  .العربية اللغة تعليم لقسم دليال البحث

 تعليم مناهج اعداد يف مهما جماال البحث هذا سيكون .الطالب لدى املناسبة والوسائل
 .املناسبة العربية اللغة

 البحث حدود  - ه 

 البحث هذا موضوع الباحث حددف البحث هذا يف واملكان الوقت الاقتصار
 :يلي كما

 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف املنهج عن يتعلق ما هو: موضوعية حدود - ١
 تتكون اليت العربية اللغة ملادة االنجمب احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا

 ومادة ،الكتابة مهارة و القراءة، مهارة و الكالم، مهارة و االستماع، مهارة من
 .القسم هذا يف الباكالوريوس لطالب النحو وعلم الصرف علم
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 ملستوى العربية اللغة تعليم قسم يف البحث هذا مكان: مكانية حدود - ٢
 .االنجمب احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة بكالوريوس

 .٢٠١٣- ٢٠١٢ الدراسي العام يف املستخدم املنهج هو: زمانية حدود - ٣

 

 المصطلحات تحديد  - و

 الفهم ولتسهيل البحث، هذا يف املهمة املصطلحات بعض حثاالب ويستخدم
  :كاآليت املصطلحات تلك الباحث يشرح

 ويقال. ٦اهدافهم لتحقيق الرتبويون يسلكه أن ينبغي لطريق خطة: املنهج - ١
 يمقوال نظرية دراسية مواد شكل يف توضع اليت واخلربات املعلومات هي املنهج

ا املختلفة واملهارات  املختلفة األخرى اتالنشاط وأنواع واالجتاهات وتطبيقا
 املرغوب الرتبوية األهداف حيقق مما وخارجه الفصل خلاد للتالميذ تتوفر اليت
 Syllabus الدراسي املقرر هي املنهج أيضا ويقال .إليها للوصول خططوامل فيها

 .معينة مادة يف للطالب يقدم الذي

 هو التعليم أو والتدريس خارجه، أو الفصل داخل التدريس عملية هو: التعليم - ٢
 يقبل أن إال له ليس الذي قياملتل املتعلم إىل اإلجيايب املعلم من املعلومات نقل
 .٧علمامل يلقيه ما

                                                             
 .٥٩: ص) ١٩٨٩ ايسيكو،: الرباط( ،"وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم" طعيمة، أمحد رشدي  ٦
يد،   ٧  .٦م) ص: ١٩٩٧(مصر: دار املعارف،  "الرتبية وطرق التدريس"،صاحل وعبد العزيز عبد ا
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 تغري من حدوثه نرجو ملا املوضوعية الصياغة الرتبوي باهلدف يقصد: األهداف - ٣
 مفهوم ويتبع معينة، تعليمية خبربات مرورهم بعد الطالب، عند أسلوب يف

االت خمتلف ليشمل هنا السلوك  .٨واملهارية والوجدانية املعرفية ا

 اليت واملعلومات، واحلقائق، الرتبوية، اخلربات جمموع باحملتوى يقصد: احملتوى - ٤
 .عندهم تنميتها يراد اليت والقيم الجتاهاتا وكذلك. ا الطالب تزويد يرجى

 .وعرضها وتنظيمها املادة الختيار عامة خطط: الطريقة - ٥

 .٩املعني للدرس الصف يف تتم اليت واإلجراءات اخلطوات: األساليب - ٦

 التعليم أو التعلم جوانب من جانب أي ا يوزن اليت األحكام جمموعة: التقومي - ٧
. املسار تصحح اليت احللول اقرتاح إىل وصوال. منه والضعف القوة نقاط وحتديد
 أوضح، ومبعىن وحرص، بعناية ما لشيئ الكمية أو القيمة تقدير عملية فالتقومي

 العملية حققتها اليت االجنازات مدى اختبار هو أي لألشياء فيالكي التقدير هو
 .١٠هلا وضعت اليت لألهداف طبقا الرتبوية

 السابقة اتالدراس  - ز

 سابقة حبوث عدة العربية اللغة تعليم يف املنهج جمال يف الباحثني بعض قام لقد
  :يلى فيما أذكرها

                                                             
) ١٩٩٨(القاهرة: دار الفكر العريب،  تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي"، مناهج" طعيمة، أمحد رشدي  ٨

 .٥٠ص: 
ا"،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   ٩ جميع، (الرياض: عربية لل "إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

 .٧٧) ص: ٢٠١١
: ص) ٢٠٠٠ املعارف، منشأة: االسكندرية( ،"املعاصرة املناهج"  الكلزة، أمحد ورجب ابراهيم طهفوزي   ١٠

١٧٤. 
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 االسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة الدكتورة أطروحة دارين، سالمت - ١
 ).٢٠١٢ منشور، غري( ماالنج احلكومية

 جاوى جبامعات ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم منهج: البحث موضوع  )أ 
 يةبالعر  اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج كيفية فيةوص دراسة( إندونيسيا الشرقية
 عربية ودروس ماالنج احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا جامعة
 ).احلكومية ماالنج جامعة العريب اآلداب قسم مكثفة

 الكيفي املنهج هو العلمي البحث هذا يف املستخدم املنهج: البحث منهج  )ب 
. حبثه ميدان يف الباحث حيصلها يتال البحث بيانات حقائق حيث من

ا إال األرقام، من ليست حقائقها لكون . امليدانية الظواهر الشكل على أ
 .دراسته نوعية حيث من وصفيا حبثا البحث هذا ويعترب

 على العربية اللغة تعليم أهداف تتصور) ١: البحث نتائج أهم ومن  )ج 
 إىل الوصول هي حكوميتني تنيجبامع العربية اللغة ملهارة فاألهداف. صورتني
 إىل الوصول هي العربية اللغة لعناصر واألهداف حركية، أو تطبيقية نتيجة
 التعليم فمواد صورتني، على التعليم مواد تتصور) ٢. معرفية أو نظرية نتيجة

 على اللغوية املهارات ملمارسة التدريبات أشكال يف تتمثل اللغة ملهارات
 أو العلوم يف تتمثل اللغة لعناصر التعليم موادو  األربعة، خصائصها حسب
 إطالق على املقرتح العربية تعليم املنهج تغيري) ٣. الثالث اايمبحتو  املعارف

 عام، وجه على وعناصرها العربية اللغة املهارات جمال يف" التعليم" كلمة
 مهارات جمال يف" التدريب" فأطلق". والتعليم التدريب" بكلمة وتبديلها
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 العبارة فتكون. العربية اللغة عناصر جمال يف" التعليم" و العربية، لغةال
 ".الثالثة العربية اللغة عناصر وتعليم األربعة، اللغوية املهارات تدريب"

 معرفة على كزيرت  حبثه أن حيث من دارين متسال عمله مبا البحث هذا اختلف
 احلكومية اإلسالمية ابراهيم لكما موالنا جامعة جبامعتني العربية اللغة تعليم أهداف
 على رتكزي وكذلك التعليم، مواد تصور معرفة و ،مباالنج احلكومية واجلامعة مباالنج،

 معرفة على تريكز هنا الباحث كتبه الذي البحث وأما. جبامعتني املصطلح استخدامات
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة العربية اللغة تعليم قسم منهج خصائص
 .حلها وكيفية ومشكلتها

 ابراهيم مالك موالنا جبامعة املاجستري درجة لنيل مقدم حبث ،سعيد عبد - ٢
 ).٢٠٠٨- ٢٠٠٧ منشور، غري( احلكومية اإلسالمية ماالنج

 اإلسالمية املتوسطة" رمحنية" مبدرسة العربية اللغة منهج: البحث موضوع  - أ 
 ).تقوميية حتليلية وصفية اسةدر ( الوسطى جاوا دماك مراجنني مبينور

 رمحنية مبدرسة العربية اللغة منهج اتساق معرفة إىل الدراسة هذه دف  -ب 
 منهج هي الدراسة هذه فروض. الطالب احتياجات مع اإلسالمية املتوسطة

 الدينية، الطالب احتياجات يعض مع يتسق مل املدرسة ذه العربية اللغة
 .واألكادميية االتصالية

 .تقومييا وصفيا حبثا البحث هذا يف الباحث استخدم: البحث منهج  -ج 

" رمحنية" مبدرسة العربية اللغة منهج) ١: (هي الدراسة هلذه البحث نتيجة  - د 
 حيث من الدينية الطالب حاجات بعض مع يتسق مل اإلسالمية املتوسطة

" رمحنية" ةمبدرس العربية اللغة منهج) ٢. (للتقومي واإلختبارات التعليم طرائق
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 من االتصالية الطالب حاجات بعض مع يتسق مل اإلسالمية املتوسطة
) ٣. (املستخدمة واالختبارات التعليمية، والوسائل الطرائق، احملتوى، حيث
 بعض مع يتسق مل اإلسالمية املتوسطة" رمحنية" مبدرسة العربية اللغة منهج

 والوسائل، ق،والطرائ احملتوى، حيث من األكادميية الطالب حاجات
 .واإلختبارات

 اللغة منهج تنفيذ يف مهما دورا يلعبون املدرسني أن الدراسة هذه خالصة  - ه 
 الواضحة، الدراسية اخلطط اجليدة، املنهج وثائق. املدرسة ذه العربية

 ذه العربية اللغة منهج اتساق بالضرورة التعىن املتوفرة العليمية والوسائل
 .الطالب احتياجات مع املدرسة

 املتوسطة رمحنية مبدرسة العربية اللغة منهج اتساق معرفة يريد سعيد عبد حبث
 هذا وأما. واألكادميية واالتصالية الدينية، جوانب من الطالب احتياجات مع اإلسالمية

 من العربية اللغة تعليم قسم منهج عن الباحث يبحث حيث ذلك عن خمتلف البحث
 .تقوميهو  وحله ومشكلته صفاته جانب

 ابراهيم مالك موالنا جبامعة املاجستري درجة لنيل مقدم حبث معصوم، على - ٣
 ).٢٠١١ منشور، غري( احلكومية االسالمية ماالنج

 هاجرينامل معهد يف الكالم مهارة تعليم منهج تطوير: البحث موضوع  )أ 
 .الغربية جاوى شربون فاليمانان بفاجانان السلفي

 أساس على الكالم مهارة تعليم منهج تطوير إىل البحث هذا يهدف  )ب 
 منهج جودة ومعرفة السلفي املهاجرين معهد يف الدراسية الوحدة املستوى
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 معهد يف الدراسية الوحدة املستوى أساس على املطور الكالم مهارة يملتع
 .السلفي املهاجرين

 وبأسل على تطويريا حبثا البحث هذا يف الباحث استخدم: البحث منهجية  )ج 
 .والتقوميي الوصفي البحث

 على الكالم مهارات تعليم منهج طور قد الباحث أن البحث هذا ونتيجة  )د 
 مجيع ووافق السلفي املهاجرين معهد يف الدراسية الوحدة املستوى أساس

 لالستعمال وصاحلة جدا جيد تعترب املطور املنهج جودة وكان عليه املعلمني
  .السلفي املهاجرين معهد يف

 يف يرتكز معصوم على حبث ألن السابق حثالب عن جدا خمتلف البحث ذاه
 جاوا شربون بفاجانان السلفي املهاجرين معهد يف فقط الكالم مهارة تعليم منهج تطوير

 العربية اللغة تعليم قسم يف املنهج مشكلة معرفة على يرتكز البحث هذا وأما الشرقية،
  .اوتقوميه اوحله مباالنج احلكومية ةاإلسالمي إبراهيم مالك موالنا جبامعة
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 ومدخله  منهج البحث  -أ 

هذ البحث باختيار منهج البحث املناسب الذي هو إسرتاتيجية  صمم الباحث
فلذلك بين  أو كيفية عامة مستخدمة جلمع املعلومات وحتليلها وكذلك حلل املشكالت.

م، وذلك بوصف ما هو كائن، وهو  هذا البحث على املنهج الوصفي الذي حيلل ويقوّ
يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع، كما يهتم أيضا بتحديد 
املمارسات الشائعة والسائدة والتعرف على املعتقدات واالجتاهات، عند األفراد 

واليقف البحث الوصفي عند حدود وصف  .١والتطور واجلماعات وطرائقها يف النمو
وإمنا يذهب إىل أبعد من ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول إىل  الظاهرة

إذا، املنهج املستخدم يف هذا البحث  .٢تقييمات ذات معىن بقصد التبصر بتلك الظاهرة
االقرتاحات  ة العطاءتقوميي، وكذلك يستخدم الباحث طريقة هو املنهج الوصفي

  .واملداخالت ملنهج قسم تعليم اللغة العربية

واختار الباحث هذا املنهج ألنه يناسب مع طبيعة الدراسة. وعلى ضوء هذا 
املنهج يقوم الباحث بوصف وحتليل وتقومي منهج قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 

                                                             
(القاهرة: دار  "مناهج البحث يف علم الرتبية وعلم النفس"،جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم،   ١

  .١٣٦م) ص:  ١٩٧٦النهضة العربية، 
) ص: ٢٠٠٧راحيم يونس كرو الغزاوي، "مقدمة يف منهج البحث العلمي"، الطبعة األوىل (عمان: دار دجلة،   ٢

٩٧.  
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هذا ملنهج الصادر من ا منمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي يستمد 
  والباحث يصف ويفسر مافيه من األهداف واحملتوى وطرائق التدريس مث التقومي.. القسم

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  -ب 

اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية  يهذا البحث يتكون من مدرس وجمتمع
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ملعلم مادة مهارة االستماع 

وبعض الطلبة يف وعلم الصرف والنحو، ارة الكتابة، هومهارة الكالم ومهارة القراءة وم
سم مع نائبه. أما عينته فهي ثة إىل املرحلة الرابعة، ورئيس القهذا القسم للمرحلة الثال

  مجيع جمتمع البحث.

) مواقف ١وهذا االختيار يساير معايري اختيار جمتمع البحث الكيفي، وهي: (
تمع ذات املعلومات والبيانات اليت حيتاج للبحث إليها ( تمع البسيطة ) ٢ا مواقف ا

تمع ٣( تمع ال٤اليت يسعى للوصول إليها () مواقف ا ) ٥قابلة للدراسة () مواقف ا
تمع ( تمع مستمرة (٦البحث الذي يوسوس هذا ا تمع ٧) مواقف ا ) مواقف ا

 .٣ملشاركةباتسمح الباحث 

 رات البحثيمتغ  - ج 

  :اليت استطاع الباحث أن يصل إليه هو املتغري الضابط وهو متغري البحث

                                                             
3   Moh. Ainin, “Metodologi Penelitian Bahasa Arab”, (Pasuruan: Hilal, 2007), p. 
199. 
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منهج  األهداف، واملراد باألهداف يف هذه الدراسة هي األهداف املقررة يف - ١
در من وزارة اتعليم اللغة العربية اليت وضعتها اجلامعة مستندا على املنهج الص

 الشؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا.

احملتوى أو املواد الدراسية، املواد الدراسية يف هذه املادة مأخوذة من  - ٢
 املوضوعات املقررة يف هذه اجلامعة.

 عملية التعليم. طرائق التدريس اليت استخدمها املدرس يف - ٣

  التقومي واألدوات املستخدمة يف عملية التقومي. - ٤
 أدوات البحث  -د 

الذي استخدمها الباحث جلمع البيانات يف هذا البحث هي   إن أدوات البحث
  كما يلي:

 Interviewاملقابلة  - ١
الباحث جبمع املعلومات  ايقوم من خالهل املقابلة استبيانة شفوية تعترب

مة للحصول على املعلومات الشفوية من املفحوص، وهي أداة مه والبيانات
  .٤من خالل مصادرها البشرية

قسم تعليم اللغة العربية  ئيسر  ث املقابلة جلمع املعلومات عناستخدم الباح
جامعة موالنا مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية ومدرس اللغة العربية يف 

القسم  رئيسد الباحث أن ينال املعلومات من اإلسالمية احلكومية مباالنج. أرا

                                                             
) ص: ١٩٨٧(عمان: دار الفكر،  أساليبه"، –أدواته  –"البحث العلمي، مفهومه ذوقان عبيدات وآخرون،   ٤

١٣٥.  
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 وطرق وضع املنهج علم عن األهداف واحملتوى والطريقة والتقومي املستخدموامل
 العربية يف هذه اجلامعة. اللغة تعليم قسم يف

  االستبانة - ٢

أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة  ةانتعترب االستب
بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل 

  .٥انةاألفراد املعينني مبوضوع االستب عدد
 مالحظة - ٣

ا االختيار، واالستثارة،  "Weick"يعرف ويك  املالحظة العلمية بأ
والتسجيل، وتفسري جمموعة من السلوك واألوضاع يف ظروفها الطبيعية تفسريا 

. واستخدم الباحث املالحظة يف هذا البحث ٦يتسق مع األهداف العلمية
تعليم  كلة مناسبة منهجعن وصف ومش الكتشاف واجابة سؤال البحث

اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية  قسم تعليم العربية يف
  احلكومية ماالنج.

  دراسة الوثائق - ٤

الت  وهي طريقة البحث لطلب احلقائق والبيانات من الوثائق والكتب وا
ا الباحث لفهم املنهج   .٧والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبة قام 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  الدراسي لتعليم اللغة العربية يف
 .٢٠١٢- ٢٠١١إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج عام الدراسي 

                                                             
  .١٢١ذوقان عبيدات وآخرون، مرجع نفسه، ص:   ٥
  .٣٠٣هـ) ص: ١٤١٤دينة املنورة: امل( "قواعد أساسية يف البحث العلمي"،سعيد امساعيل صيين،   ٦

7  Arikunto, Suharsimi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, p. 2 
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 مصادر البيانات  -ه 

  البيانات هلذا البحث من أربعة مصادر: تؤخذ

رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  - ١
 احلكومية مباالنج.

ومادة علم الصرف مدرس مادة مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة  - ٢
لقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية والنحو 

 احلكومية مباالنج.

الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  - ٣
 احلكومية مباالنج.

ي ترتكب من املنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية لقسم تعليم اللغة الوثائق، وه - ٤
العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الذي 

 حيتوي على األهداف واحملتوى أو املادة الدراسية وطرائق التدريس مث التقومي.

 أسلوب تحليل البيانات  -و 

. ميككيفي و  مدخلني مهااستخدم الباحث ذا البحث يف ه لتحليل البيانات
ها الباحث هي طريقة وصفية تقوميية ألن البحث حيتاج إىل بيان ستخدموالطريقة اليت ي

  حتليل الوثائق من الرواة والبيانات.انواع املصادر ويأخذ الباحث بطرز 

تسمى أيضا بطريقة حتليل الوثائق، معناها البحث النظامي طريقة حتليل احملتوى 
يف حمتويات مصادر البيانات املشتملة على املالحظة والوثائق وتتفصيلها تبعا إىل 
ا املعينة مث حتليلها حىت توجد صورة نظامية. وقد ذهب سوهارمسي أن هذه  تقسيما
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ا نتيجة أساليب ال لغة وميوهلا حملتويات مصادر الطريقة هي نشاطة البحث اليت تنال 
  .٨البيانات ونظام الكتابة وغريها

اعتمد الباحث على نتيجة التجريد يف احلصول على النسبة املئوية اليت تعكس 
احتياجات املتعلمني إىل تعلم اللغة العربية وأراء املعلمني عن طريقة وضع املنهج، وذلك 

  باتباع مايلي:

  % ١٠٠  x  ستجابةعدد تكرار اال   - النسبة املئوية 

  عدد االستجابة الكلي      

ويتم تناول النتيجة االحصائية لكل بند من بنود االستجابة من خالل اجلدول 
بعد  اليت تضم االستجابات وعدد التكرار والنسبة املئوية اليت تشمل هذه التكرار. ويأيت 

  كل جدول تعليق يوضح ما يعرضه اجلدول قبل أن يتم حتليله ومناقشته.

(قيمة واحدة)،  ١قدر الباحث كل اإلجابة بالتقديرات اآلتية: إجابة "نعم" هلا 
  (نصف)، و "ال" أو الجييب هلا صفر.½ وإجابة "إىل حد ما" هلا 

 مراحل تنفيذ الدراسة  -ز 

ا الباحث هناك إجراءات البحث  اليت اتبعها الباحث، وهذه اإلجراءات قام 
  باخلطوات اآلتية:

قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك  مدير مناستأذن الباحث  - ١
البحث عن حتليل وتقومي منهج إلقامة إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

                                                             
8  S. Suharsimi. “Prosedur Penelitian”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hal. 15. 
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. واكتسب الباحث توجيهات وارشادات من مدير قسم تعليم اللغة العربية
 لغة العربية.التعليم 

اللغة العربية جبامعة موالنا قسم تعليم األول والثاين لالدور  رئيساملقابلة مع  - ٢
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج عما يتعلق بقسم تعليم اللغة العربية  كمال

 ومنهجه.

إليه لنيل البيانات حول طرائق  سؤالاملقابلة مع مدرس اللغة العربية وتقدمي ال - ٣
 التدريس املستخدمة والوسائل والتقومي لتعليم اللغة العربية.

رئيس قسم تعليم اليت مجعها من  املقابلة والوثائقى نتائج اطلع الباحث عل - ٤
اللغة العربية ومعلم اللغة العربية يف هذا القسم مث حيللها الباحث ويقومها 

 حسب املضمون فيها.
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  المبحث األول: المنهج

 مفهوم المنهج  -أ 

ج" ويقال  أي  ج فالن"ج "املنهج لغة األصل الثالثي لكلمة منهج هو "
. والنهج بسكون اهلاء أي الطريق املستقيم الطريق" يقال نهجال، "و ١سلك مسلكه

  .٣"وطلب النهج" أي سلك الطريق الواضح ،٢الواضح

، ١٨٥٧أي منهج يف قاموس وبسرت عام  Curriculumوكان اول ظهور لكلمة 
ا مقرر دراسي،  من هذا القاموس  ١٩٢٨خاصة يف اجلامعة، واشرتطت طبعة وعرفها بأ

من هذا القاموس فتقول بأن  ١٩٥٥أن يكون هذا املقرر معينا وحمددا، أما طبعة عام 
، كما أضيف تعريف آخر للمنهج يف هذه املقرر ينبغي أن يؤدى إىل احلصول على علمية

  .٤الطبعة يقول بأن املنهج هو جمموع املقررات اليت يقدمها معهد تربوي

  

                                                             
  .٦٨٢) ص: ٢٠١٢(مصر: مكتبة الشروق الدولية،  "املعجم الوجيز"،ابراهيم مدكور وأصدقاء،   ١
) ص: ٢٠١١(مصر: مكتبة الشروق الدولية،  ة،الطبعة اخلامس ،"املعجم الوسيط"وأصدقأ  شوقي ضيف  ٢

٩٩٦.  
اجلزء األول (جامعة أم القرى معهد  "املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى"،رشدي أمحد طعيمة،   ٣

  .١٢٣اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج سلسلة دراسات يف تعليم العربية) ص: 
4 Marvin D. Alcorn and James M. Linely, “Issues in Curriculum 
Development”, diterjemahkan oleh Ibrahim Bisuni, Cet. 1 (New York: 
World Book, 1959) p. 3 
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إذن خطة لطريق ينبغي أن فمن البيانات ميكن للباحث أن يضع مفهوم املنهج 
يسلكه الرتبويون لتحقيق اهدافهم. والصلة بني مفهوم املنهج لغة ومفهومه اصطالحا  

ال هو الفرق بني  كبرية. وقد وضحتها كتب املناهج. إال أن الذي ينبغي أن نقف عليه اوّ
  مفهومني للمنهج أحدمها قدمي واآلخر حديث.

الذي يقدم للطالب يف  Syllabusكان يقصد باملنهج قدميا املقرر الدراسي 
مادة معينة. فهناك مقررات للجغرافيا، وهناك آخر للتاريخ، وثالث للرياضيات، ورابع 

ذا املفهوم فرتة طويلة من الزمن عدة امور من ل لغة، وهكذا. ولقد ترتب على األخذ 
  أمهها:

توجيه العناية إىل النشاط العقلي واجلانب املعريف فقط دون اهتمام بباقي  - ١
 جماالت النحو.

 الفصل بني املواد الدراسية بعضها وبعض. - ٢

قصر مهمة املعلم على تلقني املعلومات وقيامه بالدور األكرب يف العملية  - ٣
التعليمية فتعليم العربية كلغة ثانية يف ضوء هذا املفهوم يقتصر على تزويد 

مبجموعة من املعارف واملعلومات اخلاصة باللغة. واليت يقدمها املعلم يف الطالب 
نهج تعليم العربية كلغة ثانية مستقال بذلك عن املواد األخرى. وم ةحصة معين

يف ضوء هذا املفهوم أيضا، يضيق جماله، وتتقيد حدوده، وينفصل عن غريه من 
 املناهج، أي املقررات الدراسية األخرى.

والتعريف االجرائي الذي نقرتحه للمنهج يف جمال تعليم العربية كلغة ثانية هو: 
يقصد مبنهج تعليم العربية كلغة ثانية تنظيم معني يتم عن طريقه تزويد الطالب مبجموعة 



15 
 

متكنهم من االتصال باللغة العربية اليت من اخلربات املعرفية والوجدانية والنفس حركية اليت 
م، ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة اوجه النشاط الالزمة داخل املعهد ختتلف عن لغا

  .٥التعليمي أو خارجه وذلك حتت اشراف هذا املعهد

 عناصر المنهج  -ب 

 رشدي أمحد طعيمة يف كتابه تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيةقسم 
طريقة التدريس والوسائل إىل مخسة أقسام وهي: األهداف، واحملتوى ومستواه وتنظيمه، و 

املعينة، ودليل معلم العربية، والتقومي. ولكن يلخص الباحث هذه العناصر إىل أربعة كما 
  قسمها تايلر.

نظرتنا إىل املنهج كنظام تتطلب منا أن نقف على عناصره، وحندد العالقات 
  :٦يف منوذجه الشهري أربعة أسئلة (Teyler)القائمة بينها ولقد طرح تايلر 

 املدرسة أو اجلامعة إىل حتقيقها؟ ما األهداف الرتبوية اليت ينبغي أن تسعى - ١

 ألهداف؟وية املمكن توفريها لتحقيق هذه اماخلربات الرتب - ٢

 كيف ميكن تنظيم هذه اخلربات الرتبوية حىت تكون فعالة؟ - ٣

 كيف ميكن معرفة ما إذا كانت األهداف قد حتققت؟ - ٤

"هيلدا تابا" صياغتها وقدمتها يف شكل هذه املكونات األربعة هي اليت اعادت 
يبني أوجه التأثر بني بعضها وبعض. هذه املكونات اليت متثل عناصر املنهج، كما يتضح 

                                                             
  .٦٠ص:  )١٩٨٩ ايسيكو،: الرباط( ،"وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم" طعيمة، أمحد رشدي  ٥
  .٦٢-٦١، ص: نفسه املرجع طعيمة، أمحد رشدي  ٦
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من اسئلة تايلر ومن منوذج هيلدا تابا أربعة هي: األهداف، احملتوى أو املادة، الطريقة 
  التقومي.و أواألساليب، 

 األهداف -١

الوصف املوضوعي الدقيق ألشكال التغري اهلدف لغة: الغاية. واصطالحا: 
  .٧املطلوب إحداثها يف سلوك الطالب بعد مروره خبربة تعليمية معينة

الصياغة املوضوعية ملا نرجو حدوثه من تغري يف يقصد باهلدف الرتبوي 
، بعد مرورهم خبربات تعليمية معينة، ويتبع مفهوم طالبأسلوب عند ال

االت املعرفية والوجدانية واملهاريةالسلوك هنا ليشمل خمتلف   .٨ا

 المحتوى -٢

اليت يرجى  يقصد باحملتوى جمموع اخلربات الرتبوية، واحلقائق، واملعلومات،
ا. وكذ لك االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم. وأخريا تزويد الطالب 

دف حتقيق النمواملهارات احلركية اليت يراد  م إياها،  ل املتكامل الشام اكسا
  .٩هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

ولكي خنتار هذا احملتوى بشكل سليم، البد من معايري الختيار احملتوى 
اللغوي بشكل يستجيب لطبيعة اللغة العربية وخصائصها، وأيضا يستجيب 
لطبيعة الدارس وسنه ومستواه وأغراضه ودوافعه. وهكذا يف احملتوى الثقايف 

عايري لكي يستويف احملتوى طبيعة الثقافة العربية االسالمية، وأغراض البد من م
                                                             

  .٦٣، ص: نفسه املرجع  ٧
) ١٩٩٨(القاهرة: دار الفكر العريب،  "مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي"،رشدي أمحد طعيمة،   ٨

  .٥٠ص: 
  .٦٦-٦٥املرجع السابق، ص:   ٩
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. وهناك أيضا املعايري الرتبوية من حيث معاجلة هذا ودوافع املتعلم أو الدارس
احملتوى تربويا وتعليميا، حبيث يتحول إىل مادة تصلح وسيلة لتعلم اللغة 

  سية والتدريبات.وتعليمها، وذلك من حيث الكم والكيف واملعاجلة التدري
وإىل جانب هذه املعايري، البد من معرفة جمموعة من الطرق الختيار هذا 

  :١٠احملتوى، منها
ا، ويف  آراء  )أ  اخلرباء واملتخصصني يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

الدراسات اللغوية، والدراسات النفسية، وأيضا اخلرباء يف الثقافة العربية 
 االسالمية.

م وأغراضهم، واألنشطة اللغوية اليت يودون حتليل    )ب  دوافع الدارسني ورغبا
 االخنراط فيها بعد تعلمهم العربية.

 أهداف املنهج ومستوى املهارات اللغوية املطلوبة لألداء اللغوي.  )ج 

الدراسات املقارنة ملناهج تعليم اللغات األجنبية وخربات أصحاب هذه   )د 
م، باالضافة إىل  الدراسات التقابلية بني اللغة العربية اللغات يف تعليم لغا

  ولغات الدارسني.
 الطريقة -٣

طريقة التدريس مبفهومها الواسع تعىن جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها 
ا وفق  ال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة. إ تنظيم ا

كلمة توصيل تعىن   هذا التعريف أكثر من جمرد وسيلة لتوصيل املعرفة. ذلك أن
نشاطا من طرف واحد، وهو غالبا املعلم مما يفرض يف معظم األحيان سلبية 

                                                             
 املنظمة( ،"واالسرتاتيجية املناهج بني اتصاليا اللغة تعليم" الناقة، كامل وحممود طعيمة، أمحد رشدي  ١٠

  .١٢٨ص:  )٢٠٠٦ ،الثقافة والعلوم للرتبية االسالمية
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املتعلم، فضال عن قصر أهداف الرتبيةعلى تلقني معلومات ومعارف مما 
  .١١خيالف املفهوم الواسع والشامل للرتبية

متثل طريقة التدريس عنصرا مهما من عناصر بناء املنهج، فإذا انتهينا من 
اختيار احملتوى وتنظيمه، علينا أن نتساءل: ما طرق التدريس واسرتاتيجياته 

لتدريس هذا احملتوى؟ وهنا البد على واضعي املنهج وفنياته وإجراءاته الالزمة 
املناسبة لتدريس  ريسنسب الطرق واسرتاتيجيات التدأن يقوموا بتحديد أ

احملتوى، ومن مث البد أن يدرك املتخصصون أن هناك موجهات الختيار 
  :١٢أنسب الطرق واالسرتاتيجيات، منها

األهداف: فأهداف املنهج ميكن أن متثل موجها أساسيا الختيار الطرق   )أ 
 والوسائل واألساليب التدريسية املناسبة لتحقيق هذه األهداف.

م الرتبية إن احملتوى والطريقة وجهان لعملة واحدة، احملتوى: نقول يف عل  )ب 
فاحملتوى حيدد ما يناسبه من طرق تدريس ووسائل وأنشطة، وأيضا طرق 
تدريس وإجراءاته وفنياته ميكن أن حتدد شكل احملتوى، ومن مث يعترب 

 احملتوى موجها الختيار ما يناسبه من طرق تدريس.

م ودوافعهم والفروق الفردية إدراك املعلم خلربات الدارسني ومستويا  )ج 
 بينهم.

 إدراك املعلم لطبيعة اللغة العربية وخصائصها وصعوبة تعلمها.  )د 

 إدراك املعلم ومعرفته مبختلف مصادر تعليم اللغة العربية وأنشطتها.  )ه 

                                                             
 :ص) ١٩٨٩ ايسيكو،: الرباط( ،"وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم" طعيمة، أمحد رشدي  ١١
٦٩.  
  .١٣٠املرجع السابق، ص:  الناقة، كامل وحممود طعيمة، أمحد رشدي  ١٢
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 بني الطريقة والوسيلة والنشاط.إدراك املعلم للعالقة   )و 

  التقويم -٤
ذه العملية، البد أن ولكي تكتمل معرفة من سيقوم بوضع املنهج  وبنائه 

يعرف أن العملية التعليمية التنتهي بالتدريس، إذ حنتاج أن نسأل أنفسنا ماذا 
حققنا للدارسني من تعلم اللغة؟ ما مستوى منو املهارات اللغوية لديهم؟ ما 
جوانب القصور يف عملية تعليم اللغة؟ إخل. هذه األسئلة، وهي أسئلة تتطلب 

، أي أن نشخصها ونعاجل جوانب قصورها، ية تعلم اللغةمنا أن نقوم عمل
ا والقدرة على  خاصة فيما يتصل بتعلم الدارسني للغة ومتكنهم من مهارا
ممارستها، لذلك يعترب التقومي عنصرا أساسيا من عناصر بناء املنهج ومكونا 

أن يأخذ واضعو املنهج  حتميا الكتمال هذا البناء، هلذا أصبح من الضروري
  :١٣هذا العنصر يف اعتبارهم مما يتطلب منهم معرفة ما يلى

مفهوم التقومي وعالقته بعناصر املنهج، من حيث إنه يرتبط باألهداف   )أ 
 واحملتوى وطريقة التدريس والنشاط وحتصيل الدارس وتعلمه.

مفهوم التقومي يف تعليم اللغات األجنبية من حيث إنه يتعامل مع ما   )ب 
 سمى بالكفاءة اللغوية ارساال واستقباال، حتدثا وكتابة واستماعا وقراءة.ي

ويقوم  شروط عملية التقومي من حيث ضرورة أن تقوم كل عناصر املنهج.  )ج 
للكفاءة اللغوية استماعا وحتدثا وقراءة وكتابة، ومن اكتساب الدارس 

 ة.حيث أن يكون هذا التقومي عملية تتم أوال بأول مع تدريس كل مهار 

                                                             
  .١٣٣-١٣٢، ص: نفسه املرجع الناقة، كامل وحممود طعيمة، أمحد رشدي  ١٣
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خطوات عملية التقومي من حيث حتديد األهداف مث ترمجتها إىل مواقف   )د 
 لغوية سلوكية، مث إعداد أدوات قياس السلوك اللغوي وتقديره.

ذا فنيات بناء االختبارات اللغوية   )ه  وسائل التقومي وأساليبها، ونعىن 
بأنواعها املختلفة املوقفية واملعملية، والشفهية والتحريرية، املقالية 

  واملوضوعية، الفردية واجلماعية. 
 المنهج بناء وتخطيط اسس  - ج 

  أوال: األسس الفلسفية

ا اتصاال  يقوم كل منهج تمع وتتصل  على فلسفية تربوية تنبثق عن فلسفة ا
تمع عن طريق صياغة مناهجها وطرق تدريسها يف  وثيقا، وتعمل املدرسة على خدمة ا

تمع معا   .١٤ضوء فلسفة الرتبية وفلسفة ا

لقد قيل إن الفلسفة والرتبية وجهان لعملة واحدة، إذ مل تكن النظريات الرتبوية 
قع إال وليدة املذاهب الفلسفية. وقد حرص الفالسفة واملربون على حتقيق التكامل يف الوا

واالنصهار بني الفلسفة والرتبية واخلربة اإلنسانية. فالفلسفة هي االمنوذج أو املثال، 
والرتبية هي احلياة أو السلوك وتؤدى الفلسفة دورا متميزا يف بناء املناهج. فاملنطلقات 

را يف النظام الرتبوي، وأكثر ضرورة لتحديد أبعاد التغريات االجتماعية الفلسفية اكثر أث
وإبرازها مبا حيقق األهداف الرتبوية املطلوبة. وعلى هذا األساس أصبح كل منهج تعليمي 

                                                             
 دار: االردن( ٦. ط ،"العامة واألساليب املناهج يف دراسات" عليان، عامر هشام و هندي ذياب صاحل  ١٤

  .٣١ص:  )١٩٩٥ الفكر،
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مستندا إىل فلسفة، وهي األخرى تستمد أصوهلا من فلسفة اجتماعية معينة، وقد 
  .١٥على املناهج التعليمية ذلك تعددت هذه الفلسفات وتداخلت وانعكس

تمع  دف فلسفة ا إىل حتقيق فهم أفضل لفكرة احلياة وتكوين املثل الشاملة و
تمع احملافظة على فلسفته ونشرها فالبد له من االعتماد على  حوهلا. وحىت يستطيع ا

ت اليت فلسفة تربوية خاصة به تكون مبثابة الوسيلة لتحقيق األفكار واملثل والقيم واملعتقدا
ا وحيرص على تطبيقها يف احلياة.   يؤمن 

ومن هنا كانت العالقة وثيقة بني الفلسفة والرتبية لدرجة أن كبار الفالسفة هم 
مربون، وأن احلركات الرتبوية ليست إال وليدة املذاهب الفلسفية، وأن رجال الرتبية هم 

وجون ديوي هم فالسفة فالسفة. فسقراط وأفالطون وأرسطو وابن سينا والفاريب وروسو 
  .١٦ومربون يف آن واحد

  نفسيةثانيا: األسس ال

مفهومها هي املبادئ النفسية اليت توصلت إليها دراسات وحبوث علم النفس 
حول طبيعة املتعلم وخصائص منوه وحاجاته وميوله وقدراته واستعداداته، وحول طبيعة 

ا عند وضع املنهج    وتنفيذه.عملية التعلم اليت جيب مراعا

دف إىل تنميته وتربيته  ومن املعروف أن حمور العملية الرتبوية هو الطالب الذي 
. يقول عن طريق تغيري وتعديل سلوكه، ووظيفة املنهج هي إحداث هذا التغيري يف السلوك

                                                             
 " اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها"،طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،   ١٥

  .٢٢) ص: ٢٠٠٥(األردن: دار الشروق، 
  .٣١املرجع السابق، ص:  عليان، عامر هشام و هندي ذياب صاحل  ١٦
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علماء النفس الرتبوي: إن السلوك هو حمصلة عاملني مها الوراثة والبيئة، ومن تفاعل 
تج عنها من منو مع البيئة ومع ما ينتج عنها من تعلم حيدث السلوك الذي الوراثة وما ين

  .١٧نرغب فيه يف الطالب املتعلم

إن من املهم لدى واضعي املناهج أن يعرفوا كيف ينمو الطفل والشاب، 
ا هذا  ويتطوران من الناحية اجلسمية والعقلية واخللقية، وأن يعرفوا كذلك املراحل اليت مير 

ضمنوا مناهجهم لألهداف واملواد التعليمية واخلربات الرتبوية اليت بدورها تساعد التطور لي
ا التلميذ أو على بلوغ األهداف.  ويهم واضعي املناهج أن يلموا بالطريقة اليت يتعلم 

الطالب، وباألسلوب الذي يسري به عقله عندما يتعلم، وبالعوامل اليت تساعد على 
  .١٨التعلم اجليد

ا يستند شأن أي عملية تربوية أخرى إىل جمموعة تعليم العر  بية لغري الناطقني 
من املبادئ املستقاة من حقائق علم النفس وقوانينه، وتنقسم ميادين علم النفس يف هذا 
الصدد إىل ثالثة أقسام: أوهلا يتناول اخلصائص النفسية للدارسني وهم يتعلمون اللغة 

م واجت م ودوافعهم. وثانيها يتناول نظريات التعلم وقوانينه الثانية، مثل ميوهلم وحاجا اها
والتطبيقات الرتبوية اليت ميكن أن تشتق منها وتوظف يف تعليم اللغة الثانية. وثالثها 
يتناول العمليات والقدرات العقلية املختلفة مثل الذكاء، والقدرة اللفظية والتذكري 

                                                             
  .٥٧، ص: نفسه املرجع عليان، عامر هشام و هندي ذياب صاحل  ١٧
  .٢٤طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، املرجع السابق، ص:   ١٨
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ال مبتس واالحتفاظ باملعلومات. ع هنا لتناول كافة هذه امليادين بالدراسة والحنسب ا
  .١٩والتحليل ففي علم النفس اللغوي ميدان فسيح لذلك

  ثالثا: األسس االجتماعية

هي القوى االجتماعية املؤثرة يف وضع املنهج وتنفيذه. وتتمثل يف الرتاث الثقايف 
إىل حلها، للمجتمع، والقيم واملبادئ اليت تسوده، واحلاجات واملشكالت اليت يهدف 

  واألهداف اليت حيرص على حتقيقها.

وهذه القوى تشكل مالمح الفلسفة االجتماعية أو النظام االجتماعي ألي 
تمعات، ويف ضوئها حتدد فلسفة الرتبية اليت بدورها حتدد حمتوى املنهج  جمتمع من ا

متسق لبلوغ وتنظيمه واسرتاتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة اليت تعمل كلها يف إطار 
  .٢٠األهداف االجتماعية املرغوب يف حتقيقها

أي ختتلف من جمتمع إىل آخر. من الطبيعي أن ختتلف املناهج من بلد إىل آخر، 
وإن هذا االختالف قد اليكون سببه اختالفا مبفهوم التعلم أو اختالفا يف النمو اجلسمي 

تمعات اختالفا مل حوظا يف تراثها االجتماعي، والنفسي، وإمنا يكون نتيجة اختالف ا

                                                             
 املنظمة منشورات( ،"ا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق" الناقة، كامل وحممود طعيمة أحد رشدي  ١٩

  .٤٧-٤٦ص:  )٢٠٠٣ ،إيسيكو :والثقافة والعلوم للرتبية االسالمية
 دار: االردن( ٦. ط ،"العامة واألساليب املناهج يف دراسات" عليان، عامر هشام و هندي ذياب صاحل  ٢٠

  .٤١ص:  )١٩٩٥ الفكر،
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ذه األنظمةأمر  ويف نظمها السياسية واالقتصادية. وإن ارتباط الربامج التعليمية يف الواقع 
ا هي مؤسسة اجتماعية   .٢١طبيعي، ألن املدرسة حبكم نشأ

  رابعا: األسس المعرفية

الذكاء من املتميزات األساسية للكائن االنساين، واملعرفة هي نتاج هذا الذكاء، 
ا،  فقد اعتربت أحد وملا كانت املعرفة أساسية يف النمو اإلنساين حيث المنو بدو

ما من األسس اليت جيب أن يراعيها الرئيسية، كما اعتربت أساسا مهأهداف الرتبية 
  .٢٢املنهج الدراسي

ا على املنهج. إن أية معرفة  من املعارف هلا ابعاد ذاتية وموضوعية، وهلا انعكاسا
ومن واجب املنهج أن يهتم بذاتية اإلنسان العارف ونفسيته وانفعاالته، وأن يهتم أيضا 

  مبوضوع املعرفة وجماهلا. وبعبارة أخرى توضيح األشياء اليت يكلف الطالب مبعرفتها.

صادر املعرفة فهناك احلواس اليت جيب على أن هناك عالقة وثيقة بني املنهج وم
ا واستخدامها،  نظرا لوجود عالقة طردية بني كثرة استخدامها يف املنهج االهتمام 

احلصول على املعرفة، وبني زيادة سهول املعرفة. ومن واجبه أيضا اإلكثار من استخدام 
ك العقل  وهو املصدر الوسائل احلسية اليت تساعد املتعلمني على حتقيق تعلم نافع. وهنا

، ويقصد به عمليات التفكري اليت يؤديها اإلنسان، وهي يف الواقع ترتبط الثاين للمعرفة

                                                             
 " اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها"،طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،   ٢١

  .٢٦) ص: ٢٠٠٥(األردن: دار الشروق، 
  .٧٥املرجع السابق، ص:  عليان، عامر هشام و هندي ذياب صاحل  ٢٢
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ارتباطا وثيقا باالدراك احلسي. وعلى املنهج االهتمام بالتفكري العقلي واالهتمام بتوجيه 
  .٢٣مدركاته احلسية عن طريق الفهم العقلي

  سيكولوجيةخامسا: األسس ال

هناك أسس سيكولوجية يف املاضي، ونظرية قدمية بىن عليها املنهج  ولقد كان
وكان هلا من األثر السيئ مما أثر على املنهج، وبالتايل على املتعلم، فقد كانت النظرة إىل 
الطبيعة اإلنسانية نظرة ضيقة للغاية، فكان ينظر إىل العقل على أنه مكون من جمموعة 

ا املميزة مثل ملكة التفكري وملكة الذاكرة والتخيل من امللكات وكل ملكة هلا خصائصه
بصفة عامة واملنهج بصفة  وغريها، وبالتايل انعكست هذه النظرة الضيقة على التدريس

خاصة، وأصبحت مهمة املنهج هي تدريب هذه امللكات عن طريق املواد الدراسية اليت 
على كل من املعلم تناسب كل ملكة من هذه امللكات. وكان هلذا انعكاساته أيضا 

  وأساليب التدريس ووسائل وأساليب التقومي.

ومعىن هذا أن املنهج املدرسي أو اجلامعي وإن كان يراعي األسس السابقة، البد 
  .٢٤أن يراعي األسس السيكولوجية اجليدة وما أظهرته حبوث علم النفس و جتاربه

يط املناهج، ومن أهم وهناك بعض املبادئ العامة اليت يتفق حوهلا املربون يف ختط
  هذه املبادئ مايلي:

 أن يتضمن املنهج اخلربات التعليمية مجيعها اليت تشرف عليها املدرسة. - ١

                                                             
  .٢٩طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، املرجع السابق، ص:   ٢٣
-٨٣) ص: ٢٠٠(منشأة املعارف، اإلسكندرية:  "املنهج املعاصرة"،فوزي طه إبراهيم، ورجب أمحد الكلزة.   ٢٤
٨٤.  
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 يف ختطيط املنهج. أن يتعاون أفراد عديدون - ٢

 أن تستمر عملية التخطيط لكي الجتمد العملية الرتبوية أو تتخلف. - ٣

  .٢٥أن يهدف التخطيط إىل مساعدة املدرس مساعدة ملموسة - ٤

  إن خطوات تخطيط المنهج يمكن أن تأخذ الصورة األتية:و 

ا العامة اليت هي ترمجة لفلسفة الرتبوية املنبثقة  - ١ تعرف السياسة الرتبوية وتوجيها
تمع وطموحاته وآماله وحاجاته.  من فلسفة ا

تمع وحاجات الطلبة وتشخيصها. - ٢  تعرف حاجات ا

الرتبوية املرسومة من جهة، وتلىب  صياغة األهداف الرتبوية اليت ترتجم السياسة - ٣
تمع واملتعلمني من جهة أخرى.  حاجات ا

اختيار حمتوى املنهج وتنظيمه، فاالختيار هو يف الواقع من أكرب املشكالت اليت  - ٤
تواجه خمططي املناهج، وذلك للزيادة اهلائلة يف املعرفة، وللتغريات االجتماعية 

 املناهج باستمرار.السريعة اليت تستدعي إعادة النظر يف 

اختيار خربات التعلم وتنظيمها، إذ يتطلب ذلك أكثر من جمرد تطبيق مبادئ  - ٥
معينة للتعلم، فهو يستدعي توافر اسرتاتيجيات معينة كاكتساب املفاهيم 
وتكوين اإلجتاهات. وعلى هذا األساس فإن التخطيط يصبح جزءا من 

 اسرتاتيجية أساسية يف بناء املناهج.

ا تناول  طات التعليم والتعلماختيار نشا - ٦ واملصادر والوسائل التعليمية اليت يتم 
 حمتوى املادة الدراسية.

                                                             
 " اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها"،طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،   ٢٥

  .٤٣ص:  )٢٠٠٥(األردن: دار الشروق، 
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حتديد ما ميكن تقوميه، وحتديد طرائق التقومي ووسائله. مبعىن آخر وضع خطة  - ٧
  .٢٦للتقومي

  مجاالت المنهج -د

  ينبغي أن تعين مبا يلى: املنهج بوجه عاموتقومي بناء  اتوعملي

 المعرفة -١

ا نوعية املعلومات واملعارف اليت حيرص املنهج تزويد النشء منها،  ويعىن 
لها من املواد الدراسية املختلفة. فاملناهج املدرسية اجليدة مبدرس وحيرصون على حتصي

التعليم العام تقدم للنشء املعارف الواضحة، واملعلومات الدقيقة عن وطنه، واحلياة عن 
عن أوطان أمته العربية  املواطنني مث تزويده باملعارفأرضه، حىت يتكيف مع أخوته 

واألدباء النابغني، والعلماء املربزين يف كل وطن، مث أوطان األمة اإلسالمية، وأوطان الدنيا  
كيف يتعامل مع ابناء هذه األوطان، وتكون لديه كلها، ويف كل ذلك يتعلم النشء  

  .٢٧عربية واإلسالمية وأبناء اإلنسانية كلهمالقيم واالجتاهات اإلجيابية حنو أبناء أمته ال

 اإلنسان -٢

حترص املناهج الدراسية على تزويد اإلنسان باملعارف السابقة يف جمال لغة 
العربية، وتكسبه مهارات االستعماالت اللغوية الصحيحة يف فنون وعلوم هذه اللغة حىت 

نسانية كلها وفق تصور اإلىن دولته وأمته و نا صاحلا مع نفسه، وأسرته، ومواطيكون إنسا
اإلسالم للكون واإلنسان واحلياة. وهنا متد مناهج اللغة العربية اإلنسان العريب باملعارف 

                                                             
  .٤٤ص: نفس املرجع،   ٢٦
  .٩٥-٩٤) ص: ١٩٩٧(القاهرة: مكتبة وهبية،  "املنهج يف اللغة العربية"،على إمساعيل حممد،   ٢٧
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وتكسبه املهارات البناءة، وتكون لديه االجتاهات والقيم اإلجيابية حنو لغته، الصحيحة 
تمع اإلنساين كله، ومتيز عن غريه فيما حيصله من معارف ومعلومات  ووطنه، وأمته وا

 .٢٨ويكتسبه من مهارات

 المجتمع -٣

تزود املناهج الدراسية عموما ومناهج لغة األم خصوصا اإلنسان باملعارف، 
وتكسبه املهارات، وتكون لديه القيم واالجتاهات اإلجيابية من أجل أن حيقق اتصاالت 

مع أبناء هذا لغوية ناجحة بأفراد جمتمعه، ويكتسب املهارات اللغوية اليت تزيد من تفاعله 
تمع، هذا مع جمتمعه  تمع، وتكون لديه القيم واالجتاهات اإلجيابية اليت يقرها هذا ا ا
الصغري أسرته مدرسته وطنه مصر، اجلزائر، اململكة العربية السعودية، اليمن، تونس إخل، 

تمع اإلنساين كله.  حيرص املنهج وجمتمعه األكرب أمته العربية كلها، وأمته اإلسالمية، مث ا
  .٢٩يف اللغة العربية على اعداد اإلنسان لذلك

  أنواع المنهج -ه

 منهج المواد الدراسية - ١

أقدم أنواع املناهج وأكثرها انتشارا، ويتضمن تنظيما للمعرفة يف  يعترب هذا املنهج
  شكل مواد دراسية منفصلة،  كما قد يسمح بقيام عالقات بينها. 

أساس يف هذا املنهج الذي الجيد يف الوقت والدراسة الكاملة مليدان مادة دراسية 
ذاته غين عن الكتاب املدرسي. ويؤكد هذا املنهج أمهية تعلم احملتوى ال االهتمام بالتلميذ 

                                                             
  .٩٩-٩٨على إمساعيل حممد، املرجع نفسه، ص:   ٢٨
  .١٠١، ص: هعلى إمساعيل حممد، املرجع نفس  ٢٩



29 
 

الذي يتعلم، ولذلك فإن مايدرسه التلميذ ليس بالضرورة ما حيتاجه التلميذ أو ماله قيمة 
س التلميذ مخس أو ست مواد دراسية يوميا، وخيصص مدرس معني يف بيئته. ويدر 

املدرس نفسه بتخطيط لتدريس كل واحدة منها يف حصة منفصلة عن غريها. ويقوم 
العمل يف الفصل وتوجيهه، بينما التلميذ اليأخذ إال دورا إجيابيا حمدودا، وهلذا كان هذا 

 .٣٠املنهج أكثر استثارة للمدرس منه للتالميذ

 الخبرة أو النشاطمنهج  - ٢

م. فالفرد  األصل يف هذا املنهج أنه يقوم على أساس ميول التالميذ وحاجا
يبحث عن حلول ملشاكله يف احلياة، واكتشاف مفاهيم وتعميمات تساعده على حتديد 

تمع املعقد الذي يعيش فيه.   دوره يف ا

التلميذ ككل مع فالفرد هو موضع اهتمام املدرس، الذي يوجه عناية كبرية لتنمية 
عنايته باملادة العلمية. وال وجود يف هذا املنهج للحدود التقليدية للمادة العلمية، طاملا أن 

  ما حيدده املادة العلمية هو حاجات الفرد.

م األساسية يويعترب التخطيط املشرتك الذي يقوم به املدرس والتالميذ من املفاه
ت يف حجرة الدراسة الخيططه سوى املدرس مع الضرورية يف تصميم منهج اخلربة، فاخلربا

تالميذ الفصل، ذلك أن أي ختطيط غري هذا قد يكون قيدا على حاجات التالميذ 
عملية مستمرة حبيث أن تسجيله اليكتمل  وميوهلم. وميثل تنظيم منهج اخلربة وختطيطه

منو املناخ إال عند إمتام الدراسة. ويعني التخطيط املشرتك بني املدرس وتالميذه على 

                                                             
  .٨٠) ص: ١٩٨٦(الكويت: مكتبة الفالح،  "ختطيط املناهج الدراسية وتطويرها"،فكري حسن ريان،   ٣٠
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م،  االجتماعي واالنفعايل الذي جيعل التالميذ أحرارا يف التعبري عن ميوهلم واهتماما
  والذي يعني املدرس على معرفة تالميذه معرفة وثيقة.

ملشكالت هي الطريقة السائدة ومن خصائص هذا املنهج أيضا أن طريقة حل ا
بنشاط خارج عما يتطلبه حل املشكلة هذا باإلضافة إىل أنه الحاجة للتالميذ للقيام فيه، 

 .٣١من أنشطة متنوعة يف طبيعتها

  المحوري منهجال - ٣

على وضع برنامج تعليمي يأخذ يف جناح املدرسة يف خدمة الشباب يتوقف 
  اعتباره احلاجات املشرتكة للشباب، إىل جانب احلاجات الفردية هلم.

واملفاهم اليت تعترب  ويشري مصطلح "التعلم املشرتك" إىل االجتاهات واملهارات
تمع، وكان ظهور هذا املصطلح نتيجة مباشرة للحاجات امللحة  جوهرية للشباب يف ا
تمع، فطالب اجلامعة يواجه أعماال تطويرية عليه أن يتقنها ليصبح مواطنا يف  للفرد وا
جمتمعه. كما أن اكتساب املواطنني مجيعا لقدر مشرتك من املعرفة واملهارات واملثل 

تمع درجة الغىن عنها من التماسك.   واالجتاهات والعادات يضفي على ا

لقد وضعت اجلامعة حماولة منها إلمداد تالميذها بفرص الكتساب جوانب 
التعلم األساسي، املشار إليها سابقا برامج خمتلفة للرتبية املشرتكة. ويتألف برنامج الرتبية 

يف جماالت املعرفة املختلفة، يضاف إليها عادة  املشرتكة التقليدي من جمموعة مواد دراسية
  مواد متخصصة ملواجهة حاجات الطالب.

                                                             
  .٨٤، ص: هفكري حسن ريان، املرجع نفس  ٣١
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مث تطور ذلك حديثا بالبحث عن اختيار وتنظيم للمواد التعليمية يتفق مع 
املفاهيم اجليدة لوحدة التعلم وتكامل الفرد، بدال من جتزئة التعلم اليت تنشأ عن تقسيم 

 .٣٢منفصلةاملعرفة إىل مواد دراسية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٨٧-٨٦، ص: نفسه فكري حسن ريان، املرجع  ٣٢
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  لغة العربيةالمنهج تعليم   المبحث الثاني:

 لغة العربيةال تعليممنهج أهداف   -أ 

  على األهداف التالية: تشتمل أهداف املنهج يف اللغة العربية

 األهداف العامة )١

ا أهداف قومية، وتعترب من أسرار الوطن  وهي األهداف اليت يرى املؤلف أ
بالد العامل املتقدم، ولذلك يرى الباحث يف اشتقاقها، وينبغي أن حيث تعتربها كثري من 

يشارك يف ذلك مجيع الفئات من أبناء الوطن يف هذا الواجب الوطين عن طريق 
ستمارات واستطالع الانات وامثل االستب األساليب العلمية احلديثة يف جمال علم املناهج.

ا فرد، أو مجاعة، أو الرأي. ذلك ألن هذه األهداف يف رأي الكاتب أكرب  من أن يقوم 
جلنة فبها يتأثر مجيع أبناء الوطن، وهي حق من حقوقهم مجيعا يسهم فيها بالعطاء كل 

  :٣٣قادر عليه. ومن أمثلة هذه األهداف

فهم اللغة العربية الفصيحة املستعملة، أي االستماع الواعي يف مواقف   )أ 
 احلياة العامة.

 اتصال مباشر وتعبريا عن النفس.التحدث باللغة العربية وسيلة   )ب 

 قراءة اللغة العربية بيسر، وإدراك للمعاين والتفاعل معها.  )ج 

 الكتابة باللغة العربية تعبريا عن مواقف وظيفية، وتعبريا ذاتيا عن النفس  )د 

 األهداف اخلاصة )٢

                                                             
(املنظمة  "تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجية"،رشدي أمحد طعيمة، و حممود كامل الناقة،   ٣٣

  .١٢٣) ص: ٢٠٠٦االسالمية للرتبية والعلوم الثقافة، 
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قد تكون هذه األهداف خاصة مبرحلة تعليمية، أو جزء من حلقة تعليمية، أو 
فرقة دراسية، أو فن من فنون اللغة أو علم من علومها، وهي على أية حال تشتق من 
األهداف العامة السابقة للمنهج. ومن أمثلة هذه األهداف هي األهداف السلوكية 

من مهارات اللغة األربع. فلدينا ليم كل مهارة املبتغاة، أو اليت نسعى إىل حتقيقها من تع
ا مستويات هي املستوى االبتدائي، واملستوى  يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
املتوسط، واملستوى املتقدم. وهنا ينبغي أن نضع أهدافا خاصة لكل مهارة من مهارة 

ح لدينا أهداف خاصة اللغة األربع، وذلك لكل مستوى من مستويات تعليم اللغة فتصب
سلوكية لتعليم االستماع والتحدث والقراءة والكتابة يف املستوى االبتدائي، ومثلها 

 للمتوسط، ومثلها للمتقدم.

 لغة العربيةالمحتوى منهج تعليم   -ب 

عناية القائمني ببناء وتطوير هذه املنهج فيأيت وفق  ينبغي أن ينال احملتوى
ذه املرحلة مع والطالب اليت حتمتطلبات التالميذ  ددها مرحلة منوهم ونضجهم اللغوي 

مراعاة ما بينهم من فوارق فردية ويكون هذا احملتوى الرتبوي قابال للتنفيذ اإلجرائي وفق 
طريقة من طرائق التدريس اليت تستند على أسس علم النفس الرتبوي، كما ينبغي أن 

على السواء، فيهتم مبهارة  لتعلميراعى هذا احملتوى الفئات اخلاصة من املبدعني وبطيئ ا
التفكري العليا ويقدمها للتالميذ  والطالب وفق مداخل علمية، كما يهتم يف نفس الوقت 
ببطيئ التعلم من الطالب وما حيتاجون إليه من تنوع احملتوى وتعدد األنشطة والوسائل 

  الرتبوية.
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تتمثل يف املرحلة املتقدمة أن  يقرتح الباحث أن يكون احملتوى الذي يقدم للتالميذ
  :ةاألشياء التالي حنو

 االستماع مهارة 

  :٣٤رحلة إىل ما يأيتالطالب هلذه امليستمع 

 .مناذج خمتارة من األدب العريب بكل عصوره من الشعر والنثر - ١

 مناذج من املوشحات األندلوسية. - ٢

 مناذج من السرية الذاتية ألدباء شاعر وكاتب. - ٣

واحلديث الشريف اليت تلىب متطلبات الطالب  نصوص من القرآن الكرمي - ٤
 الرتبوية وفق نضجهم اللغوي.

 مناذج من كتابة املعاجم العربية ودوائر املعارف. - ٥

 القراءة مهارة 

 كتاب من كتب املوضوع الواحد خيتاره الطالب من بني ثالثة كتب. - ١

احلرة قراءة حرة، وهذه القراءات هي حمتوى فن القراءة وتكون هذه القراءات  - ٢
من كتب الرتاث، ودوائر املعارف، والسرية الذاتية، وأدب الرحالت، والصحف 

الت. وتكون حتت اشراف وتوجيه معلم اللغة العربية والتوجيه الرتبوي.  وا

 مهارة الكتابة 

                                                             
  .١٥٢) ص: ١٩٩٧ (القاهرة: مكتبة وهبية، "املنهج يف اللغة العربية"،على إمساعيل حممد،   ٣٤
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موضوعات التعبري التحريري يف جماالت متنوعة مثل: القصة، التلوث، كتابة  - ١
قيقات الصحفية، الرسائل والربقيات، التعبري الوصف، التقارير والتحاملقال، 

 اإلبداعي.

ا الطالب استجابة لدوافع فن الكتابة لديهم يف املقال،  - ٢ كتابات حرة، يقوم 
القصة القصرية، الشعر، اليوميات، اإلعالنات، ويكتب الطالب خبط الذي 

 حيبه.

 متابعة قواعد الرسم اإلمالء مثل اهلمزة وغريها. - ٣

 والتقارير عن الرحالت وزيارة املكتبات واألنشطة اللغوية.كتابة امللخصات  - ٤

 مهارة الكالم 

املة - ١  .عبارات التحية وا

 التحدث عن اليوميات. - ٢

 قصص وحكايات. - ٣

 موضوعات اإلذاعة. - ٤

 املناظرة. - ٥

 مناقشة األنشطة اللغوية. - ٦

  إجراء األحاديث والتعليق عليها. - ٧
 لغة العربيةالوطريقة منهج تعليم  أساليب  - ج 

أن التدابري واألساليب والطريقة ملنهج تعليم اللغة العربية تعتمد اعتمادا واحلقيقة 
ا ختتلف من كبريا على املدرس وعلى مهارته الشخصية وعلى تكوين ا لفصل، كما أ

خر، بل ويف املوقف الواحد، ولذلك قيل أنه ليس هناك طريقة أحسن أو اآل موقف إىل
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ن هناك طريقة واحدة ووحيدة تالئم كل أمثل على االطالق، كما الميكن القول بأ
مواقف التعليم، فاختالف األهداف واختالف املادة واختالف الطالب واملعلمني حيتاج 
إىل اسرتاتيجية وتكتيك يف الطريقة. وتعىن اسرتاتيجية التدريس أن يكون هناك ختطيط 

ئمة والتنظيم العام عام ألهداف عامة نسبيا، وهذه االسرتاتيجية تتضمن اختيار املادة املال
أما التكتيك فيأخذ يف اعتباره موقف التعلم ذاته وأسلوب العمل الذي حيقق جناح  هلا.

األهداف العامة واألهداف التكتيكية، وأيضا الوسائل املعينة واملناسبة لتحقيق هذه 
 .٣٥األهداف

 طريقة النحو والترجمة -١

يف تعليم العربية فيما من املمكن أن نوجز أهم مالمح طريقة النحو والرتمجة 
  :٣٦يلي

ف الرئيسي من تعليم العربية متكني غري الناطقني بالعربية من االتصال أن اهلد  )أ 
ا  وفهم نصوصها. مبصادر الثقافة العربية وقراءة كتابا

 إن اإلملام بقواعد اللغة العربية شرط أساسي ملمارستها.  )ب 

التدريب على  ينبغي أن يساعد الطالب على الكتابة بالعربية من خالل  )ج 
 الرتمجة من لغته األوىل إىل اللغة العربية.

                                                             
(اململكة  ،"طرق تدريسه- مداخله-"تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسهحممود كامل الناقة،   ٣٥

  .٥١) ص: ١٩٨٥العربية السعودية: اقرأ، 
ا مناهجه وأساليبه"،رشدي أمحد طعيمة،   ٣٦ ) ص: ١٩٨٩(الرباط: ايسيكو،  "تعليم العربية لغري الناطقني 

١٢٧.  
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يتم تزويد الطالب بعدد كثري من مفردات اللغة العربية وإمناء ثروته فيها كلما   )د 
 تقدم يف برنامج تعليم العربية كلغة ثانية.

إن تذوق األدب العريب املكتوب واالستمتاع به هدف أساسي من أهداف   )ه 
 الوحيدة لذلك هي الرتمجة من لغة إىل أخرى.تعليم العربية. والوسيلة 

إن األمر اليقتصر على أن يلم الطالب بقواعد العربية بل جيب أن يتعرف   )و 
خصائص اللغة العربية باملقارنة إىل غريها من اللغات خاصة اللغة األوىل 

 للدارس.

تنمية قدرات الطالب العقلية بالشكل  إن مما يتوخاه تعليم العربية كلغة ثانية  )ز 
ا املتعددة.  الذي ميكنه من مواجهة مواقف التعلم املختلفة مبشكال

 الطريقة المباشرة -٢

يسري استخدام هذه الطريقة يف جمال تعليم اللغة العربية يف عدد من اخلطوات من 
  :٣٧أمهها

أن اهلدف األمسى الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الدارس على أن   )أ 
 بلغته األوىل.يفكر باللغة العربية وليس 

ا دون أية لغة وسيطة.  )ب   ينبغي تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذا

تمع   )ج  احلوار بني األفراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يف ا
اإلنساين. ومن مث ينبغي البدء يف دروس العربية كلغة ثانية حبوار بني 

                                                             
اجلزء األول (جامعة أم القرى معهد  "املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى"،رشدي أمحد طعيمة،   ٣٧

  .٣٦٢-٣٦١اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج سلسلة دراسات يف تعليم العربية) ص: 
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على املفردات والرتاكيب شخصني أو أكثر على أن يشتمل هذا احلوار 
 اللغوية واملهارات املراد تعليمها للدارس.

يتعرض الدارس يف البدايات األوىل لتعلم العربية كلغة ثانية ملواقف يستمع   )د 
 فيها إىل مجل كاملة ذات معىن واضح ودالالت يستطيع الدارس ادراكها.

النحو العريب النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغوي وضبطه. ومن مث يتم تعليم   )ه 
 بأسلوب غري مباشر من خالل التعبريات واجلمل اليت يرد ذكرها يف احلوار.

اليتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف ما فيه من   )و 
ومفردات وتراكيب. وال يبدأ الدارس يف كتابة نص قبل أن جييد أصوات 

 قراءته وفهمه.

ذه الطريقة فال ينبغي أن تزاحم العربية أية الرتمجة من وإىل العربية أمر ترفضه ه  )ز 
 لغة أخرى.

إن تنمية املهارات العقلية عند الدارس مثل القدرة على القياس واالستقراء   )ح 
 واستنتاج األفكار أمور التشغل بال أصحاب الطريقة املباشرة.

يتم شرح الكلمات والرتاكيب الصعبة باللغة العربية وحدها من خالل عدة   )ط 
شرح معناها أو ذكر مرادف هلا أو مايقابلها من كلمات أساليب مثل 

(أضداد) أو ذكرها يف سياق آخر أو غري ذلك من أساليب ليس من بينها 
 على أية حال استخدام لغة وسيطة.

يستغرق املعلم معظم الوقت يف طرح أسئلة على الدارسني ويف اإلجابة على   )ي 
 أسئلتهم.
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مثل: اإلبدال، واإلمالء، والسرد يقضي معظم الوقت يف تدريبات لغوية   )ك 
 القصصي، والتعبري احلر.

وأخريا فإن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصوات   )ل 
ا طريقة  تم  واكتساب مهارات الكالم يفوق اهتمامها جبوانب أخرى 

 النحو والرتمجة.

  طريقة القراءة -٣

  ا يلى:من املمكن اجياز أهم مالمح طريقة القراءة فيم

تبدأ هذه الطريقة عادة بفرتة يتدرب الطالب على بعض املهارات الصوتية.   )أ 
فيستمعون لبعض اجلمل البسيطة وينطقون بعض األصوات واجلمل حىت 
ا املرء عن  يألفوا النظام الصويت انطالقا من مبدأ مؤداه أن الصورة اليت يكو

التصال برموزها على النظام الصويت للغة سوف تسهم يف تنمية مهاراته يف ا
 الصفحة املطبوعة.

بعد أن يتدرب الطالب على نطق مجل معينة يقرؤها يف نص. ويعمل املدرس   )ب 
 الصامتة عند الطالب. على تنمية بعض مهارات القراءة

بعد ذلك يقرأ الطالب هذا النص قراءة جهرية مطبوعة بأسئلة حول النص   )ج 
 للتأكد من فهمه.

 Intensive Readingتنقسم القراءة بعد ذلك إىل نوعني: قراءة مكثفة   )د 
اءاته. ولكل منهما هدفه ولكل اجر  Extensive Readingوقراءة موسعة 

دف إىل تنمية املهارات  ا بني جدران الفصل و فالقراءة املكثفة تأخذ مكا
بالقواعد  األساسية للقراءة وما حتتاجه هذه املهارات من ثروة لفظية ومعرفة
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النحوية. ويف هذا النوع من القراءة تنمى مهارات فهم املقرؤ عند الدارس 
 .حتت اشراف املعلم يف الفصل

أن املعلم يوجه صحيح  وأما بالنسبة للقراءة املوسعة فتتم خارج الفصل.  )ه 
هلم مايقرؤونه مث يناقشهم فيه، إال أن العبء األكرب يقع  الطالب هلا وحيدد
سعة و سهم. فهم الذين يقرأون من موضوعات القراءة املعلى الطالب أنف

سواء أكانت يف شكل موضوعات منفصلة أو كتابا ذا موضوع واحد مثل 
 قصة قصرية أو كتاب مبسط من كتب املعلومات أوغريها.

وأخريا يسهم هذا النوع من القراءة املوسعة يف وصل الطالب بالرتاث العريب   )و 
مث يزداد فهمه للثقافة العربية وتقديره هلا. وهذا ويف قراءة أدبنا وفنوننا ومن 

بالطبع أثر من آثار تنمية مهارات القراءة اليت هي حمور االهتمام يف طريقة 
 القراءة.

 لطريقة السمعية الشفويةا -٤

من املمكن اجياز أهم اإلجراءات اليت تتخذ عند استخدام الطريقة السمعية 
  :٣٨الشفوية فيما يلى

ا جمموعة من الرموز الصوتية اليت  تنطلق  )أ  هذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أ
تمع على داللتها بقصد حتقيق االتصال بني بعضهم البعض  يتعارف أفراد ا

من هنا فإن اهلدف األساسي يف تعليم العربية هو متكني غري الناطقني 

                                                             
اجلزء األول (جامعة أم القرى معهد  "املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى"،رشدي أمحد طعيمة،   ٣٨

  .٣٨٩-٣٨٦اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج سلسلة دراسات يف تعليم العربية) ص: 
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ا. مبا يتطلبه هذا  االتصال من بالعربية من االتصال الفعال بالناطقني 
 ومبا يدور حوله من مواقف.مهارات خمتلفة 

يرتتب على التصور السابق للغة أن يبدأ بتعليم الدارس مهارات االستماع   )ب 
اجليد أوال مث مهارات الكالم. إن مهاريت االستماع والكالم مها املهارتان 

 األساسيتان اللتان حتظيان باالهتمام األكرب يف هذه الطريقة.

مهية بعج مهاريت االستماع والكالم مهارتا القراءة والكتابة ويفضل يأيت يف األ  )ج 
عند تدريس القراءة البدء بقراءة ما استمع إليه الدارس ونطقه، والتدرج مما له 

 ألفة به إىل ما ال ألفة له به.

حيظر استخدام لغة وسيطة يف تعليم العربية كلغة ثانية سواء كانت هذه اللغة   )د 
األوىل للدارس أو غريها من لغات. ذلك ألن لكل لغة الوسيطة هي اللغة 

 نظاما ينبغي أال تتداخل معه أنظمة أخرى يف تعليمها.

يف ضوء النقطة السابقة جند أن الرتمجة من وإىل اللغة العربية حتتل مكانة   )ه 
 ثانوية يف هذه الطريقة.

النحو جزء متكامل مع عناصر اللغة األخرى. ومن مث ينبغي تدريسه من   )و 
خالل األمناط اللغوية املختلفة اليت يتعلمها الدارس وليس عن طريق مباشر 

ا.  بعزل القاعدة عن استخداما

حتتل التدريبات النمطية مكانة مهمة يف إكساب الطالب مهارات اللغة   )ز 
 وتتنوع هذه التدريبات.

 يتبع املعلم يف تدريس املهارات اللغوية الرتتيب الطبيعي الكتساب األفراد هلا  )ح 
 يف لغتهم األوىل.
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ا ليست جمردتتبىن هذه الطريقة نظرة األنثرو   )ط  أشكال الفن  بولوجيني للثقافة. إ
ا أسلوب احلياة اليت يعيشها قوم معينون يتكلمون لغة معينة.  أو األدب. إ
ومن مث يصبح تدريس األمناط الثقافية العربية أمرا الزما من خالل تدريس 

ا. إنه من املمكن ، كما ترى هذه الطريقة تقدمي األمناط الثقافية من اللغة ذا
 خالل احلوار الذي يقدم يف كل درس.

 الطريقة المعرفية -٥

  :٣٩من املمكن أن نوجز أهم مالمح الطريقة املعرفية يف تعليم العربية فيما يلى

حترص هذه النظرية على تعريف الطالب بالنظام الصويت والنحوي والصريف   )أ 
غة ثانية. فاألساس األول لتمكني الطالب من ممارسة والدالالت العربية كل

 العربية هو أن يسيطر بوعي على نظامها متفهما له مستوعبا حلقائقه.

يبدأ الدرس بشرح القاعدة مث ضرب أمثلة عليها. أي تتبع الطريقة   )ب 
االستنباطية يف تعليم اللغة. واهلدف من هذه األمثلة تدريب الطالب على 

 واع. تطبيق القاعدة بشكل

 يتبع هذه التدريبات أوجه نشاط لغوي أخرى حتت اسم الكفاية االتصالية.  )ج 

تستخدم اللغة الوسيطة بالطبع منذ احلصة األوىل. إذ يتم عن طريقها شرح   )د 
 القاعدة وتوضيح أبعاد النظام اللغوي للعربية باعتباره جديدا على الدارسني.

ا الطالب   )ه  ليس اهلدف من تدريس القواعد حصر املواقف اليت ميكن أن مير 
ومن مث تدريبه عليها. فهذا أمر الميكن حدوثه. اهلدف هو تدريب الطالب 

                                                             
ا مناهجه وأساليبه"،رشدي أمحد طعيمة،   ٣٩ ) ص: ١٩٨٩(الرباط: ايسيكو،  "تعليم العربية لغري الناطقني 

١٤٢-١٤٠.  
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ا ويتعذر  على االستخدام الواعي للقاعدة يف مواقف جديدة يصعب التنبؤ 
 حصرها.

أساسيا  انه. وليس جزءمن حيث احلوار، ال تعلن هذه النظرية رأيا مطلقا بشأ  )و 
من أجزاء الدرس فيها. إال أنه قد يكون له دور عند البدء يف األنشطة 

 اللغوية اليت تعقب التمرينات.

 تصحيح األخطأ جزء ال يتجزأ من النشاط اللغوي يف الفصل.  )ز 

يساعد املعلم الطالب على تكوين أكرب قدر من التداعيات املرتبطة بكل   )ح 
 اء كانت مسعية، أو بصرية، أو حركية.ظاهرة لغوية يتعلمها، سو 

واخلطة تسري يف خطوات حمددة تبدأ بعرض مادة جديدة ومترينات عليها. مث   )ط 
  بأنشطة لغوية تطبيقية.

  لغة العربيةالتقويم منهج تعليم   -د 

 خصائص التقويم الجيد - ١

 Validityالصدق   )أ 

  صدق التقومي معاىن كثرية منها: ويعىن

ا، حبيث تكون األهداف هي نقطة التوافق بينه وبني أهداف  )١ املنهج، وااللتزام 
 البداية يف برنامج التقومي، وتستمر يف توجيه مساره، وقيادة خطواته.

مشوله جلميع أهداف املنهج، فاالقتصار على تقومي بعض هذه األهداف دون  )٢
البعض األخر، يضيق نطاقه، ويعطي صورة للمنهج غري شاملة وال كاملة، مما 

 تشخيص خاطئ لنواحى القوة والضعف فيه. يؤدى إىل
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التأكد من أن الوسائل واألدوات اليت تستخدم فيه تقيس فعال ما تدعى  )٣
 .٤٠قياسه، وتوفر األدلة اليت ترتكز على أساس علمى موضوعى سليم

 Balanceمراعاة التوازن   )ب 

كون فقد يركز برنامج التقومي على التلميذ ، ويغفل املنهج ذاته، بينما ينبغي أن ي
هناك توازن يف هذين اجلانبني، فيكون جزء من برنامج التقومي موجها حنو تقومي التلميذ، 
واجلزء اآلخر املكمل له، موجها حنو تقومي املنهج ذاته بأهدافه وحمتواه ونشاطاته ووسائل 
تقوميه، ويقرتح زايس أن يكون نصف برنامج التقومي للجانب األول، والنصف الثاين 

 ب الثاين.موجها للجان

 تقويم النواتج غير المقصودة  )ج 

للمنهج غري مقصودة، مل تكن يف أذهان معدى املنهج، ومل  ك نواتجلفهنا
يضمنوها أهدافه، مثل تأثريات سلبية على بعض اجلوانب النفسية يف شخصيات التالميذ 

ت مع أو عدم توافق مع سوق العمل، أو االستمرار يف الدراسة، أو تأثريات جيدة على ا
م معها، ورمبا كان هذا اجلانب من  احمللي، أو عالقات أولياء األمور باملدرسة، أو تعاو

 .٤١التقومي كما يقول زايس، أصعب جوانب التقومي

 شموله لكل العوامل والعناصر التي تؤثر في المنهج  )د 

ويشمل هذه العوامل والعناصر البشرية، مثل معدى املنهج والقائمني على التنفيذ 
واملشاركني فيه من معلمني ومعاونني هلم، وموجهني، وإداريني، والقائمني بالتوجيه 

                                                             
  .٢٦٥) ص: ١٩٩١(القاهرة: دار املعارف،  ٣ط  صره"،"املنهج وعناابراهيم بسيوىن عمرية،    ٤٠
  .٢٦٦، ص: نفسه ابراهيم بسيوىن عمرية، املرجع  ٤١
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واإلرشاد، والقائمني بالتقومي، كما يشمل العوامل املادية، كالكتب املدرسية والكتب 
 املساعدة.

 متنوعة مالئمةاستخدامه لوسائل   )ه 

أن للتقومي أهدافا كثرية، ويؤدى وظائفة متنوعة، ويشمل جوانب متعددة  حيث
  من هنا كانت ضرورة تنوع وسائل التقومي مبا يالئم هذه الوظائف واجلوانب. 

وهناك جماال الستخدام وسائل حمكمة التصميم والبناء، على درجة عالية من 
االجتاه، وقوائم التقدير، واستطالعات الرأي  الثبات مثل بعض االختبارات، ومقاييس 

ال يتسع لوسائل قد تكون على درجة أقل من الثبات، والشكلية مثل  كما أن ا
املالحظة، واالطالع على السجالت، وحتليل ماينشر يف وسائل االعالم وخطابات 

 .٤٢املعلمني وأولياء ألمور، وحىت املكاملات التليفونية، واملناقشات

 عدة المشاركة في برنامج التقويمتوسيع قا  )و 

، واختيار واعداد الوسائل الالزمة ويف التنفيذ حبيث يشارك يف التخطيط له
اإلخصائيون، واملعلمون، واملوجهون، واإلداريون، وقد حيتاج األمر إىل إسهام بعض 
تمع يف بعض هذه املراحل مثل التخطيط أو اختيار  العاملني يف نشاطات احلياة وا

 ائل.الوس

 االستمرار والتكامل  )ز 

                                                             
  .٢٦٦، ص: نفسه ابراهيم بسيوىن عمرية، املرجع  ٤٢
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ينبغي أال يقتصر على التقومي اخلتامي، ألن االنتظار حىت  فربنامج التقومي اجليد
االنتهاء من تطبيق املنهج، جيعل تعديل املسار، وإعادة التوجيه عملية متأخرة، ومن هنا 

لتتبعي دوره يف فإن لكل من التقومي املبدئي، والتقومي البنائي، والتقومي اخلتامي، والتقومي ا
برنامج التقومي اجليد، وبتعبري آخر ينبغي أن يكون التقومي مستمرا من بداية العمل يف 
إعداد املنهج، واعداد وسائل تطبيقية، وأثناء التطبيق وبعد االنتهاء منه وخترج الدارسني 

حل، هلذا املنهج، ويكون برنامج التقومي متكامال مع العمل يف املنهج يف كل هذه املرا
 وجزءا ال يتجزأ منه.

 وجود ترتيبات لالستفادة من نتائجه  )ح 

اليستفاد من نتائجه، ويتطلب هذا وجود ترتيبات لتنظيم هذه النتائج فال معىن لتقومي 
وحتليلها حتليال علميا سليما، والتوصل من هذا التحليل إىل أحكام، تكون أساسا الختاذ 

املسئوليات، وحتديد املسئوليني عن تنفيذ قرارات، ويستلزم هذا إعداد خطة، وتوزيع 
 .٤٣القرارات والتوصيات، ومتابعة هذا التنفيذ

 كيفية تقويم المنهج - ٢

  أحكام الخبراء  ) أ

عادة إىل اخلرباء الستقاء املعلومات واآلراء حول املناهج الدراسية يف مجيع يرجع 
مراحل ختطيطها وبنائها وتقوميها وتطويرها، ويف بعض األحوال يعتمد على تلك 

                                                             
  .٢٦٧، ص: نفسه ابراهيم بسيوىن عمرية، املرجع  ٤٣
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املعلومات واآلراء دون غريها يف عملية التقومي. ويتم التوصل إىل آراء اخلرباء بشأن تطوير 
  :٤٤ة طرق هياملناهج وتقوميها من خالل عد

 Oral-Individual Responsesاملقابالت الفردية الشفهية:  )١

وهذا من أيسر الطرق اليت يشيع استخدامها يف هذا الصدد، وذلك عن طريق 
توجيه عدد من األسئلة املعدة واملضبوطة من قبل، كما قد جتري املقابالت الفردية دون 

ا على مناقشة بعض املبادئ العامة إعداد مسبق ألسئلة من هذا النوع، ولكن يعتمد فيه
اليت يعتمد عليها املنهج وامليزة الرئيسية اليت ينطوي عليها هذا األسلوب وخاصة حينما 
يكون من خالل أسئلة معدة مسبقا هي أنه يتيح الفرصة لتعرف آراء عديدة ومتنوعة 

 لفريق اخلرباء حول أسئلة حمددة بشأن املنهج.

 Hearing Techniqueجلسات االستماع:  )٢

ويعتمد هذا األسلوب على اإلعداد اجليد جللسات جتمع بني اخلرباء املعنيني ببناء 
املنهج وتقوميه وممثلي اجلهات واهليئات ذات الصلة باملنهج، كما قد تضم تلك اجللسات 

املشاركة فيما جيري من خرباء يف املادة من بني املشتغلني باجلامعات والقادرين على 
 إبداء وجهات النظر العلمية اليت ميكن أن تساعد على التقومي والتطوير.مناقشات ب

 Oral-Group Responsesاالستجابات اجلماعية الشفهية:  )٣

ويستخدم هذا األسلوب عادة حينما يكون األمر متعلق مبواد مت اعدادها يف 
ة واخلطط املرحلة األوىل مثل قوائم األهداف واملقررات والتعليمات والوسائل التعليمي

                                                             
-١٠٥) ص: ١٩٩٥عامل الكتب، أمحد حسني اللقاين، "تطوير مناهج التعليم"، الطبعة األوىل (القاهرة:   ٤٤

١٠٩.  
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التفصيلية لكيفية تنفيذ املنهج، وعندئذ تنظم اجتماعات دورية لفريق خرباء املنهج 
 وغريهم من اخلرباء املمثلني للجهات واهليئات اليت سبقت اإلشارة إليها يف البند ثانيا.

 Individual Written Responsesالتقارير الفردية املكتوبة   )٤

سئلة حمددة يف صورة إختيار من متعدد وهي عبارة عن إجابات اخلبري عن أ
(Multiple Choice) قدم للخبري الذي جييب عن ة تانأو إجابات قصرية يشملها استب

أسئلة كتابة. ومن مميزات هذا األسلوب أن اإلجابة عن األسئلة الحتتاج إىل وقت أو 
اء جهد كبري من اخلبري، هذا فضال عن سهولة تلخيص مايصدر من استجابات عن اخلرب 
  إما بصورة يدوية بسيطة أو عن طريق احلاسبات االلكرتونية إذا كان عدد اخلرباء كبريا.

 Content Analysisحتليل احملتوى  )٥

وهو أحد األساليب شائعة االستخدام يف مراكز حبوث املناهج، وهو يعد أحد 
طوقة األساليب املوضوعية اليت تستخدم يف وصف جانب املواد التعليمية سواء كانت من

أو مكتوبة أو مرئية، وذلك يف صورة كمية، وقد استخدم هذا األسلوب أيضا يف حتليل 
حمتوى السلوك احلركي يف عديد من املشروعات، وحينما يكون اخلبري بصدد إجراء دراسة 
حتليلية حملتوى أي مادة تعليمية فهو يبدأ بتحديد تصنيف تبدأ يف ضوئه عملية التحليل، 

  صورة أقسام جلمل املادة التعليمية.وقد يكون ذلك يف 

 Group Written Responses  التقارير اجلماعية املركبة )٦

ينادي البعض بضرورة حتاشى اللقاءات اجلماعية  كأسلوب جلمع البيانات عن 
ا يف هذا الشأن هي أن تلك اللقاءات قد تضم أخذ اخلرباء  املنهج واحلجة اليت يقدمو
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اآلخرين وفرض وجهة نظره وآرائه عليهم، كما يقرتحون أسلوبا القادرين على استقطاب 
آخر للحصول على تقارير مجاعية مكتوبة للخرباء، ويعتمد هذا األسلوب على تقدمي 
تقارير مجاعية مكتوبة للخرباء بصورة منفصلة ويطلب إىل كل منهم اإلجابة عنها كتابة، 

يوزع امللخص على اخلرباء مرة مث جتمع تلك اإلجابات وتتم جدولتها وتلخيصها مث 
  أخرى ويتطلب إىل كل منهم التأكد من وجود آراءه ومقرتحاته بامللخص.

  أساليب المالحظة  ) ب

تعد أساليب املالحظة أداة رئيسية ميكن من خالهلا تعرف اجلدوي الفعلية ألي 
منهج دراسي، فهي تبني مدى حتقق األهداف اليت حددت للمنهج، كما تبني الصورة 
احلقيقية لكيفية ممارسة املعلم واملتعلم لألنشطة اليت حيتويها املنهج، وتعترب أساليب 
املالحظة من أكثر اساليب مجع املعلومات والبيانات عن املنهج تكلفة، هذا فضال عن 

ذا أن الفائدة احملققة منها تعتمد على مدى توافراملختصني القادرين على استخدام ه
قدمها املدرس، وهناك مواقف عديدة ميكن استخدام ت اليت ياألسلوب ومدى التسهيال

أساليب املالحظة فيها حبيث ميكن االستناد إىل نتائجها يف عمليات تقومي املنهج 
  :٤٥وتطويره، ومن تلك املواقف مايلى

 مواقف يقاس فيها مدى حتقق األهداف.  )أ 

 مواقف تقاس فيها خمتلف املتغريات.  )ب 

 املنهج للتطبيق.مواقف تقاس فيها مدى قابلية   )ج 

 مواقف حتدد فيها الصعوبات اليت حتول دون حتقيق األهداف.  )د 

                                                             
  .١١٠-١٠٩أمحد حسني اللقاين، املرجع نفسه، ص:   ٤٥
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 مواقف حتدد فيها ما أدخله املعلمون من تعديالت.  )ه 

 مواقف حتدد فيها املخرجات غري املتوقعة.  )و 

  االختبار والمقاييسج) 

تستخدم االختبارات واملقاييس كوسائل للحصول على نتائج يستفاد منها يف 
ا يف ذلك شأن املصدرين اصدار قرار  علمي بشأن عمليات تقومي املناهج وتطويرها، شأ

السابقني، وقد يرى البعض أن استخدام االختبارات واملقاييس يقصد به أن يلمس املعلم 
بصورة مباشرة عائد جهده ونتائج التعلم اليت استطاع تالميذه حتقيقها نتيجة ملرورهم 

  بعيد عن الصواب.خبربات املنهج، وهذا الرأي ليس ب

  المجتمع والمعلمين وأولياء األمورد) 

حينما يتم اعداد أو تقومي وتطوير منهج ما، فإن هذا األمر يعىن أن ذلك املنهج 
تمع، هذا كما يتوقع  يتفق مبا حيتويه من قيم معينة مع احلاجات الرتبوية اليت حيتاجها ا

ء ومبعىن آخر يتوقعون تعلم مبواصفات أولياء األمور أن حيدث تغيريا يف شخصيات األبنا
معينة، ولذلك فهم يستطيعون إدراك ما حيدث ألبنائهم وما يعرتيهم من تغريات نتيجة 

معينة، وباإلضافة إىل ذلك فإن املعلم وأولياء األمور  مناهج لدراسة منهج أو عدة
تمع بكافة مؤسساته ذات الصلة مبضمون املنهج وجماله تعد من املصادر األساسية  وا

  .٤٦اليت ميكن خلرباء املنهج استقاء معلومات وبيانات وأدلة عن مدى فاعليته وجدواه

  طرق تقويم المنهج - ٣

                                                             
  .١٢٠و  ١١٨أمحد حسني اللقاين، املرجع نفسه، ص:   ٤٦



51 
 

لتقومي املنهج طريقتان، تتمثل الطريقة األوىل يف مالحظة املنهج أثناء العمل به 
ملختارة وتطبيقه، أما الطريقة الثانية فمن خالل حتليل مطبوعات املنهج وتطبيق املعايري ا

لتقوميها. هذا، والطريقتان متداخلتان، وميكن استخدامهما معا يف املوقف الواحد. على 
أننا قبل احلديث عن كل طريق تفصيال نود أن نشري إىل ما نعنيه باملنهج وما نعنيه 

  مبطبوعات املنهج.

 تقويم المنهج من خالل مالحظته أثناء تطبيقه  -أ 

أمر صعب حيث أن املنهج عملية حيوية إن تقومي املنهج وفق هذه الطريقة 
حركية والميكن إيقافه للتحليل، فنحن المنلك إال أن نالحظه أثناء حركته، وجنمع عنه 
املعلومات اليت نبين عليها أحكامنا. وقد يستخدم الوصف التفصيلي ملا يدور يف الفصل  

ه يتصف كأساس يعني على احلكم السليم، إال أنه أساس يشوبه بعض الضعف حيث أن
باجلمود إذ الينقل إلينا حيوية مايدور يف الفصل، ومن ناحية أخرى أنه بالضرورة 

  اليتصف بالشمول لكل ما حيدث يف الفصل.

ويعلي البعض من قيمة الدراسات التجريبية واملقارنات بني أنواع املناهج، وهو 
واملتغريات العديدة اليت قد أسلوب له قيمته إذا ما أحكمنا السيطرة على خمتلف العوامل 

ا التفسري ويقوم عليها احلكم.   تؤثر يف النتائج موضوع القياس واليت يرتبط 
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والطريقة العامة لتقومي املنهج تقوم على أساس رؤية األحداث وتفسريها يف ضوء 
احلقائق الرتبوية املعروفة، والفلسفة االجتماعية السائدة. وميكن تقومي املنهج من خالل 

  :٤٧لعمليات اآلتيةا

سجالت السلوك واملقابالت عن طريق االختبارات و  ةحتليل النتائج الرتبوي )١
 انات واملتابعة.واالستب

 حتليل ناتج التعلم من مناهج خمتلفة تقارن جتريبيا. )٢

حتليل درجة تأثر املناهج إجيابا أو سلبا بعوامل خارجية، ومن هذه العوامل  )٣
والضغوط السياسية، والبحوث، والتقاليد، اخلارجية االمتحانات العامة، 

 والتغريات االجتماعية، والقيادة املهنية، وغري ذلك.

 حتليل األنشطة العامة للمدرسني واستخدامهم للمصادر. )٤

تمع  )٥ مالحظة أثر الربنامج التعليمي على األنشطة املهنية للمدرسني وعلى ا
 احمللي.

 تقويم المنهج من خالل تحليل مطبوعاته  -ب 

من جوانب  كن تقومي مطبوعات املنهج اليت تقدم للمدرس إلرشاده يف عملهومي
  :٤٨مخسة هي

 أثرها على النتائج التعليمية اليت حتظى بالعناية. )١

 أثرها على أساليب التدريس واإلدارة يف الفصل. )٢

                                                             
- ٢٨٥) ص: ١٩٨٦(الكويت: مكتبة الفالح،  "ختطيط املناهج الدراسية وتطويرها"،فكري حسن ريان،   ٤٧

٢٨٨.  
  .٢٩٠-٢٨٩، ص: نفسه فكري حسن ريان، املرجع  ٤٨
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 مدى تأثرها سلبا أو إجيابا بعوامل خارجية. )٣

 اختيار وتنظيم موادها. )٤

 وصياغتها.الطرق املستخدمة يف وضعها  )٥

ومطبوعات املنهج نوعان، األول: يتكون من املقررات الدراسية، ودليل املعلم 
والوحدات املصدرية، وقدميا مل يوجد سوى املقررات الدراسية. والثاين: يشمل املطبوعات 

  املختلفة املتنوعة عن املشكالت اليت تواجه املدرسني.

ا إرشاد املدرس ومعاو  نته مل تعد توجد يف مطبوع واحد، بل فاملطبوعات اليت يقصد 
أصبحت توجد يف سلسلة متصلة من املطبوعات تتزايد عددا استجابة للحاجة، وتناقش 

  أمورا مل تتعود املقررات الدراسية القدمية اإلشارة إليها.
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  نبذة تاريخية عن قسم تعليم اللغة العربية المبحث الثالث:

قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة البكالوريوس أسستها كلية اإلنسانية والثقافة 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، مستندا على رسالة تقرير مدير 

عن كلية اإلنسانية والثقافة كمنفذ  Un.3/PP.009/1331/2007اجلامعة منرة: 
فتتاحها مسندا على رسالة تقرير مدير جنُرال الرتبية . أساس اقسم تعليم اللغة العربية

عن افتتاح وتنفيذ قسم تعليم اللغة العربية  Dj. I/220A/2007منرة اإلسالمية 
  ملستوى بكالوريوس.

 نظرة قسم تعليم اللغة العربية  -أ 

قسما متقدما يف تنفيذ الرتبية والتعليم، والبحوث،  قسم تعليم اللغة العربية تكوين
تمع لتحصيل املتخرجني يف جمال تعليم اللغة العربية الذين ميلكون قوة العقيدة،  خدمةو  ا

وعمقة الدين والروح، ووسعة العلم، ونضجة املهين. وجعل مركز تطوير العلوم 
تمع.  والتكنولوجيا والفن اإلسالمي وجعل قوة ا

 بعثة قسم تعليم اللغة العربية  -ب 

تمع ، وخدمة، والبحوثتنفيذ الرتبية والتعليم - ١ املهين يف استعداد املتخرج  ا
املؤهل يف جمال علم الرتبية وتعليم اللغة العربية والقدرة على تطبيقها من جانب 

 علم النظري والتطبيقىي.

يف استعداد املتخرج الذي ميلك قوة  تنفيذ التعليم املؤسس على القيم اإلسالمية - ٢
 ونضجة املهين. العقيدة، وعمقة الدين والروح، ووسعة العلم،

 األكادمي يف تنفيذ القسم.حفظ قيم الدين وأداب املؤهل  - ٣
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  أهداف قسم تعليم اللغة العربية  - ج 
حتصيل السرجانا تعليم اللغة العربية الذي يتعقد بعقيدة اسالمية ويتعمق يف  - ١

 العبادة ويتخلق بأخالق كرمية.
علم الرتبية للحصول على سرجانا تعليم اللغة العربية الذي يفهم عميقا عن  - ٢

 وتعليم اللغة العربية.
حتصيل سرجانا تعليم اللغة العربية الذي يستوعب طريقة البحث كوسيلة  - ٣

 االبتداع والقدرة على تطبيقها يف الرتبية وتعليم اللغة العربية.
حتصيل سرجانا تعليم اللغة العربية الذي يستطيع أن يعرب اللغة العربية جيدا،  - ٤

 شفويا كانت أم حتريريا.
حتصيل سرجانا تعليم اللغة العربية الذي يستطيع أن يستفيد بعلمه يف جمال  - ٥

 اللغة كعلم اللغة النظري أم تطبيقي.
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  منهج تعليم اللغة العربية في قسم تعليم اللغة العربيةطريقة وضع األول:  المبحث

سؤال املقابلة اليت يم اللغة العربية يبدأ الباحث بملعرفة طريقة وضع منهج قسم تعل
  :1األسئلة كما تليوتلك قدمها الباحث إىل مدير قسم تعليم اللغة العربية. 

 كيف طريقة وضع منهج قسم تعليم اللغة العربية؟ - 1
 ما أهداف منهج قسم تعليم اللغة العربية؟ - 2
 ما حمتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية؟ - 3
 ما الطريقة واألساليب ملنهج قسم تعليم اللغة العربية؟ - 4
 ما تقومي منهج قسم تعليم اللغة العربية؟ - 5

  األسئلة السابقة بالتفصيل كما يلي:وسيشرح الباحث نتيجة جواب 

 كيف طريقة وضع منهج قسم تعليم اللغة العربية؟ -1

ن طريقة وضع منهج قسم تعليم اللغة العربية يف هذه السنة الدراسة يتم إ
 أيضا إىل جسم ذلكويهتم . 2012مبالحظة منهج قسم تعليم اللغة العربية سنة 

اإلنسانية والثقافة العلوم قسم تعليم اللغة العربية كلية  Body of Knowledgeاملعرفة 

                                                             
  .2013يوليو  23مقابلة مع املدير األول لقسم تعليم اللغة العربية تاريخ   1
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. وما هو جسم املعرفة هلذا جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية مباالنج
  :2اآلتية البيانات عبارة القسم؟ سيتضح ذلك جبدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

جسد املعرفة قسم تعليم اللغة العربية كلية اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   2
  .5، ص: 2012مباالنج، سنة 

 عّلم محمد التلميذ اللغة العربية

 ينصب اسمين (مفعولين)علم: 

 : التلميذ  و  اللغة العربية   

 تدريس اللغة العربية
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يستطيع الباحث أن  "عّلم محمد التلميذ اللغة العربية"ومن األمثلة السابقة 
حممد كمرشحة معلم اللغة العربية حيتاج إىل شيئني ومها يعرف األشياء الكثرية منها: 

معرفة اللغة العربية وكل ما يدور حوهلا، ومعرفة أحوال التلميذ، وذلك البد إال باستيعاب 
ادمية اليت وقسم تعليم اللغة العربية هي املؤسسة األكعلوم الرتبية والتعليم وعلوم النفس. 

كمرشحة معلم اللغة العربية فزاد املعرفة   ،لذلكتريد أن جتعل متخرجها معلم اللغة العربية. 
واخلربة اليت البد أن يستوعبها الطالب قسم تعليم اللغة العربية تكون اثنني. وهي: 
استيعاب اللغة العربية وعلومها وما يدور حوهلا واستيعاب العلوم اليت تشجع إىل فهم 

وال الطالب، وما يتعلق بكيفية تفهيمهم. أو بعبارة أخرى أن معلم اللغة العربية يرجى اح
ا وعلوم الرتبية و التعليم.   أن يستوعب اللغة العربية بذا

 محمد أن يكون عالما

 با اللغة العربية

 (في حاجة إلى معرفة اللغة وعلومها)

 بأحوال التلميذ

 (في حاجة إلى معرفة العلوم التربوية)
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سوى ذلك ملعرفة طريقة وضع منهج قسم تعليم اللغة العربية قدم الباحث 
  عربية كما تلي:قسم تعليم اللغة اليف  نيعلمامل األسئلة من االستبانة إىل

  ال  إلى حد ما  نعم  األسئلة
 83،3  قسم تعليم اللغة العربية "Body of Knowledge"معرفة جسم معرفة 

%  
16،6 %  0  

 83،3  أهداف قسم تعليم اللغة العربيةقبل وضع املنهج املعلم يعرف 
%  16،6 %  0  

 66،6  يف وضع املنهج تعلم اللغة العربيةل معرفة طاقة الطالب
%  

33،3 %  0  

 83،3  يف وضع املنهج تعليم اللغة العربيةل معرفة مرحلة الطالب
%  16،6 %  0  

 66،6  معرفة أهداف الطالب يف تعلم العربية
%  

33،3 %  0  

 66،6  يف تعلم اللغة العربيةوميول الطالب معرفة رغبة 
%  33،3 %  0  

 83،3  اختبار القبليقبل بدء الدراسة عقد املعلم 
%  

33،3 %  16،6 
%  

 83،3  املناقشة بني املعلم يف مادة واحدة اليت علمتها
%  16،6 %  0  

 66،6  التطبيق تقومي املنهج بعد
%  33،3 %  0  

 83،3  عناصر املنهج تتكون من: األهداف، احملتوى، الطريقة، التقومي، واملراجع
%  16،6 %  0  

  

معلمني قسم تعليم اللغة معظم أن املعلومات اجلديدة نا عرفمن البيانات السابقة 
وضع منهج قسم  على اختيار إجابة نعم، ومعىن ذلك أن طريقتهم يفالعربية قد اتفقوا 

تم بــــ:   تعليم اللغة العربية 

 قسم تعليم اللغة العربية. "Body of Knowledge"جسم معرفة   - أ 



67 
 

 أهداف قسم تعليم اللغة العربية.  -ب 
 املنهج. طاقة الطالب لتعلم اللغة العربية يف وضع  -ج 
 مرحلة الطالب لتعليم اللغة العربية يف وضع املنهج.  - د 
 أهداف الطالب يف تعلم العربية.  - ه 
 رغبة وميول الطالب يف تعلم اللغة العربية.  -و 
 .عن املنهج املقرراملناقشة بني املعلم يف مادة واحدة   -ز 

يستطيع الباحث أن يقول أن طريقة وضع منهج قسم ومن البيانات السابقة 
الذي يف تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية مناسبة مع طريقة وضع املنهج من اخلبري 

الفلسفية (وهذه تتم باإلهتمام إىل إما األسس املعرفية، واألسس  :يهتم باألسس املوجودة
النفسية، واألسس االجتماعية،  واألسسجسم املعرفة لقسم تعليم اللغة العربية)، 

  واألسس السيكولوجية.

 :للمدير ويواصل الباحث إىل تقدمي السؤال التايل

 ما أهداف منهج قسم تعليم اللغة العربية؟ -2

. ونظرة وبعثة قسم تعليم اللغة نظرة قسم تعليم اللغة العربية وبعثتهيرجع ذلك إىل 
  :3كما تلى  العربية

 العربيةنظرة قسم تعليم اللغة   -أ 

                                                             
3  Pedoman Pendidikan, Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki 
Malang, Tahun: 2011. 
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قسما متقدما يف تنفيذ الرتبية والتعليم، والبحوث،  قسم تعليم اللغة العربية تكوين
تمع لتحصيل املتخرجني يف جمال تعليم اللغة العربية الذين ميلكون قوة العقيدة،  وخدمة ا
وعمقة الدين والروح، ووسعة العلم، ونضجة املهين. وجعل مركز تطوير العلوم 

تمع.والتكنولوجيا وا   لفن اإلسالمي وجعل قوة ا

 

 قسم تعليم اللغة العربية رسالة  -ب 

تمع املهين يف استعداد املتخرج تنفيذ الرتبية والتعليم )1 ، والبحوث، وخدمة ا
املؤهل يف جمال علم الرتبية وتعليم اللغة العربية والقدرة على تطبيقها من 

 جانب علم النظري والتطبيقىي.

لى القيم اإلسالمية يف استعداد املتخرج الذي ميلك تنفيذ التعليم املؤسس ع )2
 قوة العقيدة، وعمقة الدين والروح، ووسعة العلم، ونضجة املهين.

 حفظ قيم الدين وأداب املؤهل األكادمي يف تنفيذ القسم. )3

أهداف منهج قسم  تنظرا إىل نظرة وبعثة قسم تعليم اللغة العربية السابقة فكان
  تعليم اللغة العربية كما تلي:

حتصيل السرجانا تعليم اللغة العربية الذي يتعقد بعقيدة اسالمية ويتعمق يف  )1
 العبادة ويتخلق بأخالق كرمية.

للحصول على سرجانا تعليم اللغة العربية الذي يفهم عميقا عن علم الرتبية  )2
 وتعليم اللغة العربية.

للغة العربية الذي يستوعب طريقة البحث كوسيلة حتصيل سرجانا تعليم ا )3
 االبتداع والقدرة على تطبيقها يف الرتبية وتعليم اللغة العربية.
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حتصيل سرجانا تعليم اللغة العربية الذي يستطيع أن يعرب اللغة العربية جيدا،  )4
 شفويا كانت أم حتريريا.

بعلمه يف جمال  حتصيل سرجانا تعليم اللغة العربية الذي يستطيع أن يستفيد )5
 اللغة كعلم اللغة النظري أم تطبيقي.

 

 ما محتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية؟و  -3

ترتيبا لنا نبدأ التكلم من انواع  حمتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية،نتكلم عن 
  :4العلوم، تكون يف اجلدول األيت

  

  

  

  

  

  

أن العلم تتكون من ثالثة انواع وهي: العلوم من اجلدول السابق وعرفنا 
 ةوتلك العلوم هلا شعبالدقيقة. الرياضيات أو اإلنسانية، والعلوم اإلجتماعية، والعلوم 

                                                             
لية اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية جسد املعرفة قسم تعليم اللغة العربية ك  4

  .3، ص: 2012مباالنج، سنة 

 العلم

 الرياضيات اإلنسانيات االجتماعيات
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. أحيانا لكل العلوم السابقة هلا عالقة وأحيانا اليوجد العالقة. وكيف خمتلفةكثرية و 
بقسم تعليم اللغة العربية اليت تكون يف كلية اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك إبراهيم 
 اإلسالمية احلكومية مباالنج، تدخل يف أي شعبة، ويف أي العلم من أنواع العلوم الثالثة؟

  :5اآليتسيتضح ذلك باجلدول 

                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .4نفس املرجع، ص:   5

 اإلنسانية

 اللغة

 علم اللغة

 األدب

 التاريخ

 الفلسفة

 أركيولوجية
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 التطبيقي:
علم اللغة النفسي 
 علم اللغة

 االجتماعي
صناعة المعاجم 
علم اللغة اآللي 
تدريس اللغة 

 النظري:
علم األصوات 
علم الصرف 
علم النحو 
علم المعاني 
علم اللغة التاريخي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فمن اجلدول السابق عرفنا أن مادة قسم تعليم اللغة تدخل إىل علوم اإلنسانية 
ستطيع ت. ومعرفة علم اللغة ألن تدرس فيها عن اللغة، وعلم اللغة، وتدريس اللغة

فأما علم اللغة النظري فتتكون مثال من علم األصوات، جبانبني، إما نظريا أو تطبيقيا. 
وعلم الصرف، وعلم النحو، وعلم املعاين، وعلم اللغة التارخيي. وأما علم اللغة التطبيقي 
فتتكون مثال من علم اللغة النفسي، وعلم اللغة الالجتماعي، وعلم صناعة املعاجم، 

 علم اللغة
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يقي يدرس يف قسم تعليم اللغة وعلم تدريس اللغة، فكالمها علم اللغة النظري وتطب
  العربية.

فمن هنا كان حمتوى منهج تعليم اللغة العربية يف هذا القسم يتجه إىل أربعة 
جمال، وهي: جمال البحوث، والبيداغوجيا، واللغوية، وتطوير الشخصية. وسيتضح ذلك 

  :6باجلدول األيت

  

  

  

  

  

  

  ف

فعرفنا من جدول السابق أن حمتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية اليتعلق فقط 
بل يتعلق أيضا بالبحث وتطوير الشخصية ألن كالمها مهم جدا  بأمور اللغوية والرتبوية

ونظرا إىل  لطالب قسم تعليم اللغة العربية للوصول إىل أهداف قسم تعليم اللغة العربية.
مكان اللغة العربية اليت تكون يف علوم االنسانية والثقافة، وارتباطها بالعلوم األخرى يف 

  نهجها حتتاج أن تدخل مادة علوم األخرى. عملية التعليم والتعلم، ففي بنية م

                                                             
  .8نفس املرجع، ص:   6

 منهج تعليم اللغة العربية

 تطوير الشخصية البحث

 اللغوية بيداغوجيا

 التربوية

 علم اللغوية  مهارة اللغة تعليم اللغة العربية

 فن اللغة
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املواد تعليم اللغة العربية اليت تتجه إىل  وسيفصل الباحث حمتوى منهج قسم
  األربعة واحدا فواحد باجلدول اآليت:

 7مادة تطوير الشخصية  -أ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مادة تطوير الشخصية فطبعا، كان الطالب قسم تعليم اللغة العربية حيتاجون إىل 
السابقة. سوى معرفة واستيعاب اللغة العربية وتعليمها فكانت املعرفة إىل املادة اليت 

                                                             
  .8نفس املرجع، ص:   7

 مادة تطوير الشخصية

 فلسفة فنجاسيال التصوف

 دراسة الفقه

 تطبيق احلاسوب

 سالمتوحيد اإل

 تربية اولو األلباب

 دراسة القرأن

 دراسة احلديث

 تاريخ ادب اإلسالم

)12اللغة العربية (برنامج خاص   

 لغة اإلندونيسية

 مدخل إىل علم الفلسفة

 علم العامل األساسي

 2، 1لغة اإلجنليزية 
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يدفعهم إىل التخلق بأخالق كرمي والتعبد بعبادة عميقة. فكان مادة تطوير الشخصية حنو 
  الطالب إىل ذلك. علمتة الفقه واحلديث والقرأن مادة علم التصوف، ودراس

   8بيداغوجيامادة   -ب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 اللغوية  -ج 

                                                             
  .9نفس املرجع، ص:   8

 بيداغوجيا

 الرتبوية تعليم اللغة العربية

 طريقة تعليم اللغة العربية
 سرتاتيجي تعليم اللغة العربيةا

 تطوير مواد تعليم اللغة العربية
 وسائل تعليم اللغة العربية
 تقومي  تعليم اللغة العربية
 تصميم تعليم اللغة العربية
 الكرتونية تعليم اللغة العربية

 قضية املعاصرة
 تدبري الفصل

 تكنولوجية التعليم
 تطوير املنهج
 اشراف وارشاد
 تطبيق تعليم
 تطبيق العمل

 

 بيةمدخل إىل الرت 
 الفلسفة الرتبوية

 سيكولوجية الرتبية
 سيكولوجية التطوير

 
 
 
 
 



75 
 

  

كانت مادة بيداغوجيا مادة أساسية يف قسم تعليم اللغة العربية، فطالب قسم 
ا وتعليم اللغة العربية من جهة  تعليم اللغة العربية البد أن يستوعبوا اللغة العربية بذا
أخرى. ألن فمن العجيب إذا كان متخرج قسم تعليم اللغة العربية اليستوعب اللغة 

  ذالك تدرس يف هذا القسم املواد السابقة.ل العربية و كيفية تعليمها.

  9المادة اللغوية -د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .9نفس املرجع، ص:   9

 اللغوية

 فن اللغة المهارة لغويةعلم ال

 علم اللغة
 علم األصوات

 3، 2، 1علم الصرف
 3، 2، 1علم النحو 

 علم البالغة
 صناعة املعاجم

 اللغةاكتساب 
Anakon Anakes 

 الثقافة العربية

 خط العريب
 خطابة
 مسرحية
 2، 1علم الرتمجة 
 
 
 
 

 2، 1مهارة االستماع 
 2، 1مهارة الكالم 
 2، 1مهارة القراءة 

 3، 2، 1مهارة الكتابة
 دراسة النصوص

 إمالء
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نعم، سوى بيداغوجيا، كانت مادة اللغوية مادة أساسية هلذا القسم. فطالب 
هذا القسم ينبغي أن يستوعب اللغة العربية، يفهمون إذا مسعوا كالم العريب، ويستطيعون 
التكلم بالعربية، ويستطيعون فهم قراءة النص العريب، ويستطيعون لكتابة العربية. لذلك 

، مهارة الكتابة، و مهارة القراءة، و مهارة الكالم، و رة االستماعمهاتدرس يف هذا القسم مادة 
  وغريها.، علم البالغة، و علم النحو، و علم الصرف، و علم األصوات، و للغةاعلم و 
  

  10مادة البحوث -د

  
كانت مادة البحوث مادة مهمة لطالب هذا القسم، ألن كمرشحة سرجانا 

اية دراستهم، وينبغي هلم أن يفعلوا  البحث العلميوتألفوا يلزمون عليكم أن تكتبوا  يف 
  ، لذلك تدرس يف هذا القسم مادة البحوث العلمية.بالبحث

  
                                                             

  .10نفس املرجع، ص:   10

 البحوث

 حبث األخري

حبث العمل 
 يف الفصل

مدخل إىل 
 اإلحصاء

حبث تعليم 
 اللغة العربية

امتحان اقرتاح 
 البحث

 منهج البحث
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 ما الطريقة أو األساليب لمنهج قسم تعليم اللغة العربية؟ -4

طريقة منهج تعليم اللغة العربية يف هذا القسم طريقة وأساليب  تاستخدم
ستماع اليت املوجودة حنو مادة مهارة االبكل املادة متنوعة، ذلك مناسب ومرتبط 

) 4) املناقشة 3) اخلربة املهمة 2) صب االرآء، 1استخدمت فيها طريقة متنوعة منها:  
ادلة العملية. استخدام الطرائق املختلفة 6) التسجيل املتجه 5ختمني احملتويات  ) ا

رّط الطالب فعليا يف عملية التعليم والتعلم. وَ   يهدف ليتـَ

) اسلوب NLP ،1 مهارة الكالم تقدم باستخدام األسلوبوكذلك حنو مادة 
) االستفسار نتائج املناقشة مع الناطق األصلي 4) لعب التمثيل 3) احلكاية 2احلوار 

استخدام الطرائق املختلفة يهدف  ) الوظيفة املرتبة.6) السؤال واجلواب 5للغة العربية، 
رّط الطالب فعليا يف عملية  وَ   التعليم والتعلم.ليتـَ

   

منهج تعليم اللغة فمن هذا املبحث ميكن للباحث أن نستخلص قليال على أن 
العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج 

جسم ويف وضعها رأت واعتمدت املؤسسة إىل . 2012الوطين سنة نهج املعلى اعتمد 
جامعة قسم تعليم اللغة العربية كلية اإلنسانية والثقافة  Body of Knowledgeاملعرفة 

كمرشحة معلم اللغة العربية  يتجه ذلك هيم االسالمية احلكومية مباالنج.موالنا مالك ابرا
ا وعلوم الرتبية و التعليم. لذلك  يرجى طالب هذا القسم أن يستوعبوا اللغة العربية بذا
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لغة العربية يف هذا القسم يتجه إىل أربعة جمال، وهي: جمال البحوث، فكان منهج تعليم ال
  والبيداغوجيا، واللغوية، وتطوير الشخصية.

 ما تقويم منهج قسم تعليم اللغة العربية -5

لتحسني عملية التعليم استخدم قسم تعليم اللغة العربية أسلوب التقومي املختلف 
مادة معينة. أما قسم تعليم اللغة العربية بنفسه ذلك متعلق إىل املعلم الذي يعلم والتعلم. 

يقوم املنهج لكل سنة مرة واحدة بعقد ورشة أو ندوة جلميع املعلمني يف قسم تعليم 
اللغة، مع حتضري اخلبري ملادة اللغة العربية. لذلك ملنهج قسم تعليم اللغة العربية عقد 

م اللغة العربية حينما قابلها تقوميا وحتسينا لكل سنة، ذلك كما قالته مدير قسم تعلي
  الباحث.
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  المبحث الثاني: وصف عناصر منهج تعليم اللغة العربية في قسم تعليم اللغة العربية

قسم تعليم اللغة الحظ الباحث بعض يف تعليم اللغة العربية  ملعرفة عناصر منهج
قسم و املنهج الدراسي الذي يستخدمه معلموا اللغة العربية يف وحدة الربامج التعليمية أ

  تعليم اللغة العربية من املواد الدراسية التالية:

 1 11مهارة االستماع -1
 األهداف   -أ 

أن يفرقوا ويفهموا ويعربوا  بعد اشرتاك هذه الدراسة يرجى الطالب يستطيعون
 لغة اللسان. حمتويات

 المحتوى  -ب 

  لة منها: طوال هذه املرح 1 االستماعملادة مهارة أما احملتوى 

 مقدمة ىف مفهوم اال ستماع )1
املعلومات والتوجيهات، من املعلومات اجلامعية، واملساعدة، والتجارية،  )2

 والعمل
 القصص املسلية  من حذاء أبو قاسم )3
 القصص املسلية من قصص ونوادر (من نوادر احلمقى) )4
 القصص املسلية من أمانة وحيلة املفلس )5
 املسلية من اإلمام الشافعيالقصص  )6

                                                             
مقرر التدريس ملادة مهارة االستماع، قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك   11

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
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 خطبة اإلحتفاالت عن املرأة يف حياة الرسول )7
 خطبة اإلحتفاالت عن حترير املرأة استعبدها أو احرتامها )8
 خطبة اإلحتفاالت عن عشر وصايا للنجاح يف احلياة )9

 خطبة اإلحتفاالت عن أثر حضارة اإلسالمية يف حضارة اإلنسانية األوىل )10
 ارة اإلسالمية يف حضارة اإلنسانية الثاىنخطبة اإلحتفاالت عن أثر حض )11
 خطبة اإلحتفاالت عن العفة يف زمن الغربة األوىل )12
 الثاىن خطبة اإلحتفاالت عن العفة يف زمن الغربة )13
 الثالث خطبة اإلحتفاالت عن العفة يف زمن الغربة )14

 واألساليب الطريقة  - ج 

) 4) املناقشة 3) اخلربة املهمة 2) صب االرآء، 1تقدم هذا التعليم باستخدام 
ادلة العملية. استخدام الطرائق املختلفة 6التسجيل املتجه ) 5ختمني احملتويات  ) ا

رّط الطالب فعليا يف عملية التعليم والتعلم. وَ  يهدف ليتـَ

 التقويم  -د 

  معيار التقديرات يشمل:

موعية  )1  %. 20الوظيفة الفردية وا
 %. 15%. النشاطية واالبتكارية يف الفصل  95اإلشرتاك  )2
 %. 30االمتحان لوسط املرحلة  )3
 %. 35متحان النهائي الا )4

 المراجع  -ه 
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 .2001دار الفكر:  "املراسلة وأصول اإلتصال"،منري اجلبان.  )1
سلسلة تعليم اللغة العربية، املستوى الثالث، اململكة العربية السعودية جامعة  )2

 .1992: 1الطبعة إمام إبن سعود اإلسالمية. 
، 1983: 1العربية للناشئني، منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية، الطبعة  )3

 .6و  5جلد 
لة الرابطة، الطبعة  )4  .2000/ سفتمرب 1421مجادى األخرة  328ا
 الشريط وجنسه املضمون عن اخلطابة واحلكاية باللغة العربية. )5
 ."قاموس املنوِّر"أمحد ورسون منور.  )6
 ."املنجد يف اللغة"لويس مألوف.  )7

 2 12ستماعمهارة اال -2
 األهداف  -أ 

بعد اشرتاك هذه الدراسة يرجى الطالب يستطيعون أن يفرقوا ويفهموا ويعربوا 
 حمتويات لغة اللسان.

 المحتوى  -ب 

  يشمل: 2أما احملتوى ملادة مهارة االستماع 

 )1خلف األبواب: حالة املرأة وصفتها القدمية  ( )1
 )2حالة املرأة وصفتها القدمية (خلف األبواب:  )2
 )3خلف األبواب: حالة املرأة وصفتها القدمية ( )3

                                                             
  نفس املرجع  12
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ا العصرية ( )4  )1خلف األبواب: حالة املرأة وصفا
ا العصرية ( )5  )2خلف األبواب: حالة املرأة وصفا
ا العصرية ( )6  )3خلف األبواب: حالة املرأة وصفا
ملاذا فرض اهللا الصيام روحانية الصائم، غاية الصيام، من فوائد الصيام،  )7

 )1شهرا. (
روحانية الصائم، غاية الصيام، من فوائد الصيام، ملاذا فرض اهللا الصيام  )8

 )2شهرا. (
روحانية الصائم، غاية الصيام، من فوائد الصيام، ملاذا فرض اهللا الصيام  )9

 )3شهرا. (
روحانية الصائم، غاية الصيام، من فوائد الصيام، ملاذا فرض اهللا الصيام  )10

 )4شهرا. (
تمع  )11 املدرسة بني اإلمكانات واملخرجات، وظيفة املدرسة ومهمتها، نظرة ا

 )1للمدرسة، توقع أولياء األمر، موقع الطالب واملعلم يف املدرسة (
تمع  )12 املدرسة بني اإلمكانات واملخرجات، وظيفة املدرسة ومهمتها، نظرة ا

 )2لم يف املدرسة (للمدرسة، توقع أولياء األمر، موقع الطالب واملع
تمع  )13 املدرسة بني اإلمكانات واملخرجات، وظيفة املدرسة ومهمتها، نظرة ا

 )3للمدرسة، توقع أولياء األمر، موقع الطالب واملعلم يف املدرسة (
تمع  )14 املدرسة بني اإلمكانات واملخرجات، وظيفة املدرسة ومهمتها، نظرة ا

 )4ب واملعلم يف املدرسة (للمدرسة، توقع أولياء األمر، موقع الطال



83 
 

تمع  )15 املدرسة بني اإلمكانات واملخرجات، وظيفة املدرسة ومهمتها، نظرة ا
 )5للمدرسة، توقع أولياء األمر، موقع الطالب واملعلم يف املدرسة  (

تمع  )16 املدرسة بني اإلمكانات واملخرجات، وظيفة املدرسة ومهمتها، نظرة ا
 )6موقع الطالب واملعلم يف املدرسة (للمدرسة، توقع أولياء األمر، 

 الطريقة واألساليب  - ج 

) 4) املناقشة 3) اخلربة املهمة 2) صب االرآء، 1تقدم هذا التعليم باستخدام 
ادلة العملية. استخدام الطرائق املختلفة 6) التسجيل املتجه 5ختمني احملتويات  ) ا

رّط الطالب فعليا يف عملية التعليم والتعل وَ  م.يهدف ليتـَ

 التقويم  -د 

  معيار التقديرات يشمل:

 %. 20امتحان لوسط املرحلة  )1
 %. 20امتحان النهائي  )2
 %. 20الوظيفة  )3
 %. 30اشرتاك النشاطات يف الفصل  )4
 %. 10احلضور  )5

 المراجع  -ه 

مرتادف باملراجع املستخدم ملهارة  2املراجع املستخدمة ملادة مهارة االستماع 
  .1استماع 

 التحليل:
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السابقة وجدنا أن وصف عناصر  2و  1من مهارة االستماع  فمن البيانات
، تتكون من األهداف واحملتوى والطريقة أو 2و، 1منهج املقرر ملهارة االستماع 

قدرة خمتلف مسندا إىل طبقة األساليب والتقومي واملراجع. ومضمون تلك العناصر 
  الطالب ومستويها.

حسب عناصر املنهج املوجودة عند اخلبري ملنهج وجد الباحث الشيئ املختلف 
تعليم اللغة العربية وهي وجود املراجع يف وحدة برنامج التعليم اليت ألفها املعلم مهارة 

. فطبعا تلك معارضة مع عناصر املنهج اليت قررها خبري تعليم اللغة 2و  1االستماع 
  العربية. 

عادة حيتاجون إىل املعلومات املتعلقة يعتمد املعلم يف وضع املراجع ألن الطالب 
باملراجع، فكتب املعلم املراجع املساعدة على الطالب. ذلك ال يعىن املعلم أن يقول 
على أن املراجع تدخل عناصر منهج مادة مهارة االستماع. بل يعين ذلك مساعدة 

 الطالب. لطالب ملعرفة املراجع املساعدة للمادة، ألن وحدة برنامج التعليم ستقسم إىل
 ذلك كما قاله معلم مهارة االستماع يف املقابلة.

 1 13مهارة الكالم -3
 األهداف  -أ 

بعد اشرتاك هذه املادة يرجى الطالب يستطيعون التكلم وتعبري شعورهم 
عن املوضوع املقرر  وأفكارهم بلغة اللسان من التعارف، والتحدث عن اجلامعة والبيت و

 واملعني.
                                                             

ا مالك إبراهيم مقرر التدريس ملهارة الكالم، قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة موالن  13
  اإلسالمية احلكومية مباالنج.
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 المحتوى  -ب 

) 4) التعارف عن أصحابه (3) التعارف عن أسرته (2نفسه (التعارف عن ) 1
) 6) األنشطة خارج البيت أو خارج السكن (5األعمال اليومية من النوم إىل قيامه (

) الصور 10) حول املطعم (9) حول املكتبة (8) حول املعهد (7حول اجلامعة. (
 ) احلوار مع الناطقني باللغة العربية مباشرة.11(

 واألساليبالطريقة   - ج 

) 2) اسلوب احلوار NLP ،1 تقدم باستخدام األسلوب 1تعليم مهارة الكالم 
) االستفسار نتائج املناقشة مع الناطق األصلي للغة العربية، 4) لعب التمثيل 3احلكاية 

ط  ) الوظيفة املرتبة.6) السؤال واجلواب 5 رّ وَ استخدام الطرائق املختلفة يهدف ليتـَ
  ية التعليم والتعلم.الطالب فعليا يف عمل

 التقويم  -د 

  يشمل معيار التقديرات على:

 %. 10احلضور  )1
 %. 10النشاطة  )2
 %. 15االمتحان املوجز/الوظيفة  )3
 %. 25االمتحان يف وسط املرحلة  )4
 %. 40االمتحان النهائي  )5

 المراجع  -ه 
Diknas. 2005. Pedoman Penulisan Kreatif Mahasiswa. Jakarta. Dirjen Dikti. 
Kamus Istilah Bidang Studi   
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Pusat Bahasa. 2004. Pedoman EYD dan Tanda Baca. Jakarta: Depdikbud. 

Mansoer. 1995.Semantik Leksikal. Terjemahan Semantik Karya Palmer. Jakarta: 
Nusa Indah 

Razak, Abdul.1988. Kalimat Efektif. Malang: YA3 

Saukah, Ali. 2005. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: UM Press.  

Salamah, Umi. 2005. Panduan Penulisan Makalah. Malang: IKIP BU 

Sumadiria, Haris AS. 2005. Menulis Artikel dan Tajuk Rencana. Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media. 

Soedjito. 2004. Kalimat Efektif. Jakarta: Gramedia. 

------------ .2002. Menulis Surat Resmi. Jakarta: Gramedia 

Suryawinata, Z. 1999. Bahasa Indonesia IPTEK. Malang: YA3. 

Suparno. 1989. Linguistik Umum. Jakarta: PPPMTK. 

  التحليل:

سابقة وجد عناصر مادة مهارة الكالم البيانات من  إذا الحظ الباحث إىل
عناصر منهج املقرر ملهارة الكالم تتكون من األهداف واحملتوى والطريقة  الباحث على أن

  وتلك العناصر تناسب مع املادة ومرحلة الطالب. .أو األساليب والتقومي واملراجع

عناصر اليت وضعها خبري تعليم وكذلك وجد الباحث عناصر خمتلفة بالنسبة إىل 
العربية، وهي وجود املراجع ملادة مهارة الكالم. حقيقة مادة مهارة الكالم الحيتاج إىل 
املراجع ألن مهارة الكالم مادة تطبيقية للكالم. ووضع املعلم مهارة الكالم املراجع 

املهارات  األجنبية غري متعلق مبهارة الكالم ملساعدة الطالب لزيادة املعلومات عن
 فحسب. 

 1 14مهارة القراءة -4

                                                             
مقرر التدريس ملادة مهارة القراءة، قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك   14

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
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 األهداف  -أ 

سديدة قراءة النصوص العربية  يستطيعوناملادة يرجى الطالب بعد اشرتاك هذه 
وصحيحة حنوية كانت أم صرفية. سوى ذلك يعود الطالب فهم النص بطريقة قراءة 

. ًا ّ ي ِ ا وسياق  سريعة، والقدرة على تفريق كل معىن يف النص لفظي

 المحتوى  -ب 

  للوصول إىل تلك األهداف فرتتيب املواد هي:

 .Teknik Scanningالقراءة بأسلوب مشهدي تدريب  )1
 ."الدينية والصحيةقراءة النص مبوضوع " )2
 .فتح املعجم لتعويد حبث مشتق كل الكلمة )3
 جعل األسئلة باستخدام كلمة اإلستفهام: من، ما، أين، أنت، ملاذا. )4
 نص القراءة.حبث املعلومات اخلاصة املوجودة يف  )5
 .Skimmingتدريب القراءة باستخدام أسلوب  )6
 حبث النص مبوضوع الرتبية. )7
 تدريب حبث موقع الكلمة أو اجلملة يف النص مناسبة بالقواعد النحوية. )8
 حبث الفقرة الرئيسية يف النص املقرؤ. )9

 .Predicting التنبوء تدريب القراءة بأسلوب )10
 ."الثقافة واالجتماعية"حبث النص مبوضوع  )11
 تدريب حبث املعىن اللفظي واملعىن السياقي. )12
 تدريب تقدير حمتويات موضوع النص. )13
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 .Previewingتدريب بأسلوب القراءة  )14
 ."اللغة واألدب"قراءة النص مبوضوع  )15
 تعبري حمتويات النص شفويا وحتريريا. )16

 الطريقة واألساليب  - ج 

صناعة ، وهي Active Learningهذه املادة تستخدم طريقة التعليم الفعلي 
النشاطة عند الطالب يف عملية التعليم بصيغة احملاضرة وتطبيق القراءة فرديا كانت أم 

استخدام ير النص إما متعلق بسياق اللغة و جمموعيا. الطالب يعطون فرصة لتطو 
  مضمون القراءة.املصطلحات أم 

 التقويم  -د 

  يشمل معيار التقديرات على:

 %. 20احلضورة والنشاطة يف الفصل  )1
 %. 30مادة الدراسة  حماضرة )2
 %. 25االمتحان لوسط املرحلة  )3
 %. 25االمتحان النهائي  )4

 المراجع  -ه 
 الشبكة الدولية. )1
لة العربية. )2  ا
 النصوص العربية. )3
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 2مهارة القراءة  -5
 األهداف  -أ 

قراءة النصوص العربية سديدة  يستطيعونبعد اشرتاك هذه املادة يرجى الطالب 
وصحيحة حنوية كانت أم صرفية. سوى ذلك يعود الطالب فهم النص بطريقة قراءة 

. ويف مرحلة قراءة  ًا ّ ي ِ ا وسياق كان   2سريعة، والقدرة على تفريق كل معىن يف النص لفظي
 وتعبري حمتويات النص شفويا وحتريريا.الطالب ممرنا يف حبث عنصر النص 

 المحتوى  -ب 

  للوصول إىل تلك األهداف فرتتيب املواد هي:

، و Scanning ،skimming ،Predictingتدريب القراءة بأسلوب  )1
Previewing. 

حبث النص مبوضوع: القراءة خارج نطاق التخصص، الطب عند العرب،  )2
 الصداقة والصديق، القراءة واحلضارة.

 حبث املعىن اللفظي واملعىن السياقي. )3
 وضوع الفكر االساسي، التفاصيل واألمهية).حبث عنصر النص، (امل )4
 فهم استخدام التعبريات واملصطلحات املوجودة يف النص. )5
 تعبري حمتويات النص شفويا وحتريريا. )6

 الطريقة واألساليب  - ج 

، وهي صناعة Active Learningهذه املادة تستخدم طريقة التعليم الفعلي 
احملاضرة وتطبيق القراءة فرديا كانت أم النشاطة عند الطالب يف عملية التعليم بصيغة 
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جمموعيا. الطالب يعطون فرصة لتطوير النص إما متعلق بسياق اللغة واستخدام 
 املصطلحات أم مضمون القراءة.

 التقويم  -د 

  يشمل معيار التقديرات على:

 %. 20االمتحان لوسط املرحلة  )1
 %. 20االمتحان النهائي  )2
 %. 20الوظيفة  )3
 %. 30الفصل اشرتاك االنشطة يف  )4
 %. 10احلضورة  )5

  المراجع  -ه 

مرتادفة باملراجع املستخدم ملهارة القراءة  2املراجع املستخدمة ملادة مهارة القراءة 
1.  

  التحليل:

السابقة وجد الباحث على أن عناصر  2و  1فمن عناصر مادة مهارة القراءة 
أو األساليب والتقومي منهج املقرر ملهارة القراءة تتكون من األهداف واحملتوى والطريقة 

  واملراجع. ومضمون تلك العناصر خمتلفة تناسب مع املادة ومرحلة الطالب.

ووجد الباحث زيادة العناصر لتلك املادة وهي املراجع، أما تلك املراجع 
لة العربية، والنصوص العربية. اليذكر املعلم عنوان منها: الشبكة الدولية، و  ةاملستخدم ا

لة، واسم النصوص العربيةالشبكة الدولية  اليت تساعد الطالب  ، وكذلك اليذكر اسم ا
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 مهارة القراءة. لدراسة مهارة القراءة، وذلك ألن املعلم قد يكون له الكتاب املقرر ملادة
 فطبعا حيتاج الطالب إىل املعلومات عن املراجع ملهارة القراءة.

 1 15مهارة الكتابة -6
 األهداف  -أ 

يرجى الطالب يستطيعون أن يكتبوا اجلملة االمسية بعد اشرتاك هذه املادة 
عن ، والقدرة على تطوير مجلتني، والقدرة على االستفسار واجلملة الفعلية صحيحة

 األنشطة اإلسالمية، وحكاية الصورة، والقدرة على وضع الكتابة الوظيفية البسيطة.

 المحتوى  -ب 

  :التعليمية التالية املوادللوصول إىل تلك األهداف رتبت 

 تعريف الكتابة الوظيفية. )1
 اجلملة اإلمسية. )2
 اجلملة الفعلية. )3
 بيان الصورة. )4
 بيان األنشطة اليومية. )5
 جعل اخلالصة. )6
 جعل التقارير. )7
 جعل الرسالة البسيطة. )8

                                                             
كلية اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك   وحدة برنامج التعليم ملادة مهارة الكتابة، قسم تعليم اللغة العربية  15

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
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 الطريقة واألساليب  - ج 

 Activeيستخدم طريقة التعليم الفعلي  1اسلوب تعليم مهارة الكتابة 

Learning املستقلة و املناقشة يف الفصل، مث تعطى فرصة إىل ، من مطالعة النظرية
 طبيق النظرية املدروسة، وختتم بتفكري نتيجة التطبيق.الطالب لت

 التقويم  -د 

  يشمل معيار التقديرات على:

 %. 10احلضور  )1
 %. 30حماضرة مادة الدرس  )2
 %. 20االمتحان وسط املرحلة  )3
 %. 20االمتحان النهائي  )4
 %. 20منتج مواد التعليم  )5

 المراجع  -ه 
(دار  "املهارات اللغوية، ماهيتها وطرق تدريسها"،امحد فؤاد حممود عليان.  )1

 ).1992املسلم، رياض: 
 ).1993(جارس برس، لبنان:  "فن املراسلة"،أنطون القوال.  )2
 مكتبة الشهباء. "تيسري اإلنشاء"،خليل السندوي.  )3
(دار الفكر، القاهرة:  "مناهج تدريس اللغة العربية"،رشدي أمحد طعيمة.  )4

1998.( 
ر. "جمموعة اللغة العصرية"، (بدر السكاف، إندونيسيا:  )5  ).1980حسن 



93 
 

 2 16مهارة الكتابة -7
 األهداف  -أ 

املادة يرجى الطالب يستطيعون أن يكتبوا كتابة صحيحة عن  بعد اشرتاك هذه 
ية، كتابة سرية ذاتبة احلكاية البسيطة، والقدرة على  ، والقدرة على كتايةفنية كتابة ابداع

  .والقدرة على كتابة نص اخلطابة

 المحتوى  -ب 

  التالية: مبادة 2رة الكتابة للوصول إىل تلك األهداف رتبت مادة مها

 ية.فنية داعالتعريف عن كتابة اب )1
 .قصةال كتابةالطريقة ل )2
 طريقة جعل السرية. )3
 ذاتية.السرية الطريقة جعل  )4
 طريقة كتابة نص اخلطابة. )5

 واألساليبالطريقة   - ج 

 Activeستخدم طريقة التعليم الفعلي ي 2اسلوب تعليم مهارة الكتابة 

Learning من مطالعة النظرية املستقلة و املناقشة يف الفصل، مث تعطى فرصة إىل ،
 الطالب لتطبيق النظرية املدروسة، وختتم بتفكري نتيجة التطبيق.

 التقويم  -د 

                                                             
  نفس املرجع.  16
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  يشمل معيار التقديرات على:

 %. 10احلضور  - 1
 %. 30حضور مادة الدراسة  - 2
 %. 20االمتحان يف وسط املرحلة  - 3
 %. 20االمتحان النهائي  - 4
 .20منتج مادة التعليم  - 5

 المراجع  -ه 

  .1مرتادفة مبهارة الكتابة  2املراجع املستخدمة ملادة مهارة الكتابة 

 

 3 17مهارة الكتابة -8
 األهداف  -أ 

كتابة صحيحة عن  بعد اشرتاك هذه املادة يرجى الطالب يستطيعون أن يكتبوا  
 كتابة الفقرة، والقدرة على كتابة املقالة، والقدرة على كتابة علمية.

 المحتوى  -ب 

  مبادة التالية: 2للوصول إىل تلك األهداف رتبت مادة مهارة الكتابة 

 ابداعية. التعريف عن كتابة وظيفية و - 1
 العناصر املهمة يف كتابة الفقرة. - 2

                                                             
  نفس املرجع.  17
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 كيفية كتابة املقالة. - 3
 حوث العلمية.طريقة كتابة الب - 4

 الطريقة واألساليب  - ج 

 Activeيستخدم طريقة التعليم الفعلي  3اسلوب تعليم مهارة الكتابة 

Learning من مطالعة النظرية املستقلة و املناقشة يف الفصل، مث تعطى فرصة إىل ،
 الطالب لتطبيق النظرية املدروسة، وختتم بتفكري نتيجة التطبيق.

 التقويم  -د 
 %. 10احلضور  - 1
 %. 30مادة الدرس  حماضرة - 2
 %. 20االمتحان لوسط املرحلة  - 3
 %. 20االمتحان النهائي  - 4
 %. 20منتج املواد التعليمية  - 5

 المراجع  -ه 

مرتادفة باملراجع املستخدمة ملهارة  3املراجع املستخدمة ملادة مهارة الكتابة 
 .1الكتابة 

  التحليل:

السابقة وجد  3، و 2، 1فمن البيانات من وصف عناصر مادة مهارة الكتابة 
تتكون من األهداف واحملتوى  كتابةهارة الادة مالباحث على أن عناصر منهج املقرر مل

املراجع يف وحدة برنامج التعليم ألن وزاد املعلم والطريقة أو األساليب والتقومي واملراجع. 
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م يف كتابة حبث األخري، فلذلك حيتاج مهارة الكتابة أمر مهم  لدى الطالب ملساعد
  الطالب إىل املعلومات عن املراجع.

وأما املعلني يف قسم تعليم اللغة العربية بنفسه قد اتفق يف وضع املراجع يف وحدة 
برنامج التعليم، ذلك اليعىن املعلم أن يقول على أن املراجع تدخل إىل عناصر منهج 

اليت قسمها قسم تعليم اللغة العربية. توضيحا لنا ننظر إىل نتيجة األسئلة لالستبانة 
  الباحث إىل معلمني قسم تعليم اللغة العربية التالية.

  ال  إلى حد ما  نعم  األسئلة
عناصر املنهج تتكون من: األهداف، احملتوى، 

  الطريقة أو الوسائل، التقومي، واملراجع
55 %  45 %    

  

سؤال عناصر املنهج تتكون من:  منمن البيانات السابقة كانت اإلجابة 
%، وإىل حد  55. جييب نعم األهداف، احملتوى، الطريقة أو الوسائل، التقومي، واملراجع

%. فمن هذه االجابة يوافق املعلم على أن عناصر املنهج تتكون من:  45ما 
 األهداف، احملتوى، الطريقة أو الوسائل، التقومي، واملراجع. ذالك لوجود حاجة الطالب

 إىل املعلومات عن املراجع.

 1 18صرفعلم ال -9
 األهداف  -أ 

                                                             
مقرر التدريس ملادة علم الصرف، قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك   18

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
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يرجى الطالب أن يستوعبوا  1بعد مرور مرحلة واحدة ملادة علم الصرف 
صيغات الفعل وأقسامه (فعل ماض، واملضارع، واألمر) الذي يشمل صيغة الثالثي، 
والرباعي، واخلماسي، والسداسي، وأنواعه الذي يشمل بناء الصحيح، واألجوف، 
واملهموز، واملثال، واللفيف، واملضاعف، واملعتل، بعالمة استطاع الطالب بتصريف الفعل 

 اصطالحيا ولغويا.

 المحتوى  -ب 

  أما احملتوى هلذه املرحلة حنو التايل:

 علم الصرف وموضوعه. )1
 الفعل : الصحيح وأقسامه. )2
 الفعل : املعتل وأقسامه. )3
 تعدد أبواب التصريف.حقيقة امليزان وقواعده  )4
رد ( )5  أبواب). 6أبواب الثالثى ا
رد وامللحق ( )6  أبواب). 8أبواب الرباعي ا
 الثالثى املزيد حبرف واحد وفوائده. )7
 وفوائده.ني الثالثى املزيد حبرف )8
 الثالثى املزيد بثالثة أحرف وفوائده. )9

 وفوائده.الفعل الرباعي املزيد حبرف واحد  )10
 وفوائده.ني الرباعي املزيد حبرف )11
 وي.التصريف اللغ )12

 الطريق واألساليب  - ج 
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، وهو Active Learningيستخدم طريقة التعليم الفعلي  1تعليم علم الصرف 
جعل النشاطة لدى الطالب يف عملية التعليم بصيغة املناقشة واحملاضرة من الطالب يف 
القاء املادة يف الفصل. مث يرجى الطالب يستطيعون لتطبيق املعرفة املدروسة لوضع 

 النص اللغة العربية.الكلمة وحتليل 

 التقويم  -د 

  يشمل معيار التقديرات:

 %. 20الوظيفة اليومية، واحلفظة  )1
 %. 25االمتحان لوسط املرحلة  )2
 %. 45االمتحان النهائي  )3
 %. 10احلضور  )4

  وانواع التقديرات:

 االمتحان القبلي. )1
 االمتحان لوسط املرحلة. )2
 االمتحان النهائي. )3

  المراجع  -ه 
 التصريفية".األمثال "حممد معصوم.  )1
: (بريوت، املكتبة العصرية "جامع الدروس العربية"،. الغالييين مصطفى )2

1987.( 
 (باجنيل، رحيان). "كتاب التصريف"،حسن بن أمحد.  )3
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(لبنان،  "معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات"،ح. ا دحدالأنطوان  )4
 مكتبة).

 (دمسكوس، دار احلكمة). "مالخص قواعد اللغة العربية"،فؤاد نعمة.  )5
 حفين بك ناسف واألصدقأ. "قواعد اللغة العربية"، (سورابايا، احلكمة). )6

 
 2 19صرفعلم ال -10
 األهداف  -أ 

يرجى الطالب أن يستوعبوا عن  2بعد مرور مرحلة واحدة ملادة علم الصرف 
الفعل ومشتقتها الذي يشمل: مصدر (مصدر ميم وغري ميم)، واسم مصدر، واسم 

فاعل، واسم مفعول، واسم زمان مكان، واسم األلة، والقدرة على تطبيقه  إشارة، واسم
 يف اجلملة.

 المحتوى  -ب 

 للوصول إىل تلك األهداف رتبت املادة التالية:

 موازن األمساء املثىن وأحكامه، وامللحق به. )1
 مجع املذكر السامل (أحكامه وشروطه وامللحق به). )2
 السامل.مجع املؤنث السامل وامللحق جبمع املؤنث  )3
 مجع التكسري (تكيسر األمساء والصفات، مجوع القلة والكثرة). )4
 واسم اجلمع.  صوغ منتهى اجلموع  )5
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 الضمائر وأنواعها (أمساء اإلشارة، األمساء املوصولة، أمساء االستفهام). )6
 اإلسم املقصور واملمدود واملنقوص. )7
 املصدر واسم املصدر. )8
 اسم الفاعل والفاعل. )9

 سم الفاعل وعمله.الصفة املشبهة باال )10
 مبالغة اسم الفاعل. )11
 اسم املفعول. )12
 اسم الزمان و املكان. )13
 اسم األلة. )14

 الطريقة واألساليب  - ج 

تقدم هذه املادة باستخدام طريقة املناقشة، واخلطابة، والسؤال واجلواب، 
 والتوظيفة املنظمة. استخدام الطريقة املتنوعة يهدف ليسهم الطالب يف عملية التعليم.

 التقويم  -د 

  يشمل معيار التقديرات:

 %. 20الوظيفة اليومية، واحلفظة  )1
 %. 25االمتحان لوسط املرحلة  )2
 %. 45االمتحان النهائي  )3
 %. 10احلضور  )4

  وانواع التقديرات:
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 االمتحان القبلي. )1
 االمتحان لوسط املرحلة. )2
 االمتحان النهائي. )3

 المراجع  -ه 

املستخدمة ملادة علم مرتادف باملراجع  2املراجع املستخدمة ملادة علم الصرف 
 .1الصرف 

  التحليل:

على  ناالسابقة وجد 2و  1فمن البيانات من وصف عناصر مادة علم الصرف 
أن عناصر منهج املقرر ملادة علم الصرف تتكون من األهداف واحملتوى والطريقة أو 
األساليب والتقومي واملراجع. ومضمون تلك العناصر خمتلفة تناسب مع املادة ومرحلة 

  الطالب.

 

 1 20نحوعلم ال -11
 األهداف  -أ 

وتعريف بعد دراسة هذه املادة الطالب يعرفون انواع اللفظ يف اللغة العربية، 
االعراب وعالمته، وانواع الكلمة يف اللغة العربية، ونواسخ املبتدأ واخلرب، والقدرة على 

 .الصحيحة وضع الكلمة يف اللغة العربية

                                                             
مقرر التدريس ملادة علم النحو، قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك   20

  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.



102 
 

 المحتوى  -ب 

  للوصول إىل تلك األهداف رتبت املادة التالية:

 تعريف اللفظ يف اللغة العربية. )1
ا. أقسام الكلمة يف اللغة العربية (اسم، فعل، حروف) )2  مع عالما
 تعريف اإلعراب. )3
 نواع اإلعراب وعالماته.أ )4
 معرفة املبىن. )5
 نواع املبىن وخصائص الكلمة املبنية.أ )6
 تعريف كلمة اللغة العربية. )7
 أنواع كلمة اللغة العربية (الكلمة االمسية والكلمة الفعلية). )8
 أصول األجزاء يف اللغة العربية (فاعل، نائب الفاعل، مبتدأ، خرب). )9

ا (املعىن، الوظيفة، وعاملها).كان  )10  وأخوا
ا (املعىن، الوظيفة، وعاملها). )11  إن وأخوا
ا (املعىن، الوظيفة، وعاملها). )12  ظن وأخوا

 الطريقة واألساليب  - ج 

، وهو جعل Active Learningالتعليم الفعلي  طريقة 1يستخدم تعليم النحو 
واحملاضرة من الطالب يف القاء النشاطة لدى الطالب يف عملية التعليم بصيغة املناقشة 

املادة يف الفصل. مث يرجى الطالب يستطيعون تطبيق املعرفة املدروسة لتحليل النصوص 
والكتب العربية، والقدرة على ترتيب الكلمة مع القدرة على وضع كتابة اللغة العربية 

 اجليدة.
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  التقويم  -د 
 %. 20احلضور  )1
 %. 30حماضرة ووظيفة املادة  )2
 %. 25املرحلة االمتحان وسط  )3
 %. 25االمتحان النهائي  )4

 المراجع  -ه 
 "الفواكه اجلنية املتممة على شرح اجلرومية"،عبد اهللا بن أمحد الفقيه.  )1

 (سورابايا، بونكول إنداه).
(لبنان،  "معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات"،أنطوان الدحداح.  )2

 مكتبة).
 (دمسكوس، دار احلكمة). "مالخص قواعد اللغة العربية"،فؤاد نعمة.  )3
 (سورابايا، اهلداية). "قواعد اللغة العربية"،حفين بك ناسف واألصدقاء.  )4
 ح يف قواعد اللغة العربية"،"الواضحممد عبد الرحيم وحممد فهمي الطويك.  )5

 عمان، دار جمدي لوي).(
(لبنان، بريوت:  معجم اعراب الفاظ القرآن"،"حممد سيد طحطوي.  )6

1994.( 
 ).1987غالييين. "جامع الدروس العربية"، بريوت، صيداء: مصطفى  )7

 
 2 21نحوعلم ال -12
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 األهداف  -أ 

ا،   بعد دراسة هذه املادة الطالب يعرفون عن العوامل النواسخ للمبتدأ (إن وأخوا
ا)، ومنصوبات األمساء، والقدرة على تطبيقها صحيحة يف  ا، ظن وأخوا كان وأخوا

والقدرة على حتليل النصوص العربية املتعلقة بتلك القواعد وضع كلمة اللغة العربية، 
 النحوية.

 المحتوى  -ب 

  للوصول إىل تلك األهداف رتبت املادة التالية:

 ال النافية للجنس. )1
 مفعول به. )2
 مفعول مطلق. )3
 مفعول له. )4
 مفعول فيه. )5
 مفعول معه. )6
 نعت. )7
 عطف. )8
 توكيد. )9

 بدل. )10
 الطريقة واألساليب  - ج 
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، وهو جعل Active Learningالتعليم الفعلي  طريقة 2يستخدم تعليم النحو 
النشاطة لدى الطالب يف عملية التعليم بصيغة املناقشة واحملاضرة من الطالب يف القاء 
املادة يف الفصل. مث يرجى الطالب يستطيعون تطبيق املعرفة املدروسة لتحليل النصوص 

كتابة اللغة العربية اليت   على تأليفكلمة مع القدرة العربية، والقدرة على ترتيب  والكتب 
 تشمل بنية الكلمة املدروسة املذكورة.

 التقويم  -د 

  جوانب التقديرات:

 %. 20احلضور  )1
 %. 30حماضرة ووظيفة املادة  )2
 %. 25االمتحان لوسط املرحلة  )3
 %. 25االمتحان النهائي  )4

  المراجع  -ه 

علم مرتادفة باملراجع املستخدمة ملادة  2املراجع املستخدمة ملادة علم النحو 
 .1النحو 

 
 3 22نحوعلم ال -13
 األهداف  -أ 
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القواعد النحوية املتعلقة  عن يعرفوابعد دراسة هذه املادة يرجى الطالب أن 
يف حتليل داللة النصوص اللغة العربية نظريا وتطبيقيا، باألفاعيل والقدرة على تطبيقها 

 والقدرة على تطبيقها يف تطوير استيعاب اللغة العربية.

 المحتوى  -ب 

  إىل تلك األهداف رتبت املادة اليت تشمل األشياء التالية:للوصول 

 عرابه.حكام ا، وامفعول به: تعريفه، وانواعه )1
 احلال: تعريفه، وانواعه، واحكام اعرابه. )2
 التمييز: تعريفه، وانواعه، واحكام اعرابه. )3
 استثناء: تعريفه، وأدواته، وانواعه، واحكام اعرابه. )4
 والعطف، والتوكيد، والبدل.توابع األفاعيل: تشمل النعت،  )5

 الطريقة واألساليب  - ج 

، وهو جعل Active Learningالتعليم الفعلي  طريقة 3يستخدم تعليم النحو 
النشاطة لدى الطالب يف عملية التعليم بصيغة السؤال واجلواب عن القواعد النحوية. مث 

 لقة بالقواعديطبق الطالب بتحليل الكلمة، واجابة التدريب، وتوسيعه باألمثلة املتع
 .املدروسة

 التقويم  -د 
 %. 10احلضور  )1
 %. 30الوظيفة والتدريبات  )2
 %. 30االمتحان لوسط الكلمة  )3
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  %. 30االمتحان النهائي  )4
 المراجع  -ه 

  املراجع املستخدمة هلذه املادة كما تلي:

مكتبة  ،"معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات" .أنطوان الدحداح )1
 لبنان.

 دمشق : دار احلكمة. ،"قواعد اللغة العربيةملخص "فؤاد نعمة؛  )2
بريوت : املكتبة  –صيدا  ،"جامع الدروس العربية" ؛مصطفى غالييين )3

 العصرية.
لبنان : مؤسسة  –بريوت  ،"متمة اآلجرومية"  ؛حممد بن حممد الرعيين )4

 الكتب الثقافية.
 .الكتب األخرى لعلم قواعد اللغة العربية أو علم النحو )5

 
 4 23النحوعلم  -14
 األهداف  -أ 

بعد اشرتاك هذه املادة يرجى الطالب أن يفهموا النظرية والقواعد النحوية 
معلمي شامليا، والقدرة على تطبيقها يف حتليل نص اللغة العربية، ويستطيعوا أن يكونوا 

  يف استيعاب علم النحو لتطوير قدرة اللغة العربية.اللغة العربية املبدعة 

 المحتوى  -ب 
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  كما تلي:  4األهداف رتبت مادة علم النحو للوصول إىل تلك 

رورات.أ )1  نواع ا
 أنواع حروف اجلر ومعنيها. )2
 أنواع اإلضافة (اإلضافة اللفظية واإلضافة املعنوية). )3
الكلمة اليت هلا حمل يف بنية كلمة اللغة العربية (اإلعراب) والكلمة اليت الحمل  )4

 .(اإلعراب) هلا يف يف بنية كلمة اللغة العربية
يف بنية كلمة اللغة العربية: احلروف الداخلة إىل الفعل  احلروف اليت هلا فائدة )5

 واحلروف الداخلة إىل اإلسم واحلروف الداخلة إىل كلتيهما (اإلسم والفعل).
 الطريقة واألساليب  - ج 

، وهو Active Learningالتعليم الفعلي  طريقة يستخدم 4مادة علم النحو 
عملية التعليم بصيغة السؤال واجلواب عن القواعد جعل النشاطة لدى الطالب يف 

النحوية. مث يطبق الطالب بتحليل الكلمة، واجابة التدريب، وتوسيعه باألمثلة املتعلقة 
 بالقواعد.

 التقويم  -د 

  يشمل معيار التقديرات األشياء التالية:

 %. 10احلضور  )1
 %. 30الوظيفة والتدريبات  )2
 %. 30االمتحان لوسط الكلمة  )3
 %. 30النهائي  االمتحان )4
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 المراجع  -ه 

  املراجع املستخدمة هلذه املادة كما تلي:

مكتبة  ،"معجم قواعد اللغة العربية يف جداول ولوحات" .أنطوان الدحداح )1
 لبنان.

 دمشق : دار احلكمة. ،"ملخص قواعد اللغة العربية"فؤاد نعمة؛  )2
بريوت : املكتبة  –صيدا  ،"جامع الدروس العربية" مصطفى غالييين؛ )3

 العصرية.
لبنان : مؤسسة  –بريوت  ،"متمة اآلجرومية"  حممد بن حممد الرعيين؛ )4

 الكتب الثقافية.
 .الكتب األخرى لعلم قواعد اللغة العربية أو علم النحو )5

  التحليل:

السابقة وجد  4، و3، 2، 1فمن البيانات من وصف عناصر مادة علم النحو 
عناصر منهج املقرر ملادة علم النحو تتكون من األهداف واحملتوى الباحث على أن 

والطريقة أو األساليب والتقومي واملراجع. ومضمون تلك العناصر خمتلفة تناسب مع املادة 
  ومرحلة الطالب.

واملعلون يف قسم تعليم اللغة العربية بنفسه قد اتفق يف وضع املراجع يف وحدة 
املعلم أن يقول على أن املراجع تدخل إىل عناصر منهج  برنامج التعليم، ذلك اليعىن

قسم تعليم اللغة العربية. توضيحا لنا ننظر إىل نتيجة األسئلة لالستبانة اليت قسمها 
  الباحث إىل معلمني قسم تعليم اللغة العربية التالية.
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  ال  إلى حد ما  نعم  األسئلة
عناصر املنهج تتكون من: األهداف، احملتوى، 

  أو الوسائل، التقومي، واملراجع الطريقة
55 %  45 %    

  

من البيانات السابقة كانت اإلجابة من سؤال عناصر املنهج تتكون من: 
%، وإىل حد  55األهداف، احملتوى، الطريقة أو الوسائل، التقومي، واملراجع. جييب نعم 

%. فمن هذه االجابة يوافق املعلم على أن عناصر املنهج تتكون من:  45ما 
األهداف، احملتوى، الطريقة أو الوسائل، التقومي، واملراجع. ذالك لوجود حاجة الطالب 

  إىل املعلومات عن املراجع.
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  المبحث الثالث: مشكلة منهج تعليم اللغة العربية في قسم تعليم اللغة العربية

يف منهج قسم تعليم اللغة العربية الحظ الباحث بتحليل ملعرفة املشكلة املوجودة 
، ولكن ما ها الباحث ملدير قسم تعليم اللغة العربية ومعلم اللغة العربيةطرحاألسئلة اليت 

وجد الباحث من هناك اإلجابة والبيانات املقنعة إال يقولون املشكلة فقط يكون يف 
  على الطالب، القتصار الوقت.اعداد الوسائل املقنعة وعدم وصول مجيع املادة 

ولكن جرب الباحث مبالحظة ومقارنة وحدة الربامج اليت استخدمها معلم قسم 
، اليت كانت ملنهج، فهناك وجد الباحث مشكالت ذلك اتقوميا هلا تعليم اللغة العربية

مشكلة قلة عدد احملتوى بالنسبة إىل عدد اللقاءات يف جدول الدراسة، ومشكلة  منها:
  م التقومي املختلف. وسيتضح ذلك بالبيانات األتية:استخدا

 ةعدد اللقاءات في جدول الدراس المحتوى بالنسبة إلى عدد مشكلة قلة  -أ 
 2محتوى مهارة القراءة  -1

  تشمل األشياء التالية:يف وحدة برنامج التعليم   2القراءة كان حمتوى مهارة 
 ،skimming وخمططي ،Scanning مشهدي تدريب القراءة بأسلوب  )أ 

 .Previewing عرض أويلُّ ، و Predicting وتنبوئي
حبث النص مبوضوع: القراءة خارج نطاق التخصص، الطب عند العرب،   )ب 

 الصداقة والصديق، القراءة واحلضارة.
 حبث املعىن اللفظي واملعىن السياقي.  )ج 
 حبث عنصر النص، (املوضوع الفكر االساسي، التفاصيل واألمهية).  )د 
 تعبريات واملصطلحات املوجودة يف النص.فهم استخدام ال  )ه 
 تعبري حمتويات النص شفويا وحتريريا.  )و 
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 التحليل:

عدد ذلك احملتوى السابق قليلة بالنسبة إىل عدد اللقاء يف مرحلة واحدة. كان 
حماضرة طول مرحلة واحدة، فطبعا إذا كانت  16حىت  14عدد اللقاءات تتكون من 

كون تكرير املادة كثرية كما يكون يف جدول مرحلة واحدة تدرس بستة مواد سوف ي
  التالية: 2تعليم مهارة القراة 

  البيان  موضوع المادة  التاريخ  اللقاء  الرقم
    مقدمة تعليمية (عقد التعلم)    1  1

فهم قراءة النص مبوضوع: القراءة خارج     2  2
  نطاق التخصص. مجاعة يف الفصل

  

من نص:  حبث املعىن اللفظي واملعىن السياقي    3  3
  القراءة خارج نطاق التخصص

  

4  4  

ختريج الفقرة الرئيسية يف  كل فقرة من نص:   
  القراءة خارج نطاق التخصص.

اجابة التدريبات املتعلقة بنص: القراءة خارج 
  نطاق التخصص.

  

    حبث نص اخلرب (الوظيفة الفردية)    5  5

استفسار نتيجة فهم نص اخلرب (فهم معىن     6  6
  القراءة).

  

فهم قراءة النص  جمموعيا عن املوضوع:     7  7
  القراءة واحلضارة.

  

8  8    o حبث معىن املفردات اجلديدة يف املعجم. 
o .تدريب فهم التعبريات واملصطلحات 
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o تلخيص حمتويات النص كتابة  
9  9        

  .فهم قراءة النص مبوضوع: طب عند عربال    10  10
  االستفسار عما يفهم من النص املقرؤ حلظة.

  

  فهم قراءة النص مبوضوع: طب عند عربال.    11  11
  االستفسار عما يفهم من النص املقرؤ حلظة.

  

12  12  
  وضوع: طب عند عربال.نص مب  

  حتليل عناصر النص (فرديا).
  

فهم قراءة النص مبوضوع: الصداقة والصديق     13  13
  (جمموعيا).

  

  نص مبوضوع: الصداقة والصديق.    14  14
ادلة العربية.مناقشتها بصيغة    ا

  

    تكراار املادة    15  15
    االمتحان النهائي    16  16

 

  1مهارة الكتابة  محتوى -2

 أما املادة املوجودة ملهارة الكتابة يف وحدة برنامج التعليم تشمل األشياء األتية:

 تعريف الكتابة الوظيفية.   )أ 
 اجلملة اإلمسية.  )ب 
 اجلملة الفعلية.  )ج 
 بيان الصورة.  )د 
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 اليومية.بيان األنشطة   )ه 
 جعل اخلالصة.  )و 
 جعل التقارير.  )ز 
 جعل الرسالة البسيطة.  )ح 

  كما يلى:  )1(مهارة الكتابة  أما جدول تعليم املادة السابقة

  البيان  موضوع المادة  التاريخ  اللقاء  الرقم
    مقدمة تعليمية (عقد التعلم)    1  1
    كتابة اجرائية عملية (وظيفية)    2  2

3  3    o اجلملة االمسية 
o  الفععليةاجلملة  

  

    ترتيب الكلمة    4  4
    األعمال اليومية    5  5
    وصف الصور    6  6

7  7  

  التلخيص:  
o مفهومه 
o أمهية التلخيص 
o خطوات التلخيص  

  

    االمتحان    8  8

9  9    o مايراعي يف التلخيص 
o كيف تلخيص مقال  

  

10  10    o مفهوم التقرير 
o أنواع التقرير 
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o حماور التقرير 
o كيف تكتب التقرير  

11  11  

  الرسالة:  
o مفهومها 
o أمهية الرسائل 
o أنواع الرسائل  

  

12  12    o الرسالة الشخصية وأنواعها 
o الرسالة الرمسية وأنواعها  

  

    املذكرات الشخصية    13  13

14  14  
  ملء االستمارات:  

o مفهوم االستمارة 
o كيف متأل االستمارات  

  

    مراجعة املادة    15  15
    االمتحان النهائي    16  16

  

  التحليل:

وجدنا أن عدد ذلك احملتوى أقل  1الحظنا حمتوى تعليم مهارة الكتابة إذا 
 16حىت  14بالنسبة إىل عدد اللقاء يف مرحلة واحدة. كان عدد اللقاءات تتكون من 

حماضرة طول مرحلة واحدة، فطبعا إذا كانت مرحلة واحدة تدرس بثمانية مواد سوف 
 .1يم مهارة الكتابة يكون تكرير املادة كثرية كما يكون يف جدول تعل
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حمتوى احملتوى الذي اليكون يف يف جدول الدراسة يكون ذلك ألن املعلم يدخل 
، حنو مادة ترتيب الكلمة ومادة ملء االستمارة. إذا كان كذلك فاحملتوى 1مهارة الكتابة 

رنامج التعليم. فطبعا، ستكون الذي يكون يف اجلدول اليكون يف احملتوى يف وحدة ب
  يف ذلك.املشكلة 

 2مهارة الكتابة  محتوى -3

يف وحدة برنامج التعليم تشمل األشياء  2أما املادة املوجودة ملهارة الكتابة 
 األتية:

 التعريف عن كتابة ابداعية فنية.  )أ 
 الطريقة لكتابة القصة.  )ب 
 طريقة جعل السرية.  )ج 
 طريقة جعل السرية الذاتية.  )د 
 طريقة كتابة نص اخلطابة.  )ه 

  كما يلى:  2الكتابة أما جدول التعليم ملهارة 

  البيان  موضوع المادة  التاريخ  اللقاء  الرقم
    مقدمة التعليم    1  1
    كتابة ابداعية فنية    2  2
    اخلصائص األساسية للكتابة اإلبداعية الفنية    3  3
    جماالت الكتابة الفنية    4  4

  كتابة القصة:    5  5
o مفهوم القصة 
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o خصائص أساسية يف بناء القصة  
    القصةلغة     6  6
    كيفية كتابة القصة    7  7
    االمتحان وسط المرحلة    8  8
    كتابة الرتاجم والسري: مفهومهما    9  9

    أنواع الرتاجم    10  10
    كيفية كتابتهما    11  11

12  12  
  اخلطابة:  

o مفهومها 
o أساسيات فن اخلطابة  

  

    مقومات اخلطابة    13  13
    عناصر اخلطابة    14  14
    املادةمراجعة     15  15
    االمتحان النهائي    16  16

  

  التحليل:

أقل بالنسبة إىل عدد اللقاء يف مرحلة  2وجدنا حمتوى تعليم مهارة الكتابة 
حماضرة طول مرحلة واحدة، فطبعا  16حىت  14واحدة. كان عدد اللقاءات تتكون من 

املادة  مراجعةمواد سوف يكون  5إذا كانت مرحلة واحدة تدرس خبمس موضوعات أو 
  .2كثرية كما يكون يف جدول تعليم مهارة الكتابة 
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يكون مراجعة املادة كثرية ثالث لقائات فطبعا  حىت وضوعا واحداأدخل املعلم م
ائم الطالب، ألن الطالب يف اجلامعة عادة لدى الطالب. وإذا كان كذلك سوف يتس

 الحيتاج إىل كثري املراجعة.

  3مهارة الكتابة  محتوى -4

 يف وحدة برنامج التعليم تشمل األشياء التالية: 3مهارة الكتابة  كان حمتوى

 ابداعية. التعريف عن كتابة وظيفية - 1
 العناصر املهمة يف كتابة الفقرة. - 2
 كيفية كتابة املقالة. - 3
 طريقة كتابة البحوث العلمية. - 4

  كما يلى:   3وأما جدول تعليم مهارة الكتابة 

  البيان  موضوع المادة  التاريخ  اللقاء  الرقم
    مقدمة التعليم    1  1
    كتابة وظيفية ابداعية    2  2
    كيفية كتابة الفقرة اجليدة    3  3
    عناصر الفقرة اجليدة    4  4
    التدريبات التحريرية يف كتابة الفقرات    5  5
    التدريبات التحريرية يف كتابة الفقرات    6  6
    التدريبات التحريرية يف كتابة الفقرات    7  7
    االمتحان لوسط المرحلة    8  8
    اخلطوات يف كتابة املقال    9  9
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10  10    o أنواع املقال 
o عناصر املقال اجليد  

  

    التدريبات التحريرية يف كتابة املقال    11  11
    التدريبات التحريرية يف كتابة املقال    12  12
ال    13  13     البحث اجلامعي، التعريف واخلطوات وا
    واهلامشكتابة املراجع     14  14

 التدريبات التحريرية يف كتابة البحث اجلامعي    15  15
ا)   (يف اللغة العربية وأد

  

    االمتحان النهائي    16  16
  

  التحليل:

وجدنا أن عدد ذلك احملتوى أقل  3إذا الحظنا حمتوى تعليم مهارة الكتابة 
 16حىت  14 بالنسبة إىل عدد اللقاء يف مرحلة واحدة. كان عدد اللقاءات تتكون من

حماضرة طول مرحلة واحدة. فطبعا، إذا كانت مرحلة واحدة تدرس عن أربع موضوعات 
سوف يكون ذلك اليكفي بل سيكون تكرير املادة كثرية كما يكون يف جدول تعليم 

  .3مهارة الكتابة 

، حنو مادة عن كيفية كتابة الفقرة اجليدة أكثر املعلم إىل التدريبات يف هذه املادة
سوف  3الطالب ملرحلة مهارة الكتابة ،مادة البحث العلمي. حقيقةكثري مراجعة تدون 

 حيتاجون إىل كيفية كتابة البحث العلمي.

  3علم النحو  محتوى -5
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 يف وحدة برنامج التعليم تشمل األشياء األتية: 3أما مادة علم النحو 

 مفعول به: تعريفه، وانواعه، واحكام اعرابه. )1
 وانواعه، واحكام اعرابه.احلال: تعريفه،  )2
 التمييز: تعريفه، وانواعه، واحكام اعرابه. )3
 استثناء: تعريفه، وأدواته، وانواعه، واحكام اعرابه. )4
  توابع األفاعيل: تشمل النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل. )5

  كما يلى:  3وجدول تعليم مادة علم النحو 

  البيان  موضوع المادة  التاريخ  اللقاء  الرقم
    مقدمة التعليم    1  1
    تعريفه، وانواعه، واحكام اعرابهمفعول به:     2  2
    حبث مادة مفعول به تكميلية    3  3
    التدريب يف حتليل نص العربية    4  4
    احلال: تعريفه، وانواعه، واحكام اعرابه    5  5
    التمييز: تعريفه، وانواعه، واحكام اعرابه    6  6
    مراجعة املادة    7  7
    االمتحان لوسط المرحلة    8  8

االستثناء: تعريفه، وأدواته، وانواعه، واحكام     9  9
  اعرابه

  

    تكميلية حبث مادة استثناء    10  10

توابع األفاعيل: تشمل النعت، والعطف،     11  11
  مفعول فيه والتوكيد، والبدل
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    النعت    12  12
    العطف    13  13
    التوكيد    14  14
    بدل مفعول فيه    15  15
    االمتحان النهائي    16  16

  

  التحليل:

وجدنا أن عدد ذلك احملتوى أقل  3إذا الحظنا حمتوى تعليم مادة علم النحو 
 16حىت  14بالنسبة إىل عدد اللقاء يف مرحلة واحدة. كان عدد اللقاءات تتكون من 

حماضرة طول مرحلة واحدة. فطبعا، إذا كانت مرحلة واحدة تدرس عن مخس موضوعات 
  يكفي بل سيكون تكرير املادة كثرياسوف يكون ذلك الالسابق  3مثل مادة علم النحو 

 .3كما يكون يف جدول تعليم مادة علم النحو 

  4علم النحو  محتوى -6

تشمل األشياء  4أما املادة املوجودة يف وحدة برنامج التعليم ملادة علم النحو 
 األتية:

رورات. )1  أنواع ا
 ا.أنواع حروف اجلر ومعنيه )2
 أنواع اإلضافة (اإلضافة اللفظية واإلضافة املعنوية). )3
الكلمة اليت هلا حمل يف بنية كلمة اللغة العربية (اإلعراب) والكلمة اليت الحمل  )4

 هلا يف يف بنية كلمة اللغة العربية (اإلعراب).
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احلروف اليت هلا فائدة يف بنية كلمة اللغة العربية: احلروف الداخلة إىل الفعل  )5
 ف الداخلة إىل اإلسم واحلروف الداخلة إىل كلتيهما (اإلسم والفعل).واحلرو 

  كما يلى:  4حو نتعليم مادة علم ال برنامج وجدول

  البيان  موضوع المادة  التاريخ  اللقاء  الرقم
    مقدمة    1  1
رورات    2  2     أنواع ا
    أنواع حروف اجلر ومعنيها    3  3

واإلضافة أنواع اإلضافة (اإلضافة اللفظية     4  4
  املعنوية)

  

    الكلمة اليت حمل هلا يف اإلعراب    5  5
    الكلمة اليت ال حمل هلا يف اإلعراب    6  6
    مراجعة املادة    7  7
    االمتحان لوسط المرحلة    8  8

كلمة   ترتيباحلروف اليت هلا فائدة يف أنواع     9  9
  اللغة العربية

  

    احلروف الداخلة إىل الفعل    10  10

توابع األفاعيل اليت تشمل: النعت، العطف،     11  11
  التوكيد، البدل مفعول فيه

  

    احلروف الداخلة إىل اإلسم    12  12
    احلروف الداخلة إىل كلمتني (االسم والفعل)    13  13
    تدريب حتليل نص العربية    14  14
    مراجعة املادة    15  15
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    االمتحان النهائي    16  16
  

  التحليل:

وجدنا أن عدد ذلك احملتوى أقل بالنسبة  4تعليم مادة علم النحو كان حمتوى 
حماضرة  16حىت  14إىل عدد اللقاء يف مرحلة واحدة. كان عدد اللقاءات تتكون من 

طول مرحلة واحدة. فطبعا، إذا كانت مرحلة واحدة تدرس عن مخس موضوعات سوف 
ادة علم يف جدول تعليم ميكون ذلك اليكفي بل سيكون تكرير املادة كثرية كما يكون 

 .4النحو 

  مشكلة استخدام التقويم المختلف  -ب 

يالحظ ويقارن الباحث إىل التقومي املوجود يف وحدة برنامج  ملعرفة هذه املشكلة
سيتضح ذلك بشرح  .)Syllabus(والتقومي املستخدم يف املنهج املقرر  )SAP(التعليم 

  البيانات األتية إن شاء اهللا:

 1الكتابة تقويم مهارة  -1

  يشمل معيار التقديرات املوجودة يف وحدة الربنامج التعليم كما يلى:

 %. 10احلضور   )أ 
 %. 30حماضرة مادة الدرس   )ب 
 %. 20االمتحان وسط املرحلة   )ج 
 %. 20االمتحان النهائي   )د 
 %. 20منتج مواد التعليم   )ه 
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  وأما التقومي الذي يكون يف املنهج الدراسي كما يلى:

 %. 10احلضور   )أ 
 %. 20اليومية (احلفظ) الوظيفة   )ب 
 %. 25االمتحان لوسط املرحلة   )ج 
 %. 45االمتحان النهائي   )د 

  التحليل:

التقومي املستخدم يف الوحدة التعليمية واملنهج الدراسي السابقة وجدنا أن كان 
أما معيار التقومي الذي يكون يف املعلم يستخدم معيارة خمتلفة يف تقومي نتيجة الطالب، 
%، واالمتحان وسط املرحلة  30وحدة الربامج التعليمية تتكون من حماضرة مادة الدرس 

%. وأما الذي يوجد  20%، و منتج مواد التعليم  20%، واالمتحان النهائي  20
ة الوظيفة اليوميو %،  10يف املنهج الدراسي فقط يهتم إىل أربعة أشياء وهي: احلضور 

  %. 45االمتحان النهائي و %،  25االمتحان لوسط املرحلة و %،  20(احلفظ) 

وملاذا هناك االختالف يف استخدام التقومي؟ هناك شيئني، أوهلما: املعلم اليشاور 
)، والثاين: املعلم اليهتم وال يقارن بني 1مع املعلم األخرى يف تلك املادة (مهارة الكتابة 

وإذا كان  املقرر الدراسي.املعيار املوجود يف برنامج التعليم و عيار املوجود يف وحدة امل
  تلف فطبعا، تطبيق املعيار سوف يكون خمتلف أيضا.يف منهج املقرر خياملعيار 

 2تقويم مهارة الكتابة  -2

  كان معيار التقديرات املوجودة يف وحدة الربنامج التعليم كما يلى:

 %. 10احلضور   )أ 
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 %. 30مادة الدراسة  حماضرة  )ب 
 %. 20االمتحان يف وسط املرحلة   )ج 
 %. 20االمتحان النهائي   )د 
 .20منتج مادة التعليم   )ه 

  وأما التقومي الذي يكون يف املنهج الدراسي كما يلى:

 %. 20الوظيفة اليومية (احلفظ)   )أ 
 %. 25االمتحان لوسط املرحلة   )ب 
 %. 45االمتحان  النهائي   )ج 
 %. 10احلضور   )د 

  التحليل:

يف الوحدة التعليمية واملنهج الدراسي  2ة الكتابة التقومي املستخدم ملادة مهار 
معيار السابقة وجدنا أن املعلم يستخدم معيارة خمتلفة يف تقومي نتيجة الطالب، فأما 

%، وحماضرة  10التقديرات املوجودة يف وحدة الربنامج التعليم تتكون من: احلضورة 
 20متحان النهائي %، واال 20%، واالمتحان يف وسط املرحلة  30مادة الدراسة 

الوظيفة اليومية . وأما معيار التقومي يف املنهج الدراسي: 20%، ومنتج مادة التعليم 
%،  45%، واالمتحان  النهائي  25%، واالمتحان لوسط املرحلة  20(احلفظ) 
  و منتج مواد التعليم. مادة الدراسة %. دون أن يهتم مبحاضرة 10واحلضورة 

وجد الباحث البيانات املساعدة هلذه املشكالت، وهي من االستبانة اليت قسمها 
  وهي كما تلي:الباحث إألى طالب قسم تعليم اللغة العربية 
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  ال  إلى حد ما  نعم  األسئلة
    % 40  % 60  استخدم املعلم معيار التقومي املختلف

  

كثري املعلم فمن البيانات السابقة وجدنا على الطالب قد وافقوا على أن  
% منهم يقولون كذلك، و  60يستخدم معيارا خمتلفة يف اعطاء النتيجة على الطالب، 

  % منهم يقولون أحيانا. 40

 3تقويم مهارة الكتابة  -3

  فأما معيار التقديرات املوجودة يف وحدة الربنامج التعليم كما يلى:

 %. 10احلضور   )أ 
 %. 30حماضرة مادة الدراسة   )ب 
 %. 20رحلة االمتحان يف وسط امل  )ج 
 %. 20االمتحان النهائي   )د 
 .20منتج مادة التعليم   )ه 

  وأما التقومي الذي يكون يف املنهج الدراسي كما يلى:

 %. 20الوظيفة اليومية (احلفظ)   )أ 
 %. 25االمتحان لوسط املرحلة   )ب 
 %. 45االمتحان  النهائي   )ج 
 %. 10احلضور   )د 
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  التحليل:

يف الوحدة التعليمية واملنهج  2إذا الحظنا التقومي املستخدم ملادة مهارة الكتابة 
الدراسي السابقة وجدنا أن املعلم يستخدم معيارة خمتلفة يف تقومي نتيجة الطالب، فأما 

%،  10معيار التقديرات املوجودة يف وحدة الربنامج التعليم تتكون من: احلضورة 
%، واالمتحان النهائي  20%، واالمتحان يف وسط املرحلة  30وحماضرة مادة الدراسة 

الوظيفة اليومية . وأما معيار التقومي يف املنهج الدراسي: 20%، ومنتج مادة التعليم  20
%،  45%، واالمتحان  النهائي  25%، واالمتحان لوسط املرحلة  20(احلفظ) 
  تج مواد التعليم.و من مادة الدراسة %. دون أن يهتم مبحاضرة 10واحلضورة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

بأهداف ورغبة الطالب في  منهج قسم تعليم اللغة العربيةمطابقة المبحث الرابع: 
  تعلم اللغة العربية

 بأهداف الطالب في تعلم اللغة العربية حتوىالم طابقةم  - أ 

ملعرفة هل تناسب حمتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية بأهداف الطالب يف 
العربية، البد لنا أن نذكر أوال حمتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية اليت يتجه تعلم اللغة 

إىل أربعة جمال وهي: جمال تطوير الشخصية، وجمال بداغوجية، وجمال اللغوية، وجمال 
  البحوث.

 حمتوى تطوير الشخصية، وهي:

  حتوى تطوير الشخصيةم  الرقم
  فلسفة فنجاسيال  1
  مدخل إىل علم الفسفة  2
  اللغة اإلندونيسية  3
  2، 1اللغة اإلجنليزية   4
  علم العامل األساسي  5
  تطبيق احلاسوب  6
  تاريخ الثقافة االسالمية  7
  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية  8
  التصوف  9

  توحيد اإلسالم  10
  دراسة احلديث   11
  دراسة القرآن  12
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  تربية أولوا األلباب  13
  دراسة الفقه  14

  

  أما حمتوى البيداغوجية منها:

  حتوى البيداغوجيةمال  الرقم
  بيةمدخل إىل الرت   1
  سيكولوجية الرتبية  2
  سيكولوجية التطوير  3
  طريقة تعليم اللغة العربية  4
   سرتاتيجي تعليم اللغة العربيةا  5
  تطوير مواد تعليم اللغة العربية  6
  وسائل تعليم اللغة العربية  7
  تعليم اللغة العربيةتقومي    8
  تصميم تعليم اللغة العربية  9

  الكرتونية تعليم اللغة العربية  10
  قضية املعاصرة  11
  تدبري الفصل  12
  تكنولوجية التعليم  13
  تطوير املنهج  14
  اشراف وارشاد  15
  تطبيق تعليم  16
  تطبيق العمل  17
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  الفلسفة الرتبوية  18
  

  وحمتوى اللغوية منها:

  محتوى اللغوية  الرقم
  مهارة: استماع، كالم، قراءة، كتابة  1
  دراسة النصوص  2
  إمالء  3

علم ، مسرحية، خطابة، خط العريب فن اللغة منها:  4
  الرتمجة

5  
علم ، علم األصوات، علم اللغةعلم اللغة منها: 

، صناعة املعاجم، علم البالغة، علم النحو، الصرف
  .اكتساب اللغة

  العربيةالثقافة   6
7  Anakon Anakes  

  

  وأما حمتوى البحوث منها:

  حتوى البحوثمال  الرقم
  منهج البحث  1
  ث العمل يف الفصلحب  2
  مدخل إىل اإلحصاء  3
  حبث تعليم اللغة العربية  4
  امتحان اقرتاح البحث  5
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  بحث األخريال  6
 

تعليم اللغة ملعرفة مناسبة تلك احملتوى قسم الباحث االستبانة إىل طالب قسم 
العربية ملعرفة أهدافهم يف تعلم اللغة العربية. وأهداف الطالب لتعليم اللغة العربية يف قسم 

  تعليم اللغة العربية تكون يف االستبانة للجدول اآليت:

 القدرة على فهم كالم اللغة العربية املسموعة؟ - 1
 )1اجلدول (

  العربية يف قسم تعليم اللغة العربيةعدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة 

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  % 60  40  نعم  1
  % 40  20  إىل حد ما  2
  0  0  ال / الجييب  3

  

 40% من الطالب أجابوا نعم، و  60ممن خالل اجلدول السابق يتضح أن 
القدرة على  أن% الجييبوا ال. وهذا يدل على  0% من الطالب أجابوا إىل حد ما، و 

 فهم كالم اللغة العربية املسموعة تكون حاجة وأهداف الطالب يف تعلم اللغة العربية.

 القدرة على التحدث باللغة العربية مع الناطق األصلي والعجمي؟ - 2

 )2اجلدول (

  عدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية



132 
 

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  %25  15  نعم  1
  % 33،3  20  إىل حد ما  2
  %41،6  25  ال / الجييب  3

  

 33،3من الطالب أجابوا بنعم، و  %25يتضح من خالل اجلدول السابق أن 
من الطالب أجابوا بال. وهذا يعىن أن  %41،6من الطالب أجابوا إىل حد ما، و  %

معظم الطالب يرون أن القدرة على التحدث باللغة العربية مع الناطق األصلي والعجمي 
 ليست أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف هذا القسم.

 معرفة الثقافة العربية؟ - 3

 )3دول (اجل

  قسم تعليم اللغة العربيةعدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف 

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  % 30  20  نعم  1
  % 50  30  إىل حد ما  2
  % 20  10  ال / الجييب  3

  

% من  50% أجابوا بنعم، و 30طالبا أو ما مياثل  20يتضح من هذا اجلدول أن 
على أن معرفة % من الطالب أجابوا ال. هذا يدل 20الطالب أجابوا إىل حد ما، و 

 الثقافة العربية تكون أهداف الطالب يف تعلم اللغة العربية.
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 القدرة على قراءة القرآن واحلديث وكتاب الرتاث؟ - 4
 )4اجلدول (

 عدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  %66  40  نعم  1
  %33،3  20  إىل حد ما  2
      ال / الجييب  3

  

% من الطالب أجابوا بنعم، و 66إذا الحظنا إىل اجلدول السابق وجدنا أن 
% من الطالب أجابوا إىل حد ما. ومن هذه البيانات تدل على أن الطالب قد وافقوا أن 33،3

 يف تعلم اللغة العربية.القدرة على قراءة القرآن واحلديث وكتاب الرتاث تدخل أهدافهم 

 القدرة على قراءة وفهم كتابة اللغة العربية؟ - 5
 )5اجلدول (

 عدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  %66  40  نعم  1
  %33،3  20  إىل حد ما  2
      ال / الجييب  3

% من الطالب 33،3% من الطالب أجابوا بنعم، و 66يتضح من هذا اجلدول أن  
القدرة على قراءة وفهم  أجابوا إىل حد ما. ومن هذه البيانات تدل على أن الطالب قد وافقوا أن 

 كتابة اللغة العربية تكون أهدافهم يف تعلم اللغة العربية.
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 القدرة على كتابة القرآن واحلديث؟ - 6

 )6اجلدول (

 عدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  %58،3  35  نعم  1
  41،6  25  إىل حد ما  2
      ال / الجييب  3

  

% من الطالب أجابوا بنعم، و 58،3يتضح من خالل اجلدول السابق أن 
حدما. وهذا يعين أن الطالب قد وافقو على أن القدرة على كتابة أجابوا إىل  41،6

 القرآن واحلديث تكون حاجتهم يف تعلم اللغة العربية.

 القدرة على تعبري املعلومات شفويا؟ - 7
 )7اجلدول (

 عدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  %41،6  25  نعم  1
  %50  30  إىل حد ما  2
  %0،38  5  ال / الجييب  3

  

% من الطالب أجابوا 25طالبا أو ما ميثل 25فمن البيانات السابقة يتضح أن 
طالب أو ما  5% من الطالب أجابوا إىل حد ما، و 50طالبا أو ما ميثل  30بنعم، و 
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القدرة على تعبري  بال. هذه البيانات تدل على أنمن الطالب أجابوا  0،38ميثل 
 املعلومات شفويا تكون حاجة وأهداف الطالب يف تعلم اللغة العربية.

 القدرة على كتابة الرسالة والكتب العلمية باللغة العربية؟ - 8
 )8اجلدول (

 يةعدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العرب

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  % 16،6  10  نعم  1
  % 25  15  إىل حد ما  2
  % 41،6  25  ال / الجييب  3

  

% أجابوا نعم،  16،6طالب أو مامياثل  10يتضح من خالل هذا اجلدول أن 
طالبا أو مامياثل  25% من الطالب أجابو إىل حد ما، و  25طالبا أو ما مياثل  15و 

من الطالب أجابوا ال، تلك البيانات تدل على أن القدرة على كتابة الرسالة %  41،6
  والكتب العلمية باللغة العربية ليست أهداف الطالب يف تعلم اللغة العربية.

 القدرة على قيام البحث عن اللغة العربية؟ - 9
 )9اجلدول (

 تعليم اللغة العربيةعدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم 

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  % 25  15  نعم  1
  % 25  15  إىل حد ما  2
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  % 50  30  ال / الجييب  3
  

% من الطالب أجابوا  25طالبا أو ما ميثل  15من خالل اجلدول السابق أن 
طالبا أو ما  30من الطالب أجابوا إىل حد ما، و  % 25طالبا أو ما ميثل  15 بنعم، و

من الطالب أجابوا بال. وهذا يعىن أن معظم الطالب يرون أن القدرة على %  50ميثل 
 اللغة العربية.قيام البحث عن اللغة العربية ليست أهدافهم يف تعلم 

 أن يتعقد بعقيدة إسالمية و يتعمق يف العبادة ويتخلق بأخالق كرمية؟ - 10
 )10اجلدول (

 أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية عدد تكرار اجابة الطالب عن

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  % 50  30  نعم  1
  % 43،3  26  إىل حد ما  2
  % 6،6  4  ال / الجييب  3

% من الطالب  50طالبا أو ما ميثل  30يتضح من خالل اجلدول السابق أن 
 4% من الطالب أجابوا إىل حد ما، و  43،3طالبا أو ما ميثل  26أجابوا بنعم، و 

% من الطالب أجابوا بال. وهذا يعىن أن معظم الطالب يرون  6،6طالب أو ما ميثل 
يتخلق بأخالق كرمية تكون أهدافهم يف أن تعقد بعقيدة إسالمية و يتعمق يف العبادة و 

 تعلم اللغة العربية. 

 يكون املعلم اللغة العربية الكفاءة؟ - 11
 )11اجلدول (

 عدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية
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  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  % 66،6  40  نعم  1
  % 26،6  16  إىل حد ما  2
  % 6،6  4  ال / الجييب  3

  

% أجابو نعم، و  66،6طالبا أو ميثل  40من خالل اجلدول السابق عرفنا أن 
%  6،6طالب أو ما ميثل  4% أجابوا إىل حد ما، و  26،6طابا أو ما ميثل  16

أجابوا ال، وهذا يدل على أن معظم الطالب قد اتفقوا على أن يكون املعلم اللغة العربية 
 لكفاءة تدخل أهدافهم يف تعلم اللغة العربية.ا

 لنيل الشهادة؟ - 12
 )12اجلدول (

 عدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  % 66،6  40  نعم  1
  % 26،6  16  إىل حد ما  2
  % 6،6  4  ال / الجييب  3

  

% أجابو نعم، و  66،6طالبا أو ميثل  40عرفنا من خالل اجلدول السابق أن 
%  6،6طالب أو ما ميثل  4% أجابوا إىل حد ما، و  26،6طابا أو ما ميثل  16

أجابوا ال، وهذا يدل على أن معظم الطالب قد اتفقوا على أن نيل الشهادة تكون 
 أهدافهم يف تعلم اللغة العربية.
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 اجليد؟حلصول العمل  - 13
 )13اجلدول (

 عدد تكرار اجابة الطالب عن أهدافهم يف تعلم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية

  النسبة املئوية  التكرار  االستجابة  الرقم
  % 66،6  40  نعم  1
  % 25  15  إىل حد ما  2
  % 8،3  5  ال / الجييب  3

  

 25بنعم، و % من الطالب أجابوا  66،6من خالل جدول السابق يتضح أن 
% من الطالب أجابوا ال، وهذا يدل على  8،3% من الطالب أجابوا إىل حد ما، و 

أن الطالب قسم تعليم اللغة العربية قد اتفقوا على أن حصول العمل اجليد تكون جاجة 
  وأهدافهم يف تعلم اللغة العربية.

ى أن من خالل بنود وختليل البيانات السابقة يستطيع الباحث أن يستنتج عل
حمتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية مناسبة أو مطابقة مع أهداف الطالب يف تعلم 

  اللغة العربية، إال حمتوى عن البحوث والكالم.

 محتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية برغبة الطالب طابقةم  -ب 

وكما بني الباحث يف املبحث األول أن حمتوى أو مادة منهج قسم تعليم اللغة 
العربية يتجه إىل أربعة جمال: وهي: تطوير الشخصية، والبيداغوجية، واللغوية، ومدة 

  البحوث.

  وسيذكر الباحث ذلك مرة أخرى كما يلي:
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  حمتوى تطوير الشخصية منها:

  حتوى تطوير الشخصيةمال  الرقم
  فلسفة فنجاسيال  1
  مدخل إىل علم الفسفة  2
  اللغة اإلندونيسية  3
  2، 1اإلجنليزية اللغة   4
  علم العامل األساسي  5
  تطبيق احلاسوب  6
  تاريخ الثقافة االسالمية  7
  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية  8
  التصوف  9

  توحيد اإلسالم  10
  دراسة احلديث   11
  دراسة القرآن  12
  تربية أولوا األلباب  13
  دراسة الفقه  14

  

  حمتوى بيداغوجية منها:

  حتوى البيداغوجيةمال  الرقم
  بيةمدخل إىل الرت   1
  سيكولوجية الرتبية  2
  سيكولوجية التطوير  3
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  طريقة تعليم اللغة العربية  4
   سرتاتيجي تعليم اللغة العربيةا  5
  تطوير مواد تعليم اللغة العربية  6
  وسائل تعليم اللغة العربية  7
  تقومي  تعليم اللغة العربية  8
  العربية تصميم تعليم اللغة  9

  الكرتونية تعليم اللغة العربية  10
  قضية املعاصرة  11
  تدبري الفصل  12
  تكنولوجية التعليم  13
  تطوير املنهج  14
  اشراف وارشاد  15
  تطبيق تعليم  16
  تطبيق العمل  17
  الفلسفة الرتبوية  18

  

  أما حمتوى اللغوية منها:

  محتوى اللغوية  الرقم
  قراءة، كتابةمهارة: استماع، كالم،   1
  دراسة النصوص  2
  إمالء  3
علم ، مسرحية، خطابة، خط العريب فن اللغة منها:  4
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  الرتمجة

5  
علم ، علم األصوات، علم اللغةعلم اللغة منها: 

، صناعة املعاجم، علم البالغة، علم النحو، الصرف
  .اكتساب اللغة

  الثقافة العربية  6
7  Anakon Anakes  

  

  كما يلي:أما حمتوى البحوث  

  حتوى البحوثمال  الرقم
  منهج البحث  1
  ث العمل يف الفصلحب  2
  مدخل إىل اإلحصاء  3
  حبث تعليم اللغة العربية  4
  امتحان اقرتاح البحث  5
  بحث األخريال  6

  

وكيف مناسبة تلك احملتوى برغبة الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية؟ سيشرح 
الباحث عن ذلك بتقدمي نتائج االستبانة اليت قسمها الباحث إىل الطالب يف قسم تعليم 

  اللغة العربية من املرحلة السفلى، واملرحلة الوسطى، واملرحلة العليا لتوكيل تلك العينة. 

  كما تلي:ونتائج تلك البيانات  
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  محتوى تطوير الشخصية -1

 عدد تكرار إجابة الطالب عن احملتوى املرغوبة عندهم حملتوى تطوير الشخصية

  تطوير الشخصية محتوى  الرقم
  النسبة المائوية  التكرار

  ج  ب  أ  ج  ب  أ
  % 38،3  % 31،6  % 30  23  19  18  فلسفة فنجاسيال  1

  % 3،3  % 31،6  % 65  2  19  39  مدخل إىل فلسفة العلم  2

  % 5  % 25  % 70  3  15  42  اللغة اإلندونيسية  3

  % 5  % 25  % 70  3  15  42  اللغة اإلجنليزية  4

  % 1،6  % 28،3  % 70  1  17  42  علم العامل األساسي  5

  % 1،6  % 28،3  % 70  1  17  42  تطبيق احلاسوب  6

  % 1،6  % 13،3  % 85  1  8  51  برنامج تعليم اللغة العربية  7

  % 1،6  % 13،3  % 85  1  8  51  االسالميةتاريخ الثقافة   8

 78،3  2  11  47  علم التصوف  9
%  

18،3 %  3،3 %  

 78،3  2  11  47  علم توحيد االسالم  10
%  

18،3 %  3،3 %  

 91،6  1  4  55  دراسة احلديث  11
%  

6،6 %  1،6 %  

 91،6  1  4  55  دراسة القرآن  12
%  

6،6 %  1،6 %  

 93،3  0  4  56  تربية أولوا األلباب  13
%  

6،6 %  0  

 93،3  0  4  56  دراسة الفقه  14
%  

6،6 %  0  

  ال / الجييب - د    إىل حد ما -ب    نعم - أ    تفسري الرمز: 
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من خالل البيانات السابقة ما يتعلق مبحتوى تطوير الشخصية ملنهج قسم تعليم 
  اللغة العربية ميكن أن نستنتج كما يلي:

 31،6 و% من الطالب اليرغبون مبحتوى فلسفة فنجاسيال،  38،3إن   )أ 
، نعم% من الطالب أجابوا  30من الطالب خيتارون إىل حد ما، و  %

 وهذا يدل أن حمتوى فلسفة فنجاسيال غري مرغوب لدى الطالب. 
يف املائة من الطالب خيتارون نعم حملتوى اللغة اإلندونيسية، واللغة  70إن   )ب 

% من الطالب  5% من الطالب أجابوا إىل جد ما، و  25اإلجنليزية، و 
 أجابوا ال، ذلك يدل أن اللغة اإلندونيسية واإلجنليزية مرغوب لدى الطالب.

% من الطالب أجابوا بنعم ملادة علم العامل األساسي، وتطبيق  70  )ج 
% من  1،6من الطالب أجابوا إىل حد ما، و  28،3احلاسوب، و 

الطالب خيتارون ال، يتضح من هنا أن الطالب يرغبون ملادة علم العامل 
 ي، وتطبيق احلاسوب.األساس

الطالب يرغبون ملادة برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية وتاريخ الثقافة   )د 
من الطالب  13،3% من الطالب خيتارون نعم، و  85اإلسالمية، ألن 

 من الطالب أجابوا ال. 1،6خيتارون إىل حد ما، و
%  78،3الطالب يرغبون حملتوى علم التصوف وعلم توحيد اإلسالم ألن   )ه 

% من  3،3% منهم خيتارون إىل حد ما، و 18،3نهم خيتارون نعم، و م
 الطالب خيتارون ال.

% منهم خيتارون إىل حد ما،  6،6% من الطالب خيتارون نعم، و 91،6  )و 
% منهم خيتارون ال حملتوى دراسة القرآن واحلديث، ذلك يدل أن  1،6و 

 حمتوى دراسة القرآن واحلديث مرغوب عند الطالب.
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% منهم خيتارون إىل حد ما،  6،6من الطالب أجابوا نعم، و %  93،3  )ز 
  ذلك يدل أن تربية أولوا األلباب ودراسة الفقه مرغوب فيهم.

  محتوى البيداغوجية: -2

 عدد تكرار إجابة الطالب عن احملتوى املرغوبة عندهم حملتوى البيداغوجية

  بيداغوجية محتوى  الرقم
  النسبة المائوية  التكرار

  ج  ب  أ  ج  ب  أ

 60،8  3  16  41  مدخل إىل الرتبية  1
%  

26،6 %  5 %  

 83،3  3  7  50  سيكولوجية الرتبية  2
%  

11،6 %  5 %  

 71،6  5  12  43  سيكولوجية التطوير  3
%  

20 %  8،3 %  

 71،6  3  14  43  طريقة تعليم اللغة العربية  4
%  

23،3 %  5 %  

 78،3  3  10  47  اسرتاتيجية تعليم اللغة  5
%  

16،6 %  5 %  

 83،3  0  10  50  املواد التعليم تطوير  6
%  

16،6 %  0  

 76،6  2  12  46  وسائل تعليم اللغة العربية  7
%  

20 %  3،3 %  

  0  % 25  % 75  0  15  45  تقومي تعليم اللغة العربية  8

 58،3  10  15  35  القضية املعاصرة  9
%  25 %  16،6 %  

 78،3  3  10  47  تدبري الفصل  10
%  16،6 %  5 %  

 73،3  5  11  44  تكنولوجية تعليم  11
%  18،3 %  8،3 %  

 73،3  3  13  44  تطوير املنهج  12
%  21،6 %  5 %  
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  ال / الجييب - د    إىل حد ما -ب    نعم - أ    تفسري الرمز: 

  ميكن أن نستنتج من هذه اإلستبانة كما يلي:

% من الطالب  60،8حمتوى مدخل إىل الرتبية مرغوب لدى الطالب ألن   )أ 
سيكولوجية الرتبية مرغوب عند الطالب ألن أجابوا بنعم. وكذلك حمتوى 

 % من الطالب خيتارون نعم. 83،3
حمتوى سيكولوجية التطوير وطريقة تعليم اللغة العربية مرغوب لدى الطالب   )ب 

 % من الطالب أجابوا بنعم. 71،6ألن 
الطالب يرغبون اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية وتطوير املواد التعليم ألن   )ج 

 % منهم أجابوا بنعم.  83،3% و  78،3
الطالب يرغبون أيضا إىل حمتوى تقومي تعليم اللغة العربية والقضية املعاصرة   )د 

 % من الطالب خيتارون نعم. 58،3% و  75ألن معظمهم أو ما مياثل 
حمتوى تدبري الفصل، وتكنولوجية التعليم، وتطوير املنهج مناسبة مع رغبة   )ه 

  .الطالب ألن معظمهم خيتارون إجابة نعم
  محتوى اللغوية -3

 عدد تكرار إجابة الطالب عن احملتوى املرغوبة عندهم حملتوى اللغوية

  اللغوية محتوىال  الرقم
  النسبة المائوية  التكرار

  ج  ب  أ  ج  ب  أ

 78،3  0  13  47  مهارة االستماع  1
%  21،6 %  0  

 78،3  0  13  47  مهارة الكالم  2
%  21،6 %  0  

 78،3  0  13  47  مهارة القراءة  3
%  21،6 %  0  
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 78،3  0  13  47  مهارة الكتابة  4
%  

21،6 %  0  

 73،3  4  12  44  إمأل  5
%  

20 %  6،6 %  

 73،3  4  12  44  اخلط العريب  6
%  

20 %  6،6 %  

 73،3  4  12  44  خطابة  7
%  

20 %  6،6 %  

 68،3  4  15  41  مسرحية  8
%  

25 %  6،6 %  

 68،3  4  15  41  الرتمجة  9
%  

25 %  6،6 %  

  0  % 20  % 80  0  12  48  علم النحو  10

  0  % 20  % 80  0  12  48  علم الصرف  11

 68،3  2  17  41  علم اللغة  12
%  28،3 %  3،3 %  

  % 3،3  % 21،6  % 75  2  13  45  بالغة  13

 58،3  2  23  35  صناعة املعاجم  14
%  

38،3 %  3،3 %  

  ال / الجييب - د    إىل حد ما -ب    نعم - أ    تفسري الرمز: 

مبحتوى اللغوية ملنهج قسم تعليم اللغة العربية من البيانات السابقة ما يتعلق 
  ميكن أن نستنتج كما يلي:

% من الطالب أجابوا نعم حملتوى مهارة االستماع، والكالم،  78،3  )أ 
والقراءة، والكتابة، وبقيتهم أجابوا إىل حد ما. هذا يدل أن تلك املهارة 

 مناسبة مع رغبة الطالب.
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بة مع رغبة الطالب ألن معظمهم حمتوى إمأل، وخط العريب، وخطابة مناس  )ب 
 6،6% خيتارون إىل حد ما، و  20% خيتارون نعم، و  73،3أو ما ميثل 

 منهم خيتارون ال.
% من  68،3املسرحية والرتمجة مناسبة أيضا مع رغبة الطالب ألن   )ج 

%  6،6% منهم أجابوا إىل حد ما، و  25الطالب خيتارون نعم، و 
 وى مرغوب لدى الطالب.أجابو ال، ذلك يدل أن تلك احملت

% من  80وكذلك علم الصرف والنحو مناسبة مع رغبة الطالب ألن   )د 
 الطالب أجابوا نعم، وبقيتهم أجابوا إىل حد ما.

حمتوى علم البالغة وصناعة املعاجم مرغوب أيضا لدى الطالب ألن   )ه 
% منهم أجابوا نعم إىل تلك  58،3% أو  75معظمهم أو ما ميثل 

  احملتوى.
  بحوثمحتوى ال -4

 عدد تكرار إجابة الطالب عن احملتوى املرغوبة عندهم حملتوى البحوث

  البحوث محتوى  الرقم
  النسبة المائوية  التكرار

  ج  ب  أ  ج  ب  أ
  % 10  % 25  % 65  6  15  39  منهج البحث  1

 71،6  2  15  43  حبث تعليم اللغة العربية  2
%  25 %  3،3 %  

 23،3  24  22  14  مدخل إىل اإلحصاء  3
%  36،6 %  40 %  

 78،3  5  8  47  البحث األخري  4
%  13،3 %  8،3 %  

  ال / الجييب - د    إىل حد ما -ب    نعم - أ    تفسري الرمز: 
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من البيانات السابقة ما يتعلق مبحتوى البحوث ملنهج قسم تعليم اللغة العربية 
ميكن أن نستنتج أن حمتوى البحوث مناسبة مع رغبة الطالب ألن معظمهم يوافقون 

% من الطالب أجابوا نعم،  23نعم، إال حمتوى مدخل إىل اإلحصاء، إن  باختيار
% من الطالب خيتارون ال، وهذا يدل  40% منهم خيتارون إىل حد ما، و  36،6و

على أن حمتوى مدخل إىل اإلحصاء غري مناسب مع رغبة الطالب، ألن معظم الطالب 
  أجابوا بــــ "ال".

حمتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية مع رغبة الطالب  فمن البيانات املذكورة عن مناسبة
يستطيع أن يلخص الباحث أن حمتوى منهج قسم تعليم اللغة العربية مناسبة مع رغبة 
الطالب، سوى حمتوى فلسفة فنجاسيال ومدخل إىل اإلحصاء فكالمها غري مناسبة مع 

فلسفة فنجاسيال رغبة الطالب ألن معظم الطالب خيتارون ال أو ال جييب حملتوى 
 ومدخل إىل اإلحصاء.
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  الفصل الخامس
  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

  

 نتائج البحث  -أ 

تم الباحث بعرض البيانات مع حتليلها ومناقشتها يف الفصل السابق يبعد أن 
  استخلص الباحث النتائج التالية:

جامعة  العربية يف قسم تعليم اللغة العربيةاللغة إن طريقة وضع منهج تعليم  - ١
 :باإلهتمام إىليتم  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

أهداف قسم و ، Body of Knowledgeو جسم املعرفة  ٢٠١٢منهج سنة 
مرحلة الطالب لتعليم اللغة و طاقة الطالب لتعلم اللغة العربية، و تعليم اللغة العربية، 

رغبة وميول الطالب يف تعلم اللغة العربية، و أهداف الطالب يف تعلم العربية، و  العربية،
املناقشة بني املعلم يف مادة واحدة عن املنهج املقرر، و قيام اختبار القبلي إىل الطالب، و 
كمرشحة معلم اللغة العربية يرجى   (جسم املعرفة) يتجه ذلكتقومي املنهج بعد التطبيق. و 

ا و  علوم الرتبية و التعليم. لذلك فكان طالب هذا القسم أن يستوعبوا اللغة العربية بذا
منهج تعليم اللغة العربية يف هذا القسم يتجه إىل أربعة جمال، وهي: جمال البحوث، 

 والبيداغوجيا، واللغوية، وتطوير الشخصية. 

إن وصف منهج تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  - ٢
مباالنج تتكون من: األهداف، واحملتوى، مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
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تلك معارضة مع العناصر عند اخلبري. ، والطريقة واألساليب، والتقومي، واملراجع
 .املراجع حلاجة الطالب إىل املعلومات عنهاعناصر املنهج بوزاد املعلم 

إن ملنهج تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك  - ٣
احملتوى  قلة عدد هيم اإلسالمية احلكومية مباالنج مشكالت منها: مشكلةإبرا

جدول الدراسة، ومشكلة اختالف بني تقومي منهج عدد اللقاء يف بالنسبة إىل 
 الدراسي وتقومي يف الوحدة التعليمية.

تناسب منهج قسم تعليم اللغة العربية حباجة ورغبة الطالب يف تعلم اللغة  - ٤
 عن البحوث وحمتوى الكالم.العربية، إال حمتوى 

 توصيات البحث  -ب 

  انطالقا من نتائج البحث السابق، يرى الباحث ضرورية تقدمي التوصيات اآلتية:

يستفيدوا من ينبغي على مدرس اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية أن  - ١
نتائج هذا البحث يف تعليم اللغة العربية، وأن يكتبوا ويضعوا واستعدوا منهجهم 
ووحدة برنامج تعليمهم جيدة حىت يكون ذلك دليال وارشادا يف تعليمهم اللغة 

 العربية يف هذا القسم.
ةتأن يس - ٢ ّ غة العربي ة  كلّ مواّد لكلّ لقاء يف تعليم الّل ّ غة العربي سوا الّل وأن  .عد مدرّ

 جيعل منهجا مناسبا موافقا بوحدة برنامج التعليم.
ةتأن يس - ٣ ّ غة العربي سوا الّل منهجا مناسبا بأهداف ورغبة الطالب يف تعلم  عد مدرّ

 اللغة العربية.
ميكن ملعلم اللغة العربية خاصة يف اجلامعة أن يستعد املنهج وخطة التعليم  - ٤

 جيدا، حىت يكون التعليم جيرى كما يرجى.
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من الباحثني والقارئني من بعد أن يستفيدوا من هذا البحث مرجعا ميكن  - ٥
 ومصدرا يف حبوثهم العلمية.

 مقترحات البحث  - ج 

ذا البحث:   اعتمادا من نتائج هذا البحث، اقرتح الباحث من بعده عما يتعلق 

فمن املمكن أن يف هذا البحث األخطأ والنقائص بالرغم من أن للباحث قد  - ١
كتابة هذا البحث، لذلك يرجو الباحث اإلقرتاحات بذل جهده يف اكمال  

ذا املوضوع.  واإلشتبشارات من القارئني والباحثني عما يتعلق 
فنرجو من الباحثني من بعده أن يكتب البحوث اليت أصح وأمجل من هذا  - ٢

 البحث وذلك بكتابة البحث مبوضوع تقومي وتطوير املنهج يف مرحلة اجلامعة.



  قائمة المصادر والمراجع
 المصادر  -أ 

 القرآن الكرمي - ١

 المراجع العربية  -ب 

 كتب - ١

  .)١٩٩١ املعارف، دار: القاهرة( ٣ ط ،"وعناصره املنهج" عمرية بسيوىن ابراهيم
  .)٢٠١٢(مصر: مكتبة الشروق الدولية،  "املعجم الوجيز"،ابراهيم مدكور وأصدقاء، 

الطبعة األوىل (القاهرة: عامل الكتب، أمحد حسني اللقاين، "تطوير مناهج التعليم"، 
١٩٩٥.(  

"مناهج البحث يف علم الرتبية وعلم جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم، 
  م). ١٩٧٦(القاهرة: دار النهضة العربية،  النفس"،

 دون االسالمية، امدرمان جامعة: سودان( ،"وتأصيله املناهج" ،احلسن الرمحن عبد حسن
 .)سنة

(عمان: دار  أساليبه"، –أدواته  –"البحث العلمي، مفهومه ذوقان عبيدات وآخرون، 
  ).١٩٨٧الفكر، 

راحيم يونس كرو الغزاوي، "مقدمة يف منهج البحث العلمي"، الطبعة األوىل (عمان: دار 
  ).٢٠٠٧دجلة، 

: الرباط( ،"وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم" طعيمة، أمحد رشدي
 .)١٩٨٩ ايسيكو،



 ،"ا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس طرائق" الناقة، كامل وحممود طعيمة أحد رشدي
  .)٢٠٠٣ إيسيكو،: والثقافة والعلوم للرتبية االسالمية املنظمة منشورات(

اجلزء األول  "املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى"،رشدي أمحد طعيمة، 
(جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج سلسلة دراسات يف تعليم 

  العربية).
 املناهج بني اتصاليا اللغة تعليم" الناقة، كامل وحممود طعيمة، أمحد رشدي

  .)٢٠٠٦ ،الثقافة والعلوم للرتبية االسالمية املنظمة( ،"واالسرتاتيجية
(القاهرة: دار  تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي"،"مناهج رشدي أمحد طعيمة، 

  .)١٩٩٨الفكر العريب، 
  .هـ)١٤١٤دينة املنورة: امل( "قواعد أساسية يف البحث العلمي"،سعيد امساعيل صيين، 

(مصر: مكتبة الشروق  ة،الطبعة اخلامس ،"املعجم الوسيط"وأصدقأ  شوقي ضيف
  .)٢٠١١الدولية، 

. ط ،"العامة واألساليب املناهج يف دراسات" عليان، عامر هشام و هندي ذياب صاحل
  .)١٩٩٥ الفكر، دار: االردن( ٦

يد،    .م)١٩٩٧(مصر: دار املعارف،  ،"الرتبية وطرق التدريس"صاحل وعبد العزيز عبد ا
" اللغة العربية مناهجها طه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، 

  ).٢٠٠٥(األردن: دار الشروق،  تدريسها"،وطرائق 
  )١٩٩٧(القاهرة: مكتبة وهبية،  "املنهج يف اللغة العربية"،على إمساعيل حممد، 

ا"، ي"إضاءات ملعلمعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   اللغة العربية لغري الناطقني 
  .)٢٠١١(الرياض: عربية للجميع، 



(الكويت: مكتبة الفالح،  اسية وتطويرها"،"ختطيط املناهج الدر فكري حسن ريان، 
١٩٨٦(.  
 منشأة: االسكندرية( ،"املعاصرة املناهج"  الكلزة، أمحد ورجب ابراهيم طهفوزي 

  .)٢٠٠٠ املعارف،

 "تعليم االغة العربية على املستوى اجلامعي يف إندونيسيا"،نصر الدين إدريس جوهر، 
  (سورابايا: جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية) غري منشور.

طرق -مداخله-"تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسهحممود كامل الناقة، 
  .)١٩٨٥(اململكة العربية السعودية: اقرأ،  ،"تدريسه

 
 البحوث العلمية - ٢

 الشرقية جاوى جبامعات ا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم منهج" دارين، سالمت
 مالك موالنا جامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج كيفية وصفية دراسة( إندونيسيا

 جامعة العريب اآلداب قسم مكثفة عربية ودروس ماالنج احلكومية االسالمية ابراهيم
 احلكومية االسالمية ابراهيم مالك موالنا جبامعة الدكتورة أطروحة ")احلكومية ماالنج
   ).٢٠١٢ منشور، غري( ماالنج

 دماك مراجنني مبينور اإلسالمية املتوسطة رمحنية مبدرسة العربية اللغة منهج" سعيد، عبد
 جبامعة املاجستري درجة لنيل مقدم حبث "،)تقوميية حتليلية وصفية دراسة( الوسطى جاوا

  ).٢٠٠٨- ٢٠٠٧ منشور، غري( احلكومية اإلسالمية ماالنج ابراهيم مالك موالنا



 بفاجانان السلفي املهاجرين معهد يف الكالم مهارة تعليم منهج تطوير"  معصوم، على
 مالك موالنا جبامعة املاجستري درجة لنيل مقدم حبث "،الغربية جاوى شربون فاليمانان

  ).٢٠١١ منشور، غري( احلكومية االسالمية ماالنج ابراهيم
  
  المرجع األجنبية  - ج 

  
Arikunto, Suharsimi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktek”, (Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٣). 

 
Marvin D. Alcorn and James M. Linely, “Issues in Curriculum 
Development”, diterjemahkan oleh Ibrahim Bisuni, Cet. ١ (New York: 
World Book, ١٩٥٩). 

Moh. Ainin, “Metodologi Penelitian Bahasa Arab”, (Pasuruan: Hilal, 
٢٠٠٧). 

S. Suharsimi. “Prosedur Penelitian”, (Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٣). 

Pedoman Pendidikan Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki 
Malang, Tahun Akademik ٢٠١١. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الوثائق

  بيانات الوثائق  الرقم

  تاريخ تأسيس قسم تعليم اللغة العربية  ١

  كتاب دليل قسم تعليم اللغة العربية  ٢

  أدوات تعليم اللغة العربية  ٣

٤  
، ومهارة الكالم، ٢، ١أهداف تعليم اللغة العربية ملادة مهارة االستماع 

، ٢، ١الصرف ، وعلم ٣، ٢، ١، ومهارة الكتابة ٢، ١ومهارة القراءة
  ٤، ٣، ٢، ١وعلم النحو 

٥  
، ومهارة الكالم، ٢، ١حمتوى تعليم اللغة العربية ملادة مهارة االستماع 

، ٢، ١، وعلم الصرف ٣، ٢، ١، ومهارة الكتابة ٢، ١ومهارة القراءة
  ٤، ٣، ٢، ١وعلم النحو 

٦  
رة ، ومها٢، ١طريقة وأساليب تعليم اللغة العربية ملادة مهارة االستماع 

، وعلم الصرف ٣، ٢، ١، ومهارة الكتابة ٢، ١الكالم، ومهارة القراءة
  ٤، ٣، ٢، ١، وعلم النحو ٢، ١

٧  
، ومهارة الكالم، ٢، ١تقومي تعليم اللغة العربية ملادة مهارة االستماع 

، ٢، ١، وعلم الصرف ٣، ٢، ١، ومهارة الكتابة ٢، ١ومهارة القراءة
  ٤، ٣، ٢، ١وعلم النحو 



٨  
، ومهارة الكالم، ٢، ١تعليم اللغة العربية ملادة مهارة االستماع  مراجع

، ٢، ١، وعلم الصرف ٣، ٢، ١، ومهارة الكتابة ٢، ١ومهارة القراءة
  ٤، ٣، ٢، ١وعلم النحو 

  مالحظة ومقارنة املنهج املقرر ملواد السابقة  ٩

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Instrument Interview) دليل المقابلة لمدير القسم

  مدير قسم تعليم اللغة العربية

  : ....................    االسم

  : ....................  اليوم/ التاريخ

  : ....................    الساعة

  : ....................    املكان

 قائمة المقابلة

كيف تاريخ قيام قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك ابرهيم االسالمية  - ١
 احلكومية؟

 كيف تطور اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية؟ - ٢
 كيف تطور منهج تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية؟ - ٣
 كيف طريقة وضع وتطبيق منهج تعليم اللغة العربية يف هذا القسم؟ - ٤
 ما أهداف منهج تعليم العربية يف هذا القسم؟ - ٥
 هذا القسم؟حمتوى منهج تعليم العربية يف  ما - ٦
 نهج تعليم العربية يف هذا القسم؟ملما الطريقة واألساليب والوسائل  - ٧
 تقومي منهج تعليم العربية يف هذا القسم؟ما  - ٨
 ما املشكلة اليت تواجهها قسم تعليم اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية؟ - ٩

 كون يف منهج قسم تعليم اللغة العربية؟ت يتما املشكلة ال -١٠

  

  



 )Instrumen Interviewلمعلم (لة لدليل المقاب

  قسم تعليم اللغة العربية معلم

  : ....................      االسم

  : ....................    اليوم / التاريخ

  : ....................      الساعة

  : ....................      املكان

  قائمة المقابلة

 مادة اليت علمتها؟كيف طريقة وضع منهج تعليم اللغة العربية يف  - ١
تم جبسم املعرفة لقسم تعليم اللغة العربية يف وضع ذلك املنهج؟ - ٢  هل 
 ما أهداف تعليم اللغة العربية يف مادة اليت علمتها؟ - ٣
 ما حمتوى تعليم اللغة العربية يف مادة اليت علمتها؟ - ٤
هل تستخدم طريقة متنوعة، ما الطريقة واألساليب والوسائل اليت تستخدم يف  - ٥

 م اللغة العربية ملادة اليت علمتها؟تعلي
ما اسلوب التقومي الذي يستخدم ملعرفة قدرة الطالب وجناح انشطة التعليم يف  - ٦

 مادة اليت علمتها؟
 كيف طاقة الطالب بعد انشطة التعليم والتعلم، هل تنجح با التعليم؟ - ٧
 ما مشكلة منهج تعليم اللغة العربية يف مادة اليت علمتها؟ هل توجد ذلك؟ - ٨

 

 



ANGKET PENELITIAN UNTUK MAHASIWA/I 
KURIKULUM PENGAJARAN BAHASA ARAB 
DI JURUSAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 

FAKULTAS HUMANIORA DAN BUDAYA UIN MALIKI MALANG 
(Studi Analisis Evaluatif) 

 

Nama Siswa  : .................................... 

Semester  : .................................... 

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

Petunjuk: 

 Pilih satu jawaban pada masing-masing pertanyaan yang paling sesuai dari 
jawaban jawaban yang telah disediakan dengan memberi tanda silang (x) 
pada kolom yang tersedia. 

 Gunakan kejujuran anda dan jangan terpengaruh jawaban teman. 
 Jawaban angket ini tidak berpengaruh terhadap nilai anda. 

 
A. Tujuan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab 

NO PERTANYAAN 
Jawaban 

Ya Kadang2 Tidak 

Tujuan Anda belajar bahasa arab di PBA:    

1 Mampu memahami ucapan bahasa arab 
yang di dengar 

   

2 
Mampu berkomunikasi menggunakan 
bahasa arab dengan orang arab asli dan 
non arab 

   

3 Mengetahui budaya arab    

4 Mampu membaca Al-qur’an, Hadist, dan 
kitab klasik 

   

5 Mampu membaca dan memahami tulisan 
berbahasa arab 

   

6 Mampu menulis ayat-ayat al-qur’an dan 
hadist 

   

7 Mampu mengungkapkan informasi secara    



tulisan dalam bentuk paparan 

8 Mampu menulis, surat atau karya ilmiah 
dalam bahasa arab 

   

9 Mampu mengadakan penelitian tentang 
bahasa arab 

   

10 
Menjadi pribadi yang memiliki 
kemantapan akidah, kedalaman spiritual, 
dan keagungan akhlak 

   

11 Mampu menjadi guru bahasa arab yang 
kompeten 

   

12 Memperoleh ijazah    

13 Mendapat pekerjaan yang bagus    

 

B. Isi Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab 

NO PERTANYAAN 
Jawaban 

Ya Kadang2 Tidak 

Pilihlah Mata kuliah yang anda sukai    

Mata kuliah pengembangan kepribadian:    

1 Filsafat Pancasila, Pengantar filsafat ilmu    

2 Bahasa Indonesia, Bahasa inggris    

3 Ilmu Alamiah Dasar, Aplikasi Komputer    

4 Sejarah peradaban Islam, PKPBA    

5 Tasawuf, Teologi Islam    

6 Studi hadist, studi al-qur’an    

7 Tarbiah Ulul albab, Studi fiqh    

Mata kuliah pedagogik (Kependidikan):    

1 Pengantar Pendidikan    



2 Psikologi pendidikan    

3 Psikologi perkembangan    

4 Metodologi PBA    

5 Strategi PBA    

6 Pengembangan bahan ajar    

7 Media PBA    

8 Evaluasi PBA    

9 Isu-isu kontemporer    

10 Pengelolaan kelas    

11 Teknologi pembelajaran    

12 Pengembangan Kurikulum    

Mata kuliah kebahasaan:    

1 Maharah istima’, kalam, qira’ah, kitabah    

2 Imla’, Khot al-araby, khitobah    

3 Masrahiyah, Tarjamah    

4 Nahwu, Sorrof    

5 Ilmu Lughah    

6 Balaghah    

7 Shina’atul ma’ajim    

Mata Kuliah Penelitian:    

1 Metodelogi Penelitian    

2 Penelitian PBA    

3 Pengantar Statistik    

4 Skripsi    

 



 

 

C. Metode Pembelajaran 

NO PERTANYAAN 
Jawaban 

Ya Kadang2 Tidak 

Metode Pengajaran Bahasa Arab:    

1 Dosen menggunakan metode yang 
bervariasi 

   

2 Dosen menggunakan metode diskusi    

3 Dosen menggunakan metode aktif 
learning 

   

4 bahasa pengantar yang digunakan dosen 
adalah bahasa arab 

   

 

D. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 

NO PERTANYAAN 
Jawaban 

Ya Kadang2 Tidak 

Evaluasi Pengajaran Bahasa Arab:    

1 Bentuk tes atau ujian yang digunakan 
dosen adalah tes tulis 

   

2 Dosen menilai mahasiswa dari aspek 
keaktifan didalam kelas 

   

3 Dosen menilai mahasiswa dari aspek 
kehadiran kuliah 

   

4 Dosen menilai mahasiswa dari hasil 
presentasi diskusi 

   

5 Dosen menilai dari tugas kuliah    

6 Antar dosen dalam satu mata kuliah    



menggunakan penilaian berbeda-beda 

7 Dosen menilai mahasiswa dari hasil UTS.    

8 Dosen menilai mahasiswa dari hasi UAS    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  السيرة الذاتية
  

  : حممدان حفص      اإلسم
  ١٩٨٦نوفمرب  ٣: سومانف،   مكان وتاريخ امليالد

  : عبد احليّ     اسم األب
  : عافية    اسم األم

  : أهينج فانس سومانف مادورا       العنوان
  جاوى الشرقية إندونيسيا  

  

  السيرة التربوية الرسمية
 .١٩٩٩حصل على شهادة املدرسة ابتدائية النشور سومانف سنة  - ١
 .٢٠٠٢حصل على شهادة املدرسة املتوسطة النشور سومانف سنة  - ٢
 .٢٠٠٥ املدرسة الثانوية النشور سومانف سنة حصل على شهادة - ٣
ا   ملرحلة البكالوريوس حصل على شهادة اجلامعة  - ٤ يف قسم اللغة العربية وأد

كلية اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
 .٢٠١٠سنة 

العربية جامعة  على شهادة املاجستري للدراسة العليا يف قسم تعليم اللغة حصل - ٥
 .إن شاء اهللا ٢٠١٣موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج سنة 

 

  الخبرات في المنظمة والتعليمية
كان مشرفا ومعلما اللغة العربية يف معهد سونان أمبيل جامعة موالنا مالك  - ١

 .٢٠١٠- ٢٠٠٧ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج سنة 
 .٢٠١٢-٢٠٠٦النشور اإلسالمي سنة  يف مدرسة معلمنائب كان  - ٢
كان معلم اللغة العربية يف برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا   - ٣

 اآلن. -٢٠١٢مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 



كان معلم اللغة العربية واملادة الدينية يف املدرسة اإلبتدائية الغفران مباالنج سنة  - ٤
 اآلن. - ٢٠١٢

 .٢٠٠٩كلية اإلنسانية والثقافة سنة    MPM-Fرئيس  - ٥
 .٢٠١١- ٢٠١٠سنة  Koran Rakyatكان صحافيا يف صحيفة  - ٦
 .٢٠١٠سنة  Kharisma Perkasa Abadiكان ادارية شركة  - ٧
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