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اللذين قد ربياين تربية
اللهم ارمحهما . "والتشجيع والرمحة حىت أستطيع أن أمت دراسيت يف الدراسات يف هذه اجلامعة

"واغفر ذنبهما يا أرحم الرامحني وأدخلهما جنة النعيم

)نيل الحسنى(الكبيرة  وأختي)يسودرجا ومتقين و وطن(ين المحبوبكبيريناللى إخوانى إ
اآلملأن حيقق اهللا هلم اأن أكون ما هو أنا عليه اليوم، راجيوأعانوين على شجعوىننالذي

الصاحلني الناجحني يف مجيع األمور، ةوالعلوم النافعة واألعمال املرضية وكتبهم اهللا من عباد
......آمني

) شفاء ملتنا(ختإلى بنت األ
دعمها العظيمحمبة وتقدرا ل

إلى جميع األساتيذ واألستاذات
منها يف حيايت وأكدوا يل أن املعلم ليس إلعطاء الدرس تستفداالذين أسدوا النصائح اليت 
فقط بل لرتبية جيل مشرف

و زمالئيأصدقائيإلى 
إليهم مجيعا أهدى هذا البحث

كلمة الشكر والتقدير
      



ج

شيئ وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني، الصالة لكل احلمد اهللا الذي أنزل الكتاب تبيانا 
عدد ما والسالم على سيدنا حممد عبده ورسوله النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

:أما بعد. أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه

شكري لكل من ساعد على أن أتقدم بأمسى آيات–بعد محد اهللا تعاىل –يشرفين 
ظهور هذا البحث وذلك من خالل مساعدة على تصميمه ومجع املعلومات أو خالل التشجيع 

:املعنوي الذي قدموه يل وأخص بالذكر

مساحة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية - ١
احلكومية ماالنج

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

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا - ٣
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

بصفته املشرف األول، والدكتور حممد شيخون حممد سليمانمساحة األستاذ الدكتور- ٤
بصفته املشرف الثاين لتوجيههما وإرشادمها خالل شغلهما بالتدريس من مفتاح اهلدى

أجل كمال هذه الرسالة
كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم األساتيذ املعلمني يف قسم اللغة العربية  - ٥

ذه اللغة جبميع مصاعبها وجعلوين هبأحاإلسالمية احلكومية ماالنج الذي جعلوين 
تعلمها وتعليمها جبميع تفاصلهاأحب 

جاوا مبعهد ويل صاجنا عابر فونورغو للبننيالثانوية املدرسة، رئيس سيادة عمران رشيدي- ٦
على مساحته اجلليلةالشرقية

يلةعلى مساحته اجللجاوا الشرقيةللبنني عابر فونورغوالثانويةاملدرسةوجلميع املعلمني ب- ٧
الوجود ولو بكلمة تشجيعزوكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خي



د

ن يهلم مجيعا خالص الشكر ووافر االمتنان على جهودهم القيمة وجعل اهللا أعماهلم يف مواز 
هل جزاء اإلحسان {زقنا وإياهم الفردوس األعلى من اجلنان، وصدق اهللا إذ يقول ر 

.}إال اإلحسان

هللا ويل التوفيق وخري املستعانو 

وزارة الشؤون الدينية
جنالامبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية
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ينالمشرفتقرير
:هدمقالذيالتكميلياالبحثهذاإن

مربوري: االسم
١١٧٢٠٠٤٨: القيدرقم

منهج تعليم اللغة العربية بمعهد والي صانجا فونوروغو جاوا : املوضوع
الشرقية

)يف املدرسة الثانوية للبننيحبث وصفي تقوميي (

الشكلعلىليكونالالزمةواإلصالحاتالتعديالتبعضفيهوأدخلنانظرناقد
قسم تعليم يف جسترياملادرجةنيلو الدراسةالمتاماملناقشةشروطالستيفاءاملطلوب

.م٢٠١٢/٢٠١٣لكلية الدراسات العليا للعام الدراسي اللغة العربية

.م٢٠١٣مايو ٧مباالنج،حتريرا
املشرف الثايناملشرف األول

مفتاح اهلدى.دحممد شيخون حممد سليمان. د.أ
١٩٧٣١٠٠٢٢٠٠٠٤١٠٠٢

يعتمد،
العربيةرئيس قسم تعليم اللغة 

شهداء صاحل .د
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١

وزارة الشؤون الدينية
جنالامبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 



و

الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

تكميليالالبحثبنجاحالمناقشةلجنةتقرير
: قدمهالذيتكميليالالبحثهذامناقشةمتتلقد

مربوري: االسم
١١٧٢٠٠٤٨: القيدرقم

منهج تعليم اللغة العربية بمعهد والي صانجا فونوروغو جاوا الشرقية: املوضوع
)يف املدرسة الثانوية للبننيحبث وصفي تقوميي (

كليةيف  العربيةاللغةتعليمقسميفاملاجستريدرجةواستحقاقهبنجاحهاللجنةوقررت
. ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكناموالجبامعةالدراسات العليا

.م٢٠١٣مايو ٧مباالنج،حتريرا
)(       رئيس جلنة املناقشة  شهاداء صاحل. د- ١
)(       املناقشبكري حممد خبيت .د- ٢
)(     واملناقش لاألو املشرفحممد شيخون حممد سليمان. د.أ- ٣
)(        اقش املشرف الثاين واملنمفتاح اهلدى. د- ٤

املعرف
الدراسات العلياكليةعميد  

األستاذ الدكتور مهيمن 
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥:التوظيفرقم

إقرار الطالب
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:أدناه، وبيانايت كاآليتأنا املوقع
مربوري: االسم

١١٧٢٠٠٤٨: رقم التسجيل
مووارو بوجنو جاميب إندونيسيا٠٨:رو٢٧:شارع دامر، ممر كيمانج، رت: نالعنوا

أقرّ 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت يف كلية الدراسات العليا العربية  
:عنوان

غة العربية بمعهد والي صانجا فونوروغو جاوا الشرقيةمنهج تعليم الل
)يف املدرسة الثانوية للبننيحبث وصفي تقوميي (

وإذا ادعى أحد . 
ن م

جامعة موالنا مالك إبراهيم يف تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا 
.اإلسالمية احلكومية ماالنج
.جيربين أحد على ذلكإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وملهذا وحررت هذا ا

م٢٠١٣مايو ٧ماالنج، 
توقيع صاحب اإلقرار

مربوري
١١٧٢٠٠٤٨: ت .ر

مستلخص البحث
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حبث ((منهج تعليم اللغة العربية مبعهد وايل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقيةم، ٢٠١٣، مربوري
شيخون حممد األستاذ الدكتور حممد : املشرف األول.)يف املدرسة الثانوية للبننيوصفي تقوميي 

.هلديفتاح االدكتور م: ، واملشرف الثاينسليمان
دد

منهج، األهداف، طريقة التعليم، احملتوي،: الكلمات األساسية
الثانوية املدرسةيف عن منهج تعليم اللغة العربية حبث وصفي تقومييهذا البحث هو 

تكامالا نظامأن هذا املعهد يستخدم بللبنني مبعهد وايل صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقية 
،، واخلصائص اإلسالمية واألكادميية واالجتماعية العلمية والعامةالرمسيوغري الرمسيبني التعليم ا

يف مع بني مناهج التعليمجتأن بلبة االثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا مطاملدرسةهذه فإن لذلك 
ومن املؤكد أنه ليس من السهل خلط مناهج تعليمية احلكومية رتبويةشىئون الالويف وزارةاملعهد

وميوالتقالوقفةتاج إيل ، لذلك حيالثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنااملدرسةههذيفمتكاملة 
.للرقابة

تعلم اللغة منهج معرفةهدف إىل الكمي الكيفي الذى ينهج املا البحث ستخدم هذا
اللغة تعليم منهج يف اجلودة الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا، وأيضا مدي املدرسةالعربية يف

.الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقيةاملدرسةبية العربية يفالعر 
مع ملقابلة ا، و قابلةاملمجع البيانات داواتأمن استخدم الباحث ، ا البحثهذيف 

وأما بالنسبة .تعلم اللغة العربيةعن منهجمع البيانات جلللغة العربيةاعلميواملاملدرسةمدير 
يفهج تعلم اللغة العربيةمنيفعرفة مدي اجلودة املعلمني ملالباحث إىلوزع فقدبانة ستلإل

.الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقيةاملدرسة
الثانوية للبنني مبعهد املدرسةيفمن هذا البحث أن منهج تعليم اللغة العربية اتضحو 

يستخدم برنامج متكامل يتوافق مع الرتبية الوطنية و جاوا الشرقيةوايل صاجنا عابر فونوروغ
م ي، وأما بالنسبة لتعلاملدرسةىف هذه اللغة العربيةيم، كما يتضح من مفهوم أهداف تعلواحلديثة

. املطالعة، واحملفوظات، ومترين اللغةو حيتوي على دروس النحو، والبالغة، فهو ية اللغة العرب
، والرتمجةنحوالو وقراءة، ، ، األسئلة واألجوبةباشرةاملهي املدرسةة ىف هذه ستخدماملطريقة الو 

.واالنتقائية
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ىف أهداف تعليم اللغة العربية من حيث جودة معايري املنهج ومي وأظهرت نتائج تق
، )جداجيد(٪٨٠املوادحيث، و )جداجيد(٪ ٨٨الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا املدرسة

.)ممتاز(٪ ١٠٠يميةتعليقة الالطر و 
م يتعلنهج مبأكثرهتمامالااملعلمني أن علىالباحث رأيواستنادا إىل تفسري أعاله، 

أوقات يف دائما ومي املنهج تقالطالب، ومنهج تعليمجودةة مالحظن كميحبيث اللغة العربية
تحسينات اليت الإجراءم اللغة العربية، أويمعينة من أجل معرفة األعراض من الطالب يف تعل

.الطالب يف تعلم اللغة العربيةلدن املعلمني ومنوالتعلمميتعترب أكثر مالءمة ملساعدة التعل
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Mabruri, 2013. Curriculum of Arabic at Wali Songo Islamic Boarding School Ngabar
Ponorogo East Java (Evaluative Descriptive Research at Islamic Senior High School
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University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
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This research is deskriptive evaluative research that begins with Curriculum of
Arabic in Putra Senior high school at Islamic Wali Songo Boarding School using
integrated formal program between formal and non-formal education, scientific and
Public Islamic, academic and social characteristics that have a modern, so sue madrasah
the curriculum combines boarding school and national education curriculum. Surely it is
not easy to mix integrated curriculum in this Putra Senior high school at Islamic Wali
Songo Boarding School, so it takes a long process and controlled evaluation.

This study uses a qualitative approach which aims to determine the quantitative
descriptive Curriculum Learning Arabic in Putra Senior high school at Islamic Wali
Songo Boarding School Ngabar Ponorogo in East Java Quality And To determine the
extent of learning the Arabic language curriculum in Putra Senior high school at Islamic
Wali Songo Boarding School Ngabar Ponorogo in East Java. In this study, the data
collection techniques used by the researchers is the interview the principal and teachers
of the Arabic language which aims to collect  curriculum data is learning Arabic.

And as for the questionnaire distributed to the teachers to identify the quality of
the Arabic language learning curriculum. The results of this study can be seen that the
Arabic language learning curriculum in Putra Senior high school at Islamic Wali Songo
boarding school is using an integrated program that is consistent with national and
modern education, as evidenced by the concept of learning objectives the Arabic
language in this school, and as for learning Arabic Putra Senior high school at Islamic
Wali Songo Boarding School lessons are divided into 5 Nahwu, balaghah, Muthola'ah,
Mahfuzhat and Tamrinul Lughah. And learning methods is using direct, questions and
answers, read, Grammar and translation as well as the incorporation of methods.

And the results of the evaluation of the quality of the curriculum standards in
Arabic language learning goals in Putra Senior high school at Islamic Wali Songo
Boarding School showed that the quality of 88% (Very good), and the quality of the
material-metrinya 80% (Very good) as well as the standard method of 100% (Special)

Based on the explanation above, the researcher argues that teachers pay more
attention to the Arabic language learning curriculum outline will membibing quality of
students, and is always evaluating curriculum with certain times in order to know the
symptoms of students in learning Arabic, or improvements which is considered more
suitable to assist the learning of students in learning Arabic.

ABSTRAK
Mabruri, 2013. Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Wali
Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur (Penelitian Deskriptif Evaluatif di Madrasah



ك

Aliyah Wali Songo Putra). Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing I: Prof. Dr. Mohamed Shaikoun Mohamed Sulaiman
Pembimbing II: Dr. H. Miftahul Huda

Kata Kunci: Kurikulum, Tujuan, Metode Pembelajaran, Materi

Penelitian ini adalah penelitian deskriptive evaluative yang diawali dengan
Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Putra Pondok Pesantren
Wali Songo Ngabar yang menggunakan program formal terpadu antara pendidikan
formal dan nonformal, keilmuan Agama Islam dan Umum, akademis dan
kemasyarakatan yang mempunyai karekteristik modern, sehingga menuntut madrasah
ini memadukan kurikulum Ma’had dan Kurikulum pendidikan nasional. Tentunya
tidaklah mudah untuk meracik kurikulum terpadu di Madrasah Aliyah Putra Pondok
Pesantren Wali Songo Ngabar ini, sehingga dibutuhkan proses yang panjang dan
dikontrol dengan evaluasinya.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif kuantitatif yang bertujuan
untuk mengetahui deskritif Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren
Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Serta Untuk mengetahui sejauhmana
Kualitas Kurikulum pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren Wali Songo Ngabar
Ponorogo Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti
adalah wawancara (interview) terhadap kepala madrasah dan guru bidang studi bahasa
arab yang bertujuan untuk mengumpulkan data kurikulum pembelajaran bahasa arab
dimadrasah tersebut. Dan adapun angket yang dibagikan kepada para guru untuk
mengetahui sejauhmana kualitas kurikulum pembelajaran bahasa arabnya.

Hasil dari Penelitian ini dapat diketahui bahwa kurikulum pembelajaran bahasa
arab di madrasah aliyah putra pondok pesantren wali songo adalah menggunakan
program terpadu yang selaras dengan pendidikan nasional dan modern, yang dibuktikan
dengan konsep tujuan pembelajaran bahasa arab dimadrasah tersebut, dan adapun
pembelajaran bahasa arab dimadrasah aliyah putra ponodok pesantren wali songo
terbagi menjadi 5 pelajaran yaitu Nahwu, Balaghah, Muthola’ah, Mahfuzhat dan
Tamrinul Lughah. Dan metode pembelajaran yang digunakan ialah metode mubasyaroh,
tanya-jawab, membaca, nahwu dan terjemah serta penggabungan metode.

Dan hasil dari evaluasi standar kualitas kurikulum dalam tujuan pembelajaran
bahasa arab di madrasah aliyah putra pondok pesantren wali songo menunjukkan bahwa
kualitas 88 %  (baik sekali), dan kualitas Materi-metrinya 80% (baik sekali) serta
standar metodenya 100% (Cum laude).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, peneliti berpendapat agar guru bahasa arab
lebih memperhatikan kurikulum pembelajaran yang secara garis besar akan membibing
kualitas siswa, serta selalu melakukan evaluasi kurikulum dengan waktu-waktu tertentu
agar dapat mengetahui gejala-gejala siswa dalam pembelajaran bahasa arab, atau
perbaikan-perbaikan yang dianggap lebih cocok untuk membantu pembelajaran siswa
dalam pembelajaran bahasa arab.
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الفصل األول
والدراسات السابقةاإلطار العام

مقدمة-أ
االبتدائية حيت املدرسةمستوى من أإن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا قد بد

املدرسةعاهد اإلسالمية و املأو اتؤسساملاجلامعة، حبيث تعليم اللغة العربية  يوجد ىف  
عاهد املعاهد اإلسالمية السلفية و املنقسم إىل قسمني مها تعاهد اإلسالمية هنا املو . الرمسية

.اإلسالمية العصرية
هداف نموا أتة يف تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، فتنوعبعدد مؤسسات الرتبية امل

، و راءةتعليم اللغة العربية بصفة الق: خمتلفة ىف تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا، منها 
يرتبط مع مفاهيم وتعميق تعاليم اإلسالم، وتعليم اللغة العربية الذي تعليم اللغة العربية 

الكاملة، وتعليم اللغة العربية الذي قررته احلكومية مبنهج معني، و تعليم اللغة العربية، 
.غرض اخلاصللغرض األهلية و املهنية، وتعليم اللغة العربية ل

ىف إندونيسيا لتعليم مهارة قراءة القرآن، راءةبصفة القإن تعليم اللغة العربية و 
و والدعاء وقراءة الصلوات دون وج

وإن تعليم ).TPQ(الدينية أو روضة تعليم القرآن املدرسةاملسجد واملصلى و و املسلمني، 
سالم تنفيذ هذا التعليم ىف معاهد اللغة العربية يرتبط مع مفاهيم وتعميق تعاليم اإل

أماتنفيذ و . استخدمتها طريقة النحو والرتمجة ىف تعليم اللغة العربيةو السلفية اإلسالمية، 
طريقة املباشرة فنستخدم فيهالعاهد العصرية اإلسالمية، املتعليم اللغة العربية الكاملة ىف 

يف ي قررته احلكومية مبنهج معني و إن تعليم اللغة العربية الذ. ىف تعليم اللغة العربية
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وإن تعليم اللغة العربية، . اإلبتدائية حىت الثانويةاملدرسةرس الرمسية من اىف مدهتنفيذ
ىف اجلامعات وقسم وزارة شئون التعليم الوطنية ووزارة أن يؤديه لغرض األهلية و املهنية، 

) PBA(شئون الدينية أن يكون قسمني مها قسم تعليم اللغة العربيةال
)BSA .( ؤسسات الدورية، كتعليم املىف أن يؤدي لغرض اخلاص لتعليم اللغة العربية وإن

ني، للصناعة و التجارة، و للعمال اإلندونيسيجرةاللغة العربية حلجات احلج واهل
)TKI(مية ىف التعلييف مجيع املؤسسات ن تنفيذ تعليم اللغة العربية إ، على ماسبقبناء . ١

.إندونيسيا لديها طرق خمتلفة لرتقية تعليم اللغة العربية
أما من املؤسسات الرمسية ،ةاإلندونيسيبالدتعليم اللغة العربية ىف القد انتشر ل

من أنوأيضا تشري وجود اجلهود واحملاولة اجلادة  لتحسني اجلودة  على. من غريهاأو 
إىل منهج حاجةهناك هلذا وطبعا. يسمى متعلماو أو مشهور يعدالذين يتعلم اللغة العربية

.تعليم اللغة العربية
ومنهج تعليم اللغة العربية جاء بإصالح أو تصحيح تعليم اللغة العربية، وهناك 
يوجد وحدة أو جمموعات برنامج وخطة التعليم  ىف تعليم اللغة العربية لتحقيق ووجود 

جلوانب ةشاملمتنية الطلبة على ساعدةمهو نهج هاملوظيفألن . أهداف التعليم
، ويري ٢تعديل سلوكهم ويعمل على حتقيق األهداف الرتبوية املنشودةىف أداء الشخصية 
تعليم اجليد ينبغي أن يهدف إىل مساعدة املتعلم على بلوغ األهداف الرتبوية الصاحل، إن 

1 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dari Pendekatan
Komunikatif ke Komunikatif Kambiumi, Cet. 1, (Yogyakarta : Pedagogia, 2010), hal. 54-56

، )م١٩٨٩دون الطبع،: مكة املكرمة (، ١ط المناهج أسسها محتواها أنواعها أهدافها تقويمها، عبد اللطيف بن حسني فرج، ٢
.١١ص 
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.٣األخذ بعني االعتبار ما بينهم  من اختالفات وفروق فردية
فإن لديه لذلكعملية التعليمية،الاإلرشادات واإلجتاهات ىف جمموعةاملنهج هو

تعليم اللغة العربية باخلاص طالب يف نيل املعلومات واملعرفات، و القدم يف تآثر كبري 
. هارات اللغويةامليكتسبهم 
ملنهج تعليم العربية كلغة ثانية تنظيم معني يتم عن طريق تزويد الطالب و 

مبجموعة من اخلربات املعرفية والوجدانية والنفس حركية الىت متكنهم من االتصال باللغة 
العربية الىت ختتلف عن لغتهم األم، ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط 

.٤و خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهدالالزمة داخل املعهد التعليمى أ
ولكل املؤسسات الرتبوية لديها منهج تعليم متعدد بالنسبة دروسه، فمناهج 

ناهج املف. تعليم اللغة العربية تنقسم إىل مكتوبة أو املدونة و غري املكتوبة أو غري املدونة
ناهج غري املكتوبة توجد ىف املرمسية واجلامعات وعكسها الدارس املاملكتوبة توجد ىف 

.عاهد اإلسالميةامل
فاملنهج يتضمن على عدة عناصر رئيسية هى األهداف واحملتوى والطريقة، 

واملنهج املالئم أو اجليد، له . هذا ما تستعمل أيضا ىف منهج تعليم اللغة العربية. والتقومي
أثر سلبيعلىله فإناجليدتأثري كبري ىف جناج التعليم وعكسها املنهج غري املالءم أو غري

.اللغة العربيةتعليم

دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع، : عمان (دراسات فى المناهج واألساليب العامة، صاحل ذياب هندى وهشام عامر عليان، ٣
. ١٨، ص )دون السنة

.٦٠ص ). دون النشر والسنة: مكة (المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمة،٤
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جات تنظيم امن نواحي عناصره حلمنهج تعليم اللغة العربية جودةولذلك ملعرفة 
يقصد . سسات الرتبوية أن يقوم مناهجهاؤ وجناج تعليم اللغة العربية، ينبغي على امل

نجاح التنفيذ ترقية املنهج وحتديد ىف هليئة اإلعالم : التقومي هنا لديه وظائف كثرية منها ب
ة اإلنتقائية تعددوالفشل من املنهج وعوامل اإلسهامات ىف بيئته، وترقية املنهج مب

. ٥إلصالحه أو تصحيحه، وأيضا لفهم وشرح اخلصائص من منهجه
سابق، ىف الواقع مبعهد واىل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقية يستخدم على ما بناء 

بية واللغة اإلجنليزية كلغة يومية، أما ىف سكن الطلبة يوجد حمرك اللغة الطلبة اللغة العر 
هناك درس ااملعلم باللغة العربية مناسب املدرسةاللغة الطلبة أو لدىوقسم اللغة لرتقية

، )اللغة العربية واللغة اإلجنليزية(لغتني الدراسةوجب يبدروسه، الن إحدى نظم املعهد 
.عهد لديه كفاءة كبرية ىف تعليم اللغة العربيةالباحث أن هذا املويرى

معهد واىل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقية أنجانب اآلخر، يري الباحث ويف
نتيجة مشاورة من تقرير أن هذا املنهجيقصد به،عهدامليعتمد على منهجني، مها منهج 

من املقررهو املنهجىفاحلكومنهج امليف ذلك املعهد، وأما اللغة العربية واملناقسة من معلمي
وجود إن ىف الواقع و . شئون التعليمية الاحلكومية اإلندونيسية من خالل برنامج وزراة 

نظم ىف إدراة الوقت مرتب و ممنهجني جيعل تعليم اللغة العربية ىف معهد واىل صاجنا غري 
د وهو جمموعة يدير معهد واىل صاجنا منهج املقرر اجلدييرى الباحث، أن حىت. هوتنفيذ

. عهداملتعليم ىف ذلك المن منهج واىل صاجنا السابق و منهج احلكومية لتنظيم وترتيب 
بوجود منهج تعليم ىف معهد واىل صاجنا، هناك تغري منهج تعليم ىف كل جمال الدرس 

.وكذالك ىف تعليم اللغة العربية

5 S. Hamid Hasan, Evaluasi Kurikulum, Cet. 1,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal.
42.
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تعليم اللغة العربية منهج سابقة، يريد الباحث أن يبحث عن اللفية اخلمؤسسا ب
مبعهد وايل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقية الذى يعتقد الباحث أنه اآلن قد أدى إىل 

.تنظيم وجناح تعليم اللغة العربية ىف املعهد

أسئلة البحث-ب
:ة األتيةسئلاألوتسهيال ألغراض الدراسة من املقدمة السابقة فقد جرى تفصيل 

واىل صاجنا الثانوية للبنني مبعهداملدرسةىف أهداف تعليم اللغة العربيةما هي.١
؟فونوروغو جاوا الشرقية

واىل صاجنا الثانوية للبنني مبعهداملدرسةىف حمتويات تعليم اللغة العربيةما هي .٢
؟فونوروغو جاوا الشرقية

فونوروغو واىل صاجنا الثانوية للبنني مبعهداملدرسةىف طرق تعليم اللغة العربيةما هي.٣
؟يةجاوا الشرق

واىل صاجنا الثانوية للبنني مبعهداملدرسةمنهج تعليم اللغة العربية ىف كيف جودة .٤
حلجات تنظيم ) األهداف واحملتويات والطرقمن نواحي(فونوروغو جاوا الشرقية 

؟ربيةعوجناج تعليم اللغة ال

أهداف البحث-ج
واىل صاجنا الثانوية للبنني مبعهداملدرسةىف أهداف تعليم اللغة العربيةعرفة م.١

.فونوروغو جاوا الشرقية
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واىل صاجنا الثانوية للبنني مبعهداملدرسةىف عرفة حمتويات تعليم اللغة العربيةم.٢
.فونوروغو جاوا الشرقية

فونوروغو واىل صاجنا الثانوية للبنني مبعهداملدرسةىف عرفة طرق تعليم اللغة العربيةم.٣
.جاوا الشرقية

واىل الثانوية للبنني مبعهداملدرسةاللغة العربية فىمنهج تعليم جودة مدى عرفةم.٤
حلجات األهداف واحملتويات والطرق من نواحيفونوروغو جاوا الشرقية صاجنا 

.ربيةعتنظيم وجناج تعليم اللغة ال

أهمية البحث -د
:يرجى هلذا البحث أن يكون مفيدا ىف اجلوانب التالية 

اجلانب النظري - ١
.حبثا تقومييا ىف استخدام مناهج تعليم اللغة العربيةأن يكون هذا البحث: أوال
أن يكون هذا البحث تشجيعا للطالب على تعلم اللغة العربية وتوضيحا : ثانيا

. اللغة العربيةكافة جوانب املنهج املعتمد ىف تعليمنيللمعلم
تقومي منهج تعليم اللغة ومعلومة أن يكون هذا البحث زيادة ىف معرفة : ثالثا

..جهة األهداف، احملتوى، الطريقةالعربية
اجلانب التطبيقي- ٢

نهج تعليم اللغة العربيةمن جهة ملوتقوميا وخربةللمعهد، أن يكون معرفة،: أوال
.األهداف، احملتوى، الطريقة
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ومساعدا للمدرس ىف و املعلومة، مزيدا من املعرفة له للمعلم، أن يكون : ثانيا
مبستوى الطالب جودو احملتوى والطريقة األهداف، و اختيار 

.واجلذابة ىف تعليم اللغة العربية
ىف ختزين تدخالاملللجامعة زيادة ىف املراجع و للجامعة، أن يكون البحث : ثالثا

.العلوم خاصة ىف ترقية تعليم اللغة العربية من حيث مناهجها

حدود البحث -ه
:يليحيدد الباحث هذا البحث كما 

يتناول الباحث ىف هذا البحث منهج تعليم اللغة العربيةىف : املوضوعيةوداحلد.١
عهد واىل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقية من نواحي املدرسة الثانوية للبنني مب

هذه العناصر حلاجة . األهداف، واحملتوى، والطريقة، : عناصره وهي 
.املعهدهذا تنظيم وجناح التعليم ىف 

٢٠١٣-٢٠١٢ينعقد هذا البحث يف السنة الدراسية : ةالزمانيوداحلد.٢
املدرسةكان هذا البحث ىف املحيدد الباحث : ةاملكانيوداحلد.٣

.للفصل احلادي العشرللبنينالثانوية
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تحديد المصطلحات - و
هو طريق حنو أهداف حمددة ىف خطة العمل وبرنامج الرتبية ليؤديه : املنهج  - ١

نجاح المن برنامج التعليم لتحقيق واحدةيرى الباحث أنه وحدة. ٦املدرسةاملعلم ىف 
.رئيسي األهداف، والطرق، واحملتويات، والتقوميبشكلتعليم، حبيث حيتوىىف ال

، املعرفات واملعلومات لتقدم العقل والفكرةعلمية على نقل : تعليم اللغة العربية - ٢
.خاصة ىف تعليم اللغة العربية

الدراسات السابقة -ز
:قد قام عدد من الباحثني ىف نطاق البحث ىف مناهج التعليم اللغة العربية، منهم

منهج تعليم اللغة العربية فى مراكز اللغة نور ديانا عارفة،: الدراسة األوىل - ١
.٧)٢٠١٠()درسة وصفية تحليلية تقويمية(بمادورا"بالمعاهد اإلسالمية 

أهدافالبحث )أ
معرفة األهداف، وأنواع احملتويات، والطرق املستخدمة والوسائل والتقومي ىف : أوال

.بعض مراكز اللغة مبادورا
منهج تعليم اللغة العربية ىف مراكز اللغة مبادورا مبنهج تعليم ناسب ومدى امل: ثانيا

 .
منهج البحث )ب

6 Nana Sudjana, Pembinaan dan PengembanganKurikulum di Sekolah, Cet.8, (Bandung :
Sinar Baru Algesindo,2008), H.3.

رسالة )درسة وصفية تحليلية تقويمية(بمادورا"منهج تعليم اللغة العربية فى مراكز اللغة بالمعاهد اإلسالمية نور ديانا عارفة،٧
)٢٠١٠(اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،: االنج م(ماجستري، غري منشورة 
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وهو يعىن . إن نوع هذا البحث هو البحث الوصف التحليلي التقوميي
التصميم أو اخلطوات التقوميية التحليلية ىف مجع وحبث البيانات املنظمة لتحقيق 

.ادة من العملية الرتبويةالنتيجة واالستف
:نتائج البحث )ج

إن تعليم اللغة العربية ىف مراكز اللغة الثالثة من نوع التعليم املكثف ىف : أوال
.املعهد

إن تصميم منهج تعليم اللغة العربية ىف مركيز اللغة مبعهد األمني اإلسالمية : ثانيا
. لوسائل، والتقومييدل على عناصر تتكون من األهداف، احملتوى، الطريقة، ا

ومن ناحية . مهارة الكالم، وألن مهارة الكالم حتتاج إىل االستماع اجليد
احملتوى فإن الكتب التعليمية مل تكن شامال بالنسبة إىل شروط الكتاب 

ئلة االستيعابية، الصورة، التدريبات، وما دليل املعلم، األس(التعليمى اجليد 
.والنقطة الرئيسية ىف هذا املعهد، وعدم اخليار هلم فيها). إىل ذلك

إن منهج تعليم اللغة العربية ىف معهد دار العلوم باميكاسان يدل على : ثالثا
تصميم واضح متكامل العناصر وهي األهداف، احملتوى، الطريقة، الوسائل، 

هداف تشمل مجيع املهارات، والتدرج ىف املواد التعليمية ىف كل فاأل. والتقومي
ولو كانت الوسائل . املستويات، والطريقة التعليمية املتنوعة، والتقومي الشامل

حتضر ىف شكل بسيط، فإن تعليم اللغة العربية ىف هذا املركز جيري على 
ة العربية، وال تعليم فعال ومريح، ألن التعليم ميسح ملن يرغب على تعلم اللغ

.  إجبار فيه
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وكذلك ىف مركز اللغة مبعهد منبع العلوم باميكاسان، فإن منهج تعليم : رابعا
اللغة العربية حيتوى على عناصر متكامل وتشمل العناصر اخلمسة ملا فيها 

وكانت األهداف دقيقة . من األهداف، احملتوى، الطريقة، الوسائل والتقومي
تشمل مجع املهارات 

لكن الوسائل التعليمية نادر . كل املستويات الثالثة، تنوع الطريقة التعليمية
والتقومي يشمل . االستخدام ىف التعليم، إال عند ما حيتاج الطالب عليها

سمح للطالب وتعليم العربية ىف هذا املركز ي. مجيع املهارات اللغوية األربعة
.الذين يريدون تعميقها وتركيزها ىف التعليم

ه الدراسة السابقة، حبث عن منهج أوجه اخلالف هذأن يرى الباحث 
تعليم اللغة العربية ىف مراكز اللغة مبعاهد، ويعتمد على منهج البحث بدراسة  

ىف ربية وأما يركز الباحث ىف حبثه عن منهج تعليم اللغة الع. وصفية حتليلية تقوميية
العصر اإلسالمية، ويستند الباحث على منهج املستوى الثانوي برعاية املعهد

األهداف، واملستويات، (املنهج من عناصر بحث ثالثةلصفي تقومييبحث الب
.)والطرق

منهج تعليم اللغة العربية فى معهد جامعة سلطان طه سيف عرفان،:الدراسة الثانية - ٢
)درسة تقويمية لطريقة التدريس ووسائله(مبىالدين اإلسالمية الحكومية بجا

)٨)٢٠١١.
أهدافالبحث  )أ

درسة تقويمية لطريقة (منهج تعليم اللغة العربية فى معهد جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية الحكومية بجمبىعرفان، ٨
).٢٠١١إلسالمية احلكومية،اجلامعة موالنا مالك إبراهيم ا: ماالنج (، رسالة ماجستري، غري منشورة )التدريس ووسائله
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الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية ىف معهد جامعة معرفة وتقومي: أوال
. سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جبامىب

معهد معرفة وتقومي الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم اللغة العربية ىف : ثانيا
.جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جبامىب

منهج البحث )ب
إن منهج البحث أمر ضروري ىف البحث العلمي ألنه واسطة فاصلة 

. للوصول نظاميا وترتيبيا إىل البيانات
أن هناك أربعة أساليب ميكن استخدامها عند البحث العلمى ىف الرتبية 

.هى األسلوب التارخيي
البحث حبث تقوميي واملدخل الذى يستخدم الباحث هلذا وإن هذا

.البحث هو املدخل الكمي و الكيفي
:نتائج البحث )ج

إن طريقة التدريس الىت يستدمها احملاضر هي طريقة النحو والرتمجة : أوال
والطريقة االلقائية أكثر استخداما حىت أنه مل يتحقق تعليم اللغة العربية 

.الفعال
وسائل التعليمية ىف هذا املعهد تعد حمدودة حىت ال تساعد احملاضر إن ال: ثانيا

.والطالب ىف عملية التعليم كثريا
إن كثريا من احملاضرين ال يعدون حتضري الدرس قبل إجراء التعليم ىف : ثالثا

.الفصل
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يرى الباحث أن أوجه اخلالف هذه الدراسة السابقة، حبث عن منهج 
ويعتمد على منهج البحث بدراسة ،معهد مبستوى جامعيتعليم اللغة العربية ىف 

ما يركز الباحث ىف حبثه عن منهج تعليم اللغة أو . تقوميية لطريقة التديس ووسائله
الباحث على اإلسالمية، ويستند يةالعربية ىف املستوى الثانوي برعاية املعهد العصر 

هداف، األ(املنهج من عناصر بحث ثالثةلوصفي تقومييبمنهج البحث 
.)واملستويات، والطرق

درسةحالة فى (تحليل وتقويم منهج تعليم اللغة العربية خباري، : الدراسة الثالثة - ٣
الثانوية اإلسالمية بميكا تيمور بونتيانك كليمانتان " هداية الصبيان"المدرسة

.٩)٢٠١١()الغربية
أهدافالبحث  )أ

هداية "املدرسةالعربية بمعرفة مدى مطابقة أهداف منهج تعليم اللغة : أوال
الثانوية اإلسالمية مبيكا بونتيانك كليمانتان الغربية مع احتياجات " الصبيان

. الطالب اللغوية
هداية "املدرسةمعرفة مدى مالئم حمتوى منهج تعليم اللغة العربية ب: ثانيا

الثانوية اإلسالمية مبيكا بونتيانك كليمانتان الغربية مع نفسية " الصبيان
.لطالبا

هداية "املدرسةمعرفة مدى اشتمال مضمون منهج تعليم اللغة العربية ب: ثالثا
الثانوية اإلسالمية مبيكا بونتيانك كليمانتان الغربية لطرائق التدريس " الصبيان

. متعددة األنواع واملداخل
الثانوية اإلسالمية بميكا تيمور " هداية الصبيان"درسةحالة فى مدرسة (تحليل وتقويم منهج تعليم اللغة العربية خباري، ٩

).٢٠١١اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،: ماالنج (رسالة ماجستري، غري منشورة )بونتيانك كليمانتان الغربية
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.معرفة مدى يالئمنظام التقومي املتبع مع أهداف املنهج: رابعا
منهج البحث )ب

الباحث هذا البحث باختيار منهج البحث املناسب الذى هو صمم
إسرتاتيجية أو كيفية عامة مستخدمة جلمع املعلومات وحتليلها وكذلك حلل 

فلذلك، بىن هذا البحث على منهج الوصفي التحليلي الذي حيلل . املشكالت
ويقوم وذلك بوصف ما هو كائن، هو يهتم بتحديد الظروف والعالقات الىت 

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

ذلك فيحلل ويفسر ويقارن ويقيم بقصد الوصول إىل تقييمات ذات معىن بقصد  
ىف هذا البحث هو املنهج ولذلك فإن املنهج املتبع. التصرب بتلك الظاهرة

.الوصفي التحليلي
نتائج البحث )ج

هداية الصبيان الثانوية املدرسةإن أهداف تعليم اللغة العربية ىف : أوال
.اإلسالمية مبيكاتيمور بونتيانك كليمانتان الغربية واضحة وحمددة

إن حمتوى مقررات اللغة العربية ىف املنهج املتبع حاليا يناسب نفسية : ثانيا
. الطالب

إن تعليم اللغة العربية على ضوء املنهج املتبع يتم عن طريقة التدريس : ثالثا
.املالئمة مع املهارات املراد تعليمها إىل حد ما

. إن نظام التقومي املتبع لتعليم اللغة العربية ىف املنهج املتبع يناسب أهدافه: رابعا
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يرى الباحث أن أوجه اخلالف هذه الدراسة السابقة، حبث عن منهج 
الثانوية غري برعاية املعهد، ويعتمد على منهج البحث املدرسةتعليم اللغة العربية ىف 

املدرسةعن منهج تعليم اللغة العربية ىف وأما يركز الباحث ىف حبثه . بدراسة حالة
برعاية املعهد العصر اإلسالمية، ويستند الباحث على منهج البحث ةالثانوي

).األهداف، واملستويات، والطرق(املنهج من عناصر بحث ثالثةلتقومييبوصفي
المتوسطة " رحامنية"المدرسةمنهج اللغة العربية بعبد سعيد، : بعة االدراسة الر - ٤

.١٠)٢٠٠٨()درسة تقويمية(اإلسالميةبمينور مرانجين دماك جاوا الوسطى
أهدافالبحث  )أ

" رمحانية"يهدف هذا البحث إىل معرف اتساق منهج اللغة العربية 
   .

منهج البحث )د
وأما طريقة مجع . استخدام الباحث ىف هذه الدراسة املنهج الوصفي

االستبانة للطالب ورقة االستبانة للمدرسني : البيانات فاستخدم األدوات التالية 
.واملقابلة الشخصية وورقة املالحظة

نتائج البحث )ه
من هذه النتائج يتضح ىف هذا البحث أن املدرسني يلعبون دورا مهما 

جليدة، اخلطط الدراسية وثائق املنهج ا. املدرسة
الواضحة، والوسائل التعليمية املتوفرة ال تعىن بالضرورة اتساق منهج اللغة العربية 

.مع احتياجات الطالباملدرسة

، )درسة تقويمية(المتوسطة اإلسالمية بمينور مرانجين دماك جاوا الوسطى" رحمنية"منهج اللغة العربية بمدرسة عبد سعيد، ١٠
).٢٠٠٨اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،: ماالنج (رسالة ماجستري، غري منشورة 



15

يرى الباحث أن أوجه اخلالف هذه الدراسة السابقة، حبث عن منهج 
املتوسطة ، ويعتمد على منهج البحث بدراسة املدرسةتعليم اللغة العربية ىف 

الثانوية املدرسةوأما يركز الباحث ىف حبثه عن منهج تعليم اللغة العربية ىف . تقومية
برعاية املعهد العصر اإلسالمية، ويستند الباحث على منهج البحث بوصفي 

.)األهداف، واملستويات، والطرق(املنهج من عناصر بحث ثالثةلتقوميي
إىل البحوث السابقة مل جيد الباحث حبثا عن منهج تعليم اللغة العربية نظرا

عاهد املالذي يوصف ويقوم عن منهج تعليم اللغة العربية ىف املستوى الثانوي برعاية 
املدرسةولذلك يرى الباحث أن هذا حبث مهم جلاجة رئيسية ىف . العصرية اإلسالمية

.مية ىف إندونيسياالثانوية برعاية معاهد العصرية اإلسال



١٦

المبحث األول
تعليم اللغة العربيةفى مفهوم المنهج

، )ه وأوضخهأبان(" "األصل الثالثى لكلمة منهج هو 
تعين كلمة .  ١أي سلك الطريق الواضح) بسكون اهلاء(والنهج ). سلكه(

:  ، وقد وردت لفظة منهاج ىف قوله تعاىل ٢"الطريقة الواضح"املنهج ىف اللغة  
))      ((    .

إذن فلسفية لغوية من طريق الواضع هي طريقة صحيحة لتحقيق األهداف، 
وهذا الربنامج حيتوي على عناصر . جيدووسائط لتحقيق اإلهداف حتتاج إىل برناجم

. وأمجعه ىف منهج
، ١٧٥٦أى منهج ىف قاموس وبسرت عام Curriculumكان أول ظهور لكلمة 

من هذا القاموس ١٩٢٨
من هذا القاموس فتقول بأن املقرر ينبغى أن ١٩٠٠أن يكون هذا املقرر معينا حمددا، 

تعريف آخر للمنهج ىف هذه الطبعة يؤدى إىل احلصول على درجة عملية، كما أضيف 
.٣يقول بأن املنهج هو جمموعة املقررات الىت يقدمها معهد تربوى

الدراسى ىف منهج وهو خطة وبرنامج التعليم لتقدم الرتبية  يرى الباحث املقرر 
. و التعليم، وهذا لتحقيق األهداف الرتبية والتعليم و أيضا لرتقية اجلودة املتعلم

.٥٩املرجع السابق، ص تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة،١
، )م١٩٨٩دون الطبع،: مكة املكرمة (، ١ط المناهج أسسها محتواها أنواعها أهدافها تقويمها، عبد اللطيف بن حسني فرج، ٢

.٧ص 
.٢٩، ص )١٩٩١دار املعارف، : قاهرة (، ٣ط لمنهج وعناصره، عمرية، اإبراهيم بسيوىن ٣



١٧

يفات للمنهج قدميا وحديثا وسيقومالباحث فيما يأيت بالقاء وهناك عدة تعر 
:الضوء على هذه التعريفات 

يعرف املنهج بأنه الربنامج الدراسي الذى يطلب من التالميذ تعلمه ودراسته - ١
وعلى هذا فاملنهج هو عبارة عن برامج خمتلفة للدين واللغة العربية والرياضية 

.والرتبية الفنية وغريها
نهج بأنه املقرر الدراسي الذى يدرس لتالميذ مرحلة من املراحل يعرف امل- ٢

.التعليمية والذى تفرتحه وتقرره جهة تربوية رمسية
يعرف املنهج بأنه جممل املعلومات واملفاهيم املعرفية املنظمة بصيغ تربوية - ٣

.ونفسية يسهل على التالميذ تعلمها
ة من املهارات الىت يعرف املنهج بأنه عبارة عن سلسلة منظمة ومتتابع- ٤

.٤سيتعلمها التالميذ
نهج وهو الربنامج التعليم أو استنبط الباحث أناملنظرا من تعرفات السابقة، 

املقرر الدراسى أو  املعلومات واملفاهيم املعرفية املنظمة أو عبارة عن سلسلة منظمة 
.

وحدة واحدة من خطة وبرنامج تعليم اللغة العربية هيمنهجيرى الباحث و
.التعليم لتحقيق جناح ىف تعليم اللغة العربية

.٧، ص املرجع السابقعبد اللطيف بن حسني فرج،٤



١٨

المبحث الثانى
تعليم اللغة العربيةنهجمأسس 

منهج تعليم اللغة العربية يبىن على أسس املنهج بالنسبة على جاجة التعليم، 
.حلاجات الطلبة الذين يعلمون اللغة العربيةلكي يكون تعليم اللغة العربية فعال ومناسبا 

إن أسس املناهج تؤثر قبل كل شئ ىف حمتوى املنهج . ٥مراحل التخطيط والتنفيذ
سم ومن هنا يطلق على هذه األسس ا. وتنظيمه، وتؤثر أيضا ىف أهدافه ومواده وأنشطته

وعليه سوف ال يستغىن عنها ىف عمليات البناء . احملددات الىت حتدد جوانب املنهج
.٦والتطوير والتحسني

إذن أن األسس املنهج لديها آثرات كبرية لنجاج التعليم، إما من جهة أهداف 
. التعليم، وحمتويات أو مواد التعليم ، و ىف تنفيذ أنشطة التعليم

فمثال يرى بسيوين أن أسس . تصنيف هذه األسسواليتفق رجال الرتبية ىف 
٧.

على أن هذه األسس هي أسس فلسفية ونفسية واجتماعية ومعرفية، مع أن وناملنهجيو 
هذه األسس متداخلة كثريا، أو من الصعوبة مبكان الفصل بينها، وخباصة مايتعلق 

.٢٧صاحل ذياب هندى وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص ٥
دار : األردن (، ١، ط اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه على حسني الدليمى و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ٦

.٢١، ص )م٢٠٠٥الشروق، 
.١٨إبراهيم بسيوين عمرية، املرجع السابق، ص ٧



١٩

وأما ىف جمال تعليم اللغة العربية أسس هذه .٨
.٩وية، األسس النفسية، األسس اإلجتماعيةاملنهج هي األسس اللغوية، األسس الرتب

هذه األسس ، ألن )عند رشد أمحد طعيمة(ريويعتمد الباحث على رأي اآلخ
:تشرح خمصصا بأسس املنهج ىف تعليم اللغة العربية، و أما الشرح من هذه األسس منها 

اللغوية األسس -أ
من جنس ينبغي ىف تعليم اللغة العربية أن يستخدم األسس اللغوية، ألنه

.فيها بعناصر اللغةتستخدم لغوي، فريى الباحث أن األسس اللغوية 
:منها يف عناصر اللغة فيها أربعة عناصر، وهناك 

: أألصوات - ١
.علم األصوات والتجويد: وشكلها، ومعانيها، ومبحث هذا العصر  

: : األلفاظ - ٢
.علم الصرف، واملعاجم، وعلوم اللغة، واإلمالء واخلط

علم : : اجلمل - ٣
.النحو والبالغة

علم :ذلك : الرتكيب- ٤
.١٠النحو، وعلم البالغة، واألدب

.٢٢- ٢١طه على حسني الدليمى و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، املرجع السابق، ص ٨
.١٣٥، ص )دون النشر والسنة: مكة (المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمة،٩

. ١٩، ص )ه١٤١٣دار املسلم للنشر والتوزيع، : الرياض (المهارات اللغوية وطرائق تدريسها،أمحد فؤاد حممود عليان، ١٠



٢٠

التربويةاألسس-ب
وقال رشدي أن األسس الرتبوية لبناء منهج تعليم العربية كلغة ثانية جمموعة 
املفاهيم واحلقائق املتصلة بعناصر املنهج األربعة لرئيسية، أي األهداف واحملتوى 

.١١وطريقة التدريس والتقومي
تنطيم وحتديد هذه األسس ربطة عظيمة مع يقصد هنا أن إجراءات ىف 

، كما عناصر املنهج ىف تعليم اللغة منهج تعليم اللغة العربيةالرئيسية منعناصر
. العربية حتتوي على أهداف التعليم وحمتويات التعليم وطرق التعليم وتقومي التعليم

األسس النفسية -ج
واحلقائق واملبادئ يقصد باألسس النفسية لبناء املنهج جمموعة املفاهيم 

ورأى صاحل . ١٢قاة من دراسات علم النفس فيما يتصل بتعلم اللغة وتعليمهاتاملس
ذياب هندى وهشام عامر عليان بأن األسس النفسية هي املبادئ النفسية الىت 
توصلت إليها دراسات وحبوث علم النفس حول طبيعة عملية التعلم الىت جيب 

إن اإلنسان ككائن بشري له خصائص . ١٣ه
بيولوجية ونفسية معينة ىف كل مرحلة من مراحل عمره، فينبغى أن تراعي أثناء وضع 

.١٤املناهج

.٦٣املرجع السابق، صتعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،شدي أمحد طعيمة،ر١١
.٧٥، ص جع نفسهر امل١٢
.٧٥املرجع السابق، ص صاحل ذياب هندى وهشام عامر عليان، ١٣
.١٩إبراهيم بسيوين عمرية، املرجع السابق، ص ١٤



٢١

األحوال النفسية ىف كل األفراد خمتلفة، ومنها ما هي ناجتة عن اختالف ىف 
ىف الطالب هو فرد . ١٥تطورهم، وخلفية االجتماع والثقافة وعوامل من ميالدهم

الوإن . حال عملية التطور
الطفل سوف يتطور حىت إن كان بدون املناهج الرتبوية ىف املدرسة لكن . باألحسن

١٦.
ومعلمني ىف النهجيني املإذن يرى الباحث ىف هذه األسس ينبغي على 

اللغة العربية أن يهتموا نفسية الطلبة، أما هناك لتنظيم أهداف التعليم، وتنظيم تعليم 
حمتويات التعليم، واستخدام طرق التعليم، وتقومي التعليم، لكى يناسب بيئة وقدرة 

.الطلبة ىف تعليم اللغة العربية
األسس اإلجتماعية-د

. ج وتنفيذهاألسس االجتماعية هي القوياالجتماعية املؤثرة ىف وضع املنه
وتتمثل ىف الرتاث الثقايف للمجتمع، والقيم واملبادئ اليت تسود، واحلاجات 

.١٧واملشكالت اليت يهدف إىل حلها، واألهداف الىت حيرص على حتقيقها
عملية االجتماع، ألن لديها وظيفة إلجتماع الطلبة من عليموهومن الت

كإحدى املؤسسات الرتبوية اليت املدرسة  . 
لديها دور كمؤسسة لإلجتماع ألن من خالل هذه املؤسسة، يتكون لدى قدرة 

١٨.

15 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Cet. 15,
(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), H. 45.
16 Ibid, H. 46.

.٤١صاحل ذياب هندى وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص ١٧
18 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, Cet 4, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2011), H. 73.



٢٢

لتفاعل بني املعلم وسائل يرى الباحث أن األسس األجتماعية تكون 
هذه أسس كي يتعلم ، وكذلك تفاعل بني الطالب وطالب اآلخر يهدف والطالب

الكبرية حىت جموعة ) ىف الفصل واملدرسة(ويدرب الطالب منذ جمموعة الصغرية 
).جمتمع(



٢٣

المبحث الثالث
فى تعليم اللغة العربيةعناصر المنهج

يتكون من أربعة عناصر أساسية -كما قال صاحل ذياب هيدي–إن املنهج 
والىت نفصلها . األهداف، واحملتوى، والطريقة والتقوميتشكل كيانا عضويا متكامال، هي 

:فيما يأيت 
أهداف تعليم اللغة العربية-أ

تعريف األهداف- ١
". الغاية"يقصد باهلدف لغة 

املوضوعي الدقيق ألشكال التغري املطلوب إحداثها ىف سلوك الطالب بعد مروره 
.١٩خبربة تعليمية معينة

وبعبارة أدق يقال إن األهداف هي التغريات املتوقع حدوثها ىف شحصية 
وهذه . الطالب بعد مرورهم خبربات تعليمية وتفاعلهم مع مواقف تعليمية حمددة

التغريات حتدث ىف بعض أو مجيع النمو ىف التلميذ وهي النمو العقلى والنمو 
.٢٠اجلسمي والنمو األخالقي والنمو االجتماعي

عملية املرغوبة ىف تعليم بعدنتائج ويرى الباحث أن أهداف التعليم هي 
التعليم، علي سبيل املثال يريد الباحث أن يركز ويعلم ىف تعليم مهارة الكالم، 

.ىف هذا التعليم هي لتنمية الطلبةىف مهارة الكالمالنتيجة ويرغب الباحث 

.٧٥صاحل ذياب هندى وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص ١٩
.٦٣املرجع نفسه ، ص ٢٠



٢٤

أهداف تعليم اللغة العربيةمصادر اشتقاق - ٢
ن يشتق املعلم أهداف تعليم اللغة العربية للناطني باللغات أخرى ينبغي أ

:من عدة مصادر وهي 
الثقافة اإلسالمية )أ

)ب
االجتاهات املعاصرة ىف التدريس)ج
سيكولوجية الدارسني )د
.٢١طبيعة املادة)ه

مع مفاهيم الثقافة تعليم اللغة العربيةينبغى أن تتفق أهدافإذن
. ة أو البيئة املمميزةفاق.اإلسالمية

جلوانب النفسية اعرف املعلم كي ياالجتاهات املعاصرة ىف التدريس  بويهتم املعلم 
تعليم اللغة املتعلمني، أما من باخلاصة

.عة املادةالعربية و سيكولوجية الدارسني و طبي
املقررأهداف تعليم اللغة العربية من كتاب- ٣

:هيوتنقسم هذه األهداف إىل ثالث كفاءات 
كفاءة اللغويةلا)أ

اإلتصاليةكفاءة لا)ب
.٢٢لكفاءة الثقافةا)ج

.٦٤-٦٣السابق، ص املرجع تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة، ٢١
22 D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas X, Cet. 1, (Semarang : Karya
Toha Putra, 2008), hal. ه 



٢٥

هي االستماع، والكالم، اتكفاءة اللغوية هنا حتتوي على أربع مهار ال
لقدرة الطالب أن يعرب الشعور كفاءة اإلتصاليةالتقصد و . والقراءة، والكتابة

هي لقدرة الطالب أن كفاءة الثقافةوأما تقصد من  . والفكرة ىف اللغة العربية
.على ثقافة العربيةيتصل ىف اللغة العربية بالنسبة

عدمت وأيضا.  أو الطالباملتعلمألن اليوجد فيها بلد أو ثقافة حبيث عن بيئة
. تنمية الثقافة اإلسالمية فيها، فقط لتنمية الثقافة العربية

٤ -

:أهداف رئيسية هي 
أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة ا)أ

وىف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن القول بأن . بصورة تقرب من ذلك
:تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف ما يلى 

.تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عند ما يستمع إليها-
اطقني تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الن-

.بالعربية حديثا معربا ىف املعىن، سليما ىف األداء
.تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم-
. تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة-

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها من غريها من اللغات )ب
.ومفاهيمأصوات مفردات وتراكيب 



٢٦

الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب على أن يتعرف الطالب )ج
٢٣.

ألن العامة ىف تعليم اللغة العربية ذه األهداف الباحث أن هيستنبط 
أهداف الرئيسية ىف تعليم مهارات اللغوية، كما معروف أن تعليم اللغة العربية  

ومناسبة على . هي االستماع والكالم والقراءة والكتابةبأربع مهاراتيستخدم 
الثقافة اإلسالمية على مصادر اشتقاق ىف أهداف تعليم اللغة العربية ألن حتتوى 

طبيعة و سيكولوجية الدارسني و رة ىف التدريساالجتاهات املعاصو و 
.املادة

تعليم اللغة العربيةمحتوى -ب
تعريف احملتوى- ١

احملتوى هو عنصر املنهج الثاين وهو نوعية املعارف الىت يقع عليها 
االختيار والىت يتم تنظيمها على حنو معني سواء أكانت هذه املعارف مفاهيم أو 

خصائص املعرفة، : ى يتأثر بثالثة عوامل هي فاحملتو .٢٤حقائق أو أفكار أساسية
.٢٥والتطورات احلادثة ىف هذه املعرفة، وتطبيقها ىف حياة اإلنسان

وقال  رشدي أمحد طعيمة يقصد باحملتوى ىف املنهج جمموع اخلربات 
وكذلك االجتاهات . 

: القاهرة (طرق التدريس اللغة العربية والتربية الدينية  فى ضوء اإلتجاهات التربوية الحديثة، حممود رشدى خاطر وأصحابه،٢٣
.٤٠٧، ص )١٩٨٣. رفدار املعا

.١٠١صاحل ذياب هندى وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص ٢٤
منشورات املنظمة : إيسيسكو (إنتاج المواد التعليمية لبرامج التعليم عن بعد،أعضاء هيئة التدريس جبامعة القدس املفتوحة، ٢٥

.٢٢، ص )م٢٠٠٠اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 



٢٧

والقيم الىت يراد 
٢٦.

املختلفة اليت ايرى الباحث أن احملتوي هو املواد التعليمية
ملعلمني أومنهجيني أو من اخلرباء أواحتتوي على عناصر اخلربات الرتبوية والتعليمة

واملعرفات وتعاليم  احلسنةبصفات ، واملعلوماتاحلديثة، واحلقائقاللغويني
.بنسبة مناسبة على مستوي الطلبةواملفاهيم وأفكار رئيسيةاإلسالمية 

اللغة العربية توىحماختيار أساليب - ٢
وىف. هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند اختيار احملتوى

ما يلى أكثر األساليب شيوعا ىف اختيار حمتوى مادة اللغة العربية للناطقني بغريها 
:
ىف ضوء هذه املناهج  يستطيع أن ينتقي احملتوى اللغوي : املناهج األخرى )أ

.اللغات األجنبية مثل اإلجنليزيةىف املنهج مع األخذ قى مناهج تعليم
اخلرباء مثل املتخصصني ىف ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء : رأي اخلبري )ب

.تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، أو كانوا معلمني أو لغويني
ويقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حول خصائص الدارسني : املسح )ج

.وتعّرف ما يناسبهم من احملتوى اللغوي
. ٢٧وهو حتليل املواقف الىت حيتاج الطالب فيها لالتصال بالعربية: التحليل )د

عدة وخيتاروا أن يهتموا ويأخذوا ندونيسيني اإلعلمني املعلى غى ينب
طلبة اإلندونيسي ىف تعليم اللغة بالاملناهج تعليم اللغات األجنبية مناسبة 

.٦٦طعيمة، املرجع السابق، ص رشدي أمحد ٢٦
.٦٨-٦٧رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص ٢٧



٢٨

اخلرباء اللغة أو عندأن يهتموا وكذالك . حمتوى تعليم اللغة العربيةإلمتامالعربية
.اللغويني إلرشادات ىف اختيار احملتوي

.تعليم اللغة العربية توىحماملعايري الختيار - ٣
:ينقسم إىل مخسة معايري، منها هذه املعايري 

احملتوى صادقا عندما يكونا واقعيا وأصيال ) Validity(معيار الصدق )أ
.وصحيحا علمية فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية

يكون ذا قيمة ىف يعترب احملتوى مهما عندما ) : Significance(معيار األمهية )ب
حياة الطالب، مع تغطية اجلنب املختلفة من ميادين املعرفة والقيم واملهارات 
مهمتها بتنمية املهارات العقلية، وأساليب تنظيم املعرفة أو جعلها للمتعلم أة 

.تتمية االجتاهات اإلجيابية لديه
هتمامات يكون احملتوى متمشيا مع ا) : Interest(معيار امليول واالهتمامات )ج

الطالب عندما خيتار على أساس من دراسة هذه االهتمامت وامليول فيعطيها 
.األولوية دون التصحيح بالطبع مبا يعترب مهما هلم

احملتوى قابال للتعليم عندما يراعى ) : Learn Ability(معيار قابلية للتعليم )د
التدرج ىف قدرات الطالب متمشيا على الفروق الفردية بينهم مراعيا املبادئى

.عرض املادة التعليمية
يكون احملتوى جيدا عندما يشمل أمناطا من ) : Universality(معيار العاملية )ه

فية بني البشر وبقدر ما يكس احملتوى الصيغة االتعليم ال تعرتف باحلدود اجلغر 
.٢٨احمللية للمجتمع ينبغى أى يربط الطالب بالعامل املعاصر من حوله

جامعة أم القرى، دون : مكة (الموجه  فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، القسم األول،رشدى أمحد طعيمة،٢٨
.٢٠٥ص ).السنة



٢٩

حمتوي اللغة العربية، أي يهتم ويؤدي هذه املعيار، ألن ينبغى على كل 
.هذه املعايري بنسبة مناسبة مع أساليب الختيار احملتوى السابق

طريقة تعليم اللغة العربية -ج
التعليمتعريف طريقة- ١

والطريقة اجليدة مىت . إن طريقة التدريسهي أيسر السبل للتعلم والتعليم
التدريس وتعلم التالميذ بأيسر السبل وأكثرها أسفرت عن جناح املدرس ىف عملية 

.٢٩اقتصادا
الذي حييط باملتعلم كي ينشط ويغري من سلوكه، إذا فهمنا من السلوك معناه 

واألساس الذي تقوم عليه هذه. الواسع الذى يشمل املعرفة والوجدان واألداء
النظرية هو أن التعليم حيدث نتيجة للتفاعل بني املتعلم والظروف اخلارجية، وأن 

٣٠.
ويري الباحث أن طريقة التعليم هي أسلوب التعليم  لسهولة بلوغ الدرس 

وهناك أفضل للمعلمني . ناسبةعلى املتعلم، وكل جوانب املواد لديها أساليب امل
أن يستخدمي طريقة التعليم متنوعة لكي شعر الطالب أحوال اجلديدة لدافع 

.محاسة الطالب ىف التعليم
ة هي اليت تقوم على أساس معرفة حيرى عبد الوهاب أن الطريقة الناج

، وذلك بوضع أوال، وذلك بوضع الطالب ىف موقف مولد هلذه احلاجة أو أوال

، ص )م١٩٦٩دار املعارف، : القاهرة (اجلزء الثالث، العملية،تطبيقها -مبادئها-ماداتها: التربية الحديثة صاحل عبد العزيز، ٢٩
١٩٦.

.٢٠-١٩، ص )م١٩٩٣الدار املصرية اللبنانية، ( ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،٣٠



٣٠

الدافع، مث االعتماد على النشاط الذايت لكل طالب، فيالحظ ويبحث ويربط 
.٣١احلقائق، ويعرب عنها بنفسه

ويرى الباحث إن طريقة جيدة هي طريقة الىت تتكون فيها تفاعل املعلم 
يعطى املعلم الدوافع ىف عملية التعليم، و والطالب، وحتريك الطالب للفعال عند 

.بلوغ درسه ومادته
تعليم اللغة العربيةمعايري اختيار لطريقة - ٢

قدم جونسون تصورا جيدا لعملية تعليم اللغة الثانية ميكن أن تشتق منه 
:هذه املعايري  هي . معايري ينبغى ىف ضوئها اختيار طريقة تدريس اللغة الثانية

أن تقدم كافة الوحدات اللغوية اجلديدة ىف سياقات ذات أي : السياقية )أ
.معىن جتعل تعلمها ذا قيمة ىف حياة الدارس

: االجتماعية )ب
. االتصال بني املتعلمني

أي أن يوظف احملتوى اللغوي الذي سبق تعلمه ىف حمتوى لغوى : الربجمة )ج
.بسابقة وىف سياق يفسرهحمتوى اجلديد متصال

أي تقدم احملتوى اللغوى اجلديد بشكل يسمح لكل طالب، كفرد :  الفردية )د
. أن يستفيد

.أي توفري مناذج جيدة ميكن حماكمتها ىف تعلم اللغة:  النمذجة )ه
.أي تعدد أساليب عرض احملتوى اللغوى اجلديد: التنوع )و

، )٢٠٠٣لنشر والتوزيع، دار السالم للطباعة وا: قاهرة (، ٣. ،طالتربية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة، ٣١
.٤٦ص 



٣١

فيها كل من املتعلم واملعلم إن الطريقة اجليدة هي الىت يتفاعل: التفاعل )ز
.واملواد التعليمية

أي أن تعطى لكل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية للمحتوى : املمارسة )ح
.اللغوى اجلديد حتت إشراف وضبط

أي ميكن املتعلم من إظهار أقصى درجات االستجابة : التوجيه الذايت )ط
.٣٢عنده، وتنمية قدرته على التوجيه الذايت

إذن ينبغى على املعلمني أن يهتموا معايري اختيار لطريقة  تعليم اللغة 
العربية، ألن طريقة دقة لديها آثرة عظيمة ملساعدة مفاهيم الطالب على املادة، 

. حىت أحوال تعليم اللغة العربية ىف الفصل تكون اإلنفال
أنواع الطريقة لتعليم اللغة العربية - ٣

ىف جمال تعليم اللغة العربية كلغة ثانية إىل ظهور لقد أّدى التطور التارخيى 
:عدد كبري من طرق تدريس اللغات، وهي على النحو اآليت 

Grammar-Translation)(طريقة النحو والرتمجة )أ Method

تعترب هذه الطريقة من أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعود إىل 
وتعتمد هذه الطريقة على نظرية امللكات . ٣٣عصر النهضة ىف البالد األوربية

العقلية أو التدريب الشكلي ىف علم النفس، تللك النظريات الىت نادت 

.٧١-٧٠ملرجع السابق، ص تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة، ا٣٢
.١٢٧املرجع نفسه ، ص ٣٣



٣٢

بانقسام العقل إىل أقسام أو مناطق، منها ما خيتص بالذاكرة، وحل املشكلة 
.٣٤وغري ذلك

وكانت من رأي أتبع هذه الطريقة أن تعلم اللغات يقوي امللكات  
. ها ىف نواحي التفكري املنطقي والذاكرة وحل املشكالتالعقلية ويشحذ 

على تشجيع املتعلمني -–وقد دأب املدرسون 
على حفظ قطع بأكملها باللغات األجنبية وترمجتها إىل اللغة القومية خاصة 

وكانت ألفاظ القطعة . اخلطبة املشهورة أو قطع الشعرية ذات القيمة األدبية
طلوبة متتاز ببالغة األسلوب واحملسنات البديعية واجلرس احلطاىب كانت امل

تلك القطع على يتو حتوكثريا ما. أكثر مالءمة لتعلم اللغات عن طريقها
. ٣٥األلفاظ بطل استعملها، وتراكيب مقعدة ال يستسيغها احملدثون باللغة

يفضل لفهم تعليم القواعد وترمجة نصوص  يري الباحث أن هذه
ىف تعليم اللغة العربية مستخدمة كما العادةطريقةكتب الرتاث،وهذه 

.سياعاهد السلفية اإلسالمية ىف إندونيمب

ع، الدار العاملية للنشر والتوزي: اخلرطوم (الوسائل،- األساليب-تعليم اللغة للناطقين بغيرها، الطرقعمر الصديق عبد اهللا، ٣٤
.٣٣، ص )م٢٠٠٨

، ص )م١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت (، ١. طتعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، ٣٥
٤٠.



٣٣

Direct(الطريقة املباشرة )ب Method (
وقد مسيت هذه الطريقة باملباشرة، ألنه تفرتض وجود عالقة مباشرة 

، أو بني العبارة والفكرة، من غري حاجة إىل وساطة اللغة بني الكلمة والشيئ
.٣٦األم أو تدخلها

جاءت هذه الطريقة مثرة حلركة الرفض الواسعة لطريقة النحو والرتمجة 
الىت ظهر فشلها ىف االستجابة لألهداف الىت استجدت ىف حقل تعليم 

:وتستند هذه الطريقة إىل عدد من أمهها. اللغات
أن الطريقة الىت-

.
.يستند تعلم اللغات إىل نتائج دراسات علماء النفس املرابطني-
االستماع، فالكالم، : الرتتيب الطبيعى ىف تعلم مهارات اللغة هو -

.٣٧فالقراءة فالكتابة
بدون ىل أو لغة أمي ويرى الباحث أن هذه الطريقة تكون لغة أو 

ينبغي لكن. يف إلقاء مواد التعليميةاستخدام لغة املعلم واملتعلم احلقيقي 
، حني قدرة الطالب ىف الكالمهذه الطريقة على املعلم أن يستخدم

وهذه طريقة مستخدمة ىف تعليم اللغة العربية مبعاهد .واليوافق مع املبتدئني
.العصرية اإلسالمية ىف إندونيسيا

، )م٢٠٠٢دون النشر والتوزيع،: الرياض (طرائق التدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،عبد العزيز بن سعود اإلسالمية، ٣٦
. ٦٢ص 

.٣٦عمر الصديق عبد اهللا، املرجع السابق، ص ٣٧



٣٤

Audio-Lingual)(الطريقة السمعية الشفوية )ج Method

ظهرت هذه الطريقة استجابة ألمرين مهمني ىف مخسينات وستينات 
القرن العشرين، ومها قيام عدد من علماء النفس واللغويني بدراسة اللغات 
اهلندية غري املكتوبة بالواليات املتحدة األمريكية، وتطور وسائل االتصال بني 

.٣٨قّرب املسافة بني أفرادهاالشعوب مما
لغة "يرى أنصار هذه الطريقة الىت تتجنب استخدام اللغة الوسيطة 

" املتعلمني األصلية
وذلك من خالل قواعدها وأصوهلا وتراكيبها ال من خالل قواعد لغة أخرى، 

س متحدثا باللغة املتعلمة وال شيئ وأن الوقت القصري الذي يقضية الدار 
غريها أجد بكثري من الوقت الذي يقضية متحدثا باللغة األخرى من خالل 

. ٣٩الرتمجة عن لغته األوىل
تعتمد هذه الطريقة على النظرية السلوكية الىت تفسر عملية تعلم 

ومن أهم املبادئ اليت . 
:عليها الطريقة السمعية الشفوية ما يلي اعتمدت 

.تعلم اللغة األجنبية ىف األساس عبارة عن عملية تكوين عادة آلية-

.١٣٣رشدي أمحد طعيمة، املرجع السابق، ص ٣٨
، ص )م١٩٨٨دار الفيصل الثقافية اململكة العربية السعودية، : الرياض (، ١. طتدريسا واكتسابا، .. اللغةحممود أمحد السيد،٣٩

٢٢٨.
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ميكن تعلم مهارات اللغة على حنو فعال إذا قدمت العناصر املراد -
تعلمها ىف اللغة اهلدف ىف شكلها املنطوق قبل أن تقدم ىف شكلها 

.املكتوب
.لغة أفضل من التحليليقدم القياس أساس لتعليم ال-
إن املعاىن الىت حتملها ألفاظ اللغة بالنسبة للناطقني األصلني باللغة ال -

. ٤٠ميكن تعلمها إال عن طريق السياق اللغوي والثقايف

عملية ،وتنفيذ حبيث يبداء الدرس من األستماع حيت الكالمومهارة الكالم
.عمل اللغوياملالتعلم يف هذه طريقة أكثر يف 

Reading)(طريقة القراءة )د Method

التعلممقسمةترتكز فيقطاعاتقصريةمثويسبقكل قسممنقائمة ، ومواد أجنبية
.٤١أو الصورالسياق الكلماتذات املعنىوسيتم تدريسمن خالاللرتمجة، و 

الطالبلديهم يكون والغرض من هذه الطريقة هي أن
وذلك واملختلفة أشكال الكلماتالصحيحةعن يكفياملخزون املعرفةو 

.٤٢يف شكاللكالم عندماتشاركفي حمادثةميكن أن تتحقق لتسهياللكتابة و 

.٤٠عمر الصديق عبد اهللا، املرجع السابق، ص ٤٠
41 Juwairiyah Dahlan, Metode Mengajar Belajar Bahasa Arab, Cet. 1, (Surabaya : Al Ikhlas,
1992), hal. 113
42 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Cet. 1, (Semarang : Need’s Press,
2009), hal. 51
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يرى الباحث أن هذه الطريقة هي تركيز على تعليم القراءة الىت فيها 
النصوص ىف كتاب تعليم اللغة العربية مث أن يفهم فكرة رئيسية من قراءة 

طريقة هذهعابوط. النصوص السابقة أو تركيز على تصحيح قراءة الطالب
.لتنمية قراءة الطالب

Selective)(الطريقة اإلنتقائية )ه Method

املادة فيلغة أجنبيةأمام تقدمي هي طريقة الطريقة اإلنتقائية 
النحو ، وطريقة الطريقة املباشرة، مثل متنوعةجمموعات بعدة طرقبالفصل

خللق معلمني هذه الطريقةتعطياحلرية للحىت أن ، و ٤٣القراءةالطريقة والرتمجة و 
.٤٤الطريقة

أمسائها الشائعة األخرى هي . هناك تسميات كثرية هلذه الطريقة
الرغم من تعدد وعلى . الطريقة التوليفية، والطريقة املختارة وطريقة املعلم

املصطلحات اليت تطلق على هذه الطريقة، فإنه تعىن على شيئ واحد وهو 
حترر املعلم من قبضة االنتماء الضيق لطريقة تدريس معينة ، وأخذه 
األساليب اإلجيابية ىف الطرق املختلفة من أجل توظيفها ىف التدريس حسب 

.٤٥معطيات املوقف التعليمي ىف صفوف اللغة
بيان سابق، يرى الباحث أن الطريقة االنتقائية هي اليت استنادا من

تصح لتعليم اللغة العربية للناطني بلغات أخرى ملا متتاز به من مرونة وحرية 

43 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet. 2, (Bandung : Humaniora, 2007),
hal. 129-130
44 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Cet. 2, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2011), hal. 196

.٤٨- ٤٧عمر الصديق عبد اهللا، املرجع السابق، ص ٤٥
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ىف اختيار  األسلوب األمثل ىف تعليم اللغة بدون التقيد بطريقة تدريس معينة 
.أو الوالء هلا

تعليم اللغة العربيةتقويم-د
مفهوم التقومي- ١

تقومي هو عملية متتابعة ومستمرة ملعرفة اجلودة من األشياء، بنسبة الإن 
.٤٦خذ املقرراتفكرات ومعايري معينة أل

وبالنسبة للطالب يعمل تقومي على تزويده بالتغزية الراجعة حوله تعلمه 
ويكشف له عن مدى حتصيله واستيعابه لألهداف املتواخاة، ويربز له مدى تقدم 

ضعف اليت اليزال يعاىن منها، ويف ضوء نتائج التقومي الذى أحرزه ونقاط ال
يتمكن املتعلم من مراجعة تقدمه التعليمية وإعداد خطة عالجية للتغلب على 

هي تنفيذ التقومي لقدرة اللغة غاية يف و . ٤٧املشكالت والصعوبات الىت تواجه
.٤٨قدرة الستخدام اللغة

الطالب هو أنشطة ملعرفة نتائج اللغة العربيةويرى الباحث أن تقومي تعليم
اللغة العربية، حىت يعرف املعلم قدرة تعليمأو اإلعالم عن تقدم الطالب ىف 

. الطالب ىف تعليم اللغة العربية
الوسائل اليت يستخدها املقوم كثرية ومتنوعة، فقد تكون االختبارات، وقد 

التقارير الذاتية، أو تكون املالحظة، وقد تكون االستبانة، أو دراسة احلالة، أو 
ويهمنا هنا أن . 

46 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Cet. Ke-2, (Jakarta Pusat : Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hal. 8

.٣٩٩، ص )م١٩٨٩بدون مطبعة، (، ٣. طأساليب تدريس اللغة العربية،حممد على اخلوىل، ٤٧
48 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa, cet. 1, (Jakarta : PT.
Indeks, 2011), hal. 8



٣٨

نلقي األضواء على االختبارات وذلك باعتبارها أهم ما يلجأ إليه املعلمون 
.   ٤٩اآلن

إذن وسائل التقومي لديها متنوعة، بل كما عرف الباحث أن تعليم اللغة 
تعليم وسائل تقومي كاملعلمني اإلختبارات  أكثر يستخدم العربية ىف إندونيسيىا 

.اللغة العربية
لتعليم اللغة العربيةأنواع التقومي - ٢

: إىل أربعة أنواعالتقوميينقسم
التقومي التصنيفي)أ

التقومي التكويين)ب
ييصالتقومي التشخ)ج
.٥٠التقومي التجمعي أو الشاملي)د

يهدف لوضع جمال الطالب التقومي التصنيفي هو ملعرفة سلوك الطالبإن 
هو ملعرفة تقدم تعلم لتقومي التكويينوا. بنسبة القدرة والكفاءة و املرغوب وغريها

هو ملعرفة الصعوبة أو املشكلة والتقومي التشخيصي. الطالب مدى عملية التعليم
وأما التقومي . الطالب ىف التعليم و يهدف به حلل الصعوبة أو املشكلة ىف التعليم

ىف وقت التجمعي أو الشاملي
).لإلندونيسيا(معني ورمسي، على سبيل املثال سيمسرت 

ىف تعليم اللغة العربيةالتقوميمبادئ - ٣

دار : الدمام (، ١. طدليل المعلم إلى صياغة األهداف التعليمية السلوكية والمهارت التدريسية،حممد السيد حممد مرزوق، ٤٩
.١٣٢، ص )م١٩٩٦ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، 

50Moh. Mastna HS dan Erta Mayudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Cet. 1,
(Tangerang Selatan : Al Kitabah, 2012), hal. 12
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:يبين التقومي على األسس التالية 
اإلتساق مع األهداف-أ

يةالشمول- ب
التكاملية- ج
أن يبىن على أساس علمي-د
يةلتعاونا- ه
االستمرارية-و
.٥١االقتصادية-ز

على التعليم لكي يركز املعلم اإلتساق مع األهداف أن الباحث يري
هي البد على تقومي من مجيع والشمولية. بنسبة مناسبة بأهداف التعليم

دوات يف التقومي ولكل أداوات توجد البيانات هي تنوع األوالتكاملية. اجلوانب
يعىن لديه صفة صدق و املقوم وأن يبىن على أساس علمي.على تقدم الطالب

والتعاونية. لديه القدرة
هي تنفيذ االقتصاديةوأما . هي التقومي البد أن يكون برنامج التعليمواالستمرارية

. والنتفيذ واملالوقتتبذير الالتقومي باالنفعال دون 
ىف عملية التقومي ىف تعليم اللغة العربيةخطوات- ٤

التقومي ليس نشاطا بسيطا ولكنه عملية معقدة حتتوي كثري من األنشطة 
و يرى الباحث أن هذا اخلطوات العامة ىف تقومي التعليم تستطيع أن تكون 

:اإلرشادات لتقومي تعليم اللغة العربية كما يلي 
حتديد اهلدف من التقومي )أ

51Moh. Mastna HS dan Erta Mayudin, op. cit, hal. 29
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.الىت ميكننا أن جنمع منها معلومات تقريبية متصلة باهلدفتقرير املواقف)ب
.حتديد كمية املعلومات الىت حتتاج إليها)ج
قة املالظة و امثل االختبارات وبط. تصميم وبناء أدوات وأساليب التقومي)د

.قوائم اجلرد
.مجع البيانات باألدوات املقررة ومن املواقف احملددة)ه
. ة ميكن منها االستدالل واالستنتاجحتليل البيانات وتسجيلها ىف صور )و

.ويستعان ىف هذه اخلطوة باألساليب اإلحصائية والتوضيحية املختلفة
)ز

.منها إىل حكم أو قرار
.٥٢إصدار احلكم أو القرار)ح

ىف تعليم اللغة العربيةإختبارات اللغة- ٥
يرى الباحث املعلـم ىف إندونيسـيا أن يسـتخدم االختبـارات كوسـائل رمسـي 
لتقــــومي، وكــــذا لــــك ىف تعلــــيم اللغــــة العربيــــة، ولــــذلك يضــــع الباحــــث عــــن شــــرح 

:االختبارات ىف هذا البحث ليكون شرحا واضحا كمايلي 
ةوصفات االختبارات اجليدامل)أ

لكــي يوصــف االختبــار بأنــه جيــد وخــال مــن الثغــرات اللغويــة والفنيــة، 
:اخلرباءجيب أن يتميز بعدة صفات حددها خرباء االختبارات من 

الثبات)١
الصدق)٢

.١٢٣- ١٢٢صاحل ذياب هندى وهشام عامر عليان، املرجع السابق، ص ٥٢
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سهولة التطبيق)٣
التمييز)٤
.٥٣املوضوعية)٥

يقصد بالثبات عدم التذبذب ىف االختبار إذا ماقصد به أن يكون 
ىل أي مدى يقيس الشيئ الذى وضع ويقصد بالصدق هو إ. مبثابة املقياس

ويقصد بالتمييز هو أن يكون االختبار فيه القدرة على التمييز . من أجله
وتقصد باملوضوعية هي أن يكون . بني خمتلف الدارسني من حيث األداء

.االختبار فيه موضوعيا ىف قياسه النواحي أعد لقياسها
إختبار اللغة العربية من حيث أدائها)ب

االختبــــار الــــذي يقــــدم فيــــه هــــوأو االختبــــار اللفظــــيشــــفهياالختبــــار ال)١
الطالــب اإلجابــات شــفهية أو بتعبــري آخــر هــو االختبــار الــذي يســتخدم 

اللغـــة العربيـــة ىف اكتســـاب املهـــارات ودارســـخرجـــه ملعرفـــة التقـــدم الـــذي أ
والقدرات اللغويـة عـن طريـق التعبـري الشـفهي كـالقراءة اجلهريـة واحملفوظـات 

.واألسئلة املباشرة
االختبار الذي يقـدم فيـه الطالـب اإلجابـات مكتوبـة االختبار التحرير هو )٢

الـــذي أحـــرزه أو بتعبـــري آخـــر هـــو االختبـــار الـــذي يســـتخدم ملعرفـــة التقـــدم 
اللغـــة العربيـــة ىف اكتســـاب املهـــارات والقـــدرات اللغويـــة عـــن طريـــق دارســـو 

.٥٤التعبري التحريري اإلنشاء واإلجابة عن األسئلة

ململكة العربية السعودية، ا: الرياض (، ١طاللغة العربية لغير الناطين بها،إضاءات لمعلمي عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، ٥٣
.٩٤، ص )م٢٠١١

54M. Fachruddin Djalal, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa Asing/Arab, (Malang : IKIP
Malang, 1989), hal. 28-29
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تبــــار خاال،بســــابقني يتعاونــــان ويرتبطانالختبــــارين االيــــري الباحــــث أن 
ســـــوف يعـــــرف املعلـــــم إجابـــــة مباشـــــرة مـــــن الطالـــــب وجيتنـــــب مـــــن الشـــــفهي 
يســـتطيع أن فعـــل االحتيـــال، علـــى ســـبيل وأمـــا بـــالتحريري هنـــاك . االحتيـــال

. املثــال، يقلــد الطالــب إجابــة مــع طالــب األخــر
الطالـــب يعطـــي اإلجابـــة بالكمـــال، ألن يعطـــى املعلـــم الفرصـــة علـــى الطالـــب 

.إلمالء اإلجابة على األسئلة
شكلهاإختبار اللغة العربية من حيث )ج

Objective(االختبار املوضوعي )١ Test (اختبار إجابته حمددة ال خيتلف هو
.٥٥عليها املصححون

:وينقسم هذا االختبار إىل أربعة أنواع، منها 
علــى ، كمــا يعطــي الباحــث )Multiple-Choice(االختبــار مــن متعــدد )أ(

:املثال سبيل 
)١(جدول 

"ار من متعددياالخت"أسئلة 
:ضع دائرة حول حرف اجلواب الصحيح

.صاحىب أمس... نظرت .١
أبا. أيب          ج. أب         ب.أ

.٥، ص )م٢٠٠٠الفالح للنشر والتوزيع،دار : صويلح (، ١.ختبارات اللغوية، طزالاحممد على اخلويل، ٥٥



٤٣

علــى ، كمــا يعطــي الباحــث )True-False(االختبــار الصــواب واخلطــأ )ب(
:املثال سبيل 

)٢(جدول 
"الصواب واخلطأ "أسئلة 

!تيةاآلملة اجلصحح 
إن األوالد جمتهدين.١

ــــار املوازحــــة )ج( كمــــا يعطــــي الباحــــث علــــى ســــبيل ،  )Matching(االختب
:املثال

)٣(جدول 
"ةوجاز االختبار امل"أسئلة 

!وضع اجلواب ىف الفراغ
٢المجموعة ١المجموعة 

املبتداء.  ١
اخلرب       . ٢

اسم مرفوع ىف وسط اجلملة. ١
اسم مرفوع ىف أّول اجلملة.٢
مجلة مفيدةاسم مرفوع يكّون مع املبتداء . ٣

، كمــا يعطــي الباحــث علــى ســبيل )Completion(االختبــار التكملــة )د(
:املثال 



٤٤

)٤(جدول 
"التكملةباالختبار "أسئلة

!أكمل مجلة مما يلي برتكيب يتكون من عدة كلمات
... إن تقراء.١

Essay(االختبار املقال )٢ Test ( يقصـد بـه إذا مل يكـن موضـوعيا، هنـا يكـون
الميكــن فــرض إجابــة واحــدة علــى ويف هــذه احلالــة . اجلــواب فقــرة أو مقــاال

.٥٦مجيع الطالب
)٥(جدول 

"املقالباالختبار "أسئلة
!أجب األسئلة مما يأتى 

ما هو املبتداء و اخلرب ؟.١

املعلــــــم يف ســــــابقة، اســـــتخدم اليـــــرى الباحـــــث أن مجيــــــع االختبـــــارات 
ىف و اختبــار موضــوعي مــن متعــدد، أكثــر باختبــار مقــال وإندونيســيا الزمــا و 

تعليم اللغة العربية يضع املعلم اختبار موضوعي من متعـدد ىف قسـم األوال و
.االختبار املقال يف قسم الثاىن

، ص )م١٩٩٨دار الفالح للنشر والتوزيع، : صويلح (إعدادها وإجرائها وتحليها،: االختبارات التحصيلية على اخلويل، حممد٥٦
١٢.
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لثالثالفصل ا
منهجية البحث

همنهج البحث ومدخل-أ
يهدف هذا . يستخدم الباحث ىف هذا البحث املنهج الوصفي التقوميي

البحث إىل وصف ظواهر أو أحداث أو أشياء ويهم أيضا بتقرير ماينبغي أن تكون 
وال. عليه األشياء والظواهر الىت يتناوهلا البحث، وذلك ىف ضوء قيم أو معايري معينة

يقتصر البحث الوصفي على مجع البيانات وتبويبها، وإمنا ميضى إىل ما هو أبعد من 
.١ذلك ألنه يتضمن قدرا من التفسري هلذه البيانات

أما مدخل هذا البحث فهو املدخل الكيفى، ألن الباحث ىف هذا البحث 
إىل جانب العرض والوصف والتحليل لتقومي النتائج يدعم حبثه بالتحليل الكمى 

.االحصائى
مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها-ب

الثانوية البنني املدرسةفىوجمتمع هذا لبحث يتكون من معلمي اللغة العربية
لصف حادي عشر الذى حيتوى على ثالثة وايل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقيةمبعهد 

وايل الثانوية البنني مبعهد املدرسة، ومدير ٢٠١٣-٢٠١٢فصول للعام الدراسي 
.، وأما عينته فهي مجيع جمتمع البحثصاجنا فونوروغو جاوا الشرقية

) ١(و معايري اختيار جمتمع البحث الكيفي، هي 
) ٣() ٢(املعلومات والبيانات الىت حيتاج للبحث إليها 

، ص )١٩٧٨دار النهضة العربية، :مصر (مناهج البحث فى الربية وعلم النفس،جابر عبد احلميد جابر و أمحد خري كاظم، ١
١٣٦.
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مواقف ) ٧(تمع مستمرة ) ٤(
٢ .

متغيرات البحث-ج
الىت ومتغريات البحث التابعةالبحثيعد املنهج هو املتغري املستقل يف هذا 

:ما يأيتهي فيستطيع البحث أن يصل إليها 
منهج تعليم من األهداف، وتقصد باألهداف ىف هذا البحث هي األهداف املقررة - ١

.وايل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقيةبمعهد الثانوية البنيناملدرسةفىالعربيةاللغة 
من عات املقررة و املوضهي الكتب وفى هذا البحث ، وتقصد احملتوياتاحملتوي- ٢

وايل صاجنا فونوروغو جاوا بمعهد الثانوية البنيناملدرسةفىمنهج تعليم اللغة العربية
.الشرقية

الثانوية املدرسةتعليم اللغة العربية فىالتعليم الىت استخدامها املعلم ىف عملية ةقيطر - ٣
.وايل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقيةبمعهد البنين

أدوات البحث -د
إن أدوات البحث الذي يستخدمها الباحث جلمع البيانات ىف هذا البحث 

:هي كما يلى 
املقابلة- ١

احملاورة فعلتها على فرقتني مها احملاورة مبقصود معني،املقابلة هي 
وتعترب . ٣

2Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan : Hilal, 2007), H. 199.
3Lexy.J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 29, (Bandung : Remaja
Rosdakarya,2011), H.135.
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استبيانا شفويا، فبدال من كتابة اإلجابة فإن املستجوب - إىل حد كبري-املقابلة
.٤يعطي معلوماته شفويا ىف عالقة مواجهية

الثانوية املدرسةمدير يستخدم الباحث املقابلة لنيل املعلومات من
من يريد الباحثو . وصفي معهد وايل صاجنا فونوروغو جاوي الشرقيةعنالبنني
وايل صاجنا فونوروغو جاوا عهد الثانوية البنني مباملدرسةاللغة العربية ىف يمعلم

أن ينال البيانات حول األهداف وطرق التعليم الىت تستخدم فيها، الشرقية
.املوضوعات الدراسيةو فيها الكتبوحمتوى 

االستبانة- ٢
تعتبري االستبانة أداة مالءمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق 
مرتبطة بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل 

.٥عدد األفراد املعينني مبوضوع االستبانة
اجلودة من مديالبيانات أن جيمع اللغة العربية يمن معلميريد الباحث
وايل عهد الثانوية البنني مباملدرسةىف التعليم املستخدمةةقيطر األهداف،واحملتوي، ال

.صاجنا فونوروغو جاوا الشرقية

.٣٥٠، ص)١٩٨٢وكالة املطوعات،: الكويت (، ٦، ط أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، ٤
، ص )م١٩٨٧دار الفكر،: عمان (أساليبه، -أدواته-البحث العلم، مفهومهذوقان عبيدات وعبدالرمحن عدس وكايد عبد احلق،٥

١٣٥.



٤٨

مصادر البيانات -ه
ليكون التحليل والتقومي ىف هذا البحث واضحا، يأخذ الباحث البيانات من 

وايل صاجنا معهد والوثائق الدراسية ىف )Human Resource(املصادر اإلنسانية 
.منهج تعليم اللغة العربيةفونوروغو جاوا الشرقية عن 

املدرسةمدير ) ١: (يأخذ الباحث البيات هلذا البحث من أربعة مصادر 
ىف معلم اللغة العربية ) ٢(وايل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقية، عهد مبالثانوية البنني

الوثائق، وهي ) ٣(وايل صاجنا فونوروغو جاوا الشرقية، معهد بالثانوية البنيناملدرسة
.اليت ترتبط مع هذا البحث

أساليب تحليل البيانات- و
لتحليل البيانات اليت تتجمع ىف هذا البحث يستخدم الباحث مدخلني هي  

Descriptive Analysis(ويستخدم الباحث التحليل اإلحصائي الوصفي . كمي وكيفى

Statistic(بالنسبة املئوية ويستخدم الكيفي لباقي املواد.
ويستند الباحث على نتيجة التجريد ىف احلصول على النسبة احلصول على 
النسبة املئوية الىت تعكس احتياجات الطالب إىل تعلم اللغة العربية وأراء املعلمني عن 

وذلك . غو جاوا الشرقيةوايل صاجنا فونورو عهد مبمالءمة منهج تعليم اللغة العربية 
:باتباع املعادلة التالية 

ن
د
م
100

:البيان 
سبة املئويةالن= ن، ن 
ةعدد إجابة نعمجمموع= م= م 
جمموعة مجيع اإلجابات= د د د 



٤٩

ويتم تناول النتيجـة االحصـائية كبنـد مـن بنـود االسـتجابة مـن خـالل اجلـداول 
ويـأتى . الىت تضـم االسـتجابات وعـدد التكـرار والنسـبة املئويـة الـىت تشـمل هـذه التكـرار

.  بعد كل جدول تعليق يوضح ما يعرضه اجلدول قبل أن يتم حتليله ومناقشته
) قيمة واحدة(١هلا " نعم"بة إجا: التالية قيمالباحث كل إجابة بالأعطي

).صفر(٠أو الجييب هلا " ال"واإلجابة ) نصف(٢/١هلا " إجابة إىل حد ما
)٦(جدول 

قيمة اإلجابة
الجييب/الإىل حد مانعماإلجابة
)صفر(٠)نصف(٢/١)واحدة(١القيمة

:املنهج استخدم الباحث التقديرات جودة وإلصدار احلكم على 
)٧(جدول 

املنهججودة إصدار احلكم على 
النسبة المئويةتفسيرالتقديراترقم
١٠٠-٩٠)A(أ ممتاز١
٨٩-٨٠)B(ب جداجيد٢
٧٩-٦٠)c(ج جيد٣
٥٩-٤٠)D(د مقبول٤
٣٩-٠٠)E(ه راسب٥
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مراحل تنفيذ البحث -ز
بعد مرور مراحل نتفيذه باإلجراءات - مبساعدة اهللا تعاىل-يتم هذا البحث 

:امليدانية الىت تبدو باجلدول اآليت 
) ٧(جدول 

مراحل تنفيذ البحث
املكانمرحلة التنفيذالشهر رقم

١
الشهور قبل 

ديسمرب
٢٠١٢

بيدأ الباحث ىف تنفيذ الدراسة 
باإلطالع على مشكالت البحث 

.ىف ميدان البحث

بفونوروغو 
وباتو

٢
منتصف يناير 

٢٠١٣
يشرع الباحث ىف كتابة خطة 

.الرسالة
باتو

٣
يقدم الباحث خطة الرسالة ٢٠١٣أول مارس

للجامعة ملشاركة مناقشة اخلطة 
باتو

٤
منتصف مارس 

٢٠١٣
يقوم الباحث باستعداد مستلزمات 

إجرائية البحث
باتو

٦
منتصف مارس 

٢٠١٣فرباير 
قابلةللمدير واملعلمني ومجع تقدمي امل
الوثائق

فونوروغو

فونوروغواالستبانة للمعلمني والطالب تقدمي٢٠١٣آخر مارس٧

٢٠١٣أبريل أول ٨
يبدأ الباحث ىف كتابة عرض بيانات 

البحث وحتليلها
باتو



٥١

٩
منتصف 

٢٠١٣أبريل

يقوم الباحث مبراجعة البحث 
املكتوبة وتصويب األخطاء ىف 

الكتابة 
باتو/ماالنج

٢٠١٣أبريل آخر ١٠
يقدم الباحث حبثه اجلاهز لرئيس 
قسم تعليم اللغة العربية وتسجيله 

.ىف مناقشة البحث
باتو

باتو/ماالنج.يصحح الباحث حبثه بعد املناقشة٢٠١٣مايوأول ١١



٥٢

الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

حبث الباحث يف الفصل الرابع بأربعة املباحث وهي املبحث األول عن التعريف 
الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا املدرسةمبيدان البحث أو عرض البيانات العامة يف 

إلجابة أسئلة وحتليلها قابلةعرض بيانات املفونوروغو جاوا الشرقية، واملبحث الثاين 
وحتليلها ستبانة عرض بيانات اال، واملبحث الثالث عنوالثاين، والثالثالبحث األول

.مناقشة نتائج الدراسة وتفسريهاالرابع، واملبحث الرابع عنإلجابة أسئلة البحث 

التعريف بميدان البحث: المبحث  األول 
٥٧لثانوية للبنيناالمدرسةو " والي صانجا"معهد تاريخ تأسيس-أ

ة فرتةالدينية اإلسالميللدعوةفرتة االستعمار اهلولندي يف إندونيسياكانت 
اليزال متخلفة جدا، ، أحواله )Villageعابر" (عابرقرية"يف كذلك و .عقبات وصعوبات

واالجتماعية والثقافية، وخاصة يف جمال ممارسة الشعائر ، والتعليم،االقتصاديةتاال
كان .حيث .الدينية اإلسالمية

املعاصي اعتادوا على أعمال ، الذين يف جمتمعاإلسالم يف ذلك الوقت حتديا صعبا تعليم 
تغيري لالذين سعواجمتمع عابر رجالهو أحد طيبحممدأستاذ، و مثل القمار واخلمور

.من خالل التعليمهم، سلوك
أستاذ أمحد طيب، وأستاذإبراهيم طيب، وأستاذ (أبنائهأرسل ،آملهلتحقيق 

علومهفي تعميق يفالو اإلسالم إىل معهد اإلسالمية السلفية لتعليم )  إسحاق طيب
معهد السلفية و ) Joresan Boarding School(فونوروغو،  كمعهد السلفية جوريسان 

.م٢٠٠١٣مارس ٥٧١٢
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رف والعلوم اعلتكامل وتنمية املمث ).Tegal Sari Boarding School(تيجال ساري 
دعا ، و )Darussalam BoardingSchool(دار السالماحلديثةمعهدإىلأرسلهمأبنائهلدى

.اإلسالمية الداخليةمعاهدإىل ابنهأصدقائه الرسال 
بستان العلوم املدرسة"تأسست أول مؤسسة تعليمية إسالمية يف شكل

الصباح  تغيريأنشطة التعليم ىف املساء مثكانت يف البداية،. م١٩٤٦اإلسالميةيف عام 
االبتدائية منبع اهلدى املدرسةبتغيري االسم رمسية ىف إندونيسية، وكذلكاملدرسةك

م١٩٥٨، افتتح يف عام املدرسةالستيعاب خرجيي هذه .م١٩٥٨االسالمية يف عام 
، مث تغري امسها مباهج تربية املعلمني "الثانوية للمعلمنياملدرسةب"مسيت املدرسةمتقدمة 

أن تكون تغريت مرة أخرىم،١٩٨٠يف عام و . م١٩٧٢االسالمية يف عام واملعلمات 
) TMT(وتربية املعلمات اإلسالمية خاصة للطالب ) TMI(تربية املعلمني اإلسالمية 

.خاصة للطالبات
م، ١٩٦١عاموىف . امن عابر وحوهل، جاء مجيع الطالب م١٩٦١قبل عام 

هذه ولذلك اجتاحت ، )Ponorogo(فونوروغو تسعة طالب من مناطق خارججاء 
، فأسس أستاذ حممد طيب معهد معوصوهلممن خمتلف املناطق. سكن الطلبةلاملدرسة

.م١٩٦١أبريل ٤وايل صاجنا عابر املوافق ىف تاريخ 
باسم وايل صاجنا هلذه املعهد ألن وجد قصة اجلهود تسعة األولياء ىف اختيار 

جهود األولياءألن. اإلسالم  ىف إندونيسيا، خاصة جبزيرة جاوىانتشار
، فإن الطالب األوائل الذين وغري ذلك. املعهديف قلب مؤسساالنطباعالتسعةكان

.ناطقهناك تسعة أشخاص من خمتلف املمعهد وايل صنجا جاءوا إىل 
مث أعلن أستاذ أمحد طيب و . الوقف، يرجو املؤسس على تنمية املعهد ىف يوم املستقبل

أن معهد وايل صاجنا فونوروغو بكل ثروته فأوقفه ) ؤسساملمها إبنا(أستاذ إبراهيم طيب 
من أسرة كبرية معهد واىل صاجنا  شحص ١٥ومها اختارا . رتبية اإلسالميةالألمهية 

:على الوقف املذكورة لكي معهد وايل صاجنا كمدبرين
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سعادة احلياة ىف الويساعد جمتمع برعاية أحكام اإلسالم، الرتبيةمؤسسة تقومأن .١
. الدنيا واآلخرة

من مستوى بستان األطفال، واإلبتدائية، تربية التعليمالرتبيةمؤسسة ؤدي تأن .٢
.املعلمني و املعلمات، حيت اجلامعة

رتبية بتفضيل إجتاهات الرتبية إىل تقوىاهللا، ويعمل عمال المؤسسة أن يكون .٣
، وويعتمد يةر حبالعلم، ويفكر يفوسعتصاحلا، ويتخلق باألخالق الكرمية، وي

.على النفس، وحيب الوطن
.أن يكون مكان العمل إلعالء كلمات اهللا.٤
.يحزب السياسيفيشرتك الأن .٥

أعلى املعهد كرئاسةجملس "ة هي وأمرأيضا على الناذرين إلقامة املؤسسة بقانوني
ذىلوقف اللتنفيذية أمانة عهد وايل صاجنا  عابر فونوروغو وممؤسسة ىف هيكل تنظيم 
.لوقفلكتب ىف ميثاق اإلعالن 

٥٨الثانوية للبنينالمدرسةو والي صانجاعهدمالفىاالموقع الجغر -ب

رجينسي، و "سيمان"نطقة فرعية، ومب"عابر"قع معهد وايل صاجنا ىف قرية ي
وأما ".فونوروغو"رجينسيمن مركز ٧، كيلمرتا "جاوىالشرقية"ة قاطعمب، و "فونوروغو"

.عهد وايل صاجنامقع ىف بيئة الثانوية للبننياملدرسة

.م٢٠٠١٣مارس ٥٨١٢
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٥٩والي صانجاعهدالثانوية للبنينبمالمدرسةفى الوجهة و الرسالة-ج

الوجهة-١

أن تكون املؤسسة الرتبوية والتعليمية اإلسالمية بروح املعهدية املتفوقة ىف 
. اإلميان والتقوي، ويف العلم والتكنولوجي، وسعيد يف الدنيا واآلخرة

الرسالة-٢

اهللا، والعامل عمال صاحلا، وى تقيف : تربية اجليل الناشئ جيال متفوقا)أ
التفكري، واملعتمد على واملتخلق باألخالق الكرمية، وواسع العلم، وحر 

.النفس، واحلب للوطن
تربية كوادر األمة الراقني ذوى شخصية خملصة، مقتصدة، معتمدة على )ب

.النفس، متآخية أخوة إسالمية وحرة
دمة ألجل الدين والبالد اخلسؤلية و املإعداد املواطنني املسلمني املتفوقني ذوى )ج

.واألمة والشعب
.املتأهلة القائمة على شخصية معهدية إسالميةإجراء الرتبية املمتازة، )د
.  دمة الواضحة ملصلحة األمة عن طريق التعليم والدعوةتقدمي اخل)ه

٦٠بمعهد والي صانجاالثانوية للبنينالمدرسةؤسسةمراض غأ-د

تكوين مسلم مطيع متنسك متخلق بأخالق كرمية .١
.وحفظهاالصحيحة و القراءةتعليم قراءة القرآن.٢
جنليزية شفهيا وكتابة اإلعربية و اللغة التعليم .٣

.م٢٠٠١٣مارس ٥٩١٢
.املرجع نفسه٦٠



٥٦

القدرة على القيام بالتدريس اجليد.٤
ية و دئية اجليدة الرتببالعلم بالصورة العلمية امل.٥
القدرة على القيام بالدعوة احلكيمة .٦
.احلياةبالتقدم يف االستحقاق الشحصي.٧

الثانوية للبنين ومرحلتهاالمدرسةورؤساء والي صانجارؤساء المعهد-ه
م ما زال يربه ٢٠٠١عام سه حىتيتأسمنذمعهد وايل صاعا عابر فونوروغو 

ثالثة رؤساء، املعهدرأس تم حىت اآلن ٢٠٠١ومنذ عام . أسرة املؤسسويشرف عليه
مؤسسة ىف هيكل تنظيم مبعهد وايل صاجنا  عابر أعلى املعهد كرئاسةحبيث جملس 

وأماأمساءرؤساء املعهد ومرحلته  . سنواتتار رؤساء املعهد لكل مرحلة مخسة ختفونوروغو 
:٦١كل منهم فبيانه كمايأيت

)٩(جدول 
مدة واليتهمو أمساء رؤساء املعهد

مدة الواليةأسماء رؤساء المعهدرقم
م١٩٨٠-م١٩٦١)مريب(أستاذ احلاج إبراهيم طيب ١
م٢٠٠١-م١٩٨٠أستاذ احلاج إبراهيم طيب٢
أستاذ احلاج هارينتو٣

احلاج زين الدينأستاذ 
أستاذ احلاج إمام هدايات

٢٠٠٦-٢٠٠١

أستاذ احلاج هريو سيف األنوار٤
أستاذ احلاج حممد إحسان
أستاذ احلاج إمام هدايات

٢٠١١-٢٠٠٦

.املرجع نفسه٦١



٥٧

أستاذ احلاج هريو سيف األنوار٥
أستاذ احلاج حممد إحسان
أستاذ احلاج حممد طلحة

٢٠١٦-٢٠١١

)املتواسطة للبنني/الثانويةاملدرسة(إىلاإلسالميةتربية املعلمنيتغريت أن ومنذ 
:مديرين، همرؤساء أو مخسة ترأسها قد املدرسة، فهذه م١٩٨٠ىف عام خاصة للطالب

)١٠(جدول 
٦٢ومرحلتهااملدرسةأمساء رؤساء 

مرحلةاملدرسةاملديرين/أمساء الرؤساءالرقم
١٩٩٢-١٩٨٠حممد بسرياحلاجأستاذ  ١
١٩٩٢-٢٠٠١إمام شفاعاتاحلاجأستاذ ٢
٢٠٠١-٢٠٠٦حممد إحساناحلاجأستاذ ٣
٢٠٠٦-٢٠١١عبد املنافاحلاجأستاذ ٤
٢٠١٦-٢٠١١أستاذ عمران رشيدي٥

٦٣والي صانجاالدينية بمعهدالمدرسةوالطالب فى علمينأحوال الم- و

معلــــم مبختلــــف اخلــــريج ٥٦لــــديها نويــــة للبنــــني مبعهــــد وايل صــــاجنا االثاملدرســــة
:

)١١(جدول 

.م٢٠٠١٣مارس١٣، يف التاريخ عمران رشيدي٦٢
.م٢٠٠١٣مارس ١٣الوثيقة ٦٣



٥٨

الثانوية للبنني مبعهد ويل صاجنااملدرسةاملعلمني  يف أمساء
بدء الوظيفةالخريجأسماء المعلمينالرقم

املاجستري جبامعة سونان كايل جاغو هارينتواحلاجأستاذ ١
االسالمية احلكومية ىف يوغياكرتا 

١٩٨٧

بكالوريوسإمام هدياتاحلاجأستاذ ٢
اإلسالمية ىف عابر 

١٩٧٩

حممد احلاجأستاذ ٣
احسان 

١٩٧٩املاجستري جبامعة حممدية ىف ماالنج

هريو سيف احلاجأستاذ ٤
األنوار 

١٩٨٨املاجستري جبامعة باكستان

١٩٨٣جبامعة دار السالم ىف غونتوربكالوريوسعبد املنافاحلاجأستاذ ٥
بكالوريوسأستاذ عمران رشيدى٦

اإلسالمية ىف عابر
١٩٨٧

١٩٩١املاجستري جبامعة سونان أمبيل ىف سوراباياأستاذ هادى ويونو٧
١٩٩٩املاجستري جبامعة حممدية ىف سوراكرتادار املعارف احلاجأستاذ ٨
١٩٦١كلية معلمني ىف غونتوراملدرسةسوفومواحلاجأستاذ ٩

١٩٦٧كلية معلمني ىف غونتوراملدرسةحسن أمحداحلاجأستاذ ١٠
١٩٦٨جبامعةسونان غريي سورابايابكالوريوسحممد علياساحلاجأستاذ ١١
١٩٦٩املاجستري جبامعة اإلسالم ماالنجيسأستاذ حممد ١٢
١٩٨٢املاجستري جبامعة مدينة املنورةإمام شفعاتاحلاجأستاذ ١٣
املاجستري جبامعة سونان كايل جاغو حممد بسرياحلاجأستاذ ١٤

االسالمية احلكومية ىف يوغياكرتا
١٩٦٩

١٩٨٤يوغياكرتااملاجستري جبامعة حممدية ىف أسطوخرياحلاجأستاذ ١٥



٥٩

جبامعةسونان غريي ىف بكالوريوسأستاذ رمسان ١٦
فونوروغو

١٩٦٨

١٩٧٥جبامعةسونان أمبيل ىف سورابايابكالوريوستومنو هادياحلاجأستاذ ١٧
١٩٧٢الثانوية للبنني وايل صاجنا عابراملدرسةأستاذ حممد جعفر١٨
ىف جبامعةسونان غرييكالوريوسبأستاذ رمسنتو١٩

فونوروغو
١٩٧٩

إستياون احلاجأستاذ ٢٠
مجال 

١٩٨٠جبامعةحممدية ىف فونوروغوكالوريوسب

جبامعةسونان غريي ىف كالوريوسبأستاذ سوماين ٢١
فونوروغو

١٩٨٠

بكالوريوسأستاذ سوفريانتو٢٢
اإلسالمية ىف عابر

١٩٨٢

جبامعةسونان غريي ىف كالوريوسبأستاذ هادي سنتوسو٢٣
فونوروغو

١٩٨٣

١٩٨٤جبامعةحممدية ىف فونوروغوكالوريوسبأستاذ ذين املخصان٢٤
١٩٨٧الثانوية للبنني وايل صاجنا عابراملدرسةأستاذ كمعان يوسف٢٥
١٩٨٤جبامعةحممدية ىف فونوروغوكالوريوسبأستاذ نور هادي٢٦
١٩٨٤جبامعةحممدية ىف فونوروغوكالوريوسبأستاذ شكرن علي٢٧
١٩٨٤جبامعةحممدية ىف فونوروغوكالوريوسبأستاذ خضارى ٢٨
١٩٨٤الثانوية للبنني وايل صاجنا عابراملدرسةأستاذ حممد إدريس٢٩
بكالوريوسأستاذ هادي سفتونو ٣٠

اإلسالمية ىف عابر
١٩٨٥

١٩٨٦الثانوية للبنني وايل صاجنا عابراملدرسةأستاذ حممد ٣١



٦٠

ذكي احلاجأستاذ ٣٢
سويدي

٢٠٠٤أسرتاليااملاجستري جبامعة

١٩٨٤جبامعة اإلسالمية ماالنجبكالوريوسأستاذ نور إمام بدري٣٣
بكالوريوسأستاذ مهاميني نور الرشيد٣٤

اإلسالمية ىف عابر
١٩٨٧

بكالوريوسأستاذ صبارى ٣٥
اإلسالمية ىف عابر

١٩٨٦

بكالوريوسأستاذ رمحات سليمان٣٦
اإلسالمية ىف عابر

١٩٨٨

بكالوريوسأستاذ فورنومو رشيد٣٧
اإلسالمية ىف عابر

١٩٨٨

بكالوريوسأستاذ ديدي سرمادي٣٨
اإلسالمية ىف عابر

١٩٨٨

١٩٨٧جبامعةحممدية ىف فونوروغوكالوريوسبأستاذ مقامة حمدي٣٩
بكالوريوسأستاذ ذين العارفني٤٠

اإلسالمية ىف عابر
١٩٨٩

١٩٨٩الثانوية للبنني وايل صاجنا عابراملدرسةأستاذ حممد سارين٤١
بكالوريوسأستاذ نصر الوطن٤٢

اإلسالمية ىف عابر
١٩٩١

بكالوريوسأستاذ إمام سنطوسو٤٣
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩١

جبامعة املعلمني وعلوم بكالوريوسأستاذ سوملدي٤٤
التعليمية ىف ماديون

٢٠٠٤



٦١

جبامعة املعلمني وعلوم بكالوريوسرياديأستاذ رنتو جتور ٤٥
التعليمية ىف ماالنج

٢٠٠١

بكالوريوسأستاذ مركانان٤٦
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩١

بكالوريوسأستاذ ترموجي٤٧
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩١

بكالوريوسأستاذ أمل محدي٤٨
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩٢

بكالوريوسأستاذ فريونو٤٩
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩٣

بكالوريوسأستاذ أمحد جميونو٥٠
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩٥

بكالوريوس٥١
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩٥

بكالوريوسأستاذ نور خالص ٥٢
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩٦

بكالوريوسأستاذ مرجوين٥٣
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩٧

بكالوريوسأستاذ حممد ترامل أشراف ٥٤
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩٧

بكالوريوسأستاذ مادكون ٥٥
اإلسالمية ىف عابر

١٩٩٧

١٩٩٨بكالوريوسأستاذ أمحد قصاصة٥٦



٦٢

اإلسالمية ىف عابر

٢٤١يل احو فهو الثانوية للبني مبعهد ويل صاجنااملدرسةفي طالبعدد ما أو 
اطالب٦٤احلادي العشرفصل و اطالب٩٤طالبا، بتفاصيل من فصل احلادي العشر 

:دول فيما يلي اجلتلف املدن، كما ىف من خمب الططالبا وال٨٣وفصل الثالث العشر 
)  ١٢(جدول 

الثانوية للبنني مبعهد ويل صاجنااملدرسةأحوال الطالب يف 

البرنامجتصنيفالفصلالرقم 
عدد 

الطالبلكل 
فصل

مجموع كل 
عدد الطالب

العاشر١

األلف

بدون الربنامج

٢٤

٩٤
٢٤الباء
٢٤اجليم
٢٢الدال

احلادي العشر٢
١٧علم معرفة العامليةاأللف

٦٤ الباء
علم معرفة االجتماعية

٢٥
٢٢اجليم

الثاين العشر٣

األلف
العاملعلم معرفة 

١٧

٨٣ ١٥الباء
اجليم

علم معرفة االجتماعية
٢٦

٢٥الدال 
٢٤١الطالبيكلالعدد الإذن مجموع 



٦٣

٦٤والي صانجابمعهدالثانوية للبنينالمدرسةنظيم تهيكل -ز

الثانوية للبنني مبعهد ويل صاجنااملدرسةهيكل تنظيم 

)١(شكل 

م٢٠٠١٣مارس ١٤الوثيقة ٦٤

للثانويةديرنائب امل
أستاذ احلاج دار املعارف

نائب املدير للمطوسطة
أستاذ هادي ويونو

قسم اإلدارة 
أستاذ سفريونو

أستاذ رشيد هادى أناتا

قسم مناهج الدراسة
أستاذ فورنومو رشيد
أستاذ نور خالص

قسم ترقية أعمال املعلمني
أستاذ ترموجي

أستاذ مرجوين

قسم التوجيه واإلرشاد
أستاذ حممد طاهر
أستاذ إخوان الدين

قسم التعليم
أستاذ علي سعيد عابدين

أستاذ خري األنام
أستاذ كوند رجاب

قسم املكتب واملكتبة
أستاذ مهيمني نور رشيد

أستاذ نصر الوطن

قسم اآلالت والوسائل
أستاذ حمروس علي

أستاذ حممد فريد إفندي

قسم شئون الطالب
أستاذ أندرى حممد نور

أستاذ ولدان ألفىن
عيىنأستاذ ألفني نور 

قسم املعمل والكمبوترب
أستاذ أمل محدي

أستاذ لقمان حكيم

املدرسةمدير 
أستاذ عمران رشيدي



٦٤

والي صانجابمعهد الثانوية للبنينالمدرسةفي والوسائلاآلالت-ح
الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا، فهذه املدرسةملساعدة على برنامج التعليم ىف 

الباحث أن اآلالت والوسائل يف وجددائما لتكميل اآلالت والوسائل، و تسعى املدرسة
:هي املدرسةهذه 

)١٣(حدول 
وايل صاجنابمعهد الثانوية للبنيناملدرسةاآلالت والوسائل يف 

الحالةالعددوالوسائلاآلالتاسم الرقم
حسن١املدرسةرئيس مكتب١
حسن١اإلدارة مكتب٢
حسن١املعلمنيمكتب٣
حسن١املسجد ٤
حسن١املصلى٥
حسن١الفصل ٦
حسن١األلة احلسابةمعمل ٧
حسن١غةللامعمل ٨
حسن١معمل علوم معرفة العامل٩
حسن٢القاعة١٠
حسن١املكتبة١١
حسن٢غرفة قسم الصحة١٢
حسن٣مبنئ لسكن الطالب١٣
حسن١نظمة الطالبمبنئ مل١٤
حسن٢مبنئ لضيوف١٥



٦٥

حسن١املطبخ١٦
حسن٢شركة الطلبة١٧

٦٥والي صانجابمعهد الثانوية للبنينالمدرسةفي نظام التعليم-ط

مبهعد وايل صاجنا الثانوية للبنني املدرسةىف )Education System(نظام التعليم 
تكاملي بني الرتبوي والتعليم رمسي وغري الرمسي،الرمسي الربنامج العابر فونوروغو يستخدم 

. علوم الدينية اإلسالمية والعلوم العامة، واألكادميية واإلجتماعيةحيث تدرس فيها ال
٢٤شراف املكثف واملتناسب داخلي وخارجي الفصل مدي اإللطلبة و لويتوافر سكن 

معهد وايل صاجنا، من لفية التعليميةيف اخلواملستشار واملعلمني واملعلماتكاد . ساعةً 
.ومتخرجون من خمتلف اجلامعات داخل وخارج إندونيسيا

.م٢٠٠١٣مارس١٣، يف التاريخ عمران رشيدي٦٥



٦٦

عرض بيانات المقابلة وتحليلها: المبحث الثانى
نات عرض البيا-أ

املدرسةالباحث املعلمني ملعرفة منهج تعليم اللغة العربية  يف قابلوقد 
فحصل على من نواحي األهداف واحملتوي والطريقة، الثانوية للبنني مبعهد وىل صاجنا 

:اآلتيةاملقابلةبيانات 
٦٦الثانوية للبنين بمعهد والي صانجاالمدرسةأهداف تعليم اللغة العربية فى .١

مبعهد إن األهداف العامة لتعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية للبانني 
:وايل صاجنا، هي 

أن يتمكن الطالب من فهم القرآن واحلديث )أ
.أن يقدر الطالب فهم الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية باللغة العربية)ب
ت، خصائص اللغة العربية وما مييزها من حيث األصواالب أن يعرف الط)ج

.واملفردات، والرتاكيب، واملفاهيم
.على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليهاأن يقدر الطالب )د
.باللغة العربيةعلى النطق الصحيح أن يقدر الطالب )ه
.العربية بدقة وفهماللغة على قراءة الكتابات أن يقدر الطالب )و
.على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقةأن يقدر الطالب )ز

لكل املواد ىف تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية وينقسم أهداف خاصة 
:للبانني مبعهد وايل صاجنا، هي 

:من حيث مادة النحو )أ
التاريخ، يف وأستاذ نصر الوطن، وأستاذ مركانان، ٦٦

.م٢٠٠١٣مارس١٤
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على دقة املالحظة والربط وفهم العالقة واملختلفة الطالبأن يقدر)١

.املنظم
.يدرب الطالب على حماكاة األساليب الصحيحةأن )٢
.علومات وتنظيمهاأن يدرب الطالب على كيفية ترتيب امل)٣
.أن ينمو الطالب على متييز اخلطأ فيما يسمع ويقراء الكتب)٤
.الب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسانطأن يعود ال)٥

مادة البالغةمن حيث )ب
.ن الكرمي واحلديثأن تتجنب األخطاء ىف فهم القرآ)١
.أن حيسن اختيار األلفاظ وانتقائها، وتركيبها)٢
أن تنمو الذوق السليم)٣
أن يهتمم بالظواهر األسلوبية)٤
أن يعطي االسهام ىف عملية النقد األديب)٥
.أن حيرك املشاعر للعمل عن اقتناع)٦

من حيث مادة املطالعة)ج
تســـــهم يف بنـــــاء شخصـــــية الفـــــرد عـــــن طريـــــق تثقيـــــف العقـــــل ، أن )١

.واكتساب املعرفة 
تعلم ال يســـــتطيع أداة التعلـــــيم يف احليـــــاة املدرســـــية ، فـــــاملأن تكــــون)٢

.التقدم يف تعلمه
ـــراث اجلـــنس أن )٣ تـــزود الفـــرد باألفكـــار واملعلومـــات ، وتوقفـــه علـــى ت

.البشري 



٦٨

أن تكــون )٤
لنقـــد والتوجيـــه ، ورســـم طريـــق الصـــحافة ، والرســـائل واملؤلفـــات ، وا

.املثل العليا 
أن يرتقي مبستوى التعبري )٥

من حيث مادة احملفوظات)د
.رب الذاكرةتدقوة اخليال الطالب، و أن تطور)١
.والكلماتاملفرداتأن يثري)٢
.اللغةواألسلوبم األدب العريب، يالطالب يف تعلأن يسهل)٣
.احملاربروحغرس يو روح املؤدب تثقيف أن )٤
.والكالم مجيلالكلمات الطيبة، الطالببيدرب أن )٥
االنضباط العقلي درب النفس و أن ب)٦

من حيث مادة مترين اللغة)ه
املعلومـــات واألفكـــار واملفـــاهيم األساســـية يف أن يـــؤثر علـــي حفـــظ)١

. مقرر معني
.أن يطالع الطالب درسه فهم جيد)٢
.أن يعود الطالب أن يدرون الوقت ىف إمالء مترين اللغة)٣
الطالب أن يعمل بالدقة واجلايل ىف الوطيفةأن يعود )٤
أن ينمو قواعد اللغة العربية)٥
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الثانوية للبنين بمعهد والي صانجاالمدرسةمحتوي تعليم اللغة العربية فى .٢
يستخدم الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنااملدرسةىف اللغة العربية تعليمإن 

الكتب باللغة العربية لدروس اللغة العربية والعلوم الدينية والكتب اإلجنليزية لدروس 
ىف و تعليم اللغة العربية . اللغة اإلجنيليزية، والكتب اإلندونيسية للدروس العامة

العشر ينقسم إىل ادياخلاص للفصل احلالثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنااملدرسة
:مخسة دروس، هي

نحوالدرس )أ
على )" اجلزاء الرابع(النحو الواضح "كتاب يستخدم يف درس النحو  

أما حمتوي أو املواد فيها فهي كما و. ٦٧"علي اجلارم ومصطقفى آمني"تأليف 
:يأيت

)١٤(جدول رقم
٦٨"النحو"املواد ىف درس 

املواد  الرقم
املبتدأ واخلرب وتطبيقها ومترنات على ذلك  ١

خرب املبتدأ حني يكون حني يكون مجلة أو شبه مجلة ومترينات عليه  ٢
خرب النواسخ حني يكون مجلة أو شبه مجلة ومترينات عليه  ٣

مواضع فتخ مهزة ان ومترينات عليه  ٤
املصدر املؤول من أن والفعل ومترينات عليه ٥

املواضع كسر مهزة ان ومترينات عليه ٦

.م٢٠٠١٣مارس١٥التاريخ٦٧
.م٢٠٠١٣مارس ١٥التاريخ، يف )جزء الرابع(كتاب النحو الواضح ا٦٨
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صحيح ومعتل ومترينات عليهتقسيم الفعل إىل  ٧
ضمائر الرفع االبارزة املتصلة باألفعال ومتريتات عليه ٨

اسناد األفعال الصحيحة واملعتلة إىل الضمائر البارزة   ٩
١٠

مهزتا والوصل والقطع والتمرينات عليهما ١١
الالزم واملعتدي ومترينات عليها ١٢

املعتديأقسام  ١٣
تعدية الفعل باهلمز والتضعيف ١٤

اسم الفاعل ومترينات عليه ١٥
اسم املفعول ومترينات عليه ١٦

املستثىن ومترينات عليه ١٧

المطالعةدرس )ب
)" اجلــزاء اخلــامس(القــراءة الرشــيدة "ســتخدم كتــاب ي" املطالعــة"درس 

هــيفتــوي أو املــواد فيهــا احملو أمــا . ٦٩"عبــد الفتــاح صــربى و علــى عمــر "تــأليف 
:كما يأيت

)١٥(جدول رقم
٧٠"املطالعة"املواد ىف درس 

ملوادالرقم
نكران اجلميل ١

.م٢٠٠١٣مارس١٥التاريخ، يف طاهر٦٩
.م٢٠٠١٣مارس ١٥التاريخيف ،)اجلزاء اخلامس(كتاب القراءة الرشيدة ا٧٠
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االعرتاف باجلميل ٢
خطبة طارق قبل فتوح األندلس٣
آيات الوفاء٤
)١(التاريخ ٥
)٢(التاريخ ٦
ما جزاء الوالد من ولده٧
تنازع البقاء٨
ذكاء القاضي٩
سيدنا نوح١٠
يف سبيل الوطن ١١
)١(كلكم مسئول عن رعيته و كلكم راع ١٢
)٢(كلكم مسئول عن رعيته و كلكم راع ١٣
)٣(كلكم مسئول عن رعيته و كلكم راع ١٤
دولة املمالك ىف مصر١٥
الفظان والصعبان١٦

البالغةدرس )ج
هـدام "تـأليف " البالغة ىف علم املعـاين"ستخدم كتاب ي" البالغة"درس 

:كما يأيتهي  فتوي أو املواد فيها احملو أما . ٧١"بّناء

.م٢٠٠١٣مارس١٧التاريخ، يف عبد املناف٧١
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)١٦(جدول رقم
"٧٢البالغة"املواد ىف درس 

ملوادالرقم
الفصاحة١
البالغة ٢
بالغة الكالم ٣
بالغة املتكلم ٤
علم املعاين ٥
اخلرب٦
تقسيم اخلرب٧
املتكلم احلربكيفية إلقاء ٨
اإلنشاء ٩
األمر١٠
النهي١١
االستفهام١٢
بقية أدوات االستفهام١٣
التمىن ١٤
النداء١٥
اإلنشاء غري الطليب١٦
املسند واملسند إليه١٧
القصر١٨

.م٢٠٠١٣مارس ١٧التاريخيف املعاين،البالغة ىف علم كتاب ا٧٢
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الفصل والوصل١٩
االجياز واالطناب واملساوة٢٠

درس المحفوظات)د
" جمموعات احملفوظات ىف العربية"كتاب ستخدم  ي" احملفوظات"درس يف 

و أتوي احملو أما . ٧٣"جلنة املنهاج الدراسي بكلية املعلمني اإلسالمية"تصنيف
:واد فيها فهي كما يأيتامل

)٧٢(جدول رقم
"٧٤احملفوظات"املواد ىف درس 

ملوادالرقم
ه١٢٣٢حممود سامي باشا البارودي املتويف سنة ١
ه١٩١٩املتويف سنة من شعر حفىن ناصف بك٢
من أمثال اجلاهلية النظمة ٣
املقتطفات٤
ه١٣٣٧رسالة كتابتها باحثة البادية املتوىف سنة ٥
من شعرها ختاطب املرأة املصرية٦
ه١٢٠٧من كتابة األديب عبد اهللا فكر باشا املتويف سنة ٧
١٣٢٣رسالة من شيخ حممد عبده املتوىف سنة ٨
هجرية٢١٣العتاهية املتويف سنة ألىب ٩
يف صفة املؤمن الكامل صلي اهللا عليه وسلممن أحاديث رسول اهللا ١٠

.م٢٠٠١٣مارس١٧التاريخ، يف مركانان٧٣
.م٢٠٠١٣مارس ١٧التاريخيف ،جمموعات احملفوظات ىف العربيةكتاب ا٧٤
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ألفواه األداوي١١
ىف طريق السعادةصلى اهللا عليه وسلمخطبة للرسول ١٢
ه١٩٤١املعروف الصايف املتويف سنة ١٣
خطبة أكثم بن صيفي بني يدي كسري١٤
هوى النفسالتحذير من ١٥

تمرين اللغة)ه
اجلزء (مترينات ىف اللغة العربية "ستخدم كتاب ي" مترين اللغة"درس يف 

واد فيها توي أو املاحملو أما . ٧٥"إمام زركشي وإمام شباين"تصنيف)" الثالث
:فهي كما يأيت

)١٨(جدول رقم
"٧٦مترين اللغة"املواد ىف درس 

ملوادالرقم
املصدر املؤول واملصدر الصريح ١
ملكة التوفري٢
)ابن سينا وتلميذه(الم غرأي شيخ خري من مشهد ٣
جزم الفعل املضارع ٤
الدواء الشايف٥
فعل األمر ٦
فعل النهي٧

.م٢٠٠١٣مارس١٧لتاريخا، يف نصر الوطن٧٥
.م٢٠٠١٣مارس ١٧التاريخيف ، )اجلزء الثالث(مترينات ىف اللغة العربية كتابا٧٦
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٧٧الثانوية بمعهد والي صانجاالمدرسةفي طريقة تعليم اللغة العربية .٣

الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا لديها فروع درس املدرسةتعليم اللغة العربية يف 
اللغة العربية حىت يستخدم فيها خمتلف طرق التعليم، وكل طريقة من هذه الطرق 

:لدروس اللغة العربية فهي كما يأيت 
الطريقة املباشرة تستخدمه جلميع دروس اللغة العربية وهي النحو، واملطالعة، )أ

.اللعةوالبالغة واحملفوظات، ومترين 
.طريقة السؤال واجلواب تستخدمهم لدرس النحو، ومترين اللعة)ب
.طريقة القراءة تستخدم لدرس املطالعة، والبالغة واحملفوظات)ج
.طريقة النحو الرتمجة تستخدم لدروس النحو، والبالغة ومترين اللعة)د
الطريقة اإلنتقائية تستخدم جلميع دروس اللغة العربية وهي النحو، واملطالعة، )ه

.والبالغة واحملفوظات، ومترين اللغة

ناتالبياتحليل -ب
عنهاانطالقا من عرض البيانات السابق، يستطيع الباحث أن يعطي

:التحليل كمايلي
الثانوية للبنين بمعهد والي صانجاالمدرسةأهداف تعليم اللغة العربية فى -١

، جيد املدرسةإىل أهداف تعليم اللغة العربية ىف هذه نظر الباحثاإذ
ألن اللغة العربية . 

جبانب ذلك، أن كتب الدروس . تكون اللغة اإللقائية ىف التعليماملدرسةيف هذه 
التاريخ، يف ، وأستاذ مركانان، وأستاذ نصر الوطن٧٧

.م٢٠٠١٣مارس١٤
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إذن أهم أهداف تعليم اللغة . اللغة العربية والعلوم الدينية كتبت باللغة العربية
هو ليفهم الدارس القرآن واحلديث وأيضا الكتب الدينية املدرسةالعربية يف هذه 

خصائص اللغة العربية وما مييزها من حيث األصوات، والثقافة اإلسالمية، و 
.واملفردات، والرتاكيب، واملفاهيم

أن الطالب الزم عليهم أن يتعلم علي مهارات اللغوية، و أن 
على النطق الصحيح أن يقدر ، و فهم اللغة العربية عندما يستمع إليهامنتمكنواي

أن يقدر ، العربية بدقة وفهماللغة على قراءة الكتابات أن يقدر باللغة العربية، و 
.على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة

تتطابق مع املدرسةيف هذه وجممال، أن األهداف تعليم اللغة العربية 
معايري أهداف تعليم اللغة العربية كما ىف النظريات اليت حددها اخلرباء، وأيضا 

.مناسب مع مستوى الطالب يف الفصل الثاىن العشر
الثانوية للبنين بمعهد والي صانجاالمدرسةمحتوي تعليم اللغة العربية فى -٢

يقصد الباحث باحملتوي ىف هذا البحث املواد املعتمدة يف تعليم اللغة 
دروس ٥توي تعليم اللغة العربية خاصا للفصل الثاىن العشر وهو حمإن . العربية

املدرسةهذا دليل أن هذه و هي حنو، املطالعة، البالغة، احملفوظات، ومترين اللغة، 
يفصل درس اللغة املدرسةألن هذه . بهالتركيز علي تنمية وترقية اللغة العربية للط

وقت اخلاص ملعرفة درس اللغة العربية الد الطالب جيدروس حيت ٥العربية ليكون 
.مبحددة

درس اللغة العربية فيها رأي الباحث، ليس مجع كتب منبل 
ألن الرسومات واألشكال تستطيع أن تدافع غرية الطالب . الرسومات واألشكال
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فتح يف سائم لمنشعور االطالبتعاجلأحوال عربية، وسوي ذلك ىف تعليم اللغة ال
وكذلك بعض من كتب اللغة العربية جتد املصطحات اللغة صعبة .وقراءة الكتاب

هذه املصطلحة مل يعرف . "الفظان والصعبان: "لفهم الطالب، وعلى سبيل مثل 
ت مجيعها فهذه تدل أن كتب اللغة العربية ليس. الباحث واملناقشني من املعىن

.باستخدام اللغات اجليدة واملناسبة للطالب
املدرسةقد حاولت املدرسةورأي الباحث أن احملتوي ىف هذه 

املواد أواحملتوي مناسبا مبستوي الطالب، ألن فيها يناسب معايري أهداف تعليم 
.لثانوية للبنني مبعهد وايل صاجناااملدرسةاللغة العربية يف 

الثانوية للبنين بمعهد والي صانجاالمدرسةطريقة تعليم اللغة العربية فى -٣
املدرسةانطالقا كما عرض الباحث فيما سبق طريقة املستخدمة يف 

، ل واجلواب، وطريقة السؤاطريقة املباشرةالثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا هي ال
ةستخدموهذه طريقة مطريقة اإلنتقائية ، والطريقة النحو الرتمجة، طريقة القراءةو 

. ةغهي النحو، واملطالعة، والبالغة واحملفوظات، ومترين اللو لدروس اللغة العربية 
أمهية تنمية وترقية اللغة تويلاملدرسةوكمؤسسة تربوية وتعليمية ظهر أن هذه 

.أمهية كبريةالعربية
لتجربة والبحث ويستخدم املعلمون طرقا يف تعليم اللغة العربية بعد ا

مع الطالب وبعد النظر إىل فعالية كل طريقة حيت أن املعلمني قد صنفوا الطريقة  
:كما يلي 

الطريقة املباشرة استخدمها جلميع دروس اللغة العربية هي النحو، واملطالعة، )أ
.والبالغة واحملفوظات، ومترين اللعة
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.، ومترين اللعةالطريقة السؤال واجلواب استخدمها املعلمون لدرس النحو)ب
.الطريقة القراءة استخدمها املعلمون لدرس املطالعة، والبالغة واحملفوظات)ج
الطريقة النحو الرتمجة استخدمها املعلمون لدروس النحو، والبالغة ومترين )د

.اللعة
الطريقة اإلنتقائية استخدمها املعلمون جلميع دروس اللغة العربية هي النحو، )ه

.حملفوظات، ومترين اللعةواملطالعة، والبالغة وا
املدرسةمن خالل تصنيف الطرق السابقة، عرف الباحث أن هذه 

.املدرسةيوجد تركيز لديها على أمهية تنمية وترقية اللغة العربية يف هذه 



٧٩

عرض البيانات وتحليلها: المبحث الثالث
عرض البيانات -أ

منهج يفاجلودة مدى وقد وزع الباحث االستبانة إىل املعلمني ملعرفة عن 
فحصل على بيانات الثانوية للبنني مبعهد وىل صاجنا املدرسةتعليم اللغة العربية  يف 

:اآلتيةاالستبانة
بيانات حول أهداف المنهجال.١

الثانوية املدرسةالبيانات اليت تتعلق جبودة أهداف تعليم اللغة العربية ىف 
للبنني مبعهد وايل صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقية يعرضها الباحث باجلدول كما 

:يلى
)١٩(جدول رقم

٧٨الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنااملدرسةجودة أهداف تعليم اللغة العربية ىف 

املعايري الرقم
التكرار

جبأ

واضحة، ومفهومة للطالب، وحمددة أن تكون١
--٥.من حيث املوضوع ونواتج التعلم املتواقعة

--٥.أن تكون األهداف مهمة وليست جمرد تسلية٢

٣

أن ترتكز األهداف مبنبة على وجهة نظر تربوية 
واضحة، تنعكس على تصميم الربنامج، من 
حيث حتديد طريقة التعليم املناسبة لتحقيق هذه 

.األهداف

٣٢-

أستاذ املناف، وأستاذ طاهر، وأستاذ سوماين، وأستاذ مركانان، وأستاذ نصر (٧٨
.م٢٠١٣مارس ٢١، يف التاريخ )الوطن
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أن توضح األهداف الغرض التعليم الذي صمم ٤
الربنامج من أجله، كالشرح أو التمرينات

٤١-

ممكنة التحقيق، ويكون الربنامج أن تكون٥
--٥.مناسبا فعال لتحقيق تلك األهداف

-٢٢٣الدرجة الكلية
الجييب/ال= ج إيل حد ما= ب نعم = أ : تفسري الرمز 

من خالل اجلدول السابق، وجد الباحث أن االستيجابة من معلمني 
: اللغة ىف اجلدول السابق كمايأتى 

أشخاص٥) نعم(بِ عن الرقم األول، أجاباملعلمون كلهم )أ
أشخاص٥) نعم(بِ عن الرقم الثاىن، أجاباملعلمون كلهم )ب
) حد ماإيل(أشخاص، وِب ٣) نعم(عن الرقم الثالث، أجاباملعلمون كلهم ِب )ج

.شخصني٢
) إيل حد ما(أشخاص، وِب ٤) نعم(عن الرقم الرابع، أجاباملعلمون كلهم ِب )د

.١شخص 
أشخاص٥) نعم(بِ عن الرقماخلامس، أجاباملعلمون كلهم )ه

توى المنهج حبيانات حول مال.٢
للبننيالثانوية املدرسةتعليم اللغة العربية ىف توىحمودة جبتعلق اليت تالبيانات 

:الباحث باجلدول كما يلىعرضهامبعهد وايل صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقية ي

)٢٠(جدول رقم
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٧٩الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنااملدرسةتعليم اللغة العربية ىف توىحمجودة 

املعايريالرقم
التكرار

جبأ
--٥.أن يكون مناسبا حملتوى التالميذ املستهدفني١
--٥.يكون مطابقاللمنهج تعليم املقررأن٢
-٤١أن تتوافر للمحتوى قيمة عملية إضافية تربر برجمته٣
--٥أن يتم عرض احملتوى بطريقة فعالة تستفيد من جهاز احلاسب٤
أن يتضمن  احملتوى رسومات وأشكاالت، ووسائل إيضاح ٥

.مناسبة، مصممة بشكل جيدة
٣-٢

-٣٢.الطالب من التحكم ىف مستوى الصعوبة أن يتكمن ٦
٣١١أن يتم عرض احملتوى بطريقة منطيقية منظمة٧
--٥.أن يتم مراعاة القيم الرتبوية، واألخالق الفاضلة٨

٣٢٤٤الدرجة الكلية
الجييب/ال= ج إيل حد ما= ب نعم = أ : تفسري الرمز 

من خالل اجلدول السابق، وجد الباحث أن االستيجابة من معلمني 
: اللغة ىف اجلدول السابق كمايأتى 

أشخاص٥) نعم(بِ عن الرقم األول، أجاباملعلمون كلهم )أ
أشخاص٥) نعم(بِ أجاباملعلمون كلهم عن الرقم الثاين، )ب

.املرجع نفسه٧٩
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إيل حد (بِ أشخاص، و ٤) نعم(بِ ، أجاباملعلمون كلهم عن الرقم الثالث، )ج
. ١شحص ) ما

أشخاص٥) نعم(بِ أجاباملعلمون كلهم عن الرقم الرابع،)د
) الجييب/ال(بِ شخصني، و ٢) نعم(بِ أجاباملعلمون كلهم عن الرقم اخلامس،)ه

.أشخاص٣
بِ أشخاص، و ٣) نعم(بِ أجاباملعلمون كلهم عن الرقم السادس، )و

.شخصني٢)الجييب/ال(
) إيل حد ما(بِ أشخاص، و ٣) نعم(بِ لهم أجاباملعلمون كعن الرقم السابع، )ز

. ١شحص ) الجييب/ال(ِب ، و ١شحص 
أشخاص٥) نعم(بِ ، أجاباملعلمون كلهم عن الرقم الثامن،  )ح

بيانات حول طريقة المنهج ال.٣
للبننيالثانوية املدرسةتعليم اللغة العربية ىف طريقةتعلق اليت تالبيانات 

:مبعهد وايل صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقية ويأتى الباحث باجلدول كما يلى
)٢١(جدول رقم

٨٠الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنااملدرسةتعليم اللغة العربية ىف طريقةجودة 

الرقم
املعايري

التكرار
جبأ

--٥مة لألهداف املنشودة ءمالأن تكون١
-_٥حملتوى املادة الدراسيةمة ءالأن تكومن٢

.املرجع نفسه٨٠
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--٥مة ملستويات منو التالميذءالأن تكومن٣
--٥.بنظر املعلم إىل التعليممة ءالأن تكومن٤

--٢٠الدرجة الكلية
الجييب/ال= ج إيل حد ما= ب نعم = أ : تفسري الرمز 

من خالل اجلدول السابق، فيعرف الباحث أن االستيجابة من معلمني 
: اللغة ىف جدول سابق كمايأتى 

أشخاص٥) نعم(بِ عن الرقم األول، أجاباملعلمون كلهم )أ
أشخاص٥) نعم(بِ عن الرقم الثاين، ، أجاباملعلمون كلهم )ب
أشخاص٥) نعم(بِ عن الرقم الثالث، ، أجاباملعلمون كلهم )ج
.أشخاص٥) نعم(بِ م الرابع، ، أجاباملعلمون كلهم عن الرق)د

نتائجاالستبانة تحليل-ب
ىف هذا املطلب بتحليل نتائج االستبانة اليت مت عرضها يف يقوم الباحث

السطور السابقة، وذلك عن طريق تناول مجيع بنود االستبانة واحد فواحدا والنتيجة اليت 
.توصل إليها كل بند أو عبارة

بيانات حول أهداف المنهج ال.١
مبعهد للبننيالثانوية املدرسةتعليم اللغة العربية ىف أهدافجبودة ما يتعلق حتليل 

:الباحث باجلدول كما يلىعرضهاوايل صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقية ي
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)٢٢(جدول رقم
مبعهد وايل صاجنالثانوية للبنني ااملدرسةتعليم اللغة العربية ىف أهداف جودة حتليل 

املعايري الرقم
النسبة التكرار

التقدير(%)املؤية 
جبأ

١
واضحة، ومفهومة للطالب، أن تكون

وحمددة من حيث املوضوع ونواتج 
.التعلم املتواقعة

ممتاز%١٠٠--٥

أن تكون األهداف مهمة وليست جمرد ٢
ممتاز%١٠٠--٥.تسلية

٣

مبنبة على وجهة أن ترتكز األهداف 
نظر تربوية واضحة، تنعكس على 
تصميم الربنامج، من حيث حتديد 
طريقة التعليم املناسبة لتحقيق هذه 

.األهداف

مقبول%٦٠-٣٢

٤
أن توضح األهداف الغرض التعليم 
الذي صمم الربنامج من أجله،  

كالشرح أو التمرينات
جيد%٨٠-٤١

٥
مكنة التحقيق، ويكون أن تكومن

الربنامج مناسبا فعال لتحقيق تلك 
.األهداف

ممتاز%١٠٠--٥

جيد%٨٨-٢٢٣الدرجة الكلية
الجييب/ال= ج إيل حد ما= ب نعم = أ : تفسري الرمز 
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ودةمن خالل اجلدول السابق، بوسع الباحث أن يستنتج عن  ج
كما الثانوية للبنني مبعهد وىل صاجنااملدرسةمنهج تعليم اللغة العربية  يف األهدففي

:يلي 
.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم األول يساوي )أ

.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم الثاىن يساوي )ب
.بالتقدير مقبول% ٦٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم الثالث يساوي )ج
.بالتقدير جيد% ٨٠السابق، إن الرقم الرابع يساوي يتضح من اجلدول )د
.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم اخلامس يساوي )ه

النســــــبة املئويــــــة أنالباحــــــثالحــــــظلينالســــــابقنيبــــــاالطالع علــــــى اجلدو 
= ٤رقم، والــ%٦٠= ٣رقم، والــ%١٠٠= ٢لــرقم، وا%١٠٠=١رقمالــ: املعــايريمن

تــدل علــى أن جــودة أهــداف % ٨٨= ، والدرجــة الكليــة%١٠٠=٥رقموالــ، %٨٠
.ةجيدالثانوية للبنني مبعهد ويل صاجنا هي املدرسةتعليم اللغة العربية ىف 

توى المنهج حبيانات حول مال.٢
مبعهد للبننيالثانوية املدرسةتعليم اللغة العربية ىف مبحتويحتليل ما يتعلق 

:الباحث باجلدول كما يلىعرضهاوايل صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقية وي
)٢٣(جدول رقم

لثانوية للبنني مبعهد وايل صاجناااملدرسةتعليم اللغة العربية ىف حمتوي جودة حتليل 

املعايريالرقم
النسبة املؤية التكرار

(%)
التقدير جبأ

التالميذ أن يكون مناسبا حملتوى ١
.املستهدفني

ممتاز%١٠٠--٥
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ممتاز%١٠٠--٥
أن تتوافر للمحتوى قيمة عملية ٣

إضافية تربر برجمته
جيد%٨٠-٤١

أن يتم عرض احملتوى بطريقة فعالة ٤
تستفيد من جهاز احلاسب

ممتاز%١٠٠--٥

أن يتضمن  احملتوى رسومات ٥
وأشكاالت، ووسائل إيضاح مناسبة، 

.مصممة بشكل جيدة
كاف%٣٤٠-٢

أن يتكمن الطالب من التحكم ىف ٦
.مستوى الصعوبة 

مقبول%٦٠-٣٢

أن يتم عرض احملتوى بطريقة منطيقية ٧
منظمة

مقبول%٣١١٦٠

أن يتم مراعاة القيم الرتبوية، ٨
.واألخالق الفاضلة

ممتاز%١٠٠--٥

جيد%٣٢٤٤٨٠الدرجة الكلية
الجييب/ال= ج إيل حد ما= ب نعم = أ : تفسري الرمز 

احملتويودةمن خالل اجلدول السابق، بوسع الباحث أن يستنتج عن ج
:كما يلي الثانوية للبنني مبعهد وىل صاجنااملدرسةمن منهج تعليم اللغة العربية  يف 

.ممتازبالتقدير % ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم األول يساوي )أ
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.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم الثاىن يساوي )ب
.بالتقدير جيد% ٨٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم الثالث يساوي )ج
.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم الرابع يساوي )د
.دير كافبالتق% ٤٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم اخلامس يساوي )ه
.بالتقدير مقبول% ٦٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم السادس يساوي )و
.بالتقدير مقبول% ٦٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم السابع يساوي )ز
.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم الثامن يساوي )ح

النسبة املئوية أنالباحثالحظالسابقنينيباالطالع على اجلدول
= ٤رقم، وال%٦٠= ٣رقم، وال%١٠٠= ٢لرقم، وا%١٠٠=١رقمال: املعايريمن

=٨رقموال، %١٠٠=٧رقموال، %١٠٠=٦رقموال، %١٠٠=٥رقموال، %٨٠
تدل على أن جودة حمتوي تعليم اللغة العربية ىف % ٨٠= ، والدرجة الكلية%١٠٠

.ةجيدالثانوية للبنني مبعهد ويل صاجنا هي املدرسة
بيانات حول طريقة المنهج ال.٣

مبعهد وايل للبننيالثانوية املدرسةتعليم اللغة العربية ىف طريقةحتليل ما يتعلق 
:صاجنا عابر فونوروغو جاوا الشرقية ويأتى الباحث باجلدول كما يلى

)٢٤(جدول رقم
وايل صاجنالثانوية للبنني مبعهدااملدرسةتعليم اللغة العربية ىف أهداف جودة حتليل 

الرقم
املعايري

النسبة التكرار
التقديرأ(%)املؤية  جبأ

ممتاز%١٠٠--٥مة لألهداف املنشودة ءالأن تكومن١
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ممتاز%١٠٠-_٥حملتوى املادة الدراسيةمة ءالأن تكومن٢
ملستويات منو مة ءالأن تكومن٣

التالميذ
ممتاز%١٠٠--٥

بنظر املعلم إىل مة ءالأن تكومن٤
.التعليم

ممتاز%١٠٠--٥

ممتاز%١٠٠--٢٠الدرجة الكلية
الجييب/ال= ج إيل حد ما= ب نعم = أ : تفسري الرمز 

ودةمن خالل اجلدول السابق، بوسع الباحث أن يستنتج عن ج
كما الثانوية للبنني مبعهد وىل صاجنااملدرسةمنهج تعليم اللغة العربية  يف احملتويفي 

:يلي 
.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم األول يساوي )أ

.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم الثاىن يساوي )ب
.بالتقدير ممتاز% ١٠٠يتضح من اجلدول السابق، إن الرقم الثالث يساوي )ج
.بالتقدير ممتاز% ١٠٠السابق، إن الرقم الرابع يساوي يتضح من اجلدول )د

النسبة املئوية أنالباحثالحظالسابقنينيباالطالع على اجلدول
رقم، وال%١٠٠= ٣رقم، وال%١٠٠= ٢لرقم، وا%١٠٠=١رقمال: املعايريمن
تدل على أن جودة طريقة تعليم اللغة % ١٠٠= ، والدرجة الكلية%١٠٠= ٤

.ممتازةالثانوية للبنني مبعهد ويل صاجنا هي املدرسةالعربية ىف 
مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها: رابع المبحث ال



٨٩

يناقش ، يستطيع الباحث أن وحتليلهامماسبقتاانطالقا من عرض البيانات
:كمايليعنها
الثانوية للبنين بمعهد والي المدرسةأهداف تعليم اللغة العربية فى -١

صانجا
إن أهداف تعليم اللغة العربية ىف هذه املدرسة هي الباحثرأي

.تكامل،لديه األهداف تعليم اللغة العربية العامة واألهداف اخلاصة لكل الدروس
هارات اللغويةت إن هذه املدرسة أن جتهد لتنميةاللغة العربيةمبوظهر 

ة فهم اللغمنتمكنوايأن كما املذكورة ىف عرض بيانات املقابلة حلاجة الطالب
أن باللغة العربية، و على النطق الصحيح أن يقدر ، و العربية عندما يستمع إليها

على الكتابة باللغة أن يقدر ، العربية بدقة وفهماللغة على قراءة الكتابات يقدر 
.العربية بدقة وطالقة

الثانوية للبنني يف املدرسة، أن األهداف تعليم اللغة العربية اقتصاراو 
ىف املذكورة مع معايري أهداف تعليم اللغة العربية كما يالءممبعهد وايل صاجنا

حدده اخلرباء، وأيضا مناسب مع مستوى الطالب يف الفصل ذيالإطار النظري
.الثاىن العشر

الثانوية للبنين بمعهد والي صانجاالمدرسةمحتوي تعليم اللغة العربية فى -٢
حملتوي ىف هذا البحث املواد كما شرح الباحث السابق أن املقصود منا

ىف املدرسة الثانوية توي تعليم اللغة العربيةحمإن . املعتمدة يف تعليم اللغة العربية
نحو، الدروس هي ٥العشر وهو اديخاصا للفصل احلللبنني مبعهد وايل صاجنا
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تعليم أن ئلدالوتكون هذه الدروس املطالعة، البالغة، احملفوظات، ومترين اللغة، 
. مهمةاملدرسةغة العربية يف هذه الل

عن حمتويات هذه املدرسة، فرأى الباحث أن الباحثوبعد أن حبث 
املواد التعليمية تنبغي عليها إلصالح الكلمات الىت ماال تطابق على مستوي 

هذه املصطلحة مل يعرف ". الفظان والصعبان: "وعلى سبيل مثل الطالب،
تدل أن كتب اللغة العربية ليست مجيعها فهذه. الباحث واملناقشني من املعىن

.باستخدام اللغات اجليدة واملناسبة للطالب
الثانوية للبنين بمعهد والي صانجاالمدرسةطريقة تعليم اللغة العربية فى -٣

عرض الباحث فيما سبق طريقة املستخدمة يف املدرسة عتماداعنا
، ل واجلواب، وطريقة السؤااملباشرةطريقة الثانوية للبنني مبعهد وايل صاجنا هي ال

ةستخدموهذه طريقة مطريقة اإلنتقائية ، والطريقة النحو الرتمجة، طريقة القراءةو 
. ةغهي النحو، واملطالعة، والبالغة واحملفوظات، ومترين اللو لدروس اللغة العربية 

لغة تنمية وترقية اللأمهية لديهااملدرسةوكمؤسسة تربوية وتعليمية ظهر أن هذه 
.العربية

مناسبا على إطار ويستخدم املعلمون طرقا يف تعليم اللغة العربية 
الباحث النظريبل طرق تعليم ىف هذه املدرسة مل تعطي أثرا كبريا، ولذلك رأي 

.يزيد الطرق لتكون التعليم التنوع والفعالأن ينبغي على املعلمني اللغة العربية 
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خامسالفصل ال
نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

نتائج البحث-أ
تواصلالباحث بتحليل البيانات ومناقشتها يف الفصل الرابع قامبعد أن 

:الباحث إىل االستنتاج األخري واستخلصه كما يلي
أن هــي درســة الثانويــة للبنــني مبعهــد وايل صــاجنااملأهـداف تعلــيم اللغــة العربيــة ىف - ١

فهــــم مـــن الطـــالب تمكنفهـــم القــــرآن واحلـــديث، وأن يـــمـــن الطـــالب يـــتمكن
الب عـــــن أن يعـــــرف الطـــــكتـــــب الدينيـــــة والثقافـــــة اإلســـــالمية باللغـــــة العربيـــــة و ال

خصــائص اللغــة العربيــة ومــا مييزهــا مــن حيــث األصــوات، واملفــردات، والرتاكيــب، 
يتمكن من أن ، و إليهاوافهم اللغة العربية عندما يستمعيستطيعواأن ، و واملفاهيم

اللغــة علــى قــراءة الكتابــات أن يقــدر الطــالب باللغــة العربيــة، و النطــق الصــحيح 
.تعبري سليمعلى الكتابة باللغة العربية بدقة و واأن يقدر ، و العربية بدقة وفهم

ينقسـم هيدرسـة الثانويـة للبنـني مبعهـد وايل صـاجنااملتعلـيم اللغـة العربيـة ىف توي حم- ٢
وأمـــا . واد تعلـــيم اللغـــة العربيـــةمـــالـــيت فيهـــا هـــيكتب إيل مخســـة دروس ومخســـة

.هي النحو، والبالغة، واحملفوظات، واملطالعة، ومترين اللغةفدروسها 
درســـــــة الثانويـــــــة للبنـــــــني مبعهــــــــد وايل املتعلـــــــيم اللغـــــــة العربيــــــــة ىف مـــــــا طريقـــــــة أ- ٣

ل واجلـــواب، وطريقـــة القـــراءة، وطريقـــة ؤاطريقة املباشـــرة، وطريقـــة الســـاليهفصـــاجنا
.طريقة اإلنتقائيةالحو الرتمجة، و الن

وجودة منهج تعليم اللغة العربية يف املدسة الثانوية للبنني مبعهد وايل صـاجنا عـابر - ٤
:فونوروغو جاوا الشرقية هي 

مبعهد وايل للبننيىف مدرسة الثانوية أهداف تعليم اللغة العربية جودة وصلت )أ
.جيدبتقدير النسبة، وهذه%٨٨إىل نسبةصاجنا
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مبعهـد وايل للبنـنيتعليم اللغة العربيـة ىف مدرسـة الثانويـة حمتوي جودة وصلت )ب
.جيدبتقديرالنسبة، وهذه%٨٠إىل نسبةصاجنا

مبعهـد وايل للبنـنيتعلـيم اللغـة العربيـة ىف مدرسـة الثانويـة طريقة جودة صلت و )ج
.ممتازبتقدير النسبة، وهذه%١٠٠إىل نسبةصاجنا

توصيات البحث-ب
، علــي مــنهج تعلــيم اللغــة العربيــةيتأكــد االهتمــامبحــثالاعلــى أثــر هــذ

: مبا يأيتوصي الباحثيلذلك 
األهـــداف، لكـــل مـــن طريقـــة التقومييـــة الالرتكيـــز علـــى مـــنهج تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ب.١

.مرتبة ومنظمةالربنامج التعليمية تكون احملتوي، والطريقة، وغريها لكي
الرســــومات أن يصــــنعواتعلــــيم اللغــــة العربيــــة ينبغــــي هلمــــألفون كتبالــــذين يــــاخلــــرباءا.٢

ســـاعد الطـــالب ىف فهـــم الكتابـــة املقصـــودة ىف تس كـــي و واألشـــكال يف كـــل الـــدر 
.الكتب العربية

ـــائج هـــذا البحـــث العلمـــي ميكـــن أن يفيـــد املدرســـة ىف تنميـــة وترقيـــة عمليـــة .٣ إن نت
و ترقيــة التحصــيل الدراســي لــدي التالميــذ التعلــيم والــتعلم يف مــادة اللغــة العربيــة 

.فيها

المقترحات-ج
ن البحــوثعــدداً مـن املقرتحـات الــيت حتتـاج ملزيــد مـفيمــا يـأيتاقـرتح الباحـث

: منها نهج تعليم اللغة العربية حومل
فاهيم امبالعربيـة مناسـبدرس اللغة العربيـة أن جيعـل أهـداف تعلـيم اللغـةمعلم أو معلى .١

.فعاليتهااليت حتققم الطريقة امن اخلرباء، واستخد
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وفـق ناسـب علـى املاملـنهج حـول ينبغي للخرباء يف تعليم اللغة العربية عرض النظرايات .٢
.م

يرجو الباحث أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي املتعلـق .٣
.لغريمهن الباحثني
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر : أوال
القرآن الكرمي-١

المراجع باللغة العربية : ثانيا
:الكتب -أ

).١٩٩١دار املعارف، : القاهرة (المنهح وعناصره، إبراهيم بسيوين عمرية، -٢
وكالة : الكويت (، ٦، ط أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، -٣

).م١٩٨٢املطوعات، 
دار : الرياض (المهارات اللغوية وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد حممود عليان، -٤

).ه١٤١٣املسلم للنشر والتوزيع، 
إنتاج المواد التعليمية لبرامج أعضاء هيئة التدريس جبامعة القدس املفتوحة، -٥

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم : إيسيسكو (التعليم عن بعد،
).م٢٠٠٠والثقافة، 

الدار املصرية ( ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،-٦
).م١٩٩٣اللبنانية، 

ربية وعلم عمناهج البحث فى الجابر عبد احلميد جابر و أمحد خري كاظم، -٧
).م١٩٧٨دار النهضة العربية، :مصر (النفس،

الرباط (وأساليبه،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه رشدي أمحد طعيمة،-٨
).م١٩٨٩إيسيسكو،-منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة: 
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المرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين ،_________________-٩
).دون النشر والسنة: مكة (بلغات أخرى، 

الموجه  فى تعليم اللغة العربية للناطقين ،_________________-١٠
).جامعة أم القرى، دون السنة: مكة (سم األول،بلغات أخرى، الق

-البحث العلم، مفهومهذوقان عبيدات وعبدالرمحن عدس وكايد عبد احلق،-١١
).م١٩٨٧دار الفكر،: عمان (أساليبه، -أدواته

دراسات فى المناهج واألساليب صاحل ذياب هندى وهشام عامر عليان، -١٢
).والنشروالتوزيع، دون السنةدار الفكر للطباعة : عمان (العامة، 

اجلزء تطبيقها العملية،-مبادئها-مادتها: التربية الحديثة صاحل عبد العزيز، -١٣
).م١٩٦٩دار املعارف، : القاهرة (الثالث، 

تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، -١٤
).م١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت (، ١. ط

اللغة العربية حسني الدليمى و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، طه على-١٥
).م٢٠٠٥دار الشروق، : األردن (، ١، ط مناهجها وطرائق تدريسها

مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل عبد الرمحن أمحد عثمان، -١٦
).م١٩٩٥دون النشر،: اخلرطوم (الجامعية، 

لمعلمي اللغة العربية لغير الناطين إضاءاتعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، -١٧
).م٢٠١١اململكة العربية السعودية، : الرياض (، ١طبها،

طرائق التدريس اللغة العربية للناطقين بلغات عبد العزيز بن سعود اإلسالمية، -١٨
).م٢٠٠٢دون النشر والتوزيع،: اض الري(أخرى،
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ا أهدافها المناهج أسسها محتواها أنواعهعبد اللطيف بن حسني فرج، -١٩
).م١٩٨٩دون الطبع،: مكة املكرمة (، ١ط تقويمها، 

قاهرة (، ٣. ،طالتربية اإلسالمية وفن التدريسعبد الوهاب عبد السالم طويلة، -٢٠
). ٢٠٠٣دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، : 

-األساليب-تعليم اللغة للناطقين بغيرها، الطرقعمر الصديق عبد اهللا، -٢١
.٣٣، ص )م٢٠٠٨الدار العاملية للنشر والتوزيع، : وم اخلرط(الوسائل،

: األسكندرية (لمناهج المعاصرة، فوزى طه إبراهيم و رجب أمحد الكلزة ، ا-٢٢
).م٢٠٠٠منشأة املعارف،

األسس النظرية واألساليب يةتدريس التربية اإلسالمماجد زكي جالد، -٢٣
).م٢٠٠٤دار املسرية للنشر والتوزيع، : عمان (عملية، 

مذكرة موجزة فى التربية اإلسالمية وطرق التدريس ، دقائهب الدين وأصحم-٢٤
اململكة العربية السعودية وزارة التعليم : املدينة املنورة (، العلوم الدينية والعربية

).ه١٤٢٣التدريبية،
بدون مطبعة، (، ٣. ، طدريس اللغة العربيةأساليب تحممد على اخلوىل، -٢٥

).م١٩٨٩
دار : صويلح (، ١.االختبارات اللغوية، طز، ______________-٢٦

).م٢٠٠٠الفالح للنشر والتوزيع،
إعدادها وإجرائها : االختبارات التحصيلية ، ______________-٢٧

).م١٩٩٨دار الفالح للنشر والتوزيع، : صويلح (وتحليها،
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دليل المعلم إلى صياغة األهداف التعليمية حممد السيد حممد مرزوق، -٢٨
دار ابن اجلوزي للنشر : الدمام (، ١. ، طالسلوكية والمهارت التدريسية

).م١٩٩٦والتوزيع، 
دار الفيصل : الرياض (، ١. طتدريسا واكتسابا،.. اللغةحممود أمحد السيد، -٢٩

).م١٩٨٨الثقافية اململكة العربية السعودية، 
طرق التدريس اللغة العربية والتربية الدينية  حممود رشدى خاطر وأصحابه،-٣٠

).م١٩٨٣. دار املعارف: القاهرة (فى ضوء اإلتجاهات التربوية الحديثة، 
دار : القاهرة (التوجيح فى تدريس اللغة العربية،حممود على السمان،-٣١

).م١٩٨٣املعارف،
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير اهللا، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد-٣٢

).دار الغايل للطبع والنشر والتوزيع، بدون السنة: الرياض (الناطقين بالعربية،

:البحوث العلمية-ب
درسةحالة فى مدرسة (تحليل وتقويم منهج تعليم اللغة العربية خباري، -٣٣

كليمانتان الثانوية اإلسالمية بميكا تيمور بونتيانك  " هداية الصبيان"
اجلامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج (رسالة ماجستري، غري منشورة )الغربية

).٢٠١١اإلسالمية احلكومية،
المتوسطة اإلسالمية بمينور " رحمنية"منهج اللغة العربية بمدرسة عبد سعيد، -٣٤

رسالة ماجستري، غري منشورة ، )درسة تقويمية(مرانجين دماك جاوا الوسطى
).٢٠٠٨جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، ا: ماالنج (
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منهج تعليم اللغة العربية فى معهد جامعة سلطان طه سيف الدين عرفان، -٣٥
، رسالة )درسة تقويمية لطريقة التدريس ووسائله(اإلسالمية الحكومية بجمبى

اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج (ماجستري، غري منشورة 
).٢٠١١احلكومية،

منهج تعليم اللغة العربية فى مراكز اللغة بالمعاهد اإلسالمية نور ديانا عارفة،-٣٦
: ماالنج (رسالة ماجستري، غري منشورة )درسة وصفية تحليلية تقويمية(بمادورا"
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للمعلم اللغة العربيةالموجهةستبانة إ
عن منهج تعليم اللغة العربية بمعهد والي صانجا فونوروكو جاوا الشرقية

)يبحث وصفي تقويم(

...................................:سماال
:...................................اليوم والتاريخ

:...................................الساعة
:...................................املكان

تعليمات العامة

ىف القائمة الىت تعرب تعبريا صادقا عن ) √(يرجو الباحث أنك ختتار اإلجابة املالئمة بوضع عالمة .١
.وجهة نظرك

فونوروغو جاوا عابراىل صاجنامنهج تعليم اللغة العربية مبعهد و جودةستبانة موجهة ملعرفة .٢
.الشرقية

.يقول الباحث شكرا جزيال على إسهامك إلمالء استبانة املوجهة.٣

جودة أهداف تعليم اللغة العربية: أوال 
إىل حد نعماألسئلةالرقم

ما
ال

وحمددة من حيث مفهومة للطالب، ، و أهداف تعليم اللغة العربية واضحة١
.املوضوع ونواتج التعلم املتواقعة

.أن تكون األهداف مهمة وليست جمرد تسليةأهداف تعليم اللغة العربية ٢
أن ترتكز األهداف مبنبة على وجهة نظر تربوية أهداف تعليم اللغة العربية ٣

واضحة، تنعكس على تصميم الربنامج، من حيث حتديد طريقة التعليم 
.املناسبة لتحقيق هذه األهداف

أن توضح األهداف الغرض التعليم الذي صمم أهداف تعليم اللغة العربية ٤



من أجله، كالشرح أو التمريناتالربنامج 
ممكنة التحقيق، ويكون الربنامج مناسبا فعال أهداف تعليم اللغة العربية٥

.لتحقيق تلك األهداف

محتوى اللغة العربيةجودة أهداف : ثانيا 
إىل حد نعماألسئلةالرقم

ما
ال

.أن يكون مناسبا حملتوى التالميذ املستهدفنياللغة العربية تعليم حمتوى ١
حمتوى تعليم اللغة العربية أن يكون مطابقاللمنهج تعليم املقرر٢
تربر برجمتهحمتوى تعليم اللغة العربية أن تتوافر للمحتوى قيمة عملية إضافية٣
حمتوى تعليم اللغة العربية أن يتم عرض احملتوى بطريقة فعالة تستفيد من ٤

جهاز احلاسب
حمتوى تعليم اللغة العربية أن يتضمن  احملتوى رسومات وأشكاالت، ووسائل ٥

.إيضاح مناسبة، مصممة بشكل جيدة
التحكم ىف مستوى الصعوبة حمتوى تعليم اللغة العربية أن يتكمن الطالب من ٦

.
حمتوى تعليم اللغة العربية أن يتم عرض احملتوى بطريقة منطيقية منظمة٧
أن يتم مراعاة القيم الرتبوية، واألخالق الفاضلةحمتوى تعليم اللغة العربية ٨

تعليم اللغة العربيةطريقة جودة : ثالثا 
إىل حد نعماألسئلةالرقم

ما
ال

طريقة تعليم اللغة العربية مالئمة لألهداف املنشودة ١
طريقة تعليم اللغة العربية مالئمة حملتوى املادة الدراسية٢
طريقة تعليم اللغة العربية مالئمة ملستويات منو التالميذ٣



.طريقة تعليم اللغة العربية بنظر املعلم إىل التعليم٤



:دليل المقابلة مع معلم اللغة العربية

:..............................االسم

:..............................اليوم والتاريخ
:..............................الساعة

:..............................المكان

تفضل هذه المدرسة في تعليم اللغة العربية؟هل .١
..........................................................................................................
..........................................................................................................

........

!هذه المدرسة؟ أذكرها ما هي أهداف تعليم اللغة العربية في.٢
...........................................................................................................

...........................................................................................................
........

!محتويا تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة؟ أذكرهاما هي .٣
..........................................................................................................

..........................................................................................................
........

!ما هي طرق تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة؟ أذكرها.٤
...........................................................................................................

...........................................................................................................
........

!ما هي أسماء الكتب في تعليم اللغة العربية؟ أذكرها.٥



...........................................................................................................
...........................................................................................................

........

!ما هي موضوعات من كل كتب اللغة العربية؟ أذكرها.٦
...........................................................................................................
...........................................................................................................

......

طريقة متعددة أومتنوعة؟ هل استخدم معلم تعليم اللغة العربية.٧
...........................................................................................................
...........................................................................................................

......

هل استخدم معلم تعليم اللغة العربية طريقة فعالة؟ .٨
...........................................................................................................

...........................................................................................................
........

!ما هي طرق في تعليم اللغة العربية؟ أذكرها.٩
..........................................................................................................

..........................................................................................................
........



:مدير المدرسةدليل المقابلة مع 

:..............................االسم

:..............................اليوم والتاريخ
:..............................الساعة

:..............................المكان

المدرسة؟ما هو تاريخ هذه .١
...........................................................................................................
...........................................................................................................

........
مرحالت؟ما هي أسماء المديرين لكل.٢

...........................................................................................................

...........................................................................................................
........

لمدرسة؟كيف نظم التعليم في هذه ا.٣
...........................................................................................................
...........................................................................................................

........
بية في هذه المدرسة؟كيف أحول تعليم اللغة العر .٤

...........................................................................................................

...........................................................................................................
........

المدرسة في تعليم اللغة العربية؟تفضل هذه هل .٥



...........................................................................................................

...........................................................................................................
........

هل استخدم معلم تعليم اللغة العربية طريقة متعددة أومتنوعة؟ .٦
...........................................................................................................

...........................................................................................................
.......



برامج الدارسين اليومية فى المدرسة الثانوية للبنين 

بمعهد والي صانجا عابر فونوروغو جاوا الشرقية

النشاط الزمن الرقم
قراءة الدعاء جماعيا ٠٦.٤٥-٠٦.٤٠ ١

قراءة القرآن وحفظ جزءهم ٠٧.٠٠-٠٦.٤٥ ٢
الحصة األولى ٠٧.٤٥-٠٧.٠٠ ٣
الحصة الثانية ٣٠-٠٨-٠٧.٤٥ ٤
الحصة الثالثة ٠٩.١٥-٠٨.٣٠ ٥
الفسحة األولى ٠٩.٤٥-٠٩.١٥ ٦
الحصة الرابعة ١٠.٣٠-٠٩.٤٥ ٧

الحصة الخامسة ١١.١٥-١٠.٣٠ ٨
الحصة السادسة ١٢.٠٠-١١.١٥ ٩
الفسحة الثانية ١٢.٣٠-١٢.٠٠ ١٠
الحصة السابعة ١٣.١٥-١٢.٣٠ ١١



األنشطة الطالب فى سكن الطالب
بمعهد والي صانجا عابر فونوروغو جاوا الشرقية

األنشطة اليومية-١

النشاط الزمن الرقم
استيقاظ وصالة الصبح  ٠٤.١٠-٠٣.١٥ ١

إعطاء املفردات واملرتادفات ٠٥.٠٠-٠٤.١٠ ٢
غسل الصباح/الرياضة ٠٦.٠٠-٠٥.٠٠ ٣

الفطور ٠٦.٣٠-٠٦.٠٠ ٤
قراءة الدعاء/ إىل املدرسةذهاب  ٠٧.٠٠-٠٦.٣٠ ٥

تعليم ىف الفصل ٠٩.١٥-٠٧.٠٠ ٦
صالة الضحى/الرحة األوىل ٤٥-٠٩-٠٩.١٥ ٧

تعليم ىف الفصل ١٢.٠٠-٠٩.٤٥ ٨
صالة الظهر والغداء/الرحة األوىل ١٣.٠٠-١٢.٠٠ ٩

تعليم ىف الفصل ١٤.٢٠-١٣.٠٠ ١٠
استعداد صالة العصر ١٥.٠٠-١٤.٢٠ ١١

صالة العصر ١٥.٤٥-١٥.٠٠ ١٢
الرياضة ١٦.٣٠-١٥.٤٥ ١٣

ذهاب إىل مسجد/غسل املساء ١٦.٥٥-١٦.٣٠ ١٤
قراءة القرن و صالة املغرب ١٨.١٥-١٦.٥٥ ١٥

حتفيظ/ترتيل/تعليم القرآن ١٨.٥٠-١٨.١٥ ١٦
صالة العشاء ١٩.٢٠-١٨.٥٠ ١٧

العشاء ٢٠.٠٠-١٩.٢٠ ١٨
مرجعة الدروس ٢١.٣٠-٢٠.٠٠ ١٩



قراءة الدعاء ٢١.٤٥-٢١.٣٠ ٢٠
راحة الليلة ٠٣.١٥-٢١.٤٥ ٢١

األنشطة االسبوعية-٢
النشاطالزمناليومالرقم

احملاضرة باللغة اإلجنليزية٢١.٠٠-١٩.٤٥أحد١
توصية اإلسالمية١٧.٣٠-١٦.٥٥إثنني٢
احملادثة/تشجيع اللغة٠٥١٥-٠٥.٠٠ثالثاء٣

اجلمباز٠٥.٣٥-٠٥.١٥
املهارة والفن١٦.٣٠-١٤.٠٠أربعاء٤
احملاضرة باللغة العربية١١.٤٥-١١.٠٠مخيس٥

تدريب الكشفية١٦.٠٠-١٤.٠٠
احملاضرة باللغة اإلندونيسية٢١.٠٠-١٩.٣٠

توصية اإلسالمية/كلية الصبح٠٥-٠٥-٠٤.٥٠مجعة٦
احملادثة/تشجيع اللغة٠٥.٣٥-٠٥.٠٥
الرياضية٠٧.٠٠-٠٥.٣٥
تنظيف العام٠٨.٠٠-٠٧.٠٠
قراءة القرآن قبل صالة اجلمعة١٢.٣٠-١١.٠٠
توصية الدينة١٥-١٨-١٦.٥٥
قرأة املأثورات١٩.٠٠-١٨.١٥

مراسم الصباح٠٧.٠٠-٠٦.٤٥سبت٧
تعليم كتب الرتاث١٧.٣٠-١٧.٠٠
ترتيل القرآن١٩.٠٠-١٨.١٥



االنشطة الشهرية-٣

النشاطالزمنالرقم
موعضة حسنة٠٥.٠٠-١٠٤.١٠
سري الصحة٠٧.٠٠-٢٠٥.٠٠
٢٠.٠٠-٣١٨.٠٠



السيرة  الذاتية
١١٧٢٠٠٤٨: رقم التسجيل

١٩٨٧نوفمرب٢٩بدارو، : تاريخ ميالد

جاميب - موارو بوجنو٠٨. رو٢٧. شارع دامر رت: العنوان

٠٨٢١٨٣٩٨٧٩١١: اهلاتف

mabrurielfaiz@yahoo.co.id: الربيد االلكرتوين

١٩٩٥" بوجنو تيبو٢٩٠/٢"املدرسة االبتدائية : ملراحل الدراسيةا

٢٠٠٣" إحتاد األمة بدارو"املدرسة املتوسطة االسالمية 

٢٠٠٧صاجنا عابر املدرسة الثانوية للبنني مبعهد وايل 

ليسانس تعليم اللغة العربية يف اجلامعة سلطان طه سيف الدين جاميب 
٢٠٠١١اإلسالمية  دار السالم 

ماجيستري تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية 
٢٠١٣ماالنج 

٢٠٠٦رئيس الثالث ملنظمة الطالب ويل صاجنا : اخلربات املنظمة

٢٠٠٩رئيس العام ملنظمة الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية 

السيرة  الذاتية
١١٧٢٠٠٤٨: رقم التسجيل

١٩٨٧نوفمرب٢٩بدارو، : تاريخ ميالد

جاميب - موارو بوجنو٠٨. رو٢٧. شارع دامر رت: العنوان

٠٨٢١٨٣٩٨٧٩١١: اهلاتف

mabrurielfaiz@yahoo.co.id: الربيد االلكرتوين

١٩٩٥" بوجنو تيبو٢٩٠/٢"املدرسة االبتدائية : ملراحل الدراسيةا

٢٠٠٣" إحتاد األمة بدارو"املدرسة املتوسطة االسالمية 

٢٠٠٧صاجنا عابر املدرسة الثانوية للبنني مبعهد وايل 

ليسانس تعليم اللغة العربية يف اجلامعة سلطان طه سيف الدين جاميب 
٢٠٠١١اإلسالمية  دار السالم 

ماجيستري تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية 
٢٠١٣ماالنج 

٢٠٠٦رئيس الثالث ملنظمة الطالب ويل صاجنا : اخلربات املنظمة

٢٠٠٩رئيس العام ملنظمة الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية 

السيرة  الذاتية
١١٧٢٠٠٤٨: رقم التسجيل

١٩٨٧نوفمرب٢٩بدارو، : تاريخ ميالد

جاميب - موارو بوجنو٠٨. رو٢٧. شارع دامر رت: العنوان

٠٨٢١٨٣٩٨٧٩١١: اهلاتف

mabrurielfaiz@yahoo.co.id: الربيد االلكرتوين

١٩٩٥" بوجنو تيبو٢٩٠/٢"املدرسة االبتدائية : ملراحل الدراسيةا

٢٠٠٣" إحتاد األمة بدارو"املدرسة املتوسطة االسالمية 

٢٠٠٧صاجنا عابر املدرسة الثانوية للبنني مبعهد وايل 

ليسانس تعليم اللغة العربية يف اجلامعة سلطان طه سيف الدين جاميب 
٢٠٠١١اإلسالمية  دار السالم 

ماجيستري تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية 
٢٠١٣ماالنج 

٢٠٠٦رئيس الثالث ملنظمة الطالب ويل صاجنا : اخلربات املنظمة

٢٠٠٩رئيس العام ملنظمة الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية 



حبث تكميلي لنيل درجة  املاجستري يف تعليم اللغة العربية



الفصل األول 
اإلطار العام

 ، دمة  ، مق  حث  كلة  الب 
ومش 

حث   حث  وأ هدأف  الب  ة  الب  حث  ، وأ همي  ،وحدود الب 

لحات  
د المصط حدي 

ة  وت  ق  م الدرأسة  الساب 
.ث 



جاوافونوروغوصانجاوالىمعهدأنالباحثيري 
أنبهيقصدمعهد،منهجهمامنهجين،علىيعتمدالشرقية

نمعلميمنواملناقسةمشاورةنتيجةمنتقريراملنهجهذا
املنهجوفهالحكومىاملنهجوأمااملعهد،ذلكفيالعربيةاللغة
وزراةبرنامجخاللمناإلندونيسيةالحكوميةمناملقرر 

عليمتيجعلمنهجينوجودإنالواقعوفى.التعليميةالشئون 
إدراةفىومنظممرتبغيرصانجاوالىمعهدفىالعربيةاللغة

انجاصوالىمعهديديرأنالباحث،يرى حتى.وتنفيذهالوقت
صانجاوالىمنهجمنمجموعةوهوالجديداملقرر منهج

ذلكىفالتعليموترتيبلتنظيمالحكوميةمنهجوالسابق
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 ، حث  كلة  الب 
ومش  جرىفقدالسابقةاملقدمةمنالدراسةألغراضوتسهيال

:األتيةاألسئلةتفصيل

والىدبمعهللبنينالثانويةمدرسةفىالعربيةاللغةتعليمأهدافكيف1.
الشرقية؟جاوافونوروغوصانجا

والىمعهدبللبنينالثانويةمدرسةفىالعربيةاللغةتعليممحتوياتكيف2.
الشرقية؟جاوافونوروغوصانجا

صانجاوالىبمعهدللبنينالثانويةمدرسةفىالعربيةاللغةتعليمطرق كيف3.
الشرقية؟جاوافونوروغو

والىمعهدبللبنينالثانويةمدرسةفىالعربيةاللغةتعليممنهججودةكيف4.
والطرق واملحتوياتاألهدافنواحيمنالشرقيةجاوافونوروغوصانجا

؟العربيةاللغةتعليمونجاجتنظيملحجات



ن بمعهد أهداف تعليم اللغة العربية فى مدرسة الثانوية للبنيمعرفة * 
الشرقيةوالى صانجا فونوروغو جاوا 

بنين بمعهد محتويات تعليم اللغة العربية فى مدرسة الثانوية للمعرفة * 
.فونوروغو جاوا الشرقيةصانجا * والى 

بمعهد والى معرفة طرق تعليم اللغة العربية فى مدرسة الثانوية للبنين
.صانجا فونوروغو جاوا الشرقية

ية مدى جودة منهج تعليم اللغة العربية فى مدرسة الثانو معرفة  * 
هداف من نواحي األ للبنين بمعهد والى صانجا فونوروغو جاوا الشرقية 

.ةواملحتويات والطرق لحجات تنظيم ونجاج تعليم اللغة العربي

حث   وأ هدأف  الب 



 ، حث  ة  الب  وأ همي 

فىزيادةللجامعةالبحثيكون أنللجامعة،•

فىخاصةالعلومتخزينفىواملدخالتاملراجع

.هامناهجحيثمنالعربيةاللغةتعليمترقية
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ثبحهذاأنالباحثيرى ولذلك.اإلسالميةالعصرية
اهدمعبرعايةالثانويةمدرسةفىرئيسيةلجاجةمهم

إندونيسيافىاإلسالميةالعصرية
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مراأل محمدنهجويقال"نهج"هومنهجلكلمةالثالثىاألصل•
كون بس)والنهج.(سلكه)الطريقونهج،(وأوضخهأبانه)نهجا
للغةافىاملنهجكلمةتعني.الواضحالطريقسلكأي(الهاء

.«الواضحالطريقة"
لتعليماوبرنامجخطةوهومنهجفىالدراس ىاملقرر الباحثيرى •

يةالترباألهدافلتحقيقوهذاالتعليم،والتربيةلتقدم
.املتعلمالجودةلترقيةأيضاووالتعليم
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منهجية البحث



:يستخدم الباحث فى هذا البحث 



ىفالعربيةاللغةمعلممنيتكون لبحثهذاومجتمع
جاواغوفونورو صانجاواليبمعهدالبنينالثانويةمدرسة

ثالثةعلىيحتوى الذىعشرحاديلصفالشرقية
املدرسةومدير،2013-2012الدراس يللعامفصول 
اجاو فونوروغوصانجاواليبمعهدللبنينالثانوية

.البحثمجتمعجميعفهيعينتهوأماالشرقية،



اللغةمتعليعمليةفىاملعلماستخدامهاالتىالتعليمطريقة4.

فونوروغوصانجاواليبمعهدالبنينالثانويةمدرسةفىالعربية

.الشرقيةجاوا
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100 النسبة املئوية= ن ، ن 

جمموعة عدد إجابة نعم= م = م 
جمموعة مجيع اإلجابات= د د د  



املكان مرحلة التنفيذ الشهر  رقم

ماالنج/باتو
البحثإجرائيةمستلزماتباستعدادالباحثيقوم منتصف مارس 

2013

1

فونوروغو واملقابلةواملعلمينللطالباالستبانةتقديم 2013آخر مارس  2

فونوروغو الوثائقالباحثويجمعيطلب 2013أول  3

ماالنج/باتو
ليلهاوتحالبحثبياناتعرضكتابةفىالباحثيبدأ منتصف أبريل 

2013

4

ماالنج/باتو األخطاءوتصويباملكتوبةالبحثبمراجعةالباحثيقوم

الكتابةفى
2013آخر أبريل 

5

ماالنج/باتو لغةالتعليمقسملرئيسالجاهزبحثهالباحثيقدم

.البحثمناقشةفىوتسجيلهالعربية

2013آخر أبريل  6

ماالنج/باتو
.املناقشةبعدبحثهالباحثيصحح منتصف مايو 

2013
7



الفصل الرابع

التعريف بميدان البحث: املبحث  األول 

ناقشتهاعرض البيانات املقابلة وتحليلها وم: املبحث الثانى 

مناقشتهاعرض البيانات االستبانة وتحليلها و : املبحث الثالث

والحديثالقرآنفهممنالطالبيتمكنأن
للغةبااإلسالميةوالثقافةالدينيةالكتبفهمالطالبيقدرأن

.العربية
حيثمنيميزهاوماالعربيةاللغةخصائصالطالبيعرفأن

.واملفاهيموالتراكيب،واملفردات،األصوات،
.إليهايستمععندماالعربيةاللغةفهمعلىالطالبيقدرأن
.العربيةباللغةالصحيحالنطقعلىالطالبيقدرأن
.موفهبدقةالعربيةاللغةالكتاباتقراءةعلىالطالبيقدرأن
.وطالقةبدقةالعربيةباللغةالكتابةعلىالطالبيقدرأن

بمعهدنللبنيالثانويةمدرسةفىالعربيةاللغةتعليمأهداف
:صانجاوالي

عرض بيانات املقابلة ومناقشتها وحتليلها



اخلاصصاجناايلو مبعهدللبننيالثانويةاملدرسةىفالعربيةاللغةتعليم
:هيدروس،مخسةإىلينقسمالعشراحلاديللفصل

على("عالراباجلزاء)الواضحالنحو"كتابالنحودرسيفيستخدم:النحودرس*
."آمنيومصطقفىاجلارمعلي"تأليف

اءاجلز )الرشيدةالقراءة"كتابيستخدم"املطالعة"درس:املطالعةدرس*
عمرعلىوصربىالفتاحعبد"تأليف("اخلامس

تأليف"املعاينعلمىفالبالغة"كتابيستخدم"البالغة"درس:البالغةدرس*
بّناءهدام"

ىفوظاتاحملفجمموعات"كتابيستخدم"احملفوظات"درسيف:احملفوظاتدرس
اإلسالميةاملعلمنيبكليةالدراسياملنهاججلنة"تصنيف"العربية

(" اجلزء الثالث)عربية مترينات ىف اللغة ال" يستخدم كتاب " مترين اللغة"درس :مترين اللغة
إمام زركشي وإمام شباين " تصنيف 



صانجاواليبمعهدالثانويةباملدرسةالعربيةاللغةتعليمطريقة

لديهاانجاصواليبمعهدللبنينالثانويةاملدرسةفيالعربيةاللغةتعليم

وكلم،التعليطرق مختلففيهايستخدمحتىالعربيةاللغةدرسفروع

:يأتيكمافهيالعربيةاللغةلدروسالطرق هذهمنطريقة

الطريقة و،النحوهيالعربيةاللغةدروسلجميعتستخدمهاملباشرة-أ

.اللعةوتمرينواملحفوظات،والبالغةواملطالعة،

طريقة .اللعةوتمرينالنحو،لدرستستخدمهموالجوابالسؤال-ب

طريقة .واملحفوظاتوالبالغةاملطالعة،لدرستستخدمالقراءةج-

طريقة .ةاللعوتمرينوالبالغةالنحو،لدروستستخدمالترجمةالنحو-د



لهاعرض البيانات االستبانة ومناقشتها وحتلي

: ة من املعااييرباالطالع على الجدولين السابقين الحظ الباحث أن النسبة املئوي
= 5، والاااارقم %80= 4، والاااارقم %60= 3، والاااارقم %100= 2، والاااارقم %100=1الاااارقم 
تاااادل علااااى أن جااااودة أهااااداف تعلاااايم اللغااااة العربيااااة فااااى % 88= ، والدرجااااة الكليااااة100%

.جيداملدرسة الثانوية للبنين بمعهد ولي صانجا هي 
: ة من املعااييرباالطالع على الجدولين السابقين الحظ الباحث أن النسبة املئوي

= 5، والاااارقم %80= 4، والاااارقم %60= 3، والاااارقم %100= 2، والاااارقم %100=1الاااارقم 
= ، والدرجااااة الكليااااة%100= 8، والاااارقم %100= 7، والاااارقم %100= 6، والاااارقم 100%
ناين بمعهاد تدل على أن جودة محتوي تعليم اللغة العربية فى مدرساة الثانوياة للب% 80

.جيدولي صانجا هي 
: ة من املعااييرباالطالع على الجدولين السابقين الحظ الباحث أن النسبة املئوي

، والدرجاااة %100= 4، والااارقم %100= 3، والااارقم %100= 2، والااارقم %100=1الاارقم 
ويااااة تاااادل علااااى أن جااااودة طريقااااة تعلاااايم اللغااااة العربيااااة فااااى مدرسااااة الثان% 100= الكليااااة

.ممتازةللبنين بمعهد ولي صانجا هي 
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