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إسستهال  الل 
 

 
 

 حُكم

شْرَعًة 

ُقوا 

  

مناً َعَلْيِه فَاْح

َعْلَنا ِمنُكْم ِش

تَاُكم فَاْسَتِبُق

﴾ ٤٨وَن ﴿

ِكَتاِب َوُمَهْيِم

َحقِّ ِلُكلٍّ َجَع

وُكْم ِفي َما آت

 ِفيِه َتْخَتِلُفو

َيَدْيِه ِمَن اْلِك

جاءَك ِمَن اْلح

ُلوَك  َولَـِكن لَِّيبـْ

ُكم ِبَما ُكنُتْم

دقاً لَِّما بـَْيَن ي

ءُهْم َعمَّا َج

 أُمًَّة َواِحَدًة 

َنبُِّئُك يـُ جِميعاً فـَ

بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

َال تـَتَِّبْع َأْهَوا

ّلُه َلَجَعَلُكْم 

 َمْرِجُعُكْم َج

َك اْلِكَتاَب ِب

 أَنَزَل الّلُه َوال

 َوَلْو َشاء الّل

راِت ِإَلى اهللا 

َوأَنَزْلَنا ِإلَْيك

نَـُهم ِبَما  بـَيـْ

اجاً َوِمنـْهَ 

َرا الَخيـْ

ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا  الذِّْكَر َوِإنَّا لََلُه َلَحاِفُظوَن  ﴾٩ ﴿

آ: ورة احلجر  ٠٩آية  سو

آ: سورة املائدة  ٤٨آية  سو

  

  

  

  

  



  

  إهداء

لغة العربية، ويضحي أنفسهم إلعالء كلمة اهللا عز وجّل بتعليم لغة إىل كل من حيب ال
  .  القرآن وهي لغة أهل اجلنة

  )مستقيم(إىل أىب العزيز 
الذي غرسين إىل حب اهللا ووهبين كل املوهبات لكل ما يدعمين اىل اخلريات بأن تكون 

  .املرأة الصاحلة والنبيلة مستعدة خلدمة الدين واألمة
  

  )سيت نور حيايت(العزيزة إىل أمي 
الىت حّنتين بكل شعورها العاطفة ، كل رمحتها تدوم وال يزيل أبد خبلوص حمبتها إىل كل 

  .ولدها وال ميكننا أن نأتيها بشيئ ما يبدل كل ما أتتها إلينا
  

  )رجى هداية اهللا وهيين رمحة النساء(إىل أخوين توأمني 
تقف حمبتهما ورمحتهما مع كل التشجيع يف اللذان صّرفان بكل التصرفات العاطفة، وال

  ألّلهم آمني. مجيع النواحي للبلوغ إىل حد القصوى من العلوم النافعة واملرضية بتوفيق اهللا
  

  إىل مجيع األساتذة
استفدت منهم العلوم الوافرة، فكل الشكر والتقدير للجهود املبدولة ولألدعية املطروحة،  

  .مل تقدر موهبتهم بأي تقدير مثني
  

  إيل مجيع إخواين وأخوايت
إليهم مجيعا كل الرمحة والشفقة بكل املعونات الوافرة معنويا كان أم ماديا، لكم أحسن 

  .اجلزاء من اهللا عز وجلّ 
  

 
 



  

  

  كر والتقديركلمة الش

احلمد هللا أوال وآخرا، أن جعلين من خدمة العربية لغة القرآن ولسان النور إىل   

اإلميان، والصالة والسالم على سيدنا حمّمد وإخوانه من الرسل واألنبياء، وعلى من أحب 

هذا وأدين بالفضل العظيم يف كل ما قدمته يف هذا   .هذه اللغة من خالص األولياء

  . عز وجل، الذي قدرين على إجنازه البحث إىل اهللا

  :خبلوص النية أتقدم الشكر والتقدير وأخص بالذكر  

موالنا مالك إبراهيم مساحة األستاذ الدّكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة   

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

مالك موالنا مساحة األستاذ الدّكتور مهيمني، عميد كلية الّدراسات العليا جامعة 

  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة الدّكتور شهداء صاحل، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الّدراسات 

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالعليا جامعة 

مساحة األستاذ الدّكتور زلفي مبارك ،سكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية 

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجيا جامعة الّدراسات العل

مساحة الدّكتور مفتاح اهلدى، املشرف األّول الذي أفادت الباحثة علميا وعمليا 

ووجه خطواته يف كّل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حّىت االنتهاء 

  .   ر والّتقديرعظيم الّشك ةمنه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث

  

 
 



  

  

، املشرف الثّاين فحّقا يعجز لساين عن  زلفي مباركمساحة األستاذ الدّكتور 

شكره وتقديره فقد قدمت للباحثة كّل العون والّتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم 

يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة 

أكرب األثر يف نفس الباحثة فله مّين خالص الشكر والّتقدير ومن اهللا عظيم هذا البحث 

  .الّثواب واجلزاء

كما تتقّدم الباحثة بكّل الّشكر والّتقدير إىل األساتذة املعّلمني يف قسم تعليم 

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية كلية الّدراسات العليا جامعة 

فلهم من الباحثة كّل الّشكر والّتقدير على ما قّدموه من العلوم واملعارف . ماالنج

  .والّتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء

كما أتقّدم بكّل الّشكر والّتقدير إىل كياح احلاج حممد أنوار منصور عميد معهد 

ا والّشكر موصول ألسريت وعلى رأسه. لريبويو مجيع املعّلمني ملدرسة هداية املبتدئات

والدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من 

حّب للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها وكان دعائها 

  .املستمر خري معني يل يف حيايت

لصدد فكل الشكر والتقدير لزمالئي وأصدقائي وكّل من يعاوننين إىل هذه ا

  .الضروري
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اعتمااد لجنة االمناقشة  

عنوان البحث  :ث

حب(حبث وصفي   ) تقوميي
حبث تككميلي لنيل  درجة املاجسستري يف تعليمم اللغة العربية

األس ةن الساد  :ساتذة من ملناقشةة ا وتتكون جلنة

ا
   

ور حممد شيخ خون حممد التوقيع  شاالدكتو - ١ ررئسيا ومناقش  

 
التوقيع  شا
قيع  شا
ممشرفا ومناقش ور مفتاح اهلد  دى الدكتو - ٢

التو
  

تري
١( ٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣ )٣١٠٠٥  

ممشرفا ومناقش

 
سات العليا الدراسد كلية   عميد

 األستاذ الدكتور مهيممني، املاجست

 

  ،دعتمي

اذ الدكتور زل زلفي مبارك األستا - ٣



  
  

  إقرار الطالبة
  

  :أدناه، وبيانايت كاأليت ةأنا املوقع
  ديان رزقي أمليا:     االسم

  ١١٧٢٠٠٥١:   رقم التسجيل
  قرية كاري ماجو، ربيانج تنجكاس، وي كانان المفوغ:   العنوان

ا لتوفري شرط نيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية   أقرّ  بأن هذه الرسالة اليت حضر
براهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج حتت كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إ

  :عنوان
  تطور منهج تعليم اللغة العربية بمعهد ليربويو كديري جاوى الشرقية 

  )بحث وصفي تقويمي(
ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر، وإذا ادعى أحد  ا وكتبتها بنفسي وما زور حضر

ا فعال ليست من حبثي ف ا من تأليف وتبني أ أنا أحتمل املسؤولية على ذلك، استقباال أ
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
  .جيربين أحد على ذلك إلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وملهذا، وحررت هذا ا

 

  م٢٠١٣بريل أ ٢٠ماالنج،
  توقيع صاحبة اإلقرار

  
  ديان رزقي أمليا

  ١١٧٢٠٠٥١: رقم التسجيل

 
 



  

 مستخلص البحث

م، تطور منهج تعليم اللغة العربية مبعهد لريبويو كديري جاوى  ٢٠١٣ديان رزقي أمليا، 
: الدكتور مفتاح اهلدى، واملشرف الثاين: املشرف األّول). حبث وصفي تقوميي(الشرقية 

 .الدكتور زلفي مبارك
  .منهج تعليم اللغة العربيةتطور، : الكلمات األساسية

إن منهج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ليس قاصرا على تزويد الطالب مبجموعة   
ا وكان  .من احلقائق واملعلومات حول العربية وإمنا هو أيضا متكينهم من اكتشاف مهارا
من مائة دراسة منهج تعليم اللغة العربية مبعهد لريبويو أمر مهم من حيث قد جاوز عمره 

  .سنة وقد بّدل جهدهم األقصى يف تأييد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
كشف عن تطور منهج تعليم اللغة العربية يف   وأما أهداف هذا البحث هي  

م، وعرض نوع  ٢٠١٢ - ٢٠٠٨مدرسة هداية املبتدئات مبعهد لريبويو كديري من السنة 
استخدمت الباحثة يف . ة وسلبية منهج تعليمهامنهج تعليمها والوصول إىل معرفة إجيابي
أساليب حتليلها املركز على معلومات  من حيث  هذه الدراسة املنهج الوصفي التقوميي

 مصادر ومن.كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة
أن املباشرة،  املالحظة أثناء أو أثناء املقابلة مأفعاهلو اخلرباء  أقوالهى  املهمة البيانات

 .أساليب مجع البيانات تتكون من طريقة الوثائق واملقابلة واملشاهدة أواملالحظة واالستبانة
. عرض البيانات و تصنيفها وتبويبها وحتليلها حتليال نقدياتشمل فيها  وأما حتليل البينات

مناقشة املسئولني الباحثة التثليثي، وعمق املالحظة، و  تولفحص صحة البيانات عمل
  .واألساتذة
تطور عناصر منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية ) ١ونتيجة هذا البحث هي   

ثابت متكافئ إىل مهارة من حيث هدفها ) م أ ٢٠١٢- ٢٠٠٨املبتدئات من السنة 
على استخدام الكتاب  من جانب حمتواه الزمو ) القراءة لفهم كتب الرتاث اإلسالمية ب

ثابت يف تأدية مجيع بطبعة املبتدئات وليست طبعة املبتدئني " كتاب التقريرات"التعليمي
ثابت على تطبيق طريقة بندوغان وطريقة و ) ج حىت ترتكز يف ترقية كل األنشطةاألنشطة 

 وتتنوعت أساليب واسترياتيحية طريقة ) احلفظ قبل الفهم(سوروغان وطريقة القياسية 

 
 



 
 
 

وثابت يف تأدية االختبار والتمرين واحملافظة وتفتيش الكتب مع زيادة التمرين ) تعليمها، د
و نوع منهج تعليمها ثالثة يشتمل على املنهج ) ٢. التتابعي وشرط الشرتاك احملافظة

تنمية وأما إجيابية منهج تعليمها هي ل) ٣.النحوي، واملنهج املعريف، واملنهج الوظيفي
و الصرف فيها  يف كتب الرتاث اإلسالمية مع دقة اكتشاف قواعد النحو الذوق العريب

مع مترن استماعها وكتابتها، واعتادت الطالبات بالرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة 
اإلندونيسية وبوجود املشاورة اليومية تشجع الطالبات على تعليم غريها ويكون فهم 

أن منهج التعليم املطبق  منهجها يعين ا سلبيةوأمّ . الطالبات مركّب ومتطور عن الدروس
ال يتدرب الطالبات باحملادثة حيتاج إىل مدى زمن طويل ويؤدي إىل سلبية التعليم، 

والتمرين النهائي ال يوجد االختبار و  والتعبري احلر والتعرف مصطلحات يف اللغة املعاصرة،
التمرينات واملعجم اخلاص الستخراج قواعد البالغة، اليوجد الكتاب تتخص إىل كتاب 

  .لكل درس وحشو أذهان الطالبات باحلفظ
الزم أن يتيح الفرصة  يف هذا البحث هي اواقرتاحا ةتوصيات الباحث أّماو   

للطالبات للتدريب عند مهارة الكالم ولو قليال، أن يكون أسلوب التعليم أكثر تنّوعا 
حىت يتمتع الطالبات بطريقة القواعد والرتمجة، أن حيفز مجيع التقوميات من حيث املواد أو 

ت بزيادة األنشطة إىل قوة الفهم وليس احلفظ، أن جيّدد الكتاب التعليمي ليوضح البيانا
التمرينات لكل املوضوع واملالحظات الضرورية لكل منها، أن يكون التقومي متعادال بني 
علم النحو والصرف والبالغة، وأن يعقد االمتحان النهائي ليكون معيارا على كفاءة 

أن تكون هناك حبوث أخرى ما يتعلق بتحليل املنهج . الطالب يف آخر دراستهم
يب والقواعد للعلم النحو والصرف وتقوميه باإلضافة إىل تناسبها التعليمي يف عدد الرتاك

  .لتعليم الناطقني بلغات أخرى
  
  
  
  

 
 



  
  

ABSTRACT 
 

Dian Risky Amalia, ٢٠١٣ M. The Development of Arabic Teaching Curriculums 
at Lirboyo’s Boarding School, Kediri, East Java (Descriptive Studies and 
Evaluative).The First Supervisor is Dr. Miftahul Huda, and The second is Dr. 
Zulfi Mubarok. 
Key word: Development, Arabic Teaching Curriculums 
 The Curriculum of Arabic Teaching for second language is not definite for 
supplies any things, knowledge about Arabic Language, but that also can show up 
their qualification. That very necessary to study the curriculum at Lirboyo 
Boarding schools, which attained the age more than a century and disgorged the 
maximal power to corroborate Arabic Language Teaching for for second language 
acquisition.   
 The research aims is to express the development of Arabic teaching 
curriculum at Madrasah Hidayatul Mubtadi-aat, Lirboyo Boarding schools start on 
٢٠٠٨ until ٢٠١٢ M, mention the kind of their curriculum teaching, and knows the 
side of positive and negative for their curriculum teaching. The researcher use 
descriptive and evaluative studies, the main of analysis studies for explanation 
exactly and detail of the phenomenon or the certain chapters in a period and some 
periods known. While the significant data’s take from the expert words, the 
attitude as a along interview, and when the observation is go on. And the 
technique for collecting data’s by documentation, interview, observation, and 
inquiry information. For data’s analysis with appearing data, sort arrangements, 
topic arrangements, and doing analysis evaluations. The researcher was used the 
triangulation, deep in observation, and discussion with the responsibility or 
teacher for checking data.   
 The result of this research are obtain as follow ١) That the development of  
Arabic teaching curriculums at Madrasah hidayatul Mubtadi-aat start on ٢٠٠٨-
٢٠١٢ M are a) the aim of Arabic teaching curriculums is unchanged that for 
reading qualification in classic Islam books, b) should to use Taqrirot book edited 
by mubtadi-aat and not edited by mubtadi-ien, there is no change for all activities 
but do concentration  to increase each activity, c) persistent in using bandongan 
method, sorogan method, deductive method, and many applied  for style and 
strategic teachings d) persistent in apply examination, thamrin, muhafadhah, and 
book corrections, with additional for thamrin continuation and more requisite to 
follow muhafadhah. ٢) there are three kinds of curriculum teachings applied there  
which  is grammatical syllabus, content-based syllabus, and task-based  syllabus. 
٣) which the positive side curriculums are grow up the taste of languages Arabic 
in classic Islam books white known the norm of nahwu and sharaf, also trained 
the listening and writing qualification, all students accustomed to translate Arabic 
language to Indonesian language,  the daily discussion support them to teach 
another and all students will understand cluster and branch out for all 
lessons.Which the negative side are the curriculum obtained for a long period, and 
influence the passive teaching  , all students is not accustomed in speaking and 
arrange the words released, they have not verbal language contemporary, there is 
no last examination, not trained in balaghah norms, there is no specifically book 
for training and lexicon in each lesson, fill mind students by memorization. 
  

 
 



 
 
 
 
 
 The instruction and suggestion in this research are would to give student 
time for verbal training qualification at least, have to more variation in teaching 
and student can be enjoyable to follow it, to drip the evaluation for subject and 
activity more ability to understand not just for memorizing, but to renovate the 
subject books add with a trainings, an important inscriptions, to make balance 
when evaluate nahwu, sharaf, and balaghah, to hold the last examination for 
standardization their capabilities. May it happen another research to analysis 
curriculum teaching for a quantity and the kind of structures nahwu and sharaf 
norms for all degrees based on compatibility with the Arabic language teaching 
for second language acquisition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ABSTRAK 

Dian Risky Amalia, ٢٠١٣ M. Perkembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa 
Arab di Pondok Lirboyo, Kediri Jawa Timur (Kajian Deskripsi Evaluatif) 
Pembimbing satu: Dr. Miftahul Huda, Pembimbing dua: Dr.Zulfi Mubarok. 
Kata Kunci: Perkembangan, Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab 
 Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa kedua tidak 
terbatasi pada pembekalan terhadap para siswa  dengan segala kebenaran, 
pengetahuan tentang bahasa arab, Tapi juga yang membuat mereka bisa 
memperlihatkan kecakapan mereka.Pengkajian terhadap kurikulum pembelajaran 
Bahasa Arab di Pondok Lirboyo sangatlah penting, dimana usia pondok sudah 
lebih dari ١ abad dan sudah mencurahkan kekuatannya yang maksimal dalam 
menguatkan pembelajaran bahasa Arab untuk pengguna dengan bahasa lainnya. 
 Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengungkap perkembangan 
kurikulum pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Hidayatul Mubtadi-aat Pondok 
Lirboyo Kediri dari tahun ٢٠١٢-٢٠٠٨ M, menyebutkan jenis kurikulum 
pembelajarannya, dan dapat mengetahui segi positif dan negatif kurikulum 
pembelajarannya. Dalam kajian ini peneliti menggunakan Metodologi Deskriptif 
Evaluatif , adapun Instrumen analisisnya berpusat pada penjelasan yang cukup 
dan rinci tentang fenomena atau judul tertentu, dalam periode atau beberapa 
periode zaman yang diketahui. Dan Sumber-sumber data yang penting diambil 
dari ungkapan-ungkapan para ahli, sikap ketika diwawancarai atau ketika 
pengamatan langsung. Teknik Pengumpulan data terdiri atas dokumentasi, 
wawancara, pengamatan, dan angket. Adapun analisis datanya dengan 
pemunculan data, menyusun setiap jenisnya, menyusun setiap babnya, dan 
menganalisisnya dengan analisis evaluatif. Dan untuk mengecek kebenaran data 
Peneliti menggunakan Triangulasi, pengamatan yang dalam, serta berdiskusi 
dengan para penanggung jawab dan para pengajar. 
 Hasil dari penelitian ini adalah ١) Bahwa perkembangan kurikulum 
pembelajaran bahasa arab di Madrasah Hidayatul Mubtadi-aat dari tahun ٢٠٠٨-
٢٠١٢ M a) Dari segi  tujuannya adalah tetap yaitu untuk kecakapan membaca 
dalam memahami kitab klasik islam, b) Dari segi materinya harus menggunakan 
Buku Taqrirot cetakan putri, bukan cetakan putra, tidak ada perubahan dari 
seluruh kegiatan  agar bisa tetap berpusat pada peningkatan setiap kegiatannya, 
c)Tetap menggunakan cara pengajaran bandongan, sorogan, dan deduktif, adapun 
model dan strategi pengajarannya sudah bermacam-macam.d)Tetap dalam 
mengadakan ujian, thamrin, Muhafadhah, dan koreksi kitab ditambah dengan 
thamrin susulan dan syarat untuk mengikuti Muhafadhah,٢) Jenis kurikulum 
pembelajarannya ada tiga macam yaitu kurikulum tata bahasa, kurikulum muatan 
isi,  dan kurikulum penugasan. ٣) Adapun segi positif kurikulum pembelajarannya 
adalah untuk menumbuhkan sensasi bahasa arab dalam kitab klasik islam dengan 
lebih untuk mengungkap pada kaidah nahwu dan sharaf, serta pelatihan pada 
pendengaran dan penulisannya, para siswi terbiasa dengan menerjemahkan bahasa 
arab ke bahasa Indonesia, dan dengan adanya musyawarah harian memotivasi 
para siswi untuk mengajarkan pada yang lainnya, dan kepahaman para siswi 
menjadi berlipat dan berkembang untuk semua pelajaran. Adapun segi negatifnya 
adalah kurikulum yang berlaku memerlukan waktu yang lama dan berpengaruh  

 
 



 
 
 
 
 
 
pada pembelajaran yang pasif, para siswi tidak terlatih dalam bercakap dan 
mengarang bebas berbahasa arab, tidak mengetahui istilah-istilah bahasa 
kontemporer, tidak ada ujian akhir, dan tidak pelatihan untuk melatih kaidah 
balaghah, tidak ada buku khusus latihan dan kamus khusus setiap pelajaran, dan 
memenuhi daya para siswi dengan hafalan. 
 Adapun pesan peneliti dan sarannya dalam penelitian ini adalah harus 
memberikan waktu untuk para siswi dalam pelatihan kecakapan verbal walaupun 
sedikit, model pengajaran harus banyak variasinya sehingga para siswa bisa 
menikmati dengan metode pengajaran bandongan ini, diupayakan untuk menitik 
poinkan evaluasi materi pelajaran dan kegiatan pada kemampuan untuk 
memahami dan bukan untuk hafalan, untuk memperbaharui buku bahan ajar guna 
menambahkannya dengan latihan-latihan setiap judulnya, dan catatan-catatan 
penting didalamnya, untuk bisa seimbang dalam melakukan evaluasi pada ilmu 
nahwu, sharaf, dan balaghah, untuk mengadakan ujian akhir agar menjadi 
standarisasi kemampuan para siswa di akhir pengajaran mereka. Semoga ada 
penelitian-penelitian lainnya dalam menganalisis kurikulum pembelajaran dalam 
jumlah dan jenis susunan dan kaidah nahwu dan sharaf untuk setiap tingkatan 
dengan dilihat dari sisi kecocokannya dengan pembelajaran bahasa Arab untuk 
pengguna bahasa lainnya.  
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 الفصل األّول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة   -أ 
الرتبوية يف اجملتمع اإلندونيسي جتري على نوعني ومها الرتبية العامة العملية ن إ   

كان اخلالف األّول بني املدرسة أّن املعهد هو أحد الرتبيات الدينية و  .والرتبية الدينية
تربيتها، ترى بأن املدرسة تابعة إىل نظام الرتبية  نظمتوجد يف  ١واملعهد عند فرحان

العامة باملنهج الدويل بتلقني الدروس واالمتحان املنظم و إعداد املقعد والسبورة كما 
  .تقع يف املدرسة بنموذج الغرب

. واآلن أصبحت املدرسة مؤسسة إسالمية تقوم برتبيتها يف النظام الرتبوية الدولية
القرار اجلماعي بني جمالس وزراء الثالثة وهم الوزير الديين والوزير و قد قّررت يف رسالة 

كيفية الهذا ضروري يف ختطيط العمل لرتقية "الرتبوي والوزير الداخلي حيكمون حبكم 
إىل املدارس العامة  واعلى أن يواصل ينالرتبوية يف املدرسة ليكون متخرجي املدرسة قادر 

  ٢ ".رحلة اجلامعيةاملوتبدأ من املدرسة االبتدائية إىل 

ومناهج اللغة هي اليت تشكل فكر اإلنسان ووجدانه وتبدو الفوارق الواضحة بني 
الذي تريده كثري " واملواطن الصاحل"الذي يريده النسق اإلسالمي، " اإلنسان الصاحل"

من الفلسفات الرتبوية األخرى، الذي قد يرى بعضها أنه مواطن صاحل من خيتلس، أو 
سب أشياءا له أو لوطنه دون السند من احلق والعدل ظاملا ال يقع حتت يغش، أو يك

                                                                   
١  Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, Anatomi Keberadaan 

Madrasah dan PTAI, (Yogyakarta: Penerbit Gema Media, ٢٠٠٤), hal, ٣٦ 
٢  Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Ciputat :PT Logas Wacana Ilmu, 
١٩٩٩),  hal, ٢٢٦ 
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واحلفظ واستمرت طريقة تعليم اللغة العربية يف صدر اإلسالم معتمدة التلقني 
. واستمر األمر كذلك حىت العصر العباسي الذي شهد انتشار املدراس انتشارا واسعا

وكانت الرتبية . وظهرت تبعا ذلك أراء للمربني اإلسالميني يف طريقة التعليم اللغوي
ا تكسب من الشيخ الذي يتوىل تعليمها   .اللغوية يف كثري من حاال

النفس، (علما له ركائزه من علوم وتطورت الطرائق بذلك تطورا أصبحت به 
ا)والرتبية، واملناهج، واللغة ا ويؤثر يف مسري وانتهت إىل مفهوم علمي . ، وكل ما يتصل 

واضح، قوامه تنمية مهارات األداء اللغوي للمعّلمني، حىت تبلغ أقصى مداها، وتوجيه 
ل سلوكهم، حىت النشاط اللغوي للمتعلمني بأحدث األساليب اليت تؤدي أثرها يف تعدي
 ٤.يصل إىل مستواه املنشود يف فنون االستماع والقراءة واحلديث والكتابة

جبانب وثاقة الصلة باملوضوع ترى بأن اخنفاض الكيفية الرتبوية تكون مسألة 
ال الرتبوي أواخر هذا الزمان وترى من جانبني أوهلما العملية وثانيهما اجملموجهة يف 

ت ليعاجل هذه املشكلة ومن بني ذلك برتقية كيفية املدّرس و تبدو كل احملاوال. النتيجة
يئة املرافق العامة الكاملة والكافية  ٥ .إصالح املنهج و 

تعددت املعاهد قد بدأت يف جتهيز املدرسة الرمسية تدفع من فكرة الكياهي 
رتفني تمع اليوم إىل احملوأيضا هو مطلب الزمان، هذا مؤثر من حاجة اجمل) رئيس املعهد(

نظرا إىل . هناك حاجة ماسة إىل املوظف املتمدنيف أول استقالل هذا البالد  . نياملتأدب

                                                                   

   ١٣، آية سورة يونس ٣ 
جدارا للكتب ( العربيةاتجاهات حديثة في تدريس اللغة طه علي حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي،   ٤

  ٢٠٥.ص)م ٢٠٠٩: أردون- عمان: العاملي
٥ Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, cetakan ke-٣ (Jakarta: Kencana Media group: 
٢٠١٠) p.٣٢٠-٣١٩ 
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نظام تعليمه باقيا يتوّجه إىل املستقبل من عن ّل املعهد خيت ملالقرن العشرين  يف  
احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ "غري أن يزيل العادات احلسنة كما تثبت بشعاره 

مع السعي  ١٩٧٠وقد بدأ املعهد يف تعيني العجز والنقص من السنة ". باجلديد األصلح
بتكييف الزمان ويؤخذ التجديد يف جمال التعليم خاصة مثل ما حتقيق األهداف واجلوانب 

تزينني بالقيمة واهليئة املاملتخرجني  إجيادوأيضا  احلاجة املاسةو اختالف اهليكل و  ةاإلداري
ألنشطة من القرن العشرين وتبدأ بتزويد ا كديريواآلدب، إن معهد لربويوا يوقع يف دائرة  

  .يف خمتلف اجملال

من  سواءذو مغزى،  يري نظم املعاهد اإلسالمية بواقعالزمان إىل تغ لقد أدى تطور  
ق، وقد استخدم املعهد اليوم ة نظام املعهد املطبناحي م من ناحيةناحية منهجية التعليم أ

 لزمانالطريقة احلديثة كما أنه استخدم طريقة بندوغان يف تعليم اللغة العربية مند ا
  .املاضي

من أبعد الزمان يف منهجيته، واآلن  ةوقد متّسك املعهد اإلسالمي بالكتب السلفي  
ورغم أن كثري من املعاهد . يزيد أيضا بعلوم العامة األخرى يف كثري من املعاهد السلفية

كما عّني   ةاإلسالمية باقيا قابضا على ثبات تعليم السلف احلقيقي باملواد التعليمي السابق
علماءهم السابقني بغاية حفظا على خلوص العلوم الدينية السلفية، ومعهد لريبويو أحد 

  .منهجية التعليم السلفي يةعلى فّعال قابضوف املعاهد االسالمية ما زال من بني أل

تطور منهج تعليم اللغة جوانب انطالقا مما السابق عزمت الباحثة أن تكشف   
أكثر من  قد بلغ عمرهو  ١٩١٠الذي قد أسس من السنة  كديريالعربية مبعهد لريبويو  

                                                                   
٦ Amin Haedari, Jurnal Pondok Pesantren Mihrab, vol. II No. ١ Juli ٢٠٠٧  
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 أسئلة البحث  -ب 
  :بق طرحت الباحثة األسئلة كما يليانطالقا مما س    
مبعهد  يف مدرسة هداية املبتدئات هج تعليم اللغة العربيةكيف كان تطور من - ١

 م ؟ ٢٠١٢ -٢٠٠٨من السنة  كديريلريبويو  
ما نوع منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية املبتدئات مبعهد لريبويو كديري  - ٢

 م ؟ ٢٠١٢ – ٢٠٠٨من السنة 
مبعهد  املبتدئاتيف مدرسة هداية منهج تعليم اللغة العربية  اتوسلبي اتما إجيابي - ٣

 م ؟ ٢٠١٢ -٢٠٠٨من السنة  كديريلريبويو  

 أهداف البحث   -ج 
  :يهدف هذا البحث إىل ما يلي     
مبعهد  يف مدرسة هداية املبتدئاتتطور منهج تعليم اللغة العربية  جوانبكشف    - ١

 م ٢٠١٢ -٢٠٠٨من السنة  كديريلريبويو  
هداية املبتدئات مبعهد عرض وتقومي نوع منهج تعليم اللغة العربية يف مدرسة  - ٢

 م ٢٠١٢-٢٠٠٨لريبويو كديري من السنة 
يف مدرسة هداية منهج تعليم اللغة العربية  اتوسلبي اتالوصول إىل معرفة إجيابي - ٣

 م ٢٠١٢ - ٢٠٠٨من السنة  كديريمبعهد لريبويو   املبتدئات
  

 أهمية البحث  -د 
  :أمهية هذا البحث نظريا 

العربية وتتناسب حباجة متعّلمى اللغة العربية تنمية معرفة بناء منهج تعليم اللغة  - ١
 يف بالد إندونيسيا خاصة و لبلدان األخرى عاما
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ذا البحث - ٢  تأييد وتعزيز للبحوث السابقة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة 
  :أما أمهية هذا البحث تطبيقيا

  أن تعطي نتيجة هذا البحث توجيها يف بناء منهج :   للباحثة - ١
 .تعليم اللغة العربية املعترب بتطور الزمان         
 .جتديد كيفية تعليم اللغة العربية الناجحة وحتسينها:   ملدرسى اللغة العربية - ٢
  رفع احلماسة يف عملية التعليم والتعلم مع وضع  :  للمعاهد اإلسالمية - ٣

   .املنهج اجليد         
 

 حدود البحث  -ه 
  منهج تعليم اللغة العربية مبعهد لريبويو عناصر تطور :    احلد املوضوعي - ١

 : ، تتناول املواد الدراسية بتفصيل ما يليكديري        
 النحو -
 الصرف -
 البالغة -

 كديريمبعهد لريبويو   املبتدئاتمدرسة هداية :    احلد املكاين - ٢
 )املرحلة العالية(         
    تطور منهج تعليم اللغة العربية مبعهد لريبويو :    احلد الزمين - ٣

 م ٢٠١٢ -٢٠٠٨من السنة  كديري        
 

 تحديد المصطلحات  -و 
ورأت الباحثة أنه من الضروري حتديد معاين بعض املصطلحات الواردة    

  :يف موضوع البحث وهو كالتايل
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منهج هو تنظيم معني يتّم عن طريقه تزويد الطالب مبجموعة من خربات املعرفية  - ١
باللغة العربية اليت ختتلف عن والوجدانية والنفس حركية اليت متكنهم من االتصال 

م، ومتّكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد  لغا
 ٧.التعليمي أو خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد

إن تعليم اللغة العربية أكرب من جمرد حشو أذهان الطالب مبعلومات عن هذه  - ٢
إنه نشاط متكامل يستهدف ثالثة أشياء منها . اللغة أو تزويدهم بأفكار عنها

م اإلجيابية حنو اللغة  تنمية قدرة الطالب العقلية وتنمية مشاعر الطالب واجتاها
 ٨. غوية معينةالعربية وثقافتها واكتساب الطالب مهارات ل

 

 الدراسات السابقة  -ز 

تعليم اللغة باحثني ىف نطاق البحث ىف مناهج قد قام عدد من ال    
 :العربية، منهم  

 شريف فتح رمحة اهللا - ١
تطور منهج تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية : املوضوع •

 )دراسة وصفية تقوميية(احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية 
 األهداف •

  :أما أهداف هذا البحث فيما يلي
معرفة عناصر التطور منهج تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتساري   - )أ 

 .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية

                                                                   
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم : الرباط ( تعليم العربية لغيرالناطقين بهارشدي أمحد طعيمة،   ٧

  ٦٠. ص) ١٩٨٩والثقافة، 
  ٤٦-٤٥.، صنفس المرجع ٨
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يف املدة من (معرفة مدى مالئمة منهج تعليم اللغة العربية املتطور   -)ب 
ية بنجرماسني  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكوم) ٢٠١١م إىل ٢٠٠٣

 كلمنتان اجلنوبية
معرفة عوائق تطور منهج تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتساري   -)ج 

  اإلسالمية احلكومية بنجرماسني كلمنتان اجلنوبية
 منهج البحث •

 .استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التقوميي
 أهم النتائج •

اخلدمة اللغوية من  فهم لقد تغريت األهداف التعليمية مبركز : ألهدافا   - )أ 
 .املسموع إىل فهم املقروء

بتغيري اهلدف التعليمي فتغريت أيضا الكتب املستخدمة يف : احملتوى  -)ب 
بدال من الكتاب ) ب(وتعليم اللغة العربية ) أ(تعليم اللغة العربية 

 ".قواعد العربية البسيطة"والكتاب " العربيةالبسيطة"
تخدمة يف تعليم اللغة العربية حسب لقد تغريت الطريقة  املس: الطريقة  -)ج 

 .مستويات الطلبة وكتبهم املستخدمة
 قّسم مركز اخلدمة اللغوية نوع التقومي إىل أربع تقوميات، وهي: التقومي  - )د 

االختبار النصفي، االختبار النهائي،  الطريقة  االختبار التصنيفي،
تطور وهناك تطور حمتوى التقومي حسب . املنزيلية والطريقة الصفية

 .األهداف والكتاب املستخدم
 

 أنا صفيا جهاد - ٢
شيك عمر ديان العصري آتشيه  ومنهج تعليم اللغة العربية يف معهد تنك: املوضوع

  )حبث وصفي تقوميي(
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 األهداف •
  :أما أهداف هذا البحث فيما يلي

لوصف املنهج وحمتواه املستعمل يف معهد تنكو شيك عمر ديان   - )أ 
 .أتشيه –العصري 

بني عناصر املنهج املستعمل يف معهد تنكو شيك عمر  لوصف توافق  -)ب 
 .أتشيه –ديان العصري 

لوصف تناسب املنهج يتنفيذه يف ميدان التعليم والتعلم مبعهد تنكو   -)ج 
 .أتشيه –شيك عمر ديان العصري 

 منهج البحث •
 .استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التقوميي 

 أهم النتائج •
واه املستعمل يف معهد تنكو شيك عمر ديان عناصر املنهج وحمت  - )أ 

أتشيه يتكون على مخسة عناصر املنهج وهي األهداف  –العصري 
 .واحملتوى والطريقة والوسائل والتقومي

اعتمادا على حبث الوثائق اليت حلتها الباحثةـ، توجد أن توافق املنهج   -)ب 
 املستعمل يف معهد تنكو شيك عمر ديان العصري مناسبا نظريا كان 
أو تطبيقا، ومهما ذلك وجدت الباحثة أن تلك املناسبة غري كاملة 

جعية اليت حلتها الباجثة على املنهج ر وهذه بالنسبة إىل  قائمة امل
جدت الباحثة أن املستعمل يف معهد تنكو شيك عمر ديان العصري وو 

عة املواد اليت هي من فروع املادة اللغة العربية سبمن %  ٣،٧٨هناك 
 .وباقتها مل توافقتوافق 

ميدان التعليم والتعلم مبعهد تنكو شيك  تناسب املنهج بتنفيده يف  -)ج 
ألن بعد أن قامت الباجثة . أتشيه مل يكن كامال –عمر ديان العصري 
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 عرفان - ٣
منهج تعليم اللغة العربية ىف معهد جامعة سلطان طه سيف الدين : املوضوع •

 .لطريقة التدريس ووسائله درسة تقوميية( اإلسالمية احلكومية جبامىب
 البحث أهداف •

معرفة وتقومي الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية ىف معهد جامعة :   أوال
  . سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جبامىب

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

 منهج البحث •

وإن هذا البحث حبث تقوميي واملدخل الذى يستخدم الباحث هلذا       
  .البحث هو املدخل الكمي و الكيفي

  :أهم النتائج  •

ة إن طريقة التدريس الىت يستدمها احملاضر هي طريقة النحو والرتمج:   أوال
  .المل يتحقق تعليم اللغة العربية الفعّ ما حىت والطريقة االلقائية أكثر استخد

إن الوسائل التعليمية املهيئة ىف هذا املعهد تعد حمدودة حىت ال تساعد :   ثانيا
  .احملاضر والطالب ىف عملية التعليم كثريا
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إن كثريا من احملاضرين ال يعدون حتضري الدرس قبل إجراء التعليم ىف :   ثالثا
  .الفصل

 
 أمحد صاحل الدين - ٤

  تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي والعصري: املوضوع •
 كديريدراسة مقارنة وتقوميية يف تعليم اللغة العربية بني معهد السلفي لريبويو ب(

  )ومعهد العصري األمني بسومنب
 األهداف •

ملعرفة أهداف تدريس اللغة العربية واملواد الدراسية والطريقة املستخدمة يف   ) أ
 في واألمني العصريمعهد لريبويو السل

 .ملعرفة أنسب املعهدين من حيث نظريات تعليم اللغة العربية  ) ب
 منهج البحث •

إن املدخل املستعمل هلذا البحث هو الكيفي وهذا البحث من نوع   
 .البحث امليداين

 أهم النتائج •
وبناء على نظرية تعليم اللغة العربية اليت وضعت اللغة العربية من حيث وظيفتها   

فمن املفروض أن يكون تعليم اللغة العربية يشتمل على مجيع املهارات  احلقيقة،
األربع من االستماع والكالم والقراءة والكتابة وليس أن يرتكز يف مهارة واحدة 

واملعهد األمني العصري قد أجرى هذه النظرية، وبالطبع تعليم اللغة . فحسب
وإىل حتقيق أهداف  كديريب العربية هناك أنسب إليها من املعهد لريبويو السلفي

 .تعليم اللغة العربية احلقيقية
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الباحثة من جديد وجدت  هاعرضت يتانطالقا من الدراسات السابقة ال      
  :فيما يلي الباحثة أوجه الشبه واخلالف

 أوجه الشبه - ١
 ة العربية  غربعة تصف عن طرائق التعليم والتعّلم يف اللاألكل هذه الدراسات  - )أ 
قد حبثت ثالثة أشخاص األولية مما السابق دراسة املنهج تطبيقيا مع كشف   -)ب 

تح اهللا إنه يأخذ دراسة املنهج مع فمالئمتها باملنهج النظري غري أن شريف  
 .تطورها أيضا

من حيث ميدان البحث  تبحث يف اجلامعة  شخصان وتبحث يف املعهد   -)ج 
  .اإلسالمي شخصان أيضا

 
  أوجه اخلالف - ٢

البحث مما السابق من حيث ميدان البحث كما اختارت خيتلف هذا     
الباحثة معهد لريبويو وليس هو دراسة املقارنة بينه وبني املعهد العصري كما 

  .أجراه  أمحد صاحل الدين
هذا البحث الذي عرضتها الباحثة أيضا دراسة منهج تعليم اللغة العربية    

وتستخدم هذا . رقيةجاوى الش كديريوختّصص يف تطورها مبعهد لريبويو  
  البحث املنهج الوصفي التقوميي
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  مفهوم المنهج: المبحث األّول

 المفهوم التقليدي عن المنهج -أ 
: أبانه وواضحه، الطريق: جا األمر - "ج"هي " منهج"إن أصل مادة كلمة   

  ١.الطريق الواضح: سلكه، ج مناهج
يستخدم بعض الرتبوّيني تعريفا ليمّثل الفهم العام ملصطلح املنهج،   
اخلطط املوضوعة لتوجيه التعّلم يف املدرسة، ويتّم حتقيق هذه اخلطط يف  فيكون هو

الصف الدراسي، كما يعيشها املتعلمون جتريبيا، وحتصل هذه اخلربات يف بيئة 
  ٢.تعليمية تؤثر بدورها فيما يتعّلم

لطريق ينبغي أن يسلكه الرتبويون  ةويقول اآلخرون إّن املنهج هو خط
  ٣لتحقيق أهدافهم
ة بني مفهوم املهنج لغة ومفهومه إصطالحا كبرية ومن املفاهيم والصل

  .الكثرية فيها مفهومان ينبغي الوقوف عليه أحدمها قدمي واآلخر حديث
الذي يقدم للطالب   syllabusكان يقصد باملنهج قدميا املقرر الدراسي 

ورابع يف مادة معينة فهناك مقرر للجغرافيا وهناك آخر للتاريخ وثالث للرياضيات 
  ٤.وهكذا.... للغة 

                                                                   
  ٨٤١.ص) م١٩٨٦: بريوت: دار املشرق(  المنجد في اللغة واألعالملويس معلوف،  ١
  : عمان(، وطرق تدريسهااللغة العربية مناهجها طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوانلي، ٢

  . ص) ٢٠٠٥دار الشروق للنشر والتوزيع، 
  ٥٩. ، ص تعليم العربية لغيرالناطقين بها رشدي أمحد طعيمة، ٣



١٣ 
 

وهذا بالتأكيد مفهوم ضيق املنهج ألنه يستبعد منه كل نشاط ميكن أن 
وميكن أن ينمي مهارات التلميذ احلركية ويزيد من ثقة . يتم خارج حجرة الدراسة

بل إن التصّور التقليدي للمنهح يستبعد تنمية االجتاهات النفسية السليمة . بنفسه
العلمية ألنه يكاد يقتصر على حتفيظ التالميذ املعلومات واكتساب طرق التفكري 

  ٥.واصطناع الوسائل اليت تكشف من مقدار ما حفظوه عنه
 

  المفهوم الحديث عن المنهج  -ب 
من األنشطة التعليمية اليت تستخدمها  هو يتكون املنهج مبفهوم احلديث

. املدرسة لتهيئة خربات تعليمية للتالميذ، حتقق النتائج التعليمية املرغوب فيها
وتتضمن هذه األنشطة الدراسية داخل الفصل، والنشاط املدرسي عامة، وخدمات 

  ٦.اإلرشاد النفسي واالجتماعي، واملشروعات املشرتكة بني املدرسة واجملتمع احمللي
والتعريف اإلجرائي الذي نقرتحه للمنهج يف جمال تعليم العربية كلغة ثانية        
تنظيم معين يتّم عن طريقه تزويد الطالب بمجموعة من خبرات المعرفية : هو

والوجدانية والنفس حركية التي تمكنهم من االتصال باللغة العربية التي تختلف 
مارسة أوجه النشاط الالزمة داخل عن لغاتهم، وتمّكنهم من فهم ثقافتها وم

  .المعهد التعليمي أو خارجه وذلك تحت إشراف هذا المعهد

                                                                                                                                                                   
) اجلزء األول: جامعة أم القرى(المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،   ٤
  ١٢٣. ص
: دار النهضة العربية( أسسها، تخطيطها، تقويمها–المناهج حيي حامد هندام وجابر عبد احلميد جابر،   ٥

  ٩.ص) م١٩٧٨:الطبعة الثالثة: القاهرة
. ص)م ١٩٨٦-م ١٤٠٧: الكويت: مكتبة الفالج( تخطيط المناهج الدراسية وتطويرهافكري حسن ريّان،  ٦
١٨  



١٤ 
 

فتعليم اللغة العربية يف ضوء هذا التعريف للمنهج ليس قاصرا على تزويد 
الطالب مبجموعة من احلقائق واملعلومات حول العربية وإمنا هو أيضا متّكنهم من 

ا   ٧.اكتشاف مهارا

 أسس منهج تعليم اللغة العربية: المبحث الثاني

ا عمليات املنهج يف مراحل التخطيط      إن كافة املؤثرات والعوامل اليت تتأثر 
وهذه املؤثرات والعوامل تعّد املصادر الرئيسة لألفكار الرتبوية اليت تصلح . والتنفيد

  .أساسا لبناء وختطيط املنهج الصاحل

 األسس الفلسفية للمنهج  -أ 
إن رجال الرتبية هم فالسفة، فسقراط وأفالطون وأرسطو وابن سينا   

ومما يؤكد هذه . والفارايب وروسو وجون ديوي هم فالسفة ومربون يف أن واحد
العالقة ذلك الرتابط القائم بني الغاية من الرتبية والغاية من احلياة، فالفلسفة 

وإن . لتحقيق هذه الغايةتقّرر غاية احلياة، والرتبية تقرتح الوسائل الكفيلة 
اختالف الفلسفات أّدى يؤدي إىل اختالف أنواع الرتيية  اليت شهدها العامل من 

  .قبل ويشهدها اليوم
وتنعكس فلسفة الرتبية على فلسفة املدرسة ورسالتها، وكلما اتفقت   

فلسفة املدرسة مع فلسفة العاّمة للمجتمع كلما كان ذلك أدعى إىل وحدة 
  ٨.جملتمع وحتقيق أهدافهوتكامل بناء ا

  
 

                                                                   

  ٦٠. ص المرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة،  ٧ 
- ٣١.، دار الفكر للطباعة والنثر والتوزيع، صدراسات في المناهج واألساليب العامةصاحل ذياب هندي،  ٨
٣٢  



١٥ 
 

 األسس االجتماعية للمنهج  -ب 
هذه األسس هي القوى االجتماعية املؤثرة يف وضع املنهج وتنفيذه   

وتتمثل يف الرتاث الثقايف للمجتمع، والقيم واملبادئ اليت تسوده، واحلاجات 
  .واملشكالت اليت يهدف إىل حلها، واألهداف اليت حيرص على حتقيقها

شكل مالمح الفلسفة االجتماعية أو النظام االجتماعي وهذه القوى ت  
ألي جمتمع من اجملتمعات، ويف ضوءها حتدد فلسفة الرتبية اليت بدورها حتدد 
حمتوى املنهج  وتنظيمه واسرتاتيجيات التدريس والوسائل واألنشطة اليت تعمل  

 ٩.كلها يف إطار متسق لبلوغ األهداف االجتماعية املرغوب يف حتقيقها

 سس النفسية للمنهجاأل  -ج 
هي املبادئ النفسية اليت توصلت إليها دراسات وحبوث علو النفس حول   

طبيعة املتعّلم وخصائص منّوه وحاجاته وميوله وقدراته واستعدادته وحول طبيعة 
ا عند وضع املنهج وتنفيذه   .عملية التعّلم اليت جيب مراعا

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

إن السلوك هي حمصلة عاملني مها : يقول علماء النفس الرتبوي: يف السلوك
ومع  –مع البيئة  –وما ينتج عنها من منو  –الوراثة والبيئة، ومن تفاعل الوراثة 

 ١٠.حيدث السلوك الذي ترغب فيه يف الطالب املتعّلم –ن تعّلم ما ينتج عنها م

 األسس المعرفية للمنهح  -د 
إن الذكاء من املميزات األساسية للكائن اإلنساين، واملعرفة هي نتاج هذا   

ا، فقد  الذكاء، وملا كانت املعرفة أساسية يف النمو اإلنساين حيث ال منو بدو

                                                                   
  ٤١.ص نفس المرجع،٩
  ٥٧. ص نفس المرجع، ١٠
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عرفة من املعارف هلا أبعاد ذاتية، وهلا أبعاد موضوعية، وهلا امل اسإن أس  
ا على املنهج، ومن واجب املنهج أن يهتم بذاتية اإلنسان العارف  انعكاسا

عرفة وجماهلا أي بتوضيح ونفسيته وانفعاالته، كما أن عليه أن يهتم مبوضوع امل
  ١١.األشياء اليت يكّلف الطالب مبعرفتها

 

 عناصر منهج تعليم اللغة العربية: المبحث الثالث

ميكن تشريح املنهج إىل أربعة عناصر هي األهداف واحملتوى والطريقة       
 :والتقومي كما ستبني وضيحا فيما يلي

 ألهدافا  -أ 
األهداف الرتبوية هي حجر الزواية يف العملية الرتبوية، ويقصد باألهداف   

التغيريات املتوقع حدوثها يف شخصيات التالميذ بعد مرورهم خبربات تعليمية 
وتفاعلهم مع موقف تدريسي معني وهذه التغيريات حتدث يف واحدة أو مجيع 

ي والنمو األخالقي جوانب النمو يف التلميذ وهي النمو العقلي والنمو اجلسم
ختيار األهداف من أهم خطوات ختطيط اوالنمو االجتماعي وتعترب خطوة 

املنهج املدرسى حيث أن اختيارها بصورة سليمة يساعد على تصميم معيار 
مناسب الختيار احملتوى واخلربات التعليمية وطرق التدريس والنجاح بالتايل يف 

  ١٢.عملية التقومي

                                                                   
  ٧٦-٧٥. ، صنفس المرجع ١١
  ٧٠. ص) م ١٩٨٣: دار الرائد العريب: بريوت( مناهج الدراسات االجتماعيةجودة أمحد سعادة،  ١٢



١٧ 
 

لرتبية هي عبارات تصف نواتح حياتية مرغوبة، وإن الغايات الكربى ل  
تستند إىل تنظيم قيمى فلسفي اجتماعي، وهي عريضة، بعيدة املدى، على 
درجة عالية من التجريد، تتصل باحلياة أكثر مما تتصل مبا جيري يف الفصل، أو 
باملمارسات اليومية يف املدرسة، أو التعامل اليومي بني املعلم وتالميذه، وينبغي 

ا، مثل وسائل اإلعالم، أ ن تسعى حنوها كل املؤسسات اليت هلا صلة مباشرة 
واملؤسسات االجتماعية والثقافة والرياضية، واجلماعات السياسية ودور العبادة 

  ١٣.واألسرة
  مصادر اشتقاق األهداف

إن أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أن يشتقها من عدة مصادر   
  :١٤هي 
افة العربية اإلسالمية، إذ ينبغي أن تتفق أهدافه مع مفاهيم الثقافة اإلسالمية الثق - ١

وال تتعارض منها، عليه أن ينظر يف هذه الثقافة ليختار من بينها ما ينبغي أن 
 .يعلمه للطالب

فتعليم العربية كلغة ثانية خيتلف من بلد إىل بلد وذلك باختالف : اجملتمع احمللي - ٢
 .ظروف كل بلد

إذ ينبغي أن يكون املعلم على وعي اجلديد يف : االجتاهات املعاصرة يف التدريس - ٣
ميدان تعليم اللغات الثانية على أن ينعكس هذا الوعي على طريقة اختيار 

 .أهدافها
ويقصد بذلك ضرورة تعرف املعلم للجوانب النفسية : سيكلوجية الدارسني - ٤

م، نوع  اخلاصة بالدارسني، دوافعهم من تعّلم العربية، حاجتهم، ميوهلم، مستويا
م األوىل بينها وبني العربية وغري ذلك من جوانب سيكوجليا مهمة  .لغا

                                                                   
  ٨٤-٨٣.ص) م١٩٩١: الطبعة الثالثة: دار املعارف( ، المنهج وعناصرهإبراهيم بسيوين عمرية  ١٣
المرجع  الجزء األول، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،، رشدي أمحد طعيمة  ١٤

  ١٧٧- ١٧٦. ص السابق،



١٨ 
 

ويقصد بذلك ضرورة وعي املعلم باملادة الدراسية اليت يريد تعليمها : طبيعة املادة - ٥
  .للطالب
ميكن تلخيص أهداف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى يف ثالثة   

  :ة هيأهداف رائيسي
ذه اللغة - ١ ا الناطقون  . أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها 

ويف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن القول بأن . أو بصورة تقرب من ذلك
 : تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف ما يلي

 .تنمية قدرة التالميذ على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها  - )أ 
مية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني تن  -)ب 

 .بالعربية حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء
 .تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم  -)ج 
 .تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة  - )د 
ما مييزها عن غريها من اللغات أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية و  - ٢

 .أصوات، مفردات وتراكيب، ومفاهيم
أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب  - ٣

 .والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه
تعليم العربية كلغة أجنبية إذن يعين أن نعّلم الطالب اللغة، وأن نعلمه عن 

 ١٥.ن يتعرف على ثقافتهااللغة، وأ

 المحتوى  -ب 
كما قال فكرى حسن ريان بأن احملتوى هو كل ما يضعه املخطط من  

إكتساب (أو إنفعالية ) إكنساب املعلومات(خربات سواء كانت خربات معرفية 
دف النمو الكامل  ) إكتساب املهارات( أو نفس حركية ) اإلجتاهات والقيم

                                                                   
  ٥٠- ٤٩.، صع السابقالمرج غير الناطقين بها،تعليم اللغة العربية لرشدي أمحد طعيمة،  ١٥



١٩ 
 

وأصبح الكتاب املدرسي ليس هو املصدر الوحيد للمعلومات واخلربات    
كما مل تعد مهمة املعلم هي التلقني ولكن أصبحت مهمته الرئيسية هي توجيه 

  ١٦.النمو املتنوع املرغوب فيه نشاط التلميذ التعليمي حبيث حيقق أكرب قدر من
اللغة العربية، شأن لغة أخرى، ذات مستويات يف استخدامها، فعلى   

. لغة احلياة املعاصرة: وثانيهما. لغة الرتاث: املستوى الرأسي له مستويني، أوهلما
منها ما خيص املثقفني، ومنها ما . وعلى املستوى األفقي جند مستويات خمتلفة

يم اللغة لوميكن أن منيز هنا بني مستويني رئيسني لتع. خيص أوسط املثقفني
أوهلما مستوى اللغوي التخصيصي ويقصد به تدريس اللغة : العربية كلغة ثانية
  ١٧.ألغراض خاصة

  :املعايري الرئيسية الختيار احملتوى
  :١٨أهم هذه املعايري ما يلي  

يت خيدمها والصدق يعين العالقة الوثيقة بني احملتوى واألهداف ال: الصدق - ١
وصدق املادة املقدمة وصحتها فاملعرفة ترتاكم بسرعة هائلة وتتغري لدرجة تتغري 

 .معها احلقائق والنظريات ولذلك فإن أية معلومات يكون هلا أمهية موقوتة
 .البد وأن يكون حمتوى املادة مهما للتلميذ: األمهية - ٢
تماماته معيارا تعترب احتياجات املتعلم واه: احتياجات واهتمامات املتعلم - ٣

 .الختيار احملتوى واالهتمامات تكون أساسا للمفاضلة بني املواد االختيارية

                                                                   
  ١١.ص) م ١٩٧٢دار الكتب، : القاهرة(  المناهج الدراسيةفكرى حسن ريان،   ١٦
  ٤١. ، صالمرجع السابق غير الناطقين بها،تعليم اللغة العربية ل رشدي أمحد طعيمة،  ١٧
مجع حقوق (، )تقويمها -أهدافها -أنواعها -محتواها -أسسها(المناهج عبد اللطيف بن حسني فرج،   ١٨

   ٩٤. ص)م١٩٨٩ -م١٤١٠: مكة املكرمة: الطبعة األوىل: الطبع والنشر حمفوظة للمؤلف
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وهذا معيار آخر الختيار احملتوى فالبد أن يكون احملتوى له : فائدة احملتوى - ٤
 .قيمة نفعية وظيفة مباشرة من أجل إعداد الفرد للحياة لكل احلياة

احملتوى مناسبا للمستوى  البد أن يكون: مالئمته للمستوى الدراسي - ٥
  .الدراسي الذي يقدم له

استطعنا يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إرساء   
مثل ضبط املفردات، . جمموعة من أساليب العمل العلمي يف تقدمي املادة اللغوية

والتحكم يف عدد اجلديد الذي يقدم يف كل درس ويف تقدمي املفاهيم واألمناط 
ولكننا مل نستطع حىت اآلن التحكم يف عدد أو نوع الرتاكيب والقواعد . افيةالثق

  ١٩.النحوية اليت جيب أن جيب أن يتقدم يف كل مستوى

يعّد كتاب الطالب األساسي الذي تدور حوله بقية املواد املصاحبة له   
ا يكتفون به،  والداعمة له، وبعض معّدي مواّد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

ا هو  ولكن االجتاه الصحيح يف إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
الذي يضيف إىل كتاب الطالب مواد مصاحبة، ككتاب التدريبات والتمرينات، 
والتسجيالت الصوتية، واألقراص املدجمة، والوسائل املعينة لتدريس الكتاب، ومرشد 

  ٢٠.املعّلم، واملعجم

هج ليس ثابتا وإمنا يتغري باستمرار يف ضوء تغري األسس إن حمتوى املن  
واألصول اليت يقوم عليها املنهج نفسه، إّما بسبب التطّور العلمي وما يصاحبه 
من حبوث ودراسات حول ما يطرأ على العلوم من إضافات أوتعديالت، وإما 

                                                                   
المرجع الجزء األّول، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمة،  ١٩

  ٦٤١.ص السابق،
للناطقين بلغات أخرى إعداده تحليله  الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربيةحممود الناقة ورشدي طعيمة،  ٢٠

  ١٣٦- ١٣٥. ، صتقويمه



٢١ 
 

 الطريقة  -ج 
كما قال فكرى حسن ريان بأن الطريقة هي جمموعة األنشطة   

ا املعلم مثل القراءة واملناقشة واملالحظة والتوجيه  واالجراءات اليت يقوم 
إذن . الوسائل التعليمية املختلفةستخدام اوالتوضيح والتكرار والتفسري والتسميع و 

الطريقة هي جمموعة السبل والوسائل والنشاطات املعدات اليت يتم بواسطتها 
  .توصيل املادة من املعلم إىل املتعلم

ختالف املادة الدراسية واملوقف اوهي أيضا كيفية التدريس اليت ختتلف  ب  
والوسائل  التعليمية  وهي متثيل اخلطط والتدبري  واخلطوات. التعليمي املعني

املعينة اليت يستخدمها املعلم لشرح أو توصيل خربات املواقف التعليمية للتالميذ، 
ا املعلم خربات املادة  أو هي األسلوب واالجراءت والوسائل اليت يعاجل 

  .الدراسية بغرض حتقيق األهداف 
ا تعني التالميذ على فهم اخلرب    ات اليت وأمهية الوسائل التعليمية هي أ

م ما قد يكون بعيدا وتسهل له  تقدم هلم بصورة جيدة تقرب إىل أذها
  ٢٢.املعلومات الصعبة والغامضة

اجلهد : ويقصد به. ميّثل النشاط املدرسي عنصرا من عناصر املنهج  
ويشري هذا التعريف . العقلي أو البدين الذي يبذله املتعلم من أجل بلوغ هدفا ما

ون وله خطة يسري عليها وله هدف يسعى إىل حتقيقه، إىل أن النشاط له مضم
  .يف حتقيق اهلدف املراد بلوغه وهو حباجة إىل تقومي ملعرفة مدى جناحه

                                                                   
  س١٠٣. ، صالمرجع السابقصاحل ذياب هندي،  ٢١
م  ١٩٧٥دار املعارف مبصىر : القاهرة( التربية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد،   ٢٢

  ٢٤١.ص) اجلزه األول:
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ا عملية التفاعل بني الفرد وبني الظروف اخلارجية يف    وتعّرف اخلربة بأ
البيئة اليت يستطيع أن يستجيب إليها، سواء أكانت بيئة طبيعية أو فكرية أو 

زمن واجب املعلم أن يزّود التلميذ خبربة تربوية عن طريق . ية أو اجتماعيةنفس
إعداد البيئة، وحتديد املوقف التعليمي، حبيث يثري نوع من االستجابة املوغوب 

  ٢٣.فيها عند التلميذ
هناك طرق متنوعة لتدريس اللغات األجنبية، ومن أهم هذه الطرق أربع   

لطريقة املباشرة، والطريقة السمعية الشفوية، طريقة القواعد والرتمجة، وا: هي
  .وسنعطي فيما يلي وصفا موجزا لكل طريقة. والطريقة االنتقائية

 ٢٤طريقة القواعد والرتمجة  - ١
الطريقة "فيدعوها البعض . هلذه الطريقة عدة أمساء أخرى    

ومن أهم مالمح هذه ". الطريقة التقليدية"ويدعوها آخرون  ".القدمية
  :ليالطريقة ما ي

تم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والرتمجة، والتعطي االهتمام   - )أ 
 .الالزم ملهاراة الكالم

تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعّلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة   -)ب 
وبعبارة أخرى، تستخدم هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي . املنشودة

 .يف التدريس
باألحكام النحوية، التعميمات، كوسيلة لتعليم اللغة تم هذه الطريقة   -)ج 

 .األجنبية وضبط صحتها
كثري ما يلجأ املعلم يستخدم هذه الطريقة إىل التحليل النحوي جلمل   - )د 

ذا التحليل   .اللغة املنشودة ويطلب من طالبه القيام 
                                                                   

  ١١٥-١١٠.، صالمرجع السابقصاحل ذياب هندي،  ٢٣
 - هـ ١٤١٠: الطبعة الثالثة: مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف( أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،   ٢٤

  ٢١- ٢٠. ص)م ١٩٨٩



٢٣ 
 

من املمكن أن نوجز أهم مالمح طريقة النحو والرتمجة يف تعليم العربية كلغة 
  :٢٥ثانية فيما يلي

إن أهداف الرئيسي من تعليم العربية كلغة ثانية فو متكني غري الناطقني   - )أ 
 .بالعربية من االتصال مبصادر الثقافة العربية وقراءة كتابتها وفهم نصوصها

 إن اإلملام بقواعد اللغة العربية شرط أساسي ملمارستها  -)ب 
ل التدريب يبنغي أن يساعد الطالب على الكتابة بالعربية من خال  -)ج 

 .على الرتمجة من لغته األوىل إىل اللغة العربية
يتم تزويد الطالب بعدد كبري من مفردات اللغة العربية وإمناء ثروته فيما    - )د 

 .كلما تقدم يف برنامج تعليم العربية كلغة ثانية
إن تذوق األدب العريب املكتوب واالستمتاع به هدف أساسي من   -)ه 

الوحيدة لذلك هي الرتمجة من لغة إىل  أهداف تعليم العربية، والوسيلة
 .أخرى

إن األمر ال يقتصر على أن يلم الطالب بقواعد العربية بل جيب أن   - )و 
يتعرف خصائص اللغة العربية باملقارنة إىل غريها هي الرتمجة من لغة إىل 

 .أخرى
إن مما يتواخاه تعليم العربية كلغة ثانية، تنمية قدرات الطالب العقلية   -)ز 

ا املتعددة بالشكل الذي  .من مواجهة مواقف التعلم املختلفة مبشكال

إن هذه القواعد التقليدية ترجع يف أحيان كثرية إىل حاالت قدمية بالية   
وتعود إىل عصور اللغة األوىل، مما يقلل من قيمتها العصري احلديث ومع 

 ٢٦.االستعماالت اجلديدة للغة

                                                                   
   ١٢٨-١٢٧.ص المرجع السابق،، تعليم العربية لغيرالناطقين بهارشدي أمحد طعيمة،  ٢٥
  ٤٧ .ص) م ١٩٨٧: القاهرة : دار الفكر العريب( اإلتجاهات المعاصرةمحادة إبراهيم،  ٢٦



٢٤ 
 

طق السليم ولغة احلديث ومن العيوب الظاهرة هلذه الطريقة إمهال الن  
العادي الضروري للتفاهم بني الناس، وتركيزها على األسلوب األديب املكتوب، 
وعدم اهتمامها بتدريب الطلبة على التعبري احلر واستخدام اللغة استخداما 

كما إن . وظيفيا له معىن يف مواقف تستدعي هذه االستخدام بطريقة الطبيعية
املدرسني على حشو أذهان التالميذ بالعديد من  دعاة هذه الطريقة قد شجعوا

القواعد وقوائم املفردات والتصريفات، وفرضو على املتعلم دورا سلبيا ال يشجعه 
  ٢٧.على املسامهة واالبتكار واإلبداع والتعبري احلر

فضلية الطرق احلديثة اليت جاءت لعالج مثل هذه احلاالت بتدريس اللغة   
االنتظار الطويل حيت يلم الطالب بالقواعد النظرية لكي بشكل كل موقف، دون 
  ٢٨.يتمكن من صياغة كتلك

 الطريقة املباشرة - ٢
ردا على طريقة القواعد والرتمجة، ظهرت الطريقة املباشرة اليت متتاز   

  :٢٩مبايلي
تعطي الطريقة املباشرة األولوية ملهارة الكالم بدال من مهارات القراءة   - )أ 

 .أساس أن اللغة هي الكالم يشكل أساسي والكتابة والرتمجة، على
تتجنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األجنبية وتعتربها   -)ب 

 .عدمية اجلدوى، بل شديدة الضرر على تعليم اللغة املنشودة وتعّلمها
مبوجب هذه الطريقة، فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة   -)ج 

 .األجنبية

                                                                   
الطبعة : بريوت: مكتبة لبنان( تعّلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العربيي،  ٢٧

  ٤١.ص) م ١٩٨١: األوىل
  ٤٧.ص المرجع السابقمحادة إبراهيم،  ٢٨
  ٢١. صالمرجع السابق، حممد علي اخلويل،  ٢٩
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كما . ة االقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليهتستخدم هذه الطريق  - )د 
وهلذا . تستخدم االقرتان املباشر بني اجلملة واملوقف الذي تستخدم فيه

 .مسيت الطريقة بالطريقة املباشرة
التستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية، ألن مؤيد هذه الطريقة   -)ه 

 .ة املطلوبةيرون أن هذه األحكام ال تفيد يف إكساب املهارة اللغوي
، حيث يستظهر "التقليد واحلفظ"تستخدم هذه الطريقة أسلوب   - )و 

الطالب مجال باللغة األجنبية وأغاين وحماورات تساعدهم على إتقان 
 .اللغة املنشودة

ومن عيوب هذه الطريقة أيضا أن املتعّلم ال جيد الوقت الكايف للتمرن 
بسرعة من موقف على منط لغوي واحد حىت يتقنه، ألن املدرس يتحرك 

آلخر كما الحظ املربّون أن الطالب الذكي يتقدم بسرعة يف اسنتباط  قواعد 
النحو وتطبيقها، بينما املتوسط الذكاء من التالميذ يتأخر كثريا يف حماوالته 
م، وقد يعجز متاما عن الوصول إىل القاعدة أو قد يسيء فهم  الّلحاق 

  ٣٠.لة له لسماعها وتكرارهاالغرض الذي يستدعي من املدرس عرض أمث
 الطريقة السمعية الشفوية - ٣

عما   Audiolingualختتلف نشأة الطريقة السمعية الشفوية    
منها أن هذه : سبقها من طرق التدريس اللغات األجنبية يف عدة أمور

الطريقة ظهرت أساسا يف الواليات املتحدة األمريكية يف الوقت الذي 
فلقد ظهرت حاجة . السابقة عليها يف أورباظهرت فيه الطرق األخرى 

اجليش األمريكي يف النصف من هذا القرن لالتصال بالشعوب األخرى 
  : ٣٢، ومن أبرز افرتاضات هذه الطريقة مايلي٣١سواء أكانوا أعداء

                                                                   

  ٢١. ص،المرجع السابق، اخلويل حممد علي ٣٠ 
  ٣٨٤. ص المرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة،  ٣١
  ٢٤-٢٣. ص نفس المرجع،  ٣٢
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ولذلك . كالم، أما الكتابة فهي متثيل جزئي للكالمللاللغة أساسا   - )أ 
األجنبية على الكالم، جيب أن ينصب االهتمام من تعليم اللغات 

 .وليس على القراءة والكتابة
: جيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معني هو  -)ب 

وهذا يعين أن يستمع املتعّلم . استماع، مث كالم، مث قراءة ، مث كتابة
أوال، مث يقول ما استمع إليه، مث يقرأ ما قال، مث يكتب ما قرأ أو عما 

 .قرأ
. ة األجنبية متاثيل طريقة اكتساب الطفل للغة األمطريقة تكّلم اللغ  -)ج 

مث يذهب إىل املدرسة . استمع إليه فهو يستمع أوال مث يبدأ حياكي ما
  .ليتعّلم القراءة مث الكتابة

أفضل طريقة الكتساب اللغة األجنبية هي تكوين العادات اللغوية   - )د 
 .على طريق املران على القوالب

. للغة األجنبية، وليس إىل تعلم عنهاأن املتعّلم حباجة إىل تعلم ا  -)ه 
وهذا يعين أنه حباجة إىل التمرن على نطقها والينفعه أن يعرف 

 .قوانينها وحتليلتها اللغوية
كل لغات فريدة يف نظامها اللغوي، وال فائدة من املقارنات   - )و 

 .والتقابالت
 .الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية، وال داعي الستخدامها  -)ز 
 .ة األجنبية هو الناطق األصلي املدّربأفضل مدّرس للغ  -)ح 
 الطريقة االنتقائية - ٤

تأثري الطريقة االنتقائية ردا على الطرق الثالث السابقة،    
  :٣٣واالفرتضات الكامنة وراء هذه الطريقة هي

                                                                   
  ٢٦-٢٥. ، صنفس المرجع ٣٣
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من املمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضها    - )أ 
ا متعارضة أو  يكمل البعض اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أ

 . متناقضة
ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع   -)ب 

 .الطالب ومحيع املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية
تدريس هو الرتكيز على املتعّلم وحاجته، وليس الوالء املهم يف ال  -)ج 

 .لطريقة تدريس معينة على حساب حاجات املتعلم
على املعلم أن يشعر أنه حر يف استخدام األساليب اليت تناسب   - )د 

إذ من . عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة طالبه بغض النظر 
 األساليب اليت املمكن أن خيتار املعلم من كل طريقة األسلوب أو

 . فسه فيهنملوقف التعليمي الذي جيد املعلم تناسب ا
 

  طريقة تعليم تركيب اللغة أو قواعدها •

رتكيب اللغة هدف، إال وسيطة لألداء اللغوية الصحيحة يف للليس 
 .طريقة القياسية وطريقة االستقرائيةاالتصال، وتعرف قواعدها إىل نوعني ومها 

٣٤  

 الطريقة القياسية -١
فظها مث يليها حليم القواعد ومتطلبة على فهمها و يبتدئ بتع  

وتكشف فرصة الطالبات لتأدية التمرينات ألجل تطبيق . تعليم األمثلة
 .القواعد والرموز املتاحة

                                                                   
٣٤ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Misykat, cetakan ٣,٢٠٠٥ 
Malang, hal. ٨٥ 



٢٨ 
 

رغب بعض املتعّلمني البالغني يف هذه الطريقة، مبجرد على املدة ي    
القواعد وميكن تطبيق تلك القصرية تعرف الطالبات قواعد اللغة 

  .ن لكل ما هي حتتاجعباراب
  عمقملتعلم إىل حفظ قواعدها ومل يتومن ناحية سلبيتها، مييل ا    

الطالبات يف تطبيق القواعد  ضعفعملية فهمها، وويؤدي إىل كثريا يف 
 .يف تنفيذ أداء اللغة احلقيقية

 الطريقة االستقرائية -٢
بدايتها، وبعد إن إجرائية تعليم هذه الطريقة بعرض األمثلة يف   

 .دراسة األمثلة تستنبط الطالبات قواعدها بإعانة املعّلمني
ط تعليمي، وهي انش اكة هذحيتمل إىل فعالية الطالبات يف مشار 

يف استنباط القواعد، وتأديتها بعد أن متت التدريبات يف األمثلة، 
  .للدعم املهارة اللغوية ويكون املعلومات مستفيدة

 زمان طويل ملعرفة القواعد اجلديدة، حىت وأما سلبيتها تؤدي إىل
 .ال يصرب الطالبات البالغات أحيانا

 التقويم  -د 
ا على مدى النجاح الذي وصلنا إليه يف    التقومي هو العملية اليت حنكم 

فاملعلم يلجأ للتقومي . حتقيق األهداف الرتبوية املوضوعية واليت نريد الوصول إليها
الذين يقوم برتبيتهم وتعليمهم األهداف  ليحكم إىل أي مدى حقق الطالب

الرتبوية أو إىل أي مدى عدلوا يف سلوكهم واكتسبوا اخلربات واالجتاهات 
إذن التقومي هو لقياس حتقيق األهداف . واملهارات اليت تضمنها حمتوى املنهج

وقد ذكر سعادة جودة أمحد سعادة بأن تعريف . الرتبوية اليت مت وضعها مسبقا
 :تكز عل نقطتني أساسيتني مها التقومي ير 
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ضرورة قيام العملية التقوميية للتأكيد من مدى  حتقيق األهداف الرتبوية  - ١
 .اليت مت وضعها مسبقا

ضرورة توفري العملية التقوميية للمعلومات الالزمة، وذلك للتوصل إىل  - ٢
 ٣٥.القدرات الرتبوية السليمة

  
  :٣٦يلي ية، يف حتقيق ماالعربية كلغة ثانيساعد التقومي يف جمال تعليم و 
حتديد مستوى الطالب قبل البدء يف الربنامج حىت ميكن وضعهم يف  -١

  .املستوى اللغوي املناسب
مساعدة الطالب على اخنيار الربنامج املناسب هلم، ومتكينهم من التوجيه  -٢

 .الذايت املستمر يف ضوء ما يعرفونه عن مستواهم اللغوي بشكل دوري
يف املهارات اللغوية املختلفة وتعرف مواطن قياس مدى حتصيل الطالب  -٣

 .القوة والضعف عندهم فنزيد من األوىل ونعاجل األخرى
تطوير املنهج إذ أن التقومي املستمر من شأنه أن يوافقنا على مواطن السهولة  -٤

 .كما يعرفنا بأنسب الطرق لتقدمي املعلومات. والصعوبة يف املنهج
وال شك أن وقوف اإلنسان . ة العملحتفيز الطالب واملعلمني على مواصل -٥

على نتيجة جهده بصفة مستمرة وعلى مواطن قوته وضعفه حتقيق ما 
ا بالتايل أن حتفز العاملني  feedbackنسميه بالتغدية الرجعية  وهي من شأ

 .على بذل اجلهد
إن هدف األساسي من التقومي هو حتسني . املساعدة يف إصدار القرار -٦

ومتكينها من حتقيق أهدافها وذلك حىت ميكن إصدار العملية التعليمية 
ا  .بشأ

                                                                   
  ٤٣٤-٤٣٢. ، صالمرجع السابقجودة أمحد سعادة،   ٣٥
  ٢٢٧-٢٢٦.ص المرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة،  ٣٦
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إن اجلمهور . توعية اجلمهور بقيمة الربنامج وتشجيعهم على االنضمام إليه -٧
الذي تتاح له فرصة التعرف على نتائج العمل مبعهد لتعليم العربية يزداد 

 .اقتناعا به ورغبة  يف املشاركة يف خدمته واستعداد لالنضمام إليه
  نموذج ويزلي ورونسكي لخطوات تخطيط المنهج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحليل املجتمع القيم حاجات املجتمع

أهداف لها عالقة  أهداف تربوية

 باملجتمع

 تنظيمها وتتابعها

 وسائل تعليمية

ٔالاهداف

ي الدرسات  دورة 

 الاجتماعية

التقويم

التدريسطرق  \العملية التعلمية والتعممية   

املواد املنهجية

 وسائل التقويم

 اتجاهات

 اختيارها
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  :منقول من ١٠٠٠جودة أمحد سعادة، املرجع السابق : املرجع
Edgar B. Wesley and Stanley P. Wronski, Teaching Secondary Social Studies in 
World Society (Lexington: D.C. Health and Company,١٩٧٥) 

 أنواع مناهج تعليم اللغة العربية: المبحث الرابع

ولكل منهج منها تصور خاص . أنواع مناهج تعليم اللغة الثانية تتعد    
ا وستعاجل ببعضها   :لتعليم هذه اللغة وتقدمي مهار

 (Grammatical Syllabus)المنهج النحوي  -أ 
النحوي تقدمي احملتوى اللغوي يف شكل حماور عامة تدور يقصد باملنهج 

. أن اللغة نظام: حول موضوعات القواعد استنادا إىل منطقلني مؤدى أوهلما
والنظام يشتمل على جمموعات من القواعد اليت لو تعّلمها الفرد أصبح قادرا على 

وعلينا . يناسبه ومؤدى املنطلق الثاين هو أن لكل معىن تركيبا لغويا. استخدام اللغة
  .تنقل معاين معينة تيسر لإلنسان االتصال باللغة أن حنصر الرتاكيب املختلفة اليت

يبدأ واضعو املنهج إذن بتحديد املعاين اليت يريد الفرد التعبري عنها، مثّ 
مث اختيار . حتديد الرتاكيب اللغوية اليت تعطى لكل معىن من هذه املعاين

مث ترتيب هذا كله يف شكل . نتمي هلا هذه الرتاكيباملوضوعات النحوية اليت ت
  ٣٧.منطقي يتمشى مع موضوعات النحو فيقّدم ما يُعترب شرطا الزما لغريه

 

 (Situational Syllabus)منهج المواقف  -ب 
كمحاولة لتطوير املنهج النحوي السابق درج بعض معدي املناهج على 
تقدمي احملتوى اللغوي يف شكل مواقف ميارسها الفرد يف الفصل، ويتعلم من 

فبدال من تدريس اجلمل يف فراغ، يتم تقدميها . خالهلا الرتاكيب اللغوية املنشودة

                                                                   
  ٩٩. ، صالمرجع السابقرشدي أمحد طعيمة،٣٧



٣٢ 
 

وتعلم . إذا كانت املنهج النحوي يستند إىل حقيقة مؤداها أن اللغة نظام  
فإن منهج املواقف يستند إىل حقيقة تقف على . النظام شرط الستخدام اللغة

رة اجتماعية نشأت وهي أن اللغة ظاه .نفس املستوى من الصدق واألمهية
والبد لإلنسان كي يفهم عناصر اللغة، أصواتا . لتحقيق التوصل بني األفراد

حمور االهتمام هنا إذن . الذي وردت فيه ومفردات ومجال، أن يرجعها إىل السياق
  ٣٨.هو املتعلم حباجته ومطالبه وليس احملتوى اللغوي

 

 (Notional Syllabus) كرةمنهج الف  -ج 
ويعتمد هذا املنهج علي أساس املعايري الداللية الذي طرحه ويلكنز   

“Wilkins” . ا منهج الفكرة هي تنمية الكفاءة االتصالية وتكون امليزة اليت ينفرد 
  مما يضمن استمرار دافعية الطالب يزيد منها

ويف هذا املنهج يتم اختيار احملتوى اللغوي طبقا للمعاين اليت حيتاج     
 semantic(يعرب عنها ويلكنز  مابري عنها أو املطالب الداللية كلتعالدارس ا

demand( . فاملضمون الذي يريد الدارس التعبري عنه، و ليس الرتاكيب أو
وهذا يستلزم تنوع الصيغ اللغوية اليت . املواقف، هو الذي حيدد احملتوى اللغوي

يف هذا املنهج بالتغاير جيب أن يتعلمها الدارس، ومن مث تتميز املواد التعليمية 
وحمور االهتمام يف منهج الفكرة هو .  (Linguistically Heterogeneous)اللغوي

  ٣٩.السياقة اليت جتعل للجملة الواحدة عدة معان
 

                                                                   
  ١٠١. ، صنفس المرجع٣٨
  ١٠٣. ، صالمرجع السابق تعليم العربية لغير الناطقين بها، رشدي أمحد طعيمة،. د٣٩
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 (Multidimensional Syllabus)المنهج متعدد األبعاد  -د 
ويقف هذا املنهج كمقابل ، على هذا املنهج”Stern“انطلق شترين   

ظهرت احلاجة إىل هذا املنهج حيث . Unidimensional "أحادي األبعادللمنهج "
جيمع فيه أكثر من طريقة وأسلوب يف تعليم اللغات األجنبية، إذ ظهر عجز 

كما بدا للمتخصصني يف تعليم . االعتماد على طريقة واحدة أو أسلوب منفرد
 .أكثر مما تنفعاللغات األجنبية أن النظرة اللغوية الضيقة ملنهج التعليم تضر 

: ويستند املنهج متعدد األبعاد إىل أربع خطط دراسية، أو مقررات وهي
  .املقرر اللغوي و املقرر الثقايف و املقرر االتصايل و املقرر العام لتعليم اللغة

يتبىن هذا املنهج الفرق بني : (Language Syllabus)المقرر اللغوي  - ١
حيتوي هذا املقرر دراسة ٤٠.usageاللغة واستعماهلا  useاستخدام 

 ٤١.منهجية للغة من حيث املستوى الرتكييب
يعىن هذا املقرر أال يستند : (Cultural Syllabus)المقرر الثقافي - ٢

وإمنا حيتوي باحملتوى . اختيار حمتوى املنهج على أساس لغوي حبت
 .الثقايف

 : (Communicative Activities Syllabus)المقرر االتصالي - ٣
يستهدف هذا املقرر توفري الفرص للدارس لكي يستخدم اللغة يف 

 . مواقف طبيعية أو يف سياق قريب من هذا املواقف
 (General Language Educationاللغةالمقرر العام لتعليم  - ٤

(Syllabus : هذا املقرر يكون مساعدا على تنفيذ املقررات الثالثة

                                                                   
نطق كلمات ومجل تكشف عن نظام إن استعمال اللغة يشري إىل قدرة الفرد على : يفرق ويدسون بني التعبريين٤٠

بينما يشري مصطلح استخدام اللغة إىل طالقة الفرد يف . اللغة ويعتمد ذلك على معرفة الفرد هلذا النظام ومتكنه منه
  .األداء اللغوي ومناسبته للموقف الذي تستخدم فيه اللغة

٤١Michael P. Breen,Syllabus Design in The Cambridge Guide to Teaching English to 
Speakers of Other Languages, (United Kingdom: Cambridge University Press, ٢٠٠١), p. ١٥٧  
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يصلح هذه املناهج كذالك لتعليم أية لغة كلغة ثانية، حيث أشار كارل  
إىل ستة أنواع مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني  Karl Krahnkeكراهنكي 

 :بلغات أخرى منها ثالثة املناهج األوىل املذكورة باإلضافة إىل هذه املناهج

 Skill-Based Syllabus المنهج المهاري  -ه 
الذي يشتمل فيه تعلم اللغة جبمع كفاءة املهارات  هوإن املنهج املهاري   

واملهارة هي كل ما . األساسية، وعسى أن يطبق بعضها يف استخدام اللغة
ميكن فيه أن يطبق . يف أي حال وحمال لكةمقتدر باحلرية وامل يكّون الشخص

  . اللغة
ءة منهج املهاري فيها التلفيظ واملفردات وتركيب اللغة وعلم تتضمن كفا  
ومثال ذلك كاستماع إىل . نوع اهليئةل املناسبةة االجتماعي واخلطابة اللغ

متكّلم اللغة عن الفكرة املهّمة، وكتابة اجليدة عل شكل الفقرة، وأداء 
 لقفرة املهّمةقراءة املقالة عن ااالمتحان الشفهي الفّعايل وأداء امتحان اللغة و 

  .وأشبه ذلك
أّما اهلدف يف وضع املنهج املهاري هو لتعّلم اللغة اخلاصة، وميكن   

اهلدف الثاين هو لتطوير أكثر يف كفاءة اللغة والتعّلم غري عمد إليه عن 
 ٤٢.املعلومات ميكنها تطبيق مهارة اللغة

 Task-Based Syllabus المنهج الوظيفي  -و 
منظما حول إن منهج الوظيفي واملعريف متساو كالمها يف التعليم وليس   

ق بل عالقتها بتنظيم األساسي يف وضع املنهج جوانب علم اللغة املطب

                                                                   
٤٢Karl Krahnke,Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching, (New Jersey: 
Prentice Hall Regents, ١٩٨١), p. ٩- ١٠  
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ا من أما التعري     ف بالوظيفي هنا نشط له هدف آخر من تعّلم اللغة أل
ير كفاءة و يكون املدخل عمدا إىل تط أن االستعراض بالوظيفي. مادة املنهج
، ويوجد تعليم يتوقف على األداء الوظيفي هلاغة أن تعليم الل. اللغة الثانية

هج واهلدف من املن. اللغة حسب احلاجة املطلوب مادام استعراضه وظيفيا
) العملية(كّمل بعض وظائف لي مبعقله طالبر الالوظيفي يف التعليم أن يصوّ 

  .يصورون حسب أنواع شكل اللغة وفوائده ومهارته طالبوأصبح ال
    

                                                                  

أّما .  تأدية وظائفهيف نيودائما جيد يف األشخاص أو األفراد غري ضابط
ض عر للغة هو أن يتحقق املتعّلم  ميكن أن يستخدمها يف تعليم ايتالوظائف ال

ومثال ذلك تطبيقها يف العمل، يتخاطب بعامل اجملتمع . لغته من قّلتها
ويتناول إعالم البيوت بوسيلة اهلاتف و مجع املعلومات عّما يتعلق باستعداد 
الدراسة ليختار مدرسة إبنه وباإلضافة إىل استعداد املقالة وقراءة الكتب وأشبه 

 ٤٣.ذلك

Content-Based Syllabus معرفيالمنهج ال  -ز 
٤٤ 

إىل  للغة ألنه يهدفإن املنهج املعريف ليس هو حقيقي كمنهج تعليم ا  
فإن حمتوى . طالبها الحسب اللغة اليت تعّلماحملتوى أو املعلومات  عليمت

غري تتعلق باملعلومات التعليمية وهو  من غري عمداملواد هو أمهها وتعليم اللغة 
تتعلق املنهج املعريف باملعلومات . متعاكسة عنهامنظم حول تعليم اللغة بل 

  .وأما املنهج الوظيفي تتعلق باالتصال وتطبيق املعلومات

 
٤٣ Ibid, p. ١٠- ١١  
٤٤Ibid, , p.١٢ 
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ويف جمال التطبيق، ميكن وضع أكثر من منهج ملادة واحدة أو توحيد املنهجني أو 

 ٤٥.أكثر واستخدامها تكامليا وفق احلاجة إىل ذلك

 
٤٥ Ibid,p. ٩ 
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   الفصل الثالث

  منهجية البحث

الباحثة يف هذا الفصل بعض القضايا املتعلقة مبنهج البحث الذي سوف  تتناول  
يطبقها ويتبعها من خطوات تنفيذية يتطلب إجراؤه، ويشتمل على منهج البحث، ميدان 

ا و البيانات و  البحث، و البيانات، و  البيانات، وحتليل مجع وأساليب مصدرهاأدوا
  . البيانات صحةفحص 

 منهج البحث  -أ 

وهو البحث  ،يالكيف املدخل هو  راسةالد ههلذ املستخدم البحث مدخل نإ  
عما الميكن حصوله بالطريقة اإلحصائية أو املنهج   للحصول على النتائج أو الكشف

النظرية العملية للتوضيح  تستخدمامن البيانات وقد  ةالباحث تالكمي، حيث بدأ
  .وينتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها

الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التقوميي هو عرض نبذة  تستخدما  
وكذلك وصف تطور منهج تعليم اللغة العربية فيها  كديريتارخيية عن معهد لريبويو ب

  .قوميوإجيابية املنهج وسلبيته مث يليها الت

الباحثة بأن املنهج الوصفي أسلوب من أساليب التحليل املركز على  تعرف    
معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة، 
ذلك من أجل احلصول على نتائج علمية، مث تفيسرها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم 

   ١.مع املعطيات الفعلية للظاهرة

                                                                   
 ١٨٣. ص) م٢٠٠٠: دمشق:دار الفكر( البحث العلميرجاء وحيد دويدري،  ١
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كما أن هذا البحث أيضا حماولة يف تناول املتغريات مبنهج تعليم اللغة العربية اليت     
حتدث يف معهد لريبويو جاوى الشرقية مبرور الزمن احملدد مع معاجلة مشكالت التطور 

ا الظاهرة  من معرفة إجيابي ا  تحاولو . ة املنهج وسلبيتها يف امليدانوالتغري اليت متر 
وال يوجه لتحقيق الفروض  عناصر األساسية كما هي،الباحثة وصف ال

)hypothesis(.ذا التصميم إن التصميم الوصفي من البحث إف  ٢ ن عملية البحث 
 .تتضمن على العرض والكتابة والتحليل والتفسري عن الوقائع يف احلال املستقبل

 ميدان البحث  -ب 
جاوى  كديريمعهد لريبويو  درسة هداية املبتدئات هذا البحث الضروري مب جرى    

  .الشرقية عن وصفية وتقوميية تطور منهج تعليم اللغة العربية املتطور يف الزمان احملدد
 

 ومصادرها وأساليب جمعهاأدواتها البيانات   -ج 
 البياناتأدوات حمع  - ١

أن أساليب مجع البيانات تتكون من طريقة الوثائق واملقابلة  ٣ذكر حمصون   
 تستخدم، اوللحصول على البيانات احملتاجة. واملشاهدة أواملالحظة واالستبانة

  :الباحثة الطرق جلمع البيانات كما يلي
 ٤ا املسؤولأجايانات بطريقة إلقاء األسئلة و املقابلة هي آلة جلمع الب  )أ 

خذ البيانات تتعلق بأهداف تعليم اللغة العربية ألهذه الطريقة  تستخدما
ا املعلم أثناء تعليمه والتقومي وما حول  وطرق تعليم اللغة العربية واسرتاتيجيا

 .مهاتعليم اللغة العربية وتعلّ 
هذه الطريقة لنيل صورة يف تنفيد تعليم  تستخدمااملشاهدة أو املالحظة،   )ب 

فهذه الطريقة تستشهد ما نالتها . اللغة العربية أي عملية املدرس والطالب

                                                                   
٢  Best, John W.. Reaserch in Education, London: Prentice Hall International Inc. ١٩٨١. 
٣  MS Mahsun, Metodologi Penelitian Bahasa,( Raja Grafindo Persada: Jakarta: ٢٠٠٥) p.٨٩ 
٤ Ibid, p. ٣٩   



٣٩ 
 

ا الباحثة من خالل املقابلة، االستبانة، وهي تفيد تأك  )ج  يد البيانات اليت أخذ
فلذلك ما عرضت الباحثة حصول االستبانة إال قليال أي ما يتعلق ويؤكد 
البيانات املعينة وباالستبيان يتم عند الرغبة يف جتميع املعلومات احلقيقة، وبني 

الذي  )  Attitude scale(أو قياس االجتاه املدرج  )opinionnaire( التعرف على اآلراء
 ٧.يتم ملعرفة اآلراء املختلفة بالنسبة ملشكلة تعاجلها الباحثة

 مصادر البيانات - ٢
 : ثالثة أنواعها الباحثة تستعملاأما البيانات اليت   

معلمي اللغة العربية مبعهد لريبويو حول  منهج تعليم اللغة العربية مثل   - )أ 
 . األهداف والطريقة واحملتوى والتقومي

 حيث املباشرة، املالحظة أثناء أو أثناء املقابلة مأفعاهلو اخلرباء  أقوال  -)ب 
ا املذكرات املتعلقة مبنهج  ىف ريباخل من اوجدما مجيع الباحثة تهاكتبو  قيد

 مادة ويكون الطلبة تعليم اللغة العربية اكتسابتعليم اللغة العربية وكيف 
 .حتليلها عليها جتب املعلومات الىت

منهج مجع البيانات بوسيلة طلب البيانات املتعلقة الوثائق وهي   -)ج 
هي اليت  ٨.باملسائل من الرسائل والكتب واجلرائد واجملالت وغريها

ها الباحثة للكشف على البيانات املتعلقة بصورة تعليم اللغة تستخدما

                                                                   
٥  Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian kualitatif (Remaja Rosda Karya: Bandung: ٢٠٠١)p. 
١٢٥ 

طبعة مزيدة : الرياض : دار اسامة للنشر والتوزيع ( البحث العلمي مفهومه، أدواته، أساليبهذوقان عبيدات،  ٦
 ١٤٩ص ) اخلامس والسادس:تشمل الفصلني 

 ٣٣٠-٣٢٩. صالمرجع السابق، رجاء وحيد دويدري،  ٧
٨ Drs. S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cetakan IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
٢٠٠٤), p. ٢٠٦  



٤٠ 
 

 أساليب جمع البيانات - ٣
الباحثة اآلالت أو أدوات  تستخدما لباحثة حاصال على مجع البياناتلتكون ا    

  : جلمعها، وأما أدوات مجع البيانات املطلوبة هى كما يلى 
 الباحثة نفسها وهو من أهم األدوات يف البحث الوصفي  - )أ 
قائمة بالنقاط أو موضوعات األسئلة الىت تريد  دليل املقابلة هو جمرد  -)ب 

 .الباحثة تقدميها إىل اخلرباء أثناء املقابلة
ا الباح ينالتوثيق امليدا  -)ج   .أثناء املالحظة واملقابلة ثةهو البيانات الىت وجد
تعبريات يومية ىف الفصل أو يف خارجه و التعبريات املكتوبة الىت كانت ىف    - )د 

 .األوراق
اوتعاليق    -)ه   .األساتذة حول تعليم اللغة أو ما يتعلق 

 

 فحص صحة البيانات  -د 

هذه . لل و تفسر البياناتفحص صدق نتائج حبثها قبل أن حتالبد للباحثة   
مع املتخصصني سواء كانوا يف داخل  اذاكر ا الباحثة على عدة مرات و كرر عملية  

أن هناك بعض اخلطوات لتصديق  ٩و هذا يوافق مبا قاله موليونج. املدرسة أم خارجها
, )Triangulation(والتثليثي , وعمق املالحظة, طول اإلشرتاك: وهي , نتائج البحث

ومراقبة األعضاء و تفصيل , وكفاية املراجع, وحتليل احلالة السلبية, ومناقشة األصحاب
  ١٠).(Auditingوحسابة , الشرح

                                                                   
٩ Lexy J Meleong, opcit, p. ١٧٥ 
١٠Ibid, p. ١٥٧ 



٤١ 
 

التثليثي ،عمق  رق لفحص صحة البيانات طول اإلشرتاك،طوهذا بعض ال
، مراقبة األعضاء ،حتليل احلالة السلبية، كفائة املراجع  ،مناقشة األصحاب املالحظة،
  .رح، حسابةشتفصيل ال

  : وهي ببحثها مايليق ثةــــالباح فاختارت البيانات صحة لفحص الطرق هذه منو 

 يالتثليث  - )أ 

 يءش أو عامل باستخدام البيانات صحة لفحص صدق الطرق هو من احدى    
 هذه الباحثة تستخدماو  للموازنة، أو البيانات تلك لفحص نفسها البيانات خارج
 والوثائق،أو املالحظة من اجملموعة البيانات بني االختالفاتوجدت  عندما الطريقة
 .واملقابلة املالحظة بني أو واملقابلة،ئقية الوثا بني

 عمق املالحظة  -)ب 
لدفع تعليم اللغة العربية يف طرائق التدريس وأساليبه وأنشطته  لكشف  

 املالحظة إىل حاجة ففي ، البيانات صحة تقوميها و ملعرفة ريدي الىت معهد لريبويو
  .الدقيقة العميقة

  مناقشة األصحاب   -)ج 
 البيانات صحة الباحثة أيضا طريقة املصاحبة لتكون حاصال اىل تستخدماو     

ذه وجدوا، اذا هإصالح يلزم ما ويصلحوا ليناقشوا األصحاب بعض على فعليه  و
  .الضابطة الصحيحة املعلومات عن فيها تكشف املناقشة
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    -ه  تحليل البيانات
     -أ

  

    -ب 

  

  

    

  

 جمع البــيانات

 تصنيف البيانات   النظرية 

  البحث ملخص نتائج   نتائج البحث

  عـــرض البـيانات

) ١٩٨٤(الباحثة طريقة حتليل البيانات بطريقة ميليس وحبورمان  تستخدما
  .أعالها كما كانت الصورة الىت قد ذكر

 لدى متوافرة املعلومات وتصبح البيانات مجع عملية بعد طلب املعلومات و 
 تنفيذ ىف الباحثةت  أبد وثائق، عن وعبارة املالحظة وجدول املقابلة دفرت الباحثة من

 وقت ىف يتوقع البحث هذا ىف املوجودة البيانات وحتليل .وتفسريها البيانات حتليل
 الدقيق التأمل ىلإ حيتاج مشكل عمل التحليل هذا البيانات مجع عملية مع واحد
  .املتوفرة البيانات تنوع ىلإ تسبب العديدة البيانات مجع طرق ألن الطويل والصرب

يئتها أوال  ولتتمكن الباحثة من حتليل املعلومات أو البيانات البد له من 
  :  للتحليل باختصار ميكن القول بأن خطوات حتليل البيانات كالتايل

 عرض البيانات  - ١
 ىف البيانات ترتيب حىت والتنظيم التحرير من عملية البيانات حيتوى عرض  

 أو املعينة والفصيلة إيل الفكرة وتفريقها البيانات مجع اختصار عملية وكذلك اجلدول



٤٣ 
 

 تصنيف البيانات وتبويبها - ٢

بتصـــنيف البيانـــات الـــيت  وقامـــتمـــن البيانــات،  تأدواتـــه ومجعـــ الباحثـــة تطبقــ
بوضــــع األشــــياء ذات  تبــــدأو لتصــــنيف هــــو ترتيــــب نســــقي للمعلومــــات وا. مجعتهــــا 

الصـــفات املشـــرتكة يف جمموعـــات كبـــرية، مث تقســـيم كـــل جمموعـــة كبـــرية إىل الوحـــدات 
ومبعىن آخر فـإن التصـنيف هـو وضـع كـل فـرد . الصغرية إىل أنواع، واألنواع إىل أجناس

ا حبيث تسهل معرفته ومتيزه عن غريهيف    ١١.فئة خاصة 

على نقل البيانات من هذه األدوات إىل جدول للتبويب وفقا لنظام  تعملمث 
الباحثة يف هذه  قامت. ١٢مناسب حىت ميكن حتليلها وتفسريها على حنو منظم

بقى لديها اخلطوة بتحديد وتعيني البيانات النافعة والبيانات غري النافعة حىت ت
ها على حسب مشكلة تفصلالباحثة البيانات اجملموعة و  تفرقالبيانات النافعة، مث 
 .البحث اليت قدمتها

 تحليل وتقويم البيانات - ٣

 يعىن الكيفي والتحليل فحسب، كيفية بصورة يتم البحث ىف املعلومات وحتليل   
 احلاضر أو ياملاض ىف سواء اجلارية واألحداث الواقعة التجارب معاجلة ىف الرتكيز أن

 اليت العالقات وملح تصنيفهات على عستطاو  هاتفهمو  منها الباحثة هاتدركا ما على
  .عقلية مالحظة مالحظتهاميكن 

                                                                   

دار النهضة :، األردن، مناهج البحث فى التربية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر و أمحد خريى كاظم١١ 
  ٣٦٠: ، ص)١٩٧٨العربية، 

 ٣٦٤: ، صنفس المرجع ١٢
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 املناسبة البيانات بتفصيلأت بد وصفي حبث هو الكيفية البيانات وحتليل   
 الناحية من بعض كل ىف املعلومات معىن وإعطاء الشرح اتيان مث وبعضها بالناحية
 األسئلة اىل اجلمع سبيل على والشرح التحليل ىف إذن .واألخرى الناحية بني والعالقة
 يرتقى الناحية بني اجلمع سبيل على تستعملا األخري التحليل وىف االستقرائية بكيفية

 الوصفي املنهج الباحثةت ستخدما .خاص كدور اخلطوات وهذه اخلاصة الناحية اىل
 مث ١٣البحث، مبوضوع املتعلقة والوقائع واحلوادث األحوال لتصور يهدف أنه كما
   .النقدي التحليلي باملنهج الباحثة تهاحلل

 على البيانات هذه تشكيل ولةامبح الباحثة وقامت البيانات من جمموعة وتفسري 

 الباحثة وصارت نظريا إطارا تكون قد الىت األساسية املصطلحات من جمموعة أساس

ا سواء بهوثّقا م  .يالنقد التفسري تستخدماو  أم عارضتها  بحثال نتيجة كان أيّد

 
١٣  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Rineka Cipta،:١٩٩٨) 
p.٢٤٥ 



٤٥ 
 

  الفصل الرابع

  ويمهاقعرض الييانات وتحليلها وت

  

  ومدرسة هداية المبتدئات معهد ليربويو عن لمحة: المبحث األّول

 معهد ليربويوعن لمحة تاريخية   -أ 
 ،جاوى الشرقية كديريأحد القرى تقع يف دائرة جموراطى مدينة  بلريبويو  تعرف 

هذا املعهد الديين اإلسالمي م قد مكث فيها أربعني بيتا ، مث قام  ١٩٠٨يف السنة و 
كما ابتدأه كياحي الصاحل وهو عامل جاء . م وتعرف مبعهد لريبويو ١٩١٠يف السنة 

كياحي احلاج عبد الكرمي جاء من   زوج بنتهسه أحد من من قرية باجنرماليت و أسّ 
ا، ومل يدخ. مغاالنج جاوى الوسطى  يقتدونو  يعونل دين اإلسالم أكثر من سكا

  . بعد مرور من األيام) كياحي احلاج عبد الكرمي(مناب  موعظة كياحي
حسب . مبعىن ضرر" بويو"مبعىن سالمة وكلمة " لري"إمنا لريبويو مأخوذ من كلمة   

يف اإنه يقع يف اجلانب الشمايل من قرية لريبويو ومن حيث موقعه اجلغر تنظيم املوقع 
  : ١بتحديد األماكن مايلي

 لور من اجلانب الشرقي بقرية باندر -
 من اجلانب الشمايل بقرية بوجيل -
 من اجلانب اجلنويب بقريةباجنرمااليت -
 من اجلانب الغريب بقرية متانان -

                                                                   
١ Pesantren Lirboyo (Sejarah, Peristiwa, Fenomena, dan Legenda), di Terbitkan Oleh BPK P٢L 
(Badan Pembina Pondok Pesantren Lirboyo), ٢٠١٠,hal. ٤٢-٣٤ 
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يف حتقيق بناء ذلك املعهد الديين هو بعد أن استغرق بتفكري املكّثف فبدأ 
هذه اهلمة اخلالصة وكلها جاء  م ومبجرد املدة القصرية قد متّ  ١٩١٠اإلسالمي يف السنة 

إنه املبين صغري على جّو املعهد الديين اإلسالمي السلفي . اهللا وقدرته العظيم برضوان
هذا املبين على مثل . املعهد مشال املسجد اجلامعي لريبويو متاما يوجد يف وسط  البسيط

  .مصغر صار بذرا على قيام هذا معهد لريبويو الديين اإلسالمي
 
ّ
كياحي احلاج عبد   قد تويفنعه، و واحد قادر أن مي ميكن أيّ ا حضر املوت فال مل

ل جهده يف أمر االستواء بعد أن بذّ وقت يف  ١٣٧٤رمضان  ٢١الكرمي يف التاريخ 
طالب املعهد واألمة بقيام هذا معهد لريبويو بفضله على الفرد أو األمة، أنه قد أثّر 

ته ابنويتوّىل رياسة املعهد بشخصني من زوج . عدد من كبار العلماءالذي قد خترّج منه 
اية عمرمها مث يتوّىل  ومها كياحي احلاج مرزكي دحالن وكياح احلاج مهروس علي إىل 

 ٢ .بعدها إىل ذريات كياح احلاج عبد الكرمي
 

 رسة هداية المبتدئاتمد  -ب 
 مدرسة هداية المبتدئاتعن تاريخية نبذة  -١

 ١٥س يف التاريخ عرف مبعهد هداية املبتدئات الذي أسّ يهذا املعهد   
ه وهو يف طريق عبد الكرمي جموروطى   ١٤٠٦حمرم  ٠١م   ١٩٨٥سبتمبري 
ته وهو كياح احلاج حممد ابنوحينئذ أمر كياح احلاج مهروس علي إىل زوج  كديري

) زوجة كياح احلاج حممد أنوار منصور(أنوار منصور وبنته سيدة احلاجة أمي كلثوم 
طول عمر  ، بالنظر إىلالبنات لتأديب ختّصصت منهاعلى بناء املؤسسة الرتبوية 

بأن تربية  تأكيدهو أيضا للسنة و  ٧٥عه البنني وال غريه على قدر يتمتّ و لريبويو 
  ٣ .البنات ضرورية

                                                                   
٢ Ibid, hal. ٦٧ 
٣ Ibid, hal. ٣٣٠-٣٢٩ 
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رتبية وتنمية البيئة املعهدية مع الضوء  حتتعاشت سيدة أمي كلثوم   
شهرت بعاملة و  حسب متنية والديها ناسبةها مإشراف العلماء حىت صارت شخصيت

ا  تطورتبدو ب . قدوة للمجتمع هي وأصبحت عند التعّلم وهذا الذكاء  سريعافكر
كة بصاق أبيها كياحي احلاج مهروس علي ومن بني الذي أنعم اهللا هلا وأيضا من بر 

ا  ا و تكتب املعاين دالئل ذكائها إ استخدام القاموس ترتفض على تارة يف كتا
  .السيما الكتب املرتمجة

بدأت السيدة أمي كلثوم يف  ،مبين على أمر كياح احلاج مهروس علي  
تأسيس قيام معهد هداية املبتدئات مبساعدة زوجها كياحي احلاج أنوار منصور وهلا 

ليم وهي ا نفسها تأيت وتعاجل املشكالت يف التعوأ ،دور يف تربية وتعليم الطالب
عاجلة وتطبيق بنفسها على م ميع الطالبات، وتسعي هيجب معتنيةكانت صابرة و 
ها احملافظة والفهم وأمهّ على أكثر  اهتمتاملباشرة و بتها عمل ، كماطريقة سوراغان

  ٤ ).علم النحو والصرف(يف مادة علم اآللة 
عندما رجعت و ، اتبأحوال طالبات املتخّرج هتمهي كانت عميدة م  

  :دائما بقول وموعظتها. الطالبة وكان اقتصادها ناقص فدعتها ملنح اإلجازة
ال ترجعي حىت عّلمِت، إما أن تعّلم ولدك أو ولد جارتك، احفظي "  

 ظه وليسح من أجلمن حسن جناح الشخص . "دائما حدود استعمال اللباس
 ائلفضمقلدا ب أنت سيدة مضاف إليه، وإذا صرت سيدة ليس ويننسبه، وال تك

اليت بّلغتها ة وهكذا موعظ". ين أنت من نفسك سيدة و زوجك ككياحي بل ك
  ٥ .التفّكر امنه حىت اثتمرتطف بل خطتهابلغة واضحة و 

" دخول اجلنة باإلتباع ودخول النار باجملدوب" على جمرد ال حتسن املرأة  
يف تدبري األوالد والزم مشرتكة كانت وحدها   وهيعاملة  الزم أن تكون املرأةبل 

. كتب الرتاث اإلسالمية ا يفة مضموختزن حقيق مباحكام الفقهية األ على معرفة

                                                                   
٤ Ibid, hal.٣٢٦-٣٢٥ 
٥ Ibid, hal. ٣٢٤ 
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 رؤساء مدرسة هداية المبتدئات -٢
 :٧إن هيكل منظمة مدرسة هداية املبتدئات كما يلي    
  كياحي احلاج حممد أنوار منصور:   عميد معهد هداية املبتدئات 

  احلاجة أين عيناء املرضية:     االستشارياجمللس 
  كياحي احلاج الطائلة صاحل الدين          
  احلاج علي يعلو وال يعلى عليه          
  احلاج روضة اجلنة          
  احلاجة نور حية فطيمة          
  عصمة املوىل          
  أمي سعادة          
  احلاج أديب الصاحل          
 ٢٠١٢إىل السنة  ٢٠٠٨وأما رؤساء مدرسة هداية املبتدئات من السنة     

  :فيما يلي
  السنة  األمساء  الرقم

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  بنيت إمرأة الصاحل  .١

  ٢٠١١ -٢٠١٠  صويف جوزي كورنيا  .٢

  ٢٠١٢  نور اهلداية قسيم  .٣

                                                                   
 م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  ت، بيمفتش املدرسةاملقابلة مع ٦

٧ Hasil Sidang Panitia Kecil (HSPK) Madrasah Putri Hidayatul Mubtadi-aat dari tahun ٢٠١٢-٢٠٠٨ 
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 معلمو مدرسة هداية المبتدئات -٣
  :٨إن معلمو مدرسة هداية املبتدئات تتكون من   
 ةمستحقّ مستحّق و   ) أ

ا ختتار من املنّويبني املبتدئات و  مي مدرسة هدايةهو اسم معروف ملعلّ    إ
كل يف  أعضاء التحكيم للجنة الصغرية  ااختارهومدبّرو املعهد ومتخرجيه، مبا 

 .سنة
 ومنّوبة منّوب  ) ب

ا    اختاره  ومدبّرو املعهد ومتخرجيه الذيمعّلم يف هذه املدرسة و كّلهم إ
  .سنة الذي يدرس درسا معيناضاء التحكيم للجنة الصغرية لكل أع

  

 عدد الطالبات  -٤
 :٩هي ٢٠١٢-٢٠٠٨العالية من السنة  ةأما عدد الطالبات  للمرحل  
  

  عدد الطالبات  السنة
٢٥٨ ٢٠٠٨  
٢٥٢  ٢٠٠٩  
٢٥٩  ٢٠١٠  
٢٤٨  ٢٠١١  
٢٣٧  ٢٠١٢  

 
 

                                                                   
٨ Pesantren Lirboyo, Opcit, hal.٢٦٤ 

  .م٢٠١٣مارس  ١٧، ديوان مدرسة هداية املبتدئات، قسم السكرتريقابلة مع امل  ٩
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 عرض البيانات: المبحث الثاني

 عناصر تطور منهج تعليم اللغة العربية  -أ 

  األهداف -١
م، وأّما تربوية هلا رسالة خمتلفة إلعداد سة مؤسّ لكل    من هدف طال

  :منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية املبتدئات هي
وخباصة إىل املعاهد الدينية اإلسالمية وليس جمرد معهد هداية املبتدئات   

تتوقع أهداف تعليم اللغة العربية إما املفردات أو قواعد اللغة اليفر من احملاوالت 
فهم وحي اهللا الذي أنزله إىل رسول اهللا مبا فيه األحكام الشرعية، والوسيلة على 

لفهمها هي اللغة العربية حىت يعّلم هذه اللغة يف املعاهد اإلسالمية إّما املفردات 
  ١٠ .أوقواعد اللغة

إذن تعّمق علم النحو والصرف والعلوم الفقهية على حظ السواء، ألن   
 عندما يصريالبنت كالدارسني يف أّول دخوله يف املعهد  تأدية الدينية الزم جلميع 

غا الميكن أن يتفّضل علم النحو والصرف من تعّلم العلوم الفقهية أو الب
  ١١ .معا هاعكسها، كالمها يعّمق

وأّما مرحلة  أوال ويف هذه اللحظة تقصد تعليم اللغة العربية لفهمها  
وكّلما يتعّمق  بالعلوم الشرعية األخرىواالتصال فهمها، متام تطويرها يأيت بعد 

 حىت  علوم الشرائع يستجد معه املشكالت والغرابات حىت ال تقتنع منها
يتزيّد الكفاءة بعدها و وفهمها جيدا  اإلسالمية استوعب على قراءة كتب الرتاث

  .إىل تصنيف الكتاب وغريها
إىل درس  جرومية واملتممةوأما تعليم تركيب القواعد تبدأ من درس األ 

كافيا للقراءة،   األجروميةمالك، ومن حقيقتها أن درس  ابنأعالها هو ألفية 
                                                                   

 .م٢٠١٣مارس  ٢٠، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرساملقابلة مع  ١٠
 م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  ت، بيمفتش املدرسةاملقابلة مع  ١١
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 مالك وليس هو علم لقراءة الكتب ابنإن درس النحو األعلى هو ألفية   
لغتها الصعبة ويرتقي بعدها إىل درس البالغة رغم أن كاإلنشاء   لى منهابل أع

  ١٢ .أيضا فهم اللغة العربيةيهدفان إىل واملنطق  
على تأدية  للغة العربية يف السنوات القدميةجرت احملادثة واإلعالم با  

على تعليم مهارات اللغوية  االجبارالميكن ، احملادثة ومل تقدر على ذلك

املعهد ال جيرأ حىت  قني بتأدية هذه التجربة ومل ينجحاألخرى، وقد عمل الساب

اإلنشاء خوفا من فقدان أساسها وهو أو  غري األهداف إىل تأكيد احملادثةي أن

ماعلم النحو والصرف كما  اإلضافة إىل احملادثة وب .إىل زمان طويل انحيتاج أ

باملدة القصرية وأما تعميق هذه القواعد وتعّلم العلوم  عبهاستو يستطيع أن ت

 ١٣ .الدينية حتتاج إىل زمان طويل

 

   المحتوى - ٢
و والصرف حرحلة العالية يف علم الناملطالبات لإن املقرر الدراسي   

 :١٤والبالغة منظما حسب التنظيم اآلتية

                                                                   
 .م٢٠١٣مارس  ٢٠، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرساملقابلة مع  ١٢
  .م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  ت، بيمفتش املدرسةاملقابلة مع ١٣

١٤ Hasil Sidang panitia Kecil (HSPK), Opcit, hal. ٣٢-٣٠ 

 الدرس الفصل الكتاب المدرسي

ّ النحوعلم  األول مالك ابنألفية 
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 قواعد اإلعراب  

  اإلعراب
  
  

  

 علم الصرف مالك ابنألفية األّول 

 علم النحو الثاين مالك ابنألفية 

 علم البالغة الثالث اجلوهر املكنون
  
  
 

أنه نتيجة مطالعة  ١٥"التقريرات"فيها هو كتاب  املطّرد أما الكتاب املدرسي
املعّلمني السابقني حنو عدة الكتب ويزيدها بتوضيح البيان وتقصد ذلك تيسري الطالبات 

د الطالبات علي ذلك ويأخذ املعّلم وّ عتتة إىل حبثها يف كتب الشرح ومل يف فهمها بالنسب
 ١٦ .اخلالصةكشكلها  باملنظومة وهلا الفّعالة أكثر قطعات البيانات للتوضيح 

 ةطبعبكتاب التقريرات املعّلم أن يستخدم  على  الزم ٢٠١٢من السنة وتبدأ 
كما أن كتاب   لدي املعلّمني والدارسني سوية الكتاب املدرسيمدرسة هداية املبتدئات للتّ 

املبتدئات كتاب على طبعة املبتدئني و  طبعة كتاب علىالتقريرات تتكّون من نوعني وهو  
اليوم املبتدئات، و  كتابيف   أشد اختصارايح واألمثلة التوضويكاد ساويا بينهما إّال بعض 

ثابت مالك وقواعد اإلعراب و  ابناملبتدئات للدرس ألفية كتاب على طبعة  ستخدم ي
  . املبتدئني للدرس اإلعراب واجلوهر املكنون طبعة كتاب علىستخدم  با

املواد هي نفس ها املعلم طالبات أن يكون املعاين اليت شرحص يف تعليم التتخصّ و 
اليت يعلمها زميله اآلخر وأعطى الفرصة للطالبات للقراءة يظهر هناك الفرق بني املعاين 

وباحلقيقة ال خيتلف  اليت توردها الطالبة واملعاين اليت عند الطالبات األخريات يف كتبهن

                                                                   
 م ٢٠١٣مارس  ٢٥املالحظة يف فصل األول من العالية،  ١٥

 م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  مع مفتش املدرسة، بيتاملقابلة  ١٦ 
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منظومة مرتب يف ثالثة جملدات  ١٠٠٢تضمن من يتاب ألفية ابن مالك إن ك
 منظمومة ٥٠٧رت للفصل اّألّول ومنظومة قرّ  ٤٩٥والزم أن يتم تعليمها يف السنتني، 

ظومة ودرس اجلوهر من ٨٠ تكّون منيأّما الدرس قواعد اإلعراب . ثاينللفصل ال قّررت
  .١٨ منظومة ولكل جملد واحد ٢٩١تكون من ياملكنون 

ال يتغري الكتاب التعليمي للجوهر املكنون يف علم البالغة ألجل تنمية الطالبات 
حا يف كتب الشرح، ولو أن اضتتطلب الطالبات على كشف شرحها و يف التفكري و 

ا أوضحجواهر البالغة تأيت    ١٩.ببيا
تعّمق  يف رتقيةال كذلك احملاوالت ألجلو  عملية التعليم والتعّلم دعمسبيل إىل و 

 :طنيانشالهذين  ن يفعلم النحو والصرف فالالزم على مجيع الطالبات أن يشرتك
 ةماز لاألنشطة اإل  - )أ 

ا نش إعادة  غرضب ،هو أحد األنشطة جترى لكل يوم الدراسيط التعّلم و اإ
 ٥تتكون من و ها يف اليوم املاضي بتنظيم على شكل احللقة تناولتمطالعة الدرس اليت 

 من أخرى وأنه الكفاءة أكثرب وتتمّيزدرس كّل  رئيس حلقةلكل  ،طالبات ٦-
  ٢٠ .معرفة رئيس الفصلعلى 

  

 

                                                                   
وتأكيد املقابلة مع املدرسة، مكتب  م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  مفتش املدرسة، بيت معاملقابلة  ١٧

  م ٢٠١٣مارس  ٢٣مدرسة هداية املبتدئات، 
 مالك وقواعد اإلعراب واجلوهر املكنون ابنللدرس ألفية  تعليميكتاب الال مالحظة عل  ١٨
  م ٢٠١٣مارس  ٢٠، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرساملقابلة مع  ١٩
 م ٢٠١٣مارس  ٣١، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرسةاملقابلة مع ٢٠
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 املشاورة اليومية  -)ب 
ا نش يف املوضوع الذي قد شّرحه املدرس  ودراسة ط يومي وهدفه إىل حبثاإ

وهذه املشاورة حتت  اجلديدباملوضوع  هابطر الستعداد على وا املاضي بتوسيع شرحها
. وّيل الفصلمبعرفة رئيس الفصل و  كثر،أ اتمّيز بكفاءت رياسة بعض الطالبات اليت

يف هذه الفرصة يتطلب الدارسني أن يطالعون الدروس مرّة أخرى مبساعدة بعض  
من بعض  و ٢١ ،وأوسعتطّور فهم الطالبات أعمق حىت  ثي األصلياكتب الشرح الرت 

 :٢٢كتب شرحها فيما يلي
مالك يف النحو والصرف للعالمة حممد بن عبد  ابنتقريرات ألفية " كتاب  - )١

 :وكتب املصاحبة له عند شرحه يف املشاورة وهي" اهللا بن مالك األندلسي
مالك ومعه شرح  ابنحاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية   -)أ (

 .الشواهد للعيين
مالك للعالمة  ابنعقيل على ألفية  ابنعلى شرح ري حاشية اخلض  - )ب (

 .الفاضل األستاذ الشيخ اخلضري
 .عقيل للشيخ أمحد ربين دحالن ابن  - )ج (
 .مالك ابنمحدون على شرح املكردي أللفية  ابنحاشية العالمة   - )د (
عبد القادر  ابنمنظومة للشيخ يوسف (تقريرات قواعد اإلعراب "كتاب  - )٢

عند املشاورة يستخدم كتاب مغين لبيب " يف علم النحو والصرف) الربناوي
 .لتوضيح الشرح

على اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب واجلمل (تقريرات اإلعراب "كتاب  - )٣
 :مبصاحبة بعض الكتب يف املشاورة كــ) اليت هلا حمل من اإلعراب

 كتاب قواعد اإلعراب  -)أ (

                                                                   
 م ٢٠١٣مارس  ٢٢املالحظة يف الفصل األّول من العالية،  ٢١ 

 م ٢٠١٣مارس  ٢٦العالية، املرحلة طالبة فصل الثالث من  املقابلة مع ٢٢
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 جروميةاأل  - )ب (
 التصريفيةاألمثلة   - )ج (
 ) منظومة للشيخ عبد الرمحن األخضري(تقريرات جوهر املكنون "كتاب  - )٤

  :مع زيادة بعض الكتب املصاحبة عند املشاروة وهي
اجلوهر املكنون حاشية العالمة الشيخ خملوق بن حممد البدوي املنباري   -)أ (

 للعالمة الشيخ أمحد الدمنهوري) على شرح حلية اللّب املصون(
اجلمان يف علم املعاين والبياين لإلمام احلافظ جالل املرشد على عقود   - )ب (

 الدين عبد الرمحن السيوطي
  
به مدرسة درسة هداية املبتدئات هو املنظمة املستقلة يتظلل ملإن جملس املشاورة 

من حيث  هنوابتكار ة الطالبات فاءللرتقية ك املدرسة حماوالتمن أجل  هداية املبتدئات
 اتبالتعليقبني املشرتكني ا تتعاطى وتتقابض مبتطوير جملس املشاورة وحبث املسائل 

 ٢٣ .يتناوهلا يف املدرسةمواد اليت ويستويف  ا بناءايف العلوم نقد اتواالقرتاح
ومن بعض أنشطة جملس املشاورة مدرسة هداية املبتدئات متعّلق بتعميق علم 

معيارية اختبار اإلجراء يف قراءة كتب الرتاث النحو والصرف للمرحلة العالية لقدر 
 :وفهمها كما يلي

 مشاورة الكربى مشاورة املدجمة  - )أ 

خطوات، قراءة مراد املوضوع وتسوية الفهم  ٣إن كيفية تطبيقها تتقسم إىل 
يف مشاورة الكربى يستخدم كتاب فتح املعني . وتعميقها و األسئلة حول مادة البحث

   .م فتح القريب وأما املوضوع من اختيار مدبرة املشاورةو يف مشاورة املدجمة يستخد

لكل املشرتكة أويت هلا الفرصة لطرح الفكرة والقرتاحها وإلجابة املشكلة و طرح   
دف إىل الفهم العميق حول مادة البحث  وأيضا فيها هيئة التحكيم. االعرتاض وكلها 

                                                                   
٢٣ Hasil Sidang apnitia Kecil (HSPK), Opcit, hal. ٦١ 
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 حبث املسائل   -)ب 

. عقد هذا الربنامج للتمّرن تفكري الطالبات إلجابة املشكالت الواقعية يف اجملتمع
لكل فرقة أويت فرصة ليلقي . وأّما املشرتكة من مندوبة كل مرحلة العالية واملتخرجات

  .بني الفرقالتعبريات والقواعد  تتابعو  ،عما وجد يف كتب الرتاث اإلسالمية التعبريات

كل مشرتك يف كّل الفرقة  عباراتالحني قراءة للطالبات  االستماع مهارةأجريت 
 ٢٥ .اجلدال متسلسل بعبارة قبلها صارمن غري عمد و 

ملا  ،لكن باحلاجة إىل دراسة مجيع الكتبتبحث يف حبث املسائل مسألة واحدة 
تحقيقها ويتطلب ل باض يف حبث املسائل مسألة و ال يكفي بدارسة فصال يف الكتتعرّ 

  ٢٦. وإن تكثر مطالعة الكتب تنجح ،حبثها يف فصول آخر تدرجييا
 دراسة الكتب لدعم الدروس يف الفصل  -)ج 

عقيل هادفا إىل توسيع  ابنمالك على شرح  ابنهيئ للمرحلة العالية دراسة ألفية   
  ٢٧ .املعلومات وتعميق علم النحو والصرف يتخصص للفصل األول

 
أنشطة املدرسة على شكل املسابقة ليكون علم النحو والصرف من  بعض  

  :٢٨ناضجا كما يلي
  
  

                                                                   
٢٤  Juklak Petunjuk pelaksanaan M٣PHM (Majelis Musyawaroh Madrasah putri Hidayatul 
Mubtadi-aat) ,٢٠١٢  hal. ١٥-٧ 

 م ٢٠١٣مارس  ٢٢ مصّلى، برنامج البحث املسائل، يفاملالحظة  ٢٥
 .م٢٠١٣مارس  ٢٠، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرسمع املقابلة   ٢٦

٢٧ Juklak M٣PHM, opcit, hal. ٢٥  
 م ٢٠١٣مارس  ٣٠، يف حجرة إيدوال، مسؤولة املسابقاتاملقالة مع   ٢٨
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 مسابقة الف املنظومة  - )أ 
بلها تخّصص هذه املسابقة للفصل الثاين يف املرحلة العالية بعقد االختيارات قت

 ريل إىل اآلخذكر املنظومة من األوّ بعشوائية وأما شكل األسئلة املطروحة 
 .وتاليها األسئلة حول النحو والصرف بتوضيح مرادها بعدها وعكسها، ويطلب

 مسابقة قراءة الكتب  -)ب 
املشرتكة قراءة الكتب فارغة من كّل كيفية تأدية هذه املشاورة، الزم على  و 

، هاموضوعص مضمون ، وتلخّ بشرح مرادهاعدها احلركات واملعين، ويتطلب ب
 .ا يتعّلق مبضمون ذلك املوضوعمّ ع األسئلة حول النحو والصرفإجابة و 

 احملافظة الكربى  -)ج 
وهي نوع املسابقة حبفظ املنظومات بني املراحل، بتعيني منظومة ألفية ابن 

     ٢٩.مالك للفصل األول والثاين ومنظومة اجلوهر املكنون للفصل الثالث
  

من علم النحو والصرف  يف تعّمق املتنيتأكيد التغيري كذلك بل  ال يوجد أي
من أجل ترقية كيفية  ٣٠.تطبيقها واعتبارها حىت ترتكز يف ترقية كل األنشطة حيث

املوارد البشرية، مستندة على إرادة الطالبات يف مطالعة مجيع الكتب اليت تتعلق 
حللها، وإن تكثر القراءت تنجح باملسألة واليكفي مبطالعة كتاب واحد 

  ٣١.الطالبات

ا يتعلق مّ عمنهج مدرسة هداية املبتدئات بتقومي صغري جلنة  قامتسنة لكل 
الدروس  بل يشمل فيها مجيع مواد نفسها جبميع الدروس وليس درس اللغة العربية

عن  فيه وأيضا عقد حتكيم املعّلمني مرتني يف السنة يبحث. وغري ذلك تهاوحصّ 
  .الصعوبات عند عملية التعليم والتعّلم

                                                                   
٢٩ Juklak M٣PHM, opcit, hal.٢٠ 

  .التنفيذية جمللس املشاورة ملدرسة هداية املبتدئات ئلمالحظة على كتاب دال ٣٠
  .م٢٠١٣مارس  ٢٠، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرسمع املقابلة  ٣١
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املعاهد بكثرة  معاجلة، م ٢٠٠٦ -٢٠٠٥يف السنة الدراسي  املنهج ّري تغ
تجد املشكالت يف مدرسات املبتدئات ومل يس تريد أن تكتسبالدينية اإلسالمية 

، وال ميكن أن تعّلمها املدرسات من املرحلة العالية عملت بتعليمبدايتها حىت 
. الدراسية ةاحلاليلم إىل يلم إىل كفاءة املدرسات بل ت املرحلة الثانوية وال متخرجا

وال نشك  ،ممن يريد أن يواصل إىل الدراسة اجلامعيةأيضا  خرأن ترجيح اآل مع
 ةجنة الصغري لمث تتدخل االقرتحات حىت أمر عميد املعهد ل .الطالباتكيفية على  

  . ترتيبهبتنظيم املنهج و 
زيادة الدروس وثانيهما أن يكون الفصل الرابع واخلامس يأّوهلما  اقرتاحانهناك 

تغيري املرحلة الثانوية ر باالختيا افقل التفكري فو ثانوية وبعد أن بدّ  والسادس مرحلة
 الطالبات ىل زمان التعّلمإىل املرحلة العالية مبين على عمر البنات وكي ال يزيد إ

  ٣٢ .فقط الة الدراسيةويكفي بتغيري احل
  

 الطريقة - ٣
إن طريقة التعليم مبدرسة هداية املبتدئات هي بندوغان حيث أن الطالبات  

كانت الطالبات   البيانات استماع الكتاب وجبانبوالبيانات ما يف تسمع قراءة املعّلم 
 ٣٣ .يف كتبهم هاا مسعتأيضا تكتب عمّ 

ستخدم الطريقة تألويل هي اخلطة ايوجد خطتان يف التدريس حيث أن و   
"Utawi iku  " حلّل املعىن يف الكلمة واحلروف اليت له املعىن وأيضا  "خ"و " م"برمز

حل مقام الرتاكيب من نظرية قواعد النحو والصرف وأّما اخلطة الثانية هي إمتام 
اء البيانات     .ا من اجلانب املنطوقي واجلانب املفهوميهحتللو وإ

                                                                   
 م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  ت، بياملدرسة مفتشمع املقابلة  ٣٢

٣٣ Pesantren Lirboyo,  Opcit, hal. ٢٣٦ 
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جبميع املدّرسني قبله حىت إىل  مجيع املعّلمني له سلسلة مباشرة ومتسلسلةو   
ق تناوهلا من املراجع املعتقدة  حتقّ و  ون ضمانا على املواد الدراسيةمؤّلف الكتاب يك

  ٣٤ .كما يعرف يف املعهد بسلسلة املعّلم أو السند
إن عملية التعليم مبدرسة هداية املبتدئات فصال فصال بتنظيم الوقت يف كل   

اإلسالمي مناسبا باملنظومة  هانغمة مع نظومة املصف الساعة حملافظن: حصة كالتايل
لكل مرحلة، ونصف الساعة بعدها إعادة شرح املوضوع املاضي برياسة رئيس 
الدرس مع االستجواب إىل أن جيئ املعّلم، والساعة بعدها يكون فرصة املعّلم 

   ٣٥ .إليصال املعلومات اجلديدة
مث ها حرفيا فسري طريقة بندوغان بتّما أن يطبق التعليم، إ لكّل املدرس فنّ   

قراءة املعاين يكفي باالختصار  هالو يريد. طويال وقتاشرح مرادها ولكنه يستغرق 
حرفيا  فّسرهاحها بعد ذلك من غري أن يشرّ  من قضية واحدة أو مسألة واحدة  مث

ا تستغرق وقتا    ٣٦ .ر املقرر الدراسي أحياناتأخّ يؤدي إىل و  طويال أل
ض التقوميات بطريقة سورغان وهي قراءة الكتاب الذي له معىن إن تنفيد بع

رتكيب اجلمل وعالمة اإلعراب من الكلمات ما يتعّلق بوخالل ذلك مع طرح أسئلة 
ى يف طريقة سورغان واألسلوب األخر . جروميةوأيضا تعقيد إضافية درس األفرديا 

التنبيه والتصحيح  قدها باالستماع اجلماعي مع مجيع الطالب ليكونهو ميكن أن يع
مجاعيا كذلك، من بعضها أيضا إشراف الطالبات فرقة ففرقة حملافظة املنظومة وحيكم 

   ٣٧ .على أي طالبة مل حتفظ املنظومة

                                                                   
٣٤ Ibid, hal. ٢٣٦ 

 م ٢٠١٣مارس  ٢٣املالحظة يف الفصل األول من العالية،  .٣٥ 
 .م٢٠١٣مارس  ٢٠، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرساملقابلة مع  ٣٦
 م ٢٠١٣مارس  ٢٥املالحظة يف الفصل الثالث،  ٣٧
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ا يف الكتاب ألن ال يكون مّ على الطالبات بوضع األمثلة ختتلف يعّود املدرس ع
فة كما هو املتنوعة واملختلجامدا السيما يف األمثلة التصريفية حيتاج إىل وضع األمثلة 

 .معتاداحىت  حاجة الطالبات

التعّلم كالدرس القواعد، ه إىل طالبات املرحلة األدىن أن يفضل احلفظ عند جّ تو 
وتعرف ج إىل احلفظ أوىل من فهمها، تلسلسلة، وهذه املرحلة حتتا امل هادروسبو 

ال ميكنها أن يلجو إىل  هألفية ابن مالك وبدونطي و يعند تعّلم درس العمر  تهامهمّ 
  .قليال منها بإتاحة البيانات بل يكفيابن مالك وهو من أصوهلا تعّلم درس ألفية 

ة العربية مع إضافة تعليم اللغعلى  قبل هذه الفرتة بعيدا ينتقد بعض املعّلمني
ا غري الفّعالة كذلك  املعىن حادثة للم هي ة اللغةحقيقألن حتت الكلمات وترى بأ

ءة الطالبات مل مث يقبل تعليم اللغة العربية باحملادثة ولكن كفاثروة املفردات  مع زيادة
ال يقدر على حيث الكلمات  يفإتاحة املعىن  ت علىترك وإذاذلك  على  يناسب

ب من ناحية معناها قة األوىل بوجود تفتيش كمال الكتاجلملة ويعّد إىل الطري فسريت
احملادثة واإلعالم باللغة العربية يف السنوات عقدت  .وكمال كتابتها وهو يكون أيسر

  ٣٨ .املاضية مع حماولة الطالبات التكّلم باللغة العربية بل هو صعب
ال  .وأما وسائل التعليم تكفي باستخدام السبورة والطباشري والكتاب التعليمي 

 ٣٩.ميكن أن يعّد الوسائل التكنولوجية يف مجيع الفصول
استخدام النظم اجلديدة يف التعليم بالسلفية أكثرها اهد اإلسالمية وامتنعت املع
وباإلضافة حتقق دليلها مل يري إىل النظم اجلديدة إذا غ، و التمتني ممّا مل يثبت بدليل
، ال يتأكد "احملافظة على القدمي الصاحل واألخذ باجلديد األصلح" إىل شعار املعهد

                                                                   
 م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  مفتش املدرسة، بيتاملقابلة  ٣٨
 ٢٥الحظة يف الفصل الثالث، ، واملم٢٠١٣مارس  ٢٠هداية املبتدئات،  ، مكتب مدرسةمدرساملقابلة مع  ٣٩

  م ٢٠١٣مارس 
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 التقويم -٤
معروف بالدور وأما الدور  أدوار ةرسة هداية املبتدئات أربعكان االمتحان مبد  

فإذا قد قّسم . األّول والثالث معروف بالتمرين وللدور الثاين والرابع معروف باالختبار
ومن فوائد التقوميات جمرد على معرفة تطور معلومات . املقرر الدراسي إىل أربعة أدوار

اية هدفها النتيجة بل    .ق فهمهايحتقألجل الطالبات وليست 
لبات مرحلة العالية إجابة أسئلة االختبار باللغة العربية  ألن على طا يتطلب

  ٤١. شكل االختبار باللغة العربية أيضا  وبغري عمد يتدرب على تركيب اللغة العربية
هذا  ىملن يتعذر يف اشرتاكها وقد جر  التتابعيفالالزم على اشرتاك االختبار 

بتحديد سبعة األسئلة  تتابعين العقد التمري ٢٠١٢يف السنة وبدأ . النظام منذ الزمان
ال ميكن أن يرتك كشف الدرجات من غري النتيجة وحساب للنتيجة اآلخرة  هو فقط كما

 ٤٢: وأما تعيني إجناز الطالبات كما يلي ، جبمع النتائج العامة على عدد الدروس
  قدره اجليد األّول  تسعة
  قدرها اجليد الثاين  مثانية
  قدرها املتوسط األّول  سبعة
  قدرها املتوسط الثاين  ستة

 قدرها ردئ  مخسة وأدناها

                                                                   
 .م٢٠١٣مارس  ٢٠، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرساملقابلة مع  ٤٠
 .م٢٠١٣مارس  ٢٠مدرسة هداية املبتدئات، ، مكتب مدرساملقابلة مع  ٤١
 ٢٠١٣مارس  ٢٣، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، قسم السكريتريبلة مع ااملق ٤٢
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يف الكتاب أو (وأما التقوميات األخرى يف آخر السنة يعين تفتيش الكتابة 
 وأيضا حمافظة السنة خريف آ االمتحان وتكميلها يكون شرطا الشرتاك) سةالكرا

الث منظومة مالك وللفصل الث ابنللفصل األّول والثاين منظومة ألفية  تعني ،اتاملنظوم
يزيد شرطا لالشرتاك اختبار احملافظة حبفظ  ٢٠١٢وبداية من السنة . للجوهر املكنون

  ٤٣ :املقررات اآلتيةحسب اجلزء عّم 
 للفصل األّول من املرحلة العالية بدئ من سورة الناس إىل سورة املطّففني -
 للفصل الثاين من املرحلة العالية بدئ من سورة الناس إىل سورة عبس -
 للفصل األّول من املرحلة العالية بدئ من سورة الناس إىل سورة النباء -

 
 التتابعية احملافظة هلا يتعذر على  اشرتاك احملافظة وتفتيش الكتاب فعقدت نمل  

  ٤٤ .التتابعي مرة أخرىوتفتيش الكتاب 
وأّما تطور منهج تعليم علم النحو والصرف والبالغة للمرحلة العالية يف مدة مخس 

 :مبدرسة هداية املبتدئات كما يلي)  م١٠١٢- ٢٠٠٨(نوات الس

 األسباب
 الحالي

(٢٠١٢) 
 الماضي

(٢٠٠٨) 
عناصر تطور 
 المنهج

جرت احملادثة واإلعالم  - مهارة إثبات
  

رة د
م 

 األهداف

باللغة العربية يف 
ا 
ّ
السنوات القدمية، ومل

تتحاول على تأدية 
احملادثة ومل تقدر على 

 ذلك

 هدفها إىل 
يف كتب الرتاث  فهم القراءة
 اإلسالمية

مهاف إىل 
يف كتب   فه القراءة

  الرتاث اإلسالمية
  
  
  

                                                                   
 م ٢٠١٣مارس  ٣٠ حجرة إيدوال، ،قسم السكريتري لربنامج حمافظة الكربىاملقابلة مع  ٤٣

٤٤ Hasil Sidang panitia Kecil (HSPK), Opcit, hal. ٦٤ dan ٧٠ 
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علم  متّكن-

احملادثة -
 يستطيع أن يستوعبها

 

  

  

  

 

أصول القواعد وهو 
فهم  أساس مهم يف 

كتب الرتاث اإلسالمية 
وال تتجزأ أهداف تعليم 
اللغة العربية إىل املهارات 
اللغوية األخرى حىت 
يذهب منها األساس 
األّول  وباحلاجة إىل 

 .زمان طويل
وباإلضافة إىل  

باملدة القصرية وأما 
تعميق هذه القواعد 
وتعّلم العلوم الدينية 

 .حتتاج إىل زمان طويل

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

مالك  ابندرس ألفية  إن -
 مقام العليا يف علم 

 .النحو والصرف
ال يتغري الكتاب التعليمي  -

للجوهر املكنون يف علم 

الزم على استخدام   -
 بطبعة كتاب 
اليوم و ، املبتدئات

كتاب على ستخدم   ي
املبتدئات للدرس طبعة 

مل يتقرر يف التعليم 
 كتت بطبعة  بني

املبتدئني 
 واملبتدئات

ألفية (لم النحو 

 المحتوى

يف

البالغة ألجل تنمية  مالك وقواعد  ابنألفية 

- 

أ
ع

ابن مالك، قواعد 
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إّال املبتدئني 
التوضيح واألمثلة بعض 

 كذلك 

  

  

  

  

اإلثبات على تأدية مجيع 
ألنشطة وال يزيد على 

 .ذلك

ألفية 

 

  

 نشطة اإللزامية
 شاورة اليومية

مشاورة الكربى  -
ملدجمة وأيضا 
شاورة فتح القريب

كشف شرحها وضيحا يف 
كتب الشرح، ولو أن 

ا جواهر البالغة تأيت  ببيا
 .أوضح

ألجل تسوية التعليم بني   -
كتاب املعّلم وكتاب 

يكاد ساويا و  الطالبات
بني الكتاب على طبعة 

و املبتدئات

 كتابخمتصرة يف  أشد 
 املبتدئات

وقد تغريت حمتوى الدروس  -
عامة بسبب زيادة املرحلة 

- ٢٠٠٥العالية يف السنة 
٢٠٠٦. 

 
ال يوجد أي التغيري -

 املتينة يف تعّمقتأكيد البل 
من علم النحو والصرف 

واعتبارها تطبيقها  حيث

  

  

  

  

  

 

-  
ا

جوهر (البالغة
 )املكنون

  
  
  
  
  

  
  
  
 

األ -
امل -

وا
 م
 ث املسائلحب -
 ابندراسة ألفية  -

ما ابنلك عل شرح 
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قية كل 
 .األنشطة

 عقيل
مسابقة حفظ  -

 منظومة ألفية 
مسابقة قراءة  -

 الكتب
مسابقة حمافظة  -

املنظومة بني 
 املراحل

ميتنع الطرق األخر مما مل  -
يثبت بدليل جناحها يف 
تعليم علم النحو 

 .والبالغةوالصرف 
ال ميكن أن يعّد  -

الوسائل التكنولوجية يف 
 .مجيع الفصول

 بندوغان 
ّما أن التعليم، إ 

يطبق طريقة بندوغان 
مث شرح ها حرفيا فسري بت

 ادها 
االختصار  ها يريد
قراءة املعاين من يكفي ب

قضية واحدة أو مسألة 
حها بعد شرّ  واحدة  مث

ذلك من غري أن 
 حرفيا  رها

 سوروغان -
قراءة الكتاب الذي له  )١

ذلك مع 

اللغة 

الطباشري 
 الطريقة

-
يةفنّ  )١  سوروغان -

طريقة القياسية يف  -
تعليم قواعد 

مر
لو )٢

العربية بتفضيل 
 الفهم بعد احلفظ

ووسائل التعليم  -

فّسي
 واملتاب التعليمي

 

معىن وخالل 
طرح أسئلة تركيب اجلمل 

 بندوغان -

تكفي باستخدام 
السبورة و
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ال
غان هو ٢

ب

الطالبات فرقة   )١ إشر
 مة 

-

ميكن أن يعتقدها 
االستماع اجلماعي 
يكون التنبيه والتصحيح 

 مجاعيا كذلك
طريقة القياسية يف تعليم 

 قواعد اللغة العربية
اف 

ل

- 

ففرقة حملافظة املنظو
على أي طالبة  يعاقب )٢

 .مل حتفظ املنظومة
تعقيد إضافية درس  

 األجرومية
الزم أن يوضح النتائج  الختبارااألّول و  االختبار -

 

- 

ل 

األّول  االختبار -
 التتابعي الختباراو 
 التمرين  -
األوىل و  افظةاحمل -

 التتابعية افظةاحمل
كتب التفتيش  -

تفتيش األّول و 
 الكتب التتابعي

 التقويم

احملصولة  التتابعي
األّول والتمرين التمرين  -

 التتابعي
 افظةاحملاألوىل و  افظةاحمل

 التتابعية
ّكتب األوالتفتيش  -

 تفتيش الكتب التتابعيو 
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نوع منهج تعليم اللغة ال  -ب 
مكتظ باألنشطة  ةجرت عملية التعّلم والتع

دفيف علم الشرائع واملواد تغرض كشفها أكثر  إىل تعّمق علم اآللة  الكثرية اليت 
  ).علم النحو والصرف(

العربية وهو يف جمال  وأّما غرض تعليم اللغة الع
ح واضوالنحو العلم النحو، بدأ تعليمها من املرح

  ٤٥ .جداو األجروميةجرومية وشرح واأل
ه ىل مستندة

 القراءة من بفهم كرتكيب ال
غري االعتماد إىل قواعدها كما أن تغيري عالمة الكلمات يف اللغة العربية تتأثر يف تغيري 

املعىن وم
سة هداية املبتدئات لتيسري مجيع 

ت  يهدف إىل تزويد ل
بويو هو  الذي  المنهج النحوياملهارة يف

٤٦يهدف إىل

املبتدئات لتعّمق علوم 
فيها هو  ّ ّ المنهج العلماء 

. مات
وميكن 

للمرحلة العالية كاملشاورة اليومية والتعّلم  املعدات ة الالزمة

                                                                  

 عربية بمدرسة هداية المبتدئات
ليم مبدرسة هداية املبتدئات 

ربية مفضل على قواعد اللغة 
رس العوامل اجلرجاين لة اإلبتدائية كد

وخمتصر  األجروميةمتممة 
و  إن   إ اللغة و

طيء عنداخ
م مبدرسة هداية املبتدئات 

مجيع الطالبات  لى
تنفيذ نظام التعلي

ع ن ال يأيتألقواعد، و 

ا احلقيقي   .ضمو
من تعليم وأما الغرض 

عند مطالعة اللغة العرب
اللغة العربية مبدر

إلسالميةية يف   با وال  كتب الرتاث االطا
 االتصال، فمنهج الذي يستحقه معهد لري

 مهارة القراءة وليس أل
أن غرض تعليم ا كما

السلفية ليزيد خزائن 

  .مهية االتصال
للغة العربية مبدرسة هداية 

املعلومات، فإذا منهج الذي ينفذ 
ر املعلوومناسب أن يدمج بأي منهج أخرى ألجل احلصول إىل تكثّ  المعرفي

يعين تطوير كفاءة اللغة الثانية  إما قليال منها،  بالمنهج الوظيفيأن يدمج 
جبميع وهلمة ترقية الطالبات على تنفيذ العلوم اللغوية لديهم، كما طبقها للطالبات 

اخلربات املتنوعة واألنشط

 
 .م٢٠١٣مارس  ٢٠، مكتب مدرسة هداية املبتدئات، مدرسمع  املقابلة ٤٥
 م ٢٠١٣مارس  ٢٢حبث املسائل، مصّلى، برنامج املالحظة يف  ٤٦
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وحبث املسائل ودراسة كتب  لقريبالكربى ومشاورة املدجمة ومشاورة فتح ا
قراءة الكتب خاليا من املعىن ومجع عدة العبارات و  ،٤٧دعم الدروس يف الفصللأخرى 

  ٤٨ .قبل مواجهة املشاورة

ومشاورة 

دف إىل تفصيل نوع منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية املبتدئات 
  :وخبصائصها الضرورية كما توّضح يف اجلدوال األيت

  الخصائص  المنهجنوع   الرقم

المنهج النحوي ١
مستند على أساس تعليم قواعد اللغة العربية يف 

 .  
  بداية تعّلمها 

زيادة املعلومات املتوافرة حول العلوم الفقهية يف   المنهج المعرفي. ٢
  كتب الرتاث اإلسالمية 

تعليم التتابع واملر -  المنهج الوظيفي

٣. 

للمرحلة  املعدات واألنشطة الالزمة املتنوعة
العالية كاملشاورة اليومية والتعّلم ومشاورة 
 الكربى ومشاورة املدجمة ومشاورة فتح القريب

دعم لوحبث املسائل ودراسة كتب أخرى 
  الدروس يف الفصل

  قراءة الكتب خاليا من املعىن  -

 

 المبتدئاتتعليم اللغة العربية بمدرسة هداية منه  اتوسلبيات إيجابي  -
بعد أن طبقت هذه  

اخلربات جبميع للطالبات  ّكب

 جج 
ّ املدرسة باملناهج املتنّوعة يف تعليم اللغة العربية تبدو منها 

 : ا يلي

     

ا كم اجلوانب اإلجيابية واجلوانب السلبية وباحلاجة إىل مراعا

                                                              
٤٧ Juklak M٣PHM, Opcit,  hal.٢ 

 ٢٠١٣مارس  ١٧،  Workshoppمشاورة فتح القريب، قاعة برنامج املالحظة يف  ٤٨
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إيج  -١
يتبني دقة املتعّلم و  بكتابة املعىن 

وهذه الطريقة يتدرب قصان ولكن املتعّلم يتوقع 
 ٤٩.على النقد لو وجد عدم التناسب فيها

)ب 
ىل اللغة اإلندونيسية رغم أن املعّلم   -)ج  قدرت الطالبات أن يرتج

ي 
قيا، بالنسبة إىل الطريقة - )د  من الطالبات تفهم 

ر املستقّل
لعر ّ على 

إن طريقة تعليم كتب الرت  -)ه 
دراسة كتب الرتاث حرفيا وقد
راءة العبارة من الفرقة األ

  ٥٣. قبلها
ا ا  - )و 

ّ
يفعتادت الطالبة برياسة الدمل البيت وجبانب ذلك  ّ

يزّود تعّمقها يف الدرس وأيضا

           

 منهج ال اتابي
دقة املعّلم والتعّلم يكشفالتعليم بإتاحة املعىن   - )أ 

خطاء والنيف األ الدقة أكثر  لهحني 

 ٥٠ةعريب بلغة فصيحخيطب ضيف  عندما ت الطالباتفهم  -
م اللغة العربية إ

ن اعلى قراءة املراد م درب
كم   

  ٥١ .جلملة 
قواعد النحو والصرف تطبي

ومن جوانب األخرى يتدرب الطالبات . ة واملستقلة
 ٥٢ .ممّا يؤثر على فهم قيمة األدب يف القرآن يب
هلا الفائدة الكبرية لتنمية إحساس الطالبات عند اث 

لكل فرقة املشاورة   طبق مهارة االستماع والتفكري
خرى حىت يكون البحث متسلسل ومناسب بعبارة 

مستعدة بالتعليم ي روس فه

ة وهي الرتمجة املباش
التعمق وتنمية الذوق ا

حني ق

 ٥٤ . قادرة هي أن يفّهم صاحبتها األخرى

                                                         
٩ 

  م ٢٠١٣مارس   ٠ ٣١
 م ٢٠١٣مارس   ٣١ ١

٥٢ Pesantren Lirboyo, Opcit , hal. ٢٣٥ 
 م ٢٠١٣مارس  ٣١حبث املسائل، مصّلى،  برنامج املالحظة يف ٥٣
 م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  ت، بيمفتش املدرسةاملقابلة مع  ٥٤

  م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  مفتش املدرسة، بيتاملقابلة مع ٤
عميد املعهد،  مع مفتش املدرسة، بيتاملقابلة ٥
عميد املعهد،  مفتش املدرسة، بيتاملقابلة مع ٥
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إن األسئلة للمرحلة العالية يستخدم اللغة العربية ويرجى أن جييبها باللغة العربية   -)ز 
ب الصحيحة يف يكا م بالرت تتعلّ  حىترتكيب إجابتها و بالطالبات حتاول أيضا، و 
 ٥٥ .اإلجابة

 ٥٦.عن الدروس مركّب ومتطور عند مشاركة املشاورة اليوميةفهم الطالبات   -)ح 

٢-  

ب 

ذا الضعف وأيضا مهارة اإلنشاءج   ٥٨الطالبات باحملادثة ومتأكد 

 )ه 

)و 

                                                                  

  

 منهج ال اتسلبي
وغريها ومع  حتتاج إىل مدى زمن طويلقّوم اآلخرون بأن طريقة بندوغان   - )أ 

التحقيق ال توجد أي العوامل اخلارجية يؤثر تربية هذا املعهد، ومتأثر بالبطيء مبا 
تدريب قراءة الكتب وغريها ال ميكن كة ، وتتقبص بطول الزمان ألن فيها الرب يدوم 

 ٥٧ .أن ميرها فرديا بدون املعّلم
ا الوافرة   -) تفتقر طالبات هذه املدرسة إىل اللغة املعاصرة من حيث مصطلحا

 .واملختلفة، ولكل كلمات العربية هلا معىن يتبع تغيريه
ال يتدرب   -)

  ٥٩.طريقة بندوغان يؤدي إىل سلبية التعليمإن   - )د 
املرحلة العالية يف علم  ال يوجد االختبار العام جمموعيا من املرحلة االبتدائية إىل  -

  ٦٠النحو والصرف
 ٦١.ال يوجد تأدية طريقة سورغان الستخراج القواعد البالغية  - 

 
  م٥٥ ٢٠١٣

  م 
 م٢

٦١  Juklak (Petunjuk pelaksana
Mubtadi-aat) ,Opcit, hal, ٢ 

مارس  ٢٠هداية املبتدئات،  ، مكتب مدرسةمدرساملقابلة مع 
ّ ٢٠١٣مارس  ٢٢يف الفصل األول، اليومية املالحظة عند املشاورة  ٥٦
٠١٣مارس  ٢٠هداية املبتدئات،  ، مكتب مدرسةمدرساملقابلة مع  ٥٧
 م ٢٠١٣مارس   ٣١عميد املعهد،  مفتش املدرسة، بيتاملقابلة مع  ٥٨
  م ٢٠١٣مارس  ٢٥املالحظة يف الفصل الثالث،   ٥٩

 ٢٠١٢-٢٠١٠ وثائق أسئلة االختبارات٦٠ 
an) M٣PHM (Majelis Musyawaroh Madrasah putri Hidayatul 
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 ٦٢اليوجد الكتاب تتخص للتمرينات واملعجم لكل درس   -)ز 
القواعد ألن الفهم يأيت بعد احلفظ وبدون احلفظ صعب يتأكد على حفظ   ح 

مالك  ابنقواعد النحو والصرف يف كتاب ألفية م 

ال

 العربية بمدرسة هداية المبتدئات

السلفي الذي يهدف 

 العربية من أجل هذه 

تبدأ ذلك . عد اللغة العربية كتعليم املفردات وقوا
كتب الفقه 

كتب الرتاث و  ) علم النحو والصرف(ترى بأن علم اآللة 
شيئان مّتصالن وال ميكن فصلها، وأصبح تعليم علم النحو  اإلسالمية

تطبيقيا هلا  كتب الرتاث اإلسالميةاعدمها و أّما قراءة  والصرف نظريا بقو 
ذه املدرسة مناسب بفكرة اليت 
ه بأن بعض من أهدف تعليم 

      

(-
ال سيما يف التعّل .على فهمها

 ٦٣ .مع تركيب شعرهاصعب هو 

 اوتقويمهيانات تحليل الب: مبحث الثالث

 ةعناصر تطور منهج تعليم اللغ-أ 
 األهداف -١

مدرسة هداية املبتدئات معهد  كانت
حكام دراسته إىل فهم كالم اهللا الذي أنزله إىل رسول اهللا مبا وجد فيه  األ

اإلسالمية وأساسيته وال يوجد تعبريه إّال باللغة
كتب الرتاث ية يف هذا املعهد إىل كشف  الضرورية ترتكز تعليم اللغة العرب

ومن مثاله ميةاإلسال
ق علم النحو والصرف كاآللة املفضلة لكشف مضمون يبتعم

  . خاصة

ه تهالذي وضع أن اهلدف. وهو ما أمهها
ّعرضه رشدي أمحد طعيمة وذكر هو يف كتاب

                                                             
   اإلعراب واإلعراب واجلوهر املكنونمالك وقواعد ابنكتاب ألفية مالحظة على    ٦٢

وتأكيد مبالحظة على كتاب ألفية ابن م٢٠١٣مارس  ٢٠هداية املبتدئات،  ، مكتب مدرسةمدرساملقابلة مع  ٦٣ 
  .مالك
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ا هو  تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات اللغة العربية لغري الناطقني 
  ٦٤.بدقة وفهم العربية

يقة بندوغان يف التعليم حيث ترتكز أجرت هذه املدرسة طر
ألنشطة تنّمي مهارة القراءة على  ة
الكتب األساسية وحبث املسائل  ت

المح -٢

  

  
                                                                  

اهتمامه مبهارة القراءة وأعّدت أيضا عّد ا
الكتابات العربية بدقة وفهم كاملشاورا ب
  .وتعليم الكتب اليت تدعم الدروس يف الفصل

 

 توى

منهج تعليم علم النحو والصرف والبالغة مبدرسة هداية إن 
 :املبتدئات للمرحلة العالية قد كان منظم حسب الرتتيب التالية

 

   

 

 الدرس الفصل المواد الدراسية

 علم النحو األول
 

 

 

 

 

  ٥٠. ص) ١٩٨٩ 

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم : الرباط ( تعليم العربية لغيرالناطقين بهارشدي أمحد طعيمة، ٦٤

والثقافة،

ّ مالك ابنألفية 

   قواعد اإلعراب

   اإلعراب

 علم الصرف األّول مالك ابنألفية 

 علم النحو الثاين مالك ابنألفية 

 علم البالغة الثالث اجلوهر املكنون
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 لريبويو كتاب التقريرات لكّل هذا الدرس وهو 
تلخيص 

ح من عدة كتب الشرح مع 
وعدم تعليق اسم مؤلف الكتب من أول . اندماج  فهم املؤلف يف البيان

 نيوهذا الكتاب تتكون من طبعت. سهعهد لريبويو نف
عطبوهي 

مبدة سنتني، 
وأّما . منظومة يف الفصل الثاين ٥٠٧منظومة يف الفصل األّول و ٤٩٥

اجلوهر املك ٨٠قواعد ا من  ٢م ١ 
ها منظومة و فقط لك ض ق املواد ا

بن حسني فذكرها  ال رياملدرسة  ما عبد 
 .فائدة احملتوى، احتياجات واهتمامات املتعلم، األمهية، الصدق :٦٥يلي

ا السابق تالئم الكتاب املدرسي ملدر املبتدئني  انطالقا 
يت  ا بني ا د من حي جبميع امل
البالغة  الوثيقة بني  يف علم  العالقة خيدمها، ي

ها ايف درس ك وقواعد واإلعراب
ا العربية  كما أن ق ة  املثلى وه

                                                             

من عدة كتب الشرح الرتاثي األخرى لتيسري مجيع الطالبات عند 
و يف كتب الشرح الرتاثي . موضوع حىت تكون واضحافهم البيان لكل 

ا واسعا وطويال مع اختالف الفهم وامتهد . أحيانا األصلي تأيت ببيا
بابتداع تلخيص أهم الشرائ وناملعلمون السابق

ا وخاصة لدائرة م شأ
  .ة مدرسة هداية املبتدئني وطبعة مدرسة هداية املبتدئات

 ١٠٠٢مالك لعلم النحو والصرف وهي  ابنعدد منظومة ألفية 
كتب اجمللدات والزم أن يتم يف تعّلمها   ٣منظومة مرتاكبا يف 

٩نون ترتكب من إلعراب ترتكب نظومة و
تطاب. ل عتمها جملد واحد لدراسية اليت و و

الختيار احملتوى  رجيت عايمب اللطيف 

سة هداية مم
حملتوى واألهدف ال قه ث ص عايري السابقة، 

النحو والصرف و
 والبالغة مع هدف

تعّمق
 اإلعراب

جد  
لفية 

و
ل ابن أ م

واعد اللغة  .هي مفتاح لوصوهل و مهارة القراء 

      
مجع حقوق (، )تقويمها -أهدافها -أنواعها -محتواها -أسسها(المناهج عبد اللطيف بن حسني فرج،   ٦٥

   ٩٤. ص)م١٩٨٩ -م١٤١٠: مكة املكرمة: الطبعة األوىل: الطبع والنشر حمفوظة للمؤلف
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تتفق هذه احملتوى بغرض الومن جانب أمهيتها للطالبات 
ألن التعّمق يف فهم كتب الثرات  اواهتماما ااحتياجاو طالبات ال

لكنه جمرد على تعّلم  ٦٦يف كتاب األجرومية اإلسالمية يكفي يتعّلم القواعد
  .نظريتها والتدريب باستخراج قواعدها يف الكتاب هو أهم

أعّدت مدرسة هداية املبتدئات اخلربات املتنوعة واألنشطة الالزمة 
للمرحلة العالية كاملشاورة اليومية والتعّلم ومشاورة الكربى ومشاورة املدجمة 

دعم الدروس يف لوحبث املسائل ودراسة كتب أخرى  ومشاورة فتح القريب
. مالك ومسابقة قراءة الكتب ابنالفصل ومسابقة حفظ منظومة ألفية 

 وسبيل يق علم النحو والصرفتدعم هذه األنشطة خربة الطالبات يف تطب
ميةنإىل ت

                                                                  

  . أفكارهم
فكرى حسن  انظرية اليت ذكرهالوهذه اخلربات املعّدة مناسب ب  

توى هو كل ما يضعه املخطط من خربات سواء كانت خربات ريان بأن احمل
أو ) إكتساب اإلجتاهات والقيم(أو إنفعالية ) إكنساب املعلومات(معرفية 

دف النمو الكامل  املتكامل للفرد من ) إكتساب املهارات( نفس حركية 
واحملتوى يعد األركان األساسية . مجيع جوانبه العقلية واخللقية واجلسمية

  ٦٧.هلامة يف عناصر املنهجوا
ألنشطة مبا واكتسبت الطالبات املعلومات الوافرة باشرتاك مجيع ا

أكثر مع عمق التفكري على املسألة  يتطلب فيها مطالعة كتب الرتاث
املوّجهة بالرتكيز الذايت حنو قواعد النحو والصرف عند تعّلمها، وعلى مجيع 
املشرتكني أن يتأدب بأدب حسن وكرمي وكلها حتت مالحظة ومراقبة 

  . املرشدين

 
  م ٢٠١٣مارس  ٢٠درس، مكتب هداية املبتدئات، املقابلة مع م ٦٦
  ١١.ص) م ١٩٧٢دار الكتب، : القاهرة(  المناهج الدراسيةفكرى حسن ريان،   ٦٧
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الطري -٣

 "خ"و " م"ز 
حلل 

إىل بعض الطالبات ليقرأ املعين من الدرس السابق مع 
طرح األ

ت اليت يتم بواسطتها توصيل املادة من املعلم 
إىل املتعل

                                                                  

 قة
إن طريقة تعليم علم النحو والصرف والبالغة هي باندوغان أو 

كتب معانيها يف كتبهم أو كراستهم تاملعّلم يلقي املعاين والطالبات وطون، 
برم"  Utawi iku"وتتدرج خبطوتني أّوهلما يستخدم الطريق 

لتبني موضع الكلمة من له املعىن وأيضا  املعىن يف الكلمة واحلروف اليت
، وثانيهما من نظرية قواعد النحو والصرف اجلملة أو الرتكيب أو اإلعراب

يشرح وحيل مضمون الكتاب حرفيا وحىت يشرح املعين وراء التعبريات باللغة 
  .اإلندونيسية
إن أسلوب تعليم املعّلم يتطور ويناسب ذوق التعليم لكل املعّلم،   

ا أمر  من بني أسلو
لفظ كما تعرف بسورغان، وأيضا سئلة حول النحو والصرف من ال

يطبق سورغان بإصالح اجلماعي مع الطالبات األخرى، وتأدية إضافة 
جرومية مبا فيها القواعد األساسية، ومراقبة الطالبات حلفظ تعليم األ

، وهذا يوافق مبا طالبات املتكسلة يف حفظ املنظومةاملنظومة، وتعقيب ال
اجمليد بأن الطريقة هي السبل  قاله صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد

والوسائل والنشاطات املعدا
  ٦٨.م
هناك طرق متنوعة لتدريس اللغات األجنبية، ومن أهم هذه   

طريقة القواعد والرتمجة، والطريقة املباشرة، والطريقة : الطرق أربع هي
ويناسب هذه الطريقة حسب نظرية  .االنتقائية السمعية الشفوية، والطريقة

 

: م ١٩٧٥دار املعارف مبصرى : القاهرة( س التربية وطرق التدريصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد،   ٦٨
  ٢٤١.ص)اجلزء األول



٧٦ 
 

دعوها آخرون وي طريقة القواعد والرتمجة اخلويل، 
الطريقة "

ذه الطريقة باألحكام النحوية، التعميمات، كوسيلة لتعليم 

ذا التحليل كما يعرف  شودة ويطلب من طالبه القيام 
بسور

ألفية ابن مالك عند تعّلم درس العمرطي و  تهامهمّ وتعرف أوىل من فهمها، 

                                                                  

اليت عرضه حممد علي
  ٦٩:وهيالمح هذه الطريقة مب اليت يناسب ،التقليدية

 تم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والرتمجة، والتعطي  - )أ 
 االهتمام الالزم ملهاراة الكالم

تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعّلم كوسيلة رئيسية لتعليم   -)ب 
وبعبارة أخرى، تستخدم هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب . اللغة املنشودة

 .رئيسي يف التدريس
تم ه  -)ج 

 .اللغة األجنبية وضبط صحتها
هذه الطريقة إىل التحليل النحوي كثري ما يلجأ املعلم يستخدم   - )د 

ذا التحليل  .جلمل اللغة املنشودة ويطلب من طالبه القيام 
تتفق بني نظرية طريقة القواعد والرتمجة وتطبقها مبدرسة هداية 
ا تستخدم اللغة اجلاووية و تستخدم هذه الطريقة الرتمجة   املبتدئات، كما أ

تم هذه الطريقة كأسلوب رئيسي يف التدريس إىل اللغة اإلند ونيسية و 
باألحكام النحوية وضبط صحتها عند التعليم ألن املعّلم يبني وحيّلل 
الكلمات يف الكتاب حرفيا و يستخدم هذه الطريقة إىل التحليل النحوي 

جلمل اللغة املن
  .غان يف هذه املدرسة
التعّلم  ات املرحلة األدىن أن يفضل احلفظ عند تواجه إىل طالب

ج إىل احلفظ سلسلة، وهذه املرحلة حتتا تامل هادروسبكالدرس القواعد، و 

 

٢  

 - هـ ١٤١٠: الطبعة الثالثة: مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف( تدريس اللغة العربية أساليبحممد علي اخلويل،   ٦٩
١- ٢٠. ص)م ١٩٨٩



٧٧ 
 

وتناسب هذه الطريقة كما أشار إليه أمحد فؤاد إفندي وهي 
ليم القواعد ومتطلبةيبتدئ بتعة القياسية  فظها مث يليها ح على فهمها و طريق

 السبورة والطباشري والكتاب التعليمي، أن ت

الوس فهم اخلربات اليت تقدم هلم 

الص

ى اشرتاكها وقد جر ن ملن يتعذر يف  االمتحا
هذا النظ

                                                                  

 ٧٠.تعليم األمثلة
باإلضافة إىل تعليم اللغة العربية بطريقة القواعد والرتمجة وتكفي 

تخدامكون وسائل التعليم باس
أمهية وهذا تناسب مبا أشاره صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد و 

ا تعني التالميذ على ائل التعليمية هي أ
م ما قد يكون بعيدا وتسهل له املعلومات  بصورة جيدة تقرب إىل أذها

  ٧١.ضةعبة والغام
  

 التقويم -٤

 أدوار ةأربع تتكون على رسة هداية املبتدئاتكان االختبار مبد
معروف بالدور وأما الدور األّول والثالث معروف بالتمرين وللدور الثاين 

  .فإذا قد قّسم املقرر الدراسي إىل أربعة أدوار. والرابع معروف باالختبار

فالالزم على إعادة
عقدت إعادة االمتحان  ٢٠١٢وبدأ يف السنة . ام منذ الزمان

للتمرين مع التحديد سبعة األسئلة فقط وال ميكن أن يرتك كشف 

 

  ٢٤١.ص المرجع السابق،العزيز عبد اجمليد، 

٧٠ Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Misykat, cetakan ٣, Malang, 
hal. ٨٥ 

صاحل عبد العزيز وعبد   ٧١
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يف (يش الكتابة وأما التقوميات األخرى يف آخر السنة يعين تفت
يف الدور االمتحان ا يكون شرطا الشرتاك وتكميله) الكتاب أو الكراسة

 ابنفظة املنظومة، للفصل األّول والثاين منظومة ألفية وأيضا حمااألخري 
مالك ولل

 ٧٢.السليمةلك للتوصل إىل القدرات الرتبوية 
قد حتقق أهداف تعليم علم النحو والصرف والبالغة بتنفيذ 
احملافظة وأيضا تفتيش الكتب للتأكيد احلفظ والفهم، 

وقد اس

ى 
الطالب

                                                                  

  .فصل الثالث منظومة للجوهر املكنون
وأّما التقومي هو لقياس حتقيق األهداف الرتبوية اليت مت وضعها   

 يرتكز عل وقد ذكر سعادة جودة أمحد سعادة بأن تعريف التقومي .مسبقا
ضرورة قيام العملية التقوميية للتأكيد من مدى  حتقيق نقطتني أساسيتني مها 

ضرورة توفري العملية التقوميية ، و اف الرتبوية اليت مت وضعها مسبقااألهد
للمعلومات الالزمة، وذ

و  
االختبار والتمرين و

 .توىف على أساسني سابقني
حتققت أمهية التقومي يف جمال تعليم اللغة الثانية بكماهلا على     

التقومي، يف جمال  عيمة يف مساعدةكما ذكر رشدي أمحد طسبعة األمور  
ا وهي العربية كلغة ثانية، يف حتقيقتعليم  حتديد مستو ٧٣بنظريا

مساعدة الطالب على اختيار الربنامج ،  قبل البدء يف الربنامج
قياس مدى حتصيل الطالب يف املهارات اللغوية املختلفة ، املناسب هلم

تطوير املنهج إذ أن التقومي ، وتعرف مواطن القوة والضعف عندهم
 

- ٤٣٢. ، ص)م ١٩٨٣: دار الرائد العريب: بريوت( مناهج الدراسات االجتماعيةأمحد سعادة،  جودة  ٧٢
٤٣٤  

الجزؤ: جامعة أم القرى(المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة، ٧٣  
  ٢٢٧-٢٢٦.ص المرجع السابق،، األّول
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، املساعدة يف إصدار القرار ،الب واملعلمني على مواصلة العمل
توعية و 

دى حتصيل الطالب يف 
املهارا

شاورة 
الكربى

على اختيار الربنامج املناسب بات 

نوع   -ب 

ا وولكل منهج منها تصور خاص لتعليم هذه اللغ املنهج هي  ة وتقدمي مهار
 .داملنهج متعدد األبعا ،كرة، النحوي

 . اجلمهور بقيمة الربنامج وتشجيعهم على االنضمام إليه
ات ممّا سبق يهدف التقوميوقد طّبقت مدرسة هداية املبتدئات 

بتقسيم مضمون الدروس إىل أربعة أدوار يتبع  حتديد مستوى الطالبإىل 
قياس مبه االختبار والتمرين ووضعت املدرسة 

بتعيني إجنازات الطالبات و بتفتيش الكتب وإجراء  اللغوية ت
، فإذا مجيع القرار يف إصدار للمدرسة مساعدةاالختبار والتمرين واحملافظة 

  .التقوميات تناسب بثالثة أهداف تعليم اللغة الثانية
بالنسبة إىل بقية األهداف املذكورة قد حتققت مدرسة هداية 

املببتدئات يف بعض أنشطتها املتنوعة املعّدة كاملشاورة اليومية وامل
سة  واملشاورة املدجمة ومشاورة فتح القريب وحبث املسائل ودرا

بعض الكتب ومسابقة حفظ منظومة ألفية ابن مالك وسوروغان وأيضا 
مسابقة قراءة الكتب، يساعد الطال

يعرفنا بأنسب الطرق لتقدمي  وترقيتهتطوير املنهج ، ووسيلة للهلم
على بذل  مني على مواصلة العملحتفيز الطالب واملعلّ ، و املعلومات

  .توعية اجلمهور بقيمة الربنامج وتشجيعهم على االنضمام إليه، و اجلهد
  

 ئاتدمنهج تعليم اللغة العربية بمدرسة هداية المبت
 ، كما ذكره رشدي أمحد طعيمةأنواع مناهج تعليم اللغة الثانية تتتعد  

٧٤منهج الف ،املواقف منهج

                                                                   
  ١٠٩- ٩٩.ص ،لغة العربية للناطقين بلغات أخرى المرجع في تعليم الرشدي أمحد طعيمة،   ٧٤
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كراهن
، ٧٥هج

املنهج املهاري

كرتكي
من غ
تتأثر 

لعة اللغة العربية يف   مبدرس
كتب الرتاث

املقررة
تقدمي
استنا
جممو
ومؤد
الرتاكي

 
هي  الذي يهدف إىل مهارة القراءة وليس  المنهج النحويهداية 

 

                   

 .املنهج املعريف،  املنهج الوظيفي، 
إن تنفيذ نظام التعليم مبدرسة هداية املبتدئات مستندة إىل اللغة وهو    

طيء عند القراءة اب القواعد، وعلى مجيع الطالبات أن ال يأيت بفهم خ
 ري االعتماد إىل قواعدها كما أن تغيري عالمة الكلمات يف اللغة العربية

ا احلقيقي يف اللغة العربية وأما الغرض من تعليم  .تغيري املعىن ومضمو
ة هداية املبتدئات لتيسري مجيع الطالبات عند مطا

، وال خيلو استناد تعليمه إىل قواعد النحو والصرف  اإلسالمية
يقصد باملنهج النحوي وهذا يوافق مبا قرره رشدي أمحد طعيمة  كما . 

 احملتوى اللغوي يف شكل حماور عامة تدور حول موضوعات القواعد 
والنظام يشتمل على . أن اللغة نظام: دا إىل منطلقني مؤدى أوهلما

. من القواعد اليت لو تعّلمها الفرد أصبح قادرا على استخدام اللغةعات 
وعلينا أن حنصر . ى املنطلق الثاين هو أن لكل معىن تركيبا لغويا يناسبه

  ٧٦.تنقل معاين معينة تيسر لإلنسان االتصال باللغة ب املختلفة اليت
ستحقها مدرسةوال يهدف إىل تزويد املهارة يف االتصال، فمنهج الذي ي

املبتدئات 
  .االتصال

لوم كما أن غرض تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية املبتدئات لتعّمق ع   
فإذا منهج الذي ينّفذ فيها هو   ليزيد خزائن املعلومات، ونالعلماء السلفيّ 

                                                 
٧٥Karl Krahnke,Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching, (New Jersey: 
Prentice Hall Regents, ١٩٨١), p. ٩- ١٢  

  ٩٩. ، صالسابقالمرجع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،  ،رشدي أمحد طعيمة ٧٦
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إن املنهج  حيث أشار كارل كراهنكييناسب مبا أشاره ، ج المعرفي
املعريف ليس هو حقيقي كمنهج تعليم اللغة ألنه يهدف أمهيتها إىل تطبيق اللغة 

   ٧٧.ها الطالباإلعالم حسب اللغة اليت تعّلمبوسيلة 
ألج آخرومناسب أن يدمج بأي منهج      

المنه

. ل احلصول إىل تكثر املعلومات
وميك

عليم 
 التتابع

 .ظيفياملنهج النحوي واملنهج املعريف واملنهج الو 

                                                                  

يعين تطوير كفاءة اللغة الثانية  إما قليال  الوظيفي بالمنهجن أن يدمج 
منها، وهلمة ترقية الطالبات على تنفيذ العلوم اللغوية لديهم، كما طبقها 

للمرحلة العالية   املعدات اخلربات املتنوعة واألنشطة الالزمةجبميع للطالبات 
 ة فتح القريبكاملشاورة اليومية والتعّلم ومشاورة الكربى ومشاورة املدجمة ومشاور 

سبيل ، تعّد مجيعها دعم الدروس يف الفصللوحبث املسائل ودراسة كتب أخرى 
يف مواجهة املشكالت الواقعية يف اجملتمع مقيد بالرجوع إىل  مية أفكارهمنإىل ت

  .اجتهاد العلماء السلفيون والميكن أن جتدها إال يف كتب الرتاث اإلسالمية
أما التعريف بالوظيفي " كارل كراهنكيه  ويوافق هذه العمليات مبا أشار      

ا من مادة املنهجاهنا نش أن االستعراض . ط له هدف آخر من تعّلم اللغة أل
نهج املإن ". بالوظيفي يكون املدخل عمدا إىل تطرير كفاءة اللغة الثانية

الوظيفي واملعريف متساو كالمها يف التعليم وليس منظما حول جوانب علم اللغة 
بل عالقتها بتنظيم األساسي يف وضع املنهج الوظيفي فيه هو بتاملطبوق 

أما اهلدف احلقيقي هنا أن يكون لدي التالميذ عزمية  ٧٨. واملرّكب
ا مدرسة هداية املبتدئات  .ليستعرض اللغة اليت تعّلمتها فاملناهج اليت اختار

ثالثة وهي 
  

  
 

٧٧Karl Krahnke,Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching, (New Jersey: 

 

Prentice Hall Regents, ١٩٨١), p. ٩ 
   
٧٨Ibid, p. ١٢  



٨٢ 
 

 إي  -ج 
     

غة العربية مبدرسة هداية  وامل

١

،  املباشرة واملستقلة
ويناسب هذا التعبري مبا أشاره حممد على اخلويل ببعض مالمح التعليم يف طريقة 

متعّلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للالقد 
                                                                  

تعليم اللغة العربية بمدرسة هداية المبتدئاتمنهج  وسلبيات اتجابي
يتطلب تطوير املنهج يكون نظاما و سياسة أن يوفيها املعهد هلمتها اليوم  

ستقبل، ومن أجل ذلك الزم أن يفّتش منهج تعليم الل
  :جانبني مهمنياملبتدئات من كل النواحي ، ويتخصص من 

 منهجال اتإيجابي -
التعليم بإتاحة املعىن يتني دقة املعّلم والتعّلم بكتابة املعىن يتبني دقة املتعّلم   

حني يتوقع يف األخطاء والنقصان ولكن املتعّلم هلا الدقة أكثر وهذه الطريقة 
، وهذا تأثري على الرتكيز بقواعد يتدرب على النقد لو وجد عدم التناسب فيها

ويالئم مبا ذكره حممد على اخلويل ببعض مالمح التعليم يف . النحوية والصرفية
تم هذه الطريقة باألحكام النحوية، التعميمات، كوسيلة لتعليم طريقة القدمية 

     ٧٩ .اللغة األجنبية وضبط صحتها

ا يتخطب ضيف العريب بلغة فصي    
ّ
، هذه من نتائج حفهمت الطالبات مل

التدريب املكثف عند عمليات املشاورات، الزم على كل املشرتكة أن يستمع 
وأن يهتم عند قراءة العبارات فيها، وال ميكن على مواصلة املشاورة من غري أن 

   ٨٠ .يراعي هذه الناحية

قدرت الطالبات أن يرتجم اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية رغم أن املعّلم   
كم من الطالبات تفهم قواعد النحو ،  يدرب على قراءة املراد من اجلملة

والصرف تطبيقيا، بالنسبة إىل الطريقة املستقّلة وهي الرتمجة

مية
 

 
  ٢١- ٢٠. ص)م ١٩٨٩

  م ٢٠١٣مارس  ٣١حبث املسائل، مصّلى،  برنامج املالحظة يف ٨٠

- هـ ١٤١٠: الطبعة الثالثة: مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف( أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  ٧٩



٨٣ 
 

وبعبارة أخرى، تستخدم هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي يف . املنشودة
وهذا مناسب مما أشاره حممد على اخلويل يبنغي أن يساعد الطالب  ٨١.التدريس

على الكتابة بالعربية من خالل التدريب على الرتمجة من لغته األوىل إىل اللغة 
  ٨٢.العربية

وق العربية رب الطالبات على التعّمق وتنمية الذدو  

ا

حىت يكون البحث متسلسل  من  األخرى

                

من جوانب األخرى يت
رشدي أمحد  ، وهذا تتفق مبا ذكره ة األدب يف القرآنيمممّا يؤثر على فهم ق

إن تذوق األدب  طريقة القدميةاللغة الثانية بالالتعليم مالمح ببعض  طعيمة
 ٨٣.لعريب املكتوب والستمتاع به هدف أساسي من أهداف تعليم اللغة

إن طريقة تعليم كتب الرتاث هلا الفائدة الكبرية لتنمية إحساس الطالبات   
 لكل فرقة عند دراسة كتب الرتاث حرفيا وقد طبق مهارة االستماع والتفكري

الفرقة املشاورة حني قراءة العبارة 
  .ومناسب بعبارة قبلها

ا اعتادت الطالبة برياسة الدروس فهو مستعّدة بالتعليم يف البيت   
ّ
مل

وجبانب ذلك يزّود تعّمقها يف الدرس وأيضا قادرة هي أن يفّهم صاحبتها 
 ٨٤ .األخرى
باللغة ستخدم اللغة العربية ويرجى أن جييبها تمرحلة العالية إن األسئلة لل  

العربية أيضا، وتعرف كفاءة الطالبات من تركيب إجابتها والطالبات تتعلم 
  .بالرتكيب الصحيحة يف اإلجابة

                                                  

  ٢١-٢٠. ص، رجع

  ٢١-٢٠. صالمرجع السابق، علي اخلويل، 

 
نفس الم ٨١
حممد  ٨٢

٣

 م ٢٠١٣

  
٨   ١٢٨.، صتعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة،  
مارس   ٣١عميد املعهد،  سة، بيتمفتش املدراملقابلة مع  ٨٤
  



٨٤ 
 

اللغة العربية، شأن لغة أخرى، ذات ا قاله رشدي أمحد طعيمة بأن 
م

   
تسمح  كما

٨٦

٢- 
 
عه تغيريه، ويوافق هذه النقد ت العربية هلا معىن يتبلماا

أ
 ٨٧.االستعماالت اجلديدة للغةقي احلديث ومع 

ال
ى التعبري احلر واستخدام اللغة استخداما  و

كما إن . ستدعي هذه االستخدام بطريقة الطبيعيةوظيفيا له معىن يف مواقف ت

      

لغة : ستويات يف استخدامها، فعلى املستوى الرأسي له مستويني، أوهلما
  ٨٥.لغة احلياة املعاصرة: وثانيهما. الرتاث

،  ومتطور عند مشاركة املشاورة اليومية فهم الطالبات عن الدروس مركبّ  
دف إىل التعّمق يف شرح الدرس وفهما ولكل املشرتكة   أن املشاورة 
 . على طرح األسئلة و املدخالت حىت يتبىن فهمهّن جبميع الدروس أدّق وأعمق

 جمنهال اتسلبي
ا   تفتقر طالبات هذه املدرسة إىل اللغة املعاصرة من حيث مصطلحا

لوافرة واملختلفة، ولكل ك
مبا أشاره محادة بن إبراهيم ومن ناحية أخرى فإن هذه القواعد التقليدية ترجع يف 
حيان كثرية إىل حاالت قدمية بالية وتعود إىل عصور اللغة األوىل، مما يقلل من 

متها العصري

ومن العيوب الظاهرة هلذه الطريقة إمهال النطق السليم ولغة احلديث   
عادي الضروري للتفاهم بني الناس، وتركيزها على األسلوب األديب املكتوب، 

عدم اهتمامها بتدريب الطلبة عل

                                                             
٨

  م٨٦
  ٤٧ .ص) م ١٩٨٧

  ٤١. ، صتعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة،   ٥
 ٢٠١٣مارس  ٢٢يف الفصل األّول، اليومية املالحظة عند املشاورة   

: القاهرة : دار الفكر العريب( اإلتجاهات المعاصرةمحادة إبراهيم، ٨٧  



٨٥ 
 

عاة هذه الطريقة قد شجعوا املدرسني على حشو أذهان التالميذ بالعديد من 
لقواعد وقوائم املفردات والتصريفات، وفرضو على املتعلم دورا سلبيا ال يشجعه 

  ٨٨.على املسامهة واالبتكار واإلبداع والتعبري احلر

قّوم اآلخرون بأن طريقة ، و ي إىل سلبية التعليمبندوغان يؤد إن طريقة  
بندوغان مستطيلة وغريها ومع التحقيق ال توجد أي العوامل اخلارجية يؤثر تربية 

ومذا املعهد، وم تأثر بالبطيء مبا فيها ي

د
ا

كة ، وتتقبص بطول الزمان ألن د الرب ه

 
  ٨٩.كتلك

يف
ت
حت
اس فهم الطالبات تأ

ب

                                                                  

ناسب مبا ذكره وي .تدريب قراءة الكتب وغريها ال ميكن أن ميرها فرديا بدون املعّلم
محاده بن إبراهيم بأفضلية الطرق احلديثة اليت جاءت لعالج مثل هذه احلاالت 
بتدريس اللغة بشكل كل موقف، دون االنتظار الطويل حيت يلم الطالب بالقواعد

النظرية لكي يتمكن من صياغة 

املرحلة العالية   ال يوجد االختبار العام جمموعيا من املرحلة االبتدائية إىل  
م حول علم النحو والصرف من بداية  علم النحو والصرف ، وقد تتوافر معلوما

ايتها، والزم على تعقيد االمتحان النهائي شفويا كان أو  عّلمهم يف املدرسة إىل 
م يف علم النحو والصرف، وأيضا  ال يوجد ريريا كان حىت ختترب على متكن كفاء

بل جمرد على قي غان الستخراج القواعد البالغيةدية طريقة سور 
  .عند قراءة مادة البالغة كلمة فكلمة مث تفسريها

اليوجد الكتاب تتخص للتمرينات واملعجم لكل درس وتتناسب مبا ذكره   
يعّد كتاب الطالب األساسي الذي تدور حوله "حممود الناقة ورشدي أمحد طعيمة 

قية املواد املصاحبة له والداعمة له، وبعض معّدي مواّد تعليم اللغة العربية لغري 

 

الطبعة : بريوت: مكتبة لبنان( رية والتطبيق تعّلم اللغات الحية وتعليمها بين النظصالح عبد اجمليد العربيي،  ٨٨
  ٤١.ص) م ١٩٨١: األوىل

  ٤٧.ص المرجع السابقمحادة إبراهيم،  ٨٩



٨٦ 
 

ا
ل

قراص املدجمة، والوسائل املعينة  ا
٩٠

للمرحلة اجلامعية يف الفصل الثاين لبالد 

شيان معا إّال بإجياد البيئة اللغوية 

           

 .لتدريس الكتاب، ومرشد املعّلم، واملعجم

احلفظ وبدون احلفظ عد يتأكد على حفظ القواعد ألن الفهم يأيت ب  
ة طريقة ناحية سلبي ، وهذا تتفق مبا ذكره أمحد فؤاد أفندي ومنصعب على فهمها

، مييل املتعلم إىل حفظ قواعدها ومل يتورط كثريا يف عملية فهمها، وويؤدي القياسية
السيما يف ٩١.إىل غراراة الطالبات يف تطبيق القواعد يف تنفيذ أداء اللغة احلقيقية

ألفية ابن مالك باختالط تراكيب منظومتها مع الشعر وال يطابق مبرحلة درس 
دراستها يف العالية ألنه صعب وأنه تدرس 

العرب، والزم أن يتعّلم قبلها كتاب قطر الندى وبل الصدري وشدور الذهاب مث 
وتناسب هذه املشكلة   ٩٢.ابن مالكيليها العمريطي والتدرج يف تعّلم كتاب ألفية 

مل نستطع حىت اآلن التحكم يف عدد أو نوع  "كما طرحها رشدي أمحد طعيمة 
  ٩٣".الرتاكيب والقواعد النحوية اليت جيب أن جيب أن يتقدم يف كل مستوى

الشك بأن طريقة القواعد والرتمجة تعطل مهارة احلديث والتعبري احلر   
كالم ال ميكن أن ميووعينا بأن تعليم القواعد وال

وبكثرة مقررات القواعد . منظما وبالتعامل مع الناطقني باللغة العربية مباشرة
  .النحوية يف هذه املدرسة حىت يستغرق وقتا طويال

                                                       

اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى إعداده تحليله الكتاب األساسي لتعليم ود الناقة ورشدي طعيمة، 
 

حمم ٩٠
  ١٣٦- ١٣٥. ، صتقويمه

٩١ Ahmad Fuad Effendy, Opcit,  hal. ٨٥ 

المرجع الجزء األّول، جع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، 

  م ٢٠١٣أبريل  ١٨املقابلة مع األستاذ يف الدراسات العليا،  ٩٢
المررشدي أمحد طعيمة،  ٩٣

  ٦٤١.ص السابق،



٨٧ 
 

يف علم النحو والصرف والزم أن يزيد 

مه

و

     

 .الختبارالتدريبات يف علم البالغة غري ما تقّومه يف الفصل وا

كما إن دعاة هذه الطريقة قد   صالح عبد اجمليد العربييويناسب مبا ذكره 

شجعوا املدرسني على حشو أذهان التالميذ بالعديد من القواعد وقوائم املفردات 

ة واالبتكار  والتصريفات، وفرضو على املتعلم دورا سلبيا ال يشجعه على املسا

٩٤.اإلبداع والتعبري احلر
 

                                                              
:بريوت: مكتبة لبنان( تعّلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العربيي،  ٩٤

) م ١٩٨١: األوىل
الطبعة  

  ٤١.ص



٨٨ 
 

  الباب الخامس

  والمقترحات نتائج البحث والتوصيات

  :بعد متام إجراء هذا البحث تقدمت الباحثة نتائج البحث، والتوصيات مما يأيت  

 نتائج البحث  -أ 
بعد أن ّمتت عملية البحث عن تطور منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة     

والبالغة من السنة هداية املبتدئات للمرحلة العالية يف علم النحو والصرف 
    :م ، حصلت الباحثة األمور الضرورية كمايلي ٢٠١٢-٢٠٠٨

 عناصر تطور منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية املبتدئات من السنة -١
 :م ٢٠١٢-٢٠٠٨

إن هدف تعليم اللغة العربية ثابت متكافئ إىل مهارة  :األهداف  -)أ 
ا  جّرب على تطبيق هو القراءة لفهم كتب الرتاث اإلسالمية، وأسبا

 متّكن احملافظة علىاحملادثة واإلعالم باللغة العربية ومل يقدر على ذلك، و 
اللغة حىت ال تتجزأ أهدافها و  القواعداللغة العربية وهو علم أصول 

خارج  باملدة القصرية وباإلضافة إىل احملادثة يستطيع أن يستوعبها
 .املعهد

  :احملتوى  -)ب 
استخدام كتاب التقريرات بطبعة املبتدئات  تبدأ يف هذه السنة الزم على -

ألجل تسوية التعليم بني كتاب املعّلم وكتاب  ،وليست طبعة املبتدئني
ا وال يتختلف بعيدا إالّ  الطالبات  .يف بعض مضمو



٨٩ 
 

يف  وهو يف الدرجة األوىلمالك  ابنألفية  ثابت على استخدام كتاب -

 .علم النحو والصرف

جلوهر املكنون يف علم البالغة ألجل تنمية ثابت باستخدام الكتاب ا -
 الطالبات يف التفكري 

وقد تغري حمتوى الدروس عامة بسبب زيادة املرحلة العالية يف السنة  -

 .، حىت ال تتغري كثريا يف هذه السنة٢٠٠٦-٢٠٠٥

 .حىت ترتكز يف ترقية كل األنشطةثابت يف تأدية مجيع األنشطة  -

 :الطريقة  -)ج 
بندوغان وطريقة سوروغان وطريقة القياسية ثابت على تطبيق طريقة  -
بدليل جناحها  متأكدة من حيث ال جتد طريقة أخرى) احلفظ قبل الفهم(

 .يف تعليم علم النحو والصرف والبالغة
وتتنوعت األساليب واسترياتيحية طريقة طريقة بندوغان وطريقة  -

 .سوروغان وطريقة القياسية لتيسري الطالبات يف تناول املعلومات
ثابت يف استخدام السبورة والطباشري ليكون وسائل التعليم من حيث  -

 .ال ميكن أن يعّد الوسائل التكنولوجية يف مجيع الفصول

ثابت يف تأدية االختبار األّول واالختبار التتابعي والتمرين : التقومي  - )د 
األول واحملافظة األوىل واحملافظة التتابعية وتفتيش الكتب األول وتفتيش 

التتابعي بزيادة التمرين التتابعي من حيث أن يكون النتيجة الكتب 
 .ء عمّ جلز وضيحة وبوجود الشرط الشرتاك احملافظة وهو حفظ ا

 :نوع منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية املبتدئات هي - ٢
  مستند على أساس تعليم القواعد اللغة العربية يف بداية : املنهج النحوي  - )أ 

 تعّلمها      



٩٠ 
 

  زيادة املعلومات املتوافرة حول العلوم الفقهية يف كتب : املعريفاملنهج   -)ب 
 الرتاث اإلسالمية      

اخلربات املتنوعة جبميع  تعليم التتابع واملرّكب: املنهج الوظيفي  -)ج 
ا املدرسة و  واألنشطة الالزمة  .قراءة الكتب خاليا من املعىناليت أعّد

 منهج تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية املبتدئات إجيابيات وسلبيات - ٣

الطالبات و كانا املعّلم واملتعّلم متدربان بدقة كتابة املعىن، :املنهج إجيابيات  - )أ 
متدربات الطالبات ، و اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية نأن يرتمجقادرات 

 إحساسوينمي يف كتب الرتاث اإلسالمية،  على تنمية الذوق العريب
الطالبات عند دراسة كتب الرتاث حرفيا وقد طبق مهارة االستماع 

ومن ، تفهم لغة العربية عند مساعها قليال فقليالحىت  عند املشاورة والتفكري
 الطالبات ةإجاب، و مستعّدة بالتعليم فوائد املشاورة اليومية يكون الطالبات

الصحيحة يف  اللغة بتركب للمرحلة العالية باللغة العربية يتدرب على
فهم الطالبات عن الدروس مركّب ومتطور عند مشاركة املشاورة  ،اإلجابة
 .اليومية

وبطيئة  حتتاج إىل مدى زمن طويلن طريقة بندوغان إ: املنهج سلبيات  -)ب 
، ومل تعرف الطالبات اللغة املعاصرة من حيث ويؤدي إىل سلبية التعليم 

ا الوافرة واملختلفة،   والتعبري احلر،لبات باحملادثة ال يتدرب الطامصطلحا
ال يوجد تأدية طريقة سورغان و ، يف علم النحو والصرفال يوجد االختبار و 

واملعجم لكل درس الستخراج القواعد البالغية، اليوجد الكتاب التمرينات 
 .وحشو أذهان الطالبات باحلفظ

  
 
   



٩١ 
 

 التوصيات  -ب 
بعض التوصيات  إنطالقا من نتائج هذه الدراسة امليدانبة ميكن صياغة    

  :ذات العالقة بنتائج الدراسة ومن أمهها
  
 توّجه إىل املعّلمني - ١

 .أن يتيح الفرصة للطالبات للتدريب عند مهارة الكالم ولو قليال  - )أ 
أن يكون أسلوب التعليم أكثر تنّوعا حىت يتمتع الطالبات بطريقة   -)ب 

 .القواعد والرتمجة
طة إىل قوة الفهم أن حيفز مجيع التقوميات من حيث املواد أو األنش  -)ج 

 .وليس احلفظ
 توّجه إىل الطالبات - ٢

أن يكّثر أوقات التعّلم مبطالعة الكتب لتنمية التفكري وأيضا يعامل   - )أ 
العقل بعملية التحليل يف قواعد النحو والصرف حىت ال يعتمد إىل 

 .الربنامج املعّدة 
أن تعمل الطالبات طريقة سورغان مع أصدقائها لزيادة التعّمق يف   -)ب 

 .النحو والصرفعلم 
 توّجه إىل املدرسة - ٣

  أن جيّدد الكتاب التعليمي ليوضح البيانات بزيادة التمرينات لكل   - )أ 
  املوضوع واملالحظات الضرورية لكل منها    

 .أن يكون التقومي متعادال بني علم النحو والصرف والبالغة  -)ب 
  أن يعقد االمتحان النهائي ليكون معيارا على كفاءة الطالب يف    -)ج 

 .دراستهم آخر  
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 قترحاتالم  -ج 
  :قرتاحات التالية البحث اليت قدمتها الباحثة امل بناء على نتائج    
أن تراعي اجلامعة موالنا مالك إبراهيم إىل حبوث منهج تعليم اللغة العربية  - ١

للناطقني بلغة أخرى من حيث أن املنهج هو األساس األول يف بناء جّو 
 . التعليم والتعّلم الناجح

نتائج البحث اعتبارا ألية مؤسسة أخرى بتطوير منهج تعليمها أن تكون  - ٢
 .ألجل ترقية الكفاءة اللغوية للناطقني بلغات أخرى

أن يبحث الباحث التايل حبث آخر ما يتعلق بتحليل منهج الدراسية  

التعليمية يف علم النحو والصرف  يف املعهد السلفي وتقوميه باإلضافة إىل تناسبها 

 . بلغات أخرىلتعليم الناطقني
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  المقابلةدليل 
و   -أ  عميد معهد ليربوي 

بوية تستند به تأسيس    ؟ املبتدئاتمدرسة هداية هذه ما فلسفة الرت-١

 ؟ املبتدئاتما غرض العام واخلاص عند تأسيس مدرسة هداية-٢  

ربية يفهل تتط  مخس السنوات اآلخرة ؟  ور أهداف تعليم اللغة الع-٣
)٢٠١٢- ٢٠٠٨( 

القدمي الصاحل واألخذ باجلديد احملافظة على "كيف تنفيذ هذا الشعار-٤  
 ؟ )علم النحو والصرف والبالغة(يف تعليم اللغة العربية " األصلح

جية   األهداف أو عدم تطورها والداخلية اليت تؤثر على تطور مالعوامل اخلار-٥
 !؟ مع إتيان احلجة 

هل تعميق علم النحو والصرف والبالغة تكون هدفا ضروريا هلذه املدرسة ؟-٦  
 !جة مع إتيان احل

لبالغة   كم مئوية املواد يف هذه املدرسة ترتكز يف تعّمق علم النحو والصرف وا-٧
 ؟

ما أسباب ) م ٢٠١٢-٢٠٠٨من السنة ( هل تتغري هذه املواد لكل السنة-٨  
 ذلك ؟

كيف كانت كفاءة طالب املعهد يف علم النحو والصرف والبالغة-٩ بعد  
 إمتامهم يف املرحلة العالية ؟

أخدمت لتطوير علو النحو والصرف والبالغة من السنة ما القرارات اليت  -١٠
 م ؟ ٢٠١٢-٢٠٠٨

ة يف علم النحو والصرف ما متنيتكم يف تطوير املهارات اللغوية خاص -١١
 ؟والبالغة 

٩٧ 
 



 مدير العام مدرسة هداية المبتدئات  -ب 
 ما هدف تأسيس هذاه املدرسة من ناحية تعليم اللغة العربية ؟ - ١
 ما األسس تستند به هذه األهداف ؟ - ٢
 كيف تنفيذ هذه األهداف يف تعليم اللغة العربية ؟ - ٣
 )م ٢٠١٢-٢٠٠٨(هل تغريت هذه األهداف يف مخس السنوات اآلخرية ؟  - ٤
على تطور األهداف أو عدم تطورها ؟ ؤثر اليت تمالعوامل اخلارجية والداخلية  - ٥

 !مع إتيان احلجة 
) صرف والبالغةعلم النحو وال(كم مئوية املواد ترتكز يف تعليم اللغة العربية    - ٦

 لكل مرحلة ؟
) علم النحو والصرف والبالغة(ما األسس يف اختيار هذه مواد اللغة العربية   - ٧

 لكل مرحلة ؟
 )م ٢٠١٢-٢٠٠٨(هل تتغري هذه املواد لكل السنة واملرحلة ؟  - ٨
على تطور املواد أو عدم تطورها لكل اليت تؤثر ما العوامل اخلارجية والداخلية  - ٩

 !احلجة مرحلة ؟ مع إتيان 
ا هذه املدرسة لتنمية تعليم اللغة العربية يف علم النحو  -١٠ ما اخلربات أعّدت 

 والصرف والبالغة لكل مرحلة ؟
علم النحو (هل تعّد هذه املدرسة كتاب مرشد املعّلم يف تعليم اللغة العربية  -١١

 والصرف والبالغة ؟
علم (عربية هل تعّد هذه املدرسة كتاب التمرينات اخلاصة لتعليم اللغة ال -١٢

 النحو والصرف والبالغة ؟
يف ) علم النحو والصرف والبالغة(كيف كانت طريقة تعليم اللغة العربية  -١٣

 هذه املدرسة لكل مرحلة ؟

٩٨ 
 



يف ) علم النحو والصرف والبالغة(أسلوب تعليم اللغة العربية  كيف كان -١٤
 هذه املدرسة لكل مرحلة ؟

يف هذه ) لصرف والبالغةعلم النحو وا(ما وسائل تعليم اللغة العربية  -١٥
 املدرسة لكل مرحلة ؟

إىل أي مدى تفاعل هذه الطريقة واألسلوب والوسائل يف تعليم اللغة   -١٦
 م؟ ٢٠١٢-٢٠٠٨العربية من السنة 

م ؟  ٢٠١٢- ٢٠٠٨هل تتغر هذه الطريقة واألسلوب والوسائل من السنة  -١٧
 !مع إتيان احلجة 

الطريقة واألسلوب والداخلية اليت تؤثر على تطور ما العوامل اخلارجية  -١٨
 !والوسائل أو عدم تطورها لكل مرحلة ؟ مع إتيان احلجة 

علم النحو والصرف (كم نوع التقومي هلذه املدرسة يف تعليم اللغة العربية  -١٩
 لكل مرحلة ؟) والبالغة

 ما العوامل يف اختيار هذه التقوميات املتنوعة ؟ -٢٠
 هذه التقوميات ؟ ما التحديات عند تنفيذ -٢١
ميكن يف (م ؟  ٢٠١٢- ٢٠٠٨هل تتغريت هذه التقوميات من السنة  -٢٢

 )من اجلانب املعريف إىل اجلانب اإلنفعايل –أشكال األسئلة 
التقومي أو عدم تطورها والداخلية اليت تؤثر على تطور العوامل اخلارجية  ما -٢٣

 !لكل مرحلة ؟ مع إتيان احلجة 
 التقوميات ؟ إىل أي مدى فعالية تنفيذ هذه -٢٤
 )م ٢٠١٢-٢٠٠٨من السنة (ما املزايا واملآخذ هذا املنهج لكل مرحلة ؟  -٢٥
 ما القرارات الذي أخذمت لتنمية منهج تعليم اللغة العربية لكل مرحلة ؟ -٢٦

  
 

٩٩ 
 



ة   -ج  المدرير للمرحلة العالي 
 ما هدف تأسيس هذاه املدرسة من ناحية تعليم اللغة العربية ؟ - ١
 األهداف ؟ما األسس تستند به هذه  - ٢
 كيف تنفيذ هذه األهداف يف تعليم اللغة العربية ؟ - ٣
 )م ٢٠١٢-٢٠٠٨(هل تغريت هذه األهداف يف مخس السنوات اآلخرية ؟  - ٤
األهداف أو عدم تطورها ؟ والداخلية اليت تؤثر على تطور مالعوامل اخلارجية  - ٥

 !مع إتيان احلجة 
) علم النحو والصرف والبالغة(كم مئوية املواد ترتكز يف تعليم اللغة العربية    - ٦

 للمرحلة العالية ؟
) علم النحو والصرف والبالغة(ما األسس يف اختيار هذه مواد اللغة العربية   - ٧

 للمرحلة العالية ؟
 )م ٢٠١٢-٢٠٠٨(هل تتغري هذه املواد لكل السنة واملرحلة ؟  - ٨
على تطور املواد أو عدم تطورها تؤثر اليت والداخلية ما العوامل اخلارجية  - ٩

 !للمرحلة العالية ؟ مع إتيان احلجة 
ا هذه املدرسة لتنمية تعليم اللغة العربية يف علم النحو  -١٠ ما اخلربات أعّدت 

 للمرحلة العالية ؟والصرف والبالغة 
م النحو عل(هل تعّد هذه املدرسة كتاب مرشد املعّلم يف تعليم اللغة العربية  -١١

 والصرف والبالغة ؟
علم (هل تعّد هذه املدرسة كتاب التمرينات اخلاصة لتعليم اللغة العربية  -١٢

 النحو والصرف والبالغة ؟
يف ) علم النحو والصرف والبالغة(كيف كانت طريقة تعليم اللغة العربية  -١٣

 للمرحلة العالية ؟هذه املدرسة 

١٠٠ 
 



يف ) علم النحو والصرف والبالغة(أسلوب تعليم اللغة العربية  كيف كان -١٤
 للمرحلة العالية ؟هذه املدرسة 

يف هذه ) علم النحو والصرف والبالغة(ما وسائل تعليم اللغة العربية  -١٥
 للمرحلة العالية ؟املدرسة 

إىل أي مدى تفاعل هذه الطريقة واألسلوب والوسائل يف تعليم اللغة   -١٦
 م؟ ٢٠١٢-٢٠٠٨السنة العربية من 

م ؟  ٢٠١٢- ٢٠٠٨هل تتغر هذه الطريقة واألسلوب والوسائل من السنة  -١٧
 !مع إتيان احلجة 

الطريقة واألسلوب والداخلية اليت تؤثر على تطور ما العوامل اخلارجية  -١٨
 !والوسائل أو عدم تطورها للمرحلة العالية ؟ مع إتيان احلجة 

علم النحو والصرف (م اللغة العربية كم نوع التقومي هلذه املدرسة يف تعلي -١٩
 للمرحلة العالية ؟) والبالغة

 ما العوامل يف اختيار هذه التقوميات املتنوعة ؟ -٢٠
 ما التحديات عند تنفيذ هذه التقوميات ؟ -٢١
ميكن يف (م ؟  ٢٠١٢- ٢٠٠٨هل تتغريت هذه التقوميات من السنة  -٢٢

 )من اجلانب املعريف إىل اجلانب اإلنفعايل –أشكال األسئلة 
التقومي أو عدم تطورها والداخلية اليت تؤثر على تطور ما العوامل اخلارجية  -٢٣

 !للمرحلة العالية ؟ مع إتيان احلجة 
 إىل أي مدى فعالية تنفيذ هذه التقوميات ؟ -٢٤
 ٢٠١٢-٢٠٠٨من السنة (ما املزايا واملآخذ هذا املنهج للمرحلة العالية ؟  -٢٥
 )م
 ليم اللغة العربية للمرحلة العالية ؟ما القرارات الذي أخذمت لتنمية منهج تع -٢٦

 

١٠١ 
 



 المفتشين للمرحلة العالية  -د 
كيف كانت كيفية تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف والبالغة  - ١

 م؟ ٢٠١٢- ٢٠٠٨للمرحلة العالية ؟ هل يوجد التطور والتغري من السنة 
كيف كانت أنشطة تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف والبالغة  - ٢

 م؟ ٢٠١٢- ٢٠٠٨للمرحلة العالية ؟ هل يوجد التطور والتغري من السنة 
ما الصعوبات عند تفتيش تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف  - ٣

 )جتاوز النظم(والبالغة للمرحلة العالية ؟ 
 كيف معاجلة هذه الصعوبات ؟ - ٤
 تغري كتاب املواد هلذه املرحلة ؟على ما أسباب  - ٥
والوسائل تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف  ما الطريقة واألسلوب - ٦

 والبالغة للمرحلة العالية هلذه املدرسة ؟ وكيف كانت فاعليتها ؟
ما اإلصالحات لتنمية منهج تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف  - ٧

 والبالغة من ناحية املواد والطريقة والتقومي للمرحلة العالية هلذه املدرسة ؟
زيا واملآخذ منهج تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف والبالغة ما امل - ٨

 من ناحية املواد والطريقة والتقومي للمرحلة العالية هلذه املدرسة ؟
ما املعايري ملعرفة كيفية املعّلم وطالب املعهد عند تعليم اللغة العربية يف علم  - ٩

 سة ؟النحو والصرف والبالغة للمرحلة العالية هلذه املدر 
ما الصعوبات عند تنفيذ منهج تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف  -١٠

م ؟ ما  ٢٠١٢-٢٠٠٨والبالغة للمرحلة العالية هلذه املدرسة من السنة 
ا ؟ وما العوامل تؤثرهها ؟  أسبا

ما القرارات لديكم يف منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة العالية هلذه  -١١
 املدرسة ؟

١٠٢ 
 



للمستقبل هلذه املدرسة يف تعليم اللغة العربية يف علم النحو  ما التمنيات -١٢
 والصرف والبالغة للمرحلة العالية ؟

 

 معلم اللغة العربية في علم النحو والصرف والبالغة ةذاألسات  -ه 
 كم سنة صرت معلما يف هذه املدرسة ؟ - ١
 رة قمت بتعليم درس النحو والصرف والبالغة يف هذه املدرسة ؟مكم  - ٢
تعليم علم النحو والصرف والبالغة يف هذه املدرسة ؟ ما األسس ما الغرض  - ٣

ا ؟ هل تتغري هذه األغراض من السنة   م ؟ ٢٠١٢-٢٠٠٨تستند 
لتعليم هذه الدروس ؟ ) كتاب مرشد املعّلم(هل لديكم كتاب اخلاص  - ٤

 !وكيف كانت فاعليته ؟ مع إتيان احلجة 
حال الفصل ما االستعداد قبل تعليم هذه الدروس ؟ هل يناسب  - ٥

 باستعدادك ؟  وما خطوتك بعد ذلك ؟
ما الطريقة اليت أجريت لتعليم هذه الدروس ؟ وكيف كانت فاعليته ؟ وما  - ٦

 الصعوبات منها ؟
طريقتك لتعليم هذه الدروس ؟ أية الناحية الزم أن يف ما املزايا واملآخذ  - ٧

 ترقيها ؟
اعليته ؟ وما ما األسلوب اليت أجريت لتعليم هذه الدروس ؟ وكيف كانت ف - ٨

 الصعوبات منها ؟
 ما املزايا واملآخذ أسلوبك لتعليم هذه الدروس ؟ أية الناحية الزم أن ترقيها ؟ - ٩
ما وسائلك لتعليم هذه الدروس ؟ وكيف كانت فاعليته ؟ وما الصعوبات  -١٠

 منها ؟
ما املزايا واملآخذ وسائلك لتعليم هذه الدروس ؟ أية الناحية الزم أن ترقيها  -١١

 ؟ 

١٠٣ 
 



تتغري هذه الطريقة واألسلوب ووسائل تعليم اللغة العربية للمرحلة هل  -١٢
م ؟ مع  ٢٠١٢- ٢٠٠٨العالية يف هذه املدرسة  مبنيا خبربتك من السنة 

 إتيان احلجة ؟
ما الطريقة واألسلوب والوسائل غالبا يف رغبة طالب املعهد ؟ مع إتيان  -١٣

 !احلجة 
اية الدرس ؟ هل تن -١٤ اسب مبا رجوت ؟ ما كيف كانت كفاءة طالبك يف 

 حماولتك ليعاجل ذلك ؟
 مالتقومي الذي أجريت مرارا لتنمية كفاءة طالبك يف هذه الدروس ؟ -١٥
 كم مرة أجريت التقومي ؟ وكيف كانت نتائجه ؟ -١٦
 )من السنة إىل السنة(هل تتطور التقومي ما دمت قائما بتعليمها ؟  -١٧
 !ن احلجة  ما التقومي هلا أكثر فاعلية مبنيا على خربتك ؟ مع إتيا -١٨
 ما املزايا واملآخذ من التقومي الذي أجريت إىل اليوم ؟ -١٩
 ما التمنيات للمستقبل يف تنمية تعليم اللغة العربية هلذه املدرسة ؟ -٢٠
إىل أي مدى تأثري احملافظة يوميا يف الفصل لتطوير كفاءة الطالب يف علم  -٢١

 ! النحو والصرف والبالغة ؟ كيف كانت تطورها ؟ مع إتيان احلجة 
 

ة  -و  أولياء الفصول للمرحلة العالي 
 كم سنة صرت معّلما للمرحلة العالية ؟ - ١
 كم مرة صرت ويل الفصل ؟ - ٢
 !كيف كانت رغبة طالبك يف تعّلم هذه الدروس ؟ مع إتيان احلجة  - ٣
 !ما األغراض رميت إليها طالبك يف  تعّلم هذه الدروس ؟ مع إتيان احلجة  - ٤
 )م ٢٠١٢-٢٠٠٨السنة من (هل تتغري أغراض الطالب لكل السنة ؟  - ٥
 كيف كانت كفاءة الطالب يف هذه الدروس ؟ - ٦

١٠٤ 
 



 ما الصعوبات عند تعّلم هذه الدروس ؟ ما حماولتك ليعاجل هذه املشكلة ؟ - ٧
ما خطواتك لتصرف كفاءة الطالب الضعيفة يف علم النحو والصرف  - ٨

 والبالغة ؟
م يف علم النحو والصرف  - ٩ ما أنواع احملاوالت لدي طالبك لتنمية كفاء

 والبالغة ؟
تطور كفاءة طالبك يف علم النحو والصرف والبالغة من السنة  كيف كان -١٠

 م ؟ ٢٠١٢-٢٠٠٨
ما املزايا واملآخذ من املواد يف علم النحو والصرف والبالغة ؟ مع إتيان   -١١

 !احلجة 
ما املزايا واملآخذ من الطريقة واألسلوب والوسائل يف تعليم علم النحو  -١٢

 !إتيان احلجة والصرف والبالغة ؟ مع 
ما املزايا واملآخذ من التقومي يف تعليم علم النحو والصرف والبالغة ؟ مع  -١٣

 !إتيان احلجة 
ما الالزم أن ترقيها من حيث املواد والطريقة والتقومي يف تعليم درس النحو  -١٤

 والصرف والالغة ؟
 ما الكفاءة الزم أن ترقيها يف علم النحو والصرف للطالب املرحلة العالية ؟ -١٥

 !مع إتيان احلجة 
ما التمنيات للمستقبل لتنمية كفاءة الطالب يف علم النحو والصرف  -١٦

 والبالغة ؟
   
  
  
 

١٠٥ 
 



ة   -ز  مجلس المشاورةالمسئول في منظم 
 سوروغان - ١

 ما أغراض هذا النشاط سوروغان ؟   )أ 
هل يوجد ختطيط األعمال هلذا النشاط سوروغان ؟ هل تتطور هذه   )ب

 التخطيط لكل السنة ؟
 

املختارة هلذا النشاط سوروغان يف املرحلة العالية ؟ مع إتيان ما الكتب   )ج
 !احلجة 

 

ما األسلوب للمسئول يف تأدية هذا النشاط سوروغان ؟ هل تتطور هذه   )د 
 األسلوب لكل السنة ؟

هل يوجد الوسائل املستفادة لتنمية هذا النشاط سوروغان ؟ مع إتيان    )ه
 !احلجة 

 

لنشاط سوروغان ؟ مع إتيان هل لكل الطالب ناجح عند اشرتاك هذا ا  )و 
 !احلجة 

ما املعايري للحصول إىل النجاح عند اشرتاك هذا النشاط سوروغان يف    )ز
 كل اللقاء ؟

 

كيف كان شكل االختبار للحصول إىل املرحلة أعالها ؟ وكيف كانت   )ح
فاعليتها ؟ كيف كانت فاعليتها ؟ وهل حيمل معه التطور لكل السنة ؟ 

 ) م ٢٠١٢- ٢٠٠٨(

 

واملآخذ هذا النشاط سوروغان ؟ وهل حيمل معه التطور لكل ما املزايا   )ط 
 السنة ؟

  ما الالزم أن ترقيها هذا النشاط سوروغان ؟   )ي
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 - ٢ مشاورة
 !ما األسس الختيار الكتب يف املشاورة ؟ مع اتيان احلجة   )أ 

كيف كانت رغبة الطالب الشرتاك هذه املشاورة ؟ وهل حيمل معه   )ب
 ! التطور لكل السنة ؟ مع إتيان احلجة

 

إىل أي مدى فوائد هذه املشاورة يف علم النحو والصرف والبالغة   )ج
 لتطوير كفاءة طالب املعهد يف املرحلة العالية ؟

 

 !ما الصعوبات عند تأدية هذه املشاورة ؟ مع إتيان احلجة   )د 
عند اشرتاك هذه ) غري فّعال( ةكيف كانت احملاولة ملعاجلة الطالب السلبي  )ه

 املشاورة ؟
 

 !آخد هذه املشاورة ؟ مع إتيان احلجة ما املزايا وامل  )و 
  ما الالزم أن ترقي من هذه املشاورة لتنمية علم النحو والصرف والبالغة ؟  )ز
  ما التمنيات للمستقبل هلذه املشاورة ؟  )ح

 
 بحث المسائل - ٣

 !ما األسس الختيار الكتب يف البحث املسائل ؟ مع اتيان احلجة   )أ 
وهل حيمل معه  حبث املسائل ؟كيف كانت رغبة الطالب الشرتاك   )ب

 !التطور لكل السنة ؟ مع إتيان احلجة 
 

حبث املسائل يف علم النحو والصرف والبالغة إىل أي مدى فوائد   )ج
 لتطوير كفاءة طالب املعهد يف املرحلة العالية ؟

 

 !حبث املسائل ؟ مع إتيان احلجة  ما الصعوبات عند تأدية  )د 
ي  )ه عند اشرتاك ) غري فّعال( ةكيف كانت احملاولة ملعاجلة الطالب السلب 

 حبث املسائل ؟
 !حبث املسائل ؟ مع إتيان احلجة  برنامجما املزايا واملآخد   )و 

١٠٧ 
 



حبث املسائل لتنمية علم النحو والصرف برنامج ما الالزم أن ترقي من   )ز
 والبالغة ؟

 

  ؟ملستقبل احبث املسائل لربنامج ما التمنيات   )ح
 

ي  -ح  المسئول للمقرر الدراس 
 يف املقرر الدراسي للمرحلة العالية ؟ كم سنة أصبحت مسئوال - ١
 ما الوظائف الضرورية يف هذه املسئولية للمرحلة العالية ؟ - ٢
 ما األسس لوضع هذا املقرر الدراسي ؟ - ٣
ما اخلطوات عند تصميم هذا املقرر الدراسي يف علم النحو والصرف  - ٤

 والبالغة للمرحلة العالية ؟
 الدراسي ؟من له حق يف التثبيت والتغيري هذا املقرر  - ٥
 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢- ٢٠٠٨ما التغيريات من السنة  - ٦
-٢٠٠٨ما األمور حتتاج إىل االصالح والرتقية للمقرر الدراسي من السنة  - ٧

 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢
م ؟ مع  ٢٠١٢- ٢٠٠٨ما املزايا واملآخذ من املقرر الدراسي مبدة السنة  - ٨

 !إتيان احلجة 
على إمتام تعليمها يف الدرس النحو والصرف والبالغة هل كل املعّلم قادر   - ٩

 !مع إتيان احلجة ! حسب املقرر الدراسي 
 ما التمنيات للمستقبل هلذه املقرر الدراسي ؟ -١٠

 

رى   -ط  أعضاء لجنة التحكيم الصغ 
من السنة  املبتدئاتهل تتغري أهداف تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية  - ١

 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢-٢٠٠٨

١٠٨ 
 



من السنة  املبتدئاتهل تتغري مواد تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية  - ٢
 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢-٢٠٠٨

ملآخذ مواد تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف والبالغة ما املزايا وا - ٣
 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢-٢٠٠٨من السنة  املبتدئاتمبدرسة هداية 

من السنة  املبتدئاتهل تتغري طريقة تعليم اللغة العربية مبدرسة هداية  - ٤
 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢-٢٠٠٨

ملآخذ طريقة تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف والبالغة ما املزايا وا - ٥
 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢-٢٠٠٨من السنة  املبتدئاتمبدرسة هداية 

من السنة  املبتدئاتاللغة العربية مبدرسة هداية هل تتغري تقومي تعليم  - ٦
 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢-٢٠٠٨

ملآخذ تقومي تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف والبالغة ما املزايا وا - ٧
 !م ؟ مع إتيان احلجة  ٢٠١٢-٢٠٠٨من السنة  املبتدئاتمبدرسة هداية 

ما الالزم أن ترقي من تعليم اللغة العربية يف علم النحو والصرف والبالغة   - ٨
م مبدرسة هداية  ٢٠١٢-٢٠٠٨من حيث الطريقة و التقومي من السنة 

 !؟ مع إتيان احلجة  املبتدئات
كيف كانت كيفية معّلم اللغة العربية يف درس النحو والصرف والبالغة  - ٩

؟ مع  املبتدئاتم مبدرسة هداية  ٢٠١٢-٢٠٠٨للمرحلة العالية من السنة 
 !إتيان احلجة 

كيف كانت كيفية طالب املعهد يف درس النحو والصرف والبالغة  -١٠
؟ مع  املبتدئاتم مبدرسة هداية  ٢٠١٢-٢٠٠٨للمرحلة العالية من السنة 

 !إتيان احلجة 
كيف كانت الطريقة لرتقية كفاءة املعّلم والطالب يف درس النحو والصرف  -١١

 !؟ مع إتيان احلجة والبالغة 

١٠٩ 
 



ا املدرسة  يف ترقية كفاءة الطالب يف درس النحو  -١٢ ما األنشطة أجريت 
م ؟ ما املزايا واملآخذ لكل  ٢٠١٢-٢٠٠٨والصرف والبالغة من السنة 

 !األنشطة ؟ مع إتيان احلجة 
ما متنياتكم للمستقبل يف تعليم اللغة العربية خاصة يف علم النحو والصرف  -١٣

 والبالغة ؟
 

ال  -ي  مسئول في المحافظة العامة 
 ما تأثري هذه احملافظة يف تطوير علم النحو والصرف والبالغة ؟ - ١
كيف كان تطور كفاءة الطالب للمرحلة العالية بعد مشاركة هذه احملافظة يف  - ٢

 م ؟ ٢٠١٢- ٢٠٠٨علم النحو والصرف والبالغة من السنة 
والصرف  ما املعايري للحصول على تقدير كفاءة الطالب يف علم النحو - ٣

 م ؟ ٢٠١٢-٢٠٠٨والبالغة من السنة 
 م ؟ ٢٠١٢-٢٠٠٨ما املزايا واملآخذ هذه احملافظة من السنة  - ٤
 كيف كانت جدية الطالب للمرحلة العالية عند مشاركة هذه احملافظة ؟ - ٥
 ما متنياتك للمستقبل هلذه احملافظة يف تطوير علم النحو والصرف والبالغة ؟ - ٦

  
  
  
  
  
  
  
 

١١٠ 
 



  دليل المالحظة
  :الفصل              : التاريخ  

  غير موجود  المؤشرات  موجود  الرقم
.١  وسائل التعليم    
رغبة الطالبات يف     

  مشاركة أنشطة التعليمية
٢.

.٣  األساليب لتعليم احملتوى    
األساليب لتقييم كفاءة 

  الطالبات

          
   

  
  
  
  

٤.

 حتريري -
  شفوي -

    

.٥  أحوال الفصل 
 ضوء املصباح -
تربيب جلوس  -

  الطالبات

    

١١١ 
 



المالحظةدليل   
 

  :البرنامج              : التاريخ

  غير موجود  الرقم  المؤشرات  موجود

  
  
  

  استعداد الطالبات قبل مواجهة األنشطة.١

  رغبة الطالبات أثناء مشاركة األنشطة    .٢

  الكتب اليت تدعم األنشطة    .٣

    .٤  التأثري على الكيفية اللغوية

          
      نظام األنشطة.٥

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١١٢ 
 



 المعهد للمرحلة العالية الباتط .١
 

 االستبانة
 

 :إمالئي هذه الفراغات 
 :  العنوان     : االسم
 :  العمر     : الفصل
 :تسجيل دخول املدرسة            :سنة

 
 مالء الفراغاتالدالئل إل

 من مساحتك إجابة هذه األسئلة يف املفرغات حسب ظروف التعّلم يوميتك .١
 من مساحتك إجابة مجيع األسئلة كامال .٢
 :النموذج  .٣

 الرقم األسئلة اإلجابة
كثري مما تناولت منها التعمق يف فهم علم النحو 
  .والصرف والبالغة لقراءة كتب الثراث اإلسالمي

 

ألن مجيع األسئلة املطروحة إىل حيتاج فهم قواعدها 
 . أعمق وليس حفظ القواعد من أبلغ غايتها

 

ما فوائد نشاط سوروغان
يف ترقية كفاءتك يف علم 

النحو والصرف والبالغة ؟ 
 !مع إتيان احلجة 

١  

 
 جزاك اهللا خريا على حسن اشرتاككم، مع النجاح يف مجيع األمور .٤

 
 

١١٣ 
 



 الرقم األسئلة اإلجابة
 ١ ما هدفك دخول إىل هذه املدرسة ؟ 

أي النشاط رغبت فيها أكثر لتنمية كفاءتك يف  
 !علم النحو والصرف والبالغة ؟ مع إتيان احلجة 

٢ 

هل يناسب مجيع احملتوى يف علم النحو والصرف  
 !والبالغة حباجتك ؟ مع إتيان احلجة 

٣ 

من املعّلم يف مادة ألفية أحب لك للمحلة العالية ؟  
 ملاذا ؟ ما مميواته ؟

٤ 

من املعّلم يف مادة اإلعراب أحب لك للمحلة  
 ته ؟ز العالية ؟ ملاذا ؟ ما ممي

٥ 

اإلعراب أحب لك من املعّلم يف مادة قواعد  
 ته ؟ز للمحلة العالية ؟ ملاذا ؟ ما ممي

٦ 

من املعّلم يف مادة اجلوهر املكنون أحب لك  
 ته ؟ز للمحلة العالية ؟ ملاذا ؟ ما ممي

٧ 

االختبار أحب لك لتنمية كفاءتك يف علم  يأ 
  !النحو والصرف والبالغة ؟ مع إتيان احلجة 

 

٨ 

ف كيف كان تطور علمك يف النحو والصر  
والبالغة بعد مشاركة نشاط سورغان ؟ مع إتيان 

 !اجلجة 

٩ 

كيف كان تطور علمك يف النحو والصرف  
 !والبالغة بعد مشاركة املشاورة ؟ مع إتيان اجلجة 

١٠ 

كيف كان تطور علمك يف النحو والصرف   ١١ 

١١٤ 
 



 :تعليم يف الدرس ما صعوبتك عند مشاركة  
  ألفية )١
 قواعد اإلعراب )٢
 اإلعراب )٣
 اجلوهر املكنون )٤

١٢ 

ما اآلثار والتأثري لك عند تعّلم علم النحو والصرف  
 !والبالغة ؟ مع إتيان املثال 

١٣ 

 
 المعّلمون .٢

 االستبانة
 إمالئى هذه الفراغات 

          : االسم
  مرة       : اخلربات يف تعليم درس النحو والصرف والبالغة

 : السنة األوىل يف التعليم 
 الدالئل إلمالء الفراغات

 من مساحتك إجابة هذه األسئلة يف املفرغات حسب ظروف التعّلم يوميتك .١
 من مساحتك إجابة مجيع األسئلة كامال .٢

الرقم األسئلة اإلجابة
جيد،  إنه وسيل لفهم وتعميق علوم العلماء السلفيني 
يف علومهم اإلسالمية وشرائعه مما خيزن يف كتب الرتاث 

ما رأيك بتعليم اللغة العربية 
يف هذه املدرسة ؟ مع إتيان 

١ 

١١٥ 
 



ألن الكفاءة يف علم النحو والصرف والبالغة تكون 
 وسيلة ضرورية يف تعمق علومهم

 
 

 :النموذج .٣
 جزاكم اهللا خري مشاركتهم، مع النجاح .٤

 

الرقم األسئلة اإلجابة
هل يناسب املواد يف علم النحو والصرف ! 

والبالغة بكفاءة طالبك يف املرحلة العالية ؟ مع 
 !إتيان احلجة 

١ 

كيف كانت طريقتك لتيسري فهم طالبك يف  
 ؟ علم النحو والصرف والبالغة

٢ 

لتيسري فهم طالبك يف كيف كانت أسلوبك  
 ؟ علم النحو والصرف والبالغة

٣ 

ما الصعوبة عند تعليم علم النحو والصرف  
 !والبالغة ؟ مع إتيان احلجة 

٤ 

هل استخدمت الوسائل لتعليم علم النحو  
 !والصرف والبالغة ؟ مع إتيان احلجة 

٥ 

نت إسرتاتيجيتك ملعاجلة طالبك اكيف ك 
 صرف والبالغة ؟الضعيفة يف علم النحو وال

٦ 

نت إسرتاتيجيتك ملعاجلة طالبك اكيف ك 
ا يف علم النحو والصرف  املتوسطة كفاء

 والبالغة ؟

٧ 

١١٦ 
 



نت إسرتاتيجيتك ملعاجلة طالبك املاهرة اكيف ك 
 يف علم النحو والصرف والبالغة ؟

٨ 

كم مرة أديت التقومي يف علم النحو والصرف  
 والبالغة ؟

١١٧ 
 

 
 

 يف كل اللقاء )١
 أسبوعيا )٢
 شهريا )٣
 مرحليا )٤
 األخرى )٥

 ! مع إتيان احلجة

٩ 

ما شكل التقومي الذي استخدمت لرتقية علم  
 النحو والصرف والبالغة ؟

 شفويا )١
 حتريريا )٢
 األخرى )٣

 !مع إتيان احلجة 

١٠ 

هل تتطور الطريقة واألسلوب والوسائل يف  
تعليم علم النحو والصرف والبالغة يف هذه 

مع إتيان املدرسة ما دمت قائما بالتعليم ؟ 
 شكرا! املثال 

١١ 
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