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 أبي و أمي المحبوبان

  .اللذان قد ربّياىن من صغارى باملودة والرمحة ويدعواين أناء الليل وأطراف النهار
  )اللهم أكرمهما دائما أبدا وارزقهما عمال صاحلا ومقبوال وعمرا طويال مباركا(

   

  أخي المحبوب
جزاه اهللا أحسن اجلزاء على اهتمامه وتشجيعه وحبه، وعسى أن يكون ناجحا يف (

  )أموره طول حياته
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 كلمة الشكر والتقدير

 

احلمد هللا رب العاملني، أشكر اهللا عز وجل الذى قد أعطاىن نعاما كثرية حىت أستطيع 

أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه  على وأسلم وأصلي. أن أكتب هذا البحث جيدا

  .أمجعني، أما بعد

أقدم الباحثة هذا البحث إىل قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسة العليا جبامعة موالنا 

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جاوى الشرقية لتأديية شرط من الشروط الالزمة لنيل 

جتاهات حديثة ىف تعليم اللغة العربية ا: " باحثة البحث باملوضوعدرجة املاجستري، فتكتب ال

  ".مبعهدين السلفني يف ماالنج جاوى الشرقية

بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث  كذلك  أتقدم

 .إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص

  :ومنهم 

جامعة موالنا مالك إبراهيم  ، مدير موجيا راحرجواحلاج  مساحة األستاذ الدكتور .١

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

جامعة الدراسات العليا  كلية عميد، مهيمني املاجسترياحلاج  مساحة األستاذ الدكتور .٢

 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 قسمرئيس باالنابة عن ، ولدانا واركاديناتا الليسانس املاجستريمساحة الدكتور احلاج  .٣

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الدراسات العليا  كليةتعليم اللغة العربية  

 ماالنج

 ةالباحث تاملشرف األول الذي أفاد إمام أسراري املاجسترياحلاج  الدكتور األستاذمساحة  .٤

علميًا وعمليًا ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

  .حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير



 ه 
 

، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساىن حممد عبد احلميد املاجسترياحلاج  مساحة الدكتور .٥

كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث   ةاحثعن شكره وتقديره فقد قدم للب

فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله 

فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا  ةمبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث

 .عظيم الثواب واجلزاء

تعليم اللغة العربية   قسمير إىل األساتذ املعلمني يف بكل الشكر والتقد ةتقدم الباحث كما .٦

فلهم من  .جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا  كلية

كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا   ةالباحث

 .عىن خري اجلزاء

األول  الرفاعيمريب معهد األستاذ رزقي موالنا أزام، ير إىل كما أتقدم بكل الشكر والتقد .٧

ومجيع املعلمني واملعلمات يف مدرسة دينية الرفاعي األول ومركز اللغة واألنشطة املنهجية 

 فيه الذي يساعدون الباحثة يف تكميل البيانات هلذا البحث

األول ومجيع  النورمعهد  ةمربي، نور امللة ةاألستاذأتقدم بكل الشكر والتقدير إىل  .٨

املعلمات يف مدرسة دينية االنور األول اليت يساعدن الباحثة يف تكميل البيانات هلذا 

 .البحث

أو غري مادي وبالدعاء  والدّي احملبوبان اللذان قد قاما بتشجيع الباحثة ماديا كان .٩

ا ىف عّلما الباحثة بالصرب و اإلخالص حىت تستطيع الباحثة أن تنهي دراستهاملستمر و 

  اجلامعةهذه 

  .آمني يارب العاملني. تدعوا الباحثة عسى اهللا أن جيزيهم خبري اجلزاء

  م٢٠١٤ يونيو ٢٠، ماالنج

  الباحثة
  

  

  )نور اهلداية(

  ١٢٧٢٠٠٥٥: رقم التسجيل
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 جمهوريـة إندونيسـيا

  وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  الدراسات العليا في تعليم اللغة العربية كلية

  تقرير المشرفين

  

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

  .وعلى آله وأصحابه أمجعني

  :ةالطالب حضرتهبعد االطالع على البحث التكميلي اليت 

  نور اهلداية :    اسم

  ١٢٧٢٠٠٥٥ :  تسجيلرقم ال

يف ماالنج جاوى  باملعهدين السلفينيجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية اال :  عنوان

  .الشرقية

  .ة البحثىل جملس مناقشإن على تقدميها وافق املشرفو 
  

  املشرف الثاين    املشرف األول

  
  

    

  حممد عبد احلميد املاجستري. د    املاجستري إمام أسراري. د.أ

  ١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف    ١٩٦٣١١١٥١٩٨٦٠١١٠٠١ :رقم التوظيف
  

  االعتماد

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 
  

  املاجستري ولدانا وركاديناتا. د

  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف
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 جمهوريـة إندونيسـيا

  وزارة الشؤون الدينية

  ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

  كلية الدراسات العليا في تعليم اللغة العربية

 االعتماد من طرف لجنة المناقشة

  :البحث  عنوان

  االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية

  الرفاعي في ماالنج جاوى الشرقيةمعهد بمعهد النور و  

  نور اهلداية:  الطالبة إعداد

  ١٢٧٢٠٠٥٥:  التسجيل رقم

عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف  ةالطالب تقد دافع

  .م ٢٠١٤ ونيوي ٢٠:، بتاريخاجلمعةتعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذ

  رئيسا      ولدانا وركاديناتا املاجستري. د .١

  : ..........................التوقيع  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف

  مناقشا      نصر الدين إدريس جوهر املاجستري. د .٢

  : ..........................التوقيع  ١٩٧٢٠٤٢٠٢٠٠٢١٢١٠٠٣:رقم التوظيف

  مشرفا        إمام أسراري املاجستري. د.أ .٣

  : ..........................لتوقيع  ١٩٦٣١١١٥١٩٨٦٠١١٠٠١ :رقم التوظيف

  مشرفا        د عبد احلميد املاجستريحمم.د .٤

  : ..........................التوقيع  ١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢ :رقم التوظيف

  اعتماد على

  عميد كلية الدراسات العليا،

  

 

  مهيمن املاجستري. د.أ

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف
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  ةإقرار الطالب
  

  :أدناه، وبيانايت كاآليت ةأنا املوقع

  نور اهلداية:   الكاملاالسم 

  ١٢٧٢٠٠٥٥:   رقم التسجيل

  كايوأكونج، مسطر اجلنوبية:     العنوان

  

 كلية لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةلتوفري شرط  ي حضرتهذال البحث اأقرر بأن هذ

  :عنوانحتت اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم الدراسات العليا 

  

  االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية

  الرفاعي في ماالنج جاوى الشرقيةمعهد بمعهد النور و  

  

وإذا ادعى أحد استقباال أ�ا من . من إبداع غريي أو تأليف اآلخر حضرته وكتبته بنفسي وما زورته

تأليفه وتبني أ�ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون املسؤولية على 

  .جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا  كليةاملشرف أو على 

  اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكحررت هذا هذا، و 

  

  

  م٢٠١٤يونيو  ٢٠، ماالنج

  الباحثة

  

  نـــــــــــــــــــــور اهلــــــــــــدايـــــــــــــــــــــة

  ١٢٧٢٠٠٥٥: رقم التسجيل
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 باللغة العربية  البحثمستخلص   

يف ماالنج  عهد النور ومعهد الرفاعياللغة العربية مباالجتاهات احلديثة يف تعليم ، ٢٠١٤ نور اهلداية،

حممد . احلاج. د: واملشرف الثاين. إمام أسراري املاجستري. احلاج. د.أ: املشرف األول. جاوى الشرقية

 .عبد احلميد املاجستري

  االجتاهات احلديثة، تعليم اللغة العربية، املعهد : الكلمة اإلشارية

كتب الرتاث باستخدام قراءة  دريس ة يف إندونيسيا الذي اشتهر بتاملعهد السلفي هو من املؤسسة التعليمي

لنيل و . الكتابةاملهارات اللغوية األخرى وهي مهرة االستماع والكالم و القواعد اللغوية احملفوظة وال يدرس الطلبة فيه 

مع مرور و . بعضا أل�ا تتكامل بعضها األربع هذه املهارات أن ينفصل وال ميكن املعلم الكفاءات اللغوية الكاملة

وكذلك �ذين . واملوارد البشريةإما من حيث املنهج، واإلدارة،  الزمان، يدرك أغلب املعاهد السلفية أن يتطور

تكلم اليف اللغة العربية بقراءة كتب الرتاث فحسب بل يرتكزا أيضا  يف تدريسحياوالن أن اليرتكزا الذين عهدين امل

   .اليت مل يتعمقا باملعهدين من قبل اء الكفاءات االتصالية لدى الطلباتباللغة العربية وكتابة عنها، الحي

مبعهد النور ومعهد  االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية )١: (الستكشافأهداف هذا البحث هي 

) ٢(هاألهداف التعليمية، حمتواه، وطررقه، وتقومي االجتاهات احلديثة يف يف ماالنج، اليت تتكون منالرفاعي 

 . إىل اجتاهات حديثة تعليم اللغة العربية لتوجيهحماوالت هذين املعهدين 

ددة من نوع املنهج الوصفي دراسة احلالة املتعهذا البحث املدخل الكيفي بتصميم  ت الباحثة يفاستخدم

مجيع البيانات  مث حللتها الباحثة. ومجعت الباحثة البيانات بأسلوب املالحظة، واملقابلة، والتوثيقي .التحليلي

البيانات ا�موعة  ت الباحثةفحصوآخريا،  .اقع املقارنةاملو بتصنيفها، وعرضها، واستنباطها مث استمرت بتحليل 

  .باملصداقية الذاتية، واملصداقية اخلارجية، واالعتمادية، واحليادية

يتمكن قد تكامل املهارات اللغوية األربع يف التعليم، حىت املعهدين هذين  )١(هي وأما نتائج هذا البحث 

التكلم باللغة  بل قادرات يف فحسب قراءة كتب الرتاث مساعدا بتحليل القواعد اللغوية فيها الطالبات قادرات يف

بالدروس اجلديدة ملادة اللغة العربية اليت اعتربها بأ�ا تستطيع أن  وناملعلم واولنيل هذه األهداف، أضاف. العربية

معهد الرفاعي  ومعهد النور درس اللغة العربية وأما معلم ومعلم واتعطي الكفاءات واألداء اللغوية للطالبات، أضاف

 نيلوالطرق املستخدمة يف التعليم هي الطريقة املتمكنة يف . بالغة، وممارسة اللغة، القواعد العربيةدرس ال ونيضيف

التقومي، ويف عملية  .األهداف السابقة، وهي الطريقة االنتقائية يف معهد النور، والطريقة الصامتة يف معهد الرفاعي

 ونمعهد الرفاعي ال يطبق وإىل جمال املعريف، وأما معلمس كفاءات الطالبات بالنظر اقيمعلم معهد النور مازال يف 

تعليم اللغة العربية  لتوجيهوحماوالت املعهدين  )٢(. هذا ا�ال بل ا�الني األخرين ومها ا�ال الوجداين واحلراكي

 ،ت األكفاءاستعداد املعلماو  إضافة الربنامج،و  ،أو تغيريها باملعهدين هي جتديد املنهج، وتطوير الكتب الدراسي

  .وختصيص رغبات الطالبات
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  باللغة اإلنجيليزية  مستخلص البحث
Hidayah, Nurul. 2014 M. The Modern Orientation of Arabic Teaching at An-Nur 
Boarding School and Al-Rifaie Boarding School at Malang East Java.The First 
Supervisor is Prof. Dr. H. Imam Asrori, M.Pd and  the Second Supervisor is Dr. H. 
M.Abdul Hamid. M.A. 

Keyword: The Modern Orientation, Arabic Teaching, Salafy Boarding School 
 

Salafy Boarding School is one of educational institution in Indonesia which 
famous by teaching classic’s book using language grammar that have been memorized 
before and do not teach another language proficiency such as the ability to listen, speak, 
and write. And I’ts impossible to obtain a language competency completely by 
separating them because it was integrated with another one. As time goes by, many of 
Salafy Boarding School are realize the important of developing them selves in terms of 
curriculum, management, and human resources. Ans so do both of these Boarding 
Schools, they have tried to not only focus on passive learning by reading the classics 
book, but also focus on active learning by teaching the student to speak Arabic and 
write it correctly. It’s because they want to improve communication ability of students 
in Arabic language that haven’t focused before.  

The goals of this research are to explore: (1) The Modern Orientation of Arabic 
teaching at An-nur Boarding School and Al-Rifa’ie Boarding School, including to the 
goal, content, method of teaching, and evaluation. (2) The Boardings’s efforts to orient 
the study of Arabic language into modern orientation. 

In This research, the researcher was applied qualitative approach using multi-site 
study design which kind of descriptive analysis. She was collected the data using free 
interview, observation, and documentation. The collected data will be examined and 
followed by data reduction, data presentation, and data verification., and after the entire 
data was completely collected, they will be analyzed by cross-site analysis. The last, 
data validity was checked using credibility, transferability, dependability, and 
confirmability.  

The results of this research showed, (1) Both of two Boarding Schools have 
itegrated all language proficiency in their learning, the Students are able to read the 
classics book using it’s grammar in it but also they are able to speak by this language. 
And for achieving these aims, the Teachers are adding many lessons which provide 
Student competency and perfomancy, and that’s why they add Arabic lesson in An-Nur 
and add balaghoh lesson, practice lesson, and Arabic grammar ini Al-Rifa’e. And to 
realize that aims, An-Nur adding eclectic method in it’s study, and Al-Rifa’ie adding 
silent method. And in evaluation, the Boarding School still attention to the cognitive 
part only, while for affective and psychomotor aspects have been measured by Al-
Rifa’ie on their exam. (2) The efforts of these two Boarding Schools are updating the 
old curriculum, developing classic’s books or change it, adding Arabic language 
learning activities, mapping the Students’s interests, and preparing the competent 
Teachers . 
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  باللغة اإلندونيسية  البحث مستخلص
Hidayah, Nurul. 2014 M. Orientasi Modern Pembelajaran Bahasa Arab pada Pesantren An-
Nur dan Al-Rifa’ie di Malang Jawa Timur. Pembimbing Pertama: Prof. Dr. H. Imam 
Asrori, M.Pd. Pembimbing kedua Dr. H. M.Abdul Hamid. M.A. 

Keyword: Orientasi Modern, Pembelajaran Bahasa Arab, Pesantren Salaf 
Pesantren Salaf adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang terkenal 

dengan pengajaran membaca kitab klasik dengan menggunakan kaidah bahasa Arab yang 
telah dihafalkan tanpa mempelajari kemampuan bahasa yang lain yaitu kemampuan 
menyimak, berbicara, dan menulis. Sedangkan untuk memperoleh kompetensi bahasa yang 
utuh, tidak lah mungkin bagi Guru untuk memisahkan keempat kemampuan ini, karena 
mereka terpadu satu dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, banyak dari Pesantren-
Pesantren Salaf yang menyadari pentingnya pengembangan pada pesantren baik itu dari 
segi kurikulum, manajemen, dan sumber daya manusia. Begitu pula dengan kedua 
pesantren ini tampaknya telah berupaya untuk tidak hanya memfokuskan pada 
pembelajaran bahasa Arab dengan membaca kitab klasik saja tapi juga memfokuskan pada 
pembelajaran berbicara dan menulis bahasa Arab, hal ini dilakukan guna meningkatkan 
kemampuan santri dalam berkomunikasi bahasa Arab yang sebelumnya belum difokuskan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi: (1) Orientasi modern pembelajaran 
Bahasa Arab pada Pesantren An-Nur dan Pesantren Al-rifa’ie di Malang, yang meliputi 
orientasi pada tujuan pembelajaran, konten pembelajaran, metode pembelajaran, dan 
evaluasi. (2) Upaya kedua Pesantren untuk mengorientasikan pembelajarannya ke orientasi 
modern.  

Pada Penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan 
studi multisitus dari jenis penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik wawancara bebas, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data yang 
terkumpul melalui berbagai teknik tersebut, diperiksa dan dilakukan reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi data, kemudian dilanjutkan dengan analisis lintas situs. Data 
tersebut lalu dicek keabsahan datanya dengan menggunakan kredibilitas, transferabilitas, 
dependabilitas, dan konfirmabilitas 

Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) Orientasi modern pembelajaran bahasa Arab 
pada dua Pesantren di Malang Jawa Timur adalah pengintegrasian semua kemampuan 
berbahasa dalam pembelajaran, sehingga Siswa tidak hanya mampu membaca buku klasik 
dengan menggunakan kaidah bahasa Arab yang telah dipelajari tetapi juga mampu untuk 
berbicara bahasa Arab. Guna mencapai tujuan ini, Guru menambahkan pelajaran-pelajaran 
baru yang dianggap mampu untuk memberikan kompetensi dan perfomansi pada Siswa, 
oleh karena itu guru di Pesantren An-Nur menambahkan pelajaran bahasa Arab, sedangkan 
pada Pesantren Al-Rifa’ie menambahkan pelajaran balaghoh, praktek bahasa, dan kaidah 
Arab. Metode yang digunakan adalah metode yang dianggap mampu untuk mewujudkan 
tujuan tadi yaitu metode eklektik pada Pesantren An-Nur dan metode diam pada Pesantren 
Al-Rifa’ie. Sedangkan dalam proses evaluasi Pesantren masih memperhatikan bagian 
kognitifnya saja, meskipun sudah ada upaya dari Pesantren Al-Rifa’ie untuk mengukur dua 
sisi yang lain yaitu segi afektif dan psikomotorik (2) Usaha kedua Pesantren untuk 
mengorientasikan pembelajaran bahasa Arab yang ada dengan cara mempebaharui 
kurikulum lama, mengembangkan buku-buku berbahasa Arab atau menggantinya, 
menambahkan kegiatan pembelajaran bahasa Arab, persiapan Guru yang berkompeten, dan 
pemetaan minat Siswa.
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  مقدمة  -  أ

شرق األوسط المنذ جميئ اإلسالم من  إندونيسيايف  تعليم اللغة العربية جرىقد 

صنف و  .١اخلمسة املعهد من عناصر هاما اإىل العصر احلاضر، وأصبح هذا التعليم عنصر 

، تعّلم السلفييف املعهد . ٢احلديثاملعهد و  السلفياملعهد إىل نوعني وهو املعهد  افريظ

 لىع، وهذا املعهد يركز تعليم اللغة العربية ٣من املعهد احلديث أكثر كتب الرتاثالطلبة  

قراءة  ل كألةيستخدمو�ا  و  جيداحيفظو�ا  فيهالذين يتعلمون الطلبة ، ٤قواعد اللغويةال

وكما قال قمر، أن الدراسة اللغوية يف املعهد السلفي  .اومفتاح ملطالعته كتب الرتاث

 م، فلةواحلراكي ةوهي الناحية الوجدانيالناحية األخرى  يهتم ومل ةيف الناحية املعرفي ةمبالغ

كانوا مهما   املباشر د اللغوية يف عملية االتصالالقواع الطلبة أن يستخدموا يستطيع

 ٥.األخريةحيفظون جيدا كتاب ألفية البن مالك من الصفحة 
                                                           

. والكياهي كتب الرتاثاملساكن، واملسجد، وتعليم   يالعناصر األساسية اخلمسة املوجودة يف املعهد ه. ١

 انظر. الذي تعلمه الطلبة يف املعهد كتب الرتاثوتعليم اللغة العربية أحد من تعليم  
Dhofier, Zamakhsyari. Edisi Revisi. Cet-9. Tradisi Pesantren, Studi pandangan hidup kyai 

dan visinya mengenai masa depan Indonesia. (Jakarta: LP3ES, 2011). Hlm. 79. 
2
. Ibid. Hlm 76 

٣
معهد يف  ٤٦ان برينوسون ببحث يف بلسلفية، وحني قام مارتني يف املعاهد ا كثريا  تأثر نظرية الفروع.  

املعاهد  جيد الم ١٩٧١عام  سومطر، وكاليمنتات اجلنوبية، وجاوى الغربية، وجاوى الوسطى، وجاوى الشرقية يف

  .كتاب عنها وكتابان للمنطق  ٢١ يف حبثه ووجد مارتني ،يعلم عن مادة اللغوية ولكن يعلم قواعد اللغوية
Munir. Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Praktek. Cet-1. 

(Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006). Hlm. 61-62 
٤

النجاح يف التعليم، وهذه القواعد  قواعد اللغوية لتحليل اللغة املكتوبة معيارالكفاءة استخدام   تأصبح. 

النظم ويسمى بالشهيد  شعريف غة، والصرف، والعروض، واألدب، وعادة مكتوب تكتب يف كتاب النحو، والبال

   .٦٠ص . انظر منري، مرجع نفسه. مثل يف كتاب ألفية البن مالك، وجواهر املكنون، واملقصود

٥
كتاب ألفية البن مالك هو أحد من كتب النحو املشهورة واملستخدمة يف املعاهد السلفية املخصصة يف . 

   انظر. علم النحو

Qomar, Mujamil. Pesantren, dari transformasi metodologi menuju demokratisasi Institusi. 
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007). Hlm 113. 
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عند عملية  اللغة العربية مباشرة تعبرييف لطلبة دور كثري لاليوجد بالنظر إىل ذلك، 

بة ايعطي العلوم مستمرا إىل الطلبة، وال يطلب استج ألن املعلم تعليم القواعد اللغوية

واالتصال املوجوديف ، كإعطاء الكفاءة احلركية والوجدانية  تعليم عن قاعدة ما الطلبة بعد

، بسبب قلة دور الطلبة يف ممرسة اللغة ٦ مسي باالتصال من جهة واحدةالتعليم  هذا

فلزاما على . تعليم اللغة ينبغي أن حيعل الطلبة ينتجون اللغة يف التعليممع أن  .العربية

بالرتكيز على اتقان القواعد اللغوية، مهما   املعلم أن يشرف الطلبة الستخدام اللغة وليس

كانت عملية إعطاء معرفة القواعد مهمة لتنمية الكفاءات اللغوية، والميكن أن يتكلم 

فأصبحت الكفاءاة يف  .٧الطلبة باللغة العربية سليما بعدم فهم القواعد اللغوية يف ذهنهم

  .دونيسيايف إن أهدافا أساسية باملعاهد السلفية رتاثقراءة كتب ال

اليت �تم " ويتونان"و "سوروجان"طريقة الطريقة اليت تدعم األهداف السابقة هي و 

 زال تستخدمتال ةقيوهذه الطر . ٨بكفاءة مطالعة كتب الرتاث باستخدام القواعد املناسبة

حىت هذا العصر لتعليم أي كتب كانت، مهما أن هناك فروق فردية  ةالسلفيهد اباملع

ولكن اليهتم عنه بل كاد أن  لدى الطلبة يف مستوى علومهم، وأعمارهم، وذكائهم

مازال يتجه تعليم اللغة العربية باملعهد السلفي إىل ، ا التعليموبالنظر إىل هذ .٩ينسى

  . أمناط الرتبية القدمية اليت تركز يف حمافظة الثقافة اإلسالمية يف كتب الرتاث

وكتب  آن واحلديثر تعليمه على ضوء الرتبية احلديثة ويركز يف تعليم القر وإذا ما طو 

البد على ومن أجل ذلك،  .١٠ب الناس للدراسة فيهفال ميكن أن ينجذ ،فحسب الرتاث

ملؤسسة الرتبية اكه  واجتاهات الرسالةالرؤية و  تعليمه بدون تغيري طورياملعهد السلفي أن 

                                                           
جبهتان  التعليم جبهة واحدة، ثانيا هو التعليم دويل وآخرون عن دور الطلبة يف عملية التعليم، أوال صنف .٦

  ، انظرالتفاعليجبهتان  التعليم حمدودة، وثالثا

Chaer, Abdul. Psikolinguistik, Kajian Teoritik. Cet-2. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009). Hlm 254. 
7
. Abidin, Yunus. Pembelajaran bahasa berbasis pendidikan karakter. Cet-1. (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2012). Hlm 78.  
8
 . DHofier. Op.Cit.. Hlm 54 

9
. Barizi, Ahmad. Pendidikan Integratif, Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan 

Islam. (Malang: UIN Maliki Press, 2011). Hlm. 66 
10

. Umiarso dan Nur Zazin. Cet-1. Pesantren di tengah arus mutu pendidikan, menjawab 
problematika kontemporer manajemen mutu pesantren. (Semarang: Rasail Media Grup, 2011). 
Hlm. 136 
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كن يطور ول كتب الرتاثوهو قراءة   ةغري تقاليد املعهد السلفي األصليي ال أي اإلسالمية

 . ١١ةالطرق احلديثة، واملواد اجلديدة والكفاءات اجلديد منهج الدراسي بإضافة

ر هذا التطويمث يستمر  .١٩٢٦١٢تعليم اللغة العربية يف السنة  جتاهالوبدأ املعهد 

 أن ،، كما قال نصر الدينمن أي ناحية كانت إىل العصر احلاضريف املعاهد األخرى 

ليس فقط من حيث املنهج وإمنا أيضا من  تطورقد جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 

ة يف تعليم قد جرت االجتاهات احلديثومناسبا من ذلك،  .١٣حيث اإلدارة واملوارد البشرية

 تموحينما قا .وارد البشريةاملمنهجه وإدارته و  تطوير يف وهي نواحي ثالثاللغة العربية ب

هذين أن للباحثة  ومعهد الرفاعيمعهد النور علم مأخرب أحد  ،الباحثة بالدراسة املبدئية

 فحسب كتب الرتاثءة  بقرا يف تعليم اللغة العربية املكتوبة اأن اليرتكز  ناوالحي نمعهدي

لدى  ةتصاليالعربية املنطوقة، الحياء الكفاءات اال تعليم اللغة يرتكزا أيضا يف بل

 تبجنذاالعربية، و تعليم اللغة  انر يطو  أن هذين املعهد تشري وهذه احلالة. الباتالط

  . هاالباحثة لقيام البحث عن

تعليم االجتاهات احلديثة يف  عن احبوث الباحثة �ذا البحث، قد اطلعت تمقبل قاو 

 اجتاهات عميقا عن اولكن مل يبحث وهي حبث لدحية مثقان ونصر الدين، اللغة العربية

. اللغة املنطوقةوتعليم  الرتاثكتب تدمج بني تعليم   يتاليف املعاهد تعليم اللغة العربية 

                                                           
، أو يستقبل بدمج مع تقاليد الجمم هالعوملة وهي ترفضو  احلدثةهناك ثالثة أمناط املعهد يف استقبال . ١١

إما من الفكر، واألمناط وحمتوى املنهج ولكن يف النمط الثالث سوف يعشي  الجمماملعاهد األصلي، أو يستقبل 

  .١٣٥انظز أمي يرسو ص . قيم املعهد كاملؤسسة الدينيىة األصلية بإندونيسيا
١٢

، وبداية هذا العمل إىل منهجه الدراسي اللغة العربية واللغة االجنليزية دار السالم كنتور أدخل معهد.  

أغلب العلماء املشرتكني  فيه نظرم، ١٩٢٦د ساهل املؤمتر للمسلمني يف سورابايا حينما اشرتك أمحهي 

  ، انظراللغة االجنليزيةطيعون أن يفهموا اللغة العربية و اإلندونيسني اليست
Zaini, Hisyam. Cet-1. Bahasa Arab Khas Gontor. (Yogyakarta: Bunyan, 2013). Hlm. 10. 

تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا Jurnal al-Manar, Vol.1 No.1 2009.  .نصر الدين إدريس جوهر. ١٣

  . بني التطورات الواعدة واملشكالت القائمة

(http://lisanarabi.net-مقاالت/٣١٠-تعليم-اللغة-العربية-يف-إندونيسيا-بني- التطورات-الواعدة/

 التاريخ، ٥ يناير ٢٠١٤ .(html.واملشكالت-القائمة.
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وحممد أسراري  مثل محيدي هد السلفيةاوهناك أيضا حبث عن التطوير الذي جيرى باملع

يف  على ضوء االجتاهات احلديثة وير تعليم اللغة العربيةعميقا عن تط ايبحثمل  ولكن

 ،إىل ذلكبالنسبة . تقوميالتوى و احملطرق و الهداف و األمن ناحية تعليم اللغة العربية 

يف تعليم اللغة العربية  االجتاهات احلديثة" عاملوضو البحث حتت أن تقوم بالباحثة  تدأرا

      ."يف ماالنج جاوى الشرقيةالرفاعي األول معهد النور األول و  هدعمب

  أسئلة البحث  - ب

 :كما يلي  بناء على خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث املقدمة هي

الرفاعي معهد عهد النور األول و مب تعليم اللغة العربيةما االجتاهات احلديثة يف  - ١

 ؟األول

إىل اجتاهات  تعليم اللغة العربيةوجيه يف تهذين املعهدين اوالت حمكيف  - ٢

 ؟حديثة 

  أهداف البحث  - ج

بناء على األسئلة السابقة، فتنقسم أهداف هذا البحث إىل قسمني وهي العامة 

. م اللغة العربيةييف تعل االجتاهات احلديثةتكشاف األهداف العامة هي السأما . واخلاصة

 :ها الباحثة فيما يليتالحظوأما اخلاصة 

مبعهد النور األول  االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية الستكشاف - ١

 الرفاعي األولمعهد و 

إىل اوالت هذين املعهدين يف توجيه تعليم اللغة العربية حم الستكشاف - ٢

  .اجتاهات حديثة

 البحث فوائد  -  د

    :وهيمن الناحية النظرية وكذلك من الناحية التطبيقية،  امفيديكون لعل البحث 

 النظريةالناحية  - ١

 السلفيهد عباملتعليم اللغة العربية يف  االجتاهات احلديثةاآلفق عن  توسيع

 . الذي اشتهر بتعليم كتب الرتاث
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 التطبيقية الناحية  - ٢

املعهد السلفي وهم مدير بإسهاما ملن يشرتك يف عملية تعليم اللغة العربية 

يف تعليم اللغة  االجتاهات احلديثة عنفيه لسلفي ومعلمو اللغة العربية املعهد ا

 .العربية

  حدود البحث  -  ه

 فيهكن أن تعمق مت الباحثة أن حبثها واسعا وال تحسأبالنظر إىل موضوع البحث، 

 :الباحثة أن حتدد حبثها من ثالثة حدود وهي تدار أومن أجل ذلك، . جيدا

 االجتاهات احلديثةالباحثة بوصف وحتليل عن  تحدد: احلدود املوضوعية - ١

ماالنج جاوى يف مبعهد النور األول والرفاعي األول يف تعليم اللغة العربية 

االجتاهات احلديثة  بالنظر إىل االباحثة أن تعمق فيه تدوأرا. لشرقيةا

الطرق املستخدمة يف و ، احملتوىو أهداف تعليم اللغة العربية،  املوجودة يف

تبط بعضهم بعضا هذه العناصر األربعة تر و  .اعملية التعليم وأساليب تقوميه

 شفستكالباحثة أن ت تدار أمث  ،تعليمعملية اليف  والتستطيع أن تنفصل

تعليم اللغة العربية إىل اجتاهات  اجتاهات لتوجيهحماوالت املعهدين  عن أيضا

 .حديثة

 األول معهد النورن هذا البحث يف يداالباحثة م تقرر : احلدود املكانية - ٢

ن يالباحثة هذ تختار او . كوندانج ليكي  األول معهد الرفاعيبولوالونج و 

 كتب الرتاث قرءاةحافظة مب املعهد الذي اشتهر من نوع مان أل�ياملعهد

  .يف تعليم اللغة العربيةاألخرى اللغوية املهارات  أيضا نايهتمولكن 

من العام  أبريلإىل  فربايرجيري هذا البحث من شهر : احلدود الزمانية - ٣

 .م٢٠١٤ -٢٠١٣اجلامعي 
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 تحديد المصطلحات  -  و

غي حتديد اليت تنب اتصطالحملاجمموعة من الباحثة  تتخدمسايف هذا البحث 

 :معناها، ومن أمهها ما يأيت

 يف تعليم اللغة العربية االجتاهات احلديثة - ١

 حديثةأهدافا  تطويرأي تعليم اللغة العربية يف  العصريةأو امليول هي الوجهة 

أهداف تعليم اللغة إذا طور و . يف تعليم اللغة العربية مبعهد ما أهدافا اتصالية

مناسبة كون تبذلك املعهد حىت  احملتوى والطرق والتقومي كذلكفطور  

 .املطورة األهدافب

 .املعهد السلفي - ٢

املعهد اليزال تطبيق تعليم كتب يقصد املعهد السلفي يف هذا البحث هو 

ولذلك ركز . الرتاث حملافظة الثقافة اإلسالمية والتفقه يف الدين اإلسالم

املعهد يف تعليم القواعد اللغوية حبفظها مث تطبيقها حينا عملية قراءة كتب 

ويف الزمان احلاضر، لتسهيل إجراء التعليم، قد طبق املعهد نظم . الرتاث

 . ق املعهد احلديثاملدرسي مثل ما تطبي

 املعهد احلديث - ٣

يقصد املعهد احلديث يف هذا البحث ليس بسبب توفري التعليم للعلوم العامة 

ولكن مراد املعهد احلديث يف واستخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف التعليم 

هذا البحث هو املعهد الذي يركز تعليم اللغة العربية يف استخدام اللغة 

األنشطة اليومية وعلى الطلبة أن يتكلم �ا أثناء التعليم  العربية يف مجيع

   .تتحقق البيئة اللغوية بني أعضاء املعهدوخارجه حىت 

لدى ة الوجهة العصريهي  يف هذا البحثيف تعليم اللغة العربية  االجتاهات احلديثةواملراد ب

تعليمه بزيادة اهتمام  أهدافمث يطور  كتب الرتاث  قراءةفاءة ك املعهد الذي اشتهر يف

  .الكفاءة االتصالية باللغة العربيةعن 
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 الدراسات السابقة  - ز

  :ومما يلي، العربية يف تعليم اللغة االجتاهات احلديثةهناك البحوث السابقة تتعلق ب

 .٢٠٠٩١٤نيس محيدي ، ألحبث  - ١

  واملعهد املتكامل الرسالة لريبوي حتوالت نظام التعليم يف: عنوان البحث  )أ 

 جاوى الشرقيةديري يك

 ديريو ملعرفة أسباب ظهور معهد الرسالة لريبويا ك: أهداف البحث  )ب 

، وملعرفة الدمج "ديرييكو  لريبوي" يف داخل معهد" السلفي املتكامل"

، وملعرفة بعض فيهبني نظام التعليم السلفي ونظام التعليم احلديث 

م التعليم ، وملعرفة األثار على حتول نظااملعهداملزايا والعيوب من نظام 

 .للمجتمعللمعهد و 

 املدخل الكيفياملنهج الوصفي و  :منهج البحث  )ج 

ن الدمج بني نظام التعليم السلفي ونظام التعليم أ: نتائج البحث  )د 

يو منظور بوجود و احلديث ليس شيئ غري ممكن وحتوالت يف املعهد لريب

وهلذا التحويل مزايا . ديري السلفي املتكامليكيو  و لريبمعهد الرسالة 

وجبانب ذلك، أصبح هذا البحث . عيوب يف تطبيقه باملعهد السلفيو 

مصدرا يف تطوير أمناط تعليم املتاوزن بني العلوم العمومية العلوم 

 .الدينية

  

  

  

  

 

                                                           
14. Humaidi, Anis. Transformasi Sistem Pendidikan Pesantren (studi kasus unit pondok 

pesantren salafy terpadu ar-risalah di Lingkungan Pondok Pesantren Induk Lirboyo Kediri Jawa 
Timur). Ringkasan Disertasi, tidak diterbitkan. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan 
Ampel, 2011. (http://pasca.sunan-ampel.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/RINGKASAN-
DISERTASI-II-Anis-Humaidi.pdf ). Diakses 17 November 2013 
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 ١٥حملمد أسراري رسالة الدكتورة - ٢

األوىل  ةتوسطرس املاتطوير منهج اللغة العربية يف املد: البحثعنوان   )أ 

الفالح بلوصو، والرسالة لريبويو، ودار  التابعة للمعاهد اإلسالمية

 .املعرفة غوراه كوديري

منهج اللغة العربية ملعرفة اخللفيات تقوم وراء تطوير : البحثأهداف   )ب 

يف املدارس املتوسطة األوىل التابعة للمعاهد اإلسالمية الفالح بلوصو، 

والرسالة لريبويو، ودار املعرفة غوراه كوديري، وملعرفة اإلجراءات يف 

تطوير منهج اللغة العربية يف املدارس املذكورة، وملعرفة مناسبات منهج 

 .اللغة العربية يف املدارس املذكورة

 منهج الوصفي التحليلي وباملدخل الكيفي :منهج البحث  )ج 

أن خلفية تطوير منهج اللغة العربية يف املدارس أوال، : البحثنتائج   )د 

هذه . املتوسطة املذكورة هي العوامل املتشا�ة مع نسبة مئوية خمتلفة

هي الفلسفة، واالجتماعية، والثقافة، والدين، والعلم واملعرفة، العوامل 

واملعرفة تبدو أكثر هيئة  العوامل للعلم. ت وتطوير ا�تمعواالحتياجا

ح بلوصو يف حني أن معهد الرسالة لريبويو ومعهد دار يف معهد الفال

املعرفة كانت الفلسفية هي من العوامل السائدة يف تنمية منهج اللغة 

يف املعاهد املذكورة ثانيا، أن عملية تطوير منهج اللغة العربية . العربية

تطوير يف أهداف منهج اللغة العربية، ومواد أو برنامج  :تشمل مايلي

ثالثا، . سرتاتيجيات تعليم، وتقييمه وتنمية الوسائل التعليميةمنهجه، وا

متيزات أمهية تطوير منهج اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة األوىل يف 

املعهد املذكورة تؤدي إىل زيادة ثقة اجلمهور للدراسة يف تلك املدارس 

                                                           
15

. Asrori, Mohammad. Pengembangan kurikulum bahasa Arab pada madrasah tingkat 
menengah pertama di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Ar-Risalah Lirboyo, dan Dar Al 
Ma’rifah Gurah Kediri. Ringkasan Disertasi, tidak diterbitkan. Surabaya: Program Pascasarjana 
IAIN Sunan Ampel, 2011.  
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ألن تطوير منهج اللغة العربية اليت سعت إليها تلك املدارس موافقة 

  .    الحتياجات ا�تمع من أجل حتسني فهم الدين

  ٢٠٠٦١٦علي حممد العبيد، ل مقالة - ٣

اجتاهات حديثة يف تدريس اإلمالء ملتعلمي اللغة العربية : قالةعنوان امل  )أ 

 األجانب

االجتاهات اهتمت هذه الدراسة بشكل أساس بدراسة : قالةاملنتائج   )ب 

أما أهم . يف تدريس مادة االمالء ملتعلمي العربية األجانب احلديثة

ن تسهم يف حتسني أساليب تطوير تدريس مادة أالتوصيات اليت ميكن 

  :يأيت يم اللغة العربية االجانب فهي مااالمالء يف جمال تعل

كثر من تكليف املتعلمني النسخ، لرتسيخ صور الكلمات يف األ )١

 .أذها�م

عل رمسها ومل يتثبتوا من عدم إمالء كلمات مل يدرب املتعلمني  )٢

 رسوخ صورها يف أذها�م

كتابة الكلمات اليت من املستحسن أن يكلف املعلم املتعلمني   )٣

شكاهلا الصحيحة لرتسم صورها يف أأخطؤوا فيها مرات عدة ب

 .أذها�م عن طريق تكرار رمسها

صعب رمسها أو اليت اهتمام املتعلمني بكتابة الكلمات اليت ي )٤

واضح وتعليقها على جدران القاعة  �ا املتعلمني خبطخيطيء 

الدراسية لرتسيخ صورها يف أذهان املتعلمني، عن طريق النظر 

 .إليها

ضرورة التجديد يف طرائق تدريس اإلمالء والنظر إىل فروع اللغة  )٥

العربية على أ�ا وحدة متكاملة خيدم بعضها بعض واعتماد النص 

                                                           
اجتاهات حديثة يف تدريس  . العدد الثالث والعشرون. ٢٠٠٦. جملة دياىل. علي حممد العبيد. ١٦

نوفمرب  ١٥التاريخ، .  )www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=68160(. اإلمالء ملتعلمي اللغة العربية األجانب

٢٠١٣.  
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عطاء القواعد جمردة إأساس يف استنباط القواعد اإلمالئية، وعدم 

 وبصورة واسعة تربك املتعلم

اعداد معلم اللغة العربية اعداد جيدا وال سيما فيما يتعلق باتقان  )٦

قواعد اإلمالء وكيفية تعلم الكتابة الصحيحة للمتعلمني األجانب 

 .الذي يتعلمون اللغة العربية

خلاصة باإلمالء تدرس يف املرحلة اإلبتدائية االهتمام باملناهج ا )٧

واملرحلة املتوسطة على أن يراعي فيها التدرج يف عرض املعلومات 

ويراعي فيها وجود عنصر التشويق والسيما يف القطع االمالئية 

 .املختارة

ضرورة التأكيد على فهم واالستيعاب عند تدريس مادة اإلمالء  )٨

 ماء الروح فيها والحياةوابعاد املتعلمني عن حفظ قوالب ص

االهتمام بالتطبيقات والتدريبات منطلقني من مبدأ علينا أن نعلم  )٩

 .قبل أن خنترب واكثر من أن خنترب

ينبغي التنويع يف طرائق التدريس لطرد امللل، والسآمة عند  )١٠

 املتعلمني 

على املعلم اعادة االختبار يف املواضيع اليت تظهر تدين مستوى  )١١

 .لكي يقوم املعلم نتائج عملهاملتعلمني وذلك 

ح وفن اخلط ألنه يساعد ضرورة املام املعلم بقواعد الرسم الصحي )١٢

 عند السمع والكتابة على جتنب اخلطأ

وجيب أن ندرك يف النهاية اإلمالء أنه خطوة يف بناء القدرة على 

  .الكتابة، تلك القدرة اليت متكن املتعلم من أن يعرب باللغة العربية
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  ١٧٢٠٠٠، دحية مسقانل الدكتورة رسالة - ٤

االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني : الرسالةعنوان   )أ 

 �ا يف إندونيسيا

 وصفيال البحث: منهج البحث  )ب 

االجتاهات القدمية يف تعليم اللغة العربية لغري إن : نتائج البحث  )ج 

اقتصار اهلدف من : الناطقني �ا يف إندونيسيا تنحصر يف النقط التالية

االعتماد و تعليم اللغة العربية فيها على قراءة الكتب اإلسالمية العربية، 

إن أغلب املواد اللغوية تتكون من كتب و على طريقة الرتمجة والقواعد، 

 .رفية مع غاية اإلمهال بفروع اللغة العربية األخرىصلنحوية والالقواعد ا

وأما االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا يف 

إن اهلدف املنشود من تعليم اللغة : إندونيسيا فخصائصها كما يلي

العربية لغري الناطقني �ا هو اكتساب مجيع املهارات اللغوية األربعة، 

من قصر الطريقة  احلديثة لتعليمها كرد فعل طبيعي تخدام الطريقةاس

، إن األساس يف تعليم اللغة العربية )طريقة الرتمجة والقواعد(التقليدية 

اجلمع بني (مبين على نظرية الوحدة مرة ونظرية الفروع مرة أخرى 

، وإن الطريقة املباشرة والطريقة السمعية والشفهية وطريقة )النظريتني

لقراءة أكثرها استخداما يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ا على ا

  .الطريقة احلديثة يف إندونيسيا

إن معهد كنتور احلديث يعترب صورة حية يف تنفيذ الطريقة احلديثة 

لتعليم اللغة العربية حيث استخدمت للتدريس وللتخاطب واملعاملة 

ملدة أربع وعشرين ساعة  اليومية ولعقد النشاطات الطلبية األخرى

  .داخل حرم املعهد
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   ٢٠٠٧١٨نصر الدين إدريس جوهر، لمقالة  - ٥

اجتاهات جديدة يف جمال تعليم اللغة العربية يف : قالةاملعنوان   )أ 

  إندونيسا

ه اجلديد قد أعاد تعليم اللغة العربية يف ضوء االجتا: نتائج البحث  )ب 

االجتاه أعطى حقوقها كأدة االتصال، وأما بطبيعة اللغة العربية و 

اجلديد يف تعليم اللغة العربية أوال تزويد االهتمام جبانب املوارد البشرية 

يف رفع مستوى تعليم هذه اللغة فضال عن االهتمام ) املعلمني(

باجلانب املنهجي، وهذا يتماشى إىل حد كبري مع اجتاه تعليم اللغة 

ثانيا، تزويد اهتمام احلكومة بتعليم اللغة و . العربية للناطقني بغريها

العربية مما يعين حتسن سياسة تعليم هذه اللغة على املستوى 

        .الوطين

البحث والبحوث  التشابه بني هذا :وأما التعليق على الدراسات السابقة يعين

بني هذا واخلالف . تطوير يف تعليم اللغة العربية صف وحتليل عن ظواهرو القدمية يعين يف 

ديثة يف تعليم اللغة العربية احلجتاهات االلى تركيز ع يفالبحث والبحوث القدمية يعين 

باملعهد الذي اليزال يستخدم أمناط الرتبية القدمية يف تعليمه ولكن حياول أن يهتم عن 

يف تعليم اللغة  االجتاهات احلديثةاملعلومات عن وباألسف أن . اللغة العربية املنطوقة

علمي اللغة العربية طيع أن تكون مصادرا ملتة قليلة، مع أ�ا تسالسلفيالعربية باملعاهد 

االجتاهات ف شكستالباحثة أن ت تدار ألذلك ف .قدميالتعليم اليف حالة  امازالو  نيذال

 التقومي، و وحمتواه، وطرق تعليمهبالنظر إىل أهداف تعليمه،  تعليم اللغة العربيةيف  احلديثة

  . الواحد والعشرين نر قالشرقية يف ال ىمباالنج جاو  ينهديف املع املوجودة
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  الفصل الثاني

   اإلطار النظري

 

 إندونيسيا اللغة العربية في تعليم:  المبحث األول  - أ 

املؤسسة الطلبة يف  هااليت تعلم ةكانت اللغة العربية مادة من املواد الدراسي

تطوير  هي العربية وسبب من أسباب تطور تعليم اللغة. اإلسالمية خصوصا يف املعهد

نوع  افريظ إندونيسيا صنفيف و . يةاملعهد األساسنه عنصر من عناصر أاملعهد، كما 

، كما لفان يف النظر إىل اللغة العربية، وهذان املعهدان خمت١احلديثو املعهد إىل السلفي 

يف املعهد السلفي حمدود مبهارة القراءة حيث  العربية تعليم اللغة"قال صاحل الدين أن 

ترتكز املواد الدراسية يف قواعد اللغة العربية من النحو والصرف والبالغة حيث تساعد 

خاصة أساسيا يف تعمق العلوم الدينية و هذه املواد قراءة الكتب العربية اليت تصبح مصدرا 

فإنه يتميز يف  املعهد العصريوأما  .السلفيةالعلوم الفقهية اليت ترتكز فيها أكثر املعاهد 

تنقسم . تعليم اللغة العربية من خالل الكالم بل من مجيع املهارات اللغوية األربع

ال يتعمق التالميذ و احلصص الدراسية إىل مجيع املواد الدراسية املتعلقة باملهارات األربع، 

غة العربية لوظائفها املختلفة، فالتالميذ يتعلمون الل. أو يفضل مهارة ما من املهارات

فهم يتعلمون احلوار وقواعد اللغة ويتدربون . لالتصال بني األفراد ولفهم الكتب العربية

إىل تعليم اللغة  الرتبية نظرة هذا التقسيم تعزيز بتقسيم. ٢على الكتابة واالستماع أيضا
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الرتبية اليت توجد  نظرةهنا ستبني الباحثة و  .يف كتابه ٣إبراهيم اليت قسم عبد العليم العربية

   :املعهدين هذين يف

 التربية القديمة  -١

يف العصور القدمية تنظر إىل اللغة على أ�ا مادة دراسية، تعلم  ظلت الرتبية

ا من ليدية يف هذه النظرة، وأمهلت كثري وقد غالت تلك الرتبية القدمية التقلذا�ا، 

، يرجع األخطاء غالت هذه النظرة القدمية كثري منوقد . النواحي الوظيفية للغة

بعضها إىل املناهج الدراسية، وبعضها إىل طرائق التدريس، وبعضها إىل حتديد 

  .الغاية من درس اللغة

فمن تلك األخطأ يف املناهج أنه كان يراعى يف وضعها مايسمى بزيادة الثروة 

، فنشأ عن ذلك مناهج حتتوى باملصطلحات اجلافةاللغوية، واملبالغة يف االهتمام 

ظ غريبة لن يستعملوها يف اعلى جمموعة من منت اللغة، حيفظها التالميذ، وهي ألف

تكليف كما قصدت هذه املناهج إىل .إنشائهم، ورمبا ال تعرض هلم يف قراء�م

قف مع لغة احلية، وقد أدى ذلك تالتالميذ أن يستظهروا أساليب لغوية خمتلفة، الت

   .٤تالميذ، واإلثقال عليهم، وتنفريهم من درس اللغةإىل إمالل ال

موقف التلميذ دائما وانعكس أثر ذلك أيضا على طرق التدريس، فكان 

وأما الطرق التقليدية . ٥موقفا سلبيا، وكان املدرس دائما يف موقف اإللقاء والتلقني

هي طريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة، وطريقة القراءة  يف تدريس اللغات

اإلملام مبفردات كثرية،  العربية وأصبحت الغاية من درس اللغة .٦وطريقة حل الرموز

  . ٧وحفظ املصطلحات املختلفة، وصار ذلك مقياس التفاضل بني الدارسني
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بنظم  الرتاثكتب  يف املعهد السلفي الطلبةقد تعلم  القرن، يف هذاو 

مازال الكتب أي  مهما كان مل يغري املعهد الكتب املستخدمة يف تعليمه ٨املدرسي

، وهذا يسهل املعلم يف عملية تعليم الصفراء الذي تعلمه العلماء يف الزمان القدمي

املستخدمة  الرتاث كتبأمثال  لتوضيح و . ٩"ويتونان"و "سوروجان"الكتاب بطريقة 

فيما  من فوزي الباحثةهد يف إندونيسيا كما نقلت بأحد املعيف تعليم اللغة العربية 

  :١٠يلي

  ):١(الجدول 

  تعليم اللغة العربيةلالكتب  أسماء

  الكتبموضوع   مادة  املستوى  رقم

١  
  اآلجروميةو  النحو الواضح  النحو  اإلبتدائي

  منت البناء واألساسو  األمثلة التصريفية  الصرف

٢  
  وياالعشم، و ديو املق، و العمريطي نظمو ، متممة  النحو  املتوسط

  الكيالين، و نظم املقصود  الصرف

٣  

النحو   الثانوي

  والصرف

  اللغة العربية ابن مالك، وقواعدألفية 

وإعالل  وي، واإلعلىابن عاقل، والشرب اشرح و 

  الصرف

  املكنوناجلوهر   البالغة

٤  

  جامع الدروس العربية  اللغة العربية  العايل

  عقد اجلمان والبالغة الواضحة  البالغة

  سالم املنورق  املنطق
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 التربية الحديثة -٢

تنظر الرتبية احلديثة إىل اللغة، على أ�ا وسيلة تفيد الفرد يف فهم النواحى 

الثقافية، وعلى أ�ا أداة اجتماعية، متكن الفرد من االتصال بغريه، والتفاهم معه، 

بني األفراد، وأ�ا جيب أن أ�ا وسيلة اجتماعية للتفاهم : وأساس هذه النظرة أمران

يفية يف احلياة، وذلك ليدرك املتعلم أنه يتعلم شيئا تدريس على أساس أمهيتها الوظ

ال فائدة من تعلم أي مادة إذ مل يكن هلا نفع اجتماعي و . ١١حيتاج إليه يف حياته

، وكذلك تعليم اللغة العربية، ١٢وفائدة للناشئ يف تفاعله مع ا�تمع الذي حييا فيه

إلتقا�ا، فالكفاية املعرفية فهذا التعليم يستند إىل الفهم الواعي لنظام اللغة كشروط 

   .١٣سابقة على األداء اللغوي وشرط حلدوثه

االتصال يعين  ويقصد باالتصال أمران ومها االتصال املباشر وغري املباشر

اللغة املنطوقة هي اللغة اليت تسمع  .١٤اللغة املنطوقة واالتصال باللغة املكتوبةب

تتكون من فاللغة . املكتوبة هي اللغة اليت تفهم معا�ا بقرائتها اللغةو وتنطق بالناس 

وأن احملادثة والكتابة متثالن . احملادثة والقراءة والكتابةو االستماع  مهارات وهي أربع

االرسال للمعاين، يف حني أن القراءة واالستماع متثالن االستقبال، وأن على 

 اطار التكامل، اذ إن تعليم الطفل معلمي اللغة أن يدربوا على هذه املهارات يف

القراءة من غري تدريبه على مهارات احملادثة واالستماع واالستعداد للقراءة معرض 

العربية للناشئني ب اكتالقرن، قد استخدم بعض املعاهد   ويف هذا .١٥لالخفاق
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يف تعليم اللغة العربية  والطريقة املستخدمة .١٦يف تعليمه العربية بني يديككتاب و 

 .١٧هي الطريقة السمعية الشفهية والطريقة التواصلية والطريقة االنتقائية احلديث

 المنهج ومكوناته: الثانيالمبحث   -ب 

املنهج هو جمموعة من املواقف واخلربات اللغوية واألنشطة االتصالية اليت �يئ وتعد 

ودارسها ويتمرس �ا ليصبح قادرا على وختتار وختطط وتنظم لكي يعايشها متعلم اللغة 

يتبني هذا املفهوم اجلديد أنه يهتم باللغة . استخدام اللغة استماعا وكالما وقراءة وكتابة

فهو ينظر إىل متعلم اللغة على اعتبار أنه كائن حي يقوم بأنشطة . وباملتعلم يف آن واحد

نفصل بني هذه األنشطة وبعضها خمتلفة منها العقلية واالنفعالية واحلراكية وال ميكن أن 

ة لنيل أهداف الرتبية وله مكونات املنهج اوبالنسبة أن وظيفة املنهج هي أد. ١٨البعض

، وأما مكونات منهج ١٩وهو أهداف وحمتوى واسرتاتيجيات تعليم وعملية التعليم والتقومي

الوسائل هي األهداف، واحملتوى، وطرق التدريس، و ) ثانية(اللغة العربية كلغة أجنبية 

  :  وتلخيصها كما يلي. ٢٠التعليمية، وأساليب التقومي

 هداف األ -١

يقصد �ذه األهداف جمموعة النواتج التعليمية اليت ينتظر أن يصل إليها 

التالميذ بعد مرورهم باخلربات اللغوية املختلفة اليت خططت هلم طوال هذه 

. وتنقسم األهداف التعليمية إىل قسمني، أهداف عامة وأهداف خاصة. املرحلة
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ات اللغة العربية يف �اية أما أهداف عامة هي ما ينتظر أن حيققه التلميذ من قرار 

أما اخلاصة فهي أصغر وأكثر حتديدا من العامة وميكن أن تتحقق يف . هذه املرحلة

وحدة دراسية معينة أو مستوى معني، وتكون مشتقة من األهداف العامة، ويتضح 

فيها ما يسمى باحلد األدىن لألداء أو درجة الكفاية اللغوية اليت ينبغي أن يكون 

وميكن تلخيص أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني  .٢١ذ هذه املرحلةعليها تلمي

  :٢٢بلغات أخرى يف ثالث أهداف رئيسية هي

الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها �ا الناطقون �ذه  أن ميارس  )أ 

ويف ضوء املهارات اللغوية األربع . اللغة أو بصورة تقرب من ذلك

 :يستهدف مايليية كلغة ثانية ميكن القول بأن تعليم العرب

تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمعون  )١

 .إليها

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحادث مع  )٢

 .الناطقني بالعربية حديثا ومعربا يف املعىن، سليما يف األداء

 .تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم )٣

  .بدقة وطالقة تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية )٤

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من   )ب 

 .اللغات أصوات ومفردات وتراكيب وففاهيم

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

  .ذي يتعامل معهوالبيئة اليت يعيش فيها وا�تمع ال. العريب

 محتوىال -٢

 املواقف جمموعة به الناطقني لغري العربية اللغة تعليم منهج يف باحملتوى يقصد

 وأيضاً  للطالب، املقدمة واالتصايل والثقايف اللغوي املضمون ذات التعليمية
                                                           

٢١
   ٢٧ ص). ٢٠٠٥ر الثقافة للنشر والتوزيع، دا: القاهرة(. تعليم اللغة العربية. مصطفى رسالن. 
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  ١٧٧ص . القرى
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 ممارسة طريق عن اللغة تعلم يف تسهم اليت واالتصالية والثقافية اللغويـة األنشطة

وعدة خصائص حملتوى منهج تعليم اللغة  .٢٣ملضمو�ا ومعايشـته ــاهل الطـالب

  :٢٤العربية هي

وميكن أن يتمثل . ية ثابتةإهلأن احملتوى يتضمن حقائق ومعايري وقيما   )أ 

ديث ذلك يف احملتوى الثقايف للمنهج، الحتوائه آيات قرآنية، وأحا

 .علمية قشريفة ، وقيما إسالمية وحقائ

وميكن مالحظة ذلك يف . ومهارات متغريةيتضمن احملتوى خربات   )ب 

 .تقدمي احملتوى اللغوي لبعض مهارات اللغة العربية

اللغوي والثقايف حاجات الدارسني : يراعي هذا احملتوى بشقية  )ج 

. وذلك لتغيري هذه احلاجات من فئة ألخرى. وخصائصهم وطبيعتهم

فالربغم من تشابه خصائص األطفال يف كثري من اجلوانب، إال أن 

ناك اختالفات فيما بينهم، خاصة أ�م من ثقافات خمتلفة، وبالتايل ه

ختتلف خلفيا�م الثقافية وتؤثر يف شخصيا�م وبالتايل منوهم اللغوي 

 . والثقايف

 .يراعي هذا احملتوى التكامل بني اجلانب اللغوي وبني اجلانب الثقايف  )د 

على اجلانب ويركز ). النظري والتطبيقي(يتناول هذا احملتوى اجلانبني   )ه 

التطبيقي املتمثل يف توظيف اللغة يف مواقف حياتية واقعة يستخدمها 

 .التلميذ األجنيب، نظرا أل�ا تليب حاجاته االتصالية

يعتمد هذا احملتوى على تقدمي األنشطة املناسبة للتالميذ األجانب   )و 

وهو يراعي عنصري . سواء أكانت أنشطة مباشرة أم غري مباشرة

مان واملكان، ويراعي طبيعة املتعلم بوصفه إنسانا له فطرته التغيري يف الز 

 .اليت فطره اللع عليها
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ارتباط هذا احملتوى بأهداف تعليم اللغة العربية للتالميذ غري الناطقني   )ز 

   �ا ارتباطا وثيقا

 التدريس طرق -٣

بنجاح الطريقة، وتستطيع الطريقة  -إىل حد كبري-وجناح التعليم يرتبط 

تعاجل كثريا من فساد املنهج، وضعف التلميذ، وصعوبة الكتاب السديدة أن 

املدرسي وغري ذلك من مشكالت التعليم وإذا كان املدرسون يتفاوتون مباد�م 

 .٢٥خطرامن حيث الطريقة أبعد أثرا، وأجل  وشخصيا�م فإن التفاوت بينهم

وظيفة الرتبية اختالف املربني يف فهم الوظيفة األساسية للرتبية، فمنهم من يرى أن 

إمنا هي الوصول إىل فهم الرتاث املاضي، ومنهم من يرى أن هذه الوظيفة إمنا هي 

مواجهة احلياة احلاضرة، وال شك أن كل رأى يستوجب طريقة خاصة يف 

 . ٢٦التدريس

واملقصود بطريقة التعليم اخلطة الشاملة اليت يستعني �ا املدرس، لتحقيق 

وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أساليب، . اللغةاألهداف املطلوبة من تعلم 

ومن أهم طرق تعليم . وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية، ووسائل معينة

اللغات األجنبية هي، طريقة القواعد والرتمجة، والطريقة املباشرة، والطريقة السعمية 

    .   ٢٧الشفهية، والطريقة التواصلية، والطريقة االنتقائية

 الوسائل التعليمية -٤

يقصد بالوسائل التعليمية يف جمال التعلم جمموعو من املواد تعد إعدادا 

وهي . حسنا، لتستثمر يف توضيح املادة التعليمية وتثبيت أثرها يف أذهان املتعلمني

تستخدم يف مجيع املوضوعات الدراسية اليت يتلقاها املتعلمون يف خمتلف مراحل 

ف األهداف اليت يقصد حتقيقها يف وتنوع هذه الوسائل وختتلف باختال. الدراسية
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   .٣١ ص .السابق مرجع .إبراهيم. 
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، ومن أنواع الوسائل يف تعليم اللغة العربية ٢٨املوضوعات املختلفة اليت تدرس هلم

    :هي

مثال الكتاب، والصور التعليمية، : مواد مطبوعة أو مرسومة )١

والرسومات، واخلرائط، واللوحات التعليمية، والشفافيات، والبطاقات، 

 والرموز 

 مثال أفالم ثابتة، وأشرطة صوتية، واسطوانات: بصرية ثابتةمواد مسعية  )٢

مثال أفالم متحركة، وأسرطة الفيديو، : مواد مسعية بصرية متحركة )٣

 . وأقراص احلاسوب

 التقويم -٥

يعترب التقومي وسيلة هامة حيكم �ا على مدى النجاح الذي حتقق من وراء 

، والطريقة، واألساليب اليت املنهاج، وحمتواه، وأهدافه: العملية التعليمية كلها

اختارها املعلم لتنفيذ مفردات املنهج، والطالب املتعلم ومدى ما حصل من معارف 

والتقومي كما نرى يشمل مجيع . ومهارات واجتاهات نتيجة مروره باملواقف التعليمية

أطراف العملية التعليمية، ويالزم هذه العملية يف كل خطوة من خطوا�ا، ويعكس 

اإلجيابية والسلبية للظروف واألحوال اليت حتدث فيها عملية التعلم، وبذلك  اآلثار

يزود هذه األطراف باألدوات اليت حيكم �ا على النجاح أو اإلخفاق ليصار إىل 

إعادة النظر يف مسرية أطراف عملية التعلم، بغية حتقيق األهداف املنشودة من 

د يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني ومن أهم معايري التقومي اجلي .٢٩هذه العملية

  :٣٠بلغات أخرى

تقومي الطالب يف مادة اللغة العربية : ارتباط التقومي بأهداف املنهج )١

ينبغي أن يعتمد على حتليل موضوعي ملناهجها، سواء من حيث 

                                                           
٢٨
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األهداف العامة أو اخلاصة أو من حيث املوضوعات الرئيسية أو 

موضوعي كذلك لعمليات الفهم  الفرعية، كما يعتمد على حتليل

والتفكري يف ابعادها األساسية وحتديد املهارات اليت يهدف املنهج إىل 

 تكوينها

تعليم اللغة العربية اليستهدف تزويد الطالب : مشول عملية التقومي )٢

مبجموعة من احلقائق اللغوية أو األدبية فقط، وإمنا يستهدف فوق 

. للطالب عقليا ووجدانيا ومهارياذلك حتقيق النمو الشامل املتكامل 

والشك أن هذا الشمول يفرض تنوع أدوات التقومي وعدم اقتصارها 

 .على الشكل التقليدي لالمتحانات

التقومي عملية تسبق العملية التعليمية وتالزمها : استمرارية التقومي )٣

وتتابعها، واملالحظة أن التقومي كما ميارس يف مدارستنا أشبه بعملية 

تأيت يف �اية العام الدراسي حيث يرتتب عليها اختاذ قرارت  ختامية

 .تتعلق مبستقبل الطالب

التقومي اجليد يقوم على أساس احرتام شخصية املعلم : إنسانية التقومي )٤

يف العملية التعليمية وينبغي أن يؤخذ  والطالب إن كال منهما شريك

إن . علمرأى الطالب يف قضايا كثرية خاصة بالتقومي وكذلك  امل

اجلانب اإلنساين يف التقومي يعين أيضا أنه ليس عقابا ولكنه اسرتاتيجية 

فعالة لتعرف واقع الطالب ومساعد�م على النمو الشامل وهو وسيلة 

أيضا لتحقيق قدر من العالقة اإلنسانية الطيبة بني املعلمني والطالب 

 .تائجهاإذا أ�م مجيعا مسؤولون عن العملية التعليمية شركاء يف ن

إن التقومي اجليد هو الذي يلتزم خبطوات األسلوب : عملية التقومي  )٥

وهو الذي يلتزم املعلم فيه باألسس . العلمي يف حل املشكالت

العلمية سواء عند حتديد أهداف التقومي أو إعداد األدوات أو تطبيقها 

 وهناك من الشروط العلمية اليت ينبغي أن. أو مجع البيانات أو حتليلها
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تتوفر يف أدوات التقومي سوف تناوهلا عند احلديث عن االختبارات 

 .اللغوية

التقومي اجليد أيض هو ذلك الذي يساعد على : اقتصادية التقومي )٦

  اقتصاد اجلهد والوقت واملال  

 حديثة في تعليم اللغة العربية  اتجاهات : المبحث الثالث  - ج

 الحديثة مفهوم االتجاهات -١

، أو أقبل بوجهه ٣١يتجه يعين أقبل-االجتاه وأصله اجتهاالجتاهات مجع من 

 ٣٣أي امليول معناه الوجهةمصدر من هذه الكلمات و  وأما كلمة االجتاه. ٣٢هعلي

orientationهو  ومرادفه باللغة اإلجنليزية
 oneطريق ذو اجتاه واحد مبعىن : ، مثال٣٤

way street . ٣٥قدمحيدث يعين عكس من –احلديثة من كلمة حدث كلمة و، 

واملراد �ذه املصطالح  .احلديثة هي عكس من القدمية فمرادفه هي اجلديدةومعىن 

لنيل األهداف املعينة بعملية تطوير أو تنمية لدى املعهد ما يعين الوجهة اجلديدة 

  .شيئ قدمي إىل شيئ جديد بدون تغيري معناه احلقيقي

 هي ا املعهد السلفي� اليت قام ديثة يف تعليم اللغة العربيةاحلجتاهات االوأما 

حماوالت املعهد لتطوير مكونات تعليم اللغة العربية األساسية وهي األهدف، 

وهذه احلالة تؤثر كثريا بزيادة  .ةواحملتوى، والطرق، وأساليب التقومي إىل حالة جديد

 املعهد السلفي ليس يف حمافظة الثقافة اإلسالمية حبفظه بلب اللغة العربية وظائف

     .هي االتصالو  هاأوسع من
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 اللغة تعليماتجاهات وقواعد أساسية في  -٢

النظر يف تعليم اللغة، جند أن هناك عدة عوامل تؤثر يف عملية  عند

 تدريسها، هناك العوامل اللغوية، والسيكولوجية، والبيئة، ومن الصعوبة مبكان

تأثري كل عامل على حده، ألن قوة تأثري كل واحد من العوامل السابقة  حتديد

خيتلف من وقت آلخر، وأيضا من الصعب التنبؤ بأي العوامل أكثر تأثريا من غريه 

جمموعة من القواعد على اللغة بيد أنه عند البدء يف تدريس اللغة ينبغي مراعاة 

  :٣٦األساسية وهي

 بوضوححتديد األهداف : القاعدة األوىل  )أ 

أساس املدخل الراسخ لتدريس أية لغة هو معرفة ما أهداف تعليمها، 

وال توجد أهداف مثالية أو منوذجية لتدريس اللغة، فاألهداف يتم 

معىن ذلك أنه من . وضعها تبعا للموقف التعليمي الذي يواجهه املعلم

الضروري التنبؤ باملهارة اللغوية اليت ستكون ذات فائدة أعظم 

، سواء أكانت هذه املهارة هي مهارة االستماع، أم احلديث، للدارسني

  .  أم القراءة، أم الكتابة

ينبغي أن تكون املناشط التعليمية انعكاسا ألهداف : القاعدة الثانية  )ب 

 .التعليم

عندما يتم حتديد األهداف فإنه ينبغي التأكد من أن اخلربة اللغوية قد 

ألهداف واملكونات املختلفة مت ختطيطها حبيث تكون انعكاسا كامال ل

 . هلذه األهداف

    التوازن بني األهداف واملناشط: القاعدة الثالثة  )ج 

وهذه القاعدة تتطلب أن تكون كمية كل منشط يف الفصل انعكاسا ملا 

يف األهداف الكلية، أي أن كل خطوة  عملية يف املوقف التعليمي متثل 

ن أن يقرءوا أو يكتبوا فمثال إذ كان هدفنا متكني التالميذ م. هدفا
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اللغة، فإن معظم ساعات االتصال سيتم تكريسها كلية للقراءة والكتابة 

ولو اقتصرت احتاجات الطالب لالستماع فالواجب قضاء . الفعليتني

  .معظم وقتهم يف االستماع ال يف غريها من مهارات اللغة

ىل اللغة ديثة يف تدريس اللغة النظر إاحلجتاهات االيضاف إىل ماسبق من 

على أ�ا أدة من أدوات االتصال، وأ�ا جمموعة من املهارات أو الفنون، وتكامل 

  :٣٧هذه املهارات، وتواز�ا، واجتماعيا�ا وإنسانيا�ا وفيما يلي تفصيل ملا سبق

 النظر إىل اللغة كأدة االتصال  )أ 

اللغة أداة االتصال بني جمموعة من اجلنس البشري، ووسيلة التفاهم 

بينهم وعند تدريس اللغة كأدة االتصال البد أن يكون من بني 

األهداف االهتمام بكفاءة االتصال، واالتصال يف حد ذاته مهارة 

. شديدة التعقيد حيث تتضمن أكثر من جمرد اتقان تراكيب لغوية

املنطوق مالئما ملستويات عدة منها هدف فينبغي مراعاة أن يكون 

املتحدث، والعالقة بني املتحدث واملتلقى، واملوقف، واملوضوع، 

  .  والسياق اللغوي

 اعتبار اللغة جمموعة من املهارات   )ب 

إن اهلدف الرئيسي اآلن عند تدريس اللغة يتحدد تنفيذيا بالرجوع إىل 

ومن . والقراءة والكتابةأربع مهارات أساسية وهي االستماع والتحدث 

هنا فإن األهداف اللغوية تتصل اتصاال وثيقا بنوع النشاط الذي يؤديه 

 .املتعلم

 تكامل مهارة اللغة و تواز�ا    )ج 

يقصد بتكامل مهارات اللغة أي أن هناك ترابطا بني مهارات اللغة من 

وهذا الرتابط يظهر جليا أثناء تعليم . استماع، وحتدث، وقراءة، وكتابة

وينبغي أيضا أن يكون تكامل بني الربنامج اللغوي واملواد األخرى . اللغة

                                                           
٣٧

   ٢٦-٢٤ص . مرجع نفسهرسالن، . 
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ومن مث ينبغي . ألن اللغة هي الوسيلة األساسية لتحصيل مجيع العلوم

 .  هلذه املواد أن تراعى يف تدريسها تنمية وتعضيد مهارات اللغة املختلفة

 اجتماعية اللغة و انسانيتها  )د 

وعة من الكلمات والرتاكيب، أو فليس تعلم اللغة جمرد حفظ جمم

جمموعة من املبادئ والقواعد، وإمنا تعلم اللغة عالوة على ذلك، 

استخدام فعال لكلمات اللغة وتراكيبها وقواعدها يف املواقف 

وهذا يستلزم من املهتمني بتعليم اللغة حتديد . االجتماعية املختلفة

ب عليها، ومعرفة مواقف احلديث اليومية، حىت يتم تدريب الطال

  . باإلضافة إىل مواقف الكتابة

 االتجاهات السائدة في تعليم اللغات األجنبية -٣

واحلقيقة أننا باستعراض تاريخ تعليم اللغات األجنبية على مدى فرتة زمنية 

طويلة، وبتحليل اخللفيات النظرية اليت تستند إليها املداخل املختلفة لتعليم اللغة  

ز بني تيارين رئيسني من التفكري، كل تيار منهما كلغة أجنبية نستطيع أن مني

ورمبا نستطيع . يشكل نظاما متكامال من األساليب الفنية املالئمة جلوهر تفكريه

أن يأخذ  -من وجهة نظر أصحابه–أن منيز تيارا ثالثا هو ذلك الذي استطاع 

من موقفا وسطا بني التيارين الرئيسني فيأخذ من أحدمها بعض األساليب ويأخذ 

ونستطيع . الثاين بعضا آخر مبا جيعل اجلمع بينهما أكثر فعالية يف عملية التدريس

االجتاه "والتيار الثاين  "االجتاه التقليدي الشكلي" أن نطلق على التيار األول 

باألسس  أما التمييز بني االجتاهني فيقوم على أساس أنفعهما يف الوفاء" النشاطي

التدريس، ولقد ظهر ما بني االجتاهني من خالف منذ العقلية ملختلفة طرق 

  .٣٨املراحل املبكرة لتعلم وتعليم اللغات الكالسيكية

                                                           
٣٨

حقوق (. تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه، مداخله وطرق تدريسه. حممود كامل الناقة. 

   ٥٩ص ). ١٩٨٥الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، 
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يعتمد التقليديون بشكل كبري يف تعليم اللغة على األسلوب القياسي فهم 

يبدأون بالقاعدة، مث يطبقو�ا يف أمثلة، أما النشاطيون فيفضلون أن يفهم التلميذ 

ويستوعب كيفية تعميها، مث يقوم باستخدامها بطرق متعددة ويف نفسه القاعدة 

وإذا كان التقليديون يهتمون اهتماما كبريا ومتقنا بالتفاصيل الدقيقة . مواقف خمتلفة

إن النشاطيني يتمسكون دائما باملدخل الوظيفي للرتكيب اللغوي جدا للقواعد، ف

بشكل قابل للتطبيق حيث يتكلم التالميذ من خالله بطريقة أكثر فائدة و 

  .٣٩واالستخدام تاركني كشف النادر والشاذ من اللغة للمراحل املتقدمة من التعليم

وترتيبا على ذلك جند أن تدريس التقليديون يقوم على التدريب املصطنع 

الذي يؤدي إىل استخدام اللغة اللغة استخداما صناعيا، كما يقوم على تأكيد 

بينما يهدف تدريس . مة يف األعمال األدبيةاللغة املكتوبة املستخدخصائص 

النشاطيني أوال إىل بناء الثقة بني الطالب وبني أشكال اللغة املستخدمة يف عملية 

االتصال اليومية الشفهية والكتابية، أما تدريس األشكال األدبية الراقية من اللغة 

  .٤٠فإ�م يؤجلو�ا إىل املراحل املتقدمة من التعليم

واحلقيقة أن اإلجراءات اليت يتبعها التقليديون يف حجرات الدراسة تؤدي إىل 

أن يكون موقف الطالب من عملية التعليم موقفا سلبيا، ألنه يتلقى ما يفرض 

بطريقة آلية، أما اإلجراءات اليت يتبعها النشاطيون فتهدف إىل حتقيق إجيابية : عليه

إشراكا فعليا يف هذه العملية من أجل  التلميذ يف عملية التعليم وذلك بإشراكه

  .٤١هلذه املهاراتاالستخدام النشاط واملستمر  تنمية مهاراته اللغوية عن طريق

وقد أدى االختالف بني االجتاهات واملداخل املتعددة لتعليم اللغة كلغة 

أجنبية إىل وضع مهارات اللغة األربع يف نظم ختتلف فيها أولويات تدريسها، 

ديني مييلون إىل إعطاء قيمة كربى للقراءة والكتابة  املتقننة والدقيقة فنجد التقلي

اليت تظهر فيها القدرة على الرتمجة بينما جند النشاطيني يركزون اهتمامهم على 
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  ٦٠رجع نفسه، ص م. 

٤٠
  ٦٠رجع نفسه، ص م. 

٤١
  ٦٠نفسه، ص رجع م. 
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على أنه جيب أن . الفهم واحلديث الشفويني كأسس لالنطالق يف القراءة والكتاب

" عملية تدريس فقط" إطار أنه نالحظ أن املدرسني الذين ينظرون إىل عملهم يف

مييلون إىل املدخل التقليدي أما املدرسون الذين يعتربون التدريس بالنسبة هلم 

عملية يتفاعل من خالهلا التلميذ واملعلم ويتعلم التلميذ من خالهلا كيف يعمل 

  .٤٢ويكتشف العالقات ويستخدم ويعمم فإ�م مييلون إىل مدخل النشاطيني

  ة في تعليم اللغة العربيةاالتجاهات الحديث -٤

من أهم االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة، واليت بدأ التبشري �ا منذ بداية 

، فليس هناك قواعد وحدها القرن العشرين تدريس اللغة على أ�ا وحدة متكاملة

كون اللغة، وتعلم  صلة، وإمنا تتكامل هذه الفروع لتالآدب وحده، والقراءة منفاو 

رسالن يف كتابه عن يتضح . ٤٣تتضح وظائفها اتضاحا كامالكوحدة، حىت 

  :٤٤االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة مايلي

مهارات اللغة، من استماع وحتدث وقراءة وكتابة،  تكاملالرتكيز على  )١

كيب اللغوية مع مراعاة التوازن بني هذه املهارات فال ا باإلضافة إىل الرت 

 .تطغي مهارة على أخرى

القراءة بؤرة العمليات املعرفية اخلاصة بالقارئ، أي يتم تدريس اعتبار  )٢

 .اللغة من خالل نص قرائي

زيادة االهتمام باجلانب الصويت للغة، وتدريب التالميذ على النطق  )٣

 الصحيح وإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة 

مراعاة الوظيفية يف تعليم اللغة، أي يتم تعليم اللغة من خالل مواقف  )٤

ية، كما أن ما يتعلمه التالميذ داخل فصول اللغة يستخدمونه حيات

 .وميارسونه يف مجيع مناشط حيا�م اللغوية
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  ٦٠رجع نفسه، ص م. 

٤٣
أساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية . فتحى علي يونوس وحممد كامل الناقة و علي أمحد مدكور. 

   .٣٣ص ). ١٩٨١دار الثقافة للطباعة والنشر، : القاهرة(. الدينية

٤٤
   ٤١ص  .مرجع السابق رسالن،. 
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جعل تعلم اللغة يتسم باملتعة والبهجة والفرحة عن طريق اختاذ امللح  )٥

مع توظيف الفلكلور الشعيب . والفكاهات األدبية مدخال لتعليم اللغة

 .الكتساب مهارات اللغة املختلفة

احلس الرتكيز على اجلانب التذوقي يف تعليم اللغة، لتنمية مهارات  )٦

التذوقي واألديب لدى التالميذ، ولصقل أذواقهم، وختفيف حدة 

 .التوترات اليت حتيط �م نظرا لتسارع ايقاع العصر الذي يعيشون فيه

مراعاة ميول التالميذ القرائية، واالسرتشاد مبفردا�م وتراكيبهم    )٧

 ذلك عند بناء كتب اللغة العربيةالشائعة، و 

تأكيد الصلة الواضحة ما بني القراءة والكتابة، ويتضح ذلك يف مهارة  )٨

التلخيص اليت تربط القراءة بالكتابة، حيث أن الكاتب يقرأ بداية 

لآلخرين مث يعيد صياغة ما قرأ من جديد، مع خرباته من خربات 

 .اآلخرين

اهج الدراسية املختلفة، عن طريق تأكيد على تعليم اللغة من خالل املن )٩

مناهج العلوم والرياضيات والدراسات االجتماعية والفنون التعبريية من 

 . رسم وموسيقى



 
 

  ٣  ٠  

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

 ومدخلهالبحث  منهج  - أ 

قال رحيم وكما ، ١التحليلي مبنهج البحث الوصفي يف هذا البحث الباحثة تماق

املنهج الوصفي هو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة "يونس أن 

يف احلاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها أو بينها 

اليقتصر البحث الوصفي على مجع البيانات واحلقائق وتصنيفها، و . ٢"وبني ظواهر أخرى

وتبويبها، باإلضافة إىل حتليلها التحليل الكايف الدقيق املتعمق بل يتضمن أيضا قدرا من 

يف  االجتاهات احلديثة الباحثة تصفو جبانب ومناسبا من ذلك، . ٣التفسري هلذه النتائج

وتفسري عميق  إىل حتليل ت الباحثةاجحتاعهد الرفاعي مبعهد النور وم تعليم اللغة العربية

مبعهد تعليم اللغة العربية  يف االجتاهات احلديثةاملعربة عن و لنيل املعلومات الواضحة  عنها

   .احلاضر واملاضي الزمن يفالنور األول ومعهد الرفاعي األول 

منهج  ه الباحثة يف هذا البحث هوتتبعاملنهج الوصفي التحليلي الذي ا نوعوأما 

هم تركز على فمن نوع منهج دراسة احلالة، وهذه الدراسة  املتعددة املواقع دراسات

وهذا املنهج نوع من أشكال منهج ، البحث يف ميداين الظاهرة أو احلالة الواقعة

حبث متعمق يف "أن دراسة احلالة هي  ا قال رجاء وحيد دويدريمك  .الدراسات احلالة

حالة من احلاالت، وحبث يف العوامل املعقدة اليت أثرت فيها، والظروف اخلاصة اليت 

                                                           
1
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   ٨٧ص ). ٢٠٠٢مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، 
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يف هذا البحث و  .٤"أحاطت �ا، والنتائج العامة واخلاصة اليت نتجت عن ذلك كله

يف تعليم اللغة العربية يف معهد النور األول  االجتاهات احلديثةقصد بالظاهرة هي ي

 .يف تعليم اللغة العربية يف معهد الرفاعي األول االجتاهات احلديثةو 

ألن البيانات احملتاجة  الباحثة املدخل الكيفي لتعرب بيانات حبثها، تستخدموا

والبيانات الكيفية أو النوعية هي البيانات اليت بالباحثة هي من نوع البيانات الكيفية، 

جتمع تأخذ شكل الكلمات أو الوصف بدال من األرقام، والنتائج املكتوبة للبحث 

حتتوي على اقتباسات من البيانات لتوضيح وتقوية العرض، واملعلومات اليت مجعت 

و، والوثائق مصادرها املقابالت، واملالحظة امليدانية، والصور، واألشرطة، والفيدي

  .٥والسجالت الرمسية األخرى الشخصية، واملذكرات،

أوال، حتديد : وأما خطوات دراسات احلالة املناسبة هلذا البحث على النحو التايل

تتطلب هذه اخلطوة حتديدا ملوضوع الدراسة أو الظاهرة املدروسة : أهداف الدراسة

خمطط البحث أو الدراسة،  ثانيا، إعداد. وكذلك حتديدا لوحدة الدراسة وخصائصها

وهذه اخلطوة ضرورية أل�ا تساعد الباحث يف حتديد مساره واجتاه سريه، حيث متكنه من 

حتديد أنواع البيانات واملعلومات املطلوبة والطرق املناسبة جلمعها وأساليب حتليلها، ثالثا، 

واضحة وكافية  مجع البيانات األولية والضرورية لفهم احلالة أو املشكلة، وتكون فكرة

ظيم نرابعا، ت. عنها، أي توسيع قاعدة املعرفة عن احلالة أو املشكلة املطلوب دراستها

. وعرض وحتليل البيانات باألساليب اليت يرى الباحث أ�ا ختدم أهداف حبثه ودراسته

خامسا، النتائج والتوصيات ويف هذه املرحلة يوضح الباحث النتائج اليت مت التوصل إليها 

  .٦يتها وإمكانيات االستفادة منها يف دراسات أخرىوأمه
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 البحث اميدان  -ب 

يف هذا البحث ركزت الباحثة على املعهدين الذين يتخصصان يف ترقية كفاءة قراءة  

كتب الرتاث مساعدا بالقواعد اللغوية احملفوظة فقط، ولكن ال يهمال أن يرقيا كفاءة 

ويف هذا املبحث ستبينها الباحثة . تعليم اللغة العربية األخرى سوى القراءة وحفظ القواعد

  :املعهدينهذين حملة خمتصرة عن 

 جاوى الشرقيةماالنج بولوالونج  للبنات األول معهد النور -١

بولوالونج ماالنج جاوى  ٦-٢/يقع هذا املعهد يف شارع ديفونوجورو الرابع

الثاين، معهد النور األول، و  النور وهو معهد هدااملع ةثالثفيه  يتكونو . الشرقية

 النور عهداللغة العربية مب تعليمهذا البحث يف ز يوأما ترك. الثالثمعهد النور و 

الذي جيري باملدرسة الدينية وتعليم اللغة العربية الذي جيري يف  للبنات األول

والقواعد اللغوية كتب الرتاث مازالت تعلمت الطالبات يف هذا املعهد  و  .نهاكمس

فيه الطالبات متنوعة، بعضهن يدرسن يف املدرسة الثانوية، تسكن و  .يف تعليمه

املدرسة العالية، وآخرون يف جامعة العلي للعلوم كتب الرتاث وبعضهن يف 

)STIKK( طالبة، وأشار هذه البيانات أن هذا املعهد مازال  ٦٠٠، وعددهن تقريبا

 .يرغب يف قلوب الطالبات حىت هذا العصر

 كي ماالنج جاوى الشرقيةنج ليونداكللبنات  األول معهد الرفاعي  -٢

ماالنج جاوى ليكي ج نكوتاونج رقم األول كوندايقع هذا املعهد يف الشارع  

الرفاعي ومها معهد الرفاعي األول ومعهد  معهدينمن  املعهدهذا  يتكون .٧الشرقية

األول مبدرسة الرفاعي الدينية تعليم اللغة العربية كز يف وأما هذا البحث ير  .٨الثاين

أخربت  الباحثة يف الدراسة املبدائية تموحني قا. هكنا سوتعليم اللغة العربية يف م

 ة مازالت تستخدم يف تعليم اللغة العربيةليديقتمسؤولية املدرسة الدينية أن الطرق ال

  .مبعلمي اللغة العربية ةاملطور  الرتاثكتب مهما كانت الكتب املستخدمة هي  

 

                                                           
7. http://alrifaiemalang.blogspot.com/2001/04/visi-dan-misi.html. Tanggal 1 Januari 2014. 
8. www.alrifaiemalang.com. Tanggal 1 Januari 2014 
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 ضور الباحثةح  -ج 

 فكان لزاما عليها. ثهاالبحث لبح من أدوات اةحث، تكون الباحثة أديف هذا الب

نات مث حتلل وتفسر أن تركز البحث، وختتار ا�يبني كمصادر البيانات، وجتمع البيا

 ونناسوطييونو من سوجيكما نقل ،  نتائج البحث األخرية من حبثهاحىت جتد  تستنتجو 

خطوات البحث، ، و كل شيئ إما يف مشكالتهأن يف البحث الكيفي ماظهر  

. ٩ليس هناك خيار آخر إال جعل الباحثة أداة من حبثهافالنتائج األخرية، والفرضيات، و 

 البياناتع مجابة أسئلة البحث جبح األجوبة إلمن أجل ذلك، أصبحت الباحثة مفتا و 

دليل البحث هد أن تعدل يف إجراء عملية حبثها مناسبا بت، وجتجودة واملناسبة ببحثهاو امل

   .املوجود

  ومصادرها البيانات  - د 

  :يف هذا البحث هيللها الباحثة جمع وحتتالبيانات اليت س

 معهد الرفاعي األولو  األوليف معهد النور  أهداف تعليم اللغة العربية - ١

 معهد الرفاعي األولو األول يف معهد النور  حمتوى تعليم اللغة العربية - ٢

 معهد الرفاعي األولو األول يف معهد النور  طرق تعليم اللغة العربية - ٣

 معهد الرفاعي األولو األول يف معهد النور  تقومي ملادة اللغة العربية أساليب - ٤

 إىل اجتاهات حديثة تعليم اللغة العربية هوجيتلحماوالت هذين املعهدين  - ٥

 لبحث من الكلمات واألعمال بزيادةهذا ا تاوبالنظر إىل البيانات السابقة، تتكون بيان

جمييب البحث  منا الباحثة �جدوو . ١٠ةالوثائق املناسبة أل�ا من نوع البيانات الكيفي

   :همو  ،مصادر البحث ونيكون نالذي

 معهد الرفاعي األولمريب  و األولمعهد النور  مربية - ١

حماوالت هذين و  تعليم اللغة العربية البيانات عن أهداف ماهمن الباحثة تنال

 .إىل اجتاهات حديثة اللغة العربيةتعليم  هوجيتلاملعهدين 

                                                           
9. Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D . 

Cet- 16. (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 306 
10

. Moleong, Lexy J. Edisi Revisi. Cet- 24. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007). 
Hlm 157. 
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 .معهد الرفاعي األولو األول عهد النور مبالعربية  اللغة معلمو - ٢

تعليم اللغة  أهداف احلديثة يف تاالجتاها البيانات عنمنهم الباحثة  تنال

إىل  ههوجيتلحماوالت هذين املعهدين و  ه، وتقوميه، وحمتواه، وطرقالعربية

 .اجتاهات حديثة

 معهد الرفاعي األولو األول يف معهد النور  الباتالط - ٣

      .طرق تعليم اللغة وتقوميحمتوى و عن  منهن الباحثة البيانات تنال

 ق املوجودة الوثائ - ٤

وحماوالت  وهي البيانات املتعلقة باالجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية

 ،ودليل أنشطة تعليمية ة،ب املدرسيمثل الكت يف توجيهه ينعهدهذين امل

 .وبيانات إلكرتونية ،وحمتوى املدرسي

  وأدواتها أساليب جمع البيانات  - ه 

  :مجع البيانات، وهي ساليب الباحثة يف هذا البحث ثالثة أ تستخدما

 املالحظة  - ١

حداث هي عملية مراقبة أو مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت واأل

واجتاها�ا وعالقا�ا بأسلوب علمي منظم  ومكونا�ا املادية والبيئة ومتابعة سريها

وخمطط وهادف بقصد التفسري وحتديد العالقة بني املتغريات والتنبؤ بسلوك الظاهرة 

  .١١وتوجيهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته

يف  االجتاهات احلديثة مباشرة عن وجود الباحثة تالحظ يف هذا البحثو 

مهعد الرفاعي األول كوندانج بولوالونج و  األولعهد النور تعليم اللغة العربية مب

، حىت يف املعهد ةاليومي يةالتعليم األنشطةب اهتماما ليكي مباالنج جاوى الشرقية

 :�ذا األسلوب هي فةاملكتشوالبيانات  .تفهم فهما عميقا ما حدث يف الواقع

 .الرفاعي األولمعهد و  األولالعربية يف معهد النور  طرق تعليم اللغة  )أ 

                                                           
١١

منهجية البحث العلمي، القواعد واملراحل . حممد عبيدات وحممد أبو نصار وعقلة مبيضني. 

  . ٧٤-٧٣ص ). ١٩٩٩دار وائل للنشر، : عمان(. والتطبيقات
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معهد الرفاعي و  األولالعربية يف معهد النور  تقومي ملادة اللغة أساليب  )ب 

 األول

إىل اجتاهات  تعليم اللغة العربية هلتوجيحماوالت هذين املعهدين   )ج 

 حديثة

  :األدوات اإلضافية سوى نفسها وهي الباحثة تستخدمولنيل تلك املعلومات ا

املالحظة لرتكيز عملية املالحظة إىل األشياء اهلامة عن  دليل  ) أ

وحماوالت  ،وتقوميه تعليم اللغة العربيةطرق يف  االجتاهات احلديثة

نشطة األوفيه دفرت . هماتعليم اجتاهات هوجيتلهذين املعهدين 

يف تعليم اللغة  االجتاهات احلديثةعملية  متعليمية املوجودة اليت تدعال

إال دة يف الدليل فتعطي العالمة فيه و وإن كانت األنشطة موجو  العربية

  .)Sign System( ١٢بنظام العالمة ، وهذه العملية تسمى�مل

تعليم اللغة طرق  وجود االجتاهات احلديثة يف تعزيزآلة التصوير ل  ) ب

ولتسجيل بالصور املناسبة  ههيجو تلحماوالت وتقومي ملادته و  العربية

    .بفيديو وصورها العربية يف املعهدعملية تعليم اللغة 

 الشخصية املقابلة - ٢

هي حمادثة موجهة بني القائم باملقابلة وبني شخص أخر أو عدة 

ها الباحثة النيل البيانات اليت مل تر  احلرة الباحثة املقابلة تستخدما. ١٣أشخاص

الباحثة تبحث والبيانات اليت . ومل تفهم بتحليل وثائق املعاهدباملالحظة املباشرة 

   : هي املقابلةب

  هتقوميه، و تعليموحمتواه، وطرق ، أهداف تعليم اللغة العربية  )أ 

إىل اجتاهات  تعليم اللغة العربية هوجيتلحماوالت هذين املعهدين   )ب 

 حديثة

                                                           
12. Arikunto, Suharsimi. Edisi Revisi. Cet-14. Prosedur Penelitian, suatu pendekatan 

praktik. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010). Hlm 200  
١٣

  . ١٣١ص  .مرجع السابق. صابر. 
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إجابة ا�يبني املوجودة يف هذين وتفهم حىت تقنع والتقف الباحثة يف عملية املقابلة 

 اللغة العربية ومعلمو مدير املعهد والبحث هلذه البيانات ه وجميبو .ناملعهدي

البيانات ولنيل تلك  .التعليم هذا قيام يف عملية ونيشرتكم أل� الطالباتو 

ريد تي املوضوع األساسي الذحيتوى على ي الباحثة دليل املقابلة الذ تستخدما

 تعليم اللغة العربية يف االجتاهات احلديثة عن يف املقابلة وهي ه الباحثةأن تبحث

يف  وخوفا من اخلطأ .وجيه تعليمهما إىل اجتاهات حديثةتين لحماوالت املعهدو 

 نياملعلمة مسجل الصوت لتسجيل صوت املدير و الباحثاستخدمت ماع، الس

  .يف عملية املقابلة حني يتحدثون الطالباتو 

 توثيقي - ٣

والوثائق املقصودة  .١٤واستعماال�االوثائق  ونقل وجتميع وتصنيف حتليلهو 

 البياناتو  ، ومادة االمتحاناملستخدمة يف تعليم اللغة العربية ةب املدرسيتعين الكت

 الذي حيتوى على دفرت التوثيقيالباحثة استخدمت  ذا األسلوبوهل .ةاإللكرتوني

هل هناك و  ؟ االجتاهات احلديثةع الوثائق املبحوثة، هل الوثائق تدعم ا نو أ

تقومي و خدمة والطرق املست هداف تعليم اللغة العربية وحمتوىيف أ االجتاهات احلديثة

الباحثة آلة استخدمت يف توثيقي  هاوجود ولتعزيز .املوجودة اليت تعرب بالوثائق

 . التصوير

 أسلوب تحليل البيانات  - و 

يف  ناوبرموه يلسحتليل البيانات التفاعلي كما يقرتح م أسلوبالباحثة استخدمت 

البحث من نوع البحث الكيفي، فالبد على الباحثة أن حتلل  ألن هذا ١٥سوجييونو

عملية ال هذه وبعد مجع البيانات يف وقت معينة، وجتري البيانات أثناء عملية مجع البيانات

   :األسلوب هي هلذه مراحلوأما  .ناملعهدي نذي� املرجوة د الباحثة البياناتحىت جت

  

 
                                                           

  .٣٧٥ص  .مرجع السابق. دويدري. ١٤
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. Sugiyono. Op.Cit. Hlm. 338-345 
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 البيانات تصنيفمرحلة عملية  - ١

ملراجعة دفتار  الباحثة املناسبة مث تعيد االبيانات باألساليب وأدوا�مجع بعد 

تها بتلخيص، صنف، مث لبيانات املرجوةكافية إجابة األسئلة لامليدانية لتحقيق  

عن  تحبث، و ، وتركيز إىل البيانات املهمةةاألساسيالبيانات  تختار وا

 ولكنالبيانات الغريبة وغري املعروفة  الباحثة تجدوإذا و . وأمناطها هاموضوع

ف املعلومات اجلديدة عن اكشستتعمق فيها التببحثها فعليها أن متعلقة 

     يف تعليم اللغة العربية االجتاهات احلديثة

  مرحلة عملية عرض البيانات - ٢

لتعبري البيانات  بالنص القصصي هاتصنيفالباحثة البيانات بعد  تعرض

  .املوجودة

 االستنباط مرحلة عملية - ٣

الباحثة بعملية  تمباحثة أن بيانات حبثها متشبعة، فقاوإذا أحست ال

وسوف يتغري يف  وأما االستنباط األول هو االستنباط املؤقت. االستنباط

 خمتلفا من ذلك،. الباحثة البيانات اجلديدة لتقويهوقت آخر حينا ال جتد 

الباحثة يف علمية مجع  تمباحلجة القوية عند قااالستنباط األول دعم وإذا 

   .البيانات بعده فصدق هذا االستنباط

  :فيمكن تصور حتليل البيانات بالشكل التايل

  

  

  

  

  

  
  

  تحليل البيانات التفاعلي:  ١،٣ ةرسوم البيانيال            

 عرض البيانات مجع البيانات

تصنيف البيانات 

 خالصة
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حىت  العملية هذهل، أن هناك ربط بعضهم بعضا، وال تقف اجلدو بالنظر إىل هذا 

  .  كل ميدان البحثت الواضحة املرجوة لالباحثة البيانا تحصل

 املقارنة املواقعوبعد حتليل البيانات لكل املعهد، قامت الباحثة بتحليل 

)multisites analysis ( واقعاملكما نقلت ألفة من بوجدانج وبكلونج، أن دراسة 

اإلستقرائي  املدخل ر النظري، ولذلك املدخل املستخدم هويطو تيل لاملتعددة مت

وهذه اخلطوات هلذا . ١٦لها مث تطوير النظري وفخصهاملصممي جلمع البيانات وحتلي

  :١٧ املدخل

 .تطوير التعريف األول وبيانه يف الظواهر املعينة - ١

 .السابقاملرجوة حىت اجياد التعريف مجع البيانات لنيل النتائج  - ٢

تصميم التعريف أو بيانه حينا مقابلة احلاالت اجلديدة اليت غري  - ٣

 مطابقة بالتعريف املصمم

حبث املعلومات املتعلقة باحلاالت اجلديدة اليت غري مطابقة بالتعريف  - ٤

 املصمم

تعيني تعريف الظواهر مرة ثانية وترتيب بيانه حىت تنال الباحثة  - ٥

 العالقات العامة منه

ونالت الباحثة  بعد انتهاء حتليل لكل املواقع املوجودةاملقارنة قع احتليل املو عملية  جتري

ا بصناعة األمناط لكل احلالة واجلدوال املقاران بينهما النتاج هتدجممث أ، ااخلالصة منه

وهذا مناسبا  .حىت تنال النتائج األساسية من هذا البحثا أو لتصميمه ةاألساسي ةالنظري

هو حتليل الذي جيري بعد تلخيص  املقارنة قعاحتليل املو  يني أن. برأي روبورت ك

الذي يقرتح يني دراسات املواقع املتعددة املشكالت يف موقعي البحث، ولتوضيح عملية 

 يف كتابه، ستقدمها الباحثة على حسب الرسوم التايل
١٨:  

  

                                                           
16. Ulfatin, Nurul. Cet-2. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan 

aplikasinya . (Malang: Bayumedia Publishing, 2014). Hlm. 255 
17 . Ibid. Hlm 256 
18

. K. Yin, Robert. (Penerj. M. Djauzi Mudzakir). Ed-1. Cet-12. Studi Kasus, desain dan 
metode. (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Hlm 61. 
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  )المتعددة المواقععملية إجراء دراسة  : ٢،٣ ةالرسوم البياني(

مث هذه العملية تستمر إىل تصميم النظري وتطويرها حىت تنال  .منهما طااخلالصة لكل ميدان البحث مث استنب، بدأ حتليله من من هذا الرسم

النتائج األخرية  بة، والتقف هذه املناقشة حىت جتدالباحثة النتائج األخرية، وهذه العملية متكن أن تعملها بالباحثة حني ناقستها مع النظرية املناس

 .املوقعنياملعربة من هذين 

ريتطوير النظ  

  ١نتائج البحث 

اختيار 

 املشكالت

مجع البيانات 

١يف امليدان   

٢نتائج البحث   

خالصة بني 

 املوقعني 

ريالنظ تصميم  

تطوير النظري 

 املصمم

 النتائج األخرية

تصميم أدوات 

مجع البيانات  احلبث

٢يف امليدان   

 التصميم  قعااملو لكل  هاحتليلمجع البيانات و  املتعددة قعاحتليل املو 
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 صحة البيانات فحص  -ز 

صحتها، وهي تتكون  فحصالباحثة إىل عملية  تحتاجلنيل البيانات الصحة، ا

  :١٩من أربع مراحل

 . )املصداقية الذاتية(لصدق ا - ١

ل املالحظة، وترقية على وهي طو  البيانات صدقلفحص  ستة طرق هناك

 فحصالسلبية، و  األصحاب، وحتليل املشكالتناقشة مع د، والتثليث، ومو اجله

طريقة ، وهي التثليثالباحثة طريقة استخدمت وأما يف هذا البحث  .ا�يبني

صدق البيانات املوجودة من املصادر البيانات، وطرق مجع البيانات،  فحص

وأهداف هذه الطريقة هي . البحث يف ميداين الباحثةها تنالاليت  وأوقات مجعها

، بالنظر البحث ميدايناحلقائق يف مع  املوجودةالبيانات  مدى مناسبة الستكشاف

 .ختلفةوأوقا�ا امل مجع البيانات إىل البيانات احملصولة من املصادر املتنوعة، وطرق

  :ولتوضيح هذه الطريقة، ستبينها الباحثة يف مايلي

  

  

  

  

  

  )مصادر البيانات فيالتثليث :  ٣،٣ ةرسوم البيانيال(

  

  

 

  

  )طرق جمع البيانات فيالتثليث :  ٤،٣ةرسوم البيانيال(
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املعلم/املعلمة  الطالبات 

 املشرف أو املربية

 املالحظة املقابلة

 التوثيقي



٤١ 
 

  

  

  

  
  

  )البيانات أوقات جمع فيالتثليث :  ٥،٣ ةرسوم البيانيال(

عملية الباحثة يف حبث احلقائق املوجودة يف ميدان  واملراد �ذه الرسوم هي 

 .االبحث وتقار�ا وإذا مناسبة بعضهم بعضا، فصار هذه البيانات صدق

 )املصداقية اخلارجية(امكانية االنتقال  - ٢

نتائج حبثها، ولذلك البد  فوائدالباحثة إىل أي مدى  تعقديف هذه املرحلة 

ميكن  حىت حةاضعلى الباحثة أن تفسر نتائج بيانا�ا بتفسري جيد واجلمل الو 

   .حاالت أخرىها يف او ها أو يستخدماو الباحثون اآلخرون أن يطبق

 )التأكيد(احليادية و ) التطابق( االعتمادية - ٣

مبساعدة ها معا فحصالباحثة أن ت تعالرابعة، استطاو ويف املرحلة الثالثة 

وال ميكن للباحثة أن تنال البيانات . املشريف لتحكيم البيانات وعملية مجعها

 كيفو  هامشكلة حبثما تكتب وجب على الباحثة أن و  .بدون األساليب املناسبة

بنتائجها عمليات البحث  ناسبت اوإذ .مجع بيانا�ا، وكيف طرق خطوات حبثها

 .موضوعية شك أن هذه البيانات اعتمادية و فال

 

 

 

 

 

 

 

 صباحا �ارا

 ليال
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  :وأما تلخيص من البيانات املرجوة وطرق مجعها سوف توضيحها على حسب جدوال التايل

  :٢جدول 

   البيانات ومصادرها وأسالب جمعها وأسلوب تحليلها 

  تحليل  اإلضافية دواتاأل  أساليب جمع البيانات  مصادر  بيانات  أسئلة  رقم

حديثة يف جتاهات االما   ١

مبعهد  تعليم اللغة العربية

بولوالونج  األولالنور 

ومهعد الرفاعي األول  

ندانج ليكي مباالنج و ك

  ؟ جاوى الشرقية

  مدير املعهد  .١  أهداف تعليم اللغة العربية

  معلمي اللغة العربية .٢

  دليل املقابلة .١  املقابلة الشخصية

  مسجل الصوت .٢

حتليل لكل 

املواقع مث 

 حتليل املواقع

  املقارنة
  معلمي اللغة العربية .١  حمتوى تعليم اللغة العربية

  اتالطلب .٢

  دليل املقابلة .١  املقابلة الشخصية

  مسجل الصوت .٢

  الكتاب املدرسي .١  حمتوى تعليم اللغة العربية

 يةدليل أنشطة اليوم .٢

 يف املعهد

  البيانات  اإللكرتونية .٣

 دفرت التوثيقي .١  توثيقي

  وآلة التصوير .٢

أساليب  طرق التعليم و

  التقومي ملادة اللغة العربية

  معلمي اللغة العربية .١

  الطلبات .٢

  دليل املقابلة .١  املقابلة الشخصية

  مسجل الصوت .٢

  دليل املالحظة .١  املالحظة املباشرةأنشطة تعليم اللغة طرق التعليم و أساليب 



٤٣ 
 

  آلة التصوير .٢  العربية اليومية  التقومي ملادة اللغة العربية

هذين كيف حماوالت   ٢

املعهدين الجتاه تعليم اللغة 

  العربية

هذين املعهدين حماوالت 

  الجتاه تعليم اللغة العربية

  مدير املعهد 

  معلمي اللغة العربية

  دليل املقابلة .١  املقابلة الشخصية

  مسجل الصوت .٢

  حماوالت أو 

  أنشطة املعهدين 

  املالحظة

  املباشرة

 دليل املالحظة .١

  آلة التصوير .٢

  وثائق عن 

  حماوالت املعهدين

    دفرت التوثيقي .١  توثيقي

 

  



 
 

٤٤ 

  الرابع فصلال

  ومناقشاتها نتــــــــــــــــــائج البحث

  

 نتائج البحث: المبحث األول  - أ

تقدمي الباحثة يف هذا املبحث نتائج البحث اليت تتكون من االجتاهات احلديثة يف 

النج جاوى الشرقية يف مامبعهد النور األول ومعهد الرفاعي األول تعليم اللغة العربية 

 . إىل اجتاهات حديثة تعليم اللغة العربيةه وجيتوحماوال�ما ل

 في تعليم اللغة العربية بمعهد النور ومعهد الرفاعي االتجاهات الحديثة  -١

االجتاهات احلديثة �ذين املعهدين تركز يف أهداف تعليم اللغة العربية، 

الباحثة عن هذه االجتاهات مبعهد النور   وستبني. ، والتقوميتعليموحمتواه، وطرق ال

  :ل ومعهد الرفاعي األول يف مايلياألو 

 معهد النور األول بولوالونج ماالنج  ) أ

طالبات هذا املاضية، وال شك أن  ةأسس هذا املعهد منذ أربعة وسبعني سن

 هتمامال املعهد مع مرور الزمان، بدأ. لديها القدرة على قراءة كتب الرتاثاملعهد 

وجرى . من قبل اوهي مهارة الكالم اليت مل يهتم � من اجلانب اآلخرتعليم اللغة ب

وهذه هي االجتاهات املوجودة يف تعليم  ،النور األول املدرسة الدينيةهذا التعليم يف 

  :اللغة العربية �ذه املدرسة

 االتجاهات الحديثة في أهداف تعليم اللغة العربية )١

أهداف تعليم اللغة العربية  املعلمون ملعاهد السلفية األخرى، ركزواكا

يف حمافظة الثقافة اإلسالمية بقراءة كتب الرتاث وتنمية كفاءة الطالبات يف 

ها واعد اللغوية املوجودة يف نصوصها، والبد للطالبات أن يتعمقنحتليل الق

املهارة األخرى سوى مهارة  واركز املعلمون أن ي ويف هذه السنة بدؤو. جيدا

كما قالت . كالم والكتابة يف تعليم اللغة العربيةمهارة ال وهي القراءة



٤٥ 
 

تعليم اللغة :" ١، فقالتاملدرسة الدينيةاألستاذة نيلى عائشة، وهي مديرة 

يف  املعلمون ويف هذه السنة بدؤو. ة ترقية جودتهالعربية �ذه املدرسة يف حال

تدريب الطالبات الستخدام اللغة العربية كالما وكتابة يف عملية التعليم بدون 

  ".عملية قراءة كتب الرتاث إمهال

أشارت هذه البيانات أن مديرة املدرسة خترب عن ترقية جودة تعليم 

التقاليد املاضية، وأما  إمهالاللغة العربية باهتمام مهارة الكالم والكتابة بدون 

يم اللغة العربية يف حالة احلاضر هي تنمية قدرة الطالبات على أهداف تعل

أخربت عنها األستاذة  التكلم باللغة العربية سليما والكتابة عنها طالقة، كما

  : ٢، فقالتنور امللة

أهداف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة ال تكتفي يف تنمية مهارة "

أن تكون قادرات ات الطالبالقراءة فحسب بل أوسع منها، أرجو 

 النص قراءةقدرة الطالبات يف و . على الكالم والكتابة باللغة العربية

ومن أجل ذلك، . تستطيع أن تساعد هن على التكلم باللغة العربية

حناول بالتدريب على استخدام املفردات املدروسة يف عملية التعليم  

حب العربية ' لزيادة حبهن بالعربية كما ورد يف احلديث. كالما وكتابة

وحنن يف . 'بثالثة، ألين عريب، والقرآن عريب، واللغة يف اجلنة عربية

احلزن بالنظر إىل الطالبات اليوم ال يفخرن باستخدام اللغة العربية 

  ."مهما يتعلمن هذه اللغة يف التعليم

هذه األهداف  اتومن هذه البيانات، أخربت املعلمة أن أسباب االجتاه

هي إرادة املعلمة على طالبا�ا حلب العربية أل�ا لغة القرآن واللغة يف اجلنة، 

                                                           
 ومن معلمني اللغة العربيةدينية الدرسة املوهي مديرة . مع األستاذة نيل عائشةقامت الباحثة باملقابلة . ١

   .٢٠١٤فرباير  ٥ يف التاريخ.١٠.٠٠ يف الساعة. يف بيتها
 ٥ يف التاريخ.١١.٠٠.يف الساعة. املقابلة تقوم يف بيتها. األستاذة نور امللةمع قامت الباحثة باملقابلة . ٢

  .   ٢٠١٤فرباير 
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وبدأ هذا االجتاه منذ مشاورة . بة عنهاافحاولت لتدريبهن يف التكلم والكت

  :٣املعلمني يف أول السنة الدراسية، كما قالت األستاذة حليمة السعدية علي

للتكلم باللغة العربية، وأخربتين معلمة نظرت الطالبات اليتحمسن "

جنليزية يف املدرسة الثانوية أ�ن اليتحمسن أيضا للتكلم باللغة اللغة اإل

فأتشاور مع املعلمات األخرى عن أحوال الطالبات يف . اإلجنليزية

قبل هذه السنة الدراسية، فنتيجة من هذا  يعقداالجتماع اليت 

ملعلمات على كفاءة الطالبات يف االجتماع هي وجوب إعادة اهتمام ا

ونعزم بتدريب الطالبات على الكالم  . مهارة الكالم باللغة العربية

تمكنات باللغة املاخلرجيات  نستطيع أن ننتجوالكتابة باللغة العربية 

  "العربية اجليدة

ه أهداف تعليم وجيتل معلمون هذه املدرسة حاولوابينت البيانات السابقة أن 

العربية اليت تركز يف قراءة الكتب فصيحة مبعرفة قواعدها إىل أهداف اللغة 

وحني . جديدة وهي تنمية قدرة الطالبات يف مهارة الكالم والكتابة بالعربية

وثقت الباحثة الوثيقة يف املسكن، وجدت الباحثة الوثيقة اليت تعرب عن 

لوثيقة اليت ه، وال يوجد نفس ا٢٠٠٦وجود حمركات اللغة العربية يف السنة 

بالنسبة إىل ذلك، أن هذه . ٤حىت هذه السنة ٢٠٠٧يف السنة  اتعرب عنه

لرتقية مهارة الكالم  املعلمة تاألهداف ليس جديدا لذا�ا، ألن قد جرب

وجوب استخدام اللغة  تلدى الطالبات، ولكن مع مرور الزمان، حذف

تخدام القواعد قراءة كتب الرتاث باسعلى كفاءة العربية وتعيد يف الرتكيز 

 ن يف املدرسة، ولكن �مة املعلمون ليعملوناللغوية احملفوظة طول دراسته

وا كما ن أن يعلمو سنة النيب ولرتقية جودة اخلرجيات املاهرات واألكفاء يعزم

 . ترام املدرسة الدينية

                                                           
٣

مارس  ١٣التاريخ  ١٥:٣٠يف بيتها، الساعة . حليمة السعدية مع األستاذةقامت الباحثة باملقابلة  . 

٢٠١٤  

٤
  . توثيقي من الرساالت يف معهد النور األول.  
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 االتجاهات الحديثة في محتوى تعليم اللغة العربية )٢

لنيل  املعلمونها نشطة اليت صنعواو كل املادة أو األحمتوى التعليم ه

مهاريت اللغوية يف  هها اهتموا املعلمونوجيتاألهداف التعليمية فيها، ول

واالجتاهات احلديثة يف حمتوى تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة . تعليمها

  :  هي

 إضافة درس اللغة العربية  ) أ(

درسا الطالبات درس اللغة العربية باعتباره يف السنة املاضية تعلمت 

ا يف املدرسة الدينية ألن لتعليمه ب، وال توجد وقتا خاصاإضافيا فحس

كفاءة القراءة وحتليل القواعد اللغوية فحسب ال   يوارقون أن يريداملعلمون ي

درس اللغة العربية يف  وناملعلم واوأما يف هذه السنة، أضاف. أوسع منها

الطالبات صباحا  لدرس النحو حىت تعلمته حصتني قصوانأاملدرسة الدينية و 

لدرس اللغة  حصتنيأضفنا : "٥وليال، كما قالت األستاذة حليمة السعدية

حذفنا يف السنة املاضية أن العربية يف تعليم املدرسة الدينية للمرة الثانية بعد 

الطالبات لتطبيق القواعد املدروسة يف  ، واآلن نرجو على٢٠١٢/٢٠١٣

التكلم ليست حبفظها فحسب، فلذلك أنقصنا وقت درس النحو من أربع 

  ".يف األسبوع حصتنيإىل  صحص

مادة  ونركز ي يف السنة املاضية مازالوا املعلمنيأشارت هذه البيانات أن 

ته اللغة العربية يف درس القواعد اللغوية خصوصا يف درس النحو الذي درس

درس اللغة العربية يف  وناملعلم واأضافالطالبات أربع مرات يف األسبوع مث 

وجرى التعليم . هذه السنة الدراسية لتطبيق القواعد املدروسة يف درس النحو

. يف املدرسة الدينية من الساعة السابعة حىت التاسعة والنصف صباحا

تعلمت الطالبات فيها ستة عشر درسا متنوعة ملدة سبع سنوات منذ الفصل 

                                                           
٥

، الساعة ٢٠١٤مارس  ١٣التاريخ . بيتها يف حليمة السعديةمع األستاذة قامت الباحثة باملقابلة . 

١٥:٣٠      
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لدروس املدروسة يف هذه السنة، ولتوضيح ا. حىت الفصل السادس ياإلعداد

  :٦التايل اجلدولقدمتها الباحثة على حسب 

  )٣:الجدول(

  ٢٠١٣/٢٠١٤في السنة الدراسية أسماء الدروس بالمدرسة الدينية 

 ٦  ٥ ٤ ٣ ٢ ١ إعداد  

 عربية عربية عربية عربية عربية عربية عربية  ١

  صرف  صرف  صرف  صرف  صرف  صرف  صرف  ٢

 حنو حنو حنو حنو حنو حنو حنو  ٣

 تفسري تفسري تفسري تفسري تفسري تفسري تفسري  ٤

 فقه فقه فقه فقه فقه فقه فقه  ٥

 حديث حديث حديث حديث حديث حديث حديث  ٦

 أخالق أخالق أخالق أخالق أخالق أخالق أخالق  ٧

  توحيد  توحيد  توحيد  توحيد  توحيد  توحيد  توحيد  ٨

  -  -  - تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ  ٩

 -  -  -  جتويد  جتويد  جتويد  جتويد  ١٠

 -  فرائض  فرائض          ١١

 -  -  أسواجا          ١٢

 -  أصول            ١٣

  قواعد              ١٤

١٥  
            

علم 

  حديث

١٦  
            

  علم

  تفسري

                                                           
  مدرسة الدينية لتوثيقي من اجلدوال الدراسة ل. ٦
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 ١١- ١٠السابق أن عدد الدروس يف كل السنة الدراسية هي  اجلدولأشار 

درسا، وخاصة ملادة اللغة العربية هي ثالثة دروس وهي درس النحو، 

ألسبوع إال يف يف ا حصتانولكل مادة اللغة هلا . والصرف، واللغة العربية

ة حص حىت تكونة درس الصرف حص وناملعلم واالفصل السادس، أنقص

وأما الكتب . واحدة فحسب، بسباب كثرة الدروس فيه وضيق الوقت

  :٧التايل اجلدولالدراسية  املستخدمة يف هذا املعهد على حسب 

  )٤:الجدول(

  أسماء الكتب الدراسية  بالمدرسة الدينية

  

                                                           
   .دفرت الكتب الدرسي ملعهد النور األول للبنات. توثيقي. ٧

  فن إعداد  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

احملاورة 

احلديثة 

باللغة 

العربية 

 ٢ج

اللغة 

العربية 

- ج

 ب١

اللغة 

 العربية

 ١- ج

 ب

مفتاح  

اللغة 

  العربية

 ٢ج  

مفتاح 

اللغة 

العربية 

  ١ج

اللغة 

العربية 

 أ ١ - ج

مبادى 

اللغة 

 العربية 
بية

عر
ال

  

 عمريطي عمريطي األلفية األلفية
  جرواال

 مية

  االجرو

 مية

عوامل 

  االجرو
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كتب الرتاث لتعليم مادة   ونستخدموا يالماز  نيأن املعلم اجلدولأشار هذا 

اللغة العربية خصوصا لدرس القواعد اللغوية، وهناك عالقة بني الكتب يف 

ت يتعلمن يف الفصل انت الطالباإذا ك. الفصل الدنيا والفصل العلي بعده

 الفصل الثاين، وهذه فيتعلمنه أيضا يف االجروميةاألول درس النحو بكتاب 

لكل السنة  ةالثالث الوحدةلطالبات يف اشرتاك الفصل بعده يف احلالة تسهل ا

  . التشريع االمتحانبعد اشرتاك  الدراسية

ستخدام اليكتف با علم األستاذ مسعوديوأما للفصل السادس، 

زاد باملواد األخرى مثل  بللكتاب املدرسي ألمحد حسن باهرون فحسب ا

ة، كما قالت نور حسنة، وهي النصوص من اجلريدة أو ا�لة باللغة العربي

تعلمنا اللغة العربية يف الفصل السادس بكتاب : "٨الفصل السادس طالبة

احملاورة احلديثة للمجلد الثاين، وأحيانا محل أستاذي اجلريدة أو ا�لة باللغة 

نها ونرتمجها مث نناقش ترمجتها مجاعة، وإذا ما العربية مث نكتب النصوص م

  ". نفسنابأموس ااملعلم أم نبحثها يف الق إىل عرفنا معىن املفردات فنسأل

 تكتفيأشارت هذه البيانات، أن مادة التعليم يف الفصل السادس ال 

املادة األخرى لتنمية كفاءة م بالكتاب املدرسي هلذا الدرس بل أضاف املعل

درس يف املدرسة الدينية فحسب الرتمجة ألن هذا الكتاب ال يت يف الطالبا

بل يف الدرس اإلضايف أيضا، ولتوضيح الكتب املستخدمة للدرس اإلضايف 

  :التايل اجلدولالذي جيري تعليمه بعد صالة املغرب، قدمتها الباحثة على 

  

  

  

  

                                                           
مارس  ١٥، يف التاريخ املدرسةيف  نور حسنة ،مع طالبة الفصل السادسقامت الباحثة باملقابلة . ٨

  . ١٠.٠٠يف الساعة . ٢٠١٤
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  )٥:جدول(

  اإلضافي  الكتب المدرسية في الدرس

  رقم إعداد  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦

احملاورة 

  ٢ج 

احملاورة 

  ١ج 
- 

قراءة 

 الرشيدة

اللغة 

عربية ال

 ٣ج 

اللغة 

عربية ال

 ٢ج 

اللغة 

عربية ال

 ١ج 

١  

 متممة - - -

منت 

  االجرو

 مية

منت 

  االجرو

 مية

جدول 

 النحو

٢  

  

ة يف الفصل السادس ب املستخدم، أن الكتاجلدولأشار هذا 

وأما الكتب لدرس اللغة . لمدرسة الدينية تستخدم أيضا يف الدرس اإلضايفل

باملستوى الدراسي ألن  ةألول حىت الفصل الثاين غري مطابقالعربية للفصل ا

الكتب ختصص للطالبات املدرسة اإلبتدائية وليس للطالبات املدرسة هذا 

  .   الثانوية

  الكتاب المدرسيإضافة   ) ب(

أربع مرات  ٢٠١٢/٢٠١٣تعلمت الطالبات درس النحو يف السنة 

كتاب جديد وهو    لتكميل هذا الدرس أضافوا املعلمون مثيف األسبوع، 

  :٩األستاذة مسلمة تكما قال. البن مالك األلفيةكتاب 

، االجروميةاستخدمنا مخسة كتب النحو يف هذه السنة، وهو عوامل "

البن  األلفيةوأما كتاب . األلفيةمتممة، و و ، وعمريطي، االجروميةو 

مالك هو الكتاب اجلديد هلذا املعهد الستبدال كتاب املتممة الذي 

                                                           
  يف التاريخ . قامت املقابلة يف املسكان. مع األستاذة مسلمةقامت الباحثة باملقابلة  . ٩
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 تعلمته طالبات الفصل الثالث والرابع يف املدرسة الدينية، وأما كتاب

  ". فصل الثالث فحسباملتممة يدرس يف الدرس اإلضايف بطالبات 

  ونستخدماملعلمني مازالوا يأشارت الكتب املستخدمة يف هذه املدرسة أن 

تب الرتاث كما استخدموا املعاهد السلفية األخرى، وألن شكل هذه ك

الكتب أييات فيجب على الطالبات أن حيفظنها، وجرت عملية حفظها 

قبل بداية الدرس األول لكل أيام يف املدرسة الدينية والدرس اإلضايف، 

تعودت الطالبات ملدة مخسة عشر دقيقة ملراجعة حفظ النظم، وأصبحت 

وأما . ت شرط من الشروط الالزمة قبل جلوسهن يف الفصل اآليتهذه األبيا

 :١٠التايل اجلدولاألبيات احملفوظة يف هذا املعهد على حسب 

  )٦:جدوال(

  مدرسة الدينيةالبالنظم المحفوظة 
  

  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنني  األحد  السبت  فصل

  إعداد

  توحيد  توحيد
  تصريف  تصريف  جتويد  جتويد

١  

٢  
  تصريف  تصريف  جتويد  جتويد

٣  
  عمريطي عمريطي

  تصريف  فرائض  تعليم  تعليم  ٤

٥  
 تعليم تعليم األلفية األلفية األلفية األلفية

٦  
  

املدرسة الدينية �تم حبفظ النظم  السابق، مازالوا معلمون اجلدولبا من مناس

 اإلعداديوبدأت هذه األنشطة من الفصل . خصوصا لنظم القواعد اللغوية

صطالحي مث يستمر إىل التصريف اللغوي ونظام العمريطي بالتصريف اال
                                                           

   .دفرت النطم للمحافظة يف كل األيام. توثيقي. ١٠
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وحني الحظت الباحثة عمليتها، . يف الفصل اخلامس والسادس األلفيةو 

يتحمسن يف مراجعة حفظهن مطابقا مجيع الطالبات  نظرت الباحثة أن

الة تدل هذه احل. ١١ملراقبتهن املعلمونوجد املوجود مهما كانت ال ي اجلدولب

وأما وقت حفظ املخصوصة هو يف . على إدراك الطالبات حلفظها جيدا

عملية التعليم نفسه، إذ كان نظام التصريف فحفظتها الطالبات أمام 

 . أمام معلمات النحو أللفيةامعلمات الصرف، وأما نظم العمريطي و 

 اللغة العربية تعليماالتجاهات الحديثة في طرق  )٣

الطريقة  فطبعا زادوا املعلمون املدرسة الدينيةبسبب إضافة الدرس يف 

 :  اللغة العربية تعليماجلديدة لتعلمها وهذه هي االجتاهات احلديثة يف طريقة 

  الطريقة االنتقائية استخدام  ) أ(

الطريقة السمعية والشفهية يف تعليم اللغة العربية،   استخدموا املعلمون

  :١٢كما قالت األستاذة نور امللة، وهي معلمة اللغة العربية

بعد أن قمت بعرض املفردات وحفظتها الطالبات، قرأت احملادثة "

رها، مث طلبتهن باحلوار متزاوجا مع األصدقاء وتقدميها هن بتكراوطلبت

وللدرس املقبل، . أمام الفصل، مث أمر�ن يف ترمجة هذا احلوار وحفظها

الطالبات اجلملة املفيدة من املفرادات املدروسة بعد انتهاء  أعدت

  ". قراءة الدرس اجلديد

عربية تنقسم إىل لدرس اللغة ال بالنظر إىل هذه املقابلة، أن خطوات التعليم

احملادثة وقراءة النص وترمجة اجلمل  ائني، اللقاء األول علمت املعلمةلق

وعندما قامت الباحثة باملالحظة إىل عملية . االندونيسة يف اللقاء الثاين

  :١٣تعليم اللغة العربية

                                                           
   ٠٧.٠٠عة ، يف السا٢٠١٤مارس  ١٢يف التاريخ . مالحظة األنشطة التعليمية. ١١

ه، يف بيت األستاذة نور ٢٠١٤فرباير  ٥يف التاريخ  املللة رنو  األستاذةقامت الباحثة باملقابلة مع .  ١٢

  ١١.٠٠املللة يف الساعة 
   يف التاريح" ج"املالحظة يف درس اللغة العربية يف الفصل الثاين . ١٣
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نظرت الباحثة أن املعلمة تعلم وتناقش مع الطالبات باللغة العربية، "

مة مبرادفها، وإذا  البات معىن الكلمات فرتمجتها املعلوإذا ما عرفت الط

ويف تصحيح .  اللغة اإلندونسيةمل تفهم فرتمجتها إىلكانت الطالبات 

ترمجة اجلمل اإلندونيسية إىل اللغة العربية،  ية، وهيواجبات املسكن

�ا مثل يف يف قراء" أوتاوي إيكو"خدم أساليب مازالت املعلمة تست

فقرأ�ا املعلمة ليس هذه اجلملة " إىل املسجد حممد يذهب"اجلملة 

حممد أتاوي حممد إيكو يذهب بودال " فحسب بل قرأت أيضا 

  "   وهكذا إىل اجلملة األخرية" سوفو حممد إىل املسجد ماري مسجد

مطابقا من البيانات السابقة، استخدمت املعلمة الطريقة االنتقائية يف تعليم 

. طريقة القواعد والرتمجةالسمعية والشفهية و وهي الطريقة اللغة العربية، 

طريقة والشفهية حني تعلم عن احلوار و  استخدمت املعلمة الطريقة السمعية

  .القواعد والرتمجة يف تعليم القراءة

تطابق هذه الطريقة يف كل الفصول الدراسية، إما يف املدرسة الدينية 

يف الدرس  وخصوصا للفصل اخلامس والسادس. أو يف الدرس اإلضايف

اإلضايف زادت املعلمة أساليب أخرى، كما قالت وردى، طالبة الفصل 

  :١٤اخلامس

يف عملية التعليم، أصلحت األستاذة حني أخطأنا يف قراءة احلوار، "

واحلوار املوجود يف فصلنا اآلن هو احلوار املقيد من الكتاب واحلوار 

أوال . خدماحلر مهما كان موضوعه متساويان مبوضوع الكتاب املست

مع أصحابنا مطابقا  ته نناقشنقرأ احلوار من الكتاب وبعد معرفة ترمج

  ". وضوع احلوارمب

                                                           
١٤

 .٢٠١٤مارس  ١٢التاريخ يف املدرسة يف  الفصل اخلامس طالبة مع ولدى،قامت الباحثة باملقابلة . 

  ١١.٠٠الساعة 
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 ذا التعليم، ومها احلوار املوجودحوارين يف هأشارت هذه البيانات أن هناك 

أكدت و . يف الكتاب واحلوار الذي صنعته الطالبات مباشرة يف الفصل

  : ١٥قالتاألستاذة نور امللة هذه البيانات، ف

أعلم اللغة العربية يف الفصل اخلامس بكثرة احلوار، تعلمت الطالبات "

وار وقلدت املواد املوجودة يف الكتاب يف اللقاء األول، قرأت احل

واللقاء بعده أشرفتهن للتحدث معي واحدا  الطالبات مثل ما أقرأ،

ادة املدروسة، وحني مسعت وحدا أو مع جمموعتهن مطابقا مبوضوع امل

التطبيقية إما يف خمارجها وشكل اجلمل، فأصلحتها يف أواخر  خطاءألا

  "الدراسة أو مباشرة حني مسعتها

دلت هذه البيانات على حماولة املعلمة يف تدريب الطلبة على تنمية املهارات 

ة واحلفظ ايف الكالم باللغة العربية طالقة وفصيحة بأسلوب احملاك

)mimicry-memorization technique( وليست القادرات على القراءة ،

  . واحلافظات جبميع القواعد اللغوية والفامهات عن واقعها يف اجلملة فحسب

وحني وثقت الباحثة الكتاب املدرسي املستخدم يف هذا الدرس،  

فنظرت الباحثة أن حمتويات هذا الكتاب مناسبا بطريقة تقدميها اليت قدمتها 

بعد تقدمي :"١٦ة خمتصرة عن هذا الكتاباملعلمة يف التعليم، وهذه هي حمل

مفردة، مث احلوار، مث النص عن هذا  ٢٠- ١٠املوضوع، كتب املؤلف 

ترتيب تقدمي املادة يف هذا الكتاب يتكون من و ". املوضوع وتدريبات عنه

  :ثالثة مراحل وهي

 قراءة املفردات واحلوار مثىن مثىن  )١(

 . قراءة النص وتدريبات عنه )٢(

 . مث تدريبات لرتمجة اجلملةاحملفوظة ار املفردات واحلو فحص  )٣(

                                                           
١٥
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بعد أن قامت الباحثة مبقابلة معلمات اللغة العربية، فأجابت مثل ما أجابت 

معهد النور  يف يف هذا املعهد متخرجة املعلماتاألستاذة نور امللة، وإن 

  .هاالتعليم مثل ما مت تعليمطريقة فصارت األول للبنات، 

 البن مالك األلفيةكتاب   تعليمطريقة استخدام   ) ب(

البن مالك هو الكتاب لدرس النحو الذي اشتهر يف  األلفيةكتاب 

لم يلتع ذه هي الطريقة املستخدمة باملعلمنيوه. املعاهد السلفية بإندونيسيا

  : ١٧كما قالت األستاذة ألفى. هذا الكتاب

د يف اللقاء األول أقدم القواع. لدرس النحو لقاءان يف األسبوع"

هن وقت حلفظ النظام وتدريبات عن اللقاء الثاين أعطا اللغوية ويف

يف اللقاء األول أقرأ الدرس مث أترمجها بأسلوب . القواعد املبحوثة

مث أكتب )" ma’nani(معنان "باللغة اجلاوية  أو يسمى" أوتاوي إيكو"

ها اإلندونيسية على السبورة بزيادة أمثلة منها، ويف اللقاء الثاين معنا

ظ النظام وتدريبات عن إعراب اجلمل املتعلقة �ذه أعطيهن يف حف

  ".القواعد

د هي أشارت البيانات السابقة أن الطريقة املستخدمة يف درس القواع

بسبب إعتقاد املعلمة مبميزات " تاوي إيكوأو "الطريقة القياسية وأسلوب 

هذه الطريقة يف زيادة معرفة الطالبات عند قراءة الكتب العربية، و�ا 

لبات معرفة معىن الكلمات، وواقعها، وحركات األحروف اعت الطااستط

  .األخرية

ة يف االجتاهات احلديثمن البيانات السابقة، استخلصت الباحثة أن 

اليت تدمج الطريقة هي بإضافة الطريقة االنتقائية طرق تعليم اللغة العربية 

القواعد وطريقة هية يف تعليمه بأسلوب احملاكة واحملافظة السمعية والشف

                                                           
. ٢٠١٤مارس  ١٣التاريخ يف . مكتب املدرسة الدينيةيف  األستاذة عزيزةمع قامت الباحثة باملقابلة . ١٧

  ١٠.٣٠الساعة يف 
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هذه الطريقة بسبب إضافة درس اللغة العربية  املعلمون مواوالرتمجة، واستخد

تستخدم باملعلمات يف  تزال مل ة اليتليديقتوأما الطريقة ال. يميف عملية التعل

 ". أوتاوي إيكو"هذه السنة هي الطريقة القياسية بأسلوب 

 االتجاهات الحديثة في تقويم مادة اللغة العربية  ) د

عليم، واستخدمواه األخري هو شيء مطلق وجوده يف الت االمتحان

 املعلمون وقاموا. م الطالبات عن الدروس املقدمة إليهنملعرفة فه املعلمون

هذا الوقت . سنة الدراسيةث مرات يف كل ثالبقياس كفاءات الطالبات 

مرتني يف كل  االمتحانضية جرى اتغري يف هذه السنة، وأما يف السنة امل

  : ١٨، كما قالت األستاذة حليمة السعديةةالسنة الدراسي

ان يف كل الوحدة الدراسية، أوال هو االمتحانعلى العموم هناك "

يف أواخر الدرس املبحوثة قبل استمرار إىل الباب  يالتحرير  االمتحان

 وخصوصا لدرس القواعد اللغوية أخذوا املعلمونأو املوضوع بعده، 

يف أوخر  التحريري االمتحانوثانيا . البات من حفظ القواعدناجتة الط

ثالث وحدات، فأصبح  الدراسيةويف السنة . الوحدة الدراسية

باحلقيقة، يف . األخري ثالث مرات يف كل السنة الدراسية االمتحان

ة الدراسية، األخري مرتني يف كل السن االمتحانالسنة املاضية قمنا ب

بعد انتهاء التعليم ملدة األخري  االمتحانو  الوسط االمتحانوهناك 

ن يف التعلم أل ءكسالر، ولكن هذا النظام يسبب الطالبات  ستة أشه

، فأخريا غرينا ة منخفضةن األخري جههناك أوقات فراغ، وصارت نتائ

جلعل عملية  أشهرإىل أربعة  أشهرمن ستة  االمتحانأوقات قيام 

  "   التعليم فعالة
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ت ناجتة ضهي اخنفمتحان وقت لإلتغيري  أن أسبابأشارت هذه املقابلة، 

 االمتحانإىل نوعني، أوال  االمتحان وقسموا املعلمون .الطالبات يف املدرسة

الذي جيري بعد انتهاء الوحدة  االمتحانالذي قام بعد انتهاء الدرس وثانيا 

 متحنواول متنوعة، لدرس اللغة العربية أاأل االمتحانوشكل . الدراسية

، ولدرس القواعد أخذوا التحريري الطالبات باالختبار كفاءة  ونملعلما

واستخلصت الباحثة . هن مباشرة من حفظ القواعد املدروسةئجانت املعلمون

 قس جوانب أخرى يفمل ياجلانب املعريف فحسب و  اهتموا املعلمنيأن 

وأخربت األستاذة فيىت فيلى للباحثة . وجداينالراكي و احلانب اجلالتعليم وهي 

  : ١٩الثاين االمتحانعن منط األسئلة يف 

، للفصل ؤااليف كل الدرس هو عشرون س االمتحانعدد أسئلة "

باللغة  االمتحانأسئلة  حىت الفصل الثالث قدموا املعلمون اإلعدادي

وأما للفصل بعده عشر أسئلة . روف العربيةباحل ااإلندونسية وكتابته

روف باحلباللغة العربية وعشر أسئلة باللغة اإلندونيسية واملكتوب 

ناعة هذه األسئلة مفوض إىل معلمي هذه املواد، لكل فرد وص. العربية

  ". خرياأل االمتحانصنع أسئلة من املعلمني ي

غة اإلندونيسية يف الل ونستخدمدلت هذه البيانات أن املعلمني مازالوا ي 

حىت  اإلعدادياهلجائية، وال فرق بني الفصل روف باحلومكتوب  االمتحان

وحني وثقت الباحثة األسئلة يف الوحدة الثانية اليت جتري . الفصل السادس

ملادة اللغة العربية يستخدم  االمتحان"يف شهر مارس، نظرت الباحثة أن 

 االمتحانبشكل  وقدمواه املعلمون. ية، اللغة اإلندونيسية واللغة العرباللغتني

ة، قارنوا نتيجة األخري وألخذ ال. ٢٠"الذايت االمتحانمتعدد و  اختيار من

  . فحسب االمتحانبهن وليس معلميب الطالبات مع ادبأ املعلمون
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 الرفاعي األول كوندانج ليكي ماالنج معهد  ) ب

 احلديث، مفهوم املعهد "احلديث"نسب معهد الرفاعي نفسه بزيادة كلمة 

وهو ليس بسبب وجود . ة األخرىذا املعهد خمتلف باملعاهد احلديثاملستخدم �

مراد  باللغة العربية طول اليوم، وأما  التكلمالتعليم للعلوم العمومية أو الرتكيز يف 

تعليم كتب الرتاث حىت جديد يف نظام  بوجودالعصري يف هذا املعهد هو  كلمة

ملدة مخس سنوات فحسب الأكثر  الرتاثكتب ستطيع الطالبات أن يقرأن  ت

الدينية مدرسة الرفاعي يف جرى تعليم اللغة العربية ويف هذا املعهد، . ٢١منها

)MDA ( ومركز اللغة واألنشطة املنهجية)LBE( .وهذه هي االجتاهات احلديثة 

 :�ذا املعهد املوجودة

 االتجاهات الحديثة في أهداف تعليم اللغة العربية )١

ومها . ن يهتمان برتقية تعليم اللغة العربيةاعي مركزان اللذاملعهد الرف

. يساعدان بعضهما بعضا، مهما كان خمتلفان يف أهداف تعليم اللغة العربية

يف ويف هذه السنة الدراسية، رأس األستاذ رزقي موالىن أزام بنظام جديد 

ال يف اختيار األهداف األساسية، وق تعليم اللغة العربية، وله رأي خاص

  :٢٢للباحثة

إذا سألت عن أهداف تعليم اللغة العربية، فأجيب أن هذا املعهد "

ها جيدا، قراءة كتب الرتاث ويتعمقن في علىيريد الطالبات أن يقدرن 

اليت البد على مجيع املعاهد أن  وأظن هذه األهداف األساسية

املعهد عنها، فمن هو الذي حيفظ  لكها، إذا ما تعمقت طالباتمي

وأما أهداف تعليم اللغة العربية يف . العلوم الدينية يف هذه الدنيا ؟

ترقية كفاءة التكلم ليست من أمر مهم، وسوف مل نستطيع أن نركزمها 
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وهي حمافظة العلوم  ةفأخريا، اخرتنا األهداف األوىل واألساسي. معا

األخرى تستطيع  احلديثةاهد يف املع. الدينية بقراءة كتب الرتاث

الطالبات أن تتكلم باللغة العربية، ولكن النعرف هل القواعد 

املستخدمة يف الكالم صحيحة، أو تتكلم بدون معرفة القواعد اللغوية 

واعتقدنا أن الطالبات يف هذا املعهد يستطعن . النريد مثل ذلك. ؟

  ". ملعهدأن يتنافسن مع الطالبات األخرى بعد خروجهن يف هذا ا

العلوم الدينية  ةفظاحمدلت هذه املقابلة أن مدير املعهد يريد الطالبات يف 

بقراءة كتب الرتاث وال يريد الطالبات أن يتكلمن بدون معرفة عن القاعدة 

ويشعر أن تركيز مهارة القراءة والكالم يف وقت واحد هو من أمر . عنها

ن أهداف تعليم اللغة وهذا خمتلف برأي األستاذة مخسة هيدارة ع. صعب

للغة العربية يف هذه املدرسة لتعليم ا: "٢٣، فقالتيف املدرسة الدينيةالعربية 

ن، أوال هي ملعرفة الطالبات كيفية التكلم باللغة العربية واستخدام هدفا

املفردات مناسبا بسياقها وحباالت الواقع، وثانيا الحياء قدرات الطالبات يف 

ت هذه البيانات أن أهداف تعليم اللغة العربية يف أشار ". قراءة كتب الرتاث

  :هذه املدرسة تتكون من أساسيني

 معرفة الطالبات كيفية التكلم باللغة العربية واستخدام املفردات  ) أ(

 الحياء قدرات الطالبات يف قراءة كتب الرتاث  ) ب(

  .أوله يركز يف مهارة الكالم وثانيه يركز يف مهارة القراءة

واألنشطة املنهجية يركز يف اهلدف األول اليركز يف وأما مركز اللغة 

إن : "٢٤اهلدف الثاين، كما أخرب األستاذ عامل، أحد معلم اللغة العربية فيه

أهداف تعليم اللغة العربية يف هذا املركز هي تنمية قدرة الطالبات يف التكلم 
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ثناء نرجو جلميع الطالبات أن يتكلمن باللغة العربية يف أ. باللغة العربية

التعليم أو يكن حول املركز، مهما كانت األخطاء يف استخدام أمناط 

دروس القواعد اللغوية  بيانات أن هذا املركز ال يهتم بأشارت هذه ال". اجلمل

كما درست الطالبات يف املدرسة الدينية، وإمنا املادة اليت تعلمتها الطالبات 

  .س النحو والصرففيها تتكون من احملادثة واملفردات فحسب بدون در 

 عن أهداف تعليم اللغة أن هناك رأيني خمتلفنيأشارت املقابلة السابقة 

العربية �ذا املعهد، الرأي األول هو رأي املعلمني الذين يريدون أن يرقيوا  

وهي قراءة   ةالكفاءة احلقيقي إمهالكفاءة الطالبات يف مهارة الكالم بدون 

كتب الرتاث، والرأي الثاين هو رأي مريب املعهد الذي يشعر أن يركزا هذين 

ولذا، حاول . هدفني يف تعليم اللغة العربية يف وقت واحد من أمر صعب

مريب يف تركيز كفاءة قراءة كتب الرتاث منذ رياسته يف هذه السنة الدراسية 

تركيز تعليم اللغة  هناك تنقيصمهما إضافة مما سبق، . ه٢٠١٣/٢٠١٤

هذه  علىحمتوى الذي يركز  وناملعلم واحذف يف مهارة الكالم، ما العربية

  . املهارة

 التجاهات الحديثة في محتوى تعليم اللغة العربيةا )٢

تعليم يف معهد الرفاعي األول من الصباح حىت الليل  الجرت عملية 

اللغة  حمتوى تعليم احلديثة يف جتاهاتاالوستبينها الباحثة عن . كل يوم

 :يف معهد الرفاعي األول للبنات فيما يلي العربية

 إضافة الدروس لمادة اللغة العربية   ) أ(

م، قسمت املعلمات قسمان للفصل ٢٠١٢/٢٠١٣يف السنة 

ويف قسم اللغة نالت الطالبة . السادس ومها قسم الفقه وقسم اللغة العربية

مادة اللغة العربية اجلديدة وهي درس البالغة، ودرس القواعد العربية ودرس 
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  :٢٥التايل اجلدولة بالتفاصيل على أمساء املواد املدروسة يف هذه املدرس ميكن توضيحو . ممارسة اللغة العربية

  )٧:الجدول(

  ه٢٠١٣/٢٠١٤ية للمرحلة األولى أسماء الدروس بالمدرسة الدين       

                                                           
   .ه٢٠١٣/٢٠١٤دينية الدرسة املجدوال املواد املدروسة ب. توثيقي. ٢٥

  الفصل الرابع  الفصل الثالث  الفصل الثاين  الفصل األول  
الفصل الرابع 

  )إعداد(
  الفصل اخلامس

الفصل السادس 

  )اللغة(

الفصل السادس 

  )الفقه(

  اللغة العربية  اللغة العربية  اللغة العربية  -  اللغة العربية  اللغة العربية  اللغة العربية  اللغة العربية  ١

  -  -  - الصرف -  الصرف  الصرف  الصرف  ٢

  -  - النحو النحو النحو النحو النحو النحو  ٣

 الفقه الفقه الفقه الفقه الفقه الفقه الفقه الفقه  ٤

  -  -  التوحيد  -  التوحيد  التوحيد  التوحيد  التوحيد  ٥

  األخالق  األخالق  األخالق  -  األخالق  األخالق  األخالق  األخالق  ٦

  -  -  -  -  -  -  التاريخ  التاريخ  ٧

  -  -  -  -  -  -  -  فقه النساء  ٨
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س مادة اللغة العربية هو و درسا، وأما عدد در  عشر ةسبعسنوات هو  ستأن عدد املواد املدروسة يف هذه املدرسة ملدة  اجلدولأشار هذا 

، ودرس القواعد العربية، ودرس )اإلعداديللفصل (دروس وهي درس اللغة العربية، ودرس النحو، ودرس الصرف، ودرس اإلمالء  سبع

النحو ودرس  وأما درس. املواد لدرس الصرف يف الفصل الثالث، واليستمر يف الفصول بعده انتهى .درس ممارسة اللغة العربيةالبالغة، و 

 يف طالباتالها تتعلم دروسا خاصة اليت ال اإلعداديوخاصة للفصل . جبميع الطالبات حىت الفصل السادس ادرسي اللغة العربية مازاال

لقسم اللغة العربية تعلمت درس البالغة، ودرس القواعد العربية، ودرس ممارسة ويف الفصل السادس . الفصول األخرى، وهي درس اإلمالء

  احلديث  احلديث  احلديث  -  احلديث  احلديث      ٩

  -  -  فرائض  -  فرائض        ١٠

  قراءة الكتب  قراءة الكتب  قراءة الكتب  قراءة الكتب  قراءة الكتب        ١١

  تفسري  تفسري  تفسري  إمالء          ١٢

  أسواجى  أسواجى  أسواجى            ١٣

  التساوف  التساوف              ١٤

  قواعد اللغوية  قواعد اللغوية              ١٥

  قواعد الفقه  بالغة              ١٦
  أصول الفقه  ممارسة اللغة               ١٧
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الكتب الدراسية   ميكن توضيحوهذه الدروس الثالثة هي الدروس اجلديدة ويعلمها املعلمون منذ السنتني الدراستني، و . اللغة العربية

  :٢٦التايل اجلدولاملستخدمة يف عملية التعليم على حسب 

  )٨:ولالج(

  مدرسة الدينيةالب لمادة اللغة العربية أسماء الكتب
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   .ه٢٠١٣/٢٠١٤دينية الدرسة املأمساء الكتاب املدرسي ب. توثيقي. 

  ممارسة اللغة   بالغة  قواعد اللغوية  إمالء  الصرف   النحو   اللغة العربية  

          تصريف سوؤال وجواب االجرومية  ١اللغة العربية  ١

          تصريف  ١ االجرومية  ٢اللغة العربية   ٢

          قواعد الصرفية   ٢ االجرومية  ٣اللغة العربية   ٣

          -  ١عمريطي   ٤اللغة العربية   ٤

          -  ٢عمريطي   ٥اللغة العربية   ٥

  دون الكتاب  قواعد اللغة  األلفية   -  -  -  ٦اللغة العربية   ٦

        قواعد اإلمالء  - سوؤال وجواب االجرومية   لإلعداد اللغة العربية  إ
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، أن الكتب املستخدمة يف هذه املدرسة هي كتب اجلدولبالنظر إىل هذا 

، قد طور�ا الرتاثكتب ومهما هذه  . لدرس اللغة العربيةالرتاث، إال الكتب 

الكتاب . جمموعة املعلمني إىل شكل جديد، واطبعتها خاصة هلذه املدرسة

مبجموعة  إىل اللغة اإلندونيسية رتجم، تالذي يكتب باللغة العربيةاألصلي 

هذه مة كنقاط أساسية يف هاملعلومات امل املادةخر مث تزيد يف آاملعلمني 

هذه  األستاذ فتح الباري كرئيس جمموعة معلمي اللغة العربية، وأكد املادة

  :٢٧ةأسباب عملية تطوير كتب الرتاث املستخدمو البيانات 

م، وخلفية ٢٠٠٦بدأت جمموعة املعلمني لتطوير الكتب يف السنة "

هذا التطوير هي إرادة األستاذ احلاج أمحد زخمشري لصناعة التعليم 

الكتب . املكثفة يف املعهد، ولذا حنتاج النظام لتنظيم املواد املوجودة

والميكن أن تدرس كلها بوقت  كثرية جدا،اليت البد أن تعلمتها  

خنتار املواد املقدمة من مجيع الكتب املناسبة مث نرتبها يف  فلذا،  .ضيق

متكن الطالبات أن يكررن نفس  كتاب واحد، و�ذا األسلوب ال

لكل الفصل  غريت الطالبات الكتاب وإذا .املوضوع يف الفصل اآليت

، ومىت نصل إىل املرحلة األعلى املواد املدروسة فيهفحسب بدون تغيري 

  " كرار املواد يف كل الكتاب ؟ب توالوقت قد انتهى بسب

املريب وأشارت هذه البيانات أن ترمجة الكتب املستخدمة هي من حماولة 

جري أسرع ماميكن، لتاللغة العربية والدرس األخر  واملعلمني لتنظيم مواد

  . لكل الفصول املوضوعبدون تكرير نفس 

الذي ألفت  أشكال كتاب لدرس اللغة العربيةحني وثقت الباحثة و 

يتكون من املوضوع،  مبجموعة معلمي اللغة العربية، فنظرت أن هذا الكتاب

                                                           
٢٧
مارس  ٦دينية يف التاريخ الدرسة امليف مكتبة . مع األستاذ فتح الباريقامت الباحثة باملقابلة   .

  . ١٦.٣٠الساعة . ٢٠١٤
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الحظة النحوية امل، والتدريبات من القراءة، و ردات، واحلوار، والقراءةمث املف

وأما لدرس القواعد اللغوية، يتكون من ترمجة ". املوجودة يف القراءة أي احلور

مة حول هثلة، واخلالصة أي النقاط املالقواعد باللغة اإلندونيسة، واألم

عن الدرس، مة هاملوأما لدرس البالغة ما فيه النقاط . القاعدة والتدريبات

بالنظر . ٢٨صنعت جمموعة املعلمني كتاب البالغة ككتاب املرتجم فحسب

إىل هذه الكتب، حتاول ا�موعة بتقدمي الكتاب الذي يستطيع أن يسهل 

  .املدروسة من كتب الرتاثالطالبات يف فهم املواد 

النظام  هلذه املدرسة فأضافوا املعلموناأللفية بسبب إضافة كتاب 

كما أن هذا   املاضية، ٢٠١٢/٢٠١٣احملفوظة للفصل السادس منذ السنة 

احملفوظة  األبياتوميكن توضيح  .الكتاب يتكون من أبيات النحو والصرف

  :٢٩التايل اجلدولبالطالبات حسب 

  )٩:الجدول(

   المدرسة الدينيةب اوحدوده األبيات المحفوظة

  احلدود  نظام يف كتاب  فصل

  ٥٧- ١  األالل  ١

  فاعل-فعلل  التصريف  ٢

  ٨٣- ١  قواعد الصرفية  ٣

  ١٣٢- ١  ١عمريطي   ٤

  ٢٥٤-١٣٣  ٢عمريطي   ٥

  ١٠٠- ١  األلفية  ٦

                                                           
٢٨

  .دينيةالدرسة املالكتاب املدرسي املطور ب. توثيقي. 

٢٩
   .بالطالبات يف املدرسة الدينيةتوثيقي النظام احملفوظة  . 
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. هناك كتابان لدرس النحو، وكتابان لدرس الصرف، اجلدولبالنظر إىل هذا 

فلذلك، جرى عملية حفظها قبل . ها جيدانفظالبات أن حيعلى الطال بد 

 .واملدرسة الدينية احللقةبداية الدرس يف 

 اللغة العربية تعليماالتجاهات الحديثة في طرق  )٣

اعتمادا من البيانات السابقة، أن إضافة مواد اللغة العربية يف هذه 

اللغوية، والبالغة تدل على املدرسة وهي درس ممارسة اللغة العربية، والقواعد 

وستبينها الباحثة فيما  يدة املستخدمة يف عملية التعليم،إضافة الطرق اجلد

  :هان االجتاهات احلديثة يف طرق تعليميلي ع

 ممارسة اللغة العربية تعليم ةقيطر   ) أ(

. درس ممارسة اللغة العربية هو درس جديد لطالبات الفصل السادس

 تتعلمالطالبات يف ممارسة اللغة العربية، وال  كفاءةوجرى هذا التعليم لرتقية  

يف هذا الدرس عن القواعد اللغوية، كما أخرب معلم هذا الدرس وهو األستاذ 

 :وقال للباحثة. فتح الباري

عنها مجاعة يف الفصل،  طالبات لتكلمأعطيت املوضوع مث طلبت ال"

ويف وقت آخر نتعلم . وحني اليعرفن أي كلمة، فسألن معي ما عربيته

ج الفصل مثال يف يف معمل اللغة ملشاهدة األفالم، وعادة نتعلم خار 

  " ٣٠.ت الطالبات مباشرة عن املكتبةاملكتبة، مث تكلم

تة اليت أشارت البيانات السابقة أن املعلم حياول أن يستخدم الطريقة الصام

املعلم، املعلم  اتباع كالمبدون  تعد الطالبات الستخدام اللغة العربية كالما

للطالبات يف التكلم مع  فرصةاليعطي مباشرة يعطي املوضوع فحسب و 

التوجد وقتا خاصا للمعلم يف إعطاء أمثلة من احلوار، الطالبات . أصحا�ن

  .ما كالم الطالباتيتكلمن بدون الكتاب املقرر، واملعلم يسكت ويستمع 

                                                           
٣٠

، يف مكتب املدرسة الدينية، ٢٠١٤مارس  ٦مع األستاذ فتح الباري يف التاريخ قامت الباحثة باملقابلة . 

  ١٦.٣٠يف الساعة 
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 العربيةالقواعد  تعليم ةقيطر   ) ب(

  ونليعلم ونها املعلمواالقواعد العربية، اليت استخدم تعليموأما طريقة 

ة كما جيري يف املعاهد السلفية األخرى، دييلقتهي الطريقة ال األلفيةكتاب 

  :٣١مالكأسعد وقال األستاذ 

، بعد قراءة األلفيةيف تعليم كتاب  التقليديةاستخدمت الطريقة "

النظام بأسلوب أوتاوي إيكو، ترمجته إىل اللغة اإلندونيسية مث شرحت 

أطبق هذه الطريقة يف تعليم هذا الدرس أل�ا . األمثلة يف األخري

، وسندي يف املعهد الطريقة اليت استخدمها أستاذي حني علمين

فلذ، أعلم  .ليل البنكاالين حىت ثالثني شخصامتصل مع األستاذ خ

  ".علم بالطريقة األخرىميكن أن أ ، والمامت تعليمهمثل 

هذه البيانات تعرب أن الطريقة املستخدمة يف هذه املدرسة هي الطريقة 

املاضي يف املعاهد  وناليت استخدم املعلم" أوتاوي إيكو"القياسية بأسلوب 

وهذه مطابقا باملالحظة اليت  .وال ميكن أن يغري الطريقة السلفية األخرى،

قامت �ا الباحثة يف الفصل السادس الذي علمه األستاذ سلحان 

  : ٣٢الرفاعي

املعلم يبدأ الدرس بقراءة القاعدة مث قرأها بأسلوب أوتاوي إيكو مث "

ت الطالبات ستمرار قراء�ا وأصلحت حني أخطأطلب الطالبات ال

خريا شرح املعلم املادة أمام أيف قراءة القاعدة بأسلوب أوتاوي إيكو، و 

  ." الطالبات بإعطاء اجلملة من هذه القاعدة

مناسبا من هذين بيانتني، أشارت الطريقة املستخدمة هلذا الدرس هي 

واختار املعلم . ة وهي طريقة القياسية وأسلوب أوتاوي إيكوليديقتالطريقة ال

اعدة قبل تقدمي ب املدروسة اليت تقدم القالطريقة القياسية بسبب شكل الكت
                                                           

٣١
، يف مكتب املدرسة ٢٠١٤مارس  ٣مع األستاذ أسعد مالك يف التاريخ قامت الباحثة باملقابلة .  

  .١٤:٣٠الدينية، يف الساعة 

٣٢
  .١٥:٣٠الساعة . املالحظة يف تعليم القواعد العربية يف الفصل السادس يف قسم اللغة العربية.  
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األمثلة، وأما أسلوب أوتاوي إيكو خيتار باملعلم ألنه من التقاليد املعروفة 

باملعهد الذي يعلم كتب الرتاث خصوصا العلماء اجلاوية، وكلمة أوتاوي، 

اوية اليت تدل على موقع خاص يف اجلكلمات الإيكو، وإيكي، وكانج هي 

، وإيكو الكلمة مبتدأ تدل أن كلمة أوتاوي. عملية حتليل القواعد اللغوية

بعد هذه الكلمات  تتدل على أ�ا خرب، وكانج تدل على أ�ا نعت، وجاء

 . املعىن اجلاوية

 البالغة تعليم ةقيطر   ) ج(

 الطالبات ملعرفةتعلمته الطالبات و دب األكان درس البالغة من درس 

. يف كل الكلمات املوجودة امعا� اللغة العربية من شكل مجلتها أو لمجا

يان او أ�ا متس وأخرب األستاذ فتح الباري عن الطريقة املستخدمة هلذا الدرس

  : ٣٣بالطريقة املستخدمة يف املعهد اآلخر، فقال

 ، فأخربينأسأل مع صاحيب الذي يعلم درس البالغة يف املعهد األخر"

القصيدة أمام أقرأ  ويف التعليم .أنه يعلم مثل ما أعلم يف هذه املدرسة

الطالبات، مث أطلب بعضهن لتكرير ما أقرأ آنفا، مث شرحت األمثلة 

  ."من هذه القصيدة

وحينا قامت الباحثة باملالحظة اليت قامت يف الفصل السادس، وجدت 

  :٣٤الباحثة هذه البيانات

 جاءمث . حروفهاالكتاب اليت مل توجد احلركة على قرأ املعلم املادة يف "

مث مجاعة، وبعده شرح املعلم  دور الطالبات لقراء�ا واحدة واحدة

  "كتب املعلم أمثلة من املوضوع املبحوثةو الدرس، 

                                                           
٣٣

، ٢٠١٤مارس  ٦قامت الباحثة باملقابلة مع األستاذ فتح الباري، يف مكتب املدرسة الدينية، التاريخ .  

  .١٦:٣٠الساعة 
٣٤

  . ٢٠١٤مارس  ٦، التاريخ يف الفصل السادساملالحظة يف تعليم البالغة لقسم اللغة العربية .  
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طريقة يقة املستخدمة يف هذا الدرس هي ن الطر أبالنظر إىل هذه البيانات، 

جية من املعلم وختتتم بالفوائد  تبدأ من القراءة اجلهرية النموذاملناقشة اليت

 . العملية من القصيدة املوجودة يف الكتاب

ومن البيانات السابقة، استخدم املعلمون الطرق املتنوعة يف عملية 

طريقة املناقشة حني طريقة القياسية، و مثل الطريقة الصامتة، وال. التعليم

الباحثة البيانات عن من الطرق السابقة، وجدت . يعلمون درس اللغة العربية

وال . يةحماولة املعلمني ملناسبة اختيار الطرق املستخدمة بالكتب املدرس

  . يفون يف طريقة واحدة فحسبيق

 االتجاهات الحديثة في تقويم مادة اللغة العربية )٤

، علمنيمب الدينية املستخدم يف املدرسة الدراسينهج املد يدجتبعد 

كي مها ا�ل الوجداين وا�ال احلر لبات، و جمالني لقياس كفاءات الطا واأضاف

  :وهذه هي البيانات عنها. وال يكتف يف جمال املعريف فحسب

 في التقويم إضافة المجال الوجداني  ) أ(

ثالثة النواحي لدى الطالبات  لقياس ا�ال الوجداين، اهتموا املعلمون

حضور الطالبات  وناملعلم واحاسب. ٣٥وهي احلضور والتغزية الراجعة والدفاتر

بتغزيتهن الراجعة حني عملية التعليم، وأما لقياس الدفاتر، قامت  اهتمو 

 االمتحاناملدرسة بالربنامج اخلاص للقياس عنها قبل أن اشرتكت الطالبات 

كما قالت األستاذة نور عني . كل أخر املرحلة الدراسيالتحريري يف  

  :٣٦أذيفة

بل اشرتاكهن يف على الطالبات أن يكملن دفاترهن ق وجب"

الدفاتر املرتبة والنظيفة تشري أن الطالبات يشرفن . اآلخري االمتحان

إذا . العلوم، وهذه إحدى نتيجة لقياس وجدانية الطالبات يف التعليم
                                                           

٣٥
  .كتاب نتائج املشاورة الصغرى  توثيقي.  

٣٦
فرباير  ٤أزيفة، يف مكتب املدرسة الدينية، يف التاريخ  ابلة مع األستاذة نور عيينققامت الباحثة بامل.  

  . ١٢:٣٠، الساعة ٢٠١٤
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 النتيجة يف كشف الدرجة، فيفضلون املعلموننالت الطالبتان نفس 

ذلك، وى وس. أكثر من غريها" أحسن"الطالبة اليت نالت النتيجة 

ضور يف الفصل واستجابة الطالبات حني احلعدد  قدروا املعلمون

  ". عملية التعليم

نشاطة الطالبات يف ب واهتمأن ي نو املعلم وابالنظر إىل هذا التقومي، حاول

 وناملعلم واالتعليم مبعرفة حضورها، ونشاطتها، واستجابا�ا حني قدم عملية

الطالبات  والدفاتر تدل على إكراموأما تفتيش الكتب . األسئلة يف التعليم

 .املدروسة العلوم ب

 إضافة المجال السلوكي.  ) ب(

ذا ا�ال كفاءات طالبات يف تطبيق املواد املدروسة � وناملعلم يقيس

القرآن، والفقه، واللغة  أو يف مرحلة واحدة، وهذه املواد هي أشهرستة ملدة 

وقررت مادة . مالءاإلافظة، و احملالعربية، والنحو، والصرف، وقراءة الكتب، و 

وتكتب يف كتاب إرشاد منهج ) MPK(مبشاورة اللجنة الصغرى  االمتحان

يف السنة الدراسية  السلوكي االمتحان التجديد، وميكن توضيح أمناط أسئلة

  :٣٧التايل اجلدوله على حسب ٢٠١٣/٢٠١٤

  )١٠:الجدول(

 ه٢٠١٣/٢٠١٤أنماط أسئلة في السنة الدراسية 

  
  درس

  اإلمالء  الصرف  النحو  اللغة العربية

١  
حفظ 

  املفردات
 اإلمالء اإلمالء  تصريف  تصريف  إعراب  إعراب  حماورة

٢  

حفظ 

اورة احمل

  املفرداتو 

 اإلمالء اإلمالء تصريف تصريف إعراب إعراب  إنشاء

                                                           
  ه٢٠١٣/٢٠١٤أمناط أسئلة يف السنة الدراسية . توثيقي.  ٣٧
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 اإلمالء اإلمالء تصريف تصريف إعراب إعراب  استماع  إنشاء  ٣

  استماع  ٤
قصة 

  بالعربية
 اإلمالء اإلمالء تصريف تصريف إعراب إعراب

٥  
قصة 

  بالعربية
 اإلمالء اإلمالء تصريف تصريف إعراب إعراب  حماورة

 اإلمالء اإلمالء تصريف تصريف إعراب إعراب  استماع  إنشاء  ٦

  

 والصرف، واإلمالءلدرس النحو  االمتحانأمناط أن  اجلدولأشار هذا 

وأما لدرس اللغة العربية  .اليغري من الفصل األول إىل الفصل السادس

س ر لد االمتحانه، وهذه هي مادة ويطابق مبحتواه ومستوا ،تنوعةامل اأمناطه

  :٣٨اللغة العربية يف املرحلة األوىل يف هذه السنة الدراسية هي

  )١١:الجدول(

  ٢٠١٣/٢٠١٤لدرس اللغة العربية في المرحلة األولى  االمتحانمادة 

  النتيجةمعيار   مادة  االمتحانأمناط   

١  
حفظ املفردات 

  وختمني الصور
-  

أن خيمن صور وحيفظن املفردات 

 ٥٠واألعلى  ٢٠على األقل 

  مفردة

٢  
حفظ املفردات 

  واحملاورة
-  

أن يتحدثن باللغة العربية وحيفظن 

واألعلى  ٢٠املفردات على األقل 

  مفردة ٥٠

  اإلنشاء  ٣

موضوع اإلنشاء 

املستعد باللجنة 

  االمتحان

بالقواعد اللغوية أن ينشأن 

  الصحيحة
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  ادة االمتحان لدس اللغة العربية يف املرحلة األوىلم. توثيقي.  
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  االستماع  ٤
النص مأخوذ من 

  الكتاب

أن جينب أسئلة مطابقا باملواد 

  املسموعة

  تكرير القصة  ٥
النص مستعد باللجنة 

  االمتحان

أن يكررن النص باللغة العربية 

  لسلنا

  الرتمجة  ٦
النص مستعد باللجنة 

  االمتحان

أن يرتمجن القصة بالقواعد اللغوية 

  الصحيحة
  

 االمتحانمعلمة اللغة العربية عن عملية  ،األستاذة خري النساء وأخربت

  :٣٩السلوكي

فردات واحلوار أمام املعلمة امل حفظلفصل األول والثاين طالبات ل"

بالنظر إىل الصور املتسلسلة  إنشاءالثالث لطالبات لفصل مث . مباشرة

 اعمستاالرابع  لطالبات لفصل، و ملوجودة وعادة أنشأن مبوضوع معنيا

. باملعلمني إلجابة األسئلة املوجودة إىل القصة أو احلوار املقروء

أمام الفصل قصة عربية  حتدث عن القصةاخلامس لفصل الطالبات 

  ".لنص العريب إىل اللغة اإلندونيسيا ترمجةالسادس لطالبات لفصل و 

    :التايل اجلدولعلى حسب  االمتحانوميكن توضيح معايري التقييم يف هذا 

  )١٢:الجدول(

  االمتحانيم في هذا معايير التقو 

      ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  

  املفردات  ١

  احلفظ
≤ 

٢٠ 

  مفردة

٢٠ 

  مفردة

٣٥ 

  مفردة

٤٠ 

  مفردة

≥٥٠ 

  مفردة

ختمني 

  الصور

٣- ١ 

  صور

٧- ١ 

  صور

١١- ١ 

  صور

١٥- ١ 

  صور

٢٠- ١ 

  صور
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  احملاورة  ٢

  أحسن  جيد  كافية  ناقص    الطالقة

  أحسن  جيد  كافية  ناقص    الفهم

  أحسن  جيد  كافية  ناقص    التعبري

  مطابقا باجلمل الصحيحة املرتبة  اإلنشاء  ٣

  االستماع  ٤

  ١٠= إن كان صحيحا   ١

  ١/٤أو  ١/٢= إن كان ناقصا مناسبا خبطيئته   ٢

  ١=إن كان خاطئا   ٣

  ٠=إن كان مايف اإلجابة   ٤
  

) ebta(للمستوى األخري  االمتحانن باملعلمو  واوخصوصا للفصل األخري قام

ه كتاب الفققياس كفاءة الطالبات يف قراءت  اليقتصر يف  االمتحانوهذا 

ن كفاءة الطالبات يف حتليل القواعد فحسب بل أوسع منها، قاس املعلمو 

جرى هذا . ةاللغوية وفهمهن يف تطبيق املواد املقروءة يف حيا�ن اليومي

وأما مواد االختبار مأخوذة . األحد يومإال ليلة كل ليوما  ٢٠التعليم ملدة 

  :٤٠وهذه هي عملية هذا االختبار. من كتاب فتح القريب

يف مكان و . ة غالف األسئلة مث تقرأ أمام املناقشنيالطالب ختتار"

حني اشتعل املصباح األول، قرأت  .ح ملونةيجلوسها مخسة مصاب

صباح ، وبعد دقيقتني اشتعل امل"أوتاوي إيكو"الطالبة النص بأسلوب 

مث اشتعل . الثاين فرتمجت الطالبة النص املقروء إىل اللغة اإلندونيسة

األول إلعطاء أسئلة املادة الصرفية  املناقشاملصباح الثالث فجاء دور 

لمادة النحوية، ل املناقشوهو  للمناقش الثاينإليها، واملصباح الرابع 

                                                           
- ٢١.٠٠الساعة . ٢٠١٤مارس  ٣التاريخ  يف املسجد. املالحظة يف امتحان قراءة الكتب الكربى.  ٤٠

٢٣.٠٠  
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وإذا . املادة لفهم املناقشاألخري وهو للمناقش واملصباح اخلامس 

 "انتهى وقت اإلجابةيح اشتعل مجيع املصاب

 إلى اتجاهات حديثة تعليم اللغة العربية هوجيتلمحاوالت المعهدين  -٢

يف قيام تعليم اللغة العربية اجليد، اجته املعهد تعليم اللغة العربية فيه مبحاوالت 

 :متنوعة، وستبينها الباحثة فيما يلي

 معهد النور األول بولوالونج ماالنج   ) أ

 ه تعليم اللغة العرييةيف هذه املدرسة بثالث حماوالت لتوجي قامت املعلمات

املعلمات  واعداد، وهي تغيري الكتب، وإضافة الربنامج، إىل اجتاهات حديثة

 :األكفاء، ستبينها الباحثة يف ما يلي

 . تغيير الكتب )١

ب اكتاب اللغة العربية بالكت  علمةامل تمنذ ثالث سنوات املاضية، غري 

حىت هذه السنة ألن هذا الكتاب  املعلمات ستخدموتاجلديد لعبداء راطامي، 

  :٤١كما قالت األستاذة حليمة سعدية.فيه كثريةالتدريبات 

حىت الفصل اخلامس   اإلعدادياللغة العربية للفصل  استخدموا معلمو"

كتاب مدارج الدروس حملمد بصري علوي، ومنذ ثالث سنوات املاضية 

وهذا الكتاب اجلديد يستطيع أن جيعل . تغرينا إىل كتاب لعبداء راطامي

الطالبات نشاطة يف التعلم ألن املفردات والتمرينات فيه أكثر من الكتاب 

تى، سوف نستخدمه وإذا وجدنا الكتاب أحسن منه يف الوقت اآل. املاضي

يف تعلم اللغة العربية حني التعليم، واملهم الطالبات يتحمسن يف 

  ".يستخدمنه

كتاب مدارج الدروس حملمد بصري علوي   أشارت هذه البيانات أن املعلمني غريوا

. إىل كتاب لعبداء راطامي ٢٠١١/٢٠١٢يف السنة  ،منذ ثالث السنوات املاضية

                                                           
، ٢٠١٤مارس  ١٣ يف بيتها يف التاريخ مع األستاذة حليمة السعدية علياملقابلة ب الباحثةقامت . ٤١

    .١٥:٣٠الساعة 
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ة ملدة السنتني لرتكز يف تعليم اللغة العربي علمونامل حذفو ٢٠١٢/٢٠١٣ويف السنة 

. عبداء راطاميلمرة ثانية يف هذه السنة بكتاب  علم النحو، وعلمواها املعلمون

يف  ون املعلمونمعجي. ون الكتب يف عملية التعليمدداملعلمني الحيومما السبق أن 

. كتبها هي يف استخدام الاالجتماع ملناقشة مشكالت التعليم وإحدى من

ادة النحو يف عملية مبالهتمام امعلمي اللغة العربية  منالنحو يرجون  معملون

التعليم حىت تستطيع الطالبات أن يستخدمن القواعد املدروسة واحملفوظة يف درس 

ت اوقأالنحو  ميلك معلمو ال" :٤٢كما قالت األستاذة حليمة السعدية. النحو

عطاء الفرصة إىل إلمن مدرسي اللغة العربية تطبيق القواعد املدروسة، ولذا يرجون 

  ".الطالبات يف تطبيق القواعد اللغوية

 اوحني قامت الباحثة باملالحظة، نظرت فيها أن معلمي اللغة العربية مازالو 

إلشارة " أوتاوي إيكو"يصححون ترمجة الطالبات حني وقت التدريبات بأسلوب 

وهذا يشري أن القواعد اللغوية تكون . موقع مجيع املفردات يف كل اجلمل املدروسة

وهذ ميكن بسبب أن مجيع املعلمني متخرجني يف . النقطة األساسية يف كل الدرس

  .فيها جيدا مبعرفة مواقع الكلمات وناملعاهد السلفية ويهتم

 إضافة البرنامج  )٢

يف يوم اجلمعة قامت الطالبات بربنامج اخلاصة هلذا اليوم من الساعة التاسعة 

. حىت الساعة احلادية والنصف وهي قراءة القرآن أو ختم القرآن أو احملاضرةصباحا 

وأما برنامج احملاضرة هو الربنامج اجلديد يف هذا املعهد وجيري هذا الربنامج منذ 

  : ٤٣ه، كما قالت األستاذة فيىت فيلى٢٠١٢/٢٠١٣السنة 

للغة العربية املعهد بربنامج احملاضرة با معلمو منذ السنتني املاضيتني، قام"

وليس باللغة األخرى، ونرجو الطالبات يشجعن لتعبري اللغة العربية أمام 

                                                           
٤٢

، ٢٠١٤مارس  ١٣ يف بيتها يف التاريخ مع األستاذة حليمة السعدية علياملقابلة ب الباحثةقامت .  

    .١٥:٣٠الساعة 

الساعة  ٢٠١٤مارس  ١١يف املسكن يف التاريخ  مع األستاذة فيىت فيلىاملقابلة ب الباحثةقامت . . ٤٣

٢١:٠٠  
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ا يف وأما وقت قيام هذا الربنامج هي يف الساعة التاسعة صباح. أصحا�ن

. بات فيه هي طالبة لكل الفصول املوجودةيطواخل. يوم اجلمعة لكل الشهر

نامج مثل الغناء بالعربية الرب وأما الطالبات األخرى تكون متسلية يف آخر 

  ".رحية بالعربيةومس

ع الطالبات يف يجن أهداف قيام هذا الربنامج هي لتشأشارت هذه البيانات أ

ت أو متسليات يف آخر ية أمام أصحا�ا إما أن تكون اخلطيباالتكلم باللغة العرب

وقبل تقدميها، طلبت الطالبات مساعدة معلمات اللغة العربية يف . الربنامج

  :٤٤صحيح نصوصهن، كما قالت األستاذة حليمة السعدية عليت

بات، يطصل الرابع أو اخلامس أو السادس خحني تكون طالبات الف"

و إّيل أو معلمات اللغة العربية تقدمت النص املرتجم إىل األستاذة نور امللة أ

رحية املتقدم وبعده ال بد �ن وكذلك لنص املسخرى لتصحيح ترمجااأل

  ". عليهن أن حيفظنها جيدا

أشارت املقابلة السابقة أن هذا الربنامج يساعد الطالبات يف تنمية كفاء�ن يف 

وصار لكل فرد متحمسا يف استعداده ألن هذا الربنامج . الكتابة باللغة العربية

فصل جيري مثل مسابقة اخلطابة بني الفصول، كما قالت وردى، طالبة ال

  :٤٥اخلامس

، طلبنا اإلصالحات أو املسرحيةحني جاء دور فرقيت يف تقدمي اخلطابة أو "

. اإلقرتاحات من األساتذة املوجودة مث حنفظها جيدا للنجاح يف هذه املسابقة

مفوض إلينا، أحيانا أخذنا نصا  املسرحيةوأما موضوعات اخلطابة و 

نا القصة املضحكة بأنفسنا للمصرحية من كتاب القراءة الرشيدة وأحيانا صنع

  ".مطابقا بأنشطة أو خرباتنا يف املسكن وغري ذلك

                                                           
، ٢٠١٤مارس  ١٣ يف بيتها يف التاريخ مع األستاذة حليمة السعدية علياملقابلة ب الباحثةقامت . ٤٤

  .١٥:٣٠الساعة 
  .١٠:٣٠، الساعة ٢٠١٤مارس  ١٢يف املدرسة، يف التاريخ  مع ولدىاملقابلة ب الباحثةقامت . ٤٥
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من البيانات السابقة استخلصت الباحثة أن هذا الربنامج يدرب الطالبات يف 

وخمتلفا من ذلك، أضافت وزيرة، مدبرة هذا الربنامج عن  . التعبري اللغة كالما وكتابة

  :٤٦كيفية عملية هذا الربنامج

بة يف برنامج يطالطالبة كوكيلة الفصول لتكون اخليات الفصل اختارت ول"

وخصوصا للفصل . مث أنشأت الطالبات خطابة بأنفسهن احملاضرة،

حىت الفصل الثالث لديهن الرخصة يف طلب صناعة اخلطابة من  اإلعدادي

غة العربية الل جرى هذا الربنامج، حضرتا معلماتاوحني . معلمة اللغة العربية

حمتوى الطالبات يف اخلطابة وهي األداب، والطالقة، والتعبري، و  ءةلقياس كفا

نتيجة أكرب من غريها، فنجحت ونالت اهلدايا من ومن الىت تنال . اخلطابة

  ".املعلمات

العناصر وهي اآلدب  ةأشارت هذه البيانات أن قياس هذا الربنامج تتكون من أربع

قدميها، وكيفية تظ اخلطابة و حني قدمت الطالبات اخلطابة، مث الطالقة يف حف

بالنظر إىل هذا . اخلطابة املوجودة، وحمتوى هذه  كل اجلملالكلمات يفبالتعبري 

عنصر اللغة إما من كتابتها قياس من  ة، ال توجد من هذه العناصر األربعالقياس

وسوف هذا الربنامج يرقي املهارة األخرى وهي مهارة االستماع، ألن . وكالمها

اللغة املستخدمة يف هذا الربنامج هي اللغة العربية من الربنامج األول حىت 

  .  االختتام

 المعلمات األكفاء اعداد )٣

. املعلمات األكفاء جيدا العداد، البد على املعهد الطالبات املاهراتلبلوغ 

، تكون الطالبات املاهرة اإلعداديوبدأ هذا العمل منذ جلوسهن يف الفصل 

حيضرن  معلمة ألصحا�ن يف عملية تكرار الدروس الستبدال وليات الفصل اليت ال

. يف تكرار الدروس بعد صالة العشاء، أكثر وليات الفصل يسكن خارج املعهد

وإذا ما . البات بعضهن بعضالى، ناقشت الطجرت عملية التكرار يف املص

                                                           
٤٦

  .١٠:٣٠، الساعة ٢٠١٤مارس  ١٥وزيرة يف املدرسة، يف التاريخ قابلة مع باملقامت الباحثة . 
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اليت تدور حول  املعلماتمع  ت إحدى منهن يف بيان املادة، فسألتعاستط

  . املصلى لرتاقبهن يف التعلم

لنيل املعلمات األكفاء جيري يف الفصل السادس بعملية األخري  عدادواال

، قبل االمتحانهلذا ة مشرفة وتكون األستاذة نور املل. الفصل ممارسة التعليم يف

، تعلمت الطالبات معها عن كيفية موقف الطالباتب االمتحانهذا قامت إ

يف التعليم وشرح املواد اليت سيكتنب ويبني أمام الطالبات األخرى اليت  اتاملعلم

  .    يدرسن يف الفصول أدىن منهن

مع جامعة العلي  بتعاون مريب املعهدقام ن، العمال نالتقف حماولة إال هذا

اإلسالمية القلم حلضور معلم اللغة العربية األصلي أو الناطق األصلي يف السنة 

ه لتعليم اللغة العربية يف الدرس اإلضايف للفصل الرابع، واخلامس، ٢٠١١/٢٠١٢

ولكن يف هذه السنة، ال أحد من املعلم األصلي يعلم يف هذا املعهد،  . والسادس

إندونيسيا مث راجع إىل قد انتهي وقت تعليمه يف :"٤٧فيلى كما قالت األستاذة فيىت

ضور املعلم األصلي ألن الطالبات مل يفهمن ار أننا نقف يف حواختذنا القر . بالده

  ". ما حدث وما شرح األستاذ إال قليال

املعلم األصلي : "٤٨وأكدت األستاذة نيلى عائشة هذه البيانات، فقالت

شرحه  نالطالبات اليفهم جيعلدونيسية، وهذا اليستطيع أن يتكلم باللغة اإلن

  "ةمع األستاذة نور املل أمامهن، واآلن نبدل معلم اللغة العربية هلذا الفصل

الفصل اخلامس تأسفت على غياب املعلم األصلي،  وأما زهرة النافعة، طالبة 

اليرتجم املادة باللغة اإلندونيسة  همنه ألن كثرية  وجدت مفردات: "٤٩كما قالت

                                                           
٤٧

، الساعة ٢٠١٤مارس  ١١قامت الباحثة باملقابلة مع األستاذة فيىت فيلى يف املسكن يف التاريخ . 

٢١:٠٠  
  

٤٨
  ١٠:٠٠ ، الساعة٢٠١٤فرباير  ٥قامت الباحثة باملقابلة مع األستاذة نيلى عائشة يف بيتها، التاريخ .  

٤٩
  ١١:٠٠، الساعة ٢٠١٤مارس  ١٢قامت الباحثة باملقابلة مع زهرة النافعة يف املدرسة، التاريخ .  
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ويف هذه السنة  .حني يشرح املعىن من احلوار املوجود أضداده ن يذكر مرادفه أوولك

  ."ضان ومل حيضر حىت اآلنإىل القاهرة قبل صوم رمهو يرجع املاضية، 

الطالبات كي تكون  عدادمن البيانات السابقة، حاول مريب املعهد ال

إلضافة الناطق  ونجيرب وناملعلمات األكفاء بعد خرجيا�ن، وجبانب ذلك، املعلم

أن  ، وبعد تعليم ملدة السنة واحدة، شعر املعلموناألصلي ليعلم يف املدرسة

  .لةمعه، فغريته مع األستاذة نور املالطالبات التستطيع أن تتعلم 

 معهد الرفاعي األول كوندانج ليكي ماالنج   - ب

اجتاهات وجيه تعليم اللغة العربية إىل تمتنوعة لحاوالت مباملعهد  معلمو قام

حديثة وهي جتديد املنهج الدراسي، وتطوير الكتب الدراسية، وإضافة الربنامج، 

ستبينها الباحثة يف ما و  .وختصيص الفصل السادس ،املعلمات األكفاء اعدادو 

 : يلي

 تجديد المنهج الدراسي )١

تستخدم املدرسة الدينية املنهج القدمي يف  م١٩٩٩منذ تأسيسها يف السنة 

  :٥٠قالت األستاذة مخسة هيدارةكما . تعليمها

إن التعليم مبعهد الرفاعي يف أول تأسيسه كاملعاهد السلفية األخرى، إما يف "

والتوجد معايري خاصة إلدارة عملية التعليم . والكتب املستخدمة تعليمطرق 

م أقام املعهد باملشاورة ٢٠٠٦ويف السنة . إال حدود الدراسية يف كل الكتاب

مث . التعليمية يف هذا املعهد لتقومي األنشطة الدراسيةنة الكربى يف أخر الس

سأل األستاذ أمحد زخمشري املتوىف عن ترقية جودة التعليم، وشعر أن املنهج 

. املستخدم غري مطابق باحلاالت املستقبل مث أعطى رأيه لتجديد املنهج

 ويف. ووافقوا املعلمون رأيه مث صنع جمموعة املعلمني الستعداد هذا املنهج

                                                           
٥٠

. ٢٠١٤مارس  ٤التاريخ  يف مكتب املدرسة الدينية ،مخسة هيدارة قامت الباحثة باملقابلة مع األستاذ. 

  ١٦:٣٠الساعة 
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، وهي دليل التقومي، ومعيار النتيجة لالمتحان السلوكي، ذا املنهج دالئله

  ".ودليل كيفية كتابة كشف الدرجة والشهادة

 م٢٠٠٦نة منهجها منذ الس ونددمعلمو املدرسة جي أشارت املقابلة السابقة أن

يف أول تأسيسها املعيار املستخدم هو حلدود الدرس  .بزيادة املعيار والدالئل

السلوكي ودليل التقومي،  االمتحانفحسب، ويف املنهج اجلديد زاد معيار مادة 

وهذه الزيادات متعلقة بعلمية التقومي،  .كيفية كتابة كشف الدرجة والشهادةودليل  

تاذ سلحان ما وجدت الباحثة مكونات أخرى فيه كما أن قال مدير املدرسة، األس

  :)KTSP(مستوى الوحدة الدراسية أن هذا املنهج متساويان مبنهج 

منهج املعهد السلف باملنهج املوجود يف  واأن يدجم وناملعهد حياولمعلمو ن إ"

لذلك إذا رأيت هذا . منهج مستوى الوحدة الدراسيةاملدرسة الثانوية وهو 

الت وهي املعريف، اجم ٣املنهج، فوجدت فيه عملية تقومي اليت تقيس فيه 

  ".احلركيوالوجداين، و 

هتمام إىل اب ومن هذه البيانات، عرفت الباحثة أن هذا املنهج يفضل عملية التقومي

وليس فيه بيان آخر عن . احلركي املعريف، والوجداين، و ثالثة جماالت وهي جمال 

حىت  واليطور هذا املنهج. مكونات املنهج الذي قد جددته ا�موعة إال التقومي

  . الدراسية هذه السنة

وأخربت األستاذة نور عيين عن الكتاب اآلخر املتعلق بعملية التعليم وسوف 

وهي كتاب انتاج املشاورة ا�موعة الصغرى  الدراسيةلكل السنة  ونه املعلموايطور 

)HMPK ( النظامهم، و ملعلمني �ذه املدرسة، وترتيب أعمل التنظيميهيكل فيه 

 ، وظائف التعليم جلميع املعملمنين، ودفرتجلميع املعلمو  النظامو ع الطالبات، جلمي

السلوكي،  االمتحانلكتب املدروسة، ومعيار ومعيار الكتب للحالقة، وحدود ا

ل على دة، عرفت الباحثة أن هذا الكتاب يمن هذه الوثيق. ٥١واخلرائط للفصول

  .    اليت توجد يف املنهج اجلديد هداف، والطرق التعليم، والتقوميعن األ بيان خاص

                                                           
٥١

   كتاب انتاج املشاورة ا�موعة الصغرى  يثيقتو . 
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ات أن حماوالت املعهد األوىل ومن البيانات السابقة وجدت الباحثة املعلوم

كما معروف يف املعاهد السلفية األخرى أن . ه تعليمه هو بتجديد املنهجوجيتيف 

املنهج املستخدم هي املنهج القدمي وفيه يكتب عن حدود املواد املدروسة لكل 

أن  نيعلى املعلم البدو ه املعلمون هذا احلدود كشرط واجب واواستخدماملرحلة، 

   .الدرس مطابقا حبدودها وايعلم

 تطوير الكتب الدراسية  )٢

وأهداف تطوير الكتب . عملية تطوير كتب تدرجييا حىت هذه السنة جتري

عدد املوضوعات املدروسة بالطالبات يف وقت  تعليميتمكن الطالبات يف هي أن 

  :٥٢كما قال األستاذ فتح الباري. ضيق

ن إىل الكتاب ات نفس املوضوع مرارا مهما يصل، كررت الطالباملاضييف "

ختيار اللغة العربية ال هى هذا التكرار، اجتمع مجيع معلموولين. األخر

و اللغة العربية مواضع معل امجعو . أشهرملدة ستة للطالبات  ةاملواضع املناسب

ها قسمو مواد اللغة العربية إما من درس النحو، والصرف، واللغة العربية مث 

ب الكالم ، مثال للدرس النحو تعلمت الطالبات بادراسيةمراحل إىل سبعة 

و�ذا النظام متكن . بعدهتوجد يف الفصل  يف الفصل األول فحسب وال

  ."قت ضيقالطالبات أن تدرس الكتب املتنوعة يف و 

جبميع  التعليميةضع أشارت هذه املقابلة أن أهداف هذا العمل هي لتعيني موا

 رحلة واحدة فحسب واليعطييف موضع واحد ويف م ، مث يدجمهاالكتب املوجودة

وزادت األستاذة مخسة هيدارة عن نوع الكتب . ن مرة ثانية يف املرحلة اآلتيةاملعلمو 

  :٥٣للغة العربيةاملستخدمة يف تطوير الكتب لدرس ا

                                                           
٥٢

، ٢٠١٤مارس  ٦يف مكتب املدرسة الدينية، التاريخ  مع األستاذة فتح الباريقامت الباحثة باملقابلة .  

   ١٦:٣٠الساعة 

٥٣
. ٢٠١٤مارس  ٤التاريخ  يف مكتب املدرسة الدينية ،مخسة هيدارة قامت الباحثة باملقابلة مع األستاذ.  

  ١٦:٣٠الساعة 
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ع لكل املواد املدروسة مث قررت جمموعة ياختار معلمو اللغة العربية مواض"

خمتارة لكل مرحلة بزيادة الكتب األخرى  تمعلمي اللغة العربية موضوعا

شي، واحملاورة احلديثة بني يديك، ودروس اللغة إلمام زركمثل كتاب العربية 

  ". درس اللغة العربيةل ا خاصاا�موعة كتاب تألمحد باهرون، وبعده صنع

 وناملعلم ونخيتار  ولكن، عموم، الكتب املطورة متساويان بكتب الرتاثعلى ال

ع يف كتب الرتاث، وخصوصا يتعلم الطالبات مجيع املواضتال مواضع أساسية كي 

صا خاصا متعلق حباالت معهد الرفاعي أو ن وناملعلم وادرس اللغة العربية، صنعل

  . أسرة األستاذ زخمشري

 إضافة البرنامج )٣

ويتكون هذا املركز من . ٢٠٠٥سبتمبري  ٧أسس هذا املركز يف التاريخ 

. الربنامج اللغوي يتكون من تعليم اللغة العربية واللغة االجنليزيةهو الربناجمني، أوال 

درة، والصحافة، والطباخة، وحوالربنامج غري اللغوي يتكون من قراءة القرآن، 

  . ٥٤)PMR(واخلط، وشباب الصليب األمحر 

يكون هذا التعليم درسا إضافيا �ذا املعهد، ويف هذه السنة، ركز املركز تعليم 

وسوف . اللغة اإلجنليزية املكثفة يف املرحلة األوىل واللغة العربية يف املرحلة الثانية

تعليم اللغة  وجب على مجيع الطالبات الشرتاك. يتغري هذا الوقت يف السنة املقبل

تعليم اللغة  إذا اشرتكت الطالبات يف السنة األوىل. العربية واالجنليزية املكثفة

  . أن يشرتكن اللغة االجنليزية يف السنة بعدها العربية، فوجب عليهن

ويف . ويف هذا املركز، وجب على مجيع الطالبات أن يتكلمن باللغة األجنبية

البيئة اللغوية حول  جعلتاملسكن، حىت  السنة املاضية استمر هذا النظام يف

تعليم اللغة فحسب بدون استخدام  املركز يفمعلمو ويف هذه السنة ركز . املعهد

خارج الفصل، مع أن هذا النظام يستطيع أن يساعد الطالبات يف  اللغة األجنبية

                                                           
٥٤

   املنهجية الرفاعي األولوثيقة مركز اللغة واألنشطة . توثيقي. 
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رة واحدة اهالفصل قليال واليكتفي عن تركيز مممارسة اللغة ألن أوقات التعلم يف 

  . فحسب

وقامت تلك برامج . جرى هذا التعليم بعد انتهاء وقت الدراسة يف املدرسة

يف يوم  وتعلمت طالبات املدرسة الثانوية اللغة العربية. مرة واحدة يف األسبوع

مشرتكات هذا املركز هي مجيع . ثنني ويوم الثالثاء لطالبات املدرسة العاليةاال

إال طالبات الفصل التاسع والفصل الثاين عشرة أل�ن الطالبات يف معهد الرفاعي 

كما قالت إحدى الطالبة الفصل . الوطين يف فصلهن االمتحانيتعلمن الستعداد 

ل اشرتكنا هذا الربنامج بعد انتهاء الفص ما: "٥٥عاليةالدرسة املالثاين عشرة يف 

ستعداد لالمتحان الوطين األخري يف وقت قريب اخلامس، واآلن حنن يف حاالت اال

  "شرتاكهالووجب علينا 

ة املقدمة مبعلمي اللغة العربية متنوعة، وليس هناك املوافقة دروسوأما املواد امل

وحني قامت الباحثة . بني معلمي اللغة العربية يف بداية التعليم الختيار املواد

ستاذ عامل أنه يستخدم الكتاب املدرسي باملقابلة مع معلمي اللغة العربية، أخرب األ

وأما األستاذ عبد اخلالق يستخدم كتاب احملاورة احلديثة باللغة . نفسهبالذي ألفه 

. العربية اجلزء الثاين، واألستاذة نور عني تستخدم كتاب دروس اللغة العربية

ملتفقة على ليس هناك املواد ا: "٥٦وأكدت األستاذة نور عني عن هذه البيانات

ة العربية الذي يدرب مسؤول لقسم اللغعدم  بسبباللغة العربية  مجيع معلمي

  ". ن يف اختيار املواد الدراسيةاللغة العربية اآلخري ويدير معلمي

املواد اخلاصة يف هذا  ينظم معلمو اللغة العربيةبالنظر إىل هذه البيانات، مل 

ت يف التكلم باللغة العربية املركز، كما أن أهداف تعليمه هي ترقية كفاءة الطالبا

                                                           
٥٥
الساعة . ٢٠١٤فرباير  ٢٥التاريخ . أمام املسكان. مع أدو أمبار ساريقامت الباحثة باملقابلة .   

١٣.٠٠  

٥٦
 ٥التاريخ . دينيةالدرسة املمكتب يف . مع األستاذة نور عني ووالن ساريقامت الباحثة باملقابلة .  

  ١٦.٠٠الساعة . ٢٠١٤مارس 
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وحني سألت الباحثة عن هذه احلالة مع األستاذ رييان سودي ينطو، . واإلجنليزية

  :٥٧فأجاب

 املعلمني، ولكن أطلب منهم ليعلمونال أنظم املواد الدراسية املقدمة ب"

السنة يف و . تطبيق اللغتني حول هذا املركز علىالطالبات باجلهد حىت يقدرن 

لغة العربية ملدة سنة واحدة تعليم السيبدأ هذا املركز الدراسة املكثفة ل، اآلتية

لغة االجنليزية، فإنشاء اهللا أوجبها على مجيع الطالبات، تعليم الوكذلك ل

 ."وهذه هي غاياتنا

 المعلمات األكفاء اعداد )٤

 خارج معلمنيعن املعهد الطالبات يف الدفعة األوىل، حبث  خترجت أن قبل

مريب  وحني خرجت الطالبات يف املرة األوىل، يقف هذا العمل، ويصدق. املعهد

ولرتقية جودة . جودة طالبات معهد نفسه لتكون معلمة يف معهد الرفاعي املعهد

الربنامج التشريف قبل باملعهد  معلمي املعلمات اجلديدة يف عملية التعليم، قام

  :قيامهن بالتعليم

 برنامج المقابلة  ) أ(

يرقي كفاءات وليات الفصول يف تقدمي تعليم قراءة  هو الربنامج الذي

األكفاء يف مواد  املعلمون ومشرفو هذا الربنامج هم. اصباحاحللقة الكتب يف 

  : ٥٨مالكأسعد التساوف، والفقه، واحلديث، األخالق، كما قال األستاذ 

معاهد كانت  ري أو حيذف يف عملية التعليم بأيإن الربنامج الذي مل يتغ"

 معلمو مهما قد زاد .، وحبث العلمياحللقةاملشاورة، و هي برنامج املقابلة، و 

و�ذه املقابلة، نستطيع . املعهد مبجال حديث الذي مل يستخدم يف املاضي

  ".علمات اجلديداتملا به اليت قامت التعليمأن نراقب جودة 

                                                           
٥٧

التاريخ . مكتب مركز اللغة واألنشطة املنهجية. مع األستاذ رييان سودي ينطوقامت الباحثة باملقابلة . 

  ١١.١٥الساعة . ٢٠١٤فرباير  ٢٥

٥٨
مارس  ٣يف مكتب املدرسة الدينية ، التاريخ ، أسعد  مالك قامت الباحثة باملقابلة مع األستاذ. 

  ١٤:٣٠، الساعة ٢٠١٤
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جلميع  االعدادمن هذه البيانات، عرفت الباحثة أن املقابلة هي من عملية 

املعهد  معلم يسميهن .الكتب صباحا تعليممات أي وليات الفصول قبل قيام املعل

يف معهد الرفاعي يف السنوات املاضية، وليس  يتخرجنأل�ن  باملعلمات اجلديدات

 "سوروجان"كالتعليم العادي بنظام   وجرت هذه املقابلة. لديهن خربات التعليم قبله

ستة وليات  جلست: "٥٩، وهذه هي املالحظة عنها"أوتاوي إيكو"وأسلوب 

ات، د، مث يقرأن الكتب متبادال، وإذا أخطأت إحدى وليالفصل أمام األستاذ أسع

من القراءة، سألن عن مراد من النص املقروء مع  وبعد انتهاء. صلحها األستاذأف

هذه البيانات أن نظام  تأشار ". األستاذ، وينتهي هذا الربنامج بعد ثالثني دقيقة

وإذا تعلمت وليات الفصل . ، مازال يستخدم يف عملية التعليمتقليديةالتعليم ال

 . شرفنيد من املاملواد مع مجيع الطالبات مثل ماجت�ذا النظام، فعلمت هذه 

 ووجوب التعلم)" MGF(الدرس  برنامج مشاورة معلمي  ) ب(

، وهو من عمل املعهد الدينية الرفاعيمدرسة خصص هذا الربنامج ملعلمات 

نوع وأخربت األستاذة نشوى عن . إلشراف املعلمات اجلديدة الستعداد تعليمهن

  :٦٠ا الربنامجهذ

ري يف الساعة السادسة الربنامج الذي جي أيوجوب التعلم هي أوال "

بيان  تقدميبعد . صباحا، ويكون األستاذ رزقي موالىن أزام مشرفا فيه

معه وناقشنا رنا لصنع الوحدة الدراسية كخطة الدراسية الكتاب منه، أم

، مث مجعنا كتاب الوحدة اليت أردنا أن نعلمها واحدا واحدصعوبات املواد 

ثانيا املقابلة و . لتصحيح األخطاء فيهالدراسية مع األستاذة سلفي إنديريياين 

دخول الجيرى مرتني يف األسبوع قبل  الذي الربنامج أي مع مسؤولية الدرس

ألنه مشرف  األستاذ فتح الباريبالفصل، وأنا كمعلمة اللغة العربية يشرف 

 هوالصرف مشرف مث أسعد األستاذ  هودرس النحو هلذا الدرس، ومشرف 
                                                           

٥٩
  ١٤:٣٠، الساعة ٢٠١٤مارس  ٣مكتب املدرسة الدينية ، التاريخ يف ، التاريخ املالحظة. 

٦٠
 الساعة. ٢٠١٤مارس  ٤التاريخ يف املسكن، ، نشوى املكرمة قامت الباحثة باملقابلة مع األستاذة. 

١٩:٣٠   
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مدرسة طبق جبميع املواد املدروسة يف يوهذا . األستاذ حسن مصطفى

، تعلمنا مع األستاذ مثل ما تعلمنا مع ويف هذا الربنامج. الدينيةالرفاعي 

  ".موالىن أزام األستاذ رزقي

لة مطابقا مع بالنظر إىل هذه البيانات، عرفت الباحثة أن أوقات قيام هذه املقاب

 املعهد مباشرة ومسؤولية شراف مديراالستعداد مساعد بإ هن كعمليةأوقات تعليم

. عن جناح التعليم يف املعهداهتمام املعهد وهذا يدل على . املدرسة الدينيةاملادة يف 

ويف . كرمية لتعلم يف هذا املعهداملاهرة ومتخلقة بأخالق   الباتاختار املعهد الط

وحني وثقت . تعليم�ن يف الاهذه املقابلة، أعدت املعلمات الوحدة الدراسية كخط

ص أو قدمة إىل الطلبة، وفيه بيان الناملادة امل لباحثة عنها، فنظرت أ�ا كمجموعةا

، فأصلحت األستاذة سلفي نات وواجبات املسكنالقواعد مث جاء بعدها متري

واستخدمتها . ، وليس فيه بيان عن األهداف، والطريقة والتقوميأخطاء الكتايب

  .قيام بالتعليمالاملعلمات عند 

 السادس إلى قسم اللغة وقسم الفقه تخصيص الفصل  )٥

قسم املعهد الفصل األخري قسمني، أوال هو قسم اللغة العربية وثانيا هو 

وأما أهداف هذا . هذا التقسيم منذ ثالث سنوات املاضية جيريو . قسم الفقه

ويف هذه السنة . اللغة العربيةرغبات الطالبات يف مادة الفقه و  التقسيم هي لرتكيز

ويف . للفصل السادس، لقسم اللغة العربية فصلني وكذلك بقسم الفقهأربعة فصول 

الطالبات درس  يف الفصل اللغة تتعلم. ثة دروس خمتلفةهذين الفصلني يوجد ثال

 أما دروس عن اللغة العربية اليت تعلمتها طالباتو . البالغة وممارسة اللغة العربية

  . ٦١الفصل الفقه هي درس اللغة العربية والقواعد العربية

مجيع الطالبات ملعرفة  الفصل، وزعت املعلمات إستبانات إىل قبل تقسيم

رغبة الطالبات يف التعليم، وبعد ذلك قارنت املعلمات على نتائجهن يف الفصل 

                                                           
٦١

   ه٢٠١٣/٢٠١٤األول دينية الاجلدوال التعليم مبدرسة الرفاعي  وثيقة . 
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إىل إذا نالت نتيجة درس الفقه أحسن من درس اللغة العربية، فدخلت . اخلامس

  . الفصل الفقه وبالعكس

فقة والعربية املعهد حياول أن يوازن بني مادة المعلمي أشار هذا التقسيم أن 

 ،يف الدين اإلسالم بقراءة الكتب الفقه ويتعمقن عنها اتهيقالطالبات فلكي 

 السادس الفصل املعلمون قسم لذلك،. طالقة يستطعن أن يتكلمن باللغة العربيةو 

لطالبات ثالثة دروس السادس لقسم اللغة العربية، تعلمت ا يف الفصل. موازنا

ن عناصر اللغة وهي درس القاعدة ودرس اللغة العربية ودرس وفيها تتكون م

الدروس، سوف تستطيع الطالبات أن تدجمها يف التعليم بالنظر إىل هذه . البالغة

 .ذوق اللغة العربية اجليدة النحىت ت

 )Multisites analysis(المقارنة  قعاتحليل المو  -٣

بعد تقدمي البيانات من معهد النور األول والرفاعي األول، فحللت الباحثة 

  :التايل اجلدول، وستوضيحها الباحثة على من هذين املعهدين اخلالصة

  )١٣: الجدول( 

بين المعهدين ةمقاران  

 رقم أسئلة البحث معهد النور األول معهد الرفاعي األول

الطالبات  تنمية معرفة  

كيفية التكلم باللغة العربية 

وقدرات الطالبات يف قراءة 

  كتب الرتاث

التقتصر أهداف تعليم اللغة 

 العربية بقراءة كتب الرتاث ولكن

يعيد  حياول أن املعهدمعلمو 

مهارة الكالم على  بالرتكيز

  إمهالبدون  الكتابةمهارة و 

كفاءة الطالبات يف قراءة كتب 

 الرتاث

االجتاهات 

احلديثة يف 

أهداف تعليم 

 اللغة العربية

١ 

 

البالغة،  إضافة درس - ١

ودرس ممارسة اللغة 

 اللغة العربية إضافة درس - ١

 

االجتاهات 

احلديثة يف حمتوى 
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العربية، ودرس 

 القواعد العربية

 األلفية إضافة كتاب - ٢

 البن مالك

  

 

البن  األلفية كتاب إضافة - ٢

 مالك

 تعليم اللغة العربية

ة الصامتة، قيإضافة الطر 

 الطريقة املناقشةو 

  ة االنتقائيةقيإضافة الطر 

بني طريقة القواعد والرتمجة ( 

 )والطريقة السمعية الشفهية

االجتاهات 

احلديثة يف طرق 

 تعليم اللغة العربية

إضافة ا�ال الوجداين 

  يف التقومي احلركي و 

ا�ال  إىل ثبوت القياس باهتمام

 املعريف 

االجتاهات 

قومي تيف الاحلديثة 

 ملادة اللغة العربية

ه يجو تحماوالت ل - الدراسي جتديد املنهج .١

 تعليم اللغة العربية

إىل اجتاهات 

 حديثة

٢ 

  تغيري الكتب .١  ير الكتب طو ت .٢

  إضافة الربنامج .٢  إضافة الربنامج .٣

املعلمات  اعداد .٤

  األكفاء

  املعلمات األكفاء اعداد .٣

 الفصل ختصيص .٥

السادس إىل قسم 

  اللغة وقسم الفقه

-  

  

  :الخالصة

الباحثة  نور األول ومعهد الرفاعي األول، نالتبعد عرض البيانات من معهد ال

، هتعليم االجتاهات احلديثة األربعة بالنظر إىل أهداف تعليم اللغة العربية، وحمتواه، وطرق

 ، وتنحصر يف النقاطاجتاهات حديثةهه إىل وجيتوالت املعهدين لوتقومي هلذه املادة وحما

  : التالية
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أوال، االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية مبعهد النور األول التقتصر أهداف 

مهارة على  يعيد بالرتكيز حياول أن املعهد تعليم اللغة العربية بقراءة كتب الرتاث ولكن

ولنيل هذه . راءة كتب الرتاثكفاءة الطالبات يف ق  إمهالبدون  الكتابةمهارة الكالم و 

درس اللغة العربية الذي حذفه يف السنة املاضية يف عملية  وناملعلم واألهداف، أضاف

ة التعليمية بني دروس اللغة صالتعليم باملدرسة الدينية والدرس اإلضايف حىت توازن احل

الطالبات يف علم ولرتقية معرفة ). درس النحو والصرف واللغة العربية(العربية األخرى 

البن مالك لطالبات الفصل اخلامس والسادس منذ  األلفيةكتاب   وناملعلم واالنحو، أضاف

لتعليم درس اللغة العربية  ونو أما الطريقة اليت استخدمها املعلم. ٢٠١٢/٢٠١٣السنة 

طريقة ية الشفهية و هي الطريقة االنتقائية أي الطريقة اليت تدمج بني الطريقة السمع

 االمتحانال املعريف، ا�ب ونيهتم وناملعلم واوأما يف عملية التقومي مازال. اعد والرتمجةالقو 

 االمتحانجيري بعد انتهاء وقت الدراسي لكل الوحدة وليس فيه  ونبه املعلم واقامالذي 

  :سوف توضيحها الباحثة على الرسم التايل .التحريري االمتحاناآلخر سوى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  )٤،١ :البيانية مو الرس( 

   االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية بمعهد النور األول بولوالونج

الطالبات كيفية تنمية معرفة 

التكلم باللغة العربية 

وقدرات الطالبات يف قراءة  

 كتب الرتاث

  اللغة العربية إضافة درس

 البن مالك األلفية كتابو 

ة الصامتة، قيإضافة الطر 

 الطريقة املناقشةو 

 إىل ثبوت القياس باهتمام

 ا�ال املعريف
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وأما االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية مبعهد الرفاعي األول هي تنمية معرفة 

ومنذ . الطالبات كيفية التكلم باللغة العربية وقدرات الطالبات يف قراءة كتب الرتاث

دروس اللغة العربية لفصل السادس يف قسم اللغة ثالثة  وناملعلم واالسنتني املاضيتني أضاف

والطريقة اجلديدة اليت . العربية وهي درس البالغة، والقواعد العربية، وممارسة اللغة العربية

 ونا املعلمو�لتعليم الدروس اجلديدة هي الطريقة الصامتة واليطبق ونها املعلموااستخدم

الطريقة  وناملعلم وااستخدم لدرسني اآلخرلالعربية، وأما ة اللغة ممارس تعليمإال يف 

طريقة املناقشة لدرس البالغة، والطريقة القياسية لدرس شهورة تطبيقها يف املعاهد وهي امل

وأما يف عملية التقومي، . البن مالك األلفيةالقواعد العربية الذي تعلمته الطالبة بكتاب 

يف أخر السنة الدراسية كفاءات الطالبات بالنظر إىل ثالثة جمال وهي  وناملعلم واقاس

وهذا الرسم عن . س اللغة العربية، والنحو، والصرفلدر  احلركيجمال املعريف، والوجداين، و 

  :هذه البايانات
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٤،٢: البيانية مو الرس(

  االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية بمعهد الرفاعي األول 

مهارة على  الرتكيزإعادة 

بدون  الكتابةمهارة الكالم و 

كفاءة الطالبات يف   إمهال

 قراءة كتب الرتاث

البالغة، ودرس  إضافة درس

ممارسة اللغة العربية، ودرس 

 القواعد العربية

 البن مالك األلفية كتابو 

  ة االنتقائيةقيإضافة الطر 

بني طريقة القواعد والرتمجة (

)والطريقة السمعية الشفهية  

إضافة ا�ال الوجداين 

 يف التقومي احلركي و 
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مبعهد النور األول واستخلصت الباحثة أن االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية 

يف ماالنج جاوى الشرقية هي أن يتمكن الطالبات قادرات يف ومعهد الرفاعي األول 

ولنيل هذه . التكلم باللغة العربية وقراءة كتب الرتاث مساعدا بتحليل القواعد اللغوية فيها

بالدروس اجلديدة ملادة اللغة العربية اليت اعتربها بأ�ا تستطيع  وناملعلم وااألهداف، أضاف

معهد النور  يمعلم واوالكفاءات اللغوية للطالبات، ولذلك أضاف ارفأن تعطي املع

ة وممارسة اللغة درس البالغ ونمعهد الرفاعي يضيف ية العربية وأما معلمبدرس اللغ

البن مالك كما  األلفيةهذين املعهدين بإضافة تعليم كتاب  ونمعلم والينسون. العربية

والطرق املستخدمة يف . يف املعاهد السلفية ه الطلبةدرسالذي ي أحد الكتابأنه من 

يف بلوغ األهداف السابق، وأضاف معلم معهد النور الطريقة  ةتمكناملالتعليم هي الطريقة 

 يمعلم وأما. طريقة القواعد والرتمجةبني الطريقة السمعية الشفهية و  االنتقائية اليت تدمج

ويف عملية التقومي، . معهد الرفاعي يضيف الطريقة الصامتة لدرس ممارسة اللغة العربية

ظر إىل جمال املعريف ولذلك قام لطالبات بالنمعهد النور مازال يقيس كفاءات ا يمعلم

معهد  يمعلمالتحريري يف أخر السنة الدراسية، وأما  االمتحانالقواعد اللغوية و  حبفظ

يف أخر  احلركيهذا ا�ال بل ا�الني األخرين ومها ا�ال الوجداين و  ونالرفاعي ال يطبق

. الشفهي خاصة لدرس اللغة العربية، والنحو، والصرف االمتحانالسنة الدراسية بقيام 

  .تفتيش الكتب لكل الدروس االمتحانو 

ه تعليم اللغة العربية هي بإضافة برنامج وجيتنيا، حماوالت معهد النور األول لثا

احملاضرة لتعود الطالبات يف استماع إىل اخلطابة باللغة العربية وكتابة عنها سليما، ويف 

. ربية، غري املعلم الكتب املستخدم إىل كتاب اللغة العربية لعبداء راطاميدرس اللغة الع

باختيار الطالبات املاهرات وهلا  املعلمات األكفاءولتكميل هذه احملاوالت، أهل املعهد 

  . االخالق الكرمية حىت تستطيع أن تكون أسوة حسنة لطالبا�ا

القدمي الذي  دد املنهججت عملية احملاوالت بتأيف معهد الرفاعي األول، بد

، يدجدهذا الت وبسبب. تهاء الدرسخاصة لعملية التعليم إال حدود ان التوجد فيه معايري

فطور الكتب املستخدمة اليت تكتب باللغة العربية بإضافة الرتمجة وبيان عن املادة 
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املواد  ومالحظة القواعد اللغوية فيها، وأما لدرس اللغة العربية صنه املعهد نفسه باختيار

وملساعدة التعليم يف املدرسة الدينية اليت جتري يف وقت ضيق . مبستوى الطالبات ةاملناسب

الطالبات مهارايت اللغوية وهي االستماع فيه تعلمت و يف اليوم، أضاف املعهد مركز اللغة 

قسم اللغة العربية للفصل السادس  وناملعلم وامث أضاف. والكالم وال تدرس سواها

لتكميل هذه احملاوالت قام  اخري أو . ل الطالبات من قبلالثة الدروس اليت مل تنويعطيهن ث

معلمات الدرس أو املادة اجلديدة وفيها تعلمت املعلمات  املعهد بالربنامج املقابلة العداد

  .اليت تريد أن تقدمها إىل الطالبات يف الفصل

إىل اجتاهات  تعليم اللغة العربية لتوجيهواستخلصت الباحثة أن حماوالت املعهدين 

هي باهتمام الكتب املستخدمة يف التعليم إما بتغيريها إىل الكتاب اجلديد أو  حديثة

مث حاول املعهد بإضافة التعليم خارج الفصل إما يف . بتطويرها أو بصناعة الكتاب اجلديد

ملعلمات من اخلرجيات ولنيل التعليم اجليد فأهل املعهد ا. برنامج اخلطابة أو مركز اللغة

وخصوصا يف معهد . املاهرات بإضافة التعليم اخلاص قبل قيامهن بالتعليم يف الفصل

بتجديد املنهج حىت تظهر املعايري والدالئل املستخدمة فىي  وناملعلم واالرفاعي حاول

لنيل اخلرجيات املاهرات يف اللغة  الفصل معهد الرفاعي بتخصيص معلمي قاملتعليم، و ا

  .  العربية

 

 مناقشة نتائج البحث: المبحث الثاني  - ب

ي تعليم اللغة العربية بمعهد النور ومعهد الرفاعي في االتجاهات الحديثة ف -١

  ماالنج جاوى الشرقية

تنمية اعتمادا على اخلالصة السابقة، أن االجتاهات احلديثة يف هذين املعهدين هي 

الطالبات يف قراءة كتب الرتاث اليت معرفة الطالبات كيفية التكلم باللغة العربية وقدرات 

وبسبب هذه االجتاهات، فهناك إضافات يف . كون تقليدا خاصا يف املعهد السلفيت
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ويبني هذا الرسم . حمتوى تعليم اللغة العربية، وطرقه، وتقوميه كما أ�ا من مكونات املنهج

  :٦٢ة الوثيقة بني هذه املكونات األربععن العالق
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  )عالقة بين المكونات المنهج:  ٣،٤  ةم البيانيو الرس(

من هذا الرسم، تقع األهداف نقطة بداية قبل بداية عملية التعليم، مث يستمر إىل 

  . احملتوى، مث الطرق، والتقومي

يقصد باألهداف هي جمموعة النواتج التعليمية اليت ينتظر أو يصل إليها الطالبات 

وليس . ٦٣بعد مرورهن باخلربات اللغوية املختلفة اليت خططت هلن طوال هذه املرحلة

تعليما جمردا حمصورا يف حفظ جمموعة من القواعد دون القدرة على تطبيقها واستخدامها، 

ومن . الكالم يف عملية التعليمللغة العربية باهتمام على مهارة فاجته املعهد أهداف تعليم ا

ن سوف يف األنشطة التعليمية، وإذا طبقها املعهدا سف ال توجد البيئة اللغوية اجليدةاأل

ا وصاحبا�ا، وتعود أن تستميع أن تتكلم باللغة العربية مع معملمو�تستطيع الطالبات 

جتاهات ومناسبا من هذه احلالة، كانت اال. سبة سياقهااللغة العربية، وحتفظ املفردات مبنا

مل يعطي فرصة للطالبات يف استخدام اللغة خارج الفصل، احلديثة يف هذين املعهدين 

إذن، األهداف التعليمية . يف الفصل وترتكه فيه الطالبات اللغة العربية كدرس تتعلم

العامة واجتاهها ال تزال يف مستوى إعطاء الكفاءات اللغوية، خصوصا كفاءات القواعد 

واالتصالية، ومل تعطي الفرصة اخلاصة يف استخدامها إما يف عملية التعليم واألنشطة 

                                                           
٦٢

دار : عمان(. تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية. الطبعة األوىل.وليد أمحد جابر.  

  )٢٠٠٢الفكر، 

٦٣
  ٢٧ص . ٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزيع، : القاهرة. تعليم اللغة العربية. مصطفى رسالن.  

  هدافاأل

  الطرق  التقومي

  احملتوى
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رات اللغوية املوجودة لكل كما تقسيم تشومسكي يف غازايل أن املها. اليومية يف املعهد

اإلنسان هي قسمني ومها الكفاءات واألداء، أما الكفاءات تركز يف إتقان القواعد 

  .٦٤اللغوية، وأما األداء يركز يف تطبيق القواعد اللغوية يف عملية االتصال مع األخرين

األخرى مبناسبة مع  مكونات املنهج وإذا يتجه املعهد األهداف التعليمية، فاجتهت

بالدروس اجلديدة ملادة اللغة العربية اليت اعتربها بأ�ا  وناملعلم واوأضاف .األهداف اجلديدة

معهد  ومعلم واتستطيع أن تعطي املعرفات والكفاءات اللغوية للطالبات، ولذلك أضاف

الغة وممارسة اللغة معهد الرفاعي يضيف درس الب والنور بدرس اللغة العربية وأما معلم

ابن مالك كما أنه  األلفيةهذين املعهدين بإضافة تعليم كتاب  ومعلم ينسونوال. العربية

  .املوجود يف املعاهد السلفية من إحدى خصائص الدرس

رية اللغة الوحدة ونظرية روس اجلديدة أن املعهد يستخدم نظوأشارت هذه الد

درس البالغة، ودرس . ٦٥ الفروع يف تعليم اللغة العربية أو يسمى بالنظام اجلمعي بينهما

ابن مالك ودرس ممارسة اللغة العربية يعرب أن هناك فروع  األلفيةالقواعد العربية بكتاب 

وكذلك بالدروس القدمية املدروسة بالطالبات اليت . اللغة اليت تعلمتها الطالبات يف املعهد

ملعهد يدمج وأما درس اللغة العربية يعرب أن ا. التزال يف تركيز مهارة القراءة فحسب

ولتوضيح املهارات . عناصر اللغة ومجيع مهارا�ا يف درس واحد أو يسمى بالنظرية الوحدة

  :التايل اجلدولستبينها الباحثة على حسب  اليت تعلمتها الطالبات يف الدروس اجلديدة

  )١٤: الجدول(

  الدروس الجديدة والمهارات المدروسة

رقم
ال

  

  درس
  مهارة

  الكتابة  القراءة  الكالم  االستماع

             اللغة العربية  ١

            ممارسة اللغة العربية  ٢

                                                           
64. Ghazali, A. Syukur. Pemerolehan dan pembelajaran bahasa kedua. Cet. Pertama. 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2013). hlm. 84     
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Remaja Rosdakarya, 2011).  Hlm 127. 
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           البالغة  ٣

           القواعد العربية  ٤

  

السابق، أصبح درس اللغة العربية درسا تكامليا من املهارات اللغوية  اجلدولاعتمادا على 

بالرتكيز على كفاءة  وناملعلم وناألربع، ومهما يف عملية إجراء هذا التعليم قد يعلم

  . فحسب الطلبات يف فهم النص أو احلوار املكتوبة

 وااملعهد حياول أن يرقي يمعلمبالنظر إىل هذه االجتاهات، استخلصت الباحثة أن 

ومناسبا من الدروس . بتكامل املهارات اللغوية يف تعليمه جودة تعليم اللغة العربية،

الدرس يف نفس املستوى ليس تدرجييا مثل  وناملعلم وناملدروسة بطالبات املعهدين، يعلم

ين يف هذأما . ٦٦ت بعد النظرية الوحدةيف كتابه أن النظرية الفروع جاء رأي عبد العليم

 مادة اللغة العربية ريتني لكل املستوى املوجود، وتعلمتاملعهدين تعلمت الطالبات النظ

كررت الطالبات القواعد سة،  ازن الوقت بني الدروس املدرو بتو . تني يف األسبوعحص

اللغوية أكثر من الدروس األخرى، وهذا بسبب وجود تطبيقها يف عملية قراءة كتب 

وجوب استخدام اللغة العربية يف اليوم  وااملعهد أن يقرر  يومن األحسن ملعلم. الرتاث

حىت تستطيع الطالبات أن متارس مواد اللغة، وليس تقف يف عملية تكرير وحتفيظها يف 

   .لتعليما

األهداف السابقة،  لنيلوالطرق املستخدمة يف التعليم هي الطريقة اليت متكن 

بني الطريقة السمعية الشفهية  معهد النور الطريقة االنتقائية اليت تدمج ووأضاف معلم

وأما معهد الرفاعي يضيف الطريقة الصامتة لدرس ممارسة اللغة . طريقة القواعد والرتمجةو 

لتعليم درس البالغة والقواعد العربية، وأما  التقليديةالطريقة  وناملعلم وااستخدم. العربية

. الطريقة احلديثة وناملعلم واماللغة العربية، استخد لدرس اللغة العربية ودرس ممارسة

  :التايل اجلدولالباحثة على حسب وستوضيحها 

  

                                                           
٦٦

 دار املعارف،: القاهرة. (املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية. الطبعة الثامنة عشرة. عبد العليم إبراهيم.  

  .٥٤ص ). ٢٠٠٧
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  )١٥: الجدول(

  عهدينمالطرق المستخدمة في ال

  درس  رقمال
  الطريقة

  احلديثة  ةليديقتال  املستخدمة

       الطريقة االنتقائية  اللغة العربية  ١

       الطريقة الصامتة  ممارسة اللغة العربية  ٢

       الطريقة املناقشة  البالغة  ٣

       الطريقة القياسية  القواعد العربية  ٤
  

الطريقة . تانليديقت، هناك الطريقتان احلديثتان والطريقتان الاجلدولمناسبا من هذا 

ة تركز يف فهم يدليقتكز يف تعليم مهارة الكالم وأما الطريقة الر كما عرض مماسبق ت  احلديثة

وأما األنشطة التعليمية فيها تدعم الطالبات يف تدريب على القواعد اللغوية أكثر . القراءة

يف  من ممارستها يف الكالم، وسوف تستتطيع أن متارسها جيدا إن كانت الطالبات تكون

  .     نعة باملعهدطالبئية اللغوية املص

  :أن)Ghazali( يف غازايل) Rivers(رس و كما قال ريب

هرين املا ى القواعد اللغوية ستنتج الطلبةعل شطة التعليمية اليت تدرب الطالبةاألن"

ون باللغة العربية حني تكلمون أن يستطيعيف القواعد اللغوية فحسب وسوف ي

. األوىل يف أيامهم هذه اللغة كاللغة ونيف البالد الذي فيه الناس ينطق ونكوني

لعربية مع الناطقني األصليني باللغة ا واتكلمون أن يستطيعن ييولكن الطلبة الذ

  ."على إتقان القواعد اللغوية ليس دائما قادر

تركز يف الطريقة اليت "، أن يف نفس الكتاب )Clifford(وجليفورد ) Higgs(ودعم هيجس 

 يف ونجر لى القواعد اللغوية سوف جتعل الطلبة حيع نشطة االتصالية قبل إتقان الطلبةاأل

املعهد لتوازن بني هذه املهارات،  يمعلمالبد على فلذلك، . ٦٧األخطاء اللغوية

                                                           
67. Ghazali, Syukur. Cet- 2. Pembelajaran Keterampilan Bahasa dengan pendekatan 

komunikatif –interaktif. (Malang: Refika Editama. 2013). Hlm 106  
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يعطي فرصة و واليبحث مادة القواعد بدون تعليقها مع الدروس اللغة العربية األخرى، 

  .الفصلمارسها خارج مل

كفاءات الطالبات بالنظر إىل   ونيقيس وامعهد النور مازال يويف عملية التقومي، معلم

التحريري يف أخر السنة  االمتحانالقواعد اللغوية و  وا حبفظال املعريف ولذلك قاما�

خرين ومها هذا ا�ال فحسب بل ا�الني اآل معهد الرفاعي ال يطبق والدراسية، وأما معلم

الشفهي خاصة لدرس  االمتحانيف أخر السنة الدراسية بقيام  احلركيالوجداين و ا�ال 

وستوضيحها . تفتيش الكتب لكل الدروس االمتحانو . اللغة العربية، والنحو، والصرف

  :التايل اجلدولالباحثة على حسب 

  )١٦: الجدول(

  والمجال الذي يقيس فيه االمتحانأنماط 

  
  نوع

  االمتحانأمناط 

  يف املعهدين 

  معهد
  ا�ال

  الرفاعي  النور

١  
 االمتحان

  التكويين

  املعريف       التحريري االمتحان

  املعريف       القواعد ظحف

٢  
 االمتحان

  اخلتامي

  املعريف       التحريري االمتحان

  احلركي     -  الشفهي االمتحان

  الوجداين     -  تفتيش الكتب العام

  احلركي   -  قراءة الكتب
    

  

يف قياس ا�ال املعريف  وناملعهدين يهتم ومعلم وا، مازالاجلدولمناسبا من هذا 

الذي اتباعته يف أخر املرحلة  االمتحان يف بالنظر إىل القواعد احملفوظة بالطالبات

يف .،احلركييف جمال الوجداين و  االمتحان وامعهد الرفاعي قد قدم ووأما معلم. الدراسية

املعلمون جمال الوجداين من حضور الطالبات، وكمالية الدفاتر،  واهذا املعهد قاس

 االمتحانمستوى  واناملعلم واومن جمال احلركي صنع. ونشاطهن يف عملية التعليم

  :التايل اجلدولالسلوكي لدرس اللغة العربية على حسب 
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  )١٧: الجدول(

  هي في معهد الرفاعي األولفالش االمتحانأنماط 

  مستوى  االمتحانأمناط   

  املبتدئ  حفظ املفردات وختمني الصور  ١

  املبتدئ  حفظ املفردات واحملاورة  ٢

  املتوسط  اإلنشاء  ٣

  املتوسط  االستماع  ٤

  املتقدم  القصة أمام الفصل  ٥

  املتقدم  الرتمجة  ٦
  

ومن البيانات السابقة أن األهداف، واحملتوى، والطرق، والتقومي عالقة وثيقة كما أن 

من قبل، من األهداف  ونها املعلمواالتعليمية اليت جتري يف املعهد قد خططاألنشطة 

   .املرجوة، واملواد املدروسة، والطرق املستخدمة، وكيفية التقومي لكل املادة املوجودة

يقرتحها رسالن  تعلقت الباحثة هذه االجتاهات احلديثة مع االجتاهات اليتوإذا   

يف كتابه، فاستخلصت الباحثة أ�ما متعلقة، كما قال رسالن يف كتابه، أن وجود 

  :٦٨االجتاهات احلديثة منظور بوجود هذه العناصر، وهي

مهارات اللغة، من استماع وحتدث وقراءة وكتابة،  تكاملالرتكيز على  )١

املهارات فال تطغي باإلضافة إىل الرتاكيب اللغوية مع مراعاة التوازن بني هذه 

 .مهارة على أخرى

اللغة من  تعليماعتبار القراءة بؤرة العمليات املعرفية اخلاصة بالقارئ، أي يتم  )٢

 .خالل نص قرائي

زيادة االهتمام باجلانب الصويت للغة، وتدريب التالميذ على النطق الصحيح  )٣

 وإخراج احلروف من خمارجها الصحيحة 

                                                           
٦٨

  ٤١ص . مرجع السابق. النرس.  
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اللغة، أي يتم تعليم اللغة من خالل مواقف مراعاة الوظيفية يف تعليم  )٤

حياتية، كما أن ما يتعلمه التالميذ داخل فصول اللغة يستخدمونه وميارسونه 

 .يف مجيع مناشط حيا�م اللغوية

جعل تعلم اللغة يتسم باملتعة والبهجة والفرحة عن طريق اختاذ امللح  )٥

لور الشعيب مع توظيف الفلك. والفكاهات األدبية مدخال لتعليم اللغة

 .الكتساب مهارات اللغة املختلفة

الرتكيز على اجلانب التذوقي يف تعليم اللغة، لتنمية مهارات احلس التذوقي  )٦

واألديب لدى التالميذ، ولصقل أذواقهم، وختفيف حدة التوترات اليت حتيط 

 .�م نظرا لتسارع ايقاع العصر الذي يعيشون فيه

واالسرتشاد مبفردا�م وتراكيبهم الشائعة،  مراعاة ميول التالميذ القرائية،   )٧

 وذلك عند بناء كتب اللغة العربية

تأكيد الصلة الواضحة ما بني القراءة والكتابة، ويتضح ذلك يف مهارة  )٨

التلخيص اليت تربط القراءة بالكتابة، حيث أن الكاتب يقرأ بداية لآلخرين 

 .آلخرينمث يعيد صياغة ما قرأ من جديد، مع خرباته من خربات ا

تأكيد على تعليم اللغة من خالل املناهج الدراسية املختلفة، عن طريق  )٩

مناهج العلوم والرياضيات والدراسات االجتماعية والفنون التعبريية من رسم 

  .وموسيقى

مع االجتاهات احلديثة  رسالن يف كتابة هاقرتحيقة بني االجتاهات احلديثة اليت ملعرفة العالو 

   :املوجودة يف هذين املعهدين، ستوضيحها الباحثة على حسب اجلدوال التايل
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:١٨الجدوال   

  التي يقترحها رسالن بين االتجاهات الحديثةالعالقة (

  )االتجاهات الحديثة في هذين المعهدين  مع 

  االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية  

  معهد الرفاعي األول  معهد النور األول  رسالناقرتاحات من 

الرتكيز على تكامل مهارات  .١

  اللغة
      

        القراءة بؤرة العمليات املعرفية .٢

        زيادة االهتمام باجلانب الصويت .٣

     -  مراعاة الوظيفية يف تعليم اللغة .٤

جعل تعلم اللغة يتسم باملتعة  .٥

  والبهجة والفرحة
-     

     -  التذوقيالرتكيز على اجلانب  .٦

     -  مراعاة ميول التالميذ القرائية .٧

تأكيد الصلة الواضحة ما بني  .٨

  القراءة والكتابة
-  -  

تأكيد على تعليم اللغة من  .٩

  خالل املناهج الدراسية املختلفة
      

  

بالنظر إىل هذا اجلدوال، هناك العالقة بني اقرتاحات رسالن واالجتاهات املوجودة يف 

وستلخيصها البحثة . اليوجد كل العناصر يف اجتاهات املعهدين ، مهماهذين املعهدين

  :يف ما يلي

ومن البيانت السابقة، قد حاولوا . العنصر األول يتعلق مبحتوى تعليم اللغة العربية

معلمو هذين املعهدين لتكامل مهارات اللغة يف تعليم، يف معهد النور، أضافوا املعلمون 
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معهد الرفاعي أضافوا املعلمون درس البالغة وممارسة اللغة وأما يف . درس اللغة العربية

وعالوة على ذلك أضافوا املعلمون كتاب ألفية البن مالك الذي اشتهر بالكتاب . العربية

ولكن سوف يكون هذا التعليم كامال بإضافة نظام ملمارسة اللغة . األعلى يف تعليم النحو

لم اللغة العربية بالنسبة إىل حفظ املفردات تتك ربية يف اليوم حىت تستطيع الطالباتالع

  .فحسب

بعد تعليم االستماع والكالم، . مهارة القراءةيتعلق بتعليم  والثامن العنصر الثاين

قد فهمت الطالبات النص . البد على معلمي املعهدين الهتمام بتعليم مهارة القراءة

. تلخيصه جبمل واضح املقروء إذا استطاعت أن جتعل النص مثل ما قرأت من قبل أو

مازالت يف مستوى قراءة النص كبؤرة العملية املعرفية ومل  هذين املعهدينطالبات ورمبا 

     .صل إىل مهارة للتواصل بني القراءة والكتابةت

كما بينت الباحثة يف املبحث . تعليم مهرة االستماع وكالمالعنصر الثالث يتعلق ب

.  السابق، أن هلذين معهدين درس اللغة العربية، تعلمته الطالبات عن املفردات واحلوار

بطريقة السمعية الشفهية اليت �تم جيدا باحملاكة واحلفظ،  املعلمون هذا الدرس يعلمونو 

إضافة على ذلك، هلذين . ها وحتفظها جيداحىت تقلد الطالبات ما كالم املعلمني أمام

    . احلروفخمارج القرآن وفيه تعلمت الطالبات املعهدين برنامج تعليم 

يتعلق باملادة اليت تعلمتها الطالبات يف الفصل، فلزاما على  والسابع العنصر الرابع

مي معهد ، كما قد طبق معلومستواهن املعلمني الختيار املواد املناسبة حباالت الطالبات

الرفاعي، هم خيتارون املواد املناسبة حباالت الطالبات واملعهد مث يصنعون النص مطابقا 

ستخدمة يف وسوف تستطيع الطالبات أن تفهم ومتارسها بالسرعة ألن املفردات امل. �ا

وكذلك يف اختيار القواعد املدروسة،  .حول أنشطا�ن اليومية النص أو احلوار موجود

اعد اللغوية من كتب النحو والصرف مث يصنفو�ا يف كتاب واحد حىت تتعلم اختاروا القو 

  . الطالبات القواعد املتنوعة بدون نفس املوضوع

قد  .وفعاال العاب اللغوية حىت يكون التعليم جذاباألتطبيق يتعلق ب العنصر اخلامس

طبق معلمي اللغة العربية مبعهد الرفاعي األلعاب اللغوية حني تعليم اللغة العربية يف مركز 
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كثريا يف تعليم اللغة العربية باملدرسة الدينية بسبب قلة الوقت وكثرة  ومل يطبق. اللغة

  . وأما يف معهد النور، مل يطبق األلعاب اللغوية إال قليال. األهداف املرجوة من التعليم

ية أن يعلموا ال بد على معلمي اللغة العرب. ، يتعلق بذوق الطالباتالعنصر السادس

أن جتعل  الطالبات درس اآلداب والنثر لرتقية أذواقهم يف الكالم والكتابة، حىت تستطيع

  .اجلمل اجلميلة باللغة العربية وتفهم معىن القرآن

وقد حاولوا معلمي . ة األخرىيف األنشطيتعلق بتطبيق اللغة العربية  العنصر التاسع

هذين املعهدين لتأكيد اللغة العربية يف برنامج احملاضرة، وحدرة، حىت تستطيع الطالبات 

وخصوصا يف برنامج احملاضرة، إذا تعودت . أن تستميع اللغة العرية وكذلك يف كالمها

  . الطالبات يف كتابة اخلطابة نفسها، سوف جتد أداءا يف كتابة باللغة العربية

بالنظر إىل هذه العالقة وبيا�ا، أصبح تعليم اللغة العربية مبعهد الرفاعي األول فعاال 

قد نظموا معلموا اللغة العربية حمتوى اللغة العربية اجليدة حىت . بالنسبة معهد النور األول

كما أن النقاط األساسي من . تستطيع الطالبات أن تتعلم مجيع املهارات اللغوية

احلديثة يف تعليم اللغة العربية هو تكامل مهارة اللغة والتطغة مهارة على االجتاهات 

 .   أخرى

 .إلى اتجاهات حديثة ه تعليم اللغة العربيةوجيتمحاوالت المعهدين ل -٢

نور األول ومعهد كما عرضت الباحثة يف املبحث السابق أن حماوالت معهد ال

  : ه تعليم اللغة العربية منظور من األنشطة التاليةوجيتالرفاعي األول ل

السلوكي ودليل  االمتحانمعيار مادة جتديد املنهج املستخدم بإضافة   )أ 

التقومي، ودليل كيفية كتابة كشف الدرجة والشهادة، وهذه الزيادات تتعلق 

 .بعلمية التقومي

د ؤلف اجلديتغيري الكتب املدرسية املستخدمة، إما بتغيريها إىل الكتاب بامل  )ب 

 .  نفس الكتب بإضافة بيان عن الدرس وترمجة القواعد املدروسة أو تطوير

إضافة الربنامج الذي يدعم تعليم اللغة العربية يف املعهد، مثل إضافة برنامج   )ج 

 .احملاضرة لكل الشهر وإضافة املركز اللغة العربية
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املعلمات األكفاء باملقابلة مع املعلمني الشيوخ واألكفاء ملعرفة كيفية  اعداد  )د 

 .   بيان الدرس

ختصيص الفصل السادس إىل قسم اللغة العربية وقسم الفقه لرتكيز رغبات   )ه 

  .الطالبات يف التعليم هذه املواد

ه وجيتلاملعهد  و�ا معلمواليم اليت اهتمومن احملاوالت السابقة، هناك مخس مكونات التع

، والربنامج، ةب املدرسيوهي املنهج، والكت إىل اجتاهات حديثة تعليم اللغة العربية

  . واملعلمات األكفاء

احلدود  فيه وأما املنهج املستخدم يف هذين املعهدين هو املنهج القدمي الذي يذكر

فاعي جدد معهد الر مهما كان . لكل الكتب املستخدمةيف آخر الدرس املدروسة 

املنهج القدمي الذي يتكون من احلدود، أمناط إىل  ولكن مازال يتجه هذا املنهج منهجه،

وال يذكر فيه األهداف التعليمية، والطرق، . والدالئل، واملعاير املستخدمة يف التعليم

  .  بوضوحواخلطوات التعليمية 

كبريا فعملية التدريس أيا كان نوعها أو منطها أو ماد�ا وحمتواها تعتمد اعتمادا  

على الكتاب املدرسي، وهي تدل على أمهية الكتاب املدرسي، فهو ميثل بالنسبة للمتعلم 

أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا ال يغيب 

والكتب املدرسية املستخدمة باملعهدين هي كتب  .٦٩لإلطالع السابق واملراجعة التالية

الكتب لدرس القواعد اللغوية  هذا املعهد خصوصا ملعهد الرفاعي، قد طوروأما . الرتاث

توى التعليم الذي يضيف وأما حم. بإضافة ترمجتها، وإضافة بيان القواعد يف أخر الدرس

التعليم يف مركز ليم خارج املدرسة مثل احملاضرة و ه تعليمه هي الربامج التعوجيتاملعهد ل

مباشرة مث يف  نص عرايبب والكالم ودت الطالبات الستماعاضرة تعيف برنامج احمل. اللغة

وبني املادة . مركز اللغة العربية نالت الطالبات الدروس اإلضافة لزيادة معرفتهن يف التعليم

  :التعليمية واملعلم والطالبات عالقة وثيقة على حسب الرسم التايل

                                                           
٦٩

. إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني �ا. الطبعة األوىل. عبد الرمحن بن إبراهيم إبراهيم الفوزان.  

  .٣٩ص). ٢٠١١فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، : الرياض(
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  )بين المادة التعليمية والمعلم والطالباتعالقة ال:٤،٤ وم البيانيو الرس(

ولذلك، . مناسبا من هذه الصورة، أن املادة واملعلم اجليد يأثر جودة الطالبات

كما قال عبد الرمحن، أن أهداف ،  علمات األكفاء من خرجياته املاهراتاختار املعهد امل

لعملية التدريس من إعداد لغوي وعلمي  اتلتهيئة املعلم"هي،  اعداد املعلمات عملية

يف  إعداد املعلماتعملية  أهدافوسوف . ٧٠"وتربوي قبل أن خيوض العملية التعليمية

  .من تعليم اللغة العربية األهداف املرجوة تساعدهذا املعهد 

الجتاهات احلديثة يف ومن هذين املشكلتني، استخلصت الباحثة عن العالقة بني ا

  :تعليم اللغة العربية مع حماوالت املناسبة �ذين املعهدين على الرسم التايل

  

   

  
. 

  

  

  

 

  

  :  ٤،٤ ةالرسوم البياني(

المعهدين  العالقة بين االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية مع محاوالت(

  )لتوجيه تعليمها إلى اتجاهات حديثة

                                                           
٧٠

  .٩ص  .مرجع نفسه.  

اجلديدة األهداف  

 احملتوى

 الطرق

 التقومي

 تغيري الكتب

 تطوير الكتب

 إضافة الربنامج

 ختصيص الفصل

 املعلمات األكفاء

 معلم الطالبات

 مادة تعلم
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بينت الباحثة أن األهداف احلديثة يف هذا املعهد تأثر املكونات من هذا الرسم، 

املعهد األهداف املرجوة مث خيتار احملتوى األخرى، يف أول توجيه تعليم اللغة العربية، قرر 

جبانب أضاف معلمي املعهد احملتوى املناسب، حاول أيضا لتوجيهها املناسب لنيلها، و 

بتغيري أو تطوير الكتب املدرسية مث يضيف الربنامج أو مركز اللغة العربية لدعم عملية 

ن يف تعليم اللغة العربية التعليم يف الفصل مث ختصيص الطالبات إىل قسمني لرتكيز كفاءا�

ولنيل االجتاهات السابقة، ال بد على معلمي املعهد العداد املعلمات . وتعليم الفقه

األكفاء من خرجياته حىت تستطيع أن تعلم بطرق جيدة وتقس با�ال الصحيح واملناسب 

  .باملهارات اللغوية املدروسة

بالنسبة إىل  أشد جمتهدين معهد الرفاعي ومن البيانات السابقة، أصبح معلمو  

معلمي معهد النور، وهذا بسبب وجود حماوالت يف توجيه تعليم اللغة العربية يف معهد 

ه، ومنذ تأسيسه هذا املعهد يسمي نفسه ٢٠٠٥الرفاعي األول قد جرى منذ السنة 

 وأما معهد. باملعهد احلديث الذي يهتم بتعليم اللغة العربية، مث يطور إىل العصر احلاضر

  .   النور مازال يف عملية تطوير تعليمها سوف جيري منذ السنة املاضية
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  الخامس فصلال

  االختتام

  

 االستنباط  -  أ

تعليم اللغة  احلديثة يف جتاهاتاالاعتمادا على ماسبق من عملية البحث واملناقشة حول 

يف ماالنج جاوى الشرقية الذي ينفذه معهد النور األول يف  العربية مبعهد النور معهد الرفاعي

الباحثة إىل  ها، فتستخلصماالنج جاوى الشرقية بولوالنج ومعهد الرفاعي األول كوندنج ليكي

  :ما يلي

بمعهد النور معهد الرفاعي حديثة في تعليم اللغة العربية التجاهات اال -١

 في ماالنج جاوى الشرقية

معهد الرفاعي يف ماالنج و مبعهد النور ن االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربية إ

تمكن الطالبات اللغوية األربع يف تعليمه حىت تهي تكامل املهارات  جاوى الشرقية

قراءة كتب الرتاث مساعدا بتحليل القواعد ليس يف قادرات يف التكلم باللغة العربية و 

ديدة ملادة اللغة بالدروس اجل وناملعلم واولنيل هذه األهداف، أضاف. فحسباللغوية 

 واأضاففات اللغوية للطالبات، بأ�ا تستطيع أن تعطي املعرفات والكفاء العربية اليت تعترب

درس البالغة  ونمعهد الرفاعي يضيف يمعهد النور بدرس اللغة العربية وأما معلم ومعلم

تعليم كتاب ألفية البن  أن يضيفواهذين املعهدين  ووالينسى معلم. وممارسة اللغة العربية

. األخرى كما أنه من أحد الكتاب الذي يدرسه الطلبة يف املعاهد السلفية  ،مالك

 وا، وأضافةاألهداف السابق نيلوالطرق املستخدمة يف التعليم هي الطريقة املتمكنة يف 

معهد النور الطريقة االنتقائية اليت تدمج بني الطريقة السمعية الشفهية والطريقة  ومعلم

الطريقة الصامتة لدرس ممارسة اللغة  وافأضامعهد الرفاعي  ووأما معلم. القواعد والرتمجة

ظر كفاءات الطالبات بالن  يف قياسمعهد النور مازال  وويف عملية التقومي، معلم. العربية

القواعد اللغوية واالمتحان التحريري يف  فظأوجبوا للطالبات حلإىل جمال املعريف ولذلك 
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ا�ال بل ا�الني األخرين  هذا ونمعهد الرفاعي ال يطبق وأخر السنة الدراسية، وأما معلم

ومها ا�ال الوجداين واحلراكي يف أخر السنة الدراسية بقيام االمتحان الشفهي خاصة 

 .واالمتحان تفتيش الكتب لكل الدروس. لدرس اللغة العربية، والنحو، والصرف

 إلى اتجاهات حديثة ه تعليم اللغة العربيةوجيتمحاوالت المعهدين ل -٢

وفيه  إىل املنهج،تعليم اللغة العربية هي باهتمام  لتوجيهن حماوالت املعهدين إ

حاولوا املعلمون  معهد النور األول يفو  .املعلماتو  لغوية،والربنامج ال الكتب املستخدمة

مث يضيفون بربنامج احملاضرة، وال ينسون يف اعداد  اجلديدإىل الكتب ب الكت لتغيري

وأما يف معهد الرفاعي األول قد حاولوا معلموا هذا . ت األكفاءالطالبات لتكون املعلما

بتجديد املنهج حىت تظهر املعايري والدالئل  املعهد أكثر يف توجيه تعليم اللغة العربية وهي

مث بإضافة التعليم خارج الفصل إما يف  كتب الرتاث،بتطوير  ، مث املستخدمة فىي التعليم

املعهد املعلمات من  فأعدوا معلميولنيل التعليم اجليد . برنامج اخلطابة أو مركز اللغة

 واأقام آخرياو . اخلرجيات املاهرات بإضافة التعليم اخلاص قبل قيامهن بالتعليم يف الفصل

 .  لنيل اخلرجيات املاهرات يف اللغة العربية الفصل معهد الرفاعي بتخصيصمعلمو 

 توصيات ال -  ب
ميكن صياغة بعض التوصيات ذات العالقة بنتائج  امليدانيةمطابقا من نتائج هذه الدراسة 

  :الدراسة ومن أمهها

 اللغة العربية علميتوصيات مل - ١

 الباتأوقات تدريبات اللغوية لتنمية مهارة الكالم لدى الط ينبغي أن يضيف  ) أ

نبغي أن يعطي التدريبات بعد إعطاء القواعد اللغوية جبانب حفظها ى  ) ب

 .مستمرا

ثالثة اجلوانب  بالنظر إىلتعليم اللغة العربية اف أهد املعلم أن خيطط ينبغي  ) ج

 . الرئيسية وهي اجلانب املعريف، واجلانب احلركي واجلانب الوجداين

يعلم مهرة االستماع يف تعليم اللغة العربية اهتماما أن  املعلم ينبغي  ) د

 لهجاتالصوات و األب
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  لمعهدتوصيات ل - ٢

 البيئة اللغوية يف األنشطة اليوميةأن يقرر املعهدان ينبغي   ) أ

حني عملية  املعلمني يف التكلم باللغة العربية ينبغي أن يضيف كفاءات  ) ب

 التعليم

 اللغة العربية ميتعليف  الباتل التعليمية ملساعدة الطينيغي أن يستعد الوسائ  ) ج

 البحث قتراحاتم  - ج
  :التالية الباحثة املقرتحات  تبناء على ما سبق من نتائج البحث تقدم

املهارات  ما الذي يهتم بتكامل نافعا ألي معهد أي مركز أن تكون نتائج البحث - ١

 .اللغوية

الذي يريد أن يتعمق عن  الالحقأن تكون نتائج البحث مصدرا للباحث  - ٢

  يتعليم اللغة العربية باملعهد السلفديثة يف احلجتاهات اال

 



 
 

  المراجعالمصادر و قائمة 

  

 العربية المصادر والمراجع  - أ 

 المصادر العربية  -١

املنجد يف اللغة واآلدب  .لطبعة التاسعة عشرةا. االب لويس معلوف اليسوعي

  )املطبعة الكاثوليكية، : بريوت( .والعلوم

مكتبة : مصر(. املعجم الوسيط". منقحة"ة سمالطبعة اخلا. إقبال زكي سليمان

  )٢٠١١الدولية، الشروق 

 المراجع العربية  -٢

  العربية كتبال  ) أ

. ثائر أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبو شعرية

مكتبة : عمان( .البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفسي. الطبعة األوىل

  ).م٢٠١١ا�تمع العريب للنشر والتوزيع، 

االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية . محادة إبراهيم

  ).١٩٧٨دار الفكر، : القاهرة(. األخرى لغري الناطقني �ا
. البحث العلمي، أساسياته النظرية وممارسته العلمية. رجاء وحيد دويدري

 ).  ٢٠٠٨دار الفكر، : دمشق(

. الطبعة األوىل. منهج البحث العلميمقدمة يف . رحيم يونس كرو العزاوي

 ).٢٠٠٨دار دجلة، : عمان(

. املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. رشدي أمحد طعيمة

  . جامعة أم القرى. القسم األول



 
 

تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج . رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم : إيسيسكو. (واالسرتاتيجيات

  ). ٢٠٠٦والثقافة، 

إضاءات ملعلمي اللغة العربية . الطبعة األوىل. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان

  )٢٠١١ العربية للجميع، :الرياض(. لغري الناطقني �ا

. املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية. الطبعة الثامنة عشرة. عبد العليم إبراهيم

  ). ٢٠٠٧دار املعارف، : القاهرة(

تعليم اللغة العربية لغري . الطبعة األوىل. علي أمحد مدكور و إميان أمحد هريدى

  )٢٠٠٧لعريب، دار الفكر ا: القاهرة. (الناطقني �ا النظرية والتطبيق

الطبعة . أسس ومبادئ حبث العلمي. فاطمة عوض صابر ومريفت على خفاجة
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