
  
 

بن الوليد ماتارام نوسا تنجارا معهد خالد في   م اللغة العربيةيمنهج تعلتطبيق 

 .الغربية

 )دراسة وصفية تحليلية(

 رسالة الماجستير

 إعداد

 ريٍت لستارم

 ٕٓٗٓٔٚٗٔرقم التسجيل : 

 
 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية الدراسات العليا

 ماالنج جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية
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 .الغربية

 )دراسة وصفية تحليلية(

 رسالة الماجستير
 

تقدـ إٔب جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج الستيفاء شرط من 

  شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت َب تعليم اللغة العربية
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 ريٍت لستارم
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 استهالل

 من سار على الدرب وصل

َواْليَ ْوَم اْْلَخَر َوذََكَر اهللَ   َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْي َرُسْوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجوا اهللَ 

ًرا  2َكِثي ْ

 (12)األحزاب:
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 ٕٔ: األية ( ٖٖ) سورة األحزاب  
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 اإلىداء

 إلى أبي وأمي المحترمين

مال والتفاؤل لموجهة الحياة المليئة لنيل ا )الذين ربياني وحثاني على التقدم

 التحديات وعلمتماني أن أقول حق بدون خوف والقوة في الحياة(

 ريلى أخي الكبوإ

 ينصحني في كل تعلمي()الذي 

 اختين الصغرتين دوي جاينتي ويوني وحيوني وإلى

 لى أصحابي وزمالئيوإ

 )الذين ساعدوني في كتابة ىذا البحث(
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 شكر وتقدير
بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ 

 األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت، كبعد.
تسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العملية للماجستَت، كىنا تريد الباحثة أف 
تقدـ من صميم قلبها العميق أجزؿ الشكر كأشبن التقدير ؼبن قد ساىم كساعده على  

 كتابة ىذه الرسالة . كىم:
الدكتور اغباج موجيا راىارجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  الربفيسور .ٔ

 اغبكومية ماالنج. اإلسبلمية
الدراسات العليا جامعة موالنا  اؼباجستَت مدير، الربفيسور الدكتور اغباج حبر الدين .ٕ

 مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
الدكتور كلدانا كارجاديناتا، رئيس قسم التعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا ك  .ٖ

 كومية ماالنج.جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغب
. كالدكتورة توتيك ضبيدة اؼبشرؼ األكؿاؼباجستَت بصفتو ، الدكتور فيصل ؿبمود .ٗ

ن كجهل الباحثة كأرشداىا كأشرفا عليها بكل الذي اؼباجستَت بصفتها اؼبشرفة الثاين،
 اىتماـ كصرب كحكمة ُب كتابة ىذه الرسالة.

الدراسات ليم اللغة العربية صبع األستاذ كاألستاذة كالطبلب كالطالبات ُب قسم التع .٘
الذين ساعدكا البحثة  العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج

 ُب كتابة رسالة اؼباجستَت ىذه.
صبع األساتذة ُب الدراسات العليا احملًتمُت، كاألصدقاء كمن ال يستطيع الباحثة أف  .ٙ

 يذكر صبيعا ىنا.



  ق  
 

ماؽبم مقبولة كمثابة، كتكوف رسالة اؼباجستَت ىذه ىذا، كأسأؿ اهلل أف تكوف أع
 نافعة كمفيدة للعبادة كالببلد، آمُت.

  
 ٕٚٔٓيناير  ٜٔباتو،

    الباحث  
 
 

 ريٍت لستارم       
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 مستخلص البحث
ماتاراـ ـ. تطبيق منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ٕٚٔٓريٍت لستارم، 

نوسا تنجارا بارات، رسالة ماجستَت، قسم التعليم اللغة العربية، كلية الدراسات 
( ٔالعليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ: 

( األستاذة الدكتورة توتيك ٕ، اؼباجستَت آدـ األستاذ الدكتور فيصل ؿبمود
 ضبيدة، اؼباجستَت. 

 : تطبيق منهج، تعليم اللغة العربية، دراسة كصفية ربليليةاحيةالكلمات المفت
خالد بن معهد الذين يتعلموف ُب ىذا اؼبعهد ) أك الطالبات الطبلبإف معهد 

قاـ  كاف من االعمار كاؼبهنة اؼبختلفة. كلكنهم ماىركف ُب اللغة العربية فمن ىذا  وليد(ال
( ؼبعرفة منهج تعليم اللغة العربية فب ٔالباحثة بكتابة ىذا البحث أب األىداؼ التالية: 

( ؼبعرفة اإلسًتاتيجية اؼبتبعة لتطبيق منهج تعليم اللغة ٕمعهد خالد بن الوليد ماتاراـ 
اليت تواجهنا ُب ربصل  اتصعوب( ؼبعرفة الٖالعربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ 

 .لد بن الوليد ماتاراـاعهد خدب منهج تعليم اللغة العربية اؼاألىد
كاستخداـ الباحثة دراسة كصفية ربليلية، حيث يقـو الباحثة بتصوير منهج تعليم 
اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ مع ربليلها باستناد إٔب عناصره كاإلسًتاتيجية 

 األىداؼ منهج تعليم اللغة العربية. تطبيقو كالصعوبة اليت التوجهنا ُب ربصل 
كمن البيانات كالنتائج احملصولة إف عناصر اؼبنهج كؿبتواه اؼبستعمل ُب معهد خالد 
بن الوليد ماتاراـ تتكوف على طبسة عناصر اؼبنهج كىي األىداؼ كاحملتول كالطريقة 

ىو اإلتباعوف  لعربيةة ااإلسًتاذبية اؼبتبيعة ُب تطبيق منهج تعليم اللغكالوسائل كالتقومي، إما 
ىم ك  اإلستَتاتيجية كما رتب من اؼبعهد التعليم اللغة العربية كاإلسبلمية جباكرتا

يعٍت من اؼبستول التمهدم أب  ))من أسفل إٔب أعلى البلمركزية اإلستخداـ اإلسًتاذبية
القوم و ىو صعب علي قياـ النظاـ األىداف ُب ربقيق ، كصعوبة اليت تواجواؼبستول الرابع

 لطبلب أك الطالبات ُب دخوؿ الفصل أك اإلستخداـ اللغة العربية بالفعالة.
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Basically, the students who studied at Boarding School Kholid Bin Al-

Walid Mataram not only of graduates in the field of eduction alone but they 

came from diffrent walks of life or profesi and age different. with this 

researt, author inted to achieve the ojectives of study as follows: 1) knowing 

curriculum of Arabic learning at Boarding School Khalid Bin Al-Walid 

Mataram, 2) knowing strategis curriculum implemetation of Arabic learning 

at Boarding School Kholid Bin Al-Walid Mataram, 3) knowing difficullyin 

achieving curriculum goals of Arabic learning at Boarding School Khalid 

Bin Al-Walid Mataram .  

In this study, researcher used qualitatif metode to know field research, 

with descriftif analisis approach because will be analyze the curriculum of 

Arabic learning at Boarding School Kholid Bin Al-Walid Mataram from its 

components, strategy implementation, and the difficulties in achieving the 

goal curriculum of Arabic learning at Boarding School Kholid Bin Al-Walid 

Mataram. 

The results of this study that shows the curriculum Arabic learning at 

Boarding School Kholid Bin Al-Walid Mataram Nusa Tenggara Barat 

consists of four components namely the objectives, content, methods and 

evaluation. The strategy implementation curriculum of Arabic learning at 

Boarding School Kholid Bin Al-Walid is performa an Arabic lesson plans 

and starting from the lowest level to the highest level, while the difficulties 

in dealing with ma‟had kholid bin al-walid mataram in achieving the 

objectives of the curriculum learning the Arabic language that is difficult to 

uphold the rule in the lectures and the use of the Arabic language is 

effective. 
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ABSTRAK 
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pembimbing: 1) Dr. Faisol Mahmoud Adam 2) Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. 
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Pada dasarnya mahasiswa atau mahasiswi yang belajar di Ma‟had 

Kholid Bin Al-Walid Mataram bukan hanya dari tamatan dalam bidang 

pendidikan saja tetapi mahasiswi atau mahasiswa yang belajar di Ma‟had 

Kholid Bin Al-Walid  berasal dari bebagai macam kalangan atau profesi dan 

juga umur tapi walaupun demikian mereka pandai di dalam berbahasa arab 

baik dari segi percakapanya, mendengarnnya, menulisnya, serta 

membacanya. Maka dengan ini, penelitian ini bertujuan yaitu: 1) ingin 

mengetahui kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di Ma‟had Kholid Bin 

Al-Walid Mataram, 2) ingin mengetahui strategi penerapan kurikulum 

pembelajaran Bahasa Arab di Ma‟had Kholid Bin Al-Walid Mataram, 3) 

ingin mengetahui kesulitan-kesulitan di dalam mencapai tujuan kurikulum 

pembelajaran Bahasa Arab di Ma‟had Kholid Bin Al-Walid Mataram. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu 

untuk mengetahui keadaan lapangan  penelitian dengan penedekatan 

deskriptif analisis karena akan menganalisi kurikulum pembelajaran Bahasa 

Arab di ma‟had kholid bin al-walid mataram baik dari komponen-

komponennya, strategi penerapannya, dan kesuslitan-kesulitan yang dihadap 

di dalam mencapai tujuan kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di Ma‟had 

Kholid Bin Al-Walid Mataram. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum pembelajaran 

Bahasa Arab di Ma‟had Kholid Bin Al-Walid Mataram Nusa Tenggara 

Barat terdiri dari empat kompone yaitu tujuan, isi, metode dan evaluasi dan 

strategi penerapan kurikulum pembelajarn Bahasa Arab di Ma‟had Kholid 

Bin Al-Walid Mataram yaitu mengikuti strategi penerapan yang diterapkan 

oleh Lembaga Pendidikan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA) di jakarta  yaitu 

melakukan suatu perencaan serta pengorganisasian yang baik serta 

memenuhi dan memperhatikan segala kebutuhan mahasiswi atau mahasiswa 

di dalam mempelajari bahasa Arab dengan memulainya dari tingkat 

terendah (tingkat pemula) ke tingkat tertinggi (semester 4), sedang kesulitan 

yang di hadapi Ma‟had Kholid Bin Walid di dalam mencapai tujuan 

kurikulm pembelajaran Bahasa Arab yaitu kesulitan di dalam menegak 

aturan perkuliahan dan pengunaan bahasa Arab yang efektif . 
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 ةالبحث محتويات
 أ .......................................................... صفحة الغبلؼ

 ب .............................................................. إستهبلؿ
 ج ................................................................ اإلىداء

 د ............................................................ شكرا كتقدير
 ك .......................................................... موافقة اؼبشرفُت

 ز ....................................... اؼبوافقة كاإلعتماد من اللجنة اؼبناقشة
 ح ............................................................ إقرار الطالبة

 ط ............................................... مستخلص البحث بالعربية
 م ............................................. مستخلص البحث باإلقبلزية

 ؾ .......................................... باإلندكنيسيةمستخلص البحث 
 ؿ ........................................................ ؿبتويات البحث

 ع .......................................................... قائمة اعبدكاؿ
 ؼ .......................................................... قئمة اؼببلحق

  الفصل األوال : اإلطار العام
 ٔ  .................................................. خلفية البحث .أ 
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 ٗ  ................................................ أىداؼ البحث .ج 
 4 .................................................... فوائد البحث .د 
 ٘ ................................................... حدكد البحث .ق 
 ٙ  .............................................. الدراسات السابقة .ك 
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 ٛ .............................................. ربديد اؼبصطلحات .ز 
 الفصل الثاني : اإلطار النظري

 اللغة العربيةالمبحث األول: منهج تعليم 
 ٓٔ ................................. مفهـو اؼبنهج تعليم اللغة العربية   .أ 
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 ٕٗ ....................................  تعليم اللغة العربيةطريقة  .ٖ
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 ٓٗ .......................................... األصوؿ تنفيذ اؼبنهج   .د 
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 ٕٗ ..................................... االسًتاتيجيات تنفيذ منهج   .ك 
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  ٗ٘ ................................................. ربليل البيانات  . ك

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشاتها الفصل الرابع :
 ل : تعريف بميدان البحث المبحث األو 

 ٙ٘ ........................... الوليد ماتاراـ تأسيس معهد خالد بن    .أ 
 ٚ٘ .................  الوليد ماتاراـ رؤية كبعثة كأىداؼ معهد خالد بن  .ب 
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 ٕٙ ....... بن الوليد ماتاراـ ُب معهد خالد  ؿبتول تعليم اللغة العربية .ٕ
 ٚٛ ..... بن الوليد ماتاراـ ُب معهد خالد  طريقة ُب تعليم اللغة العربية .ٖ
 88.... بن الوليد ماتاراـ ُب معهد خالد  التقومي ُب تعليم اللغة العربية .ٗ

 االستَتاتيجية اؼبتبعة لتطبيق منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد .ب 
 ٜٓ .............................................. ماتاراـ  بن الوليد 

 منهج تعليم اللغة العربيةاألىداؼ  الصعوبات اليت تواجهنا لتحقيق .ج 
 ٕٜ ................................ بن الوليد ماتاراـ ُب معهد خالد  
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 مناقشة نتائج البحث:  ثالثالمبحث ال
 ُب معهد خالد التعليم اللغة العربيةمناقشة نتائج البحث ُب منهج   .أ 

 ٖٜ .............................................. بن الوليد ماتاراـ  
 ُب معهد خالدليم اللغة العربية مناقشة ُب اإلسًتاتيجية تطبيق منهج التع  .ب 

 ٜٚ .............................................. بن الوليد ماتاراـ  
 ج التعليم اللغة العربيةاألىداؼ منه قشة الصعوبة اليت تواجهنا لتحقيقمنا .ج 

 ٜٛ ................................ بن الوليد ماتاراـ ُب معهد خالد  
  خالصة البحث والتوصيات والمقترحات:  الفصل الخامس

 ٓٓٔ ............................................  خبلصة البحث  . أ
 ٓٓٔ ......................................  التوصيات كاالقًتاحات  . ب

 قائمة اؼبراجع
 قائمة اؼببلحق
 السَتة الذاتية
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 لقائمة الجدو 
 أسئلة "اإلختبار من متعدد" (ٔ) جدكؿ
 أسئلة "الصواب كاػبطأ" (ٕ) جدكؿ

 اؼبزكجة"( أسئلة "اإلختبار ٖجدكؿ )
 أسئلة "اإلختبار بالتكملة" (ٗجدكؿ )
 ( أسئلة "اإلختبار اؼبقاؿ"٘جدكؿ )
 الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية عدد اؼبعلم ُب معهد خالد بن ( ٙجدكؿ )
 الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربيةعدد الطالبات ُب معهد خالد بن ( ٚجدكؿ )
 الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربيةعدد الطبلب ُب معهد خالد بن ( ٛجدكؿ )
الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الدركس تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن (  ٜجدكؿ )

 الغربية
الوليد اؼبادة التعليم اللغة العربية للمستول التمهيدم ُب معهد اػبالد بن ( ٓٔجدكؿ  )

 بيةماتاراـ نوسا تنجارا الغر 
الوليد ماتاراـ اؼبواد التعليم اللغة العربية للمستول األكاؿ ُب معهد خالد بن ( ٔٔجدكؿ )

 نوسا تنجارا الغربية
ماتاراـ اؼبواد التعليم اللغة العربية للمستول األكاؿ ُب معهد خالد بن الوليد ( ٕٔجدكؿ )

 نوسا تنجارا الغربية
الوليد ماتاراـ ستول الثاين ُب معهد خالد بن اؼبواد التعليم اللغة العربية للم( ٖٔجدكؿ )

 نوسا تنجارا الغربية
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 قائمة المالحق

 السؤاؿ .ٔ
 اؽبكلية اؼبعهد خالد بن الوليد ماتراـ .ٕ
 رئية كبعثة معهد خالد بن الوليد ماتاراـ .ٖ
 نظاـ دراسي اؼبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ .ٗ
 منهج تعليم اؼبعهد خالد بن الوليد .٘
 التعلم ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـالصور عن الوسائل  .ٙ
 رسالة اإلستأذاف للبحث .ٚ
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 الفصل األول
 طار العاماإل

 خلفية البحث .أ 
منذ كقت طويل عملت دكؿ كثَتة على تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا، كلقد اتسع 
نطاؽ التعليم كتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية ُب ـبتلف بقاع العآب خاصة ُب العقدين 
األخَتتُت، فاللغة العربية ىي اللغة الثانية اليت هبرم تدريسها اجباريا ُب معظم البلداف 
االسبلمية، كما أهنا ىي اللغة الرابعة أك اػبامسة من بُت أىم اللغات األجنبية اليت يتم 

 . ٕها ُب كثَت من البلداف األكركبيةتعليم
ال ىبتلف اثناف ُب أف اللغة العربية ربتّل مكانة شريفة ُب اجملتمع اإلندكنيسي كأف 
تعليمها كتعلمها يعترباف أىم ما اشتغلت فيو جهود العلماء اإلندكنيسيُت كاىتمت بو 

ف إندكنيسيا أكرب اؼبؤسسات الًتبوية االسبلمية اإلندكنيسية. كلعل ما يقف كراء ذلك كو 
دكلة اسبلمية من حيث عدد السكاف، فمن الطبيعي أف يهتم الشعب اإلندكنيسي كوهنم 

 معظمتهم مسلمُت اىتماما كبَتا هبذه اللغة اليت تنطق هبا اؼبصادر األساسية. 
كقد نشأت ُب إندكنيسيا معاىد دكلية لتعليم اللغة العربية كمنها معهد خالد بن 

 تإحدل اؼبؤسسا من خالد بن الوليد ككاف معهد .يم اللغة العربيةالوليد اػباص لتعل
كىي  الغربيةنوسا تنغارا  الًتبوية اػباصة ُب تعليم اللغة العربية كاالسبلمية ُب ماتراـ

راـ امدية بوسيلة جامعة ؿبمدية ماتاحملمعية اعبـ على التعاكف بُت رئيس مركز و مؤسسة تق
كيهدؼ ىذا اؼبعهد . كانت مؤسسة اجتماعية البلسياسية  يتبأسيا األساس اؼبربة اػبَتية ال

ىو يعطى فرصة كبَتة إٔب اجملتمع الواسع خاصة الدعاة لدارسة اللغة العربية كلغة القرآف 
كلنشر تعليم اللغة العربية كالدارسات اإلسبلمية اعبيد ُب إندكنيسيا خاص ُب اكباء ماتراـ 

 ٖنوسا تنجارا الغربية.

                                                 
، )إيسسكو: منشورة اؼبنظمة االسبلمية طرائق تدريس اللغة لغَت الناطقُت هبارشدم أضبد طعيمة كؿبمود كامل الناقة، ٕ

 .   ٓٔ(، ص.ٖٕٓٓللًتبية كالعلـو كالثقافة، 
3
 Paduan akademik 2015-2016, hlm. 3. 
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كاف   وليد(الخالد بن معهد الذين يتعلموف ُب ىذا اؼبعهد ) أك الطالبات أما الطبلب
كما يوجد فيو الطلبة تقريبا طبسوف سنة من عمرىم ككذلك من االعمار اؼبختلفة.  

أربعوف سنة، ثبلثوف سنة، كعشركف سنة حىت ربت ىذا العمر يوجد ُب ىذا اؼبعهد. 
االجتماعية  شرائحبل من كل ال اؼبتعلمُت فحسب الطبلب لىع ينحصركف ال  كايضا

اؼباجستَت. كبعضهم  وفمتخرج اؼبدرسة الثانوية إٔب ُباؼبهنية منهم الطبلب اؼبتخرجوف ك 
 ذمالصحية بل إٔب ذكم اؼبراتب. كال ُب اؼبراكز فو اغبكومة اؼبدنية كالتجار كاؼبوظف موظفو

ة ؾبربين على تعليمالنشطة السهم كانوا ُب ااجنأ و انو مع اختبلؼعجب النظر إليي
كإف كانوا كما كجدت الباحثة ُب اؼبيداف . العربية داخل الفصل كخارجواللغة ادثة باحمل

ية فعالية إما ُب الفصل أك خارجو, بل على التكلم باللغة العرب ينتلفة قادر ـبمن خلفية 
 ٗ.ة )اؼبدارس اػباصة(أك غَت رظبي ةعلى التعليم ُب اؼبدارس رظبي ينكانوا قادر 

أما كسيلة اؼبعهد لتعليم تلك اللغة العربية ىي اؼبنهج، كيبكن ُب ىذا اجملاؿ اعتبار 
ية، إما لليت أعدت عم( اوادكم ياتؿبتو اؼبنهج ىو كل النشاطات كاػبربات احململة )بأف 

 ٘أك خارجها على مسؤكلية اؼبدرسة لتحقيق أىداؼ الًتبيةفناء اؼبدرسة،  أكُب الفصل، 
رؼ بأنو يتكوف من ؾبموعة اؼبواد فحسب، كلكن جبانب ذلك من ىذا التعريف يع

يشمل على صبيع النشاطات كاػبربات احملتملة اليت أعدت علمية، أك ىو ما حدث ُب 
اؼبدرسة فحسب كلكن جبانب ذلك ما حدث خارجها. ٍب اؼبدرس وبتاج إٔب 

لشهادة كلكن االسًتاتيجيات اؼبتعددة لتطويره، كأما األىداؼ األخَتة منو ليس لنيل ا
لتحقيق أىداؼ الًتبية. كالبحث ُب تعليم اللغة العربية كلغة اجنبية من البحوث كاسعة 
النطاؽ كالعديد من اؼبشاكل فيها. كمن العناصر اليت ال تستغٍت عن االىتماـ هبا ىي 
اؼبنهج، ألنو اداة من األدكات اؼبهمة ُب قباح تعليم ما. كاؼبنهج اعبيد ىو الذم يعتمد 

احتياج اؼبتعلم كيستطيع أف يوصلو إٔب األىداؼ اؼبرجوة. كعدـ اؼبنهج سوؼ يؤدم على 

                                                 
 ٕٚٔٓسبتنبَت  ٘ٓاؼببلحظة األكاؿ   ٗ

5
 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Rosda Karya, 

2013), hlm.4.  
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إٔب ظهور عدة اؼبشاكل، منها: صعوبة كعدـ فهم اؼبعلم ُب تقدمي التعليم اعبيد، كعدـ 
كضوح األىداؼ التعليمية، كعدـ ربقيق اؼبواد الدراسية ككذلك عدـ تناسب الطريقة 

كن أف يقاؿ إف صبيع العملية التعليمية كأنشطتها ال بد كالوسائل كالتقومي. من ىنا يب
 دبراعاة اؼبنهج كاالىتماـ بو.

كاؼبنهج كما بينو حسن عبد الرضبن ىو اؼبعلومات كاػبيارات اليت توضع ُب شكل 
مواد دراسية نظرية كالقيم كاؼبهارات اؼبختلفة كتطبيقاهتا كاالذباىات كأنواع النشاطات 

توفر للتبلميذ داخل الفصل كخارجو فبا وبقق األىداؼ الًتبوية  األخرل اؼبختلفة كاليت
كيلـز لتعليم اللغة العربية اف يستحق زبطيط  ٙاؼبرغوب فيها كاؼبخطط للوصوؿ اليها.

التعليم على نوع اؼبنهج اعبيد، ألنو الينحصر على ايصاؿ اؼبعلومات فحسب بل وبتاج 
صد هبا تزكيد التبلميذ باستخداـ اللغة ُب إٔب التدريب اؼبستمر كاؼبمارسة الكافية. كيق

 النشاطات البومية. 
تتمثل أنبية ىذه الدراسة عن اؼبنهج بالنسبة للعاملُت ُب ميداف تعليم اللغة العربية 
بأف اؼبنهج ىو ؾبموعة من اػبربات كاؼبواقف اللغوية التعليمية اليت زبطط كتقدـ للدراسُت 

فبارسة، كمن ٍب يلزمهم دراسة األسس كاؼبعايَت اليت لتمكينهم من تعلم اللغة استعماال ك 
على اساسها زبتار ىذه اػبربات كزبطط كتسلسل ُب مستويات تتتابع بتتابع مستويات 
تعلم اللغة. اؼبنهج كسيلة لتحقيق أىداؼ تعليم اللغة، كمن ٍب يلزمهم أف يتعرفوا كيبارسوا 

لغوم يبكن تنميتو كمبلحظتو  كيفية صياغة األىداؼ التعليمية كترصبتها إٔب سلوؾ
كضبطو كقياسو. كتطبيق اؼبنهج كتدريس ؿبتواه عملية كفنية كمن ٍب يلزمهم معرفة كيف 
ىبتاركف األساليب كاالسًتاتيجيات التدريسية اؼبناسبة لكل ؿبتول كلكل مستول من 

 ٚمستويات تعليم اللغة.

                                                 
6
 ٘ٔ" )السوداف: جامعة امدارماف االسبلمية، دكف سنة( ص. اؼبناىج كتأصيلوحسن عبد الرضبن اغبسن "  

( ٕٙٓٓ، )اؼبنظمة االسبلمية للًتبية كالعلـو الثقافة، تعليم اللغة اتصاليا بُت اؼبناىج كاإلسًتاذبيةرشدم أضبد طعيمة، كؿبمود كامل الناقة،   ٚ
 .ٕٜص. 
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غة العربية دبعهد كُب ىذا البحث سوؼ تبحث الباحثة عن تطبيق منهج تعليم الل
خالد بن الوليد ماتراـ نوسا تنجارا الغربية ألف  الطبلب ىذا اؼبعهد من العمر كاؼبهنة 

 اؼبختلفة.
 أسئلة البحث  .ب 

 نظرا من مشكلة البحث السابقة تقدـ الباحثة أسئلة البحث كما يلى:  
خالد  ما ىي مستخدـ صبيع العناصر أك بعضها من منهج التعليم اللغة العربية دبعهد .ٔ

 بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية؟
تطبيق منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن ل الستَتاتيجيات اؼبتبعةا ما ىي .ٕ

 ؟نوسا تنجارا الغربية الوليد ماتاراـ
معهد ُب  اؼبنهج التعليم اللغة العربية اليت تواجو لتحقيق األىداؼ اتصعوبال ما ىي .ٖ

 ؟ نوسا تنجارا الغربية اـلد بن الوليد ماتار اخ
 أىداف البحث  .ج 

 يهدؼ ىذا البحث استنادا إٔب ما ذكر ُب أسئلة البحث:
ؼبعرفة  مستخدـ صبع العناصر أك بعضها من منهج تعليم اللغة العربية دبعهد خالد  .ٔ

 بن الوليد نوسا تنجارا الغربية.
ُب معهد خالد بن  تطبيق منهج تعليم اللغة العربيةل اؼبتبعة الستَتاتيجياتؼبعرفة ا .ٕ

 الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية.
منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد  الصعوبات اليت تواجو لتحقيق األىداؼ ؼبعرفة .ٖ

 نوسا تنجارا الغربية. خلد بن الوليد ماتاراـ
 فوائد البحث  .د 

 تأمل الباحثة اف يكوف ىذا البحث مفيدا ُب اعبوانب التالية:
 مفيدة نظريا  .ٔ
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ىذا البحث لزيادة النظريات كاؼبعارؼ اعبديدة عن تعليم اللغة العربية عامة  (أ 
كتطبيق منهج تعليم اللغة العربية خاصة اؼبستخدـ ُب معهد خالد بن الوليد 

 ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية.
ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ  منهج تعليم اللغة العربيةتطبيق  توضيح عملية  (ب 

 الغربية.نوسا تنجارا 
معهد خالد  إسهاـ البحث ُب زيادة اؼبعارؼ كاؼبعلومات للباحثة كللمؤسسة "  (ج 

 بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية."
 مفيدة تطبيقية .ٕ

للمؤسسة: أف يكوف مرجعا لتصميم منهج تعليم اللغة العربية لتبلميذ ُب تعلم   ( أ
 اللغة العربية.

.  ( ب  للجامعة: يكوف ىذا البحث زيادة اؼبراجع ُب خزانة العلـو
للباحثُت اآلخرين: أف يكوف ىذا البحث مرجعا كدافعا للباحثُت اآلخرين   ( ج

 لبحث فيما يليو ُب حبث ربليلي، خاصة ُب تطبيق منهج تعليم اللغة العربية.
 حدود البحث .ه 

الباحثة موضوع ىذا البحث كما  تحددصار الوقت كاؼبكاف ُب ىذا البحث تإلخ
 يلي:

اغبدكد اؼبوضوعية: ىو ما يتعلق عن منهج تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد   .ٔ
 .اسًتاتيجية تطبيقوماتاـر نوسا تنجارا بارات، من نواحي 

اغبدكد اؼبكانية: حددت الباحثة مكاف البحث ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ   .ٕ
ربية ُب اربعة مستويات كما يلي اؼبستول األكؿ، اؼبستول الثاين،  نوسا تنجارا الغ

 اؼبستول الثالث، اؼبستول الرابع. 
 .ٕٙٔٓاغبدكد الزمانية : ىو اؼبنهج اؼبستخدـ ُب العاـ الدراسي  .ٖ
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 الدراسة السابقة .و 
لقد قاـ بعض الباحثُت ُب ؾباؿ اؼبنهج ُب تعليم اللغة العربية عدة البحوث سابقة 

 فيما يلي:أذكرىا 
عرفاف، البحث التكميلي لنيل درجة اؼباجستَت جبامعة موالنا مالك ابراىيم ماالنج   .ٔ

 (.ٕٔٔٓاإلسبلمية اغبكومية )غَت منشور، 
موضوع البحث: منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد جامعة سلطاف طو سيف   (أ 

 الدين اإلسبلمية اغبكومية جباميب )دراسة تقويبية لطريقة التدريس ككسائلو(.
منهج البحث: اؼبنهج اؼبستخدـ ُب ىذا البحث العلمي ىو اربعة أساليب ىي   (ب 

في، كاألسلوب األسلوب التحريرم كاألسلوب االرذباعي، كاألسلوب الوص
 التارىبي.

( اف طريقة الذم اليت يستخدمها احملاضر ىي طريقة ٔكمن اىم نتائج البحث:   (ج 
النحو كالًتصبة كالطريقة اإللقائية أكثر استخداما حيت ٓب تتحقق أىداؼ تعليم 
اللغة العربية اؼبعينة ُب معهد جامعة سلطاف طو سيف الدين اإلسبلمية اغبكومية 

وسائل التعليمية اؼبهيأة ُب ىذا اؼبعهد تعد ؿبدكدة كىذا أثر ( إف الٕجباميب. 
سلبا للمحاضر كلطالب ُب التعلم اكثَت كهبذا يصعب عليهم ربقيق أىداؼ 

 تعليم اللغة العربية ُب ىذا اؼبعهد.
حبث عرفاف يريد معرفة تقومي الطريقة كالوسائل ُب معهد جامعة سلطاف طو 

 كل االختبلؼاميب. لكن ىذا البحث ىبتلف  سيف الدين اإلسبلمية اغبكومية جب
ُب  اسًتاتيجية تطبيقوحيث تبحث الباحثة عن منهج تعليم اللغة العربية من جانب 

 معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية. 
سبلمت دارين، أطركحة الدكتوره جبامعة موالنا مالك ابراىيم االسبلمية اغبكومية  .ٕ

 (.ٕٕٔٓماالنج )غَت منشور، 
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موضوع البحث: منهج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا جبامعات جاكا  (أ 
الشرقية إندكنيسيا )دراسة كصفية كيفية بالربنامج اػباص لتعليم اللغة العربية 
جامعة موالنا مالك ابراىيم االسبلمية ماالنج كدركس عربية مكثفة قسم اآلداب 

 العريب جامعة ماالنج اغبكومية(.
هج البحث: اؼبنهج اؼبستخدـ ُب ىذا البحث العلمي ىو اؼبنهج الكيفي من من  (ب 

حيث حقائق بيانات البحث اليت وبصلها الباحث ُب ميداف حبثو. لكوف 
حقائقها ليست من األرقاـ، إال أهنا على الشكل الظواىر اؼبيدانية. كيعترب ىذا 

 البحث حبثا كصفيا من حيث نوعية دراستو.
( تتصور اىداؼ تعليم اللغة العربية علي صورتُت. ٔلبحث: كمن أىم نتائج ا  (ج 

فاألىداؼ كاؼبهارة ُب اللغة العربية جبامعتُت حكوميتُت ىي الوصوؿ إٔب نتيجة 
تطبيقية اك حركية، كاألىداؼ لعناصر اللغة العربية ىي الوصوؿ أب نتيجة نظرية 

يم ؼبهارات اللغة ( تتصور مواد التعليم على صورتُت، فمواد التعلٕأك معرفية. 
تتمثل ُب اشكاؿ التدريبات ؼبمارسة اؼبهارات اللغوية علي حسب خصائصها 
األربعة، كمواد التعليم لعناصر اللغة تتمثل ُب العلـو أك اؼبعارؼ دبحتوياهتا 

( تغَت منهج تعليم العربية اؼبقًتح علي إطبلؽ كلمة "التعلم" ُب ؾباؿ ٖالثبلث. 
عناصرىا على كجو عاـ، كتبديلها بكلمة "التدريب اؼبهارات اللغة العربية ك 

كالتعليم". فأطلق "التدريب" ُب ؾباؿ مهارات اللغة العربية ك "التعليم" ُب ؾباؿ 
عناصر اللغة العربية. فتكوف العبارة "تدريب اؼبهارات اللغوية األربعة، كتعليم 

 عناصر اللغة العربية الثبلثة".
ت دارين من حيث أف حبثو يًتكز علي اختبلؼ ىذا البحث دبا عملو سبلم

معرفة أىداؼ تعليم اللغة العربية جبامعتُت جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسبلمية 
اغبكومية دباالنج، كاعبامعة اغبكومية دباالنج، كمعرفة تصور مواد التعليم، ككذلك 
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نا يًتكز على استخدامات اؼبصطلح جبامعتُت. كأما البحث الذم كتبها الباحثة ى
   .اسًتاتيجية تطبيقويًتكز على معرفة خصائص منهج تعليم اللغة العربية من جانب 

، حبث مقدـ لنيل درجة اؼباجستَت جبامعة موالنا مالك ابراىيم ماالنج   .ٖ علي معصـو
  (.ٕٔٔٓاإلسبلمية اغبكومية )غَت منشور، 

موضوع البحث: تطوير منهج تعليم مهارة الكبلـ ُب معهد اؼبهاجرين السلفي   (أ 
 بفاجاناف فاليماناف شربوف جاكل الغربية.

يهدؼ ىذا البحث إٔب تطوير منهج تعليم مهارة الكبلـ على أساس اؼبستول   (ب 
الوحدة الدراسية ُب معهد اؼبهاجرين السلفي كمعرفة جودة منهج تعليم مهارة 

 ور على أساس اؼبستول الوحدة الدراسية ُب معهد اؼبهاجرين السلفي.الكبلـ اؼبط
منهجية البحث: استخداـ الباحث ُب ىذا البحث حبثا تطوير على أسلوب   (ج 

 البحث الوصفي كالتقويبي.
كنتيجة ىذا البحث أف الباحث قد طور منهج تعليم مهارات الكبلـ علي   (د 

جرين السلفي ككافق صبيع اؼبعلمُت أساس اؼبستول الوحدة الدراسية ُب معهد اؼبها
عليو ككاف جودة اؼبنهج اؼبطور تعترب جيد جدا كصاغبة لبلستعماؿ ُب معهد 

 اؼبهاجرين السلفي.
ىذا البحث ـبتلفة جدا عن البحث السابق ألف حبث على معصـو يًتكز ُب 
 تطوير منهج تعليم مهارة الكبلـ فقط ُب معهد اؼبهاجرين السلفي بفاجاناف شركبوف

جاكا الشرقية، كأما ىذا البحث يًتكز حصوصا على منهج تعليم اللغة العربية من 
 .اسًتاتيجية تطبيقوجانب من جانب 

 تحديد المصطلحات .ز 
يستخدـ الباحثة بعض اؼبصطلحات اؼبهمة ُب ىذا البحث، كلتيسَت الفهم 

 فيشرحها الباحث اؼبصطلحات كما يلي:



9 
 

   
 

كيقاؿ اؼبنهج ىي  ٛالًتبويوف لتحقيق اىداؼ.اؼبنهج: خطة لطريق ينبغي أف يسلكو  .ٔ
اؼبعلومات كاػبربات اليت توضع ُب شكل مواد الدراسية نظرية، كاؼبهارات، 
كاألىداؼ، كالطريق، كاحملتويات، كالتقومي، كأنواع النشاطات األخرل اؼبختلفة اليت 

 تتوفر للتبلميذ داخل الفصل كخارجو.
داخل الفصل اك خارجو، ىو نقل اؼبعرفات تعليم اللغة العربية: عملية التدريس  .ٕ

 كاؼبعلومات لتقدمي العقل كالفكرة، خاصة ُب تعليم اللغة العربية.
تطبيق منهج : ىو إحدل العمليات الرئيسية لصناعة اؼبنهاج كاليت زبتص بتطبيق  .ٖ

 اؼبنهاج كتعميمو كمتابعتو، كتدريسو، كتتمثل ُب تعليم كتعلم اؼبنهاج للطلبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 .ٜ٘(، ص. ٜٜٛٔ، )الربط: ايسيكو، تعليم عربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورسدم أضبد طعيمة،   
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 الفصل الثاني
 اإلطار الظري

 المبحث األوال: منهج تعليم اللغة العربية.
 منهج تعليم اللغة العربية. مفهوم .أ 

ذكر اؼبنهج بلفظو ُب القرآف الكرمي: )ِلُكلِّ  ٜاؼبنهج ُب اللغة "الطريق الواضع"،
ىذه اآلية الكريبة تعٍت ايضا الطريق البُت  َٓٔجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعةن َكِمنػَْهاجنا(

 ٔٔكالواضح.
اليت تعود أب أصل  ،Curriculumكتقابل كليمة اؼبنهج ُب اللغة اإلقبليزية كليمة 

ٍب  ٕٔالتيٍت، اليت تعٍت مضبار السباؽ الذم يسلكو االنساف لتحقيق حدؼ ما.
دبعٍت اؼبنهج، أم  kurikulumُب اللغة العربية  استخدـ ىذا اؼبصطلح ُب الًتبية. ك

 َت يسَت عليو الناس ُب أداء حياهتم. كُب الًتبية ظبيالسبيل اؼبنَت، يعٍت سبيل من
نَت الذم يسَت عليو اؼبعلم كالتبلميذ لًتقية اؼبعلومات كاؼبهارات بيل اؼبنهج ام الساؼب

 كالقيم.
كىناؾ عدة تعريفات للمنهج قديبا كحديثا كسنقـو بإلقاء الضوء على ىذه 
التعريفات األكؿ، اؼبنهج ىو الربنامج الدراسي الذم يطلب من التبلميذ تعلمو 

مج ـبتلفة للدين كاللغة العربية، كدراستو كعلى ىذا فاؼبنهج ىو عبارة عن برا
كالرياضيات كالعلـو كالًتبية الرياضية كالًتبية الفنية كغَتىا كالثاين، اؼبنهج ىو اؼبقرر 
الدراسي الذم يدرس لتبلميذ مرحلة من اؼبراحل التعليمية كالذم تقًتحو كتقرره جهة 

من اؼبهارات اليت تربية رظبية كالثالث، اؼبنهج ىو عبارة عن سلسلة منظمة كمتتابعة 
سيتعلمها التبلميذ كالرابع، اؼبنهج ىو اػبربات حقائق كمفاىيم كمهارات كعادات 

                                                 
9
  Atabik Ali Ahmad Zuhdi, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan 

Ali Maksum Ponpes Krapyak, 1996), hal. 1849. 
11

 .ٛٗ(: ٘السورة اؼبائدة )  

 .ٚ(، ص. ٜٜٛٔ، )اؼبكة اؼبكرمة: جبامعة أـ القرل، اؼبناىج، طبقة األكٔبد. مرب اللطبف بن حسُت فرج،   ٔٔ
12  Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah, Madrasah Dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta: Rajawali press, 2005.), hal. 1. 
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كقيم كميوؿ يتقبلها التبلميذ أثناءتواجدىم ُب البيئة اؼبدرسية كتصبح جزءا من ذكاهتم 
إف كلمة اؼبنهاج كالطريق الناىج كشخصيتهم فبيزة كبالتإب لسلوكهم اليومي العاـ. 

طريق الواضح، كيعزز ىذا اؼبعٌت ما جاء ُب اؼبعجم الوسيط: أف أصل كلمة تعٍت ال
اؼبنهج ىو هنج، كيقاؿ: هنج فبلف األمر هنجنا؛ أم: أبانو كأكضحو، كهنج الطريق: 
سلكو، كالنػَّْهج بسكوف اؽباء: سلك الطريق الواضح،أما ابن منظور ُب لسانو فقد 

ا بيننا،كاؼبنهج عنده بفتح نهج الطريق: كضح كاستباف، كصار اؼبأكرد: أ هنجنا كاضحن
 ٖٔ.اؼبيم ككسرىا ىو النهج كاؼبنهاج؛ أم: الطريق الواضح كاؼبستقيم

أك  يعليممن التعريفات السابقة اف اؼبنهج ىو الربنامج الت الباحثة تاستنبط كقد
نظمة أك عبارة عن سلسلة منظمة اؼبقرر الدراسي أك اؼبعلومات كاؼبفاىيم اؼبعرفية اؼب

 كتتابعة من اؼبهارات اليت هتدؼ لتحقيق تعليم جيد.
كترل الباحثة اف منهج تعليم اللغة العربية ىو خطة اك برنامج التعليم لتعليم 
اللغة العربية. تتكوف على عدة عناصر كىي األىداؼ، احملتول، الطريقة كالوسائل 

 كالتقومي لتحقيق قباح ُب اؼبهارات اللغوية االربعة. 
 تعليم اللغة العربيةالمنهج أسس   .ب 

أسس اؼبنهج ىي كافة مؤثرات كالعوامل اليت تتأثر هبا عمليات اؼبنهج ُب 
إف أسس اؼبنهج تؤثر قبل كل شيء ُب ؿبتول اؼبنهج  ٗٔمراحل التخطيط كالتنفيذ.

كتنظيمو، كتؤثر أيضا ُب أىدافو كمواده كأنشطتو. كمن ىنا يطلق على ىذه األسس 
جوانب اؼبنهج. كعليو سوؼ ال ينبغى عنها ُب عمليات اسم احملددات اليت ربدد 
 ٘ٔالبناء كالتطوير كالتحسُت.

                                                 
 .ٚص.  ، اؼبناىج ،،،مرب اللطبف بن حسُت فرج  ٖٔ
ر الفكر للطباعة كالنسر )عماف: دا دراسات ُب اؼبنهج كألساليب العامة،صاّب ذياب ىندل كىشاـ عامر علياف،   ٗٔ

 .ٕٛكالتوزيع، دكف السنة(، ص. 
، )األردف: ٔ، ط اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاطو على حسُت الدليمى كسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،   ٘ٔ
 .ٕٔ(، ص. ٕ٘ٓٓدار الشركؽ، 
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إذا أف أسس اؼبنهج لديها آثار كبَتة لنجاح التعليم، اما من جهة أىداؼ 
كال يتفق رجاؿ الًتبية التعليم، كؿبتويات أك مواد التعليم، كُب تنفيذ أنشطة التعليم. 

يوين أف أسس اؼبنهج ىي الفلسفة كطبيعة ُب تصنيف ىذه األسس. فمثبل يرل بس
كيرل اؼبنهجيوف أف ىذه األسس  ٙٔاؼبعرفة، اجملتمع، الثقافة، التعلم، كنظريات التعلم.

ىي أسس فلسفية كنفسية كاجتماعية كمعرفية، مع أف ىذه األسس متداخلة كثَتا، 
كطبيعة  أك من الصعوبة الفصل بينها، كخاصة ما يتعلق بالفلسفة كالثقافة كاجملتمع

كاما ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية أسس ىذه اؼبنهج ىي األسس اللغوية،  ٚٔالفرد.
 ٛٔاألسس الًتبوية، األسس النفسية، األسس االجتماعية.

كيعتمد الباحث على رأم اآلخر )عندرشد أضبد طعيمة(، ألف ىذه األسس 
 تشرح باختصاص منهج تعليم اللغة العربية، كتتمثل ُب ما يلي:

 األسس اللغوية  .ٔ
ينبغي ُب تعليم اللغة العربية أف تستخدـ األسس اللغوية، ألف اؼبتعلم من 

 جنس لغوم، فَتل الباحثة أف األسس اللغوية تستخدـ فيها عناصر اللغة.
 ٜٔكتتكوف اللغة من أربعة عناصر، ىي:

األصوات: كيقصد هبا الكلمات اليت تتألف منها اعبمل، من حيث  (أ 
، كمعانيها كمبحث ىذا العصر: علم األصوات اشتقاقها، كشكلها

 كالتجويد.
األلفاظ: كيقصد هبا الكلمات اليت تتألف منها اعبمل، كمبحث ىذا   (ب 

 العصر: علم الصرؼ، كاؼبعاجم، كعلم اللغة، كاإلمبلء كاػبط. 

                                                 
 .ٜٕ(، ص. ٜٜٔٔ، )قاىرة: دار اؼبعارؼ، ٖط  اؼبنهج كعناصره،إبراىيم بسيوين عمَتة،   ٙٔ
 .ٕٕ-ٕٔطو على حسُت الدليمى كسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اؼبرجع السابق، ص.   ٚٔ
 .ٖ٘ٔ، )مكة: دكف النشر كالسنة(، ص. اؼبرجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أضبد طعيمة،   ٛٔ
 .ٜٔ(، ص ٖٔٗٔ، )الرياض: دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع، غوية كطرائق تدريسها، اؼبهارات اللأضبد فؤاد علينا  ٜٔ
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اعبمل: كيقصد هبا اعبمل اؼبفيدة اظبية أك فعلية، كمبحث ىذا العنصر:   (ج 
 علم النحو كالببلغة.

الًتكيب: كيقصد هبا العبارات اليت تتضمن صبلتُت فأكثر، كمبحث ذلك:   (د 
 علم النحو، كعلم الببلغة، كاألدب.

 األسس الًتبوية   .ٕ
كقاؿ رشدم أف األساس من منهج تعليم العربية كلغة الثانية ىو ؾبموعة 

ول اؼبفاىيم كاغبقائق اؼبتصلة بعناصر اؼبناىج األربعة الرئيسية، أم األىداؼ كاحملت
 ٕٓكطريقة التدريس كالتقومي.

كيقصد ىنا أف إجراءات تنظيم كربديد ىذه األسس لو ركابط متينة مع 
العناصر الرئيسية من منهج تعليم اللغة العربية، كما  اف عناصر اؼبنهج ُب تعليم 
اللغة العربية ربتوم على أىداؼ كىي التعليم كؿبتويات التعليم كطرؽ التعليم 

 كتقومي التعليم.
 األسس النفسية  .ٖ

يقصد باألسس النفسية لبناء اؼبنهج ؾبموعة اؼبفاىيم كاغبقائق كاؼببادئ 
 ٕٔاؼبستمدة من دراسات علم النفس فيما يتصل بتعليم اللغة كتعليمها.

كرأم صاّب ذياب ىندل كىشاـ عامر علياف بأف األسس النفسية ىي 
النفس حوؿ طبيعة اؼببادئ النفسية اليت توصلت إليها دراسات كحبوث علم 

إف اإلنساف ككائن  ٕٕعملية التعلم اليت هبب مراعاهتا عند كضع اؼبنهج كتنفيذه.
حي لو خصائص بيولوجية كنفسية معينة ُب كل مرحلة من مراحل عمره، فينبغي 

                                                 
 .ٖٙ، ص. تعليم العربية لغَت النطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة،   ٕٓ
 .٘ٛاؼبرجع نفسو، ص.   ٕٔ
 .٘ٚصاّب ذياب ىندل كىشاـ عامر علياف، اؼبرجع السابقة، ص.   ٕٕ
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االحواؿ النفسية زبتلف من شخص ألخر كىذا  ٖٕأف تراعي أثناء كضع اؼبناىج.
 ٕٗديانات كعوامل اخرل.ناتج عن عدة عوامل كالثقافات كال

إذف ترل الباحثة ُب ىذه األسس انو ينبغي على اؼبنهجيُت كاؼبعلمُت ُب 
تعليم اللغة العربية أف يهتموا بنفسية الطلبة، لتنظيم أىداؼ التعليم، كتنظيم 
ؿبتويات التعليم، كاستخداـ طرؽ التعليم، لكي يناسب بيئة كقدرة الطلبة ُب 

 تعلم اللغة العربية.
 اإلجتماعية االسس .ٗ

األسس االجتماعية ىي القول االجتماعية اؼبؤثرة ُب كضع اؼبنهج 
كتنفيذه. كتتمثل ُب الًتاث الثقاُب للمجتمع، كالقيم كاؼببادئ اليت تسود، 

 ٕ٘كاغباجات كاؼبشاكل اليت يهدؼ أب حلها، كاالىداؼ اليت وبرص لتحقيقها.
 ُت الطلبةي اعبمعكظيفة كى لديوالتعليم ىو من عملية االجتماع، ألف 

خبلؿ عملية االتصالية ُب ام ؾبتمع معُت. اؼبدرسة كإحدل اؼبؤسسات  من
خبلؿ ىذه اؼبؤسسة، تتكوف الًتبوية اليت تلعب دكرا ىاما ُب صبع الطلبة ألف من 

 ٕٙ.لطلبة القدرة الفعالة للمسانبة ُب حياة اجملتمع مستقببل
لتفاعل بُت اؼبعلم ترل الباحثة أف األسس االجتماعية تكوف كسائل 

كالطبلب، ككذلك تفاعل بُت الطالب كالطالب اآلخر كهتدؼ ىذه أسس  
 لتعلم كتدريب الطالب داخل الفصل كاؼبدرسة ككذا اغبياة العامة )اجملتمع(.

 
 
 

                                                 
 .ٜٔإبراىيم بسيوين عمَتة، اؼبرجع السابقة، ص.   ٖٕ

24  Nana Syaodih Sukmandinata, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, cet. 15, 

(Bandung: Remaja Roda karya, 2012), hal. 45 
 .ٙٗاؼبرجع نفسو، ص.   ٕ٘
 .ٔٗصاّب ذياب ىندل كىشاـ عامر علياف، اؼبرجع السابق، ص.   ٕٙ
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 منهج تعليم اللغة العربيةعناصر   .ج 
إف  عناصر اؼبنهج تعليم اللغة العربية يتكوف من أربعة عناصر أساسية تشكل  

. كاليت نفصلها ٕٚكيانا عضويا متكامبل، ىي األىداؼ، كاحملتول، كالطريقة كالتقومي
 فيما يأٌب:

 أىداف تعليم اللغة العربية.  .2
 تعريف األىداؼ.  (أ 

يقصد باؽبدؼ لغة "الغاية". كُب اجملاؿ الًتبوم نقصد باؽبدؼ 
الوصف اؼبوضوعي الدقيق ألشكاؿ الغَت اؼبطلوب إحداثها ُب سلوؾ الطالب 

 ٕٛبعد مركره خبربة تعليمية معينة.
كبعبارة أدؽ يقاؿ إف األىداؼ ىي التغَتات اؼبتوقع حدكثها ُب 
شخصية الطبلب بعد مركرىم خبربات تعليمية كتفاعلهم مع مواقف تعليمية 
ؿبددة. كىذه التغَتات ربدث ُب حياة التلميذ كالنمو العقلي كالنمو اعبسمي 

 ي.كالنمو األخبلقي كالنمو االجتماع
كترل الباحثة أف أىداؼ التعليم ىي النتائج اؼبرغوبة ُب تعليم بعد 
عملية التعليم، على سبيل اؼبثاؿ يريد الباحثة أف يركز كيساىم ُب تعليم مهارة 

 الكبلـ، لتنمية قدرات الطلبة.
 مصادر اشتقاؽ أىداؼ تعليم اللغة العربية  (ب 

للناطقُت باللغات ينبغي أف يشتق اؼبعلم أىداؼ تعليم اللغة العربية 
 ٜٕأخرل من عدة مصادر كىي:

 الثقافة اإلسبلمية (ٔ

                                                 
27

،)مدينة نصر: دارا الفكر العيب، ٔرشد أضبد طعيمة، مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، ط.   
 .ٗ٘ـ(. ص. ٕٓٔٓ

 .٘ٚصاّب ذياب ىندل كىشاـ عامر علياف، اؼبرجع السابق، ص.   ٕٛ
29

 .ٗٙ-ٖٙص. ، اؼبرجع السابق، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة،   
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 اجملتمع احمللي (ٕ
 االذباىات اؼبعاصرة ُب التدريس (ٖ
 سيكولوجية الدارسُت. (ٗ
 طبيعة اؼبادة. (٘

إذف ينبغي أف تتفق أىداؼ تعليم اللغة العربية مع مفاىيم الثقافة 
اإلسبلمية. كاجملتمع احمللي، ألف كل بلد لديو احوالو الثقافة أك البيئة اؼبميزة 
لو. كيهتم اؼبعلم باالذباىات اؼبعاصرة ُب التدريس كي يعرؼ اؼبعلم اعبوانب 

يوؽبم، كقدراهتم، النفسية اػباصة باؼبتعلمُت، أما من كحاجاهتم، كم
 كمستوياهتم ُب تعليم اللغة العربية كسيكولوجية الدارسُت كطبيعة اؼبادة. 

 اىداؼ تعليم اللغة العربية من كتاب اؼبقرر.  (ج 
 ٖٓكتنقسم ىذه األىداؼ إٔب ثبلث كفاءات ىي:

 الكفاءة اللغوية (ٔ
 الكفاءة االتصالية (ٕ
 الكفاءة الثقافية. (ٖ

أربعة مهارات ىي االستماع، الكفاءة اللغوية ىنا ربتوم علي 
كالكبلـ، كالقراءة، كالكتابة. كنقصد بالكفاءة االتصالية قدرة الطالب أف 

 يتصل ُب اللغة العربية بالنسبة على ثقافة العربية.
من حيث ىذه األىداؼ، ترل الباحثة أهنا ال تعتمد على اجملتمع 

م أك الطالب. كأيضا بيئة اؼبتعل تعٍتبلد أك ثقافة  و اليوجد ىناؾاحمللي، ألن
 عدمت تنمية الثقافة اإلسبلمية فيها، فقط لتنمية الثقافة العربية.

 
 

                                                 
30

 D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas X, cet. 1, (Semarang: karya 

toha Putra, 2008) hal. 5  
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 أىداؼ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. (د 
يبكن تلخيص أىداؼ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب ثبلثة 

 أىداؼ رئيسية ىي:
يبارسها الناطقوف هبذه أف يبارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت  (ٔ

اللغة أك بصورة تقرب من ذلك. كُب ضوء اؼبهارات اللغوية األربعة 
 ٖٔيبكن القوؿ بأف تعليم العربية كلغة ثانية يستهدؼ ما يلى:

تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عند ما يستمع  (أ )
 إليها.

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع  (ب )
 ُت بالعربية حديثا معربا ُب اؼبعٌت، سليما ُب األداء.الناطق

 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة متناىية. (ج )
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة كطبلقة. (د )

أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما يبيزىا عن غَتىا من  (ٕ
 ردات كالًتكيب كاؼبفاىيم(.اللغات األخرل )كاألصوات كاؼبف

أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اإلنساف  (ٖ
 العريب كالبيئة اليت يعيش فيها كاجملتمع الذم ينتمي اليو.

تستنبطت الباحثة أف ىذه األىداؼ العامة ُب تعليم اللغة العربية ألف 
عليم اللغة العربية أىداؼ الرئيسية ُب تعليم اؼبهارات اللغوية، كما أف ت

يستخدـ بأربع مهارات ىي االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. كمناسبة 
على مصادر اشتقاؽ ُب أىداؼ تعليم اللغة العربية ألف ربتوم على الثقافة 
اإلسبلمية كاجملتمع احمللي كاالذباىات اؼبعاصرة ُب التدريس كسيكولوجية 

 الدراسُت كطبيعة اؼبادة.
                                                 

31
، طرؽ التدريس اللغة العربية كالًتبية الدينية ُب ضوء اإلذباىات الًتبوية اغبديثةؿبمود رشدل خاطر كأصحابو،   

 .ٚٓٗ(، ص. ٖٜٛٔ)القاىرة: دار اؼبعارؼ، 
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 ل اليت تؤثر ُب ربقيق األىداؼ اؼبنهجق( العوام 
إف اؼبنهج من غَت شك ىو أداة الًتبوية ُب ربقيق أىدافها. كىو الوسيلة 
اليت عن طريقها وبقق اجملتمع الكثَت من آمالة كأحبلمة. إنو طريق بناء البشر 

 ٕٖكسبلمة اجملتمع.
كمن ىذا قوؿ تستبت الباحثة باف شيء الذم يعامل ُب ربقيق  

يتعلق بعوامل اليت تؤثر ُب بناء اؼبنهج. ألف اؼبنهج كسيلة لتحقيق األىداؼ 
 اؼبنهج.

 ٖٖكأما العواؿ اليت تؤثر ُب بناء اؼبنهج ىو:
 

 العوامل اإلجتماعية (ٔ
 العوامل النفسية (ٕ
 العوامل الفلسفية كالًتبية (ٖ

العوامل اإلجتماعية يتعلق بسيكلوجية ُب كقت نفسو. فهي انعكاس ؼبا 
من قيم، كمثل كعادات كتقالد كأمباط سلوؾ، كغَت ذلك من  ُب اجملتمع

األلواف الثقافية، اليت تسود ىذا اجملتمع. كىي كذلك أداة اجملتمع ُب صنع 
اؼبستقبل، كاؼببلءمة للحاضر. كالًتبية ايضا اداة اجملتمع ُب صناع افراده 
كتكوين الشخصية السوية للفرد. يقوؿ بعض اؼبربُت إف السجل التارخي 
للًتبية. عرب العصور اؼبختليفة كُب البيئات التعددة، يشَت إٔب أف الًتبية 
بعملياهتا اؼبختلفة. كأساليبها اؼبتنوعة اؼبتعددة، من صنع الزماف كعمل اؼبكاف 
كنتاج الظركؼ اليت ربيط باجملتمع كمؤسساتو الًتبية. فهي ُب فلسفتها 

عكس ُب درجات متفاكتة، كأىدافها اإلجتماعية، كُب براؾبها التعليمية، ت
                                                 

32
ـ(، ص. ٜٚٛٔد. ؿبمد صبلح الدين على ؾبوير، اؼبنهج اؼبدرسي اسسوتطبيقاتو الًتبوية، )كويت: دار القلم،   

ٔٙ٘- ٔٙٙ 
33

 . ٖٙٔاؼبراجع النفسو، ص   
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اغبربات كالظركؼ كاؼبواقف كاآلماؿ كاؼبخاكؼ كاؼبطامح اليت تعيش فيها 
صباعة من الناس، أك ؾبموعة ثقافية من البشر، ُب فًتة ؿبددة من التاريخ. 
فالًتبية من الناحية العملية ٓب وبدث عرب تارىبها الطويل. أف نظمت أك 

 ع ُب دائرة اجملتمع.أديرت ُب فراغ، أك على أمور ال تق
فمن ىذا، راية الباحثة بأف كل من ىذا العوامل يؤثر ُب ربقيق األىداؼ 

 اؼبنهجو.
 ك( اؼبشكلة اليت توجو لتحقيق اؼبنهج 

اؼبنهج اؼبدرسي ىو األداة اليت ربقيق أىداؼ اؼبدرسة ُب حركة احملافظة 
حركة  على الًتاث، كحركة التغَت االجتماعي، كدكر اؼبدرسة فيو. كبُت

احملافظة على الًتاث، كالتغَت االجتماع، يصادؼ اؼبنهج الكثَتة من اؼبشكلة، 
ككل مشكلة اليت يوجد ُب اؼبنهج يؤثر على ربقيق  ُٖٗب بنائو كُب تنفيذه. 

 اؼبنهج. فمن ىنا سنبحث اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبنهج اؼبدرسي.
ثة كُب إف اؼبشكبلت اليت نعنيها ىنا، يبكن أف تقسم أقساما ثبل

  ٖ٘ؾبموعات ثبلث ىو:
 مشكبلت ترتبط بأىداؼ اؼبنهج كنتائجة (ٔ
 مشكبلت تربط دبحتول اؼبنهج كتنظيمو (ٕ
 مشكبلت مرتبطة بعمليات بناء اؼبنهج كمراجعتو كتقويبو (ٖ

 ٖٙكأما مباذج لبعض اؼبشكبلت كالتديات اليت تواجو اؼبنهج ىو:
 إعداد اؼبعلم كاؼبنهج (ٔ
 اػبدمات كاؼبنهج اؼبدرسي  (ٕ
 االنقطاع عن اؼبدرسة كاؼبنهج  (ٖ

                                                 
 .ٖٚٔص. اؼبراجع النفسو،  ٖٗ

35
 .ٖٛٔص. اؼبراجع النفسو،   

36
 .ٕ٘ٔ -ٕٗٔص.اؼبراجع النفسو،   
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 الكتاب اؼبدسي كاؼبنهج  (ٗ
 الفركؽ الفردية كاؼبنهج  (٘
 اؼبكتبة كاؼبنهج (ٙ
 االكبرافات السلوكية كاؼبنهج (ٚ

إف من كل ىذا اؼبشكبلت يستطيع أف يئثر لتحقيق األىداؼ اؼبنهج 
 التعليم كالتعلم. كلذلك لبد على مسؤكلية اؼبدرسي أف يهتم كثَتا فيو.

 محتوى تعليم اللغة العربية  .1
احملتول عنصر أساسي من عناصر اؼبنهج الدراسي، فهو صلب العملية 
التعليمية، إذ إنو يشمل كافة اغبقائق كاػبربات كالقيم كاالذباىات كاؼبهارات 
اؼبعرفية كالنفسية كاالجتماعية كاللغوية اليت تقدمها اؼبؤسسة الًتبوية إٕب الدراسُت 

سيشرح الباحثة عن تعريف ؿبتول، كأساليب اختياره، ك  بحثكُب ىذا الفيها.
 اؼبعيار الختياره ُب تعليم اللغة العربية ىو كما يلي:

 تعريف احملتول (أ 
احملتول ىو عنصر اؼبنهج الثاين كىو نوعية اؼبعارؼ اليت يقع عليها 
االختيار كاليت يتم تنظيمها على كبو معُت سواء كانت ىذه اؼبعارؼ 

فاحملتول يتأثر بثبلثة عوامل ىي:  ٖٚائق أك أفكار اساسية.مفاىيم أك حق
خصائص اؼبعرفة، كالتطورات اغبادثة ُب ىذه اؼبعرفة، كتطبيقها ُب حياة 

 ٖٛاإلنساف.
كقاؿ رشدم أضبد طعيمة يقصد باحملتول ُب اؼبنهج ؾبموع اػبربات 
الًتبية، كاغبقائق، كاؼبعلومات، اليت يرجى تزكيد الطبلب هبا. ككذلك 
االذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم، ٍب اؼبهارات اغبركية اليت يراد 

                                                 
 .ٔٓٔصاّب ذياب ىندل كىشاـ عامر علياف، اؼبرجع السابقة، ص.   ٖٚ
، )منشورات اؼبنظمة إنتاج اؼبواد التعليمية لربامج التعليم عن بعدأعضاء ىيئة التدريس جبامعة القدس اؼبفتوحة،   ٖٛ

 .ٕٕ(، ص. ٕٓٓٓاإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
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ألىداؼ اكساهبا إياىا، هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم ُب ضوء ا
 ٜٖاؼبقررة ُب اؼبنهج.

ترل الباحثة أف احملتول ىو اؼبواد التعليمية دبوضوعاتو اؼبختلفة 
اليت ربتوم على عناصر اػبربات الًتبوية كالتعليمية من اػبرباء أك اؼبعلمُت 
اؼبنهجيُت أك اللغويُت، كاغبقائق اغبديثة، كاؼبعلومات كاؼبعرفات 

اىيم كأفكار رئيسية بنسبة كتعليمات اغبسنة بصفات إسبلمية كمف
  مناسبة ؼبستوم الطلبة.

 األنواع كاؼبعايَت ؿبتول منهج تعليم اللغة العربية  (ب 
قد شرح رشدم أضبد طعيمة ُب كتابة عن ميز ؿبتول تتكوف على 

 ثبلثة أنواع من تعليم اللغات كما يإب:
 التعليم اؼبعيارم. (ٔ
 التعليم اؼبنتج (ٕ
 التعليم الوضعي (ٖ

األنواع الثبلثة يبكن إشتقاؽ اؼبعايَت اآلتية الختبار كُب ضوء ىذه 
 ؿبتول منهج تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا:

أف يكوف ُب احملتول ما يساعد الطالب على زبطي حواجز اإلتصاؿ  (ٔ
باللغة العربية الفصحى مًتفقا بو ُب عمليات التصحيح اللغوم، متدرج 

عليو أذنو أك هبرم بو كبلمو. معو حىت يألف من اللغة ما ٓب تتعود 
كيتطلب ىذا بالطبيع أف نتعرؼ على الرصيد اللغوم العريب الذم لدل 

 الطالب إٔب اؼبدرسة حىت نعرؼ سباما كيف نبدأ.

                                                 
 .ٙٙرشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق، ص.   ٜٖ
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أف يكوف ُب احملتول ما يساعد الطالب على أف يبدع اللغة كليس فقط  (ٕ
أف ينتجها كاستجابة آلية. إف على احملتول اف يوفر من الفرص ما 

 يشرم رصيد الطفل من اللغة كما يبكنو من اإلستعماؿ الفعاؿ ؽبا.
أف يكوف ُب احملتول ما يعرؼ الطالب خبصائص العربية، كإدراؾ  (ٖ

مواطن اعبماؿ أسالبها، كتنمية اإلحساس عنده باإلعتزاز بتعلم 
  ٓٗالعربية.

استنتجة الباحثة بأف احملتول اللغة العربية لبد أف يهتم كثَتا على   
ة الطبلب ُب التعليم اللغة العربية، كما يكوف عليهم سهوؿ لتحقيق مساع

 قدرة التعلم اللغة العربية. 
 أساليب اختيار ؿبتول اللغة العربية  (ج 

ىناؾ عدة أسالب يبكن لواضع اؼبنهج اتباعها عند اختيار 
احملتول. كُب ما يلى أكثر األساليب شيوعا ُب اختيار ؿبتول مادة اللغة 

 طقُت بغَتىا:العربية للنا
اؼبناىج األخرل: ُب ضوء ىذه اؼبنهج يستطيع أف ينتقي احملتول  (ٔ

اللغوم ُب اؼبنهج مع األخذ ُب مناىج تعليم اللغات األجنبية مثل 
 اإلقبليزية.

رأم اػببَت: يبكن للمعلم أف يسًتشد بآراء اػبرباء مثل اؼبتخصصُت  (ٕ
 ُب تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل، أك كانوا معلمُت أك لغويُت. 

اؼبسح: كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية حوؿ خصائص الدارسُت  (ٖ
 كتعرؼ ما يناسبهم من احملتول اللغوم.

وبتاجها الطالب فيها لبلتصاؿ التحليل: كىو ربليل اؼبواقف اليت  (ٗ
 ٔٗبالعربية.

                                                 
41

 .ٜٕٕ-ٕٕٛ اؼبرجع النفس، ص.  
 .ٛٙ-ٚٙاؼبرجع النفس، ص.   ٔٗ



23 
 

   
 

ينبغي على اؼبعلمُت اإلندكنيسيُت أف يهتموا كيأخذكا كىبتاركا عدة 
مناىج لتعلم اللغات األجنبية اؼبناسبة للطلبة اإلندكنسيُت ُب تعليم اللغة 
العربية إلسباـ ؿبتول تعليم اللغة العربية. ككذلك أف يهتم خبرباء اللغة أك 

 رشادات ُب اختيار احملتول.اللغويُت إل
 اؼبعيار الختيار ؿبتول تعليم اللغة العربية (د 

 ىذا اؼبعيار ينقسم إٔب طبسة معايَت، منها:
احملتول الصادؽ عندما يكوف كاقعيا  (Validity)معيار الصدؽ  (ٔ

 كأصيبل كصحيحا علمية فضبل عن سباشيو مع األىداؼ اؼبوضوعية. 
احملتول مهما عندما يكوف ذا  : يعترب(Significance)معيار انبية  (ٕ

قيمة ُب حياة الطبلب، مع تغطية اعبوانب اؼبختلفة من ميادين 
اؼبعرفة كالقيم كاؼبهارات مهمتها تنمية اؼبهارات العقلية، كأساليب 

 تنظيم اؼبعرفة أك جعلها للمتعلم أك تنمية االذباىات اإلهبابية لديو.
احملتول متمشيا مع يكوف  (Interest)معيار اؼبيوؿ كاالىتمامات  (ٖ

اىتمامات الطبلب عندما ىبتار على أساظبن دراسة ىذه 
االىتمامات كاؼبيوؿ يعطيها األكلوية دكف التصحيح بالطبع دبا يعترب 

 مهما ؽبم.
يكوف احملتول قاببل للتعليم  (Learn Ability)معيار قابل للتعليم   (ٗ

ينهم عندما يراعي قدرات الطبلب متمشيا على الفركؽ الفردية ب
 مراعيا مبادئ التدرج ُب عرض اؼبادة التعليمية.

يكوف احملتول جيدا عندما يشمل  (Universality)معيار العاؼبية  (٘
أمباطا من التعليم ال تعًتؼ باغبدكد اعبغرافية بُت البشر كبقدر ما 
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يعكس احملتول كالصيغة احمللية للمجتمع ينبغي على الطالب أف 
 ٕٗلو.يربط بالعآب اؼبعاصر من حو 

ينبغي على كل ؿبتول ُب اللغة العربية، أف يهتم كيؤدم ىذا اؼبعيار، 
 ألف ىذه اؼبعايَت بنسبة مناسبة ألساليب الختيار احملتول السابق.

 .طريقة التعليم اللغة العربية .ٖ
 تعريف طريقة التعليم (أ 

إف طريقة التدريس ىي أيسر كأسهل سبيل للتعلم كالتعليم. 
أسفرت عن قباح اؼبدرس ُب عملية التدريس كالطريقة اعبديدة مىت 

بيد أف النظرة اغبديثة  ٖٗكتعليم التبلميذ بأيسر السبل كأكثرىا اقتصادا.
إٔب طرؽ التدريس ؽبا كسائل لتنظيم اجملاؿ اػبارجي الذم وبيط باؼبتعلم  
كي ينشط كيغَت من سلوكو، إذف فهمنا من السلوؾ معناه الواسع الذم 

ف كاألداء. كاألساس الذم تقـو عليو ىذه النظرية يشتمل اؼبعرفة كالوجدا
ىو أف التعليم وبدث نتيجة للتفاعل بُت اؼبتعلم كالظركؼ اػبارجية، كأف 
دكر اؼبعلم ىو هتيئة ىذه الظركؼ حبيث يستجيب ؽبا اؼبتعلم كيتفاعل 

 ٗٗمعها.
كيرل الباحث أف طريقة التعليم ىي أسلوب التعليم لسهولة بلوغ 

لم، ككل جوانب اؼبواد لديها أساليب اؼبناسبة. كىناؾ الدرس على اؼبتع
طرؽ أفضل للمعلمُت أف يستخدمي طريقة التعليم متنوعة لكي يشعر 

 الطالب بأحواؿ جديدة تدفعو كبو ضباسة التعليم.

                                                 
  .ٕ٘ٓاؼبرجع النفس، ص.   ٕٗ
(، ٜٜٙٔ، )القاىرة: دار اؼبعارؼ، تطبيقها العملية، اعبزء الثالث-مبادئها-الًتبية الديثة، مادهتاصاّب عبد العزيز،   ٖٗ

 .ٜٙٔص. 
 .ٕٓ-ٜٔـ(، ص. ٖٜٜٔ، )الدار اؼبصرية اللبنانية، كالتطبيقتعليم اللغة العربية بُت النظرية حسن شحاتة،   ٗٗ
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يرل عبد الوىب أف الطريقة الناجحة ىي اليت تقـو على أساس 
، فيتم إيقاظ معرفة طبيعة الطبلب، كتستند إٔب حاجاهتم كدكافعهم

اغباجة أك الدافع أكال، كذلك بوضع الطبلب ُب موقف ؿبفز ؽبذه 
اغباجة أك الدافع، ٍب االعتماد على النشاط الذاٌب لكل طالب، 

 فيبلحظ كيبحث كيربط اغبقائق، كيعرب عنها بنفسو.
كترل الباحثة أف الطريقة اعبيدة يتكوف فيها تفاعل بُت اؼبعلم 

لتفاعبل ثناء عملية التعليم، كيعطى اؼبعلم  كالطالب، كربريك الطالب
 الدكافع ُب بلوغ درسو كمادتو.

 معايَت اختيار طريقة تعليم اللغة العربية (ب 
قدـ جونسوف تصورا جيدا لعملية تعليم اللغة الثانية يبكن أف 
تشتق منو عدة معايَت ينبغي ُب ضوئها اختيار طريقة تدريس اللغة 

 الثانية. نذكر ىذه اؼبعايَت: 
السياقية: أم أف تقدـ كافة اغبدات اللغوية اعبديدة ُب سياقات  (ٔ

 ذات معٌت ذبعل تعلمها ذا قيمة ُب حياة اؼبتعلم اك الطالب. 
االجتماعية: أف هتيئ الطريقة اؼبثالية لبلوغ اقصى شكل من   (ٕ

 أشكاؿ االتصاؿ بُت اؼبعلمُت. 
الربؾبة: أم أف يوظف احملتول اللغوم الذم سبق تعلمو ُب   (ٖ

 ؿبتول لغول ؿبتول جديد متصبل بسابقو كُب سياؽ يفسره.
الفردية: أم تقدـ احملتول اللغوم اعبديد بشكل يسمح لكل   (ٗ

 طالب، اك كفرد لبلستفادة منو.
 النموذجة: أم توفَت مباذج جيدة يبكن ؿباكاهتا ُب تعليم اللغة.  (٘
 التنوع: أم تعدد أساليب عرض احملتول اللغوم اعبديد.  (ٙ
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إف الطريقة اعبيدة ىي اليت يتفاعل فيها كل من اؼبتعلم التفاعل:   (ٚ
 كاؼبعلم كاؼبواد التعليمية.

اؼبمارسة: أم أف تعطى لكل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية   (ٛ
 للمحتول اللغول اعبديد ربت إشراؼ كضبط.

التوجية الذاٌب: كذلك بتمكُت اؼبتعلم من إظهار أقصى   (ٜ
 ٘ٗتو على التوجيو الذاٌب.درجات االستجابة عنده، كتنمية قدر 

إذف ينبغي على اؼبعلمُت أف يهتموا ؼبعايَت اختيار طريقة تعليم 
اللغة العربية، ألف طريقة الدقة لديها آثار عظيمة ؼبساعدة مفاىيم 
الطالب على اؼبادة، حىت أحواؿ تعليم اللغة العربية ُب الفصل تكوف 

 اإلنفاؿ.
 أنواع الطريقة لتعليم اللغة العربية. (ج 

لقد أدل التطور التارىبي ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية كلغة ثانية إٔب 
 ظهور عدد كبَت من طرؽ تدريس اللغات، كىي على النحو اآلٌب:

 (Grammar-Translation Methodطريقة النحو كالًتصبة ) (1

تعترب ىذه الطريقة من أقدـ طرؽ تعليم اللغات الثانية 
كتعتمد ىذه  ٙٗاألكربية.كتعود إٔب عصر النهضة ُب الببلد 

الطريقة على نظرية اؼبكاؼبات العقلية أك التدريب الشكلي ُب علم 
النفس، تلك النظريات اليت نادت بانقساـ العقل إٔب أقساـ أك 

 ٚٗمناطق، منها ما ىبتص بالذاكرة، كحل اؼبشكلة كغَت ذلك.

                                                 
 .ٔٚ-ٓٚؼبرجع السابق، ص.  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو،رشدم أضبدطعيمة،   ٘ٗ
46

 .ٕٚٔاؼبرجع النفس،   
: الدار العاؼبية للنشر  الوسائل،-األساليب-تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا، الطرؽعمر الصديق عبد اهلل،   ٚٗ )اػبرطـو

 .33 (، ص.ٕٛٓٓكالتوزيع، 
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ككانت من رأم أتبع ىذه الطريقة أف تعليم اللغات يقوم 
لية كيشحذىا ُب نواحي التفكَت اؼبنطقي كالذاكرة اؼبلكات العق

من اؼبؤمنُت هبذه  -كحل اؼبشكبلت. كقد دأب اؼبدرسوف
على تشجيع اؼبتعلمُت على حفظ قطع بأكملها  -الطريقة

باللغات األجنبية كترصبتها إٔب اللغة القومية خاصة اػبطبة 
ظ اؼبشهورة أك القطع الشعرية ذات القيمة األدبية. ككانت ألفا

القطعة اؼبطلوبة سبتاز بببلغة األسلوب كاحملسنات البديعية كاعبرس 
اػبطاىب كانت أكثر مبلءمة لتعلم اللغات عن طريقها. ككثَتا ما 
ربتوم تلك القطع على األلفاظ بكل استعماؽبا، كتراكيب 

 ٛٗمقعدة ال يستسيغها احملدثوف باللغة.
رصبة يرل الباحثة أف ىذه يفضل لفهم تعليم القواعد كت

نصوص كتب الًتاث، كىذه طريقة كما العادة مستخدمة ُب 
  تعليم اللغة العربية دبعاىد السلفية اإلسبلمية ُب إندكنيسيا.

  (Direct Methodالطريقة اؼبباشرة )  (ٕ
كقد ظبيت ىذه الطريقة باؼبباشرة، ألنو تفًتض كجود 
 عبلقة مباشرة بُت الكلمة كالشيء، أك بُت العبارة كالفكرة، من

 ٜٗغَت حاجة إٔب كساطة اللغة األـ أك تدخلها.
جائت ىذه الطريقة شبرة غبكة الرفض الواسعة لطريقة 
النحو كالًتصبة اليت ظهر فشلها ُب االستجابة لؤلىداؼ اليت 

                                                 
48

(، ٜٔٛٔ، )بركت: مكتبة لبياف، ٔ، ط. تعلم اللغات اغبية كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقصبلح عبد اجمليد العريب،   
 .ٓٗص.

)الرياض: دكف النشر كالتوزيع، ، طرائق التدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن سعود اإلسبلمية،   ٜٗ
 .ٕٙـ(، ص. ٕٕٓٓ
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استجدت ُب حقل تعلم اللغات. كتستند ىذه الطريقة إٔب عدد 
 ٓ٘من أنبها:

تماثل مع الطريقة أف الطريقة اليت يتم هبا تعلم اللغة الثانية ت -
 اليت تعلم الفرد هبا لغتو األكٔب.

 يستند تعلم اللغات إٔب نتائج دراسات علماء النفس اؼبرابطُت. -
الًتتيب الطبيعي ُب تعلم مهارات اللغة ىو: االستماع،  -

 كالكبلـ، كالقراءة، الكتابة.
كترل الباحثة أف ىذه الطريقة تكوف لغة أكٔب أك لغة أـ 

اؼبعلم كاؼبتعلم اغبقيقي ُب إلقاء مواد بدكف استخداـ لغة 
التعليمية. لكن ينبغي على اؼبعلم أف يستخدـ ىذه الطريقة عند 
قدرة الطبلب على الكبلـ، كال يوافق مع اؼببتدئُت. كىذه طريقة 
مستخدمة ُب تعليم اللغة العربية دبعاىد العصرية اإلسبلمية ُب 

  إندكنيسيا.
 (Audio-Lingual Methodالطريقة السمعية الشفوية ) (ٖ

ظهرت ىذه الطريقة استجابة ألمرين مهمُت ُب 
طبسينات كستينات القرف العشرين، زنبا قياـ عدد من علماء 
النفس كالغويُت بدراسة اللغات اؽبندية غَت اؼبكتوبة بالواليات 
اؼبتحدة األمريكية، كتطور كسائل االتصاؿ بُت الشعوب فبا قرب 

 ٔ٘اؼبسافة بُت أفرادىا.
أصحاب ىذه الطريقة اليت تتجنب استخداـ اللغة يرل 

الوسيطة "لغة اؼبتعلمُت األصلية" أهنا أصح سبيل لكي يفكر 
الدارس باللغة اليت يتعلمها كذلك من خبلؿ قواعدىا كأصوؽبا 
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 .ٖٙعمر الصديق عبد اهلل، اؼبرجع السابق، ص.   
 .ٖٖٔرشدم أضبد طعيمة، اؼبرجع السابق، ص.   ٔ٘
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كتراكيبها ال من خبلؿ قواعد لغة أخرل، كأف الوقت القصَت 
غَتىا  الذم يقضيو الدارس متحدثا باللغة اؼبتعلمة كال شيء

اصح بكثَت من الوقت الذم يقضيو متحدثا باللغة األخرل من 
  ٕ٘خبلؿ الًتصبة عن لغتو األكٔب.

تعتمد ىذه الطريقة على الظرية السلوكية اليت تفسر 
عملية تعلم اللغة على أهنا استقباؿ مثَت كإصدار استجابة. كمن 
أىم اؼببادئ اليت اعتمدت عليها الطريقة السمعية الشفوية ما 

 ٖ٘يلي:
تعلم اللغة األجنبية ُب األساس عبارة عن عملية تكوين عادة  -

 آلية.
يبكن تعلم مهارات اللغة على كبو فعاؿ إذا قدمت العناصر  -

اؼبراد تعلمها ُب اللغة اؼبقصود ُب شكلها اؼبنطوؽ قبل أف تقدـ 
 ُب شكلها اؼبكتوب.

 يقدـ القياس أساس لتعليم اللغة أفضل من التحليل. -
اليت ربملها ألفاظ اللغة بالنسبة للناطقُت األصلُت  إف اؼبعاين -

 للغة ال يبكن تعلمها إال عن طريق السياؽ اللغوم كالثقاُب.
كترل الباحثة أف ىذه الطريقة هتدؼ لتنمية مهارة االستماع 
كمهارة الكبلـ حبيث يبدا الدرس باالستماع كؿبولة الكبلـ، كتنفيذ 

   اؼبعمل اللغوم. عملية التعلم ُب ىذه طريقة أكثر ُب
 
 

                                                 
، )الرياض: دار الفيصل الثقافية اؼبملكة العربية السعودية، ٔ، ط، اللغة،،، تدريس كاكتساباؿبمد اضبد السيد،   ٕ٘

 .ٕٕٛ(، ص. ٜٛٛٔ
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 .ٓٗعمر الصديق عبد اهلل، اؼبرجع السابق، ص.   
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 (Reading Methodطريقة القراءة )  (ٗ
ترم جويرية أف ىذه الطريقة هتدؼ لتعليم كتدريب 
الكفاءة القراءة بلغة أجنبية، كمواد التعلم مقسمة تًتكز ُب 
قطاعات قصَتة ٍب كيسبق كل قسم من قائمة الكلمات ذات 

 ٗ٘الصور.اؼبعٌت كسيتم تدريس من خبلؿ الًتصبة، كالسياؽ أك 
كالغرض من ىذه الطريقة ىي أف يكوف الطبلب لديهم 

التصحيحية اؼبعرفة كاؼبخزكف يكفي عن أشكاؿ الكلمات 
 كاؼبختلفة كذلك لتسهيل الكتابة كيبكن أف تتحقق ُب شكل

 ٘٘الكبلـ عندما تشارؾ ُب ؿبادثة.
ترل الباحثة أف ىذه الطريقة ىي تركيز على تعليم القراءة 

النصوص السابقة أك تركيز على تصحيح قراءة اليت فيها قراءة 
 الطالب. كطبعا ىذه طريقة هتدؼ لتنمية قراءة الطالب.

 (Selective Methodالطريقة االنتقائية )  (٘
الطريقة االنتقائية ىي طريقة تقدمي اؼبادة ُب لغة أجنبية 
أماـ الفصل بطريق عديدة مثل طريقة اؼبباشرة، كطريقة النحو 

، كحىت أف ىذه الطريقة تعطي اغبرية ٙ٘القراءة كالًتصبة، كطريقة
 ٚ٘للمعلمُت ػبلق الطريقة.

ىناؾ تسميات كثَتة ؽبذ الطريقة. أظبائها الشائعة 
األخرل ىي الطريقة التوليفة، كالطريقة اؼبختارة كطريقة اؼبعلم. 
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كعلى الرغم من تعدد اؼبصطلحات اليت تطلق على ىذه الطريقة. 
كىو ربرر اؼبعلم من قبضة االنتماء فإهنا تعٍت علي شيء كاحد 

الضيق لطريقة تدريس نعينة، كأخذه األساليب اإلهبابية ُب الطرؽ 
اؼبختلفة من أجل توظيفها ُب التدريس حسب معطيات اؼبوقف 

 ٛ٘التعليمي ُب صفوؼ اللغة.
استنادا من بياف سابق، ترل الباحثة الطريقة االنتقائية 

للناطقُت بالغات أخرل ؼبا  ىي اليت تصح لتعليم اللغة العربية
سبتاز بو من مركنة كحريةُب اختيار األسلوب األمثل ُب تعليم 

 اللغة بدكف التقيد بطريقة تدريس معينة أك الوالء ؽبا. 
 تقويم تعليم اللغة العربية  .4

 مفهـو التقومي  (أ 
إف التقومي ىو عملية متتابعة كمستمرة ؼبعرفة اعبودة من األشياء، بنسبة 

كبالنسبة للطالب يعمل تقومي على  ٜ٘يَت معينة ألخذ اؼبقررات.فكرات كمعا
تزكيده بالتغذية الراجعة حولو تعلمو كيكشف لو عن مدل ربصيلو كاستيعابو 
لؤلىداؼ السمتواحاة، كيربز لو مدل تقدـ الذم أحرزه كنقاط الضعف 
 اليت ال يزاؿ يعاين منها، كُب ضوء نتائج التقومي يتمكن اؼبتعلم من مراجعة

تقدمو التعليمية كإعداد خطة عبلجية للتغلب على اؼبشاكل كالصعوبات اليت 
 ٔٙكغاية ُب تنفيذ التقومي لقدرة اللغة ىي قدرة الستخداـ اللغة. ٓٙتواجهو.
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كترل الباحثة أف تقـو تعليم اللغة العربية ىو أنشطة ؼبعرفة نتائج 
، حىت يعرؼ الطالب أك اإلعبلـ عن تقدـ الطالب ُب تعليم اللغة العربية

 اؼبعلم قدرة الطالب ُب تعليم اللغة العربية.
الوسائل اليت يستخدمها اؼبقـو كثَتة كمتنوعة، كقد تكوف االختبارات، 
كقد تكوف اؼببلحظة، كقد تكوف االستبانة، أك دراسة اغبالة، أك التقارير 
الذاتية، أك األساليب اإلسقاطية، أك السجبلت اجملمعية إٔب آخره. كيهمنا 

 ٕٙىنا القاء الضواء على االختبارىا أىم ما يلجأ إليو اؼبعلموف اآلف.
إذف كسائل التقومي لديها متنوعة، بل كما عرؼ الباحثة أف تعليم اللغة 
العربية ُب إندكنيسيا يستخدـ أكثر اؼبعلمُت خربتا كوسائل تقومي تعليم اللغة 

 العربية.     
 أنواع التقومي لتعليم اللغة العربية  (ب 

 ٖٙينقسم التقومي إٔب أربعة أنواع:
 التقومي التصنيفي (ٔ)
 التقومي التكويٍت (ٕ)
 التقومي التشخيصي (ٖ)
 التقومي التجمعي أك الشامل. (ٗ)

إف التقومي التصنيفي ىو ؼبعرفة سلوؾ الطالب يهدؼ لوضع ؾباؿ 
الطالب بنسبة القدرة كالكفاءة كاؼبرغب كغَتىا. كالتقومي التكويٍت يتمثل ُب 
معرفة تقدـ تعلم الطالب مدة عملية التعليم. كالتقومي التشخيصي ىو طريقة 

كاؽبدؼ منها  ؼبعرفة الصعوبات أك اؼبشاكل اليت تواجو الطالب اثناء التعليم
حل ىذه الصعوبات أك اؼبشاكل ُب التعليم. كأما التقومي التجمعي أك 
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الشامل ىو ؼبعرفة نتائج التعليم بعد هناية برنامج التعليم ُب كقت معُت 
 كرظبي. على سبيل اؼبثاؿ سيمسًت )إلندكنيسيا(.

 مبادئ التقومي ُب تعليم اللغة العربية  (ج 
 ٗٙ:يبٌت التقومي على األسس التالية

 اإلتساؽ مع األىداؼ (ٔ)
 الشمولية (ٕ)
 التكاملية (ٖ)
 أف يبٍت على أساس علمي (ٗ)
 التعاكنية (٘)
 االستمرارية (ٙ)
 االقتصادية. (ٚ)

ترل الباحثة أف االتساؽ مع األىداؼ لكي يركز اؼبعلم على التعليم 
بنسبة مناسبة بأىداؼ التعليم. كالشمولية ىي البد على تقومي من صبيع 

كات ُب التقومي كلكل أدكات توجد بيانات اعبوانب. كالتكاملية ىي تنوع األد
لتقدـ الطالب. كأف يبٌت على أساس علمي يعٍت لديو صفة صدؽ كاؼبقـو 
لديو القدرة. كالتعاكنية ىي أف التقومي فيو مشًتؾ بُت الفرد كاجملموعة 

 كاالستمرارية ىي التقومي باؼبفاعل دكف ضياع الوقت كتفذير كاؼباؿ.
 ُب تعليم اللغة العربية.خطوات ُب عملية التقومي   (د 

التقومي ليس نشاطا بسيطا كلكنو عملية معقدة ربتوم الكثَت من 
األنشطة كترل الباحثة أف ىذه اػبطوات العامة ُب تقومي التعليم تستطيع أف 

 تكوف اإلرشادات لتقومي تعليم اللغة العربية كما يلي:
 ربديد اؽبدؼ من التقومي (ٔ)

                                                 
 ٜٕاؼبرجع النفس، ص.   ٗٙ
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تقرير اؼبواقف اليت يبكننا أف قبمع منها معلومات تقريبية متصلة  (ٕ)
 باؽبدؼ. 

 ربديد كمية اؼبعلومات اليت ربتاج اليها. (ٖ)
تصميم كبناء أدكات كأساليب التقومي. مثل االختبارات كبطاقة  (ٗ)

 اؼببلحظة كقوائم اعبرد.
 صبع البيانات باألدكات اؼبقررة كمن اؼبواقف احملددة. (٘)
تسجيلها ُب صورة يبكن منها االستدالؿ هبا ربليل البيانات ك  (ٙ)

كاالستنتاج منها. كيستعاف ُب ىذه اػبطوة باألساليب اإلحصائية 
 كالتوضيحية اؼبختلقة.

تفسَت البيانات ُب صورة تتضح هبا التغيَتات كالبدائل اؼبتاحة، سبهيدا  (ٚ)
 للوصوؿ منها إٔب حكم أك قرار.

 إصدار اغبكم أك القرار.  (ٛ)
 ُب تعليم اللغة العربية.اختبارات اللغة   (ق 

ترل الباحثة اف اؼبعلم ُب إندكنيسيا اف عليو استخداـ االختبارات  
كوسائل رظبية لتقومي، ككذلك ُب تعليم اللغة العربية، كلذلك يضع الباحثة 

 عن لشرح االختبارات ُب ىذا البحث ليكوف شرحا كما يلي:
 اؼبواصفات االختبارات اعبيدة  (ٔ

بأنو جيد كخاؿ من الثغرات اللغوية كالفنية، هبب لكي يوصف االختبار 
 ٘ٙأف يتميز بعدة صفات حددىا خرباء االختبارات من اعبرباء:

 الثبات (أ )
 الصدؽ (ب )
 سهولة التطبيق (ج )
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 التمييز (د )
 اؼبوضوعية. (ق )

يقصد بالثبات عدـ التذبذب ُب االختبار إذا ما قصد بو أف 
يكوف دبثابة اؼبقياس. كيقصد بالصدؽ ىو إٔب أم مدل يقيس الشيء 
الذم كضع من أجلو. كيقصد بالتمييز ىو أف يكوف االختبار فيو القدرة 
على التمييز بُت ـبتلف الدارسُت من حيث األداء. كتقصد باؼبوضوعية 

مدرس بإعداد االختبارات اؼبوضوعية لتبلميذه ألف يفضل أف يقـو كل 
اؼبدرس ىو األكثر معرفة باؼبستول التحصيلي لتبلميذه كلذلك سيكوف 

 االختبار أكثر صدقا. 
 اختبار اللغة العربية من حيث أدائها  (ٕ

االختبار الشفهي أك االختبار اللفظي ىو االختبار الذم يقدـ  ( أ)
 آخر ىو االختبار الذم فيو الطالب اإلجابات شفهية أك بتعبَت

يستخدـ ؼبعرفة التقدـ الذم أحرزه دارسو اللغة العربية ُب 
اكتساب اؼبهارات كالقدرات اللغوية عن طريق التعبَت الشفهي  

 كالقراءة اعبهرية كاحملفوظات كاألسئلة اؼبباشرة.
االختبار التحريرم ىو االختبار الذم يقدـ فيو الطالب  ( ب)

 آخر ىو االختبار الذم يستخدـ اإلجابات مكتوبة أك بتعبَت
ؼبعرفة التقدـ الذم أحرزه دارسو اللغة العربية ُب اكتساب 
اؼبهارات كالقدرات اللغوية عن طريق التعبَت التحريرم اإلنشاء 

 ٙٙكاإلجابة عن األسئلة.
ترل الباحثة أف االختبارين السابقُت يتعاكناف كيرتبطاف، 

اإلجابة اؼبباشرة من الطالب باالختبار الشفهي كهبذا سيعرؼ اؼبعلم 
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كيتجنب الغش كاالحتياؿ، على سبيل اؼبثاؿ يقلد الطالب إجابة من 
طالب أخر. بل من ىذا االختبار، يستطيع الطالب تقدـ االجابة 

 بالكماؿ، حىت يبنع اؼبعلم الفرصة لطالب إلمبلء اإلجابة من األسئلة.
 اختبار اللغة العربية من حيث شكلها  (ٖ

ىو اختبار إجابتو ؿبددة ال  (objective testوضوعي )االختبار اؼب (ٔ)
 ٚٙىبتلف عليها اؼبصححوف.

 كينقسم ىذا االختبار إٔب أربعة أنواع، منها:
(، كما يعطي multiple choiceاالختبار من متعدد ) (ٔ)

 الباحثة على سبيل اؼبثاؿ:
 (ٔجدكؿ )

 أسئلة "االختبار من متعدد"
 ضع دائرة حوؿ حرؼ اعبواب الصحيح:

 نظرت ... صاحى امس
 أب       ب. أيب        ج. أبا . أ

 
(، كما تعطي true-falseاالختبار الصواب اك خطأ ) (ٕ)

 الباحثة على سبيل اؼبثاؿ:
 (ٕجدكؿ )

 أسئلة "الصواب كاػبطأ"
 صحح اعبملة اآلتية.
 إف األكالد ؾبتهدين

كما يعطي الباحث على   (،matchingاالختبار اؼبوازحة ) (ٖ)
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 سبيل اؼبثاؿ:
 (ٖجدكؿ )

 أسئلة "االختبار اؼبزكجة"
اختار من اجملموعة الثانية الكلمة اؼبرادفة للكلمة ُب اجملموعة 

 األكٔب كضع اعبواب ُب الفراغ.
 ٕاجملموعة                              ٔاجملموعة 

 . اسم مرفوع ُب كسط اعبملةٔاؼببتدأ                     .ٔ
 . اسم مرفوع ُب أكؿ اعبملةٕاػبرب                      .ٕ

 اسم مرفوع يكوف.  ٖ                          
( كما يعطي الباحثة على Completionاالخًت التكملة ) (ٗ)

 سبيل اؼبثاؿ:
 (ٗجدكؿ )

 أسئلة "االختبار بالتكملة"
 أكمل صبلة فبا يلي يًتكيت بتكوف من عدة كلمات.

 إف تقراء .ٔ
يقصد بو إذا ٓب يكن  (Essay Textاالختبار اؼبقاؿ ) (٘)

موضوعيا، عندما يكوف اعبواب فقرة أك مقاال. كُب ىذه 
اغبالة اليبكن فرض إجابة كاحدة على صبيع 

 ٛٙالطبلب.
 
 

 (٘جدكؿ )
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 أسئلة "اختبار اؼبقاؿ"
 أجب عن األسئلة اآلتية

 ما ىو مبتداء كاػبرب؟ .ٔ
السابقة، استخداـ اؼبعلم ُب ترل الباحثة أف صبيع اإلختبارات 

إندكنيسيا الزما كأكثر باختبار مقاؿ كاختبار موضوعي من 
متعدد، كُب تعليم اللغة العربية يضع اؼبعلم اختبار موضوعي من 

 متعدد ُب قسم االكؿ كاالختبار اؼبقاؿ ُب قسم الثاين.
 منهج تعليم اللغة العربية تطبيقبحث الثاني: ال

 مفهوم تتطبيق المنهج   .أ 
ُب  كاما التطبيق ُب اللغة ىو تنفيذ شيء كاقبازه لآلثار كأغراض معينة.

السياسة، كاالبتكار ُب إجراءات م ك اىيفعملية تنفيذ األفكار، كاؼبىو  االصطبلح
 ٜٙعملية لوضعها موضع التنفيذ، كتغيَت اؼبعرفة، أك اؼبهارات، كالقيم، كاؼبواقف.

( دبا ُب ذلك وبتج ماجن Maunahسبة من بنت مونة )كيوجد عدة آراء مقت
( أف التنفيذ يتم ضبط التوسع ُب النشاط. كيفسر ايضا  Widavkyككيلدافكي )

 كعملية لتنفيذ األفكار كاؼبفاىيم. 
كاؼبنهج ىو كثائق اؼبناىج الدراسية )اؼبناىج احملتملة(. كتنفيذ اؼبنهج ىو تفعيل 

كأعرب أيضا أف تنفيذ  ٓٚأب شكل من أشكاؿ التعلم. كتوباؼبناىج الدراسية اؼب
اؼبنهج الدراسي ىو عملية التفاعل بُت كميسرين تطوير اؼبناىج كاؼبتعلمُت كمواد 

 الدراسية.
كمن الشرح السابق تستخلص الباحثة اف تطبيق اؼبنهج تعليم اللغة العربية يؤثر 

  كالعديد من األسالب ...اْب.اهبابيا ُب تعليم كاتقاف ىذه اللغة من قواعد كصرؼ 
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 مراحل تنفيذ المنهج  .ب 
 ٔٚيشتمل تنفيذ اؼبنهج على ثبلث مراحل رئيسة كىي كما يلي:

 تطوير الربامج  .ٔ
التنمية الربنامج دبا ُب ذلك الربنامج السنوم، كبرنامج الفصل الدراسي، 
كالربنامج الشهرم، كالربنامج اسبوعي، كالربنامج يومي. كباإلضافة أب ذلك 

 برنامج لربنامج التوجيو كاإلرشاد اك العبلجية.
 تنفيذ التعلم  .ٕ

ُب الواقع التعلم ىو عملية التفاعل بُت الطبلب كاالساتذة حىت يتغَت 
 سلوكهم إب كجهة طيبة.

 التقييم. .ٖ
التقييم ىو عملية اليت ًب تنفيذىا ُب صبيع مراحل عملية تنفيذا ؼبنهج 

اجراء تقييم هنائي تكويٍت أك إصبإب  نصف السنة اك الفصل الدراسي، فضبل عن
 تقييم يغطي كامل ككل ألغراض التقييم لتنفيذ اؼبنهج.

 العوامل التي تؤثر في تنفيذ المنهج  .ج 
 ٕٚيتأثر تنفيذ منهج  بثبلثة عوامل كما التإب:

خصائص منهج: الذم يشمل نطاؽ اؼبواد التعلم، كاألىداؼ، ككظيفة، كغَت   .ٔ
 ذلك.

ىي اإلسًتاتيجيات اؼبستخدمة ُب تنفيذ اؼبنهج مثل مهنة  اسًتاتيجيات التنفيذ: .ٕ
اؼبناقشات كحلقات العمل كارتقاء بتوفر كتب اؼبناىج كاؼبختلف األنشطة 

 األخرل اليت يبكن اف تشجع  اؼبنهاج ُب اؼبيداف.
 اػبصائص اؼبستخدـ ُب اؼبنهج .ٖ
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واقف كخصائص اؼبستخدـ اؼبنهج الذم يشمل اؼبعارؼ، كاؼبهارات، كالقيم، كاؼب
 للمعلمُت كبو تعليم ُب اؼبنهج الدراسي.

اقًتح مارش تأثر على تنفيذ منهج ثبلثة العوامل دبا ُب ذلك: الدعم الرئيسية 
 كاؼبعلمُت، كالدعم كعم الزمبلء كالدعم داخلي ُب الفصل.

 االصول تنفيذ المنهج .د 
 ٖٚتدعم ربقيق النجاح ُب تنفيذ اؼبنهج كما يلي:

 اغبصوؿ على فرص متساكية  .ٔ
 ؿبورىا الطفل  .ٕ
 اؼبنهج كالشراكات  .ٖ
 الوحدة ُب التنوع كتنفيذ السياسات  .ٗ

 نموذج تنفيذ المنهج .ه 
بالنسبة لوظيفة إدارة اؼبناىج، سيتم طرح مبوذج تنفيذ اؼبناىج اعبديدة. كبصفة 
عامة، يشمل مبوذج مراحل تنفيذ اؼبنهج الدراسي ُب مراحل التخطيط كالتنفيذ 

 .كالتقييم
 مرحلة التخطيط لتنفيذ  .ٔ

التخطيط مرحلة مهمة لتنفيذ منهج تعليم اللغة العربية ألنو تكوف صور 
لغاية األىداؼ اؼبنهج التعليم اللغة العربية. كتؤكد األدبيات اؼبتاحة ُب ؾبالة 

التعليمية اؼبتسقة مع  ٗٚتعليم اللغة على أف من مهاـ التخطيط تصميم اؼبداخل
لمها كتعليمها، كما يناسبها من طرؽ التدريس اليت تتيح طبيعة اللغة، كطبيعة تع

لتعلم فبارسة اللغة، كاستخدامها، اليت يؤدم باؼبتعليم إٔب تعلم اللغة كبالتإب 
 لبنات بنائو اللغوم.
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هتدؼ ىذه اؼبرحلة اػبطوط العريضة للرؤية كاؼبهمة من الوجهة أك كضع ك 
التنفيذ )التنفيذية( أف يتحقق. ىذه األعماؿ لنظر ُب أساليب )تقنيات( كإقباز 

كبَتة كالعاملُت اليزانية كاؼبالبنية التحتية اليت ستستخدـ، الوقت الذم يستغرقو، 
ليت يبكن ربقيقها كعلى اغبالة، كنظاـ التقييم، آخذا ُب االعتبار األىداؼ ا
 .كالشركط، فضبل عن العوامل الداخلية كاػبارجية

 مرحلة األداء كالتنفيذ  .ٕ
ًب الًتتيب ُب مرحلة التخطيط،  اؼبرحلة القياـ بطباعة هتدؼ ىذه

باستخداـ عدد من التقنيات كاؼبوارد القائمة، كًب ربديد ُب مراحل التخطيط 
 .أف زبتلف كفقا للظركؼقبل. أم نوع من األنشطة يبكن 

ترصبة التقنيات اؼبستخدمة، األدكات اؼبستخدمة، طوؿ الوقت ربقيق 
األنشطة كاألطراؼ اؼبعنية، فضبل عن حجم اؼبيزانية قد صيغت ُب مراحل 

 .التخطيط مرة أخرل ُب اؼبمارسة
يقـو بو فريق متكامل، كفقا لئلدارة/الشعبة/القسم على التوإب التنفيذ أك 

-. نتيجة ؽبذا العمل ىو ربقيق اؽبدؼاعتمادان على التخطيط السابقمج، د
كاؽبدؼ من األنشطة قد أنشئت. كبصفة عامة، سوؼ ربسُت النتائج 

 باستخداـ كتطبيق اؼبناىج الدراسية
 مرحلة التقييم التنفيذ   .ٖ

احملقق لتقدـ اإلقاء نظرة على شيئُت. أكالن، عملية  كهتدؼ ىذه اؼبرحلة
التنفيذ كدالة لعنصر التحكم، إذا كاف تنفيذ التقييم كفقا للخطة كدالة احملرز ُب ك 

للتحسُت إذا أثناء عملية ىناؾ نقص. ثانيا، تبدك ُب هناية ربقيق النتائج. تشَت 
النتائج النهائية ؼبعيار الوقت كالنتائج اليت ربققت مقارنة ضد مرحلة التخطيط. 

ية ُب الوقت تحتية كاؼبيزانية الشخصالتقييم أجريت باستخداـ أسلوب كالبنية ال
 .فاحملدد ُب بَتينكانا
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 استراتيجية تنفيذ منهج .و 
ليت زبتص ا يقصد بعملية تنفيذ اؼبنهاج إحد العماليات الرئيسة لصناعة اؼبنهج

 ٘ٚبتطبق اؼبنهج كتعميمو كمتابعتو، كتدريسو، كتتمثل ُب تعليم كتعليم اؼبنهاج للطلبة.
كتعرؼ على أهنا تلك العمليات اليت تتوسط عملية ترصبة اؼبنهاج رظبي أب 

كال يبكن  التخطيط كالتقومي كترتبط هبا تتوسط ما بُتمنهاج فعلي، كىي عملية  
 فهي مبلزمة ؽبا أم تصاحب اسًتاتيجيات التخطيط كالتقومي، فصلها عنهما

  .كطرائقهما
 ٙٚ:لتنفيذ اؼبنهاج ىيكسيتم اغبديث عن ثبلث اسًتاتيجيات 

 .))من أعلى إٔب أسفل االسًتاتيجية اؼبركزية  .ٔ
األمور اعبامعة كعلى قدر مشًتؾ من التعليم  تركز ىذه االسًتاتيجية على

مع الًتكيز على الثوابت كالقيم  اعبميع لتكوين رأم كاحد مشًتؾ عندىم عند
 .الوطنية أك القومية

غَت ناضجُت كأف اؼبدارس ال  ىذه االسًتاتيجية أف اؼبعلمُت الباحثةرل تك 
اؼبناىج كلذلك البد لئلدارات العليا  لوضع مثل ىذه سبتلك الكفايات البلزمة

بالتإب يكوف . فهم األكفأ كاألقدر على ذلك، من كضع ىذه اؼبناىج كاػبرباء
متخصص من حيث يقـو فريق  كاحد ملـز عبميع اؼبدارس لتدريسو، ىناؾ منهاج

كقد سبنح اؼبعلمُت فرصان  ُب التدريس بتأليف اؼبنهاج، ذكم اػبربات كالعبلقات
 .إلبداء آرائهم حوؿ اؼبنهاج لتعديلو

االسًتاتيجية مبوذج البحث كالتطوير  كمن أشهر النماذج اليت تتبٌت ىذه
كيتمثل ىذا . Development, and Diffusion(R,D & D The Research)) كالنشر

خبلؽبا عمل  النموذج ُب كجود ؾبموعة من العمليات اؼبتبلحقة كاليت يتم من
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 Jamal Ma‟mur Asmi, tips efektif aplikasi KTSP di sekolah, (Jogjakarta: Bening,2010), 

hlm. 216-217. 
76

  



43 
 

   
 

كتتمثل ىذه العمليات ، كصولو للميداف تغيَت كتطوير للمنهاج كضماف
 (.النشرك التطوير، ك البحث، )ب

كالتنفيذ مرتبطة باألحباث اليت  كيقصد هبا أف عملية التطوير (:Researchالبحث )
، اعبامعات، دكف مشاركة اؼبعلمُت كالطبلب كأساتذة اؼبناىجيقـو هبا اػبرباء ُب 

 كىذه األحباث مثل: دكر. ككفق ىذه األحباث وبدث التطوير كالتغيَت
على الكفايات، التعليم اؼبربمج، االقتصاد اؼبعرُب،  التكنولوجيا، التعليم القائم
 .ربسُت اؼبمارسات التعليمية

إنتاج  تطبيق ىذه النتائج البحثية علىكيقصد هبا (: Developmentالتطوير )
  .اؼبواد اليت تتضمن مناىجان جديدة

كيقصد بالنشر القياـ بتوزيع اؼبناىج اعبديدة كإيصاؽبا إٔب  (: Diffusionالنشر )
كقد تبدأ كمرحلة ذبريبية ٍب تعمم على كل اؼبدارس ، كل من اؼبعلمُت كالطبلب

 .كقت كاحد كالبعض يقـو بتوزيعها على صبيع اؼبدارس ُب
كيتبع اػبطوات الثبلث السابقة مهمة رابعة ىي عملية  (:Adaptationالتبٍت )

الفعلي للمواد من قبل اؼبعلمُت كدمج اؼبساقات  التبٍت كاليت تعٍت االستخداـ
 .اعبديدة ُب منهاج اؼبدرسة

كاؼبتمعن ُب اػبطوات السابقة هبد أف ىذه االسًتاتيجية تقـو على أساس 
االفًتاضات السلوكية حوؿ اؼبتعلم  حيث أخذ ىذا اؼبنظور من ،السلوكياؼبنظور 

كاالفًتاضات السلوكية حوؿ اؼبعلمُت الذين يعتقدكف بأهنم ىم  كعملية التعليم،
قياـ  متعلموف أيضان، كأف عملية تغيَت اؼبنهاج من اؼبتوقع أف تؤدم إٔب أنفسهم

احملاكالت هتدؼ إٔب تغيَت ىذه إف كل . اؼبعلمُت فيها بتعلم سلوكيات جديدة
كعلى  بدكرىا أهنم متلقوف للتغيَت كليسوا مسانبُت فيو. سلوؾ األفراد كاليت تعترب

)أم عملية التغيَت( تقـو من  فإف تقومي مدل قباح ىذه العملية ضوء ذلك
اؼبخرجات، فإذا كانت  خبلؿ مقارنة األىداؼ اليت كضعها اؼبطوركف مع
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من ىنا  قباح عملية التغيَت كالعكس صحيح.اؼبخرجات جيدة دؿ ذلك على 
كتدريب اؼبعلمُت  خبلؿ االمتحانات البعدية كالقبلية، يتم تقومي الطبلب من

  .على اؼبهارات الضركرية للتنفيذ
 :حسنات ىذه االسًتاتيجية

 .نقل الًتاث (أ 
 .تنظيم اؼبنهاج على أساس منطقي   (ب 
 .))تنفيذه سهل سهولة البناء  (ج 
 (.الدقة العلمية) على احملتول بسبب الًتكيزالدقة ُب اإلعداد   (د 
 .التعليم للجميع كبتوجيو كقيادة من كزارة الًتبية كالتعليم  (ق 

 عيوب ىذه االسًتاتيجية
اتفاؽ حوؿ أىداؼ كحاجات  تفًتض ىذه االسًتاتيجية أف ىناؾ  (أ 

 .كمشاكل الًتبية
 .ال تراعي الفركؽ الفردية  (ب 
( معلم، طالب، كٕب األمر) التطوير ال تشًتؾ صبيع األطراؼ اؼبعنية بعملية  (ج 

فبا ال . ٍب استخداـ( نشر –تطوير  –)حبث  تعتمد الًتتيب اػبطي لعملياتو
 .طريقة التنفيذ يتيح للًتبويُت مركنة ُب التعامل كُب

اؼبدارس كالطبلب  يقـو بتطوير اؼبناىج خرباء ُب معزؿ عن اؼبيداف ككاقع  (د 
 .كاؼبعلمُت

 .كتدريب اؼبعلمُت فقط ختباراتعلى اإلتركز ىذه االسًتاتيجية   (ق 
 .يأٌب من اػبارج اسًتاتيجية سلوكية تعتقد أف التغيَت  (ك 
 .أخرل مهمة يركز على اؼبعرفة على حساب جوانب  (ز 

 .))من أسفل إٔب أعلى االسًتاتيجية البلمركزية  .ٕ
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ث أنو ىو الذم يرعى اىتمامات يح ىذه االسًتاتيجية على اؼبعلم،تركز 
كيقصد هبا أف اؼبعلم ىو حجر  كاحتياجاهتم، كمتطلباهتم، كميواىم، الطبلب

كما أنو الوحيد  كىو الذم يعرؼ الطبلب كيشخصهم، الزاكية لعملية التعلم،
 مستويات فركقهم الفردية، كيعمل على رسم الربامج العبلجية الذم يراعي

 .لطبلبو الضعاؼ، كيسهم ُب كضع حلوؿ ؽبا
 حاجات طبلبو كميوؽبم كاذباىاهتم كاىتماماهتم،وبدد اؼبعلم من ىنا 

كمن ٍب يصمم اؼبنهاج   كيضع خطتو لوضع منهاج جديد يراعي ىذه اغباجات
 كينفذه ُب اؼبدرسة، كقد يستعُت كيستشَت معلمُت كيضع خرباتو كنشاطاتو،

كموازنتها بإمكانيات  كضع أىدافو كدراسة حاجات الطبلب آخرين ؼبساعدتو ُب
 .اؼبدرسة

العاملُت  أف ىذه االسًتاتيجية تبدأ من أسفل إٔب أعلى من خبلؿأل 
 مع اؼبعلمُت اآلخرين، من خبلؿ تفاعل اؼبعلم ُب اؼبدرسة للنظر ُب اؼبنهاج

كمن األمثلة على اسًتاتيجية من  ،كة من التغَتات على شكل معلمكتشكيل شب
 :إٔب أعلى أسفل

 االسًتاتيجية التطويرية التكافلية  ( أ
كبعد ذلك  منها ىو توجيو االىتمامات اؼبباشرة للمعلمُتكاؽبدؼ 

 النظاـ اؼبدرسي، من أجل إعادة تنظيم للتحرؾ هبا خارج الغرفة الصفية
 .كاػبوؼ من التغيَت كذلك من أجل إزالة الضبابية

اليت  ُب البدء على االلبراط باالىتمامات كىذا النموذج يشجع اؼبعلمُت
 خبلؿ:  يواجهوهنا من

 .التعريف دبشاكل اؼبعلمُت  (ٔ
التحليل  دراسة أسباب الصعوبات من خبلؿ استخداـ أسلوب

 عملية التحليل للمشاكل، لبيانات اؼبعلمُت كتكامل النظرية مع
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التدريس أمرىم مع التغيَت عن  كالعمليات اؼبتعاقبة تبدأ من تدبَت أعضاء
 :طريق

 .التحدث عن سبب التغيَتى ( أ)
لدل اؼبعلمُت كشعور  اضطراب ظهور العقبات، فيصبح ىناؾ ( ب)

 .بالضغط للقياـ بالعمل
 .تربير التغيَت  (ٕ
حوؿ مدل العبلقة بُت  يبدأ اؼبعلموف بطرح األسئلة من االفًتاضات  (ٖ

 .اؼبنهاج كالطبلب
 تغيَت اسًتاتيجية اؼبعلم كعنصر  ( ب

أجل  يكوف عمل اؼبعلم ىنا قائم على تطوير التجديد كتنقيحو من
كتتاح فرصة  لوحدات دراسية، خبلؿ التخطيطالتعلم الصفي اعبيد من 

كمن ٍب يبكن ، كتعديل على ىذه الوحدات للتحاكر من أجل إدخاؿ ربسُت
التقدير  ميدانيان نشر األفكار كتلقي اؼبدارس للمعلم من خبلؿ زيارة

كىذا يصبح داللة على  كاؼببلحظات لبلعًتافبها من قبل اللجاف البحثية،
 (.إٔب أعلى من أسفل) كالتغيَت النجاح

 :حسنات ىذه االسًتاتيجية
 تراعي حاجات كميوؿ الطبلب  (ٔ
 تراعي الفركؽ الفردية  (ٕ
 .تشرؾ الطبلب كاؼبعلمُت كأكلياء األمور ُب تنفيذ اؼبنهاج كالتخطيط لو  (ٖ
 .تبٍت اؼبنهاج من قبل اؼبعلم ألنو ىو من كضعو أك شارؾ ُب كضعو ليسه  (ٗ
 (اؼبدرسة نفسها من) التغيَت داخلي  (٘
 .ارتباطو مع اغبياة الواقعية للطالب كاؼبعلم كاؼبدرسة  (ٙ
 .يتصف اؼبنهاج باؼبركنة  (ٚ
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 يراعي جوانب إنسانية كانفعالية إضافة إٔب اعبوانب اؼبعرفية  (ٛ
 .يبتاز تنظيمو بالعمل التعاكين كالتخطيط اؼبشًتؾ  (ٜ

  :عيوب ىذه االسًتاتيجية
ربتاج إٔب دراسات ربديد اغباجات اؼبناسبة للمتعلم فهي  يصعب أحيانان   (ٔ

 .ؽبم الطبلب لتوفَتىا علمية لتحديد حاجات ىؤالء
 .وبتاج تنفيذه إٔب كجود إمكانيات مادية  (ٕ
 .وبتاج تنفيذه لوجود جدكؿ دراسي مرف ال يتقيد بوقت اغبصة العادية  (ٖ
 .وبتاج تنفيذه إٔب معلمُت كإداريُت لديهم إعداد خاص  (ٗ
الرغبة ُب البحث كالعمل اعباد كربمل وبتاج تنفيذه إٔب توفَت طبلب لديهم   (٘

 .اؼبسؤكلية
 .))االسًتاتيجية التشاركية اسًتاتيجية الدمج  .ٖ

 تضع فيها السلطة اؼبركزية اػبطوط العريضة للمنهاج كربدد فيها الثوابت
كتًتؾ اجملاؿ مفتوحان أماـ اؼبناطق كاؼبديريات التعليمية ، كالقيم كاؼبعتقدات

يناسبها من مواد تعليمية كمنهجية، بشرط أف زبدـ كاؼبدارس ُب اختيار ما 
 اػبطوط العريضة العامة.

 كمن االسًتاتيجيات اليت تنادم بالدمج اسًتاتيجية كبلر:
 .كضع أىداؼ الدرس اؼبرتبطة باإلطار العاـ )اػبطوط العريضة(  (أ 
 .عمل تقييم قبل الدرس ؼبعرفة حاجات الطبلب كتعلمهم القبلي  (ب 
 كتشمل:إجراءات التدريس   (ج 

 التحضَت للتدريس كالتعليم  (ٔ
 ربفيز التعلم  (ٕ
 هتيئة استخداـ كسائل كطرؽ التدريس  (ٖ
 كسائل كطرائق مشاركة الطبلب ُب األنشطة كالتعلم  (ٗ
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 كسائل كطرائق التوجيو كإدارة التعلم  (٘
 كسائل كطرائق التطبيق )فبارسة الطبلب للمادة(  (ٙ
 كسائل كطرائق التغذية الراجعة  (ٚ
 كسائل كطرائق االستجابة للفركؽ الفردية  (ٛ
 التفاعل االجتماعي  (ٜ

 .تقومي فعالية التدريس كربسينو  (د 
 مربرات اسًتاتيجية الدمج:

 تراعي حاجات الطبلب كميوؽبم كاىتماماهتم  (ٔ
 ىناؾ قدر عاـ من التعلم للجميع ربدده السلطات العليا  (ٕ
 إشراؾ صبيع أطراؼ العملية الًتبوية ُب كضع اؼبنهاج كتنفيذه  (ٖ
 تراعي الفركؽ الفردية بُت الطبلب  (ٗ
 سهولة تبٍت الطبلب كاؼبعلمُت للتغيَت ُب اؼبناىج  (٘
 منهاج يتصف باؼبركنة  (ٙ
 يراعي جوانب إنسانية كانفعالية ككجدانية باإلضافة إٔب االىتماـ باؼبعرفة  (ٚ
 ميكجود أكثر من طريقة للتقو   (ٛ
 لفرصة عبميع الطبلب بقدر معُت من اػبربات اؼبشًتكةإتاحة ا  (ٜ

ُب ىذا النوع من االسًتاتيجيات يوجد برنامج عاـ مشًتؾ عبميع  (ٓٔ
 الطبلب باإلضافة إٔب برنامج خاص لكل طالب )خطط عبلجية(

تعتمد ىذه االسًتاتيجية مناىجان سيكولوجية تعتمد أسلوب حل  (ٔٔ
 اؼبشكبلت

 باغبياة يوظف اؼبعرفة كيربطها (ٕٔ
يقـو على خربات يبر هبا الطبلب كتشجيع حاجاهتم كتنمي اىتماماهتم  (ٖٔ

 .كميوؽبم كبالتإب يتضمن ربصيل اؼبعلومات كاغبقائق
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كؾبمل القوؿ يربر التأكيد على دمج االسًتاتيجية اؼبركزية مع االسًتاتيجية 
تعاد عن البلمركزية، أف فيعملية دؾبهما األخذ بإهبابيات كل اسًتاتيجية كاالب

 .عيوهبا ما أمكن
كأما اإلسًتاذبيات التنفيذ اؼبنهج عند برحاف نورجينتورا ُب كتابو "أساس 

 ٚٚتطوير اؼبنهج اؼبدرسية" تتكوف على طبسة اإلسًتاتيجيات كما يإب:
 تنفيذ التدريس .ٔ
 مدخل للمهارات العملية .ٕ
 األنشطة اػبارجة عن اؼبناىج الدراسية كاؼبناىج الدراسية  .ٖ
 الوظيفياإلشاد  .ٗ
 التقييم  .٘
 اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم .ٙ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجو  .أ 
إف اؼبدخل اؼبستخدـ ؽبذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي الذم يقـو 

اؼبوضوعي بطريقة أخذ البيانات كخبلصتو كإشراح دببلحظة الطبيعة كربليل 
 ٛٚاؼبظاىر اؼبوجودة اغبقيقية ُب مواقع البحث.

كأما منهج البحث فهو الوصفي التحليلي. يسمى بالوصفي ألف 
ستصف لنا الباحثة عن الظواىر أك األحداث أك االشياء اليت تتعلق بتطبيق 

ماتاراـ نوسا تنجارا بارات،  منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد
كهتتم ايضا بتقرير ما ينبغي أف تكوف عليو األشياء كالظواىر اليت يتناكؽبا البحث، 

 كذلك ُب ضوء قيم أك معايَت معينة. 
تستخدـ الباحثة أساليب كصفية ألنو من أساليب التحليل اؼبركز على 

زمنية معلومات، معلومات كافية كدقيقة عن ظاىرة أك موضوع ؿبدد، أك فًتات 
كذلك من أجل اغبصوؿ على نتائج علمية، ٍب تفسَتىا بطريقة موضوعية، دبا 

كيسمى بالتحليلي ألف الباحثة ستشرح  ٜٚينسجم مع اؼبعطيات الفعلية للظهرة.
عن عملية كقوعة الظاىرة اإلجتماعية كاغبصوؿ على الصورة الشاملة عن منهج 

الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية. كما قاؿ تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن 
برىاف بوقبُت أف التحليل ُب البيانات الكيفي يعٍت ربليل عملية كقوعة الظاىرة 
اإلجتماعية كاغبصوؿ على الصورة الشاملة عنها كربليل معُت كراء اؼبعلومات، 

 ٓٛكالبيانات، كعمليتها.
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 ةحثاحضور الب  .ب 
النوعي مهم جدا، ألف ُب البحث النوعي إف حضور الباحثة ُب البحث 

حضور الباحثة تعترب األداة األساسية أك أداة اؼبفتاح، أم أف الباحثة تكوف مهمة 
ُب البحث النوعي. أما دكر الباحثة ُب البحث النوعي يعٍت تقـو الباحثة بنفسها 
 بعملية البحث، أم جبمع البيانات كربليلها كغَتىا. كما قاؿ س. ناسوتيوف أف

الباحث كأداة قادر على كضع نفسو ُب صبيع اغباالت كقادر على صبع البيانات، 
 ٔٛاألداكات األخرل اليت تستخدـ ُب البحث الكمي.

كحضور الباحثة ُب مكاف البحث ألجل صبع البيانات اليت تتعلق دبنهج 
 تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية.

 البيانات مصادر  .ج 
ىناؾ طرؽ متعددة كي تتحصل الباحثة حاصلة على البيانات اؼبطلوبة، 
كمن ىذه الطرؽ  اتصاؿ الباحثة باػبرباء الذين يعرفوف كيفهموف عن منهج تعليم 

 اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية.
كاضحا، تأخذ كأما مصادر البيانات ُب ىذا البحث ليكوف التحليل 

( كالوثائق الدراسية Human Resourceالباحثة البيانات من اؼبصادر اإلنسانية )
 ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية.

( مدير اؼبعهد ٔتأخذ الباحثة البيانات ؽبذا البحث من أربعة مصادر: 
منهج تعليم اللغة  خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية كىو تتعلق عن

العربية أما من جهاد عناصر منهجها، إسًتاذبية تطبيقها، كسعوب اليت توجو ُب 
( كأساتذ/أساتذتو كىو البيانات عن طريقة ٕربقيق أىداؼ التعليم اللغة العربية، 

( الطبلب/الطالبات ٖتعليم اللغة العربية كسعبة اليت توجو ُب تعليم اللغة العربية، 

                                                 
81

 Lexy J. Meleong. Metodologi penelitian kualitatif, (jogjakarta: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2002) hal. 2. 



52 
 

   
 

( ٗتعلم اللغة العربية كصعبة اليت توجو ُب تعليم اللغة العربية  كىو عن طريقة
 كالوثائق، كىو اليت تربط مع ىذا البحث.

 أسلوب جمع البيانات  .د 
إف الطريقة اؼبستخدمة عبمع البيانات تتخطى ُب ثبلثة إجراءات زبطو 
عليها الباحثة كي ربصل على البينات كاؼبعلومات الصحيحة، كىذه الطرؽ 

 ىي:الثبلث 
 مبلحظة  .ٔ

( أف البحث meleongكشف بودغاف كتيلور ُب كتاب مولونج )
فتستخدمها الباحثة  ٕٛالكيفي  ىو البحث الذم يستخدـ طريقة مشاركة.

على كجو العمـو يرتكز فيما يتعلق دبنهج تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن 
 كليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية.

 مقابلة  .ٕ
نات عن طريق األسئلة كاالجوبة للحصوؿ على مقابلة صبع البيا

كاؽبدؼ منها اغبصوؿ على اؼبسائل اؼبتاحة  ٖٛاؼبشاكل اليت نبحث عنها.
للبحث حيث أف الباحثة اثناء اؼبقابلة يطلب منو الرؤية كالفكرة. فكيتب 

 الباحث صبيع اؼبعلومات عند اؼبقابلة.
اؼبقابلة  فاؼبقابلة اؼبناسبة لكشف البيانات ُب ىذا البحث، ىي

 اؼبفيدة، من عدة اشخاص:
 اؼبدير   (أ 

تقابل الباحثة مدير اؼبعهد عبمع البيانات اؼبتعلقة بتعليم اللغة 
 العربية كأحوالو ُب اؼبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا العربية.

                                                 
   .ٗٙٔاؼبراجع نفس، ص.  ٕٛ
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 األستاذ/األساتذة  (ب 
تقابل الباحثة األستاذ/األساتذة ؽبذا اؼبعهد عبمع البيانات متعلقة 

 بالطريقة تعلم اللغة العربية كمضوع التعلم.
 الطلب/الطلبة  (ج 

ذبرم اؼبقابلة مع الطلبة عبمع البيانات كفائتهم ُب تعليم اللغة 
 العربية من اؼبستول األكؿ إٔب اؼبستول الرابع.

 الوثائق  .ٖ
الوثائق ىي جدكؿ احملادثة كتكوف على شكل كتابة، اك صورة، أك عمل 

الوثائق تكمل ُب استخداـ اؼببلحظة كاؼبقابلة تذكارم لشخص ما. كدراسة 
حيث تستفيد الباحثة من ىذه الطريقة على صبع  ُٗٛب البحث الكيفي.

 البيانات من الكتب كاجملبلت كاؼبلفات كنظاـ اؼبعهد كغَتىا.
 أدوات جمع البيانات  .ه 

أدكات ُب ىذا البحث ترجع إٔب كسيلة صبع البيانات لتسهيل عملية 
أما البحث الذم يستخدـ اؼبدخل الكيفي ُب منهاجيتو البحث كنتيجتو. ك 

بتعيُت مشاكل البحث،  تقـوفاألداة اؼبهمة كالرئيسية ىي الباحثة نفسها حيث 
 ٘ٛكصبع البيانات مع قياس جودهتا كربليلها كتفسَتىا كاستنباط نتائجها.

 البيانات اؼبطلوبة ىي كما يلي: أدكات صبع
األدكات ُب البحث الكيفي كلذلك حضور الباحثة نفسها الذم من أىم  (ٔ

الباحثة ُب ميداف مباشرة يكوف مقياس النجاح لفهم اغباالت اليت دراستها 
 اثناء البحث.
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اؼبقابلة، كىي عملية تتم بُت الباحثة كشخص آخر أك ؾبموعة أشخاص  (ٕ
تطرح الباحثة ُب خبلؽبا عليهم بعض أسئلة، كيتم تسجيل إجاباهتم عن تلك 

  ٙٛركحة.األسئلة اؼبط
 تحليل البيانات  .و 

نهج الوصفي، ُب ىذا اؼباؼبدخل من ربليل البيانات ُب ىذا البحث يعٍت ب
( Spradleyالبحث استخدمت الباحثة طريقة ُب ربليل البيانات عند سفرادٕب )

كىو بدأ اؼبقابلة مع اؼبخرب من معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية، 
 إٔب اآلخره. ، من األكؿاؼبقابلة تحليل بياناتب ٍب تستمر الباحثة

 ربليل اجملاالت (ٔ
ربليل اجملاالت ىو اػبطوة األكٔب ُب عملية البحث عند 

Spradley البيانات ٍب تقـو الباحثة بتحليل عملية اؼبقابلة كاؼببلحظة اثناء 
من اغراض  على فئةكاجملاالت اليت حصلت عليها، كمن ىذا ربصل 

 .البحث
 ختصاصيربليل اال (ٕ

ربصلت عليو تفصيل البيانات عن فئة من اغراض البحث الذم 
 ٚٛاجملاالت.ك  الباحثة اثناء ربليل البيانات

 ربليل اؼبكونات (ٖ
تعمل الباحثة ُب ترتيب البيانات كربليل مبلحظات اليت ربصلت 

 عليها الباحثة من اؼبقابلة ككذلك الوثائق اليت يتم صبعها
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 ربليل الثقافة (ٗ
من البيانات احملصوؿ عليها من ربليل اجملاالت  اخذ اػببلصة

كاؼبكونات كربليل االختصاصي، عندىا نتحصل نتائج البحث 
 ٛٛالشامل.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

   بميدان البحثالمبحث األول: تعريف 
 .الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربيةتأسيس معهد خالد بن  .أ 

معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية ىو إحدل مؤسسة تعليم 
اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية ُب ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية إندكنسيا أسس 

جامعة ؿبمدية ماتاراـ مع مؤسسة على تعاكف بُت رئيس ؿبمدية إندكنسيا عرب 
( كغَت سياسية. Nirlabaمسلمي اسيا اػبَتية كىي مؤسسة اجتماعية كنرالبا )

ـ باسم مؤسسة ٕٕٓٓـ كرظبيا ُب السنة ٕٜٜٔموجودة ُب إندكنسية منذ السنة 
 مسلمي اسيا كمكتبها  اػباصة جباكارتا.

اجملتمع الواسع اؽبدؼ األساسي من ىذه اؼبؤسسة ىو يعطى فرصة كبَتة إٔب 
خاصة الدعاة لدارسة اللغة العربية كلغة القرآف كلنشر تعليم اللغة العربية كالدارسات 

 اإلسبلمية اعبيد ُب إندكنيسيا خاص ُب اكباء ماتراـ نوسا تنجارا الغربية.
. ٕٛٓٓقاـ معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية رظبيا منذ سنة 

ت اشراؼ مؤسسة مسلمي اسيا اػبَتية جباكرتا. من كجود هبرم ىذا اؼبعهد رب
التعاكف فمعهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية أيضا ربت رعاية جامعة 
ؿبمدية ماتاراـ عرب الكلية اإلسبلمية. كنقوؿ أف معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا 

دية ماتاراـ. لذالك الطبلب تنجارا الغربية نوع من الكليات اإلسبلمية جامعة ؿبم
الذين قد سبوا من دراستهم ُب ىذا اؼبعهد، يستطيع اف يستمركىا إٔب مرحلة 

  ٜٛبكالوريوس ُب الكليات اإلسبلمية كقسم التعليم اللغة العربية مباشرة.
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 الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربية معهد خالد بنوأىداف رؤية وبعثة   .ب 
 ماتارام نوسا تنجارا الغربيةرؤية معهد خالد بن الوليد  .2

إف رؤية معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوساتنجارا الغربية سبشى مع 
األىداؼ مؤسسة مسلمي اسيا اػبَتية كما مشرؼ من كل معاىد استًت 

 ٜٓباإلدارتو ىي:
"لنيل االمتياز ُب تعليم اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية اؼبناسبة بالقرآف الكرمي 

 لنيب صلى اهلل عليو كسلم."كالسنة ا
 بعثة معهد خالد بن الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربية .1

 ٜٔكأما بعثة معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية تتكوف على:
تزيد عدد العلماء اعبودة على األمر الدين ُب اإلندكنسية خاصا بنوسا   (أ 

 تنجارا الغربية. 
صة "اللغة القرآف الكرمي" بالصحيح إب اؼبسلموف تعلم اللغة العربية الف   (ب 

 اإلندكنسية خاصا للطبلب اك الطالبات ٓب دبرة يتعلم اللغة العربية.
 تشرح كتعلم أسس العقيدة اإلسبلمية نسب بالقرآف الكرمي كالسنة.  (ج 
تنفيذ أصوؿ اإلسبلمي كتعادؿ على الرجل كاؼبرأة ُب الًتبية بالوجود التعلم   (د 

 ـبتلفة.بينهم ُب كقت 
تطوير البيئة التعليم التساند على الطبلب إلستمرار تعلمهم بالسريع كتوجد   (ق 

 نتيجة جيدة.
 تطوير النظاـ الًتبوية اغبديث لو الكفاءة األعلى.  (ك 
 تواسع كذبامع برنامج ربفيظ القرآف الكرمي.  (ز 
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 .الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربيةأىداف معهد خالد بن  .3
 ٕٜخالد بن الوليد ىي:كأما أىداؼ معهد 

تكوف مؤسسة تعليم اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية اعبودية تؤديو مستمرا  .ٔ
بُت مؤسسة أك معاىد أخر اليت توجد ُب  كمنظما كيدير فعاال، ككافيا، كعصريا

 .نوسا تنجارا الغربية إندكنسية
سيا خاصا ُب تزيد قدرة اللغة العربية كالفكرة اإلسبلمية لشباب اإلسبلـ اإلندكن .ٕ

 أكباء ماتاراـ.
دراسة القرآف الكرمي، كالسنة النبوية، كالعقيدة الصحيحة تصدر من كتب  .ٖ

 السلف الصاّب اؼبعترب.
 سبية الصفات اعبليلة كاألخبلؽ الكريبة لتكوين اغبضارة اإلسبلمية. .ٗ
اغبصوؿ على الدعاة بفكرة القرآف الكرمي، كالسنة النبوية، كماىركف ُب اللغة  .٘

 ة شفهيا ككتبيا.العربي
 أحوال الوسائل التعليم في معهد خالد بن الوليد ماتارام نوسا تنجارا بارات . ج

كأما الوسائل التعليم اؼبستخدـ ُب عمالية التعليم دبعهد خالد بن الوليد 
ماتاراـ تتكوف على السبورة، اؼبقلمة، اؼبمساحة، اؼبعلمة، اؼبكتبة، الكتاب الدراسة،  

اللغة. كيستعمل ىذه الوسائل ُب الوقت اؼبناسبة باؼبادة اؼبدركسة كومبيوتر، كاؼبعمل 
 كإختياجات الطبلب أك الطالبات هبا.

 بن الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربيةأحوال المعلمين والطالب في معهد خالد  . ح
إف تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية 

جملتمع العاـ ُب دراسة تعليم اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية كىي يقـو ػبدمة ا
تتكوف على أربعة اؼبستويات كلكل اؼبستول مرحلة كاحدة. لذلك يتعلموف الطبلب 

                                                 
 (ٕٚٔٓسبتنرب  ٘ٓتاراـ األستاذ اغباج سكم علي عثمن )مدير اؼبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ( اؼبقابلة )ما  ٕٜ
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طوؿ السنتُت ألربعة اؼبستويات. كلكن يستطيعوف على الطبلب تبدعوف من 
 اؼبستول اؼبعُت حسب نتائج اختبار ربديد الفصل.

هد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية يعطى الفرصة كأيضا مع
للمجتمع العامة الذم ٓب يبلكوا أسس كالقدرة ُب اللغة العربية كىي اؼبستول  
التمهيدم. اؼبقصود من ىذا اؼبستول إلعداد الطبلب حيت يستطعوف أف يتبعوف 

 أربعة اؼبستويات كيتعلموف الطبلب فيو ؼبدة مرحلة كاحد.
 معلم دبختلف اػبريج اعبامعة كاجملاؿ ٗٔمعهد خالد بن الوليد لديها كُب 

 ، كما اؼبكتوبة فيما يلي:كأكثر منهم متخرج من اعبامعة جاكرتا 
 (6جدول )

 93الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربيةعدد المعلم في معهد خالد بن 
بدء   الخريج  أسماء المعلمين الرقم

 الوظيفة
سوكما علي أستاذ اغباج  ٔ

 عثمن
 ٕٓٔٓ سوداف

د. اغبج نور اؼبخلصُت  ٕ
 اشرؼ 

 ٜٕٓٓ مالزيا

 ٕٛٓٓ جاكرتا أستاذ مستحاب حسب اهلل ٖ
أستاذ حج ؾبتهد عبد  ٗ

 اغبفيظ
 ٜٕٓٓ جاكرتا

 ٕٔٔٓ جاكرتا أستاذ احيار رشدم ٘
 ٖٕٔٓ جاكرتا أستاذ خَت اؼبزكي ٙ
 ٕٔٔٓ جاكارتا أستاذ عمر اهلل ٚ

                                                 
 .ٕٙٔٓدسنرب  ٚٓالوثائق من اؼبلف عن عدد اؼبعلم كاؼبعلمات خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات،   ٖٜ
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 ٕٕٔٓ جاكارتا الفواعد أستاذ حج مشس ٛ
 ٕٙٔٓ مالزيا د. حج ؿبمد ذكي عبد اهلل ٜ
 ٖٕٔٓ جاكرتا أستاذ عبد اؼبناف ٓٔ
 ٕٕٔٓ جاكارتا أستاذة حلودل ٔٔ
 ٕٓٔٓ القاىرة أستاذة عرفة رضبنيت ٕٔ
أستاذة نويب يانيت ساندرا  ٖٔ

 دكم
 ٕٛٓٓ القاىرة

 ٕٕٔٓ جاكارتا أستاذة ذكية ٗٔ
 

معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية ينقسم أب إف كقت التعلم ُب 
الوقتُت التعلمُت نبا ُب الصباح كاؼبساء. أما ُب الصباح لطالبات كُب اؼبساء 

  يفرؽ الفصل بُت الطبلب كالطالبات. كمن ىذالطبلب.
نوسا تنجارا ُب اؼبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ  كالطالبات طبلبالعدد كأما 

كلعدد  ٔٙٔ. يقسم أب قسمُت كىو لعدد الطالبات ٕٖٚفهو حوإب  ةالغربي
 كما مكتوب ُب ما يأب:  ٙٙٔالطبلب 

 (7جدول )
 94الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربيةعدد الطالبات في معهد خالد بن 

 عدد الطالبات المستوى الرقم
 ٖ٘ التمهيدم ٔ
 ٕٕ األكؿ ٕ
 ٙٗ الثاين ٖ
 ٕٓ الثالث ٗ

                                                 
 .ٕٙٔٓدسنرب  ٛٓالوثائق من اؼبلف عن عدد الطالبات خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات،   ٜٗ
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 ٕٓ الرابع ٘
 ٔٙٔ اجملموع

 (8جدول )
 95الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربيةعدد الطالب في معهد خالد بن 

 عدد الطالب  المستوى  الرقم
 ٕٙ التمهيدم )األلف( ٔ
 ٕٙ التمهيدم )الباء( ٕ

 ٖٓ األكؿ 
 ٕٛ الثاين ٖ
 ٕٗ الثالث ٗ
 ٕٖ الرابع ٘

 ٙٙٔ اجملموع
 

 المقابلة وتحليلها من المبحث الثاني: عرض البيانات
عناصر منهج تعليم اللغة العربية ومحتواه المستعمل في معهد خالد بن الوليد  .أ 

 .نوسا تنجارا الغربية ماتارام
الوليد ماتارام نوسا تنجارا أىداف تعليم اللغة العربية في معهد خالد بن   .2

 الغربية
عامل مهم، ألف كاف تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ 

اللغة العربية إحدل اللغات اؼبستعملة ُب عملية التعليم كاللغة اليومية ُب البيئة 
 حوؿ اؼبعهد.

                                                 
 .ٕٚٔٓدسنرب  ٛٓالوثائق من اؼبلف عن عدد الطبلب خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات،   ٜ٘
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ماتاراـ نسا تنجارا  أما أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد
 ٜٙ:الغربية

غبصوؿ الطبلب أك الطالبات الذين ؽبم الكفاءة كاؼبهارات اللغة العربية   (أ 
األربعة الفعالية )مهارة االستماع، كمهارة الكبلـ، كمهارة القراءة، كمهارة 

 الكتابة(.
غبصوؿ الطبلب أك الطالبات الذين ؽبم الكفاءة اللغة العربية اعبيدة   (ب 

 يل األسس جيدة كتطبيقها.للدارسة القرآف الكرمي كاغبديث الشريف بتوك
ماتارام نوسا تنجارا محتوى تعليم اللغة العربية في معهد خالد بن الوليد   .1

 الغربية
إف تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية 
يستخدـ الكتب سلسلة تعليم اللغة العربية نشرة جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود 

ية اؼبملكة العربية السعودية لكل اؼبستويات إال اؼبستول التمهيدم بن اإلسبلم
 . كتنقسم إٔب عشر مواد، ىو مكتوب ُب ما يلي:ٓٔبكتاب العربية بُت يديك 

 (9جدول )
الوليد ماتارام نوسا الدروس تعليم اللغة العربية في معهد خالد بن 

 تنجارا الغربية
 المادة   الرقم
 اللغة العربية ٔ
 اؼبقركء فهم ٕ
 التدريبات اللغوية ٖ
 التعبَت التحريرم ٗ
 التعبَت الشفهي ٘

                                                 
 .ٕٙٔٓدسنرب  ٘ٓاؼبقابلة مع مدير )األستاذ اغباج سكم علي عثمن( معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات،   ٜٙ
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 األصوات ٙ
 اإلمبلء ٚ
 اػبط ٛ
 القواعد ٜ
 الببلغة ٓٔ

 
تقصد الباحثة باحملتول ُب ىذا البحث اؼبواد التعليمية ُب تعليم اللغة 

اللغة العربية. إف ؿبتول كاسم الكتاب كؿبتول رائيسية من كل اؼبواد تعليم 
 العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية كما يإب:

 المستوى التمهيدي (أ 
 (22حدول )

المادة التعليم اللغة العربية للمستوى التمهيدي في معهد الخالد بن 
 الوليد ماتارام نوسا تنجارا الغربية

 المحتوى الرئيسي اسم الكتاب المادة  الرقم
اؼبدخل لتعليم القراءة كالكتابة  العربية بُت يديك العربيةاللغة  ٔ

 اآللتُت؛ هتجي اغبركؼ كرظبها
 

 المستوى األول  (ب 
 (21جدول )

مواد التعليم اللغة العربية للمستوى األوال في معهد خالد بن الوليد 
 ماتارام نوسا تنجارا الغربية

 المحتوى الرئيسي اسم الكتاب المادة الرقم
 النصوص اؼبقاالت باللغة العربية ٕالعربية للناشئُت  اؼبقركءالفهم  ٔ
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التدريبات  ٕ
 اللغوية

 القواعد علم النحو كالصرؼ التدربات على امباد

كالتعبَت  ٖ
 الشفهي

شكل اغبوارات كتدربات، كصيغت  التعبَت)كتاب سلسلة(
درسة ُب إطار الكلمات كالًتاكب 

 الضركرية كالشائعة تصحبها.  
 اغبوارات كبناء اعبملة العربية التعبَت اؼبوجة للمبتدئُت التعبَت الشفهي ٗ
أف يسمع صوت اغبرؼ اؽبجائية  األصوات كفهم اؼبسموع األصوات ٘

 )من حرؼ األلف أب حرؼ الياء(
كراسة تدربات اػباط  اإلمبلء كاػباط ٙ

 )كتاب سلسلة(
 تدربات ُب الكتابة الكلمة

 
 المستوى الثاني  (ج 

 (23)جدول 
مواد التعليم اللغة العربية للمستوى الثاني في معهد خالد بن الوليد 

 ماتارام نوسا تنجارا الغربية
 المحتوى الرئيسي اسم الكتاب المادة الرقم
القراءة )كتاب سلسلة  الفهم اؼبقركء ٔ

 (ٕؼبستول 
 النصوص عن ثقافة اإلسبلمية

مستول لكتاب النحو ل التدربات ٕ
 )كتاب سلسلة( ٕ

القواعد ُب اعراب الكلمات 
 كحركات

 ٕالكتاب للمستول  اإلمبلء كاػبط ٖ
 )كتاب سلسلة(

الًتكيز على كتابة الكلمات اليت 
تصعب على الدارسُت كتشمل : 
اؽبمزات، اؿ الشمسية، كالقمرية، 
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كالعداد كطريقة كتابتها، اغبركؼ 
اليت تكتب كال تنطق كاليت تنطق 

 كال تكتب، عبلمات الًتقيم.
التعبَت  ٗ

 التحريرم
التعبَت للمستول الثاين 

 )كتاب سلسلة(
دينية كاجتماعية، كاخرل هتتم حبياة 
الطالب اليومية، كبعض قصص 
الفكاىة، مع الًتكيز على 
التدريبات اؼبتنوعة، اليت تساعد 
الطالب على اإلستعاب كاحملاكاة، 
كإنتاج العبارات كالًتكيب اؼبناسبة 

ثا أك  لكل اؼبواقف، تنطلب حدي
 كتابة

التعبَت للمستول الثاين  التعبَت الشفهي ٘
)كتاب سلسلة( العربية 

 .ٖللناشئُت 

 

 
 المستوى الثالث (د 

 (24جدول )
المواد التعليم اللغة العربية للمستوى الثالث في معهد خالد بن الوليد 

 ماتارام نوسا تنجارا الغربية
 المحتوى الرئيسي اسم الكتاب المادة الرقم
النصوص عن الثقافة اإلسبلمية  القراءة للمستول الثالث الفهم اؼبقركء ٔ

 كاألخبلؽ
 التعبَت للمستول  .ٔ التعبَت الشفوم ٕ
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 الثالث.
 التعبَت للناشئُت .ٕ

التعبَت  ٖ
 التحريرم

التعبَت للمستول الثالث 
 )كتاب سلسلة(

النصوص عن العلـو كالتاريخ 
كاعبغرافيا كشؤكف اغبياة كالفكاىة، 

إتاحة الفرصة الكافية للدارس مع 
للتدرب على أساليب اغبديث 
كالكتابة بإعطائو أنواعا من 

 التدريبات اؼبتدرجة.
  الكتابة للمستول الثالث اإلمبلء ٗ
النحو للمستول  .ٔ القواعد ٘

الثالث )كتاب 
 سلسلة(

الصرؼ للمستول  .ٕ
الثالث )كتاب 

 سلسلة(

النحو )دراسة عبلمات اإلعراب 
األفعاؿ كاألظباء، كدراسة كالبناء ُب 

الصحيح كاؼبعتل، كاألفعاؿ 
اػبمسة، كاألظباء اػبمسة، كطريقة 
اإلعراب الكاملة للفعل كاإلسم ُب 
اؼبواقع اإلعرابية اؼبختلفة، ككذلك 
دراسة اعبملة الشرطية، كاعبملة اليت 

 تقدـ فيها اػبرب على اؼببتدأ(.
الصرؼ )طرائق تصريف الفعل 

ؼبثاؿ اؼبهموز كاؼبضعف كا
كاألجواؼ كالناقص كاللفيف 
بنوعيو، كقد كجدنا من اؼبناسب أال 
يتأخر تعليم اسم الفاعل كاسم 
اؼبفعوؿ من الثبلثي عن ىذا 
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مع أف تصريف األظباء  –اؼبستول 
من موضوعات كتاب الصرؼ 

كذلك لشدة  –للمستول الرابع 
حاجة الطالب إٔب تعلم صوغهما 

 ُب ىذه اؼبرحلة(.
 
 

 الرابعالمستوى  (ه 
 (25جدول )

المواد التعليم اللغة العربية للمستوى الرابع في معهد خالد بن الوليد 
 ماتارام نوسا تنجارا الغربية 

 المحتوى الرئيسي اسم الكتاب المادة  الرقم
الببلغة كالنقض  الببلغة ٔ

 للمستول الرابع
األسلوب، كالدالالت الببلغة 
لًتاكب اعبملة )علم اؼبعاين(، 
كخصائص األلفاظ من حيث 
التناسق الصوٌب كاؼبعنوم )علم 
البديع(، كاػبياؿ كالصورة )علم 
البياف(، كاؼبعاين من حيث جدة 
كالقدـ، كالعمق كالضحالة، كالًتابط 

 كالتفكك، كالسرقات األدبية.
التعبَت للمستول  .ٔ التعبَت الشفوم ٕ

 الرابع
 ٘العربية للناشئُت  .ٕ

كاجتماعية، النصوص عن جغرافية، 
 كدينية كأخرل عملية
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التعبَت  ٖ
 التحريرم

النصوص عن جغرافية، كاجتماعية،  التعبَت للمستول الرابع
 كدينية كأخرل عملية

القراءة للمستول الرابع  الفهم اؼبقركء ٗ
 )كتاب سلسلة(

 النصوص كالقصص باللغة العربية

النحو للمستول  .ٔ القواعد ٘
الرابع )كتاب 

 سلسلة(
للمستول الصرؼ  .ٕ

الرابع )كتاب 
 سلسلة(

النحو )دراسة حاؿ كالنعت، 
كالنداء كاالستثناء كالتفضيل، 
كالتعجب، كاؼبدح كالذاـ، كالتوكيد 
كالبدؿ  كالتمييز، كاالسم اؼبمنوع 
من الصرؼ، كاؼبفعوؿ اؼبطلق 
كاؼبفعوؿ ألجلو كالعدد دراسة 
تفصلية. كهبذا يكوف الدراس قد 
ا درس قواعد النحو، كأحاط هب

دراسة نظرية إضافة إٔب تدربو 
 عليها تطبيقا(.

الصرؼ )تعريفا باالسم الوصف 
كاالسم اؼبوصوؼ، كاعبامد 
كاؼبشتق، كانتقل إٔب جعل الدارس 
يستنبط الطرؽ القياسية لصوغ 
اؼبصادر من أفعاؽبا )اؼبصادر 
األصلية، كاؼبصدر اؼبيمي، 
كمصدرم اؼبرة كاؽبينة(، ٍب ثٌت 

كاؼبفعوؿ، بدراسة اظبي الفاعل 
كالصفة اؼبشهبة، كاظبي الزماف 
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كاؼبكاف، كاسم اآللة، كاالسم 
اؼبنسوب، كختم الكتاب بدرس 
متمم لطريقة اسًتاج معاين 
اؼبفردات من اؼبعاجم  العربية اليت 
اعتمد فيها ترتيب اؼبفردات كفقا 

 للًتتيب اؽبجائي ألكائل صوؽبا(.
 

عربية ُب معهد خالد كليد ما تاراـ كأما ؿبتول من كل اؼبادة التعليم اللغة ال
 نوسا تنجارا الغربية ىو كما يلي:

، كىي خاصة تدرس للمستول التمهدم كوبتول على اللغة العربية  (أ 
 اؼبوضوعات التإب: 

 العناية بالصحة (ٔ
 الًتكح عن النفس (ٕ
 اغبياة الزكجيو (ٖ
 اغبياة ُب اؼبدينة (ٗ
 العلم كالتعلم (٘
 اؼبهنة (ٙ
 اللغة العربية (ٚ
 اعبوائر (ٛ
 قرية الصغَتةالعآب  (ٜ

 النظافة (ٓٔ
 اإلسبلـ (ٔٔ
 الشباب (ٕٔ
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 العآب اإلسبلمي (ٖٔ
 األمن (ٗٔ
 التلوث (٘ٔ
 الطاقة (ٙٔ

، كىي خاصة تدرس للمستول األكاؿ كوبتول على تدربات اللغوي  (ب 
 اؼبوضوعات التإب:

 اإلسم (ٔ)
 الفعل )الفعل اؼبضارع، الفعل العمر، الفعل اؼباضي( (ٕ)
 اغبرؼ )اغبرؼ اعبر كاغبرؼ العطف( (ٖ)
 كاعبملة الفعلية(اعبملة )اعبملة اإلظبية  (ٗ)
األسلوب )األسلوب النداء، األسلوب اإلستفهاـ، األسلوب  (٘)

 التعجب، األسلوب اإلشارة(
، ينقسم أب قسمُت نبا التعبَت التحريرم كالتعبَت الشفوم، كيتم التعبير  (ج 

تدرسو من اؼبستول األكاؿ أب اؼبستول الرابع كوبتوم على اؼبوضوعات 
 التإب:

 المستوى األوال (2
 التعبير التحريري (أ )

 إجراءات السفر (ٔ)
  ُب مكتب اغبجز (ٕ)
 ُب صالة )هبو( االستقباؿ (ٖ)
 ُب صالة )هبو( السفر (ٗ)
 مع سائق سيارة األجرة (٘)
 الوصوؿ إٔب اؼبكتبة (ٙ)
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 رحلة بالقطار (ٚ)
 الوصوؿ إٔب اؼبيناء (ٛ)
 ُب الطريق  إٔب مكتب الربيد (ٜ)
 ُب مكتب الربيد (ٓٔ)
 ُب مكتب الربقيات (ٔٔ)
 عمر مريض (ٕٔ)
 عمر يلـز سرير اؼبستثفى (ٖٔ)
 السؤاؿ عن الفندؽ (ٗٔ)
 ُب الفندؽ (٘ٔ)
 مغادرة الفندؽ (ٙٔ)
 كيف أتوضأ؟ (ٚٔ)
 كيف أتيمم؟ (ٛٔ)
 أين تصلي؟ (ٜٔ)
 إٔب اؼبسجد (ٕٓ)
 ىيا نذىب لصبلة اعبمعة (ٕٔ)
(ٕٕ) )  رمضاف كالعمرة )الصـو
 رمضاف كالعمرة )العمرة( (ٖٕ)
 اؼبسافر يصل إٔب اؼبطار (ٕٗ)
 اؼبوظف يذىب إٔب العمل (ٕ٘)

 التعبير الشفهي (ب )
 الربقية (ٔ)
 البلفتة (ٕ)
 اإلعبلف (ٖ)
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 التلخيص (ٗ)
 اإلرشادات (٘)
 الزيارة (ٙ)
 بطاقة الدعوة (ٚ)
 الشخصية( -الرسالة )الوظفية  (ٛ)
 التقرير (ٜ)
 الشكول (ٓٔ)
 اؼبناظرة (ٔٔ)
 الشعار (ٕٔ)

 المستوى الثاني (1
 والتعبير التحريري التعبير الشفهي

اكتب رسالة أب كالديك زبربه بالتخافك باعبامعة  (أ )
 اإلسبلمية.

 كيف تقضى كقتك؟ (ب )
 شهر رمضاف (ج )
 العيد (د )
 دراسيت (ق )
 عند الطبيب (ك )
 الصداقة (ز )
 ُب دار اؽبجرة (ح )
 اؼبهجع (ط )
 حديقة اغبيوانات (م )

 المستوى  الثالث (3
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 التعبير الشفهي والتعبير التحريري 
اف تعليم التعبَت الشفهي كالتعبَت التحريرم للمستول الثالث 
ُب معهد خالد بن الوليد ماتراـ مستخدـ كتاب كاحد. كاما 

 اؼبوضوعاتو كما يلي:
 العبادات (أ 
 ماذا نتعلم اللغة العربية (ب 
 فلسطُت (ج 
 كفاء الكلب (د 
 تنظيم الوقت (ق 
 شجرة جوز اؽبند (ك 
)زكجة الرسوؿ صلى اهلل السيدة خدهبة بنت خويلة  (ز 

 عليو كسلم(
 الفكاىة (ح 
 رسالة أب صديق (ط 
 شرطي اؼبركر (م 
 تطور الصناعة (ؾ 
 النـو كاليقظة (ؿ 
 (اؼبشهد األكؿ) مناظرة بُت حبر ككبر (ـ 
 (اؼبشهد الثاين) اؼبناظرة بُت البحر كالنهر (ف 
 القراءة (س 
 اؼبساكة ُب اإلسبلـ (ع 
 النظافة (ؼ 
 يـو مطَت (ص 
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 المستوى الرابع (4
 التعبير الشفهي والتعبير التحريري

ككذلك ُب اؼبستول الرابع اف الكتاب مستخدـ ُب تعليم 
التعبَت كتعليم التحريرم كىو يستخدـ كتاب كاحد. كوبتول على 

 اؼبوضوعات التإب: 
 بلدم (أ )
 األسرة (ب )
 اػبليفة العادؿ عمر بن اػبطاب (ج )
 كسائل النقل كاؼبواصبلت (د )
 حادث غرؽ (ق )
 ال تسرع (ك )
 مهن برعت فيها اؼبرأة (ز )
 اػبطابات الرظبية (ح )
 اػبطابات الشخصية (ط )
 صفات عباد الرضبن (م )
 العلم كاعبهل (ؾ )
 فوائد السفر كالرحبلت (ؿ )
 مقارنة بُت مدينة الرياض كعاصمة بلدؾ (ـ )

األصوات، كىي خاصة التدريس للمستول األكاؿ كوبتول على  (د 
 اؼبوضوعات التإب:

 صوت الباء )ب( (ٔ
 صوت اؼبيم )ـ( (ٕ
 اء )ؼ(صوت الف (ٖ
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 صوت النوف )ف( (ٗ
 صوت الراء )ر( (٘
 صوت البلـ )ؿ( (ٙ
 صوت التاء )ت( (ٚ
 صوت الداؿ )د( (ٛ
 صوت السُت )س( (ٜ

 صوت اعبيم )ج( (ٓٔ
 صوت الياء )م( (ٔٔ
 صوت الواك )ك( (ٕٔ
 صوت الكاؼ )ؾ( (ٖٔ
 صوت اؽباء )ق( (ٗٔ
 صوت اؽبمزة )أ( (٘ٔ
 صوت الزال )ز( (ٙٔ
 صوت الثاء )ث( (ٚٔ
 صوت الذاؿ )ذ( (ٛٔ
 صوت الظاء )ظ( (ٜٔ
 صوت الشُت )ش( (ٕٓ
 )ص(صوت الصاد  (ٕٔ
 صوت الطاء )ط( (ٕٕ
 صوت الضاد )ض( (ٖٕ
 صوت اػباء )خ( (ٕٗ
 صوت الغُت )الغُت( (ٕ٘
 صوت القاؼ )ؽ( (ٕٙ
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 صوت اغباء )ح( (ٕٚ
 صوت العُت )ع( (ٕٛ
 )اؿ( الشمسية كالقمرية (ٜٕ
 الشدة (ٖٓ

، يتم تدريسو من اؼبستول األكاؿ أب اؼبستول الرابع الفهم المقروء (ه 
 كوبتوم على اؼبوضوعات التإب:

 
 المستوى األوال (2

 تعارؼ (أ )
 العمرة (ب )
 ُب البيت (ج )
 ُب اغبديقة (د )
 السكن (ق )
 ُب اؼبكتبة (ك )
 الدراسة (ز )
 أب اؼبدرسة (ح )
 ُب اؼبدينة (ط )
 اؽبوايات (م )
 ُب الصف (ؾ )
 الطعاـ (ؿ )
 العطلة (ـ )
 الطعاـ (ف )
 ُب اؼبدرستة (س )
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 أمي (ع )
 العائلة (ؼ )
 اؼبراسلة (ص )
 العمل (ؽ )
 ُب السوؽ (ر )
 ُب اؼبسجد (ش )
 رمضاف (ت )
 ُب اؼبكة (ث )
 ُب يـو العيد (خ )
  اؽبجرة (ذ )

 المستوى الثاني (ٕ
 سليماف يدرس ُب معهد تعليم اللغة العربية (أ )
 عند الطبيب (ب )
 ُب السوؽ (ج )
 اؼبملكة العربية السعودية (د )
 رحلة قصَتة (ق )
 يـو ُب حياة طالب (ك )
 قيمة العمل (ز )
 اؽبجرة إٔب أرض اغببشة (ح )
 اؽبجرة أب اؼبدينة (ط )
 حديقة اغبيوانات (م )
 ابراىيم كقومو (ؾ )
 مع كرؽ بن نوفل (ؿ )
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 اؽباتف (ـ )
 موسى كفرعوف (ف )
 الوقاية خَت من العبلج (س )
 اإلثار (ع )
 األشهر اغبـر (ؼ )
 الرياضة  للركح كالبدف (ص )
 القبلة (ؽ )
 صلح اغبديبية (ر )
 زيارة (ش )
 صناعة السكر (ت )
 اإلماـ مسلم (ث )
 حيلة مفلس (خ )
 ق( ٖٔٓ-ٕٗٓابن جرير الطربم ) (ذ )
 الطفيلي كاؼبائدة (ض )
 الصدؽ (غ )

 المستوى الثالث (3
؟ (أ )  ايهما أكـر
 اللساف (ب )
 كسائل السفر (ج )
 من حيل الكرماء (د )
 العلم النافع (ق )
 بشارة حبَتل (ك )
 جاىلية اليـو كجاىلية األمس (ز )
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 اؼبسلمة كاعبهاد (ح )
 الفارس اؼبلثم (ط )
 رابطة العآب اإلسبلمي (م )
 أىداؼ رابطة العآب اإلسبلمي (ؾ )
 جار أيب حنيفة (ؿ )
 أمانة (ـ )
 من نوادر اغبمقى (ف )
 اإلماـ الشافعي (س )
 اؽبجرة (ع )
 كبن اؼبسلمُت (ؼ )
 بيعة الرضواف (ص )
 فتح مكة (ؽ )
 اعبهاز اؽبضمي (ر )
 اعبهاز اؽبضمي (ش )
 عبلج السمن (ت )
 اقرأ (ث )
 مكتبة اؼبنزؿ (خ )
 )فاتح مصر( –رضى اهلل عنو  -عمر بن العاص  (ذ )
 دع  القلق (ض )
 األرؽ (غ )
 كيف كبفظ األطعمة؟ (ظ )

 المستوى الرابع (4
 من آيات اهلل ُب الكوف (أ )
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 اغبرية (ب )
 صاحب النقب (ج )
 حياة الشهداء (د )
 ؼباذا أسلم (ق )
 لغة اغبيوانات (ك )
 قيمة الزمن (ز )
 اؼبنافسة (ح )
 الًتغيب كالًتىيب (ط )
 سبلح جديد ضد مرض  البلهارسيا (م )
 عنف اليهود (ؾ )
 الدكاء العجيب (ؿ )
 اللحـو احملـر (ـ )
 حوؿ تربية األبناء (ف )
 تلميذهاإلماـ الغزإب يوصي  (س )
 عبد اهلل بن ركاحة: األمَت الشاعر (ع )
 ُب ليلة العيد (ؼ )
 العسل (ص )
 من أدب اؼبناقشة (ؽ )
 نكبة الربامكة (ر )
 شاعر يرثي كلده (ش )
 إعجاز القرآف الكرمي (ت )
 أساس اغبضارة اإلسبلمية (ث )
 حقوؽ اؼبرأة ككاجباهتا ُب اإلسبلـ (خ )
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، يتم تدريسو من اؼبستول األكاؿ إب اؼبستول الرابع طوالخ اإلمالء (و 
 ؼبوضوعات التإب:كوبتوم على ا

 لالمستوى األو  (2
اف الكتب اؼبستخدـ ُب تعليم اإلمبلء كاػبط ُب اؼبستول األكاؿ 
دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ ىو كتاب كاحد )كراسة تدربات 
اػبط(، كوبتول اؼبوضوعات تتكوف على حرؼ اؽبجائية من حرؼ 

 األلف أب حرؼ الياء. 
 المستوى الثاني (1

الثاين الكتاب اؼبستخدـ ُب الدرس اإلمبلء كأما ُب اؼبستول 
 كاػبط ىو كتاب كتابة، كوبتول اؼبوضوعات التلي:

 البلـ الشمسية كالبلـ القمرية (أ )
 التاء اؼبربوطة كالتاء اؼبفتوحة (ب )
 حركؼ اؼبد (ج )
 الشدة كالتنوين (د )
 مراجعة (ق )
عبلمات الًتقيم )عبلمة االستفهاـ، الفاصلة، النقطتاف،  (ك )

 النقطة(
 مراجعة (ز )
 انسة  صوتااغبركؼ اؼبتج (ح )
 اغبركؼ اليت تنطق كال تكتب (ط )
 اغبركؼ اليت تكتب كال تنطق (م )

 المستوى الرابع (3
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كأما ُب مستول الرابع يوجد درس اإلمبلء فقط كال يوجد درس 
اػبط، كالكتاب اؼبستخدـ ُب ىذا الدرس الكتاب "الكتابة" كوبتول 

 اؼبوضوعات ُب ىذا الكتاب مايلي:
 مراجعة عامة ؼبا سبقت دراستو (أ )
 عبلمات الًتقيم (ب )
 البلـ الشمسية كالبلـ القمرية (ج )
 اغبركؼ اليت ربذؼ ُب الكتابة (د )
 اغبركؼ اليت تزاد ُب بعض الكلمات (ق )
 مواضع الوصل (ك )
 مواضع الفصل (ز )
 األلف اللينة (ح )
  مواضع نقط الياء كإنباؽبا (ط )

، اف ُب الدرس القواعد تتكوف على علم النحو كالصرؼ كيتم القواعد (ز 
كالرابع فقط فمحتوم على اؼبوضوعاتو كما تدريسو ُب اؼبستول الثالث 

 يإب:
 المستوى الثالث (2

 علم النحو  ( أ)
 عبلمات االسم (ٔ)
 االسم اؼبعرب كاالسم اؼببٍت (ٕ)
 عبلمات الفعل (ٖ)
 الفعل اؼبعرب كالفعل اؼببٍت (ٗ)
 الفعل الصحيح اآلخرم كالفعل اؼبعتل اآلخر (٘)
 نصب الفعل اؼبضارع (ٙ)
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 جـز الفعل اؼبضارع (ٚ)
 أدكات الشرط اعبازمة (ٛ)
 اؼبضارعرفع الفعل  (ٜ)
 األفعاؿ اػبمسة (ٓٔ)
 أحواؿ بناء الفعل اؼباضي (ٔٔ)
 بناء الفعل اؼبضارع (ٕٔ)
 أحواؿ بناء فعل األمر (ٖٔ)
 من أدكات النفي (ٗٔ)
 إعراب اؼبثٌت (٘ٔ)
 إعراب اعبمع (ٙٔ)
 األظباء اػبمسة (ٚٔ)
 االسم اؼبصور (ٛٔ)
 االسم اؼبنقوص (ٜٔ)
 بناء الفعل للمجهوؿ (ٕٓ)
 الضمَت أنواعو كإعرابو (ٕٔ)
 أنواع  خرب اؼببتدأ (ٕٕ)

 علم الصرف ( ب)
 فعاؿاؼبيزاف الصرُب لؤل (ٔ)
 صيغ األفعاؿ اؼبزيدة على الثبلثي (ٕ)
 اسم الفاعل كاسم اؼبفعوؿ من الفعل اؼباضي الثبلثي (ٖ)
 انواع الفعل (ٗ)
 تصريف الفعل اؼبهموز الثبلثي (٘)
 تصريف الفعل اؼبضعف الثبلثي (ٙ)
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 تصريف الفعل اؼبثاؿ الثبلثي (ٚ)
 تصريف الفعل األجوؼ الثبلثي (ٛ)
 تصريف الفعل الناقص الثبلثي (ٜ)
 الثبلثيتصريف الفعل اللفيف  (ٓٔ)
 تصريف بعض الفعاؿ اؼبزيدة على الثبلثي (ٔٔ)
 بناء الفعل اؼباضي للمجهوؿ (ٕٔ)
 بناء الفعل اؼبضارع للمجهوؿ (ٖٔ)

 
 

 المستوى الرابع (1
 علم النحو ( أ)

 اغباؿ كصاحبها (ٔ)
 أنواع اغباؿ (ٕ)
 النعت (ٖ)
 الفرؽ بُت  اغباؿ كالنعت (ٗ)
 التةكيد (٘)
 البدؿ (ٙ)
 العطف (ٚ)
 التمييز (ٛ)
 إعرابو( –تذكَتة كتأنيثو  –العدد )سبييزة  (ٜ)
 اؼبمنوع من الصرؼ (ٓٔ)
 الفعل اؼبتعدم كالفعل البلـز (ٔٔ)
 الفعاؿ اليت تنصب مفعولُت ليس أصلها اؼببتدأ كاػبرب (ٕٔ)
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 الظرؼ (ٖٔ)
 اؼبفعوؿ ألجلو (ٗٔ)
 اؼبفعوؿ اؼبطلق (٘ٔ)
 اؼبنادل كاغبكمو (ٙٔ)
 االستثنا ك االستثنا بغَت كسول (ٚٔ)
 التعجب (ٛٔ)
 اسم التفضيل )أكال: كيفية اشتقاقة( (ٜٔ)
 نعم كبئس (ٕٓ)

 
 علم الصرف ( ب)

 الوصف كاؼبوصوؼ (ٔ)
 ر األفعاؿ الثبلثيةمصاد (ٕ)
 مصادر األفعاؿ الرباعية (ٖ)
 مصادر األفعاؿ اػبماسية كالسداسية (ٗ)
 مصدر اؼبرة كمصدر اؽبيئة (٘)
 اؼبصدر اؼبيمي (ٙ)
 اؼبصدر الصناعي (ٚ)
 اسم الفاعل (ٛ)
 اسم اؼبفعوؿ (ٜ)
 الصفة اؼبشبهة باسم الفاعل (ٓٔ)
 اسم الزماف كاسم اؼبكاف (ٔٔ)
 االسم اآللة (ٕٔ)
 اسم اؼبنسوب (ٖٔ)
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الرابع كوبتوم على اؼبوضوعات ، كىي خاصة تدرسو للمستول البالغة (ح 
 التإب:

 مقدمة تتضمن التعريف باؼبصطلحات اآلتية (ٔ
 األسلوب (ٕ
 الدالالت الببلغية لًتاكيب اعبملة )علم اؼبعاين( (ٖ
 أنواع كل قسم( –أقسامو  –أسلوب اإلنشاء )تعريفو  (ٗ
 التقدمي كالتأخَت( –تعريف اؼبسند إليو )مواضع اؼبسند كاؼبسند إليو  (٘
الفرؽ ُب اؼبعٌت بُت )إمبا كالنفي كاالستثناء(  –سامو القصر )طرقو كأق (ٙ

 كداللة كل منهما ُب الًتكيب(
 الوصل كالفصل كمواضعهما (ٚ
 أنواع اإلطناب( –اؼبساكاة كاإلهباز كاإلطناب )أقساـ اإلهباز  (ٛ
 علم البديع (ٜ

 تأكيد اؼبدح دبا يشبو الذـ كحكم –حسن التعليل  –التورية  (ٓٔ
 اػبياؿ الصورة )علم البياف( (ٔٔ
 اجملاز كأقسامو (ٕٔ
 أنواعها –االستعارة  (ٖٔ
 الكناية (ٗٔ
 اؼبعاين (٘ٔ

قد نظرنا إف كل موضوع من كل اؼبستول كاؼبوادة التعليم اللغة العربية 
دبعهد خالد بن الوليد كاف يطبق على كلو أما من اؼبستول التمهدم أب 

 اؼبستول الرابع.  
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العربية للطبلب كىذا الدليل أف ىذا اؼبعهد تركيز على تنمية كترقية اللغة 
كالطالباتو باعبيد. ألف ىذا اؼبعهد يفصل دركس اللغة العربية بدقة حىت هبدف 

 الطبلب كالطالبات الوقت اػباص ؼبعرفة دركس اللغة العربية معينة بضيق.
كجدت الباحثة أف ليس صبع الكتب مكتوبة باألشكاؿ كالرسومات. 

ب ُب تعليم اللغة العربية، كاألشكاؿ كالرسومات تستطيع أف تدافع غَتة الطبل
كأيضا تعاِب أحواؿ الطبلب من السائم ُب فتح كقراءة الكتاب. كُب الكتب 
اؼبفردات كثَتة كمتنوعة. كرأت الباحثة أف احملتول ُب ىذا اؼبعهد قد حاكلت 
اؼبعهد كاؼبؤسسة أف هتيء اؼبواد التعليمية أك احملتول مناسبة دبستويات الطبلب، 

عايَت أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ألف فيها يناسب م
 ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية.

الوليد ماتارام نوسا طريقة في تعليم اللغة العربية في معهد خالد  بن   .3
 تنجارا العربية.

كمؤسسة تعليم اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية يهتم معهد خالد بن 
بتوٕب تنمية كترقية اللغة العربية اىتماـ كبَتا.  را الغربيةالوليد ماتاراـ نوسا تنجا

كلذلك يستخدموف اؼبعلموف الطرؽ اؼبتنوعة مناسبة بأحواؿ الطبلب حيت 
كاف الطريقة اؼبستعملة  يفهموف الطبلب باؼبواد الدراسة فهما جيدا كصحيحا.

شرة، كطريقة تتكوف من طريقة اؼببا ُب تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد
القواعد كالًتصبة كالطريقة اإلتصالية، كالطريقة السمعية كالشفوية، كالطريقة 

. القراءة كالطريقة سؤاؿ كجواب، كالطريقة الكتابة، كلها تناسب دبواد التعليمية
ُب كل مادة مثل اللغة العربية، التعبَت الشفهي، التعبَت كتستعمل ىذه الطريقة 
البيانات   قواعد، الفهم القراءة، اػباط، اإلمبلء، الببلغة،التحريرم، التدربات، ال

 كما يلي:
 السمعية الشفويةُب تعليم الغة العربية استعملت الطريقة  .ٔ
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 ُب تعليم التعبَت التحريرم استعملت الطريقة الكتابة .ٕ
 السمعية الشفويةُب تعليم التعبَت الشفوم استعملت الطريقة  .ٖ
 ةالًتصبُب تعليم التدربات استعملت الطريقة  .ٗ
 ُب تعليم القواعد استعملت الطريقة القواعد .٘
 ُب تعليم الفهم اؼبقركء استعملت الطريقة القراءة .ٙ
 ُب تعليم اإلمبلء كاػباط استعملت الطريقة الكتابة  .ٚ
 استعملت الطريقة السؤاؿ كاعبوابُب تعليم الببلغة  .ٛ
 ية الشفومُب تعليم األصوات اتعملت السمع .ٜ
ع الدركس كما قاؿ مدير اؼبعهد خالد بن تستخدـ الطريقة اؼبباشرة عبمك   

 الولُت ماتارا نوسا تنجارا الغربية:
"إف الطريقة تعليم اللغة العربية اؼبستخدـ ُب ىذا اؼبعهد ىو طريقة اؼبباشرة كال 
يًتصبو أب اللغة اإلندكنسية اال ُب كقت مدطار، ككاجب على كل مدرس اف 

 ٜٚيشرح اك يبُت صبع الدركس باللغة العربية ُب كل مستول".
تستخدـ األستاذات طرؽ تعليم اللغة العربية بعد التجربية كالبحث مع 
الطبلب كبعد النظر إٔب فعالية كل طريقة. من خبلؿ تصنيف الطرؽ السابقة، 

نوسا  عرفت الباحثة أف طرؽ تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ
 أيضا يهتم بًتكيز تنمية اؼبهارات اللغوية كترقيتها. الغربيةتنجارا 

تنجارا  نوسا ماتارام الوليد تقويم في تعليم اللغة العربية بمعهد خالد بن .4
 العربية

كاف التقومي عمدة ُب عملية التعليم ؼبعرفة قدرة الطلبة على اللغة العربية. 
التقومي ذبرم مناسبة باحملتول اؼبطركحة ُب اؼبادة، كالتقومي سيقدر على سيطره 

                                                 
 ٕٙٔٓدسنرب  ٘ٓ، (اغباج سكم علي عثمناؼبقابلة مع مدير اؼبدرسة )األستاذ   ٜٚ
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د خالد بن الوليد ماتاراـ تعليم دبعهالتقومي اؼبستخدـ ُب عملية احملتول. أما 
 :ىو نوسا تنجارا الغربية

حديد الفصلي: يؤدم ىذا اإلختبار لتحديد الفصل لكل التقومي الت  (أ 
 الطبلب حسب قدرهتم.

التقومي النصف الفصلي: يؤدم ُب نصف اؼبرحلة بعد احملاضرة الفعالية طوؿ   (ب 
 أعلى قيمة ُب ىذا االختبار. ٖٓشبانية أسابيع. كتكوف 

م التقومي النهاية الفصلى: يؤدم ىذا االختبار ُب هناية اؼبرحلة ؼبن حضورى  (ج 
أعلى قيمة ُب ىذا االختبار  ٓٙمن صبع حصة الدراسة. كتكوف  ٓٚيكوف 
 قيمة غبضور كفعالية الدعوية. ٓٔكبزيادة 

من   كالبيُتالتحريرم،  ي كاالختبارالشفه كتتكوف من كل التقومي ىو االختبار
 كما يلي:ُب اإلستخدامهم ىو  كل اؼبواد 
التقومي اؼبستعمل ُب تعليم اللغة العربية ىو االختبار الشفهي كاالختبار   (ٔ)

 التحريرم
 التقومي اؼبستعمل ُب تعليم التعبَت التحريرم ىو كاالختبار التحريرم  (ٕ)
 التقومي اؼبستعمل ُب تعليم التعبَت الشفهي ىو كاالختبار الشفهي  (ٖ)
 ختبار التحريرمالتقومي اؼبستعمل ُب تعليم التدربات اللغوم ىو كاال  (ٗ)
التقومي اؼبستعمل ُب تعليم الفهم اؼبقركء ىو التقومي كاالختبار كالتقومي   (٘)

 التحريرم
 التقومي اؼبستعمل ُب تعليم اإلمبلء ىو كاالختبار التحريرم  (ٙ)
 التقومي اؼبستعمل ُب تعليم الببلغة ىو كاالختبار التحريرم  (ٚ)
 التحريرمالتقومي اؼبستعمل ُب تعليم اػباط ىو كاالختبار  (ٛ)
 التقومي اؼبستعمبلت ُب تعليم األصوات كاالختبار التحريرم (ٜ)
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كىذا التقومي اؼبستخدمت ُب اؼبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا 
الغربية تتكوف على اإلختبارين نبا اإلختبار الشافهي كاإلختبار التحريرم للتقومي 

  نتائج التعليم اللغة العربية الطبلب أك الطالبات.
جية المتبعة لتطبيق منهج تعليم اللغة العربية في معهد خالد بن الوليد يراتياالست .ب 

 ماتارام
كما عرفنا إف اؼبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية ىو شعبة 
من مؤسسة مسلمي اسيا اؼبكتبها اػباصة جباكارتا، فهم اؼبتبعة ُب كل شي ما يتعلق 

 التعليمها حيت الكتاب التعلمها، فاإلستَتاتيجية اؼبستخدـهبا أما من جهاد عملية 
  الغربيةهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا علتطبيق منهج تعليم اللغة العربية دب

 يلي: كما
 تعيين على الخطط البرنامج التعليم اللغة العربية .2

تعيُت برنامج إف اإلسًتاتيجية األكاؿ ُب تطبيق منهج تعليم اللغة العربية ىو 
التعليم اللغة العربية أما ُب الفصل أك خارج الفصل. تقصد بتعيُت برنامج اللغة 
العربية ُب الفصل ىو كل مدرس ىبطط برنامج التعليم قيل أف يدخل الفصل أك 
اعداد برنامج التعليم كي تكوف عمالية التعليم اعبيد كأما مثاؿ منو )انظر ُب 

نامج التعليم اللغة العربية خارج الفصل ىو مبلحق(. أما يقصد بتعيُت بر 
الربنامج التعليم اليت يعملو ُب خارج الفصل ليقوم اللغة العربية الطبلب أك 

 الطالبات ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ كما يإب:
 الربنامج اليومي  (أ 

الربنامج اليومي ىو اإللقاء الكليمة ىذا الربنامج خاصا للمستول الرابع 
 من اليـو اػبامس أب اليـو اعبمعة.كالثالث 

 الربنامج األسبوعي  (ب 
 كأما لربنامج األسبوعي ىو اؼبناقشة
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 الربنامج الشهرم  (ج 
 كالربنامج الشهرم ىو اػبطبة باللغة العربية.

 في مواضع المسوى أو الطالبات اإلختيار الطالب .1
يقصد هبذا الئلسًتاذبية ىو إف ُب أكؿ اإللتقاء التعلم فعل معهد خالد 
بن الولد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية يعٍت اإلختيار الطبلب أك الطالبات على 
عُت اؼبرحلة باالطريقة اإلختبار اإلعداد على الطبلب. ألهنم يبدئوف مرحلة من 

ليسهلوف الطبلب أك الطالبات  مستول التمهدم أب اؼبستول الرابع. ىذا طريقة
كاؼبدرس ُب عملية التعليم اللغة العربية. كما قاؿ مدير اؼبعهد خالد بن الوليد 

غة "إف ىذا اؼبعهد اؼبتبعة على اؼبعهد التعليم اللماتاراـ نوسا تنجارا الغربية ىو: 
ىو من بدأه من اؼبرحل اؼببتئُت إب اؼبرحلة األعلى ك العربية كاإلسبلمية جباكرتا كي

 اؼبستول التمهدم أب اؼبستول الرابع".
 اإلختيار الطريقة التعلم .3

كأما اإلسًتاتيجية الثانية ُب تطبيق منهج تعليم اللغة العربية دبعهد خالد 
بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية ىو اإلختتيار الطريقة التعليم يعٍت بالطريقة 

طالبات كاؼبعلموف يستعملوف اللغة اؼبباشرة كىو كاجب على كل الطبلب أك ال
العربية ُب عملية التعليم، لو كاف لكل اؼبدرس أك اؼبعلم عنده الطريقة الوحده 
كلكن أساس الطريقة مستعمل ُب عملية التعليم دبعهد خالد بن الوليد ىو 

 الطريقة اؼبباشرة.    
 جودة المعلمتعيين على ال .4

دة اؼبعلم يعٍت إف اؼبدرسوف أك كاإلسًتاذبية الثالثة ىو تعيُت على اعبو 
اؼبدرسات الذم يدرس ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية لبد 
متخرجوف من الغريب أك اعبامعة اإلندكنسية خاصا ُب قسم الًتبية اإلسبلمية أك 
التعليم اللغة العربية. ألف يتيكن إف اؼبدرسوف أك اؼبدرسات متخرج من الغريب 
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كفاءة اللغة العربية اعبيدة أما من جهاد الكبلـ، القرأة، الكتابة، عندىم  
اإلستماعة. ككذلك اؼبدرسوف أك اؼبدرسات متخرج من اعبامعة اإلندكنسية 
خاصا ُب قسم الًتبية اإلسبلمية أك التعليم اللغة العربية عندىم كفاءة كالطريقة 

الطالبات. ككل ىذا يسهل ؽبم اعبيدة ُب التعليم كالًتبية اللغة العربية لطبلب أك 
 ُب عملية التعليمهم. 

معهد الصعوبات التي تواجو لتحقيق األىداف منهج تعليم اللغة العربية في  .ج 
 خالد بن الوليد

كأما الصعوبات اليت تواجو لتحقيق األىداؼ اؼبنهج التعليم اللغة العربية دبعهد 
ىناؾ صعوبة كثَتة لتحقيق خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية إف ليس 

األىداؼ اؼبنهج التعليم اللغة العربية. ألف من جهاد الطريقة التعلم إهنم قد 
إستعملت طريقة جيدة كمناسبة ُب تعليم كما عرفنا إف الطريقة اعبيدة كمناسبة 

 يسهل لتخقيق األىداؼ التعليم.  كما قاؿ عميد معهد خالد بن الوليد يقوؿ:
ُب تعليم اللغة العربية تكوف سهوؿ لتحقيق األىداؼ تعليم اللغة " بطريقة اؼبناسب 

العربية، كأيضا أكثر من اؼبعلم اليت يدرس ىنا متخرج من الغريب كاعبامعة اإلسبلمية 
( جاكارتا فكل اؼبواد التعلم ىنا قد يتعلموف اؼبدرسوف من LIPIAكاللغة العربية )

 ٜٛلتعلم اللغة العربية".قبلها، كمن ذالك تكوف سهل عندنا ُب عملية ا
ككذالك ايضا قاؿ بعص اؼبعلمُت كاؼبعلمات ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ 

 نوسا تنجارا الغربية ىم يقولوف:
"ليس ىناؾ الصعوبة ُب عمالية تعليم اللغة العربية أما من اؼبعلم أك الطبلب ألف قد 

ا عند الطبلب أك تعلمنا ىذا الدرس من قبل كىذا يكوف سهل ُب تعليمها ,كأم
الطالبات ككذلك ايضا ما عندىم الصعوبة ُب تعليم اللغة العربية ألف من األكاؿ قد 

                                                 
 .ٕٙٔٓسبتمرب  ٔٔاؼبقابلة مع مدير معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات،   ٜٛ



93 
 

   
 

استعددناىم من اؼبستول التمهيدم كىذا يكوف سهوؿ عندنا لتحقيق األىداؼ ُب 
 ٜٜالتعليم اللغة العربية".

 كأما الصعوبات اليت توجو لتحقيق األىداؼ ُب معهد خالد بن الوليد ىو كما
عرفنا إف الطبلب أك الطالبات يتعلموف ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا 
بارات بعض منهم ىو العمالوف كىذا يكوهنم أحيانا متأخرة ليذىب إٔب الفصل، 
بعض منهم يدخلوف الفصل على كقتها كبعض منهم يدخلوف بعد نصف الساعة أك 

يس كامبل على تناكؿ الدرس ألهنم قد زيادة كىذا يكوف على اؼبتأخرة ليس جيد كل
 متأخرت بسبب عملهم. 

كقد كجدت كنظرت الباحثة ُب اؼبيداف البحث إف بعض من الطبلب أك 
الطالبات ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات ماىركف كفصحوف ُب 

اءهتم كلو اللغة العربية أما من جهاد كبلمهم أك ربدثهم كاإلستماعهم ككتابتهم كقر 
قد يكوف جيد كبعض منهم ٓب يستطيعوف اللغة العربية كىذا سببو ألف بعض 
الطبلب ليس عنده ثقة ُب إستعماؿ اللغة العربية كيشعر باػبجل ليتحدثوف باللغة 
العربية، كىباؼ على األخطاء ُب اؼبفردات كىذا يكوهنم يتكسل ُب اإلستعماؿ اللغة 

بية. كىذا مشكبلت يعوؽ ُب ربقيق األىداؼ التعليم العربية أك يتكلموف باللغة العر 
 اللغة العربية.

 مناقشة نتائج البحثالمبحث الثالث: 
مناقشة نتائج البحث في منهج التعليم اللغة العربية بمعهد خالد بن الوليد  .أ 

 ماتارام نوسا تنجارا الغربية.
قد عرفنا من البيانات احملصوؿ بأف منهج تعليم اللغة العربية دبعهد خالد 
بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية تتكوف من أربع عناصر ىو األىداؼ 

                                                 
  ٕٙٔٓسبترب  ٕٔاؼبقابلة مع استاذ كاستاذة معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات،   ٜٜ
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كاحملتول كالطريقة كالتقومي. فاآلف سوؼ تناقشة الباحثة من كل احملتول ُب عناصر 
 اتاراـ نوسا تنجارا الغربية كما يلي:تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد م

 أىداؼ منهج التعليم اللغة العربية .ٔ
كما نظرنا من البيانات احملصولة بأف أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب 
معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية ىو غبصوؿ كلتكوف 

عة الفعالية لو الكفاءة كاؼبهارات اللغة العربية األرب الطبلب أك الطالبات
للدارسة ك  )مهارة االستماع، كمهارة الكبلـ، كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة(

 كتطبيقها.  القرآف الكرمي كاغبديث الشريف بتوكيل األسس جيدة
كرأم الباحثة بأف األىداؼ تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد 

بالنظرية بأف ُب ترتيب  ماتارا كاضحا لنيل كفاءة اللغة العربية كىذا يطبق
األىداؼ التعليم اللغة العربية فلبد يتنمية ُب قدرة الطبلب أك الطالبات  

 على األربعة اؼبهارات اللغوية.
 ؿبتول منهج التعليم اللغة العربية .ٕ

عموما أف احملتول عناصر أساسي من عناصر اؼبنهج الدراسي، كتكوف 
بأف احملتول تعليم اللغة العربية صلب العملية التعليمية. كقد ذكرت الباحثة 

ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية تتكوف على عشرة 
اؼبوادة الدراسة ككل منو يتعلق كيناسب بتعليم اللغة العربية كأما من احملتول 
قد ذكرت كشرحت الباحثة من كل اؼبادة الدراسي بأنو وبتول على ؾبموع 

 غبقائق، كاؼبعلومات لتزيد اؼبعرفة الطبلب كالطالبات.اػبربات الًتبوية، كا
كرأم الباحثة أف كل احملتول تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن 
الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية مطابقة بالنظارية رشيد أضبد طعيمة يقوؿ 
أف احملتول ُب اؼبنهج ؾبموع اػبربات الًتبية، كاغبقائق، كاؼبعلومات، اليت 

 يراد تنميتها يرجى تزكيد الطبلب هبا. ككذلك االذباىات كالقيم اليت
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عندىم، ٍب اؼبهارات اغبركية اليت يراد اكساهبا إياىا، هبدؼ ربقيق النمو 
 ٓٓٔالشامل اؼبتكامل ؽبم ُب ضوء األىداؼ اؼبقررة ُب اؼبنهج.

كىذا يأكد الباحثة بأف ترتيب اؼبنهج التعليم اللغة العربية يتحقق لنيل 
 الطالباتو.قدرة اللغة العربية باؼبمتاذة كاعبيدة على الطبلب ك 

 طريقة منهج التعليم اللغة العربية .ٖ
قد عرفنا إف الطريقة ىي أسلوب التعليم لسهولة بلوغ الدرس على 

 اؼبتعلم، ككل جوانب اؼبواد لديها أساليب اؼبناسبة.
مع أف ذالك نظرنا إٔب اإلجراءات طريقة اليت تقـو هبا اؼبدرسوف لكل 

تاراـ نوسا تنجارا الغربية فإهنا اؼبواد العربية ُب معهد خالد بن الوليد ما
ربتوم من الطرؽ اؼبعركفة ُب تعليم اللغة العربية كما ذكرت الباحثة ُب 
البيانات إنو تتكوف على سبعة طرائقة اؼبستخدمة ُب التعليم اللغة العربية 
دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ كىو طريقة اؼبباشرة، كطريقة القواعد كالًتصبة 

الية، كالطريقة السمعية كالشفوية، كالطريقة القراءة كالطريقة كالطريقة اإلتص
سؤاؿ كجواب، كالطريقة الكتابة، ككلو يتناسب من كل اؼبادة التعليم اللغة 

 العربية ُب اإلستخدامو.
كرأم الباحثة إف الطريقة اليت اؼبستخدـ ُب تعليم اللغة العربية دبعهد   

لغربية قد يناسب من كل اؼبادتو. كىذا خالد بن الويلد ماتاراـ نوسا تنجارا ا
طريقة النحو يطابقة بالنظاريتو إف الطريقة التعليم اللغة العربية تتكوف على 

 Directالطريقة اؼبباشرة )، (Grammar-Tranlation Methodكالًتصبة )

Method) ،( الطريقة السمعية الشفويةAudio-Lingual Method طريقة ،)
 (.Selective Methodالطريقة االنطقائية )، (Reading Methodالقراءة )

                                                 
رشدم أضبد طعيمة، مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، )امدينة مصر: دارا الفقر العريب(، ص.   ٓٓٔ

ٙٙ. 
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كإيضا من حصلت اؼبقابلة الباحثة مع عميد معهد كبعض مدرسُت 
اؼبعهد خالد بن الوليد ماتراـ بأف الطريقة اؼبباشرة يستخدموف ُب كل عملية 
التعليم لكل اؼبادة التعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا 

الغربية كيكوف طريقة أساسي ُب عملية التعليم دبعهد خالد بن  تنجارا
 الوليد. 

 تقومي منهج التعليم اللغة العربية   .ٗ
بعد أف حصلت الباحثة على البيانات تتعلق بعملية تقومي اللغة العربية 
ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية. كما ذكرت الباحثة إف 

ُب تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا  التقومي اؼبستخدـ
تنجارا الغربية تتكوف على تقويبُت كنبا تقومي نصف الفصلي كتقومي هناية 
الفصلي ُب كل التقومي تتكوف على اإلختبارين نبا اإلختبار الشفهي 
 كاإلختبار التحريرم. كقد بيينات الباحثة ُب البيانات عن اؼبستخدـ ُب كل
اإلختبار لكل اؼبادة التعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتراـ نوسا 

 تنجارا الغربية.
كرأم الباحثة إف التقومي كاإلختبار اؼبستخدـ ُب معهد خالد بن الوليد 
ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية قد يناسب ُب كل اؼبادتو. كىذا يناسب بالنظارية 

العربية ىو بأف اإلختبار اللغة العربية من حيث  التقيومي ُب التعليم اللغة
 أدائها تتكوف على اإلختبارين نبا اإلختبار الشفهي كاإلختبار التحريرم.

نظرنا من مناقشة السابقة كرأم الباحثة بأف احملتول كالطريقة كالتقومي ُب  
 معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية قد مناسب لتحقيق األىداؼ

 التعليم اللغة العربية.
إذا رأم الباحثة أف عناصر منهج تعليم اللغة العربية  ُب معهد خالد بن 
الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية يطبق بالنظرية بأف اؼبنهج تتكوف على أربعة 
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أساسية ىو األىداؼ كاحملتول كالطريقة كالتقومي. ككل من عناصر منهج التعليم 
هد خالد بن الوليد متاراـ نوسا تنجارا الغربية كاضحا من حيث اللغة العربية دبع

غبصوؿ الطبلب أك الطالبات الذم لو الكفاءة كاؼبهارات األىداؼ اػباصة كىي 
مهارة ربعة الفعالية )مهارة االستماع، مهارة الكبلـ، مهارة القراءة، اللغة العربية األ

رسة القرآف الكرمي كاغبديث الشريف لو الكفاءة اللغة العربية اعبيدة لداك  الكتابة(
 بتوكيل األسس جيدة كتطبيقها.

مناقشة في اإلستراتيجية تطبيق منهج التعليم اللغة العربية بمعهد خالد بن   .ب 
 الوليد ماتارام نوسا تنجارا العربية.

كما ذكرت كشرحت الباحثة عن اإلسًتاذبية تطبيق منهج تعليم اللغة 
ليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات بأف اإلسًتاتيجية العربية ُب معهد خالد بن الو 

خطط الربنامج التعليم اللغة تطبق اؼبنهج التعليم اللغة العربية تتكوف على ربديد 
اإلختيار الطريقة ، اإلختيار الطبلب أك الطالبات ُب مواضع اؼبسول، العربية
إسًتاذبية تطبيق منهج . كيكوف اإلىتماـ كبَت ُب على اعبودة اؼبعلم ربديد، التعلم

التعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاـر نوسا تنجارا الغربية ىو ُب 
الطريقة عملية التعليم اللغة العربيتو كما ذكرت الباحثة عن الطريقة اؼبستخدـ ُب 
تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد كىو طريقة اؼبباشرة ُب كل اؼبادة التعلم. 

ما قاؿ عميد معهد ألف ىذا الطريقة سيسهلنا ُب ربقيق األىداؼ التعليم اللغة ك
 العربية.

كرأم الباحثة بأف اإلسًتاذبية اليت اؼبستخدـ ُب تطبيق منهج تعليم اللغة 
العربية دبعهد خالد بن لوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية يطبق بالنظارية كىو إف 

التخطيط منهج تعليم اللغة العربية ىو ُب اإلىتماـ  من مهاـ اإلسًتاذبية ُب تطبيق
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التعليمية اؼبتسقة مع طبيعة اللغة، كطبيعة تعلمها كتعليمها،  ٔٓٔتصميم اؼبداخل
كما يناسبها من طرؽ التدريس اليت تتيح لتعلم فبارسة اللغة، كاستخدامها، اليت 

 يؤدم باؼبتعليم إٔب تعلم اللغة كبالتإب لبنات بنائو اللغوم. 
 الطبلبكإف اؼبعهد خالد بن الوليد ايضا يهتم باإلىتماـ الكبَت ُب 

اؼبستول ُب التعلم  ُب تعليم اللغة العربية دببدأ كاحتياجاهتم كمتطلباهتم، كميواىم،
اللغة العربية من اؼبستول التمهدم إب اؼبستول الرابع يفعل كل ىذا  ليعرؼ ما 
العيب كاؼبزايات من كل الطبلب أك الطالباتو لكي يستطيع أف يسد حاجتم ُب 
تعليم اللغة العربية. كىذا معنها بأف معهد خالد بن الوليد ماتاـر قد استعملت 

نهج التعليم اللغة العربية اؼبطابقة  كما ُب النظارية اإلسًتاذبية تطبيق اؼب
)من  االسًتاتيجية البلمركزيةاإلسًتاتيجية تطبيق اؼبنهج التعليم اللغة العربية ىو 

   .)أسفل إٔب أعلى
مناقشة الصعوبة التي تواجهنا لتحقيق األىداف منهج التعليم اللغة العربية   .ج 

 العربية.في معهد خالد بن الوليد نوسا تنجارا 
من حصلت البيانات قد كجدت الباحثة من طريقة مبلخصة كاؼبقابلة 
تتعلق بالصعوبة اليت توجو لتحقيق األىداؼ التعليم اللغة العربية ُب معهد خالد 
بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات بأف ليس ىناؾ صعوبة كثَتا لتحقيق 

اراـ. ألف من جهد األىداؼ تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد مات
الطريقة التعلم إهنم قد يستخدموف طريقة مناسبة كجيد ُب تعليم اللغة العربية 
كاإلسًتاتيجية اعبيدة ُب تطبيق اؼبنهج التعليم اللغة العربية. كما عرفنا إف بطريقة 
اؼبناسبة ُب التعليم ينجحت اؼبدرسي كاؼبعلم ُب عملية التعليم. كأما من الصعوبة 

ُب ربقيق األىدافو ىو األكاؿ، أكثر من الطبلب أك الطالبات متأخركف اليت توجو 
يذىبوف إب الفصل ألف بعض منهم عملوف كُب ىذه اؼبناسبة هبعلهم ليس كامبل 

                                                 
: جامعة أـ القرل، معهد اللغة   ٔٓٔ ؿبمود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بالغات أخرل )اؼبكة اؼبكـر

 .ٔ٘ـ(ز ص. ٜ٘ٛٔالعربية، 
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ُب تنوؿ الدرس، كيكوهنم قليل من كجدت اؼبعلومات اللغة العربية كالثانيا، بعض 
ىذا يكوهنم قليل منهم ليس عندىم سجاعة ُب اؼبستخدـ اللغة العربية ك 

يستطيعوف ُب اللغة العربية ألف من الذم يريد أف يتعلم اللغة لبد عليو أف 
يستخدـ أك يتكلم بتلك اللغة اليت تبلغو. كىذا كلو يتعلق بالنظاـ الذم يوجد ُب 

 ىذا اؼبعهد. 
كرأم الباحثة بأف اؼبعهد خالد بن الواليد ماتراـ نوسا تنجارا الغربية ٓب 

إىتماـ كقياـ النظاـ على الطبلب أك الطالبات كُب ىذا األمور يكوف جيد ُب 
لتحقثق  الغربية اػبالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارايكوف مشكبلت عند اؼبهعد 

خطط اليت قد ىبطت ُب بلغة كي كل   فيو كثَتابد يهتاـ  لك  األىداؼ اؼبنهج،
  األىداؼ اؼبنهجو يستطيع أف يبلغو كينجح باعبيد. 
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 الفصل الخامس
 خالصة البحث والتوصيات والمقترحات

 خالصة البحث . أ
تقدـ الباحثة ُب ىذا الفصل النتائج كالتوصيات كاؼبقًتحات بعد أف أكملت البحث 

خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربية. عن تطبيق منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد 
بعد أف قامت الباحثة بالبحث اليت أجريت خبلؿ شهر كاحد جائت الباحثة بالبيانات 

 اليت حصلت عليها بالنتائج التالية:
إف عناصر اؼبنهج كؿبتول اؼبستعمل ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا  .ٔ

اؼبنهج كىي األىداؼ كاحملتول كالطريقة كالتقومي  الغربية تتكوف على أربع عناصر
 ككل منو يناسب بالنظارم التعليم اللغة العربية.

عهد خالد بن الوليد ىو عة ُب تطبيق منهج تعليم اللغة العربية دباؼبتب إف اإلسًتاذبية .ٕ
 اإلستَتاتيجية كما رتب من اؼبعهد التعليم اللغة العربية كاإلسبلمية جباكرتا إتباع

ىذه تركز  يعٍت ))من أسفل إٔب أعلى البلمركزية اإلستخداـ اإلسًتاذبية ىمك 
 ث أنو ىو الذم يرعى اىتمامات الطبلبيح االسًتاتيجية على اؼبعلم،

من اؼبستول التمهدم  ُب التعليم اللغة العربية كاحتياجاهتم كمتطلباهتم، كميواىم،
 أب اؼبستول الرابع.

األىداؼ تعليم اللغة العربية دبعهد  ُب ربقيق ليس ىناؾ الصعوبة كثَتا توجوإف  .ٖ
كىو صعب علي قياـ النظاـ القوم  .الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا الغربيةخالد بن 

لطبلب أك الطالبات أما النظاـ ُب دخوؿ الفصل أك اإلستخداـ اللغة العربية ُب 
 يوميتهم. 

 التوصيات واالقتراحات  . ب
الباحثة كمقابلتو كالوثائق اؼبساعة، يود الباحثة بناء على نتائج البحث كمبلحظة 

 بعض التوصيات كاؼبقًتحات اآلتية:
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ال بد للمسؤكلية أف ترتيب خطط الربناـ التعليم اللغة العربية جيدة لتطوير قدرة  .ٔ
الطبلب أك الطالبات ُب اللغة العربية مثل برنامج مسابقة اللغة بُت الطبلب أك 

 الطالبات.
أف ىبطط طريقة أك إستَتاتيجية جيدة اليت اؼبستتخدـ ُب ال بد لكل اؼبعلم  .ٕ

التعليم اللغة العربية حيت يكوف الطبلب أك الطالبات سعيدة ُب تعليم اللغة 
 العربية.

ال بد للمسؤكلية أك على كل معلم أف يهتم كيبلحظة على الطبلب أك الطالبات  .ٖ
 ُب إستخداـ اللغة العربية.

النظاـ القوم ُب اإلستخداـ اللغة العربية على ال بد على اؼبسؤكلية أف يقيم  .ٗ
 الطبلب أك الطالبات.
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تعلم اللغات اغبية كتعليمها بُت النظرية صبلح عبد اجمليد العريب، 
 .ٜٔٛٔبركت: مكتبة لبياف، ، ٔ، ط. كالتطبيق

اللغة العربية طو على حسُت الدليمى كسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، 
 .ٕ٘ٓٓاألردف: دار الشركؽ، ، ٔ، ط مناىجها كطرائق تدريسها

إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف، 
 .ـٕٔٔٓالرياض: اؼبملكة العربية السعودية، ، ٔ، ط. الناطقُت هبا

-األساليب-تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا، الطرؽعمر الصديق عبد اهلل، 
: الدار العاؼبية للنشر كالتوزيع،  الوسائل،  .ٕٛٓٓاػبرطـو

الرياض: دار ، ٔ، ط، اللغة،،، تدريس كاكتساباؿبمد اضبد السيد، 
 .ٜٛٛٔالفيصل الثقافية اؼبملكة العربية السعودية، 
التدريس اللغة العربية كالًتبية الدينية  طرؽؿبمود رشدل خاطر كأصحابو، 

 ٖٜٛٔ، القاىرة: دار اؼبعارؼ، ُب ضوء اإلذباىات الًتبوية اغبديثة
بدكف مطبعة، ، ٖ، ط. أساليب تدريس اللغة العربيةؿبمد على اػبؤب، 

ٜٜٔٛ. 



 

 

   
 

صويلح: دار الفبلح . ٔط.  االختبارات اللغوية،ؿبمد على اػبوٕب، 
 .ـٕٓٓٓللنشر كالتوزيع،

، االختبارات التحصيلية، اعدادىا كاجرائها كربليهامد على اغبؤب، ؿب
 .ٜٜٛٔصويلح: دار الفبلح للمشر، 

دليل اؼبعلم إٔب صياغة األىداؼ التعليمية ؿبمد السيد ؿبمد مرزكؽ، 
الدماـ: دار ابن اعبوزم للنشر كالتوزيع، ، ٔ، ط. السلوكية كاؼبهارت التدريسية

ٜٜٔٙ. 
، عماف: دار ت البحث العلمي، الطبعة األكٔبمنظر الضامن، أساسيا
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 الوثاثق
 بيانات الوثائق رقم
 تاريخ تأسيس معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات . ٔ
 ماتاراـ نوسا تنجارا باراتكسيلة معهد خالد بن الوليد  .ٕ
 تنظيم التعليم ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات .ٖ
أحواؿ الطلبة كاألساتذ/األساتذة ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا  .ٗ

 تنجارا بارات
األدكات اؼبدرسية اؼبوجودة ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا  .٘

 بارات
أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا  .ٙ

 بارات
ؿبتول عملية تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا  .ٚ

 تنجارا بارات
طريقة عملية تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا  .ٛ

 تنجارا بارات
كسائل عملية تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا  .ٜ

 تنجارا بارات
تقومي عملية تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا  ٓٔ

 بارات
 
 
 

 



 

 

   
 

 نقط اؼبقابلة مع مدير معهد خالد بن الوليد ماتاراـ لومبوؾ الغربية
نوسا ما اؼبنهج اؼبستخدـ ُب تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ   .ٔ

 تنجارا بارات؟
نوسا تنجارا ما أىداؼ اؼبنهج تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ  .ٕ

 ؟بارات
تنجارا نوسا  ما اؼبواد اؼبدركسة ُب تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ .ٖ

  بارات؟
ما الطريقة اليت تستخدـ ُب عملية التعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد   .ٗ

 ؟ماتاراـ نوسا تنجارا بارات
كيف يتم تقومي تعليم اللغة العربية ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا  .٘

 بارات ؟
العربية دبعهد خالد بن ما ىو االسًتاتيجية اؼبتبعة ُب تطبيق منهج تعليم اللغة  .ٙ

 الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات ؟ 
 منهج تعليم اللغة العربية اليت تواجهنا لتحقيق األىداؼ اتصعوبال ما ىي اىم .ٚ

 نوسا تنجارا بارات؟ لد بن الوليد ماتاراـاعهد خدب
ما ىو اإلنشطة الطبلب أك الطالبات لتطوير اللغة العربية ُب معهد خالد بن  .ٛ

 اتاراـ نوسا تنجارا بارات؟الوليد م
ىل األساتذ/األساتذة ُب تلك اؼبعهد من مؤىلُت كمؤىبلت للوصوؿ إٔب  .ٜ

 ؟األىداؼ التعليمية اؼبرجوة
 
 
 
 



 

 

   
 

 نقط اؼبقابلة مع اساتذ/اساتذة ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ لومبوؾ الغربية
الوليد ماتاراـ نوسا ما الطريقة اؼبستخدمة ُب تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن  .ٔ

 تنجارا بارات؟
 ما أنبية كل مادة اؼبدركسة ُب معهد خالد بن الوليد ماتاراـ نوسا تنجارا بارات؟ .ٕ
عهد دب منهج تعليم اللغة العربيةتطبيق اليت تواجهنا ُب  اتصعوبال ما ىي اىم .ٖ

 نوسا تنجارا بارات؟ لد بن الوليد ماتاراـاخ
ما ىي الصعوبات اليت تواجو لتحقيق تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد  .ٗ

 ماتاراـ نوسا تنجارا بارات؟ 
ما ىي اىم الصعوبات ُب طريق تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الوليد ماتاراـ  .٘

 نوسا تنجارا بارات؟
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VISI DAN MISI 

Visi  

Visi ma‟had kholid bin al-walid sejalan dengan yang telah di gariskan oleh 

AMCF yang merupakan supervisor dari seluruh ma‟had yang bernaung di bawah 

manajemennya, yakni: 

“menggapai keunggulan dalan pendidikan bahasa arab dan studi Islam, yang 

sesuai dengan Al-Qur‟an fan Al-sunnah” 

Misi  

1. Menambah jumlah ulama dan pengajar yang kompeten dalam masalah agama 

di indonesia umumnya dan di Nusa tenggara Barat (NTB) khususnya, agar 

mereka berperan aktif memeberikan kontribusi dalam mencarikan solusi 

terhadp masalah-masalah sosial baik dalam skala nasional ataupun di Nusa 

Tenggara Barat (NTB) itu sendiri, dengan memberikan arahan dan bimbingan 

bagi masyarakat umum. 

2. Mengajarkan bahasa arab fushah, “bahasa rab al-qur‟anul-karim” dengan 

benar kepada kaum muslim di Indonesia, Khususnya bagi para siswa atau 

mahasiswa yang belum pernah mempelajari bahasa Arab. 

3. Menjelaskan dan mengajarkan pokok ajaran Islam yang prinsipil “Al-

Aqidah” sesuai dengan Al-Qur‟an dan Al-Hadits di semua level, dengan 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. 

4. Implementasi prinsip dasar Islam dalam pendidikan dengan prinsip 

kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan, dengan membuka kelas bagi 

keduanya namun dengan tempat atau waktu terpisah. 

5. Menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi mahasiswa untuk 

melanjutkan studi dengan lebih cepat dan hasil (out put) yang baik. 

6. Menyediakan sistem pendidikan midern yang memiliki kualifikasi tinggi, 

dengan menyediakan sarana penunjang sepertialbiratorium bahasa, 

perpustakaan, buku, kurikulum, dan sarana penunjang ilmiah lainnya yang 

refresntatif. 

7. Menyebar luaskan dan memasyarakatkan program tahfizh Al-qur‟anul-karim. 

8. Meletakkan beberapa kaidah dan kerangka aturan guna terciptanya 

lingkungan yang bersinergis dan mampu menerapka kedisiplinan di dalam 

lingkungan ma‟had. 

9. Menghantarkan Ma‟had untuk menjadi pilot poject yang memilki kualitas 

unggulan di tengah ma‟had-ma‟had lokal lainnya dengan menjadi contoh 

dalam segala aspek hingga pada akhirnya menjadi teladan untuk ma‟had-

ma‟had lokal di indonesia. 

 

Dewan Pengajar 

Pengajar ma‟had kholid bin al-walid adalah para dosen spesialis dalam bidang 

pembelajaran bahasa arab dan studi Islam yang dipilih bedasarkan standarisasi 

berikut ini: 

1. Sarjana lulusan salah satu universitas di timur tengah atau universitas dalam 

negeri yang khusus mengejarjkan bahasa arab dan studi Islam. 

2. Mahir berbahasa arab lisan dan tulisan 

3. Lulusan dengan IPK minimal B (jayyid)     



 

 

   
 

Peraturan Akademik 

Program studi dan masa pendidikan 

1. At-tamhidi (pra persiapan bahasa) 

Level ini di maksudkan sebagai kelas persiapan bagi mahasiswa agar dapat 

mengikuti perkuliahan pada program Al-I‟dad Al-Lughawi yang merupakan 

awaal jenjang perkuliahan yang sebenarnya di Ma‟had. Di program ini 

mahasiswa belajar satu semester penuh.   

2. Al-I‟dad Al-lughawi 

Al-I‟dad Al-lughawi dianggap sebagai level awal pembelajaran di Ma‟had. 

Pada level ini mahasiswa belajar selama dua tahun atau empat semester 

(setara DII) 

3. Syu‟batu Al-Ta‟lim Al-Takmilly (proram komplementer) 

Program takmili adalah jenejang penyempurnaan program al-I‟dad al-

Lughawi dan merupakan jenjang terakhir yang dapat ditempuh oleh 

mahasiswa di Ma‟had hingga AMCF dapat membuka perogramuntuk 

universitas. Pada program level ini mahasiswa belajar selama satu tahun (dua 

semester) penuh setara (DIII). 

 

Ujian dan Cara Pemberian Nilai 

1. Test penerimaan dan penempatan level 

Penerimaan mahasiswa baru dan penempatan Level dilakuakan kantor pusat 

AMCF-jakarta. 

2. Ujian tengah semester (UTS) 

Nilai tertinggi UTS 30 

3. Ujian Akhir semester (UAS) 

 Soal-soal UAS harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan  (rambu-rambu) 

yang telah diarahkan oleh kantor pusat guna menghindari soal-soal yang 

kurang berbobot. 

 Mahasiswa diperkenankan mengikuti UAS jika rasio kehadirannya 

mencapai 75% dari jam total jam kuliah. Dan yang tidak mencapai rasio 

tersebut, maka tidak dinyatakan mahrum (diperkenankan mengikuti 

UAS). 

 Mahasiswa yang mahrumn lebih dari tiga (3) mata kuliah tidak 

diperkenankan mengikuti UAS secara keseluruhan dan otomatis tidak 

lulus dan harus mengulang seluruh mata kuliah. Dan jika mahrum lebih 

dari liam (5) mata kuliah, maka yang bersangkutan di drop out (DO).  

 Nilai maksimal UAS 60 di tambah nilai kehadiran ditambah nilai 

keaktifan 10 (nilai keseluruhan UAS 70) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

KURIKULUM 

Kurikulm lembaga pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam (Ma‟had) khalid bin 

Al Walid menginduk kepada Ma‟had LIPIA Jakarta (filia Universitas Islam Al 

Imam Muhammad ibnu Su‟ud, saudi Arabia), yaitu silsilatul Ta‟lim al-Lughah al-

arabiyah yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Su‟ud. 

 

Rinci kurikulum dapat dilihat sepertidi bawah ini: 

Kurikulum dan buku wajib 

Program : at- Tamhidy 

level   : 

No  Mata Kuliah SKS Wajib Hadir 

Persemester 

Buku Wajib 

1 Tilawah, Tahsin, al-Qur‟an 5  Al-Qur‟an 

2 Al-lughah Al-arobiyah 17  Al-Arabiyah Baina 

yadaik 

3 Atsaqofah Islamiyah 3  Muzakaratul Hadis 

 Jumlah SKS 25   

 Jumlah Mata kuliah 3   

 

Program : al-I‟daad al-Lughawiy 

Level  : 1 

No  Mata kuliah SKS Wajib hadir 

persemester 

Buku wajib 

1 Al-Qur‟an (Tafsir dan 

Tilawah) 

3  Duruus Minal Qur‟an 

(kitab silsila level 1) 2 

jam tafsir i jam 

hafalan (hafalan surah 

Al-jin s/d Al-

Mursalat) 

2 Fahmul Maqru‟ 8  Al-Arabiyah Lin 

Nasyi‟in 2 

3 Tadribat Lugahwiyah 4  At-Tadribat „alal 

Anmath 

4 Ta‟bir Tahriry 2  At-Ta‟bir (kitab 

silsilah) 

5 Ta‟bir syafahiy 4  At-Ta‟bir Al-

Muwajjah 

Lilmubtadi‟in 

6 Al-Ashwat 3  Al-Ashwat wa 

Fahmul Masmu‟ 

7 Al-Imla wal khat 1  Kurasatu tadribat Al 

khat 

  25   

  27   

Program : al-I‟daad al-lughawiy  



 

 

   
 

Level  : 2 

No  Mata kuliah SKS Wajub hadir 

persemester 

Buku wajib 

1 Al-Qur‟an (Tafsir dan 

Tilawah) 

3  Duruus Minal Qur‟an 

(kitab sislsilah level 

2) 2 jam tafsir dan 1 

jam hafalan (Hafalan 

Surah al Mulk s/d 

Surah Nuh) 

2 Al-hadist 2  Al-hadist (kitab 

silsilah level 2) 

3 Fahmul maqru‟ 6  Al-qira‟ah (kitab 

silsilah level 2) 

4 Tadribat  6  1. Kitab nahwu 

lilmustawa tsani 

(kitab silsilah). 

2. As-shorf Lil 

Mustawa Tsani 

(kitab silsilah). 

5 Al-Imla wal Khat 2  Al-kitab Lilmustawa 

Tsani (kitab silsilah) 

6 Ta‟bir syafahiy 4  At-Ta‟bir lilmustawa 

tsani (kitab silsilah) 

 Ta‟bir tahriri 2  At-Ta‟bir lil mustawa 

tsani (kitabus silsilah) 

 Jumlah SKS 25   

 Jumlah mata kuliah 7   

 

Program : al-I‟daad al-Lughawiy 

Level  : 3 

No  Mata Kuliah SKS Wajib Hadir 

Persemester 

Buku Wajib 

1 Al-Qur‟an (Tafsir & 

tilawah) 

2  Duruus Minal Qur‟an 

Al-Karim lil Mustawa 

Tsalits (kitab silsilah) 

2 Al-Hadits 2  Al Hadits Mustawa 

tsalits (kitab silsilah) 

3 Fiqh  1  Al-Fiqih lil mustawa 

tsalis (kitab silsilah) 

4 At-Tarikh Al-Islamiy 1  Shuarun min At-

Tarikh Al-Islamiy lil 

Mustawa Rabi‟ (min 

Awwali At-Rasul) 

5 Al-Tsaqofah 1  At-Tsaqofah lil 

Mustawa Tsalits 



 

 

   
 

(kitab silsilah) 

6 Fahmul Maqru‟ 3  Al-Qiro‟ah lil 

Mustawa tsalits (kitab 

silsilah) 

7 Al-adab 3  Al-adab lil mustawa 

tsalis (kitab silsilah) 

8 Ta‟bir Syafahil 3  At-Ta‟bir lil Mustawa 

Tsalits (kitab silsilah) 

Ta‟bir Tahriri 3  At-Ta‟bir lil Mustawa 

Tsalist (kitab silsilah).  

9 Al-Imla‟ 1  Al-Kitabah lil 

Mustawa Tsalits 

(kitab silsilah) 

10 Al-Qowaid 4  1. An.Nahwu lil 

Mustawa Tsalis 

(kitab silsilah) 

2. As-Sharf lil 

Mustawa Tsalist 

(kitab silsilah) 

11 Tuhid  1  At-Tauhid lil 

Mustawa Tsalis (kitab 

silsilah) 

 Jumlah SKS 25   

 Jumlah Mata Kuliah 11   

 

Peogram : al-I‟daad al-Lughawiy 

Level  : 4 

No  Mata kuliah SKS Wajib Hadir 

persemster 

Buku Wajib 

1 Al-Qur‟an Al-Hdist 2  Durusun Minal 

Qur‟an Al-Karim lil 

Mustawa Robi‟ 

2 Al-hadist 2  Al-Hadist lil Mustawa 

Robi‟ (kitab silsilah) 

3 Fiqih  1  Al-fiqih lil Mustawa 

Rabi‟ 

4 At-Tarikh al-Islam 1  Shuar Min At-Tarikh 

lil Mustawa Rabi‟ 

(Min Khualafa 

Risyidin hatta akhir) 

5 At-tsaqofah 1  At-Tsaqofah 

Islamiyah lil Mustawa 

Rabi‟ 

6 Ushulul fiqh 1  Usul fiqih syekh 

muhammad shaleh 



 

 

   
 

Al-Utsaimin) 

7 Al-Balagah 2  Al-Balagah 

wannaqdu lil 

mustawa robi‟ 

8 Al-Adab 2  Al-Adab lil Mustawa 

Rabi‟ 

9 Ta‟bir syafahy 3  At-Ta‟bir lil Mustawa 

rabi‟ (kitab silsilah) 

 Ta‟bir Tahriri 3  At-Ta‟bir lil Mustawa 

rabi‟ (kitab silsilah) 

10 Imla‟ 1  Al-kitabah lil 

mustawa rabi‟ 

11 At-tauhid 1  At-tauhid lil mustawa 

rabi‟ (kitab sislsilah) 

12 Fahamul maqru‟ 2  Al-qiro‟ah lil 

Mustawa rabi‟ (kitab 

silsilah) 

13 Al-Qawaid 3  1. An-Nahwu 

lil Mustawa 

robi‟ (kitab 

sislsilah) 

2. As-Sharf lil 

Mustawa 

robi‟  

(kitab 

silsilah). 

 Jumlah SKS 25   

 Jumlah mata kuliah 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

Foto-foto Keadaan Ma‟had Kholid Bin al-walid 

Ruang perpustakaan 

 

 
 

 
 



 

 

   
 

 
 

 
Ruang laboratorium 

 



 

 

   
 

 السَتة الذاتية


