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إدارةمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةباجامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامالباحثيبحثعن
.ألنهيطبقمنهجاملعهد،الكليةوقسمتعليماللغةالعربية

البحثفهىمايلى:أما الباحثىفهذا ملعرفة(1األهدافالىتأرادأنحيصلإليها
(ملعرفةتنظيم2اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامقسمتعليماللغةالعربيةبيفختطيطمنهجتعليم

العربيةبيفمنهجتعليم اللغة تعليم ماترامقسم احلكومية اإلسالمية تنفي3اجلامعة ملعرفة ذمنهج(
يف(ملعرفةتقوميمنهجتعليم4اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامقسمتعليماللغةالعربيةبيفتعليم

العربيةب اللغة تعليم ماترامقسم احلكومية اإلسالمية يفاجلامعة العربية اللغة تعليم منهج تنظيم .
منهج مجع هو احلكومية اإلسالمية التعليماتالوالدراسيةالدوراتاجلامعة مع للمعهد دراسية

(INS)التعليمات مع للكلية الدراسية الدورات الثانية .(TAR)التدريبية الدورة ثالثابرنامج .
.(PBA)التعليماتللدراسةالتخصصاتمع

العربيةهيخطواتيف البحثيفإدارةختطيطمنهجتعليميفقسمتعليماللغة ونتيجة
الطالبو3(حتديدحمتوىمنهج2(حتديدأهداف1ختطيطمنهجتعليمهي (حتديدالتوجيه

 هي ماترام احلكومية اإلسالمية باجلامعة العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج تنظيم (1إدارة
ا تعيني التعليمية 2ملادة التعليمية املادة مراقبة )3 التعليمية املادة تقسيم )4 الوقت تعيني )5)

حتديداألهداف(1صناعةاجلدوالتعليموإدارةتقوميمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةهي
 ميومجعاملعلومات.(إختياركيفيةتقو3(تعينيتقومييفمهارةاملعريف،الفعايلواملعياري2تقومي



 
 

 ي
 

 ABSTRACT 

Rangga Iskandar Julkarnain, 2016, the management of Curriculum 

Learning Arabic in IAIN Mataram, thesis, masters of Education in 

Arabic, postgraduate UIN MALIKI Malang. Supervisor 1) Dr. H. 

Munirul Abidin, M.Ag and Supervisor 2) Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag. 

 

Keyword: Manejement curriculum, learning Arabic 

Curriculum management is the process of a joint venture to make way for 

pencapain the purpose of teaching with point heavy on efforts, improve the 

quality of teaching and learning interactions. Curriculum management Curriculum 

management system something cooperative, komperehensif, systematic, and 

systematic in order to realize the goal of curriculum in the implementation of 

curriculum management should be developed to be appropriate to the context thus 

researchers interested in researching the management of Curriculum Learning 

Arabic in IAIN Mataram where IAIN embraced three curriculum learning 

curriculumInstitute (INS), curriculum faculty (TAR) and curriculum Department 

of education Arabic (PBA) 

From the explanation above, researchers formulate research objectives as 

follows: 1) To know the planning curriculum learning Arabic in IAIN Mataram 2) 

to know the organizing curriculum learning Arabic in IAIN Mataram 3) to know 

the Arabic language learning curriculum implementation in IAIN Mataram 4) to 

know the Arabic language learning curriculum evaluation in IAIN Mataram 

As for the type of approach this thesis is the qualitative field research to 

know the State approach to the description of the analysis because it will analyze 

the management curriculum of educational learning Arabic IAIN Mataram well 

from planning, organizing, implementing and evaluation of curriculum education 

learning Arabic IAIN Mataram. 

The results of the research of management planning a curriculum of 

learning the Arabic language is a set of planning steps as follow : 1) determine the 

purpuse of the department of education Arabic 2) determine the contents of the 

curriculum 3) determine the guidance to studdents 4) determine the evaluation 

tool from the deperment of education of arabic and managed as follows : 1) 

determine course 2) oversees the courses 3) division courses 4) determine the time 

learning schedulu ereation as for managed learning curriculum evalation as 

follows : 1) specfity the purpose of the evaluation the evaluation tool 2) determine 

cognitive ability, effective fits and psychomotor 3) choose stratege evaluation and 

data collection. 
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ABSTRAK 

Rangga Iskandar Julkarnain, 2016, Manajemen Kurikulum Pembelajaran 

Bahasa Arab di IAIN Mataram, Tesis, Magister Pendidikan Bahasa 

Arab, Pascasarjana UIN MALIKI Malang.Pembimbing 1) DR. 

H.Munirul Abidin, M.Ag dan Pembimbing 2) DR. H. Miftahul Huda, 

M.Ag.  

Kata Kunci: Manejement kurikulum, pembelajaran bahasa Arab 

Manajemen kurikulum adalah proses usaha bersama untuk memperlancar 

pencapain tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas 

interaksi belajar mengajar. Manajemen kurikulumpun sesuatu sistem pengelolaan 

kurikulumyang kooperatif, komperehensif, sistematik, dan sistematik dalam 

rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan dalam pelaksanaan 

manajemen kurikulum harus di kembangkan harus sesuai dengan konteks maka 

dari itu peneliti tertarik untuk untuk meneliti Manajemen Kurikulum 

Pembelajaran Bahasa Arab di IAIN Mataram yang dimana di IAIN Mataram 

menganut tiga kurikulum pembelajaran yaitu kurikulum institute (INS), 

kurikulum fakultas (TAR) dan kurikulum jurusan pendidikan bahasa Arab (PBA) 

Dari penjelasan diatas peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagaimana 

berikut ini: 1) Untuk mengetahui perencanaan kurikulum pembelajaran bahasa 

Arab di IAIN Mataram. 2) Untuk mengetahui pengorganisasian kurikulum 

pembelajaran bahasa Arab di IAIN Mataram. 3) Untuk mengetahui implementasi 

kurikulum pembelajaran bahasa Arab di IAIN Mataram 4) Untuk mengetahui 

evaluasi kurikulum pembelajaran bahasa Arab di IAIN Mataram 

Adapun jenis dan pendekatan penilitian dalam tesis ini adalah kualitatif untuk 

mengetahui keadaan lapangan penelitian dengan pendekatan deskripsi analisis 

karena akan menganalisis manejemen kurikulum pembelajaran pendidikan bahasa 

arab IAIN Mataram baik dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan 

evaluasi kurikulum pembelajaran pendidikan bahasa Arab IAIN Mataram. 

Hasil penelitian dari manejemen perencanaan kurikulum pembelajaran bahasa 

Arab adalah menetapkan langkah-langkah perencanaan sebagai berikut : 1) 

menentukan tujuan dari jurusan pendidikan bahasa Arab 2) menentukan isi dari 

kurikulum 3) menentukan bimbingan kepada mahasiswa 4) menentukan alat 

evaluasi dari jurusan pendidikan bahasa Arab dan menejemen penggorganisasian 

sebagai berikut: 1) menentukan mata kuliah 2) mengawasi mata kuliah 3) 

pembagian mata kuliah 4) menentukan waktu pembelajaran 5) pembuatan jadwal 

pembelajaran adapun menejemen evaluasi kurikulum pembelajaran sebagai 

berikut: 1) menentukan tujuan dari evaluasi 2) menentukan alat evaluasi sesuai 

kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik 3) memilih stratege evaluasi dan 

pengumpulan data. 
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 األول الباب

 اإلطار العام
 مقدمة .أ 

اإلدارةقدظهرتمعبدايةاستقراراإلنسانعلىاألرض،كمارصدتمظاهرإن
للعمليةاإلداريةمناحلضاراتالقدميةيفخمتلفالصعوروتعددالرغباتواألهدافو
املطموحاتالىتيسعىاإلنسانإىلحتقيقهايفهذاالعمراحملدود،تتطلبمنهأنميارس

.2الذييساعدهعلىحتقيقمالهيفهذهاحلياةاإلدارة،وباألسلوباملناسب
إذاتركاإلنسانأمورهتسريبصورةتلقائيةعشواعيفإنهيبددكثريا منزمنهووقته
يف احلالية بصورهتا اإلدارة ظهرت و أهدافه إىل الوصول دون العمر كثريا من وبالتايل

.3الصناعييفأورباالنصفالثاينمنالقرنالتاسععشرمعظهراجملتمع
و اإلقتصادية و الثقافة و اإلجتماعية علىجوانباحلياة كبرية إنللتعليمأمهية
التجمع إىل متتد وإمنا فحسب الطلبة على أثاره تتوقف ال املنهج فإنالتطوير الدينية،

عنبكفاءةجوانبه.واملنهجيفجمالتعليماللغةالعربيةكلغةثانيةهوتنظيممعنييتم
طريقهتزويدالطالبمبجموعةمناحلقائقواخلرباتواألنشطةاملعرفية،والوجدانية،
والنفسحركيةالىتمتكنهممناإلتصالباللغةالعربيةاليتختتلفعنلغاهتمومتكنهممن

 4.فهمثقافتهاوممارسةأوجهالنشاطالالزمةداخلاملؤسسةالتعليميةأوخارجها
ت يف البحث النطاقإن الواسعة البحوث من أجنبية كلغة العربية اللغة عليم

من أداة ألنه املنهج، هي عنها تستغين ال اليت العناصر ومن مشكالهتا. وتعددت
األدواتاملهمةيفجناحتعليماللغةالعربيةومشكالتيفتعليماللغةالعربيةهيعدم

اللغةالعربية،منهاصعوبةاملعّلمأووجوداملنهجسيؤديإيلظهوراملشكالتيفتعليم
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املدرسةيفتقدميالتعليماجليد،وعدمتوزيعاملوادالّدراسيةلكّلفصل،وعدمالتناسب
إىل حتتاج العربية اللغة ألّن التعليمية الوسائل استخدام يف التناسب وعدم املنهج، يف

ينحص ال العربية اللغة تعليم ألّن ذالك و اجليد، إىلاملنهج املعلومات إيصال على ر
 5.الدارسنيفحسب

أنواعالتطويريفاملنهجهوالتحديداملؤسسعلىالعمليةأوتطبيقفيه.ويركز
و الفصل داخل التعليم عملية مبالحظة التعليم، بتخطيط يتعلق فيما التطوير هذا

خدميفاملدارسخارجه.وهذامصدرهتطويرمنهجاللغةالعربيةومليكناملنهجاملست
من لكثري املقرر الكتب قراءة على يقتصر العربية اللغة تعليم من اهلدف ألّن شامال،

6.املواداملدروسةوفهمها
القدميةقدركزتعلىاملعّلموجعلتمنه العربيةكانتاليمرتبية أسساملنهجاللغة

رإىلالتلميذاملتلقي.أماالعنصرالرئيسييفالعمليةاليمرتبويةمنحيثاملثالينيدونالنظ
اليمرتبيةاحلديثةفإهّناتنادىباليمرتكيزعلىالتلميذوجعلهاحملوراألساسيواهلدفالرئيسي
اليتتيمرتكزعليهعمليةالتعلمفهيهتتمخبرباتالتلميذالسابقةواملدركاتاحلسيةاليتمر

فالتدريسنوعمنالتوا منواقعالبيئةاليتيعيشفيها أوالتبادلالفكريبنيهبا صل
املعّلموتالميذهويتميفالغالبللتلميذإدراكحمتوىهذااإلتصالعنطريقةاحلواس،
للمنهجو األسسالنفسية واألسساملقيمرتحيفاملنهجالتعليميهياألسساليمرتبوية،

.7األسساإلجتماعية)الثقافية(للمنهج
عربيةباجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامبوحودتطويراملنهجيفقسمتعليماللغةال

جلهودالراميةزيادةالقدراتالطالبالناطقنيباللغةالعربيةاملتخصصنييفمعملاللغة
وحدة40تعليماللغةالعربيةيدعمهوجودخمترباللغاتاملالئمة.خمترباللغةوحدهاقد
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6
Omar Hamalik, Pengembangan Kurikulum: Dasar-Dasar Dan Perkembangan Kurikulumnya, 
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ضافةإىلذلك،خمترباللغاتجمهزةإلوباتعينياجلدولباملعداتاخلاصةبكلمنها.من
باألشرطةواألقراصاملضغوطةواألقراصاليتتتكلماللغةالعربية

مناهج التنظيمي اهليكل اإلسالميةيتألف باجلامعة العربية اللغة تعليم قسم يف
منالدوراتالتدريبيةاليتجيبأنيتبعهااحلكوميةماترامعلىالّدراسيةاجملمعالعلمي

يهدفماّدةالّدراسية.يفكّليةقسمتعليمباجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكلطالب
إىلتزويدالطالبمرةواحدةهبدفتشكيلاألحرف)بناءالشخصية(اليتاملنصوص

8اإلسالمية.عليهااألساسياتللقيامبالدراسة
 الكلية الّدراسية كلطالبومدرسماّدة يفاليتجيبأنيتبعها التدريبكلية

أعضاءاجملتمع .خمتلفاإلدارات الدوراتالتدريبيةيهدفإىلإعدادالطالبليصبحوا
،فضالعن(الذينلديهمالقدرةاألكادمييةوللمؤمننيوكرساملهنيني)شخصيتهالنبيلة

والتكنولوجيا،والسيما "أنتكونقادرةعلىصياغةوتنفيذوتطوير"العلوماإلسالمية
.استنادا إىلتعاليماإلسالم(دراساتاليمرتبيةاإلسالمية)يفجمالالعلوماليمرتبويةلإلسالم

كلطالبيف ختصيصاليتجيبأنيتبعها الّدراسية ماّدة اللغةأما تعليم قسم
الدوراتالتدريبيةيهدف .كليةاليمرتبيةاملعلمنيالعربيةباجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

وللمؤمننيإىل األكادميية اجملتمعالذينلديهمالقدرة أعضاء الطالبليصبحوا إعداد
فضالعنأنتكونقادرةعلىصياغةوتنفيذوتطوير(وكرساملهنيني)شخصيتهالنبيلة

والتكنولوجيا،والسيمايفجمالتعليمالعلومالعربيةتعليماللغةالعربية ""العلوماإلسالمية
.إىلتعاليماإلسالمدراساتاستنادا 

ورأىالباحثيفترتيبتطبيقاملنهجشعبةالتدريساللغةالعربيةيفهيكلاملنهج
قسمتعليماللغةالعربيةباجلامعةاإلسالميةاحلكوميةيفماترامأّنترتيباملنهجمنماّدة

خت الّدراسية ماّدة و الكّلّية الّدراسية ماّدة العلمي، اجملمع ماّدةالّدراسية كّل و صيص

                                                           
8
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يف املنهج تطبيق من املزايا من هذه و العربية اللغة التدريس شعبة يف تعّلم الّدراسية
اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةيفماترام.

اللغةالعربيةبوصفهالغةأجنبيةحيتاجتعليمهاإىلاملنهجاجليد،وذالكألّنتعليم
املعلو إيصال على ينحصر ال العربية إىلاللغة يتعدى بل فحسب الدارسني إىل مات

أنشطته يف العربية اللغة الدارسون يستخدم حيث املستمر، اللغة التعويد و التدريب
اليوميةحىتميكنبذالكالتواصلمعالناطقنيهبا.

 البحث أسئلة .ب 
:اعتمادعلىخلفيةالبحثالسابقة،حيددالباحثأسئلةالبحثكمايلي

اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةقسمتعليماللغةالعربيةبفيتعليممنهجكيفختطيط .1
 ؟ماترام

العربيةبفيمنهجتعليمكيفتنظيم .2 اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةقسمتعليماللغة
 ؟ماترام

تقومي .3 تعليمكيف العربيةبمنهج اللغة تعليم احلكوميةفيقسم اإلسالمية اجلامعة
 ؟ماترام

 هداف البحثأ .ج 

 املشكالتاليتركزالباحثيفهذاالبحث،كانأهدافالبحثهي:مطابقا مع
اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةقسمتعليماللغةالعربيةبفيمنهجتعليمملعرفةختطيط .1

 ماترام
تنظيممنهجتعليم .2 العربيةبفيملعرفة اللغة احلكوميةقسمتعليم اإلسالمية اجلامعة

 ماترام
تعليم .3 منهج تقومي فيملعرفة العربيةبقسم اللغة احلكوميةتعليم اإلسالمية اجلامعة

 ماترام
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 فوائد البحث .د 
أماالفوائداليتيقصدهاالباحثيفهذاالبحثهي:

الفوائدالنظرية:ومنحتصيلحتليلالباحثيفالفوائدالنظريةيفهذاالبحث .1
اللغةالعربيةلزيادةخزائنالعلوميفإدارةمنهجتعليماللغةالعربيةيفقسمتعليم

العربيةب اللغة تعليم قسم يف خصوصا و احلكوميةاجلامعةعموما  اإلسالمية
 ماترام

أنتكوننتيجةوزيادةاخلرباتواملعلوماتيفالفوائدالتطبقية:رجىالباحث .2
تنفيذ تنظيمختطيط، تقومي، تعليمو فيقسم العربية اللغة تعليم إدارةمنهج يف

 اللغةالعربية
 حدود البحث  .ه 
1.  يف البحث حدود : املوضوعية فيقسمدارةإاحلدود العربية اللغة تعليم منهج

اجملمعي الّدراسة تقوميماّدة تنظيمو  العربيةيفحبثعنختطيط، اللغة تعليم
العلمي،ماّدةالّدراسةالكّليةوماّدةالّدراسةختصصفيمنهجتعليماللغةالعربية

 اإلسالميةاحلكوميةماتراماجلامعةعربيةبيفقسمتعليماللغةال
احلدوداملكانية:حددالباحثيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامنظرا بأن .2

الّدراسية ماّدة من املنهج ترتيب طّبق الذي اجلامعة أحدى من اجلامعة هذه
 اجلامعية،ماّدةالّدراسيةالكليةوماّدةالّدراسيةختصص

الزمناحل .3 دود : ية عن العلمي بالبحث القيام الباحث التعليمدارةإبدأ منهج
العربية اللغة التدريس شهرشعبة يف ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف

 سبتمرب
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 الدراسات السابقة  .و 
فسفا رسيت ،2015 فندارا ، سنن اجلامعة يف العربية اللغة تعليم منهج إدارة

جوغجاكرتاتبحثعنحبثإدارةمنهجتعليماللغةالعربيةواستخدمتالباحثةرسيت
البحثنتيجةفسفاعنالبحثميدينو العربيةالقيامبالفعلاللغةتنفيذاملناهجهذا

 اليت تكون أن جيدة تعلم منهج تنفيذ مت ختطيطوأنه هي: مراحل، أربع إىل تنقسم
وتنفيذوتنظيموتقييمولكنهناكعقباتيفالتنفيذبسبباحلصولعلىطالبالتعلم

.املرافقوالبنيةالتحتية
 حمبوب، 2013علي ، تربيةاملنهجإدارة تعليم علياويف مدرسة يف الوطنية

املنهجعموما يستخدممبدخلونوجريي البحثالنوعيوالوصفييتحدثعنإدارة
الباحثعليحمبوب استخدم الوطنيةاملنهجإدارة واليمرتبية هيالبحثنتيجة يفتعليم

العام واملدعي واملنهج، برتا، أن اجلنسية على للحصول الدراسي املنهج املعلم إعداد
اإلقليميباملواطنةوالتعلمالتعلمأهدافلتشكيلمواقفكيبيدىمتدينالقانوناملنطبق
واملناقشات احملاضرات أساليب استخدام من واملزيد عالية ناسيناليسمي روح وتشكل

.بلوماالنتهاءإىلأقصىحداملنهجتوالتقييمواستخالصاملعلوما
إدارةمنهجتعليماللغةالعربيةيفالشعبةالتدريساللغة،2012،عارفويدودوا

 ويبحث جوغجا حممدية اجلامعة يف العربيةالعربية اللغة تعليم املنهج اجلامعةعن يف
امعةحممديةجوغجاهواستخدممدخلالبحثيفإدارةمنهجتعليماللغةالعربيةيفاجل

التشكيلاجلانيبمدرس تنيجةمدخلالبحثوصفيوتقومييو تظهرالبحوثأن
سيدأصحاب العربيةهوالغايةاملعايرييفمدةمؤهالتاألكادمييةاليتمعظمها اللغة
الصلة ذات التعليم خلفياهتم من معظم ولكن العربية(، اللغة لتدريس )ماجستري

يسويديرعمليةبتدريسهمالربامجيتمتدريساللغةالعربية،بشكلعام،والعمليةوالتدر
واإلرشادات واملواد املفاهيم ، أتسموسفريي التعلم مثل جيدا عاليا التعلم
والوسائط والتقييم واالختبار التدريس، وأساليب األنشطة ودعم واالسيمرتاتيجيات،
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املستخدمة،ومعذلك،بعضمتديد،بعضالنقاطالتقمبتشغيلجيدألمثلة،واملناهج
.لمموادمصممةكذلكالدراسية،املنهج،تع

اإلسالمية باجلامعة العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج إدارة عن حبثي أما
العربيةوهذهمتشاهبةمعالبحث احلكوميةماتراميبحثعنإدارةمنهجتعليماللغة
السابقةعموماوخصوصايفحبثيالباحثيبحثعنإدارةمنهجتعليميفقسمتعليم

عربيةباجلامعةاإلسالميةاحلكوميةيفختطيط،تنظيموتقومييفمنهجتعليميفاللغةال
الباحثقسمتعليماللغةالعربيةباجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامواستخدمالباحث

 املدخل البحث ميدان(pendekatan kulitatif)النوعييف يف وقع الذي احلقائق ملعرفة
تطبيق كيف : منها مالبحث التخطيط، حيث من الثالثة الدراسي وتنظيمنهج

التحليليالتقومي الوصفي التصميم هو البحث هذا نوع (deskriptif-analitis)وأما ألن،
إدارةمنهجتعليماللغةالعربيةيفقسمتعليماللغةالعربيةاجلامعةوصفيوحتليليمنظمني

الباحثحي،واإلسالميةاحلكوميةماترام وصفالعناصراألساسيةكماهي،والاولهبا
الفروض لتحقيق يوجه منإفو الوصفي التصميم إن التصميم هبذا البحث عملية ن

والبحثتتضمنعلىالعرضوالكتابةوالتحليلوالتفسريعنالوقائعيفاحلالاملستقبل
ديفيستخدمالباحثهذااملنهجكماأنهيعتمدعلىدراسةالواقعأوالظاهركماتوج

الواقعويهتمبوصفهاوصفادقيقاويعربعنهاتعبرياكيفيا.
 تحديد المصطلحات .ز 

املصطالحات عن الشرح البحث، موضوع مع مطابقا هنا املصطلحات حتديد
بعد،وحتديداملصطلحات شيءمهمةملساعدةالقارئيففهمهذهاملصطلحاتفيما

املتعّلقةمعاملوضوعكماتلي:
املنهج .1 مجيعاألعمالعمليةلتسهيلحتقيقأهدافالتدريسمعهيإدارة

ونقطةثقيلةعلىاجلهوداملبذولة،وحتسنينوعيةالتدريسوالتعلمالتفاعالت
 .ظمةن،منهجيةومتعاونيةالدراسيةاملنهجميكنتفسريهعلىأنهنظامإدارة
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العربيةللناطقنيتعليماللغةالعربية،يفهذاالسياقأنعمليةالتعليماللغة .2
طريقة كيف و املتعلمة، املواد حمتوى و حلصوهلا، أهداف هناك بغريها
تدريساملستعملةيفالتعليموالتقومي.واملتعلميفتعليماللغةالعربيةمطلوب
، املعريف جهة من إما التعليمية األنشطة من شيء كل يف اجلهد على

 والوجداين،والنفساحلركي.
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 الثاني الباب

 اإلطار النظري
 المبحث األول : منهج تعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربية تعريف المنهج . أ
 فإن جدلية، مسألة ميثل الذى هو املنهج بتخطيطتعريف عالقة ذو املنهاج

 )برت يتعلمون الذين من1980نشاطات تتطلق اليمرتبوي املنهاج تعريفات لكن و )
.9األساسالذيينطلقمنهالتعريفذاته،فإذانظرناإىلاملنهاجعلىأنهخرباتتعليمه

األربعة العناصر وهذه عناصر، أربعة مكوناته األساسي الدراسي للمنهج إن
وهياألهدافالتعليمية،وحمتوىاملنهج،وأنشطةZaes))تبيهددهازايسكربهانالكا

التعلم،والتقومي.وهناكمنيقولمخسة،إنتكويناملنهجأعالهيسريإىلعنصرآخر
وهوالتدريس)التعليمأوالوسائلالتعليمية(،حيثيرىالبعضجعلهعنصوراأساسيايف

و واحملتوى األهداف جبانب )طرائقاملنهج التعليمية أنشطته جبانب متضمنا التقومي،
التدريس(اليتيقومهبااملعلمعادةفرصوأنشطةالتعلمحيثتصبحمكوناتاملنهجيف
هذهاحلالةهي،األهداف،واحملتوىوأنشطةالتعلم)طرائقالتدريس(،والتعليم)الوسائل

ت اليت الوثيقة الصلة وبالرغم التقومي. يتحققالتعليمية(، حيثال بالتدريس املنهج ربط
جمموع جتسد للتدريس سابقة مكتوبة حطة يبقى املنهج فإن اآلخر، دون إحدامها
املعارفواخلرباتتأتىبقصدتعلمهامنالتالميذ،أمالتدريسفهوعمليةتنفيذيةيقوم

وهبذافإنهبااملعلمبعدذلكليمرتمجةعناصراملنهجإىلمهاراتحمسوسةلدىالتالميذ.
واحملتوى، األهداف، وهي تنحصر الفصل هذا يتناوهلا اليت املنهج مكونات

 .Zaes))وأنشطة/نشاطاتالتعلم،والتقومي،نفسماذهبزايس


                                                           
18،ص.(2004عمان:دارمسريةللنشروالتوزيع،)،أساسبناءاملناهجاليمرتبويةوتصميمالكتابالتعليمي،حممدحمموداخلولدة9
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 األهدافمكونات منهج اللغة العربية،  ب.
ومنحياته،مماالشكفيهأنلكلفردهدفأومقصدوغرضيسعيإليهيف

املعلومأنكلسلوكإنساينهوسلوكمنائي،أييهدفلغايةمعينةأويسريلتحقيق
وضوح األهداف وتلك الغايات هذه إيل للوصول اإلنسان جناح من يزيد ما غاية

نفسها. واألهداف حياةالباحث10الغايات يف مصدرا يكون أن البد األهداف إن ،
أخ شيء أي أو باملنهج وكذلك حتديداإلنسان اهلدف؟ لتحديد أمهية هناك ر.هل

:نعممهم،مهمأنناحندداهلدفألنوغريمهم؟بالطبعاإلجابةستكوناهلدفمهمأ
أمامنا األهداف مادامت هبا نقوم اليت اإلجراءات مجيع لنا حيدد مسرينا، لنا حيدد

مرسومة.
يقومونهبا.وقددفنتيجةلليمرتمجةاحلرفيةاليتلقدأخطأالبعضيفتعريفهم،اهل

هذه إىل اإلشارة بنا وجتدر التحديد، وعدم اللبس إىل يؤدي مما قصد، دون خيطئون
املفاهيماملختلفةقبلأنتصلإىلمعىناهلدفالتعليميالذينقصدبهتلكالصياغة
اليتتعربيفدقةووضوحعنالتغرياملرجوحدوثهيفشخصيةالفرداملتعلمنتيجةملرورة

.11ةتعليميةأوموقفتعليميخبرب
األغراضأواألهدافالعامةتعتبمثلالبوصلةتعطينااجتاهاتسريفيهأومعيارا
توجديف اوأهدافاملادةالغاية عليها العاملاليتمتر مبثابة فاألهدافالعامة يرجعإليه

 .األعراضالعامةواألهدافاخلاصةمكانمابنياألهدافأو

اخلا التالميذ،األهداف مع الدراسة غرفة داخل املعلم عمل توجه اليت هي صة
إ أهداف للخاصة وتعىنفاألهداف يفجرائية: ويقيسه املعلميفاحلصة به مايقوم كل

12هنايتها،ويصبحالتلميذقادراعلىأدائهبعدأنتكتملفيمرتةتعلمه.

                                                           
 .100،ص.2000(،األسكندرية:نوراإلسالم،)المناهج المعاصرةفوزيطهإبراهيمورجبأمحدالكلزه,10
 .101............ص.املناهجاملعاصرةفوزيطهإبراهيمورجبأمحدالكلزه,11
.102.............ص.املناهجاملعاصرةفوزيطهإبراهيمورجبأمحدالكلزه,12
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يتعلق2003سنة20مامصادراألهداف؟لقدقيليفالدستوراإلندونسيرقم
:اليمرتبيةهيالعمليةاألولالفصلاألولاأليةاألوىلبالنظامالدراسياحلكومييفالباب

الواعيةواملعتمديةحلصولبيئةالتعلموالطريقةالتدريسلينشطالتالميذأنيتطّورونقّوة
،ةلكرمينفسيتهمحلصولعلىقّوةالدينيةوقيادةالنفسيةوالّشخصيةوالذكاءواألخالقا

من األوىل الوظيفة فإن التعريف، هذا على والبلد.بناء واألّمة واجملتمع لنفسهم وقدرة
األّمة. اليمرتبية يف املكانة اإلنسانية وحضارة العريكة ويصنع القدرة التطور هي اليمرتبوي

اإلنساناملؤمنوالتوّقىهللاألحد،باألخالقواألهدافهيليطّورقدرةالتالميذليكون
 صحةاجلسمّيةوالروحّيةوالعاملوالعاملواملتضلِّعواخلالقواملستقلواملسؤولّية.لكرمية،الا

البل األسلكل حبسب اخلاصة األهداف عنده األندونيسيد عند البلد، بناء س
يفة،ألناألهدافاليمرتبويةسوالفلسلفةاألندونيسيهدافاملنهجتبىنمنبيايناألساأل

اليمرتبوي البلد.األهداف األهداف من هي منةالوطنيةاألندونيسي مباشرة ُسِبكت
األهدافاليمرتبوي تطوير على دليال املؤسسةاحلكومة األهداف األهدافياخلاصة. هي ة

تقصدهبااملؤسسة،علىالتعليمالنظاميأوغريالنظامي.
 اليمرتبويةتصنيف للنشاالعامةاألهداف تضمن اليت عاماوهي توجيها اليمرتبوي ط

 وهي وأعم, أمشل أهداف السياسحيقق بأبعادها القومية واإلقتصاديةاألهداف ة
واإلجتماعية.

فلسفة مع متمشية اليمرتبوية األهداف يكون :أن التعليمية األهداف شروط
املتعلم،اجملتمع طبيعة اليمرتبوية األهداف حتديد يف يرعي أن حتديدها، يف تراعي أن

ينبغييف،اليمرتبويةطبيعةالعالقةبنياملؤسسةاليمرتبويةوالبيئةاليتتوجدفيهالألهداف
.13حتديدنااألهدافاليمرتبويةأالننسيثقافنتنا

األ اشتقاق التعليميةمصادر ألهدافهداف كمصدر واليمرتبية اجملتمع فلسفة :،
ليةكمصدرلتحديداحلياةوالبيئةاحمل،دراسةاملتعلم)التلميذ(كمصدرلتحديداألهداف

                                                           
106............ص.املناهجاملعاصرةفوزيطهإبراهيمورجبأمحدالكلزه,13
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سيكولوجيةالتعلمكأحدمصادر،املادةالدراسيةكمصدرلألهداف،األهدافاليمرتبوية
اشتقاقاألهدافاليمرتبوية

البشريوقال يفمقررمناهجوطرقتدريسجبامعةاإلمامحممدبنحممدشديّد
لمني،طبيعةسعوداإلسالميةأناملصادراشتقاقاألهداف:طبيعةاجملتمع،طبيعةاملتع

املادة،طبيعةالعصر.
معلوماتية،مشكالتعاملية، ثورة تقين، العصرمصدريفتفجرمعريف، طبيعة

مشكالتحروب،مشكالتصراعات.،مشكالتبيئة،مشكالتتلوث
اجملتمعوهناك هو اجملتمع طبيعة ، العصر وطبيعة اجملتمع طبيعة بني اختالف

العصر طبيعة أما املنهج، املعريفليسيفهواحمليطالذيسيطبقفيه التفجر ؛ أوسع
هذااجملتمع،التقنيةليستيفهذااجملتمع،الصراعاتواحلروبليستيفهذااجملتمع،

 .14جملتمعاملشاكلالبيئيةليستيفهذاا

جيبأنتستنداألهدافإىلفلسفةتربويةاجتماعيةهيمعايرياألهدافاليمرتبوية
جيبأنيراعييفحتديداألهدافاليمرتبوية،جيبأنتكوناألهدافواقعية،سليمة

املتعلم عنه،طبيعة والذيعربنا الذينعيشفيه جيبأنتسايراألهدافروحالعصر
جيبأنيشيمرتكاملعنيون،جيبأنتكوناألهدافسلوكية،لوجيابأنهعصرالعلموالتكنو

15.باألهدافمجيعايفحتديدهاواإلقتناعبها
أن األهدافالعامةهي: أناملعايريواألسساليتينبغيأننراعيهعندصياغة
تراعي أن اجملتمع، بواقع مرتبطة تكون أن واضحة، تربوية )فلسفة( عقيدة إىل تستند

تعلم،أنتكونمتدرجةحسبقدراتاملتعلم،أنتتماشىمعروحالعصر،خصائصامل
16أنتكونهذهاألهداففيهامشول.

                                                           
30-29ص،مقررمناهجوطرقتدريسجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةد.حممدشديّدالبشري,14
.122-121............صاملناهجاملعاصرةفوزيطهإبراهيمورجبأمحدالكلزه,15

 30-29ص،مقررمناهجوطرقتدريسجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةد.حممدشديّدالبشري,16
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 يفأندونيسيا فينظامإما املنصوصعليها هياملعايريالدنيا الوطنية معايرياليمرتبية
اندونيسيا مجهورية أراضي كامل يف التعليم منو تتكون الوطنية اليمرتبية معايريمعايري

الكفاءة احملتوى، معايري القياسية، عملية العاملة، والقوى التعليم معايري البنية، معايري
.17معايريالتقييماليمرتبوي،معايريالتعليمالتمويل،إدارةالقياسية،التحتية

وسلوكاملتعلم يفمعرفة األهدافالسلوكيةهيوصفللتقرياتاملتوقعحدوثها
 .18لتعليميةوتفاعلهمعهنتيجةلتزويدهباخلرباتا

يتوقع سلوكي تغري ألن السلوكية واألهداف العامة األهداف بني متيز أن جيب
أو تدريسي، وموقف وثقافية، تعليمية خبربة ملروره نتيجة التلميذ شخصية يف حدوثه
اهلدفالذيميكنمالحظتهوالذيسوفيكونالتلميذقادراعليأدائهبعدأنتكتمل

.19فيمرتةتعلمه
املناهج تطوير يف املتخصصون اليمرتبية رجال وصياغتها بوضعها خيتص ولذلك
ميكن مث ومن الدراسي. باملنهج مباشر اتصال هلم ممن وغريهم واملعلومون املوجهون
أو سلوكية بصورة األهداف صياغة عند مراعاهتا الواجب األساسية الشروط حتجيج

أدائية.
شروطاهلدفالسلوكي)األدائي(:

إىل .1 يؤدي اهلدف غموض ألن وواضحا، حممددا اهلدف يكون أن
 اإلختالفيفتفسريه،ومنمثيفإختياروسائلحتقيقه.

 أنميكنمالحظةاهلدفيفذاتهويفنتائجه. .2

على .3 أنميكنقياساهلدف،أيقياسمديتعلمالتلميذمبعرفةماطرا
 سلوكهمنتعديل.

 
 

                                                           
17

 Di kutip dari : http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61 (diakses 20 Maret 2015) 
.37.ص،مقررمناهجوطرقتدريسجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةد.حممدشديّدالبشري,18

 .122................ص.املناهجاملعاصرةفوزيطهإبراهيمورجبأمحدالكلزه,19
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 مناألداء،إمابطريقةكيفيةأوكمية.أنحيتوياهلدفعلىاحلداألدين .4

أنحيتوياهلدفعلىفعلسلوكييشريإىلنوعمنالسلوكومستوى .5
 معنييرادأنحيققهالتلميذ.

ماأريدأنيصاغيطريقةسلوكيةفيمكناتباعاملعادلةأي أناهلدفالتعليميإذا
األدينلألداء.فيكونأن+فعلسلوكي+التلميذ+مصطلحمناملادةالعلمية+احلد

،إنمنيقدرعلىالتحليلواالستنتاجالبدوأنيكونقادرا20هدفسلوكي)أدائي(
علىالفهموالتطبيق،ولكنليسبالضرورةأنالذييستطيعالتذكروالفهميكونقادرا

علىالتحليلوالتقومي.
باليمرتكيزعلىميكنللمعلمأنجينباألخطاءالسابقةيفصياغاألهداف،وذلك

التلميذوليسمايقومبههو.وأنيوضحنوعاألداءاملتوقعأنيتكونأويظهرهالتلميذ
.21بعدهنايةتدريبتدريسه

جمموعةاملعارفواملعلوماتاليتتقدمللطالب،يفصورةمقررات.احملتوىالقدمي،
 احلديث، املاحملتوى من واملدركات والبيانات واملالحظات واألحاسيساحلقائق شاعر

حبيث وترتيبها تنظيمها ويعاد استنتاجها أو استخالصها يتم اليت واحللول والتعميمات
تكوننتاجاتخلربةاحلياتيةاليتتقدمللطالبحبيثتؤديإىلتعديلالسلوك.وتعديل
السلوكيعين:اكتسابمهارات،واكتسابقيم،وتغيريحيدثعندالطالبنتيجةهذا

 احملتوى.

الدكتوررشديطعيمةيقول:أنهجمموعاخلرباتاليمرتبويةواحلقائقواملعلوماتاليت
وأخريا عندهم تنميتها يراد اليت والقيم االجتاهات وكذلك هبا الطالب تزويد يرجى
املهاراتاحلركيةاليتيرادإكساهباإياهمهبدفحتقيقالنموالشاملاملتكاملهلميفضوء

.22يفاملنهجاألهدافاملقررة

                                                           
.125.................ص.املناهجاملعاصرةفوزيطهإبراهيمورجبأمحدالكلزه,20
.136..............ص.املناهجاملعاصرةفوزيطهإبراهيمورجبأمحدالكلزه,21
 .42ص،مقررمناهجوطرقتدريسجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةد.حممدشديّدالبشري,22
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 احملتوى اختيارإختيار يف يتمثل السليم التخطيط حنقق أن نستطيع أن لكي
وتتمثل احملتوى اختيار تراعي معايري تكونهناك فائدة، ذا احملتوى يكون احملتوىحىت

هذهاملعايريفيمايلي:
 أهدافاملنهج. .1

أنتضعيفاعتبارنا األهدافينبغيعنداختياراحملتوىاملنهجوخرباته
 العامةللمدرسة،واليتميكنحتقيقهاعنطريقهذااحملتوى.

 العلم. .2

وأنيكوناحملتوىواقعيا لإلستعمال، أناحملتوىالبدأنيكونصاحلا
وبعيداعناخليال،فاملعلوماتاليتيكتسبهاالتلميذستحققهدفامعينا،

 هذااهلدفخيدمحاجاتمعينةيفاحلياةاليومية.

 ل.امليو .3

امليول وتشبع للتالميذ، املباشر التأثري ذات واخلربات احملتوى اختيار
 وتنميةميولجديدةتتصلمبوضوعاملادةالدراسية.

 الفروقالفردية. .4

يكوناختياراحملتوىموفقاألمناطالنشاطالتعليميةللتالميذوحققاهلذه
 احلاجةاألساسية.

 مراحلالنمو. .5

 يكون أن احملتوى فكلاختيار التلميذ، ميرهبا اليت النمو ملرحلة مناسبا
واإلجتماعية واألنفعالية اجلسيمة خصائصها هلا املراحل من مرحلة

 والفعلية.

 مشكالتاحملتوى. .6

والثقافية اإلجتماعية باملشكالت ترتبط احملتوى اختيار يكون أن
 والرياضيةاملوجودةيفاجملتمع.
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 تنوعاحملتوى. .7

مناملوضوعاتاليتتتيحجيبأنيتضمنحمتوى الدراسيةعددا املادة
واستعداداته ميوله مع مايتفق بينها من خيتار ألن للتلميذ الفرصة

وإمكانياته.
 نشاطاتالتعليم .8

بهالتلميذسواء مبفردهأومبشاركةزمالئهداخليقومكلجهدالنشاطهو
العملية أهداف من هدف حتقيق يف املسامهة بقصد خارجه أو الفصل

.23اليمرتبوية
غري املعىن هذا يف وهو وطالبه. املدرس بني التفاعل عملية بأنه التدريس ُعرف

حنييعينالتعليمالتعليمألنالتدريسيعينعمليةاألخذوالعطاءأواحلواروالتفاعليف
.24العطاءمنجانبواحدهواملدرسواملعلم

تدورهذهاألنشطةيفجمالنيمها:نشاطصفيأيالذيجمالتاألنشطةاللغوية
يتمداخلحجرةالدراسة،ونشاطغريصفىأيالذييتمخارجحجرةالدراسة،ويف

:25ويةممايليدائرةهذيناجملالنيتتكونأنواعاألنشطةاليمرتبويةاللغ
 اإلذاعةاملدرسية. .1

 الصحافةالدرسية. .2

 القراءةاحلرة. .3

 املسرحوالتمثيل. .4

 اجلماعاتاألدبية. .5

 الرحالتواملناسبات. .6

                                                           
37ص.،مقررمناهجوطرقتدريسجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةري,حممدشدّيدالبش23
 80،ص.(2003دارالشروقللنشروالتوزيع،)،اللغةالعربيةمناهجهاوطرائقالتدرسيها،طهعليحسنيالدليميوالدكتورسعادعبدالكرميعباسالوائلي24

171-170م(،ص.1997–م1418،)القاهرة،مكتبةوهبيةاملنهجيفاللغةالعربيةعليإمساعيلحممد،25
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 مناذجللتعلمالنشط:

يفدرسالقرآنالكرمي.قصةسليمانمعاهلدهد. .1
يفدرسالفقه.)قضاياالوضوء(عرضالوضوء،واستنتاجالفرضوالسنن. .2
الصالة.يفصفة .3

هيمايستخدمهاملعلمأتناءالتدريسمنأدواتالتوسيلاملعلومةوتنبيتهاالوسائل
:هاعنداختيارالوسيلةالتعليميةأوإلكتساباملهارة.واألموراليتجيبمراعت

اختيارالوسيلةاملناسبةاخلاليةمناألخطاءواليتليسفيهاحمذورشرعي .1
2.  للنمو مناسبة تكون وسيلة،أن أستخدم وال الطالب؛ ويدركها العقلي

أساس اإدراكالطالبمليصلملستواها.
.مايُعرضيفالوسيلةمنمعلوماتتكونفيهامعلوماتصحيحة .3
أنتكونالوسيلةحالتهاجيدة،فالأستخدموسيلةحالتهاسيئة,أوأهنا .4

.حتتاجإىلأشياءغريموجودةيفالقاعة
للطالب؛حبيثيسمحموقعهاأنيراهامجيعالطالبأنتكونمناسبة .5

،وأنيتفاعلمعهامجيعالطالب.
أنيشيمرتكيفإعدادهاالطالب. .6
.26وقتاستخدامها .7

التدريس لتحقيقأهدافإسيمرتاتيجية عملتوضع خُمَرجاتهيخطة لكيخُترِج
"إسيمرتاتيجيةمرغوبفيها. كلمايتعلَّقبأسلوبتوصيلاملادةللطالب: تعريفآخرلـ

ما هدٍف لتحقيق علِّم
ُ
امل ِقَبِل "اإلسيمرتاتيجية":.من لـ آخر منتعريف سلسلة هي

اإلجراءاتاليتيتمختطيطهابإحكام،لتوظيفاإلمكاناتاملاديةوالبشريةيفاملدرسة

                                                           
.56ص.،مقررمناهجوطرقتدريسجبامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةحممدشدّيدالبشري,26
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مهاراتالتعلمالذايتو،ملساعدةالطالبعلىحتقيقأهدافالتعلُّم،ومتكينهممن
27أدواته،فهيإسيمرتاتيجيةتتعاضدفيهاعدةأساليبوعدةطرق.

 .طريقةاإللقاء .1

 .طريقةاملناقشة .2

 .طريقةمتثيلالدور .3

 .طريقةحلاملشكالت .4

 .طريقةالتعلمالتعاوين .5

.طريقةالعصفالذهين .6

:28إمايفطريقةتعليمالعربيةتنقسمإىل
 طريقةالنحوواليمرتمجة. .1

 الطريقةاملباشرة. .2

 الطريقةالسمعيةالشفوية. .3

 طريقةالقراءة. .4

 .الطريقةاملعرفية .5

التقوميهوالعنصرالرابعمنمكوناتاملنهجوهويلعبدورهامابالنسبةللمنهج
وباحملتوى، حتقيقها، املراد اليمرتبوية باألهداف ترتبط أساسية جوانب من يتضمنه وما

 املختلفة األنشطة أنهوطبيعة كما املعلمون، هبا يرتبطبطرقالتدريساليتتقوم وأيضا
التقومي مفهوم تأثر حتقيقها. يف التقدم ومدى التعليمية العملية بنتائج أيضا يرتبط
الدراسات بتقدم تأثر كما دعمها، على ويعمل منها ينبثق اليت اليمرتبوية بالفلسفة

اجمل سائر يف العلمي األسلوب واستخدام البشرى،اإلحصائية، والنشاط العمل االت
وبيببماأهدته"التقنيات"احلديثةإىلاليمرتبيةمنوسائلوأساليبوأدوات.

                                                           
 .74-70ص.مقرر مناهج وطرق تدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةحممدشدّيدالبشري,27
 .139–127،ص.(م1989جامعةاملنصورة:إيسيكو)،ة لقير الناطقين بها مناهجه وأساليبهتعليم العربيرشديأمحدطعيمة،28
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التقومياملستمريعينأنيكونالتقوميمستمراطوالفيمرتةتقومياخلرباتاليمرتبويةاليت
فيها يقدم وما الدراسة حبجرات املتعليمية املوافق خالل فيكون املنهج منيستهدفها

ورأىالباحثيفهذهطريقةالتقومياملستمرهيجيدةعند29أسئلةشفويةأوحتريرية.
األنشطاة أنفسهميفالفصلممارسة ألنالبدللمدرسنيوالطالبأنميارسوا تطبيقها
يف ويكون فيه نفسه وجيد يناسبه، الذي النشاط مع املتعلم تفاعل ولذلك اليمرتبوية.

استطعاملدرسأيصححيفموقعني30.اإلختباراتاألسبوعية التقومياملستمر ومنهذا
 قراءةوكتابة،اخلظءيفوضعالشكلعنالقراءةواخلطءيفاإلمالءعندالكتابة.

يقدمإليهمنخربات التقوميالشامليعينأنيكونتقومياملتعلمشاماللكلما
الدراسيأوالدرسأوالدروسيففالتقومييشملمعظمأجراءاملنهجأواملقرر31تربوية.

يوزع مواصفات جدول وفوق النهائى التقومي يكون أن ينبغي ولذلك التكوين التقومي
أسئلةهذاالنوعمنالتقوميعلىمجيععناصراملنهج.ومعىنأنيكونالتقوميشامال،

يةالىتيكسبهاأيضاأنيشتملعلىاجلوانباملعرفيةالىتيقدمهااملنهج،واجلوانباملهار
املتعلمني. لدى تكوينها على املنهج حيرص الىت الوحدانية واجلوانب للمتعلم 32املنهج

وهذااجلزءمنخصائصالتعومييفرضعلىالتقومييفجمالاللغةبإنحيققاملتعلمنسبة
وقال يفاإلختبار. حىتيصبحناجحا اللغة كلفنمنفنونوعلوم مندرجة حمددة

%ينبغيأنالتقل50عليإمساعيلحممدإذاكانالناجامناللغةالعربيةمنالدكتور
املعلمعن ملحيحق40درجة إذا %يفكلفنمنفنوناللغةوكلعلممنعلومها

املتعلمذلكفاليعتربممتازاهلذااإلختباريفاللغة.
اإلجابةاحملددة.ومنأنواعأسئلةالتقومياألسئلةاملوضوعيةيعينهبااألسئلةذات

لمالفراغاتبكلماتمناسبةحمددة،أسئلةالتكميلة،وفيهامبالءاملتعهذهاألسئلةهي:
أسئلةاإلختبارخرىبأحدالعمودينأواجملموعتني،أسئلةاملزاتكأنيصلمجالجبملأ

                                                           
174...............ص.املنهجيفاللغةالعربيةاعليإمساعيلحممد،29
174ص...................ةاملنهجيفاللغةالعريبعليإمساعيلحممد،30
174..................ص.العربيةاملنهجيفاللغةعليإمساعيلحممد،31
175ص...................املنهجيفاللغةالعربيةعليإمساعيلحممد،32
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 منبنيعدة الصحيحة املتعلماإلجابة فيممنمتعددكأنخيتار خطأ اإجاباتكلها
واحدة، (x(أوخطأ)√أسئلةالصوابواخلطأكأنيضعالعالمةاملناسبةصح)عدا

 أماممايعرضعليهمنأسئلة.

 أساس منهج تعليم اللغة العربية . ج
العملية يف الرئيسي العنصر منه جعلت و املعلم على ركزت قد اليمرتبية كانت

املتلقي.أمااليمرتبويةاحلديثةفإهناتنادياليمرتبويةمنحيثاملثالنيدونالنظرإىلالتلميذ
عملية عليه تيمرتكز اليت الرئيسي اهلدف األساسيو احملور وجعله التلميذ على باليمرتكيز
التعلمفهيهتتمخبرباتالتلميذالسابقةواملدركاتاحلسيةاليتمرهبامنواقعالبيئةاليت

كريبنياملعلموالتالميذهويتميفيعيشفيهافالتدريسنوعمنالتواصلأوتباذلالف
يف املقيمرتح األسس و احلواس، طريقة عن اإلتصال هذا حمتوى إدراك للتالميذ الغالب

:33املنهجالتعليميهي
 تعليم اللغة العربيةاألسس التربوية لمنهج   .1

يقصدباألسساليمرتبويةلبناءمنهجتعليمالعربيةكلغةثانيةيفهذاالفصلجمموعة
فاهيمواحلقائقاملتصلةبعناصراملنهجالرئيسية،أياهلدذواحملتوىوطريقةالتدريسامل

.والتقومي.وميكنتوضحها
إناهلدفلغةالغاية،ويفاجملالاليمرتبويمبعىناهلدفالوصفاملوضوعيالدقيق

معينة.ألشكالالتغيرياملطلوبإحداثهايفالسلوكالطالببعدمرورهخبربةتعليمية
احملتوى .أ

تزيد يرجي اليت املعلومات و احلقائق و اليمرتبوية اخلربات جمموع باحملتوى يقصد
املهارات وأخربا عندهم. تنميتها يراد اليت القيم و اإلجتاهات كذالك و هبا الطالب
ضوء يف هلم املتكامل الشامل النمو حتقيق يهدف إياها، اكتساهبم يراد اليت احلركية

ملقررةيفاملنهج.األهدافا

                                                           
63،ص.عليماللغةالعربيةلغريالناطقنيهبامناهجهوأساليبهرشديأمحدطعيمة،ت33
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طريقةالتدريس .ب
طريقةالتدريسمبفهومهاالواسعتعينجمموعةاألساليباليتيتمبواسطتهاتنظيم
اجملالاخلارجيللمتعلممنأجلحتقيقأهدافتربويةمعينة.وأهناتعينالنشاطلتواصيل

للخربة زيادة التعليمية الوسائل مبساعدة الطالب إيل املعلم من لدىاملعرفة التعليمية
الطالب.
التقومي .ج

يتم اليت اإلجراءات جمموع هو التعليم لعملية شامال نعتربه الذي التعريف إّن
البياناتبأسلوب ودراسةهذه بظاهرة بفردأومبشروعأ مجعبياناتخاصة بواستها

علميللتأكيدمنمدىحتقيقأهدافحمدودةسلفامنأجلاختاذقراراتمعينة
 تعليم اللغة العربية األسس النفسية لمنهج  .2

املبادئ و  احلقائق و املفاهيم جمموع املنهج لبناء النفسية باألسسر ويقصد
املشتقاةمننتائجدراساتعلمالنفسفيمايتصلبتعلماللغةأوتعليمها.وسنقتصر

عندتصديهميفهذاالفصلعلىاحلديثعنبعضاجلوانباليتنراهاأساسيةللخرباء
لوضعمنهجلتعليماللغةالعربيةكلغةثانية.مثلالعالقةبنياكتساباللغةاألوىلوتعلم

اللغةالثانية،والدوافع،واإلجتاهاتوالعواملالشخصيةودورهايفتعلماللغةالثانية.
 تعليم اللغة العربية  األسس اإلجتماعية لمنهج  .3

عالقةجدلة.إنّهإفرازمنإفرازاتاليمرتاثالثقايف.إذالعالقةبنياملنهجواجملتمع
أن وضرورة املهاراتاليتيعتقداجملتمعيفقيمتها القيمو املعارفو يعكساملثلو
األفرادعليها.وبعبارةأخرىإنهحيافظعلىاليمرتاثعلىاستمرارالنقاءاحلاضر ينشأ

هذا لتغيري أساسي عامل هو واملنهج اليمرتاثباملاضي. هذا حتسني على أو اليمرتاث
ذاتاملالمحامليزة، اإلسالمية العربية هيالثقافة يفجمتمعنا السائدة والثقافة وتطويره،
ويفالوقتنفسهفليسهذااجملتمعمغلقاأوقائمابذاهتهوإنهجزءمنجمتمععاملييتأثر

بهكمايؤثرفيه.
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 ة العربيةإدارة منهج تعليم اللغ المبحث الثاني:
 تعريف إدارة المنهج . أ

املنهج لتسهيلحتقيقأهدافالتدريسمعنقطةهيإدارة مجيعاألعمالعملية
التفاعالت والتعلم التدريس نوعية وحتسني املبذولة، اجلهود على املنهج34ثقيلة إدارة .

إدارةأيضا  نظام علىأنه املنهجميكنتفسريه ومتعاونيةالدراسية بغيةن،منهجية ظمة،
 تتعّلقحتقيق فيما املنهج إدارة وحدة مستوى يف توضع أن وجيب التنفيذ، املنهجيف

 سياق إىل اإلدارةاملستندة ولذلك، املدرسي. والتعليم أواحلريةوفقا للمؤسسة الذايت
 إدارة يف ورسالةاملنهجاملدرسة رؤية يف واألهداف االحتياجات مع مستقل بشكل

35هاهلالسياسةالوطنيةاليتمتتعييناملؤسسةبعدمجت
وسمؤسّةعالق ة إىل حباجة يشعرمتكنتاجملتمع اجملتمع جعل أجل من

هيمنأجلفهماملنهجاملقصودإدارة.وبالتايل،مشاركةاجملتمعاحمللييفةسسمبلكاملؤ
املدارس أو التعليمية املؤسسات أن حيث الدراسي، املنهج تنفيذ ومراقبة مساعدة

املنهجاملطلوبةأيضاقادرةعلىشكلمستقليفحتديداحتياجاتتعاونيةباإلضافةإىل
 تصميم املنهجالدراسة، تنفيذ األولويات، وحتديد املنهج، تعلم تقاملنهجالدراسة ومي،

.36الدراسيةيفكلمناجملتمعاحملليواحلكومةاملنهجادرونتائجعنمصتقريرومراقبةو
 المنهج إدارةنطاق   . ب

إدارة نطاق واملنهجويشمل والتنفيذ الدراسية.املنهجألنشطةالتقوميالتخطيط
بنياملنهجالدراسيصلةالدراسيةلتحقيقاملنهجعلىمستوىاملدارس،يفضلونأنشطة

الوطين)معايريأساساختصاص/الكفاءة(معاحتياجاتاملنطقةوأحوالاملدارساملعنية،

                                                           
34

Suharsimi Arikunto, Lia Yuliana, Menajemen Pendidikan, )Yogjakarta: Aditiya Media(, 

hlm.131 
35

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manejemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hlm. 191 
36

 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 3 
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الدراسةمعاملتعلمنيوكذلكمعالبيئةتقعاملنهجحيثأناملنهجالدراسيهوتكامل
.37فيهااملدرسة

 مبدأ و وظائف إدارة المنهج . ج
بعضاإلجراءاتالتالية،بالدراسيةاملنهجإدارةووظائففيتنفيذجيبالتقيدمببدأ

:وهي
اإلنتاجية،سيتمالنتائجيفاألنشطةاملنهجالدراسيهوأحدجوانباليت .1

نظر  لإلدارة. الدراسي املنهج يف مراعاهتا السماحجيب كيفية يف
 .املنهجنتائجالدراسةوفقاألهدافإدارةللطالبلحصولعلى

الدراسيةينبغيأنيستندإىلدميقراطيةاليتاملنهجتنفيذإدارة،الدميقراطية .2
ممارسةقّرر ينبغييف أنه للطالب موقف وموضوعايف واملنفذين، املديرين

 .الدراسيةاملنهجأهدافحصولاملسؤوليةالكاملةعن
عمليةحلصولعلىالنتائجاملتوقعةيفتعاونية، .3 تعاوناملنهجحباجةالإدارة

 .اإلجيايبملختلفاألطرافاملعنية
وكفاءة .4 فعالية يف نظر ينبغي والكفاءة، منالفعالية إدارةعمليةسلسلة

على املنهجلحصول عمليةالدراسي،املنهجأهداف الدراسيةاملنهجإدارة
 .بغيةتقدمينتائجمفيدةمعالتكلفةوجهدووقتقصرينسبيا

واألهدافالذىقّرريفاملنهج،جيبتقويةعمليةالرؤيةالرسالةتوجيه .5
 38واألهدافالرؤيةالرسالةإدارةاملنهجيفتوجيه

اليمرتبيةإ وزارة عن فضال احلكومة، سياسة يف أيضا حتتاج املبادئ هذه إىل ضافة
املنهجالوطين،وبرنامجمنظمللسلطة2003يفعام29رقمUUSPNالوطنية،مثل ،

.الدراسية"تستندإىلاملبدأالتوجيهياملنهجالتقديريةيفتطبيقتنفيذ"إدارة

                                                           
37

TimDosen Administrasi Pendidikan UPI, Manejemen Pendidikan, hlm.192 
38

 TimDosen Administrasi Pendidikan UPI, Manejemen Pendidikan, hlm.192 



24 

 

 
 

تكون أن التعليم عملية إدارةاملنهجتعطييف كفاءةاملنهجنتائج فعالية، أكثر
ولهوظائفيفإدارةالدراسية.املنهجواألمثليفمتكنيمناملصادر،وكذلككمكونات

املنهجوهيكالتايل:
كفاءة  .1 يفزيادة موارد املنهجاستخدام وكذلك الدراسية، متكنييف

 وليمرتقيتهايفإدارةخطةالفعالية.الدراسيةاملنهجاملصدرمكونات
2.   للطالب الفرصة و )املساواة( اإلنصاف النتائجزيادة على ،حلصول

إينيمرتاكوليكولريحباجةحيصلالطالبمنخاللالربنامجوالكفاءةاجليدة
 .الدراسيةاملنهجإىلالقيامبأنشطةإضافيةكوليكولرييفحتقيقأهداف

3.  وفقا التعلم فعالية أمهية إلزيادة البيئةالطالبحتياجات عن فضال ،
الدراسيةاليتكانميلكهافعالةتتيحفرصةوالنتائجاملنهجاحمليطة،الطالب

 .،فضالعنالبيئةاحمليطةهباالطالبذاتالصلةباحتياجات
حيسنفعاليةأداءاملعلمني،فضالعننشاطالطالبيفحتقيقأهداف،  .4

 إدارة توفراملنهجمع أن وميكن املتكاملة، التعلم فعالة املهنية، الدراسية
 .الدافععلىأداءاملعلمنيوكذلكيفأنشطةالتعلمالطالب

ملعرفة  .5 دائما  التعلم عملية ويرصد والتعلم، التعليم وفعالية كفاءة زيادة
ميكن وبذلك التعليمات. بتنفيذ ختطيطها مت اليت التصاميم بني االتساق

املعلمنيإلجتنبعدمالتطابقبنيتصميممعتنفيذ.وبا ضافةإىلذلك،
دعمالظروفوالكفاءةبسببيةإجراءالتعلمالفعاليدافعوالطالبدائما 

 اإلجيابيةاليتمتإنشاؤهايفأنشطةاملنهج
منهجدراسي .6 منهجدراسي، للمساعدةيفتطوير العامة املشاركة زيادة

 الفنية الفئة يف ميلكهاطريقة موادوكان يف احمللي اجملتمع إشراك سيتم
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احلشوأومواردالتعلمحباجةإىلأنتكونمصممةخصيصاللخصائص
 ..39اإلمنائيةللمنطقةاحملليةواالحتياجات

 تعريف تخطيط المنهج . د
اجملتمعاملتغريةواملتطورةباستمرار.التغيريوالتنميةألنهإىلجانباجملتمعاتاحمللية

اكتشافجديديفجمالالعلوم–باالخيمرتاعيسببإىلجانبتسببيفحدذاتهأيضا
التغرياتاليتحتدث – والتكنولوجيا.ألناملدرسةجزءمناجملتمع،التغيرياتمثمعقولة

املدرسة ضد حمدد تأثري توفري اجملتمع .يف اليت–التغيريات التغريات تنشأ االحتياجات
لىسبيلاملثال،بنيةاملدرسةويفحتدثيفاجملتمعأدتإىلزيادةاحملددةويفاملدارس،ع

الطالب املعلمنيمع بني والعالقة للتكنولوجيا، خمتلف.املدرسة يف التغريات بداية ومع
قطاعاتالتعليميفاملدارس،حتمايطالبمبتطلباتاملدرسةاجلديدةوفقالتطويراملعرفة

.سوالتكنولوجيا،علىسبيلاملثال،أساليبوأدواتيفجمالالتدري
التغيري استمرار–ومنمثمتابعة أخرى–تغيريالطبعاملدرسة مرة وتكرارا مرارا

اجملتمع، ومطالب احتياجات دائما مع ريليفني أنه حىت الدراسي املنهج لشرح حماولة
يفسياقهذهكانتحتتاجاستمرارإىلاملدرسةختطيطالعودة،وخاصةاجملتمعاحمليطهبا.

املناهج تنقيح معأو تتطابق أن ميكن أنه حبيث الدراسية املناهج القائمة، الدراسية
 .االحتياجاتالتعليميةللطالب،ووفقالألهدافالوطنيةللتعليم

الدراسيةهوختطيطمنفرصالتعلماليتهتدفإىلتشجيعالطلبةاملنهجختطيط
املرغوب السلوك تغيري تقوميحنو للطالب/اليف تغيريات حيدث املنهج.طالباتالذي

اليتتشمل منداخلأومنخارجعلىالدراسيهوكلاخلربة سواء احلصولعليها
 حتقيقواملؤسسة، املتعلم إعداد إىل هتدف ومتكاملة، منتظمة بطريقة تصميمها مت

تؤثررأىرمسن.األهدافالتعليمية أشياء يفختطيطاملنهجالدراسيعلىاألقلمخسة
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ا وصنع التخطيط وتدريبعلى اإلدارة، تعلم املواد، وحمتوى فلسفي، وهذا لقرار،
.املعلمني،ونظامالتعليم

كلّم هو الدراسي حتقيقنهج يف الطالب إلعداد التخطيط مت اليت التجربة
التعليمية حتديد.األهداف وتوليف، ومجع إنشاء ويشمل الدراسية املناهج ختطيط

م من الصلة ذات ةةاملعلومات عليها.املصادرختلف احلصول مت اليت املعلومات مث
لتصميمخرباتالتعلمحيثأنالطالبميكناحلصولعلىأهدافاملنهجالدراسي

.املتوقع
 ختطيط من عناملنهجغرض والبحث النظرية إطار شكل يف املتقدمة الدراسية

لطلبة.بعضالقراراتالقوىاالجتماعيةوالتنميةاجملتمعية،واالحتياجات،وأمناطالتعلمل
التخطيطللمنهجالدراسي ينبغيأنيؤديإىلاملواصفاتوتقرارجيبأنتتخذعند

 التخطيط جدا يف مهم جزء تعلم خطة معايري. بسببللمنهجاستنادا إىل الدراسية
.تأثريا الدراسةعلىالطالببدال مناملنهجنفسه

قبلكلطالبهونتيجةللتجربةيفاملناهجالدراسيةاليتسيتماستخالصهامن
احلصولمنمشاركتهميفعمليةالتعلميفالقيامباملدرسني.لذا،كلطالبلهدوريف

حتديداملناهجالدراسيةاستنادا إىلخربته
ختطيطاملنهج وأهدافاملنهجاعتمادا علىتطوير اليتاملنهجالدراسية الدراسية

التع النظريات االتصال املستخدمةسيتم الدراسي40ليمية للمنهج ووفقا يف. .كما
هاماليكختطيطعمليةاجتماعيةمعقدةتتطلبأنواعخمتلفةومستوياتصنعالرأيعيمر

.41القرار
 تعكسختطيطعملية أن ينبغي التخطيط مبدأ مث تنفيذها، التعليمي الربنامج ضد

 ضد اإلسالمية القيم مصادر يف واحلديث القرآن يف علمختطيط الكرمي القرآن يف و
اإلنسانيفالسورةاحلجيفقولهتعايل:
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 ( 77.....وافعلوا الخير لعلكم تفلحون )
من املوقف لتحديد منري إىل الدعوة آيات أيضا وهناك النص، إىل باإلضافة

وقالاهللتعاىل:املعرضواحلكمةيفعمليةالتخطيط
وإيتآىء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء إن اهلل يأمر بالعدل و اإلحسان 

 (90و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون )
اآليةشيءأناملبدأذاتهيفعمليةالتخطيطيفجمالالتعليم،حيثأناألهداف

وبا يتحققمتاما. اآليةاالختالفاتبنيإلاليتتريدحتقيقه إىلذلك،جوهرهذه ضافة
يمنييفاملنظوراإلسالميحمملةبقيمةمانيجيمنيبشكلعاممعمانيج

:42وهناكبعضاألساساجلوهرييفختطيطاملناهجالدراسيةهي
أساس .1 على وحمددة واضحة بأهداف الدراسي املنهج ختطيط املوضوعية

 .األهدافالتعليميةالوطنية،حقيقيةإدخالالبياناتوفقالالحتياجات
2.  ومصدر نوع ميزج املنهج ختطيط واملدرسةاحملاذاة التخصصات، جلميع

 واجملتمع،حماذاةحماذاةداخليا،فضالعنمواءمةعمليةالتسليم.
عملية .3 يف كمسامهة وخيدم واملهارات، املعارف يوفر املنهج ختطيط فوائد

تنظيم يف نقطة اسيمرتاتيجي كمرجع مفيدة وأيضا والعمل، القرار صنع
 .التعليم

4.  وضعت املناهج ختطيط وفعالية استخدامكفاءة كفاءة مبدأ على بناء
 .األموال،واألفراد،والوقتيفحتقيقأهدافونتائجالتعليم

إنتاج .5 على القدرة املستهدفة، املتعلمني لتالئم املناهج تنظيم املطابقة
 .املربني،التقدميفالعلموالتكنولوجياواجملتمعاإلمنائي/تغيري

بني .6 بالتوازن االهتمام توازن التخطيط الدراسة،منهج ميدان النوعني
 .مصدرمتاح،وكذلكبنيالقدراتوالربامجاليتسيتمتنفيذها
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إىل .7 حباجة الذين لريتديها الراحة يوفر الدراسي املنهج ختطيط سهولة
 .التوجيهيفشكلمواددراسيةوأساليبلتنفيذعمليةالتعلم

أساس .8 على عليها املنصوص الدراسية املناهج ختطيط مستمراالستدامة
 .ومتشيامعاملرحلةونوعومستوىوحداتالتعليم

منذ .9 ملستوىونوعالتعليم، القياسيلتخطيطاملنهجاملوحدوفقا التوحيد
 .هذهالوحداتمناملركزإىلاملناطق

واالنضمام .10 اجليد، التعليم جهاز على حيتوي التخطيط مناهج نوعية
 .رجينيعمومالذلكيفحتسنينوعيةعمليةالتعلمونوعيةاخل

 وظائف تخطيط المنهج .1
الرئيسحيتاجالقيادة بالتفصيل،املإىلصياغةختطيطأو ومشولية ودقة نهجبعناية

:43ألهنامنالوظائفعلىالنحوالتايل
مبادئتوجيهيةأوأداةإدارةالذيحيتويعلىيسريالدراسيةاملنهجختطيط .أ

اإلعالم، وسائل وتقدمي الالزمة املشاركني ومصدر النوع حول إرشادات
العمليلزمعمله،مصدراللتكلفة،اجلهد،الوسائلالضروريةلنظامالرقابة

تحقيقاهلدفاملتمثليفاإلدارةل،دورالعناصرمنالقوىالعاملةوميوالتق
 .ةالتنظيمي

  .ب املنهجختطيط للتنظيميسريالدراسية القيادة أحداث،عجلة واإلدارة
املنظمة ألهداف وفقا اجملتمع يف ختطيطتغيريات كبرية. دراسي منهج

أخذناضجة معلوماتيف حتميل إىل احلاجة وبالتايل القيادة، قرار
واملعرفة إىلفنالقيادة باإلضافة املنهجتنظيم.السياساتذاتالصلة،

تسليمها سيتم اليت التعليمية املواد إلعداد منوذج أو منط هو الدراسي
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أهداف44.للطالب حتقيق جدا يف ارتباطا وثيقا الدراسي املنهج تنظيم
لتحقيق والتعلم التعليم حيتوياملنهجعلىالقواعدعملية كما التعليم،

 .اهلدف
 .لعمليةاليمرتبويةحلصولنتائجالدافعيسريالدراسيةاملنهجختطيط .ج

التخطيطللمنهجالدراسيهواملهارةمن"إدارة"مبعىنالقدرةعلىختطيطوتنظيم
املنهجالدراسي.األشياءمالحظةيفعمليةختطيطاملناهجالدراسيةمنهواملسؤولعن

.التخطيطللمناهجالدراسيةوختطيطاملنهجوكيفتعتزممهنيا
في تخطيط (pendekatan)المدخل .2

املنهج هو تابعة ”administrativeapproach“الذي أصدرهتا مث خططت املنهج
للمعلمني.لذاتشكلاألعلىأسفل،منأعلىإىلأسفلباملبادرةمنمديرالربنامج.يف
هذهاحلالةالتشاركاملعلمني.همأكثرسلبيةأيكمتلقيواملستفيدونيفاحلقل.كل

األفكارواألفكارواملبادراتالنابعةمنالسلطات.
اليتتبدأمنالقاعدة”grass roots approach“الذيهوخالفذلكعلىالنهج

إىلالقمة،أيمناملعلمنيأواملدارسكلعلىحدةمعالتوقعالتحيزوميتدإىلمدارس
أخرى.ميكنملديرياملدارسواملعلمنيخطةمنهجدراسيأوتغيرياتاملناهجالدراسية

ممهتمونبإخفاءأفكارجديدةحولبسببانظرأوجهالقصوريفاملناهجالدراسية.أهن
املناهج،ومستعدونلتنفيذهايفاملدارسلتحسنينوعيةهذهالدروس.

 قانونللرأيالقائلبأناملدرساملدير (the teacher as manager)مع  J.Gأكد

Owenبشدةاحلاجةإىلإشراكاملعلمنييفختطيطاملناهجالدراسية.املعلمنيينبغيأن

                                                           

44
 Suryosubroto,Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 

hlm. 33 

 



30 

 

 
 

املنفذةاملناهجاليت-مسؤوال يفالتخطيطللمنهجالدراسينظرا ألهنميفاملمارسةيكون
45سبقمجعهامعا.

يف شكلت املعلم" "سينترييس شكل يف الفكرة هذه وجود املتحدة اململكة يف
املعلمنياحمللينيكمكانلالجتماعومناقشةحولجتديدالتعليم.باإلضافةإىلاملعلمني

 احملاضرينمنكلياتوأصحاباألعمالواملستهلكنيأنخرجيياملدارس.جتمع
المنهجتخطيط  ((Karakteristikخصائص .3
ختطيطاملناهجالدراسيةأومبادئتوجيهيةتكونمبثابةأداةإدارية،الذي .أ

حيتويعلىإرشاداتحولالنوعومصدراملشاركنيالالزمة،وتقدميوسائل
له،مصدراللتكلفةوجهدوالوسائلالالزمة،ونظاماإلعالم،العمليلزمعم

مراقبةوالتقييم،دورعناصرمنالقوىالعاملةلتحقيقاهلدفاملتمثليف
 اإلدارةالتنظيمية.

ألهداف .ب وفقا اجملتمع يف تغيريات أحداث واحلكم املنظمة القيادة كعجلة
القيادة،وبالتايلاملنظمة.منهجدراسيكبريةناضجةإسهاماتهجتاهاختاذقرار

احلاجةإىلحتميلمعلوماتالسياساتذاتالصلة،إىلجانبفنالقيادة
 .ومعالعلمبأنهقدمتالتخطيط

 46كدافعالقيامبالنظامالتعليميبغيةحتقيقالنتائجاملثلى. .ج
تخطيط المنهج (Model) نماذج .4

،يفتصميممنهجالربنامجمنrasional tylerمنوذجعقالينتعملتايلر .أ
جتاهل إىل متيل ولكن والغايات( )األهداف منقط الوجهة مواصفات
املشاكليفجمالالبيئة.هذاالنموذجميكنتطبيقهاعلىمجيعمستويات
سياسة حتديد أو املعلمني، تطوير مشروع ترشيد مثل القرار، صنع

النموذج مناسبةاألمماملتحدةيهالتخطيطمنجانبإدارةالبيئة.هذا
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Rosdakarya : 2010), p. 150., 
46

 Oemar H Malik, Op.Cit. p. 152 
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التخطيط نظام على اليمرتكيز مع التنفيذ نظام التخطيط التعليمية توك
املركزي،حيثيعترباملنهاجالدراسيكأداةلتطوير/حتقيقأغراضيفجمال

 .االقتصاداالجتماعي
 .ب للرشيد تفاعلي إىل(the rational interactive model)منوذج نظرت ،

 كمتطلبات النظامالعقالنية تتبع ال اليت املختلفة، اآلراء بني االتفاق
من مع" "ختطيط أكثر مسألة الدراسية املناهج ختطيط ويعترب للمنطق.
أجلالتخطيط)التخطيط(.غالبا مايسمىهذاالنموذجمنوذجاللظرفية،
يؤكداالفيمرتاضيفاملناهجالدراسيةاستجابةاملبادراتعلىاملستوىاحمللي

للمعتقداتاأليديولوجيةيفأومستو انعكاسا قديكونهذا ىاملدرسة.
اجملتمعبالدميقراطيةأوتطويراملناهجاملدرسية.خطةالتنفيذمرحلةحامسة
بني البعض بعضها تكييف يلزم حيث الدراسية، املناهج تطوير يف

 املخططنيواملستخدمنيمناملناهجالدراسية.
 .ج علىThe Diciplines Model       .النموذج يعمل التخطيط وهذا ،

بشكل النظر استنادا إىل هبم اخلاصة للمناهج خططوا الذين املدرسني،
منهجيعلىأمهيةاملعرفةالفلسفية،)املسألة،مسألةاملعرفةذاتمغزى(،
علماالجتماع)االجتاهاالجتماعياحلججالوسيطة(،علمالنفس)إطالع

 تسلسلاملوضوع(
،منوذجيقومعلىاعتبارات(non planning model)نالتخطيطمنوذجدو .د

فقط القرار، صنع لعملية كنموذج الدراسية الفصول يف املعلمني بديهية
الغرضوآراءشكلية،والتحليل صياغةحمددة القليلمناجلهدفيماعدا

 الفكري.
 :هناكاثننيمنالشروطاليتيتعنيحتليلهاكلالتخطيط

 جتماعيةوالثقافيةاحلالةاإل (1
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أو علىالتعاملمعها، علىأنتكونقادرة يتطلبالقدرة اإلدارية الفنية القدرة
كمورد، اليتتوجديفاجملتمع،الستخدامها مناملصادر متنوعة منجمموعة االستفادة

J.G Owenاليت السلوكية نشاط هو التعليمي للنشاط السلوك، علم خرباء دور أذكر
حتدثالتفاعالتاالجتماعيةاملختلفةبنياملعلمنيمعالطالبوالتالميذمعالتلميذأو

املعلم،ومعالبيئةاحمليطةهبم.
 احلالةاملرافق (2

مت إذا كاملمارس املعلمني مع الدراسية املناهج خمططي بني الفجوة أسباب أحد
إعداداملناهجالدراسيةدونإشراكاملعلمني،وماأناملخططنيأقل،أوحىتعدمإيالء

تشريإىلاحلاجةهنج"منJ.GOwenاهتماماملعلمنيكسبانيفامليدان.هذاهوالسبب
 طويراملناهجالدراسيةاليتتأيتمنأسفلإىلأعلىالقاعدةإىلالقمة"،أيت

خطوات في تخطيط المنهج .5
 .صياغةاألهداف .أ 

 وبعدهذهالعملية.يفصياغةاهلدف،ضعيفاعتبارك:
 والغرضأناملشاركني .1
غرضنتائجالتعلميفشكلسلوكياتمعينة)ميثلهاعادةفعلحمدد .2

املصدر
معينة)ميثلهاعادةفعلحمددغرضنتائجالتعلميفشكلسلوكيات .3

املصدر
اهلدف)يفشكلمواد( .4
 مثاللصيغةموضوعيةجيدة:و .5
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 المنهج تنظيمتعريف  . ه
املنهجالدراسيهونظامحيتويعلىاملكوناتاليتترتبطارتباطا وثيقا،والدعم

البعض لبعضهما ومواد .املتبادل األهداف، من يتكون الدراسي املنهاج مكونات
تعليمية،وأساليب،والتقييم.يفشكلنظامهلذااملنهجسوفتذهبحنوهدفتعليمي
املناهج يف املتغريات أحد كان إذا سوبسيستيمنيا. مجيع بني املتبادل التعاون بوجود
الوجه على تشغيلها وسيتم املنهج منظومة يف مث صحيح بشكل يعمل ال الدراسية

.األمثل
مثتوفريالكثرييلزمتنظيممنهجدراسييفكافةمكوناته.إىلشكلاملنهج،ا نظر

عمليةتنظيمهذاسوفيكونارتباطا وثيقابتخطيطوتنظيموتنفيذومراقبة.بينمااإلدارة
واحدةمنالعلماملنضبطأناألثرامليمرتتبعلىتطبيقتلكالعمليات.مثيفتنفيذاملنهج

الدراسي ماج، جيب املؤسسات إدارة للعنايةمن سواء حد على اإلدارية، العلوم ستري
ولذلك،ستناقشهذهالورقةحولمبعىن،الغرض،املهام، .بالتعليمأواملناهجالدراسية

املبادئ،نطاق،العملية،والعواملالداعمة،فضالعنحاجزا أمامإدارةاملناهجالدراسية،
.فضالعنالعالقةبنيالتعليمواملناهجالنظرية

القرن.و زالاحلقيفهذا والظروفما اهليكلة. يتطلبتنفيذاالستبدالوإعادة
التنفيذيتطلبتعديلالعاداتالشخصية،اإلجراءات،وحتديدأولوياتالربامجوأماكن
التعلموجدولزمينللمناهجالدراسية.وهذاهوالشعوربأناملعلمنيقدحتولالربنامج

جلديد.زعيمملنهجدراسيميكنأنحتدثتغيرياتيفسلوكمناآلنفصاعداللربنامجا
 املوظفني،واعتمادا علىنوعيةالتخطيطاألوىلوالدقةخطواتتطويراملناهجالدراسية.

جلميععمليةالتعليمالدراسية.يفاملنهجمكانلتنفيذواختبارهويفالفصلتعليم
 قدرة اختبار واملعرفة، والقيم واملبادئ سيتمللمعّلماملفاهيم، الذي القانون شكل يف

احلقيقي منهج منوذج جتسيد(Actual Curriculum-Curriculum In Action)إنشاء
املنهجللمفاهيمواملبادئ،وجوانب املعّلمتقعكليا علىقدرة املعلميفتنفيذاملنهجو
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املنهجغايةيفإعطاءمفتاحيفجناح و تقومياملنهح. تنفيذاملنهجو ختطيطاملنهج،
 كّلية صفة على املنهج تطوير يف إرشادات سيكون و احملتوى األسس، ملطالبوفقا

.واحتياجاتالطالبوأولياءاألمورواجملتمع
 الر سو و ميالر رأي بعد(Miller dan Saller)وكما يف املنهج هذا فهم أن

الدراسيةأنالفعليةكتابةالوثيقةيفاملنهجلألنشطةمنمظاهراجلهودالراميةإىلحتقيق
التعلم املنهجيفالبعدلألنشطةكمظهرمن،سلسلةمنأنشطة الفهميتيحفهمهذا

كتا أنالفعلية زالتاملناهجالدراسية حتقيقما إىل الرامية اجلهود يفمظاهر الوثيقة بة
سلسلةمنأنشطةالتعلم

 حسن، أيرأي الدراسي، املنهج تنفيذ يف تؤثر اليت العوامل من العديد وهناك
 املعرفة التسليم، وخصائص التنفيذ، اسيمرتاتيجيات املنهج، الدراسية،املنهج"خصائص

."حنواملناهجالدراسية،ومهاراتلتوجيهاملعّلمومواقف
إعانةمخسةعناصرتؤثريفتنفيذاملنهجالدراسيعلىالنحوالتايل:رأيرمسنفيه

 املدارس، مدير إعانةمن الزمالء، للمعلمني،إعانةمن اآلباءإعانةالطالب من
 "منضمنالعناصرالرئيسيةللمعلمإعانةواألمهات،و
 املنهجلتنفيذ املوادتنمية فهم هذاإلبتكاريف ويف املسألة. ه لطالبامكانيتم

التعلم اإلكموضوعيفعملية . اجتاهاتمتعددة تطورا يفتصاالتيف التعلمسيكون
،أنولذالكاملواد.يففهماملعريفحبيثأنهميكنتطويرالقدرةعلىالتفكريالطالب

املعارفللبحثفهمموضعمعتركيزعلىنشاطالطالبالتعليم بناء وحتليلوإعادة
أّنالتعليماجلديدة ليسفقطيفالنقلأوإعطاءمناملعلومات،وإمناللطالبومعهذا

.هيخلقبيئةمتكنالطالبعلىالتفكرينقدياوأشكالاملعرفة
تنفيذاملنهجالدراسيوفقاللمشروع،فإنهيأخذ(Nana Syaodih)رأيناىنسوديح

تصمي جيدة للمنفذ. االستعداد سيما ال االستعداد، بعض اليتاملنهجم الدراسية
املعلم على يعتمد جناحها ولكن كان.ميلكها، إذا البسيط القدرةمنهج لديه املعلم
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واحلماس،وتفان،سوفتكونأفضلمنتصميممنهجعظيم،ولكنالقدرةواحلماس،
واملعلممفتاحيفجناحتنفيذاملنهج..والتفاينيفمدرستها

املصادراليمرتبيةاألخرىمثلالوسائل،التكلفة،منظمة)مجعية(،البيعةشرطمن
معالوسائلوالبنية.47شروطالنجاحاليمرتبية،لكنمصدراملفتاحالنجاحاليمرتبيةهواملعلم

وضع ميكن عالية، هم الذين املعلمني ومكرسة اإلبداعية حمدودة، وتكلفة األساسية،
 .تالتعلماملبتكرةالربامجواألنشطةوأدوا

والربنامجاألساسييفتنفيذاملنهجهي:
 .األنشطةاليتتتعلقبواجباتالرئيسية .أ
 .األنشطةذاتالصلةمبهاماملعلمني .ب
 .األنشطةذاتالصلةالتالميذ .ج

 .األنشطةاملتصلةبالتعليموالتعلم .د
 .أنشطةخارجاملناهجالدراسية .ه
 .تقييمتنفيذاألنشطة . .و
 .جمالالتوجيهواإلرشاداألنشطةيف .ز
 48األنشطةفيمايتعلقباألعمالحتسنينوعيةاملعلمنياملهنية. .ح

 المعلماألنشطة التي تتعلق بواجبات  .1
جيبأنيكونرئيساملدرسةكأحداملوارديفمديرياملدارسبالقدرةواملهاراتيف

 البشرية موارد الرئيسية صحيح. بشكل التعليمية األنشطة موقعاتنظيم وحيتل املوقف،
.رئيسيايفالتعليمبوصفهعامال حامساالنجاحتنظيمالتعليممتاما

هو الرئيسي املدرسة. النوعية وحتسني التنمية مفتاح الرئيسية املدرسة، تنظيم يف
شخصآخرمسؤولعنمجيعاألنشطةاملضطلعهبايفتنظيماملدرسة.رئيساملدرسة

                                                           
47

 Rusman, Manejemen Kurikulum, hlm. 74-75 
48

Evelyn J. Sowell, Curriculum An Integrative introduction, (Edisi  III; New York: Pearso 

Education,Inc),hlm/165 
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وافيكفيتوليستجمردموقفاملكتب بكفاءة االضطالعمبهامه تطلبا ولكناخلربة
مديرياملدارسيفتنظيموظائفاملدرسةوخيدمكزعيم،مرب،مدير،مدير،واملشرف.

كالزعيم انسجام(Pemimpin)الرئيسية حتقيق على قادرة تكون أن وينبغي ،
نخلقاجلومنالعالقاتالبشريةمنأجلتعزيزوتطويرالتعاونبنيالشخصيحيثأ

وظيفةممتعةوآمنةوبقوةكلشخصيةميكنيفنفسالوقتالقيامبواجباتومسؤوليات
.جتاهحتقيقاألهدافاملتوقعةلفعاليةوكفاءة

وتنظيم ختطيط على قادرة تكون أن وتنسيق(،Administrator)جيب وتوجيه،
أناهلدفميكنأنواإلشرافعلىكاملاألحداثالتعليميةعقدتيفاملدرسةحيث

يتحققعلىالنحواألمثلاملؤسسيةالرئيسيةكمديراملدرسة.
رئيساملدرسةينبغيغرساملدرسةشخصيةذاشخصية(،Supervisor)كمشرف

ميكن الواقع يف املدرسة إدارة يف الرابعة الدالة باملهمة. االضطالع يف املهنية املدرسة
فصلهاعنبعضهاالبعض.معمهامومسؤولياتمنهذاالقبيل،مطلوبمديراملدرسة

عبةواملبادراتأواملبادراتالراميةأنلديهاالقدرةعلىاإلدارةوالقيادةاختاذقراراتص
.إىلحتسنينوعيةاملدرسة

(الرئيسيهورئيسخصائصهائلةيفاملدرسةوهي:2000:50)Slametقال
 الرؤية،املهمة،واسيمرتاتيجية .1
 القدرةعلىالتنسيقواملواردمينيرياسيكانهبدف. .2
 قدرةاختاذالقراراملهرة. .3
اجلميع،ولكنهاليستمتساحمةمعأولئكالتسامحمعاالختالفاتعلى .4

 الذيناحلطمننوعيةواإلجناز،واملعايريوالقيم
 تعبئةاملوارد .5
خطة .6 واضحة، مهمة برامج تشمل: اليت املدخالت، إدارة استخدام

مفصلة،برناجمالتقدميالدعملتنفيذخطةمفصلة،أنالدعملتنفيذاخلطة،
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العمل تورانلنظام كقدوة بالفعاليةمعواضحة اليتتتسم اجلودة ومراقبة
 والكفاءة

تشغيلالدوركمدير،الرصاص،مرب،منظم،ومنظم،موفر،املبدعمناخ .7
 العملومسؤول،واملصلح،وحمييالدافع

 إفعالأبعاداملهاموالبيئةالعمليةواملهاراتالشخصية .8
 تشجيعاألنشطةاإلبداعية .9

 ومتكنياملدرسةاليمرتكيزعلىإدارةالتعليموالتعلم، .10
 األنشطة ذات الصلة بمهام المعلمين .2

كمربيةالذييفهموظيفةومهمة،املعلمنيوخباصةأنهقدممعجمموعةمتنوعةمن
منالتدريباتمهاراتالتدريسوشرط مبجموعة مصحوبا للمعلمنيكالقاعدة، العلوم

 املوقفميمريسوسياليساسيكانلتدريباملعلمني. حاجة خاصأيالعشبأنتعلمه
.مناملعارفاملهاراتاملواقفدامناليمرتبيةاليتسيتمحتويلهاإىلربيبةأوطالهبم

هواملعلمنيالذينيفهمونالوظيفةواملهمة Rostiyah( Djamarah, 2000 : 36)قال
التقتصرعلىجدراناملدرسة،بلأيضاكحلقةاتصالمعاملدرسةاألهليةاليتلديها

املهاموهي:أيضابعض
 تقدميالثقافةإىلالطالبيفشكلاملعلوماتواملهاراتواخلربات. .أ
 وسيلةيفتعليم .ب
ال .ج القاهر، ليسوا املعلمني النضج. حنو الطالب إحضار هم املعلمون

 ميكنأنتشكلطفلوفقاإلرادةالقلب.
 املعلمكراعيفأنشطةاألطفال. .د
 كمديركمسؤولوخمططياملناهجالدراسيةاملعلم .ه
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منالشرحأعالهبالتفصيلميكنذكردوراملعلميفالتدريسوأنشطةالتعلمعلى
:النحوالتايل
كميسر .أ التسهيالت(fasilitator)املعلم تقدمي على قادرة تكون أن ينبغي

 اليتتتيحسهولةالتدريسوأنشطةالتعلم.
التعلم(motivator)كحافز .ب على الطالب تشجيع ميكن املعلمني أن

 النشطوعاطفيوامسحوا.
 .ج إتصايل املعلمون يكون أن ينبغي توفري(Informator)كما على قادرة

املعلوماتوتطويرالعلوموالتكنولوجياباإلضافةإىلعددمنموادالدرس
 .لكلمادةيفاملناهجالدراسية

 ةاألدواراليتمتذكرهاأعالهكمشرف.دوراملعلمليسأقلأمهيةمنكاف .د
ألنه .ه جيد أمر فئة مع فئة إدارة على قادرة تكون أن وينبغي املعلمني

 .املكانجتمعمجيعالطالبواملعلمنيمنأجلتلقيالدروسمنمعلم
 األنشطة المتصلة بالتعليم والتعلم .3

 بشدة تتأثر التدريس، جيدة تنفيذ تدريسعملية جناح اجليددوريف بالتخطيط
فعاليةيفعمليةتنفيذالتعليماتاملطلوبةللتخطيطاملنظموطريقةمنهجيةحيث،أيضا

أنعمليةالتعليموالتعلموسيكونأكثرجدوىويصبحالطالبأكثرنشاطايفعملية
التعلم.

والطالب للمعلمني األعمال من سلسلة تتضمن عملية عثمان عزير حممد قال
العالقاتاملتبادلةاليتحتدثيفاألوضاعالتعليميةلتحقيقهدفمعني".علىأساس

للمعلمني األعمال من سلسلة على حيتوي عملية أيضا هو والتعلم التعليم عملية
.والطالبعلىأساسالعالقةاملتبادلةاليتتستمر
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 إسيمرتاجتيةتعليمية .1
 جمموعة من مشيمرتكة مكونات يشرح تعليمية التعليميةاسيمرتاتيجية املواد من

إىلجنبمعاملكوناتحبيثحيققنتائجتعلم واإلجراءاتاليتسوفتستخدمجنبا
:خاصةالطالب.أشارإىلأنهناكمخسةمكوناتعامةلالسيمرتاتيجياتالتعليمية

 تقدميمعلومات .أ
 مشاركةالطالب .ب
 اختبار .ج
 متابعة .د

 مكوناتاالسيمرتاتيجيةالتعليمية .2
اسيمرتاتيجية يف تسلسلأساسا هي: رئيسية، عناصر أربعة إىل وينقسم تعليمية

:األنشطةالتعليميةوأساليبووسائلاإلعالموالوقت
 األنشطةالتعليمية .أ

ذهنيا  مقدمة، مكونات: عدة على حيتوي التعليمي النشاط تسلسل
يفالتعلماملعارفوهتدفاألنشطةاألوليةإلعدادالطالبليكونجاهزا وعرض،وإغالق،

.املهاراتواملواقف.العرضالتقدمييو
 أساليبتعليمية .ب

ويتكونمنجمموعةمتنوعةمناألساليبالتعليميةاملستخدمةيفكلخطوةيف
سلسلةاألنشطةالتعليميةيفأيمنهذهاخلطواتقداستخدمأسلوبواحدأوأكثر

نفساألسلوبوإليكبعضأساليب حىتبعضاخلطواتباستخدام التدريسأورمبا
:متعودعلىالقيامبأنشطةتعليمية

 طريقةاحملاضرة .1
 طريقةاملظاهرة .2
 طريقةاملناقشة .3
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 أسلوباحملاكاة .4
 أسلوبدراسةاحلالة .5

 التعليمية املوضوعاملعلمعملية مع للطالب النشط التعلم هنج استخدام يف
واملواقف،جديرةبالثناء.التدريسوأنشطةالتعلمعلىالنحوالتايل:

 إعطاءالطالبورقةعمل)تصنيف(. .1
 .املعلمبإجيازعنموضوعالتعلم .2
 .دراسةالطالبمصنفة .3
 .مناقشةالطالب .4
 كتابةمناقشةالتقاريرمنالطالب. .5
 .الطالبوأفادتنتائجاملناقشة .6
 ملستوىاملنهجتنفيذ الدراسية املناهج تنفيذ مها مستويني، إىل ينقسم الدراسي

املدرسة مستوى وعلى يف .الصف ورتب تعمل، اليت هي الرئيسية مستوى املدرسة
وواجباتاملعلمنييف الرئيسية علىالرغممنأنالتمييزبنياملهام املعلم. اللعبهو

مستوىتنفيذاإلدارة،إالوهيمستوىتنفيذاملنهجالدراسي،فضالعنعقدالفرقيف
دائما  التنفيذ يف اإلدارة من املستويني هذين بني ولكن املدرسة، ومستوى الصف

.االنضمامإىلكوريكولومتريسيبوتومعاكانتمسؤولةعنالقيامبعمليةإدارةاملناهج
 .تنفيذاملنهجالدراسيملستوىاملدرسة .أ

رساملسؤولةعنتنفيذاملنهجالدراسييفالبيئةعلىمستوىاملدارس،مديرياملدا
املدرسيةله.الرئيسيةيكونملزمالالضطالعبأنشطةسنويةأيختطيطوجدولةأنشطة

.التنفيذ،مماأدىاالجتماعوجعلاجتماعاتنوتوال،جعلاإلحصاءاتوإعدادتقرير
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 .تنفيذاملنهجالدراسيمستوىالصف .ب
لواجباتاملعلمنيلإلدارةلضمانالتنفيذالسلسللبيئةالصفيةينبغيإنشاءالشعبة

:تقسيمهذهاملهامتتضمنثالثةأنواعمناألنشطةاإلدارية،إالوهي .املناهجالدراسية
 .تقسيممهمةالتدريس .1
 .تقسيميفالدراسةخارجالفصل .2
 .تقسيمالدارسةيفإرشادالتعلم .3

 المنهج تقويمتعريف  . و
جزءامننظاماإلدارة،إالوهيالتخطيطومنظمة،والتنفيذوالرصدوميوكانالتق

التنفيذ لرصد ومثأخريا التخطيطومنظمة بدءا منمرحلة املنهجصممأيضا والتقييم.
والتقييم.دونتقييم،مثسوفالتعرفكيفيةشرطاملنهجالدراسييفالتصميموالتنفيذ

اإل عن الورقة هذه ستناقش الدراسيةوالنتائج. املناهج تقييم التقييم بأمهية حساس
.واملناهجواملشاكلاليتصودفتيفاالضطالعبتقييماملناهجالدراسية

املناهجالدراسيةقدختتلفوفقالفهماملنهجخيتلفاخلرباءتقوميفهممفهوم
الدراسي للمنهج للمنهج .وفقا وتعريف التقييم تعريف لشرح املؤلف حاول ولذلك

فهما املناهجالدراسية. تقييم فهم حيثيكونمناألسهل الواحدة لدراسيللكلمة
للجنةاملشيمرتكة،عام هوالبحثاملنهجيأوالذينبانتظامحول1981التقييموفقا

.الفوائدأوكائناتمتعددة
 عطوي، وصابرمان 1999بوروانتو اإلجراءاتالتقوميوحيدد تطبيق عملية هو

 جلمع وموبرايالعلمية رومتان برنامج. بشأن قرارات الختاذ واملوثوقية صحيحة بيانات
غري1983 برنامج ونتائج تنفيذ لتقييم العلمية األساليب استخدام هو التقييم حيدد

 تشيليمسكي القرارات. اختاذ عملية يف حبث1989مفيدة أساليب التقييم حيدد
ا برنامج. وفعالية وتنفيذ تصميم لتقييم ميكنمنهجي السابق التعريف من لتقييم
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استخالصاستنتاجأنالتقييمهوتطبيقإجراءاتعلميةمنهجيةلتقييمتصميموتنفيذ
 وفعاليةبرنامج

اللهخصائصالتعليمتقوميوتقومياملنهج(S. Hamid Hasan)رأيمحيدحسن
طبعيةيفخصائصالتعاريف.الفصلبينها وختلفملصطلحاملوكاننشأة يتمتفسري.

،التقوميشخصعلىمنهجيةالعلومفلسفةذالكمناألطرافاملختلفة.يؤثرالتقوميمع
.التقوميوفهمالتقوميوغرض

 جلمعوحتليلوتفسرياملعلوماتوالبيانات(Gronlund)رأيغروند منهجية عملية
Hopkins dan )ورأيهفكيسوأنتيس.لتحديدمدىحتقيقالطالبأهدافالتعلم

Antes)املنهج تقومي أن يحتقهو ق اليتعلى املعلومات على للحصول مستمر شكل
التغيري معدل ملعرفة والتعلم والتدريس التعليمية، والربامج واملعلمني، الطالب تشمل

.للطالبوالطالبوصفدقةوفعاليةالربنامج
الذيحدثيفستوىالتغيرياملحتديديفحماولةوميهوويركزالتق(Tyler)رأيتيلر

تيلروفقاومينتائجالدراسة.عادةمايتمقياسنتائجالدراسةقبلاالختبار.وغرضالتق
.،أيلتحديدمستوىالتغيريالذيحيدث،سواءإحصائياوهياليمرتبية

 مرصان )(Morison)رأي : هي التقومي معيار 1يف الصلة،( ذات مرجعي إطار
)نهجوغرضتقومياملنهجبالربنامجامل والوصفية(2، تطبيقعلىالبياناتذاتالصلة

.الدراسيةاملنهجاملتعلقةبالربنامج
ومنتعريفاتالذيذكرنا،نلخصبأنتقومييواصفعلىصفةكّلييفيتعّلق

وأخذ.حولالقيمةالكائنيفأخذتقراراحلقيقةعمليةبالتقييسوالتقوميأيضاهو
تقريراليؤسسإىلنتيجةمقياسفحسببلأخذتقريريفالتقوميباملراقبةإمّايؤسس
و املنهج الربنامج من نتائج تقرير هو األخرية نتيجة و التقييس غري أو التقييس يف

البالغأنفهمتقييمتقومي.49التقومي اختتمتمقدم سبق، والفهمملا املناهجالدراسية

                                                           
49

 Rusman, Manejemen Kurikulum, hlm. 93-94 
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 للمناهجاملناهج وكفاءة لفعالية مالءمة ومدى للفوائد، املنهجية الدراسة هو الدراسية
اإلجراءات تطبيق عملية هو الدراسية املناهج تقييم أو تطبيقها. يتم اليت الدراسية
قيد الدراسية املناهج بشأن قرارات اختاذ هبا وموثوق صحيحة بيانات جلمع العلمية

.التشغيلأومتتشغيله
اآلراءأعاله،فإنهميكناخللوصإىلأنالتقييمأكثرمشوال الذييشملبعضيرى

القياس.وباإلضافةإىلذلك،التقييمعمليةيفالواقعاختاذقراراتبشأنالقيمةالكائن.
قرارالتقييمفقطعلىأساسنتائجالقياسات،فإنهميكنأيضاأنتستندنتائجاملراقبة.

املنهج تقومي يف مشكلة رأى هناكNorman dan Schmidtكما أن تقيمرتح وهي
:بعضالصعوباتيفتطبيقتقييماملناهجالدراسية،وهي

املنهج .أ تأثري ضعف جلوانب األساسية النظرية قياس، يف الصعوبات
الدراسيسوفتؤثرعلىتقييماملناهجالدراسية.سوفجتعلعدموجود

 ضد كوكوبان من للنظرية دعما تقييمتفسري جيري تدخل منهج نتائج
 .البحوث)تقومياملنهج(ليستجيدة

تسبب .ب أن ميكن املزدوجة. والتعمية راندوميساسي تطبيق يف صعوبة
صعوباتإجراءالبحوثتقييماملناهجالدراسيةمعراندوميساسيأسلوب
ألنهسيدرسموضوعالبحثقليال أورمبافقطاملؤسسةذاهتااليتفعلت

اكانالتدخلالستخدامهافقطيفاملؤسساتمثنشأتاملسألة،ذلك.إذ
؟ املراقبة جمموعة العثور املمكن التدخالت .""من ذلك إىل وباإلضافة

يف "أعمى بإجراء تسمح ال اليت املناهج "التعليمية اليمرتبوية البحوث
الدراسية،حبوثالتقييمخاصةوجدتصعوبةيفتطبيقأسلوبالتدخل

 أهنمالتعليمي تعلم مث أعمى البحث موضوع لغياب نظرا  أعمى. يف
أوخطرية.وهذا تفعلجادة علىالتدخلأوالعالجحيثأهنا حصلوا

 .بالطبعميكنأنيؤديإىلالتحيزيفتقييمالبحوثمناملنهجالدراسي
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من .ج والتعليم اليمرتبية عامل يف التعليم. جمال يف التدخالت يف صعوبة
الذيحيتويجمموعةPBLمكانعلىسبيلاملثالتطبيقالصعبمينسرياجا

(تشريإىلوجودال2002نورمان) .متنوعةواسعةمنتنفيذخطةعالج
وهذاخيتلفعنالبحثيف .جرعةقياسيةأوإصالحهايفتدخلاملدنية

اجلرعات. ثابتة حتديد ميكن الذي املرض، هذا ملكافحة كأدوية بيوميد
املناه لتقييم خالفا كيماموان تأثري مثل والبحوث الدراسية ضدPBLج

الذايت Self-directed التعلم باحلكم ختتلف .(SDL)متمتعة أن ميكن
 à يفكيهاملختلفة.إمكانيةتطبيقاملتحديفاليبسييفكيهPBLتطبيق

%،مثعندماجعلواهذااملوضوعمثتأثريال70،بينمايفكيهب50%
 .يعةاحلالستكونخمتلفةيبسيضداملتحدبطب

:50يفتقومياملنهجهناكخطوتانللقيامبذلك
 إعداداملرحلة .أ

مرحلةإعدادأساساحتديدماذاوكيفينبغيالقيامبتقييم.هذاهو،فإنهجيبأن
يكونخطةواضحةحولأنشطةالتقييممبايفذلكاألدواتوالوسائلالالزمة.وهناك

أنيتميفمرحلةاإلعداد،إالوهي؛بعضاخلطواتاليتينبغي
،املرجعيفتنفيذاحلكم.ويفهذاتور(TOR) إعدادتقييماختصاصات .1

وصفاهلدفوتقييماهلدف،نطاقأوالكائنالذييتمتقييم،واملنظمة
 .اليتتتوىلالتقييمفضالعنتكلفةتنفيذاحلكم

هدفاميكنحتقيقهالتصنيف،مبعىنأنهعقداستعراضلتقييماجلهازمثل .2
واحملتوىللتقييماالسيمرتاتيجياتاملستخدمة،ومصادرالبيانات،والصكوك

 .وجدولتقييم

                                                           
50

 Abdul Muiz, “ Pemantauan Kurikulum”, Amcreative’s Blog, diakses dari 

http://amcreative.wordpress.com/pemantauan-kurikulum/, pada tanggal 17 Mei 2014 

pukul. 22.01 
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اليتتضطلعبتقييمالتقنياتواإلجراءاتخارج (Try-out)تقييمللمحاكمة .3
تقييماتعينة.واهلدفالرئيسيراجعاسيمرتدادالتقييمكيتريانداالنوتشمل

لوج مدربني ومقيم هنايةأدوات يف البيانات نوعية أن حيث يستيكنيا،
 .املطافسيكونأكثرإقناعا 

 مرحلةالتنفيذ .ب
بينييمبورنان اإلجراءات على حتسينات وإدخال أجريت، اليت التجارب وبعد
وتقنياتوأداةالبحث،اخلطوةالتاليةهيالقيامبعملياتالتقييم.بعضاألنشطةاليتمت

تنفيذ،بنيأمورأخرى؛القيامبهيفهذهاملرحلة
إعدادها .1 مت اليت التقييم أدوات تنفيذ يعين فهذا احلقل يف البيانات مجع

 مقابلمصدرالبياناتيتوافقمعبرنامجخمططةمسبقا 
جتميعومعاجلةالبياناتاليتتنتجنتائجالتقييملكلالبياناتعلىأساس .2

 الدراسية باملناهج املتعلقة التصورات كماإدارة كذلك الدراسية واملناهج
 تستهدفجتميعالبياناتاستنادا إىلنتائجالتقييموالرصدمنأماتان

من .3 عليها احلصول مت اليت املعلومات إىل استنادا  املنهج، وصف وضع
 .نتائجالتقييم

احلكمميكن-حتديداحلكمضدمعايريحمددةعلىأساسمنهجالوصف .4
 .منطقالرأسيةواألفقيةاستخدامنوعنيمناملنطقأي

من .5 فريق على ينطوي خاص اجتماع يف التقييم نتائج وإقرار مناقشة
من ورمبا القرار، صنع الدراسي، املنهج تنفيذ مع القضائيني اخلرباء

قبلالنتائج فمنالضروريجدا ، أخرىذاتصلة، تستغل – عناصر
 .النتائج
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(مجع2فصاحعناملعلوماتاملطلوبة،)(اإل1ثالثة،هي:)لتقوميعمليةالرئيسية
األشياء(3البيانات،) املعلوماتحنو عندوتطوير أنواعمنتقومياملهم. وهناكأربعة ،

(2(القراراتاملتعلقةبالتخطيط)1القراراتاليتميكنأنتصاغعلىالنحوالتايل:)
ربشأنالعمليةالتكرار.(اختاذقرا4(اختاذقراربشأنتنفيذو)3،)اهليكلقراربشأن
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 الباب الثالث

 منهجية البحث
 مدخل البحث .أ 
احلقائق(pendekatan kulitatif)النوعيستعملالباحثيفالبحثاملدخلي ملعرفة

 تطبيق كيف : منها البحث ميدان يف وقع حيثمالذي من الثالثة الدراسي نهج
.والتقوميتنظيمالتخطيط،

التحليلي الوصفي التصميم هو البحث هذا نوع (deskriptif-analitis)وأما ألن،
منظمني وحتليلي اجلامعةوصفي التدريس الشعبة يف العربية اللغة تعليم إدارةمنهج

ماترام احلكومية واإلسالمية هي،والحي، األساسيةكما الباحثوصفالعناصر اولهبا
(hypothesis)يوجهلتحقيقالفروض

51
التصميمإنالتصميمإف. نعمليةالبحثهبذا

والتحل والكتابة العرض على تتضمن البحث من يفالوصفي الوقائع عن والتفسري يل
املستقبل أواحلال الواقع دراسة على يعتمد أنه كما املنهج هذا الباحث يستخدم و

.52الظاهركماتوجديفالواقعويهتمبوصفهاوصفادقيقاويعربعنهاتعبرياكيفيا
 حضور الباحث  .ب 

البياناتحضورالباحثيفهذاالبحثلتحديدمراكزالبحث،إلختيارمصادر
تفسري تبيني و حتليلها، و البيانات جودة ملقاييس املعلومات، مجع لعمل البحث،
حضور ذالك مع و قبل من حلل و مجع قد املعلومات مجع لتلخيص مث البيانات
يفمجيع أساسيا ميلكدورا نظرا إىلوظيفتهوكأنه الباحثىفالبحثالكيفيمهمة

البحثألنخضورالباحثأداةمنأدواتالبحث،اإلجراءاتومجيعطبقاتعملية
الزمعليهفهمعناملنهجالكيفيواحلضورالباحثيفهذاالبحثلتخطيط،لتنظيمو

لتقوميمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
                                                           

51
 Best, John W.. Reaserch in Education,(London: Prentice Hall International Inc. 1981.) 

219،ص.(1997،الرياض:دارأسامة)،البحث العلمىذوقانعيدات،52
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هيالباحثنفسهأداةالبحثيفالبحثالكيفي(sugiono)كماقالسوغيونوا
البحث عن فهمه قدر معرفة يصدق أن الباحث على و البحث أداة الباحث ألن

 .53الكيفي،وقدراستعدادهأكادميياأوجسميا
 ميدان البحث .ج 

وهيمنإحدى ماترام احلكومية اإلسالمية يفاجلامعة البحث علىهذا يقوم
متعلقإ العربيىةألّنموضوعنا لتعليماللغة العربيةيفقسماجلامعة دارةمنهجتعليماللغة

تعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامواختارالباحثيفهذهاجلامعة
ألهناهلامزايايفتطبيقمنهجتعليمالثالثة.

 مصادر البيانات .د 
تكونمصادرالبياناتاألساسيةللبحثالكيفيهيالكلماتوالعملياتمن

ومصادراملعّلمهذاالبحثهورئيسيفقسمتعليماللغة54اللحظنيومقابلتهمالناس
حيتاجالباحثعلى العربية، معّلماللغة ، ماترام احلكومية اإلسالمية العربيةيفاجلامعة

مصدرالبياناتنوعاناملصدرالرئيسيوالثانوي:
 أسلوب جمع البيانات .ه 

 مجع أسلوب عن الباحث علىيستخدم للحصول البحث موقع من البيانات
اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم إدارةمنهج البحث مبوضوع مطابقة املعلومات

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكالتايل:
 المقابلة  .1

ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف لرئيس املقابلة
املقابلة و ختصيص الّدراسة املاّدة يف العربية اللغة تعليم منهج إدارة يف البينات ألخذ
املاّدة يف اجلامعة ملدير املقابلة و الكّلية الّدرسية املاّدة منهج إدارة يف الكلية لعميد
املبحوثللحصول بنيالباحثو هياحملادثة تعترباملقابلة و اجملمعالعلمى الّدراسة

                                                           
53

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R N D, 

(Cetakan Ke 22, Bandung : Alfabeta, 2015), hlm.305 
54

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : rineka cipt, 2009), hlm. 169 
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.واملقابلةأيضا 55ىإجابةاألسئلةعلىالسؤالالباحثالذيتتعّلقمبوضوعالبحثعل
هيتفاعلالشخصيةواحدةمنالطرقالبحثاإلجتماعىمستخدمجلمعالبياناتأو
اإلختيارالفروضالبحثه.وهياحملادثةيبدأهاالشخصللحصولعلىمعلوماتوثيقة

واملقابلةتستهدفجلمعاملعلوماتعلى56البحثبالبحثويركزعلىحتديدحمتوى
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم إدارةمنهج عن األفكار
اإلسالميةاحلكوميةماتراميتعّلقبالتخطيط،تنظيموتقوميتعينيوباخلصوصيفالطريقة

لوباملقابلةوعالقةبنيالباحثوهذهالبياناتالتوجدمباشرةبأسلوبأخرإاّلبأس
والشخصالذىتتممهعاملقابلةتصبحشرطاهاماللمقابلة.

 المالحظة .2
اخلرباته اكتسابه يف العادي اإلنسان يستخدمها وسيلىة هي هي املالحظة

معبنة لظاهرة الدقيق فهم أو ملعرفة أساسا البيانات57ومعلوماته أن ظهر هنا، ومن .
سلوبهيبياناتاليتتتعلقإدارةمنهجتعليماللغةالعربيةيفقسمتعليماملطلوبةهبذااأل

ب العربية نالحظاجلامعةاللغة و تقومي و تنظيم ختطيط، يف ماترام احلكومية اإلسالمية
إشيمرتاك مثل الفصل خارج أو الفصل يف تعليمية عملية يف الطالب املشاركة يف أيضا

متعليماللغةالعربيةحتترئاسةرئيسمجعيةالطلبةالطالبيفالربنامجالذينّظمقس
يفقسمتعليماللغةالعربيةتطبيقعمليةمنهجالدراسيةالثالثة.واملالحظةاليتيستخدم
يف ويكونعضوا باملشاركةحيثيعيشالباحثاحلديثنفسه الباحثهياملالحظة

يالحظها اليت دليل58اجلامعة إىل الباحث حيتاج ولذلك، املالحظة. لتكون املالحظة
منتظماونافعا.




                                                           
55

Sudarwan Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif,(Bandung : Pustaka Setia,2002),hlm.130 
 93-82،ص.(1999اخلرطوم:دارإفرقياالعاملية،)،الجامعةمناهج البحث العلمى و طرق كتابة الرسالة عبدالرمحنأمحدعلمان،56
 .149.ص.(عمان:دارالفكر.دونسنة)،مفهومهوأدواتهوأساليبه:البحث العلميذوقانعبيدات،57
 .321ص.(،2008دمشق:دارالفكر،)البحثالعلميأساسياتهالنظريةوممارستهالعملية، جاءوحيددويدرير58
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 ثائقالو  .3
وثيقةمجعهاوثائق،وتدلعلىموادمثل:صور،أفالم،صحف،مذكراتعن
إدارةمنهجتعليماللغةالعربيةيفقسمتعليماللغةالعربيةقبلنسمهااجلامعةومابعدها

الوثائق يف و ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة ملعرفةتكون الباحث استعمل أيضا
استخدمها ميكن والىت رسائل و العربية اللغة تعليم قسم يف املعّلم الدروس حتطيط
كمعلوماتإضافيةإلجراءدراسةنقدوحتليلاخلطابوغريهاوالتوثيقهيالطريقة
احلصول كيفية على الطريق هذه نعرف و التارخية. البيان للحصولعلى تستفاد اليت

وهذهأسلوب59لىالبياناتاجملموعةمناملللفاتوالكتباليتتدعمعلىالبياناتع
 تستخدملنستفيدماحصليفختطيط،تنفيذوتقوميشعبةالعربية

 تحليل البيانات  .و 
طريقةحتليلالبيناتفيهاطبقةحتليلالبحث،كطريقةحتليلاملتفاعلالذييتكون

بيانات،واإلختصار.حيتاجالباحثأنيشرحالعذرعلىعلىهبةالبيانات،اختزالال
وبعدعمليةمجعالبياناتوتصبحاملعلوماتمتوفرة60استخدامطريقةحتليلالبيينات .

الباحثيف مثيبدأ الوثائق. و واملالحظة لدىالباحثالىتوجدمنخاللاملقابلة
البحث أيألنهذا هوحبثكيفي،فيعملحتليلتنفيذحتليلالبياناتوتفسسريها

البياناتباستمراروأجرىيفوقتواحدتقريبامععمليةمجعالبيانات
حتليل طريقة البيانات. مجع بعد التحليل الباحث فيجرأ الرأي، هذا على بناء
ميليس عند الكيفية التحليل طريقة هي هذا يف الباحث سيستخدمها الىت البيانات

إنحتليلالبياناتيفالبحثالكيفييقومبشكل(Milis And Huberman)وهوبرمان ،
الكاملة البيانات به جتعل الزمنحيت مر على يستمر و حتليل61التفاعلي يتكون و ،

البياناتعلىهذهمرحالتوهي:

                                                           
59

Burhan, Bungin, Penelitian Kualitatif,(Jakarta : Kencana Pernada Media Grup 2008), hlm.121 
60

Lihat: Tim Penyusun,Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, Dan Makalah Pascasarjana Uin 

Maliki Malang,(Uin Maliki Malang, Malang: 2014), hlm. 31 
61

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta ,2009), hlm.337 
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 فحصالبياناتمامناملالحظةامليدانيةومجع .1
ذات .2 هي اليت البيانات الباحث إختار احلالة هذه يف البيانات، ختفيض

 الصلة،وأقلمالءمةألهدافالبحث
التاليةهي .3 مثتكوناخلطوة عرضالبياناتأيبعدمتتقليلالبيانات،

 عرضالبياناتمنها:
 حتديدأوتعينياألجزاء .أ
 التنصيف .ب
 لتنظيمأواليمرتتيبا .ج
 تفسريالبياناتيفمنهجيةوموضوعيةوشاملة .د

 التلخيصأواإلستنباط .4
 فحص البيانات .ز 

إلثباتصحةالبياناتأويفصحةنتائجالبياناتفتحتاجإىلطريقةالتحقيق.و
 الثقة درجة منها املقياس على هذه التحقيق طريقة تنفيذ درجة(credibility)وبين و

 مجعالبيانات تقدميالبيانات

 ختفيضالبيانات

التلخيصأواإلستنباط
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  (transferability)التحويل الشيء على التوقف التأكيد (dependability)درجة ودرجة
(comfirmability).

الباحث فيستخدم الصحيحة و اجليدة التحليلية النتائج على للحصول أيضا
تقنيةالتصحيحمنذعمليةمجعالبيناتحىتحتليلالبيناتاليتهيمنالتقنياتمايلي

:
 املراقبةاملستمرة .1
 مناقشةالبياناتوالنتائجمعبعضاألطرافتعترباخلرباء .2
 حتققاملالحظاتامليدانيةملرةأخرىطرداوعكسا .3
استفادةاملصادراخلارجيةمنالبياناتاليتمثحتليلها .4
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 الباب الرابع
 و تحليلها ومناقشتهانتائج البحث 

 الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترامقسم تعليم اللغة العربية  .أ 
تعليمقسم العربية اللغة وكليةمن اليمرتبية علوم املعلم اإلسالميةيف اجلامعة

ماترام اجلامعةاحلكومية يفمحاية نشأ و العربية اللغة الربنامجيفاليمرتبية إمسه ويفأّوله
1993/1994يففزعماترامالسنة(Sunan Ampel)اإلسالميةاحلكوميةسونانأنفيل

علىالنظامرئيساجلمهوراألندونسية(STAIN)وبّدلمنالكليةاليمرتبيةسونانأنفيلإىل
1997السنة11نظامرئيساجلمهوراألندونسيةالرقمالومن1997السنة11الرقم

62.ماترام(STAIN)قررقسمتعليماللغةالعربيةقسممنأقساميف
 :رؤية قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام .ب 

 الذي العربية اللغة يف املعّلم يوّلد و العربية اللغة علوم اليمرتبية يف مركز لهيكون
 املهارةوالكفاءةيفاللغةالعربيةمعإحتياجاتاجملتمع

 :بعثة قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام .ج 
يفمرحلةالوطينوالتدريسوالبحثيفجمالاللغةالعربيةوتطويرالتعليم .1

 الدويل.
العربية .2 خارجاجلامعةوتطويرالبحثوالدوراتالتدريبيةيفجمالاللغة

 داخلاجلامعة.
التعاونمعقسمتعليماللغةالعربيةداخلالبالدوخارجالبالدملعرفةمزايا .3

 بنيالقسموألخذاملنفعةإلحتياجاتاجملتمع.
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Iain Mataram, Buku Padoman Akademik 2015-2016, Hal.13 
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 قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام. أهداف .د 
العربيةالذيلهالكفاءةواملهارةومسؤوليفعلميوّلد .1 املعلميفاللغة

 اللغةالعربيةوعمله.
يولدالباحثيفتطويراللغةالعربيةملمهةكّليفاألكادميةوملهمةاجملتمع .2

 علىشكلعام.
يولداملمارسنييفاللغةالعربيةالذيلهالكفاءةوإحيمرتافيةيفالعملمثل .3

 وامليمرتجم، الدراسية تصميم ، صحايف ، احلالل السياحة يف املمارسني
 املالحظةيفجمالاللغةالعربية.

منهج التعليم في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية  .ه 
 رامتالحكومية ما

ينقسممنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
وعدداملاّدةالدراسيةللمعهد(INS)إىلثالثةأقسامهيمنهجتعليماملعهدمعتعليمات

9(وعدداملاّدةالدراسيةللكليةTARاملاّدةومنهجتعليمالكليةمعالتعليمات)18
هجتعليمالتخصصيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةاملاّدةومن

تعليمات) مع للتخصصPBAماترام الدراسية املاّدة وعدد كّلهمتعّلميف41( املاّدة
قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

ة العربية في الجامعة أحوال التعليم و المعلمين في قسم تعليم اللغ .و 
 .اإلسالمية الحكومية ماترام

التعلم ماترامعملية احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف
والطالبكاملوضوعيتطلبواملعلميكونالدوافعactivelearningباستخداماسيمرتاتيجية

ليكونفعااليفعمليةالطالبوتعلم التعليموالتعليمليسيفالفصليتطلبأيضا
فحسبلكنحنتاجإىلتطويرتعليميفخارجالفصلوينافعاملواردمثلالبيئةواملكتبة

.واملعملومتحفواجملتمعالذيلهعالقةبعمليةالتعليم
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واملعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامهلمأخالق
يةوهلمالثقافةالواسعةيفجمالاللغةالعربيةيفتعليمهمويفإهناءاملسألةيفجمالالقرآن

اللغةالعربيةإمايفمسألةالطريقةالتعليموالوسائلالتعليميةوهلمالفكرةالفعاليةيف
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومي واملعلميفقسمتعليماللغة العربية اللغة ةتطوير

العربيةواملعلمالذيليسله املهارةيفاللغة ماترامينقسمإىلقسمنياملعلمالذيله
املعلموعدد13املهارةيفاللغةالعربيةوعدداملعلمالذيلهاملهارةيفاللغةالعربية

63املعلم.6املعلمالذيليسلهاملهارةيفاللغةالعربية
يم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الوسائل التعليمية في قسم تعل .ز 

 .الحكومية ماترام
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامبالوسائل يستخدمقسمتعليماللغة

بصرية اإلستماعالثاينيفاملستوىالثاينومسعية اإلستماعملستوىاألولو يفاملاّدة
يفاملاّدةالتعليمالكتابةواملاّدةالكتابةمسعيةبالوسائليستخدمقسمتعليماللغةالعربية

تنقسمإىلثالثةأقسامكتابةاألوىليفاملستوىالثالثوكتابةالثانيةيفاملستوىالرابعو
للمادةالقراءةوالوسائلالتعليميةالكتابالكتابةالثالثةيفاملستوىاخلامس،ويستخدم

تنقسمثالثةأقسامالقرا الثانيةيفاملستوىالقراءة ءةاألوىليفاملستوىالثاينوالقراءة
الثالثوالقراءةالثالثةيفاملستوىالرابع.

 عرض البيانات وتحليلها:المبحث الثاني
إدارة تخطيط منهج تعليم في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة  .1

 اإلسالمية الحكومية ماترام.
لهخطواتيفختطيطهمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةختطيطعموماإدارة

وخطواتيفختطيطمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةكمايلي:

                                                           
 2016سبتمبري3الوثيقةاملعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام63
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تحديد أهداف في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية  .أ
 .الحكومية ماترام

وفيطبق،وختطيطاملنهجتعليمهنتميفحتديداألهدافمناملنهجالذيس
املقابلة نتيجة ومن األهداف من التعليمية املواد يف أيضا هتتم تعليم املنهج ختطيط

األهدافكمايلي:حتديدالباحثورئيسقسمتعليماللغةالعربيةممايتعلقيف
األهداف منهجحتديد ختطيط اللغةيف تعليم قسم يف مستهدف برنامج

علملكيرؤية،بعثةوالربنامجاملستهدفالعربيةيشجعكلمناملواردامل
قسم من يوصف بعثة و رؤية ألن العربية اللغة تعليم بقسم متعلق يكون

64تعليماللغةالعربية.
شيءاألولمنإسراجتيةختطيطمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة

 ماترام احلكومية اإلسالمية تعتمد الشخصية املشاركة ختطيطهي على كبريا اعتمادا 
ونتيجةاملقابلةبنيالباحثونائبلقسمتعليماللغةالعربيةكمايلي:منهج

يوصف ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف
( اإلداري املنهج تعليمadministrativeapproachباملدخل املنهج ختطيط )

منform the top downخيطةمعاملعهدوالكليةحىتوصلإىلاملعلمإذا 
أدنهومنهذهاحلالةاملعلماليدخليفعمليةصناعةاملنهجبلأعالحىت

املعلميكونمستسلمواملستفدونيفميدانتعلمألنرؤييأتىمناملعهد
65والكلية

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم نائب و رئيس و الباحث بني املقابلة ومن
اإلسالميةاحلكوميةماترامهيأنختطيطاملنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة
يف أهداف و العربية اللغة تعليم قسم يف املعلم مع خيطته ماترام احلكومية اإلسالمية

قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامقدختطيطاملنهجتعليميف
                                                           

 (2016سبتمرب4ديديوحيودي،املقابلة)ماترام،64
 (2016سبتمرب2،املقابلة)ماترام،جنمالدين65
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اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم من أهداف على حلصول بيمرتتيب رتب
احلكوميةماتراموبعدماخطةأهدافيفمنهجتعليممثصياغةاألهدافمنمنهج

العربيةيفاجلامعةتعليموختطيطاملنهجوصياغةاألهدافاملن هجلقسمتعليماللغة
اإلسالميةاحلكوميةماتراميفالوثيقةاملنهجلقسمتعليماللغةالعربيةكمايلي:

في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة  KKNIعناصر المنهج  01الجدوال 
 66اإلسالمية الحكومية ماترام

 Parameter)وصف المعلمة 

Deskripsi) 
 Unsur-unsur)عناصر المعلمة 

Dekripsi) 

الفنية .أمهارةيفناحيةالعمل اجلوانب يف استخدام يف قادرة
للغةالعربيةلصاحل"اللغةالعربية"أصبح
مرشد ميمرتجم، باحث، املعلم،

 ..enterpreneur سياحي،الصحفيو
يفتنفيذاألولمتخرجمنقسمتعليم .ب

 يف خمططة يكون العربية ختطيطاللغة
وتنفيذوتقوميعندعملهميفاملعلم
اللغةالعربية،الباحثيفاللغةالعربية
مرشد و العربية اللغة يف ميمرتجم و

 السياحةباللغةالعربية.
جودةيفنتيجةاألخريةنرجوالكلمن .ج

يتعلق مما مهارهتم يف ينفيذ التخرجني
يفاللغةالعربيةإمامنناحيةالعملو

 اليمرتبية.ناحية
                                                           

2016سبتمبري7الوثيقةعناصراملنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةال؛كوميةماترام66
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قسم .د من ج متخر كل على نرجوا
و نطاق يف ينفذ العربية اللغة تعليم

الطريقةيفاللغةالعربية.

قادرةيفاملعرفةاللغةالعربيةيفقاعدته .أنطاقالعمليفأساساملعرفة
 وتنفيذه.

قسم .ب يف متخرجني من لكل نرجوا
و معلم يكون العربية اللغة تعليم

مر و ميمرتجم و السياحةالباحث شد
يفاللغةالعربية.

قادرةيفأخذتقريرمنحيثالبياناتومهارةيفاإلدارة
إعطاء يف قادر و األخبار
يف احمللل إختيار يف اإلرشادات

اللغةالعربيةلشخصيةوللفرقة.
وزاداملعلميفقسمتعليماالغةالعربيةيفترتيباملنهجتعليميفقسمتعليماللغة

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامهي:
حتديدأهدافوإسيمرتاجتيةاإلجنازيفمنهجتعليماللغةالعربيةيتعلقبينهما
مقياس شيء األهداف و العربية اللغة تعليم قسم أهداف على حلصول
ليكونمرحلةمنمراحلاألهدافواملثالعلىذالكمتخرجقادرةيففهم

 أسساملواد على التعليم الطريقة مع العربية اللغة تعليم قسم يف التعليمية
67إحتياجاتلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

زادنائبلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةيفكتابةالبحث
باللغةالعربيةكمايلي:

                                                           
 (2016سبتمرب3،املقابلة)ماترام،فرقةاملعلماملنهج67
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إسيمرتاجتيةاإلجنازحلصولعلىأهدافمنهجيفقسمكليفماحددمن
خيطة يكن مل ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم
بتدقيقمثالعلىذالكيفكتابةالبحثباللغةالعربيةألننصفمناملعلم
على واملثال العربية باللغة يتكلم يستطيع مل العربية اللغة تعليم قسم يف

الكأناكانائبلقسمتعليماللغةالعربيةملأستطيعأنافهماللغةالعربيةذ
68إالقليلألنينمتخرجيفقسمتعليماللغةاإلجنلزية.

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم املنهج ختطيط يف املعام من زاد
اإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

الل تعليم قسم يف ماترامأهداف احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية غة
يف إسيمرتاجتية و إحتياجاته و اإلجتماعي تطوير و اإلجتماعية بقوة يتطور
تعليمالطالبويفبعضأخذحتديديفختطيطتعليمهوشيءمهمةيف
ختطيطاملنهجتعليمألّنختطيطالتعليموختطيطاملنهجلهعالقةقويةيف

69الطالب.
ومننتيجةاملقابلةوبنيالباحثواملعلميفختطيطاملنهجتعليميفقسمتعليم

العربيةيستسلمفرصة العربيةهيأنصفةيفختطيطاملنهجيفقسمتعليماللغة اللغة
للطالبلتعلمليمرتبيةالطالبيفتغيرياألخالقمنالطالبحلصولعلىأهدافلقسم

عليميأثرللطالبيفختطيطاملنهج.تعليماللغةالعربيةألنت
في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة  المنهجتحديد المحتوى  .ب 

 .اإلسالمية الحكومية ماترام
اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف األهداف من حتديد بعدما
احلكوميةماترامخطواتالثانيةهيحتديداحملتوىاملنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةيف

                                                           
 (2016سبتمرب5،املقابلة)ماترام،جنمالدين68
 (2016سبتمرب6،املقابلة)ماترام،يفراشدىآي69
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اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموزاداملعلممنفرقةصناعةمنهجيفقسمتعليماللغة
عةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:العربيةيفاجلام

املنهجلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةاحملتوىحتديد
يفقسمتعليمKKNIماتراميتعلقبوصفاملعلمةوعناصراملعلمةاملنهج

العربية اللغة تعليم قسم يف املعلمة وصف ذالك على واملثال العربية اللغة
قادرةيفاملعرفةاللغةالعربيةوعناصرهاملعلمةالعمليفأساساملعرفةنطاق

يفقاعدتهوتنفيذهونرجوالكلمنمتخرجنييفقسمتعليماللغةالعربية
70يكونمعلموالباحثوميمرتجمومرشدالسياحةيفاللغةالعربية.

جتعليميفقسمتعليماللغةوزاداملعلميفقسمتعليماالغةالعربيةيفترتيباملنه
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامهي:

حتديداحملتوىوإسيمرتاجتيةاإلجنازيفمنهجتعليماللغةالعربيةيتعلقبينهما
مقياس شيء األهداف و العربية اللغة تعليم قسم أهداف على حلصول

كمتخرجقادرةيففهمليكونمرحلةمنمراحلاألهدافواملثالعلىذال
أسس على التعليم الطريقة مع العربية اللغة تعليم قسم يف التعليمية املواد

71إحتياجاتلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
والبياناتاملالحظةالباحثيفميدانالبحثيفيتعلقيفحتديداألهدافكما

يلي:
والدةالباحثواملعلمنياللغةالعربيةالذييستسلميفكليةمالحظةاألوىل

املاجسترييفالبالدأوخارجالبالدباسيمرتاجتيةاإلجنازيوجبلكلالطالبيف
 السنة من العربية باللغة أطرحة كتابة يف العربية اللغة نعليم -2017قسم

ةالعربيةلكنمليرىالباحثيفتدقيقبدقةيفكتابةالبحثباللغ2018
ألنمازالمنالطالبيكتبونالبحثباللغةالعربيةإالقليلمنهميكتبون

                                                           
 (2016سبتمرب2،املقابلة)ماترام،فرقةاملعلماملنهج70
 (2016سبتمرب3،املقابلة)ماترام،فرقةاملعلماملنهج71
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 العربيةويفالسنة العربيةيستسلمموضوع2016باللغة قسمتعليماللغة
البحثفيمايتعلقبالبحثتطويرلكنملأرىالباحثيفموضوعالبحث

ا اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف ماترامالطالب احلكومية إلسالمية
مع املعلم بني و الطالب مع الطالب بني الغوية وملناقشة تطوير بالبحث

72الطالبمليدققبتدقيقيفقسمتعليماللغةالعربية.
وزاداملعلميفقسمتعليماالغةالعربيةيفترتيباملنهجتعليميفقسمتعليماللغة

احلكوميةماترامهي:العربيةيفاجلامعةاإلسالمية
حتديداحملتوىاملنهجوإسيمرتاجتيةاإلجنازيفمنهجتعليماللغةالعربيةيتعلق
شيء األهداف و العربية اللغة تعليم قسم أهداف على حلصول بينهما
مقياسليكونمرحلةمنمراحلاألهدافواملثالعلىذالكمتخرجقادرة

التعليمعلىيففهماملوادالتعليميةيفقسمتعلي العربيةمعالطريقة ماللغة
احلكومية اإلسالمية العربيةيفاجلامعة أسسإحتياجاتلقسمتعليماللغة

73ماترام.
والبياناتاملالحظةالباحثيفميدانالبحثيفيتعلقيفحتديداألهدافكما

يلي:
يفكليةوالدةالباحثواملعلمنياللغةالعربيةالذييستسلممالحظةاألوىل

املاجسترييفالبالدأوخارجالبالدباسيمرتاجتيةاإلجنازيوجبلكلالطالب
-2017يفقسمنعليماللغةالعربيةيفكتابةأطرحةباللغةالعربيةمنالسنة

لكنمليرىالباحثيفتدقيقبدقةيفكتابةالبحثباللغةالعربية2018
العربيةإالقليلمنهميكتبونألنمازالمنالطالبيكتبونالبحثباللغة

قسمتعليماللغةالعربيةيستسلمموضوع2016باللغةالعربيةويفالسنة
البحثفيمايتعلقبالبحثتطويرلكنملأرىالباحثيفموضوعالبحث

                                                           
(2016سبتمبري5املالحظةاسيمرتاجتيةقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام)ماترام72
 (2016سبتمرب3،املقابلة)ماترام،فرقةاملعلماملنهج73
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ماترام احلكومية اإلسالمية يفاجلامعة العربية اللغة تعليم الطالبيفقسم
ال وملناقشة بنياملعلممعبالبحثتطوير بنيالطالبمعالطالبو غوية

74الطالبمليدققبتدقيقيفقسمتعليماللغةالعربية.
زادنائبلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةيفكتابةالبحث

باللغةالعربيةكمايلي:
سمكليفماحددمنإسيمرتاجتيةاإلجنازحلصولعلىأهدافمنهجيفق

خيطة يكن مل ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم
بتدقيقمثالعلىذالكيفكتابةالبحثباللغةالعربيةألننصفمناملعلم
يفقسمتعليماللغةالعربيةمليستطيعيتكلمباللغةالعربيةواملثالعلىذالك

أ مل العربية اللغة تعليم لقسم كانائب إالأنا العربية اللغة افهم أن ستطيع
75قليلألنينمتخرجيفقسمتعليماللغةاإلجنلزية.

زادمناملعاميفحتديداحملتوىاملنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة
اإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

 اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف ماترامأهداف احلكومية
يف إسيمرتاجتية و إحتياجاته و اإلجتماعي تطوير و اإلجتماعية بقوة يتطور
تعليمالطالبويفبعضأخذحتديداحملتوىيفختطيطتعليمهوشيء
مهمةيفختطيطاملنهجتعليمألّنختطيطالتعليموختطيطاملنهجلهعالقة

76قويةيفالطالب.
اللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراميفمسألةوزادرئيسقسمتعليم

حتديداحملتوىاملنهجلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكما
يلي:

                                                           
(2016سبتمبري5املالحظةاسيمرتاجتيةقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام)ماترام74
 (2016سبتمرب5،املقابلة)ماترام،جنمالدين75
 (2016سبتمرب6،املقابلة)ماترام،آييفراشدى76
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للحصولعلىحتديداحملتوىاملنهجلقسمتعليماللغة مسألةيفإسيمرتاجتية
ةماترامهييفاملنهجالتعليميةيفقسمالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومي

كتابة مسألة يف ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم
البحثباللغةالعربيةألّنكثريمنالطالبمليكتبباللغةالعربيةيفقسم

للكت املاّدة ماترامألّن احلكومية اإلسالمية العربيةيفاجلامعة ابةتعليماللغة
البحثملحتصلعلىالدقيقواملعلمأيضايفقسمتعليماللغةالعربيةيف
اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامينقسمإىلقسمنياملعلمالذىلهاملهارة

77يفاللغةالعربيةواملعلمالذىليسلهاملهارةيففهماللغةالعربيةإالّقليال.
 واملالحظة املقابلة املعلمورئيسقسمتعليماللغةومننتيجة بنيالباحثو

يف الربنامج هي العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم املنهج احملتوى حتديد يف  العربية
ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم غرض على حصول

 يف التعليمية املاّد يف مسألة إىل بالنظر الغرض يفبإلسيمرتاجتية العربية اللغة تعليم قسم
اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

في تخطيط منهج تعليم في قسم تعليم اللغة  الطالب تحديدالتوجيه .ج 
 العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام.

اللغة تعليم قسم خطة الذي التعليم املنهج ختطيط تنفيذ يف الطالب وملساعدة
ا )العربيةهيتوجيه (وزادرئيسقسمتعليماللغةBimbingan dan konselingملشورة

العربيةفيمايتعلقبتوجيهاملشورةكمايلي:
توجيهاملشورةللطالبيفقسمتعليماللغةالعربيةينقسمإىلمخسةأقسام
إما األهلية رغبة ىف املشورة توجيه الثاين أكادمية يف املشورة توجيه األول

                                                           
 (2016سبتمرب4ديديوحيودي،املقابلة)ماترام،77
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داخل مهنةبرنامج يف املشورة توجيه الثالث الفصل خارج أو الفصل
78الدراسيةاخلامستوجيهاملشورةالربنامجالتعليمخارجالفصل.

زادنائبلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامفيمايتعلق
بتوجيهاملشورةاألكادميةكمايلي:

هي تنفيذها و املشورة املشورةيفالطالبلقسمتعليماللغةتوجيه توجيه
على مثال الشخصية املدخل يستخدم األكادمية املشورة توجيه و العربية
الكراسة أو الكتبيات و املناقشة اجملاضرة، بالطريقة األخبار إعطاء ذالك

(pemberian brosurإجناز هي األكادمية املشورة توجيه من نتيجة و )
باراليمرتبيةوتطويرالنظرالطالبيففرصةلتعلموالطالبيفأخذاألخ

احمليمرتفة  املشورة توجيه يف وتنفيذ تعليمهم. يأثر فيما الطالب فهم إجناز
(karierتوجيه و  العربية اللغة تعليم قسم يف الطالب لكل توجه هي )

اللغة تعليم قسم من األخري للمستوى األكثر على يهتم احمليمرتفة املشورة
يةوإستخدماملدخلالفرقةوالشخصيةونتيجتهاهيمعرفةالطالبالعرب

يفقوةوضعفهيفتعلموتعليمواختيارالعملاجليدةوفهميفخطوات
احمليمرتفةوختطيطالعملعلىحسبحالمهارهتمولهمهارةعلىحسب

املش توجيه توجيه هذا اإلجتماعية يف املشورة توجيه تنفيذ و ورةحميمرتفتهم
إىل نوجه تنفيذه ولكن العربية اللغة تعليم قسم يف للطالب اإلجتماعية
الطالبجديدوهذهتوجيهاملشورةيستخدمباملدخلالشخصيةونتيجته
أو العربية اللغة تعليم قسم يف الطالب فهم إلجناز خطوات يف معرفة

ألسرةشخصآخروتنهىلكلمسألةومهرييفاتصالالبيعةاليمرتبيةوا
79خصوصايفالبيعةاجملتمع.

                                                           
 (2016سبتمرب7،املقابلة)ماترام،ديدىوحيودي78
 (2016سبتمرب8،املقابلة)ماترام،جنمالدين79



65 
 

 
 

وزادأيضارئيسقسمتعليماللغةالعربيةيفتوجيهاملشورةيفمهنةالدراسيةلقسم
 تعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

العربيةعلىأساساإلجنازاتأو إعطاءمهنةالدراسيةيفقسمتعليماللغة
املهنةالدراسيةخصوصاحلافظالقرآنprestasiاملفاخر) (األكادميةوفيه

وينقسماملهنةالدراسيةإىلقسمنياألولاملهنةالدراسيةاألكادميةوالثاين
املهنةالدراسيةغرياألكادميةوفيهأيضااملهنةالدراسيةللطالباملساكني

80وبشرطأنهذاطالبلهمفاخريفالدراسته.
ما اجلامعةوبعد يف العربية اللغة تعليم قسم يف املنهج ختطيط متيز خصص

ليمرتبية لتعلم للطالب فرصة يعطى املنهج ختطيط متيز أن ماترام احلكومية اإلسالمية
رئيس املعلم مسؤلية على الربنامج وهذه خري أخالق إىل أخالقهم تغيري و سلوكهم

ةاحلكوميةماتراموزادرئيسلقسمتعليملقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمي
( شكل أن ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية املنهجmodelاللغة ختطيط )

التعليماللغةالعربيةكمايلي:
يهتمشكلختطيطاملنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية

باملعلمألناملعلم ماترام خمطةيفختطيطاملنهجالتعليميفقسماحلكومية
81تعليماللغةالعربية.

أن العربيةللجامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام نائبلقسمتعليماللغة وزادأيضا
العربيةللجامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكما شكلختطيطاملنهجلقسمتعليماللغة

يلي:
اإلسالمية يفاجلامعة العربية اللغة تعليم أنشكلختطيطاملنهجيفقسم
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف املعلم مع يتضمن ماترام احلكومية
اإلسالميةاحلكوميةماتراممثاتفاقبنياملعلميسلمإىلمرحلةكليةعلوم

                                                           
 (2016سبتمرب9،املقابلة)ماترام،ديدىوحيودي80
 (2016سبتمرب10،املقابلة)ماترام،ديدىوحيودي81
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بلقسمتعليمخصوصايفاليمرتبيةواملعلممثمّجعالكليةبنيرئيسونائ
82قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

وزادعميدالكليةلكليةعلوماليمرتبيةواملعلمأنشكلختطيطاملنهجلكلقسميف
قسمتعليميفالكليةعلوماليمرتبيةواملعلمكمايلي:

يةواملعلملكلقسميسلمشكلختطيطاملنهجتعليميفالكليةعلوماليمرتب
هذا يتضمن و املعلم و اليمرتبية علوم الكلية يف أقسام من قسم إىل كثري
ختطيطاملنهجباملعلمبشرطمعوجوداملوقف،املهارةواملعرفةلكلمنهج
احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم لقسم خصوصا تعليم

83ماترام.
نيالباحثورئيس،نائبوعميدالكليةلكليةعلوماليمرتبيةومنتيجيةاملقابلةب

شكل أن ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف  العربية اللغة تعليم لقسم املعلم و
ختطيطاملنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةيتضمنمعاملعلميبأرإىلمهارةالطالبيف

قسمتعليماللغةالعربية.
يم في تخطيط منهج تعليم في قسم تعليم اللغة العربية في تعيين اآللة تقو  .د 

 الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام.
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم تعليميف ختطيطمنهج تقومييف اآللة تعيني
قسم رئيس قال كما ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف ماترام احلكومية اإلسالمية

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:تعليماللغة
أّنتعينياآللةتقوميمنهجتعليميفختطيطمنهجتعليميفقسمتعليماللغة

لتقوميمنهجتعليمالطالبيفالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
ما احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم يعملقسم ترام

من يتكون اإلمتحان شكل أّن املقصود بفهم اإلختبار غري و باإلختبار
                                                           

 (2016سبتمرب11،املقابلة)ماترام،جنمالدين82
 (2016سبتمرب12،املقابلة)ماترام،أمحدفضلي83
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اإلختبار،املنتجات،حمفظةواملالحظةإمامنناحيةكفاءةمعريف،فعايل،
84معياريواحلركي.

وبنيالوثيقةيفتقوميمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية
امكمايلي:احلكوميةماتر

 تقومي .أ
الكفاءة من األهداف حتقيق تعيني يف عملية و الربنامج هو تقومي
الطالببعدمااشيمرتكعمليةالتعليموتقومييعملباستمرارلتبّخرفيما
يتعلقبكفاءةالطالبإمامنناحيةمعريف،فعايل،معياريواحلركيو

التعليم.تقوميتتضمنمنعمليةالتعليمونتائج
 تقوميعمليةالتعليم .ب

الطالبيفاشيمرتاك كفاءة لتبّخر التعليم عملية منالتقوميهو املقصود
عمليةالتعليموعملالتقومييفعمليةالتعليميستخدمباملالحظة.

 .تقومينتائجالتعليم .ج
 طريقةالتعليم (1

طريقةالتعليميستخدمبتحريريوشفوي
 شكلالتقومي (2

التعليمعلىشكلاإلختبار،املنتجات،حمفظةواملالحظة.تقومينتائج
 وقتلتقومي (3

الفصل األحري يف و الدراسي الفصل نصف يف يعمل التعليم نتائج تقومي
الدراسي.

 معيارالتقومي (4
(كمايلي:PAPتعينينتائجالتعليمعلىمعيار)

                                                           
 (2016سبتمرب12،املقابلة)ماترام،ديدىوحيودي84
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تقوميللمادةالتعليميةبزيادةالتطبيق

 NA = 30%𝑈1 + 20%𝑈2 + 20% 𝑈3 + 30%𝑈4 نتيجة

تقوميللمادةالتعليميةبدونالتطبيق

 NA = 40%𝑈1 + 20%𝑈2 + 40%𝑈4 نتيجة

املالحظة:

U1 : نتيجةاحلضوروفعاليفعمليةالتعليم 
U2 : نتيجةالتطبيق 
U3 : يفالفصلالدراسينصفنتيجة  

U4 : نتيجةاألخريالفصلالدراسي 
ماترامعنوزادنائبيفقسمتعليم العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية اللغة

اإلسالمية يفاجلامعة العربية تعليماللغة الوقتيفتقوميختطيطمنهجتعليميفقسم
احلكوميةماترامكمايلي:

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج ختطيط تقومي أّن
يكون ماترام احلكومية علىاإلسالمية تعليم منهج تنفيذ يف مستمرا 

اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف الطالب إحتياجات
يف هدفنا ما تغيري إىل ينظر تعليم منهج ختطيط يف ألّن ماترام احلكومية
اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج ختطيط

85احلكوميةماترام.
جةمنتعينياآللةتقومييفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةومننتي

احلكومميةماترامهييعملباإلختباروغرياإلختباربفهماملقصودأّنشكلاإلمتحان

                                                           
 (2016سبتمرب13،املقابلة)ماترام،جنماّلني85
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يتكونمناإلختبار،املنتجات،حمفظةواملالحظةإمامنناحيةكفاءةمعريف،فعايل،
تمرابالنظرإىلتغيريماحصلنامنختطيطأهدافالذىمعياريواحلركييفوقتمس

خطةيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
منهج تعليم في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية  تنظيمإدارة  .2

 الحكومية ماترام
 تعيين المادة التعليمية  .أ 

تعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامتنظيممنهجتعليميفقسم
التعليميةيفقسم يفالوثائقتعينياملادة العربية اللغة تعليم قدنظمبيمرتتيبمعقسم

تعليماللغةالعربيةوالبيانكمايلي:
في  عالقة تحقيق الدراسة بحزب المحافظين بمسابقة 02جدوال 

 86الجامعة الإلسالمية الحكومية ماترام
 (bahan kajian)أغراض البحث   تحقيق التعليم  الرقم

املعرفةاللغويةالكافيةملمارسةوتطوير1
 إتقاناللغةالعربية

تطبيقاللسانياتالعامة،اللغويات،وعلم
 اللغةالنفسي

اللغة2 علىاستخداميفإجادة قادرة
 .شفوياأوخطياالعربيةللتواصل

استماع،كالم،كتابةوالقراءة

واألساليب،3 النظريات إتقان
ووسائل وتقنيات واالسيمرتاتيجيات،

 .اإلعالمتعلماللغةالعربية

التدريس ونظريات التعليم أساسيات
 والتعلمواكتساباللغةالعربيةكلغةثاين

جمال4 يف البحوث إجراء على قادرة
 .بشكلصحيحاللغةالعربية

البحثالكمي،ودراسة البحثالنوعي،
 اللغة

العلمية5 األوراق كتابة على إنشاء،بالغةوالكتابةالقدرة

                                                           
 (2016سبتمبري15)ماترام،سالميةاحلكوميةماتراماجلامعةاإلةكليةعلوماليمرتبيةواملعلمالوثيقة86
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 باللغةالعربية

العربية6 اللغة من ومنط املفردات له
والقيام وييمرتجم لتعليم امليدانية

 .باألعمالاملتصلةباللغةالعربية

مفرداتوأساليب

7 على العربيةقادرة النصوص ترمجة
جيدا اإلندونيسية" "اللغة والكالم

وبشكلصحيح

التحريرية اليمرتمجة وممارسة نظرية
وإندونيسيا العربية واليمرتمجة

 العربية...-وإندونيسيا

 

وتقييم8 وتنفيذ تصميم على القدرة
العمليفميداناللغوية

على واإلشراف والتقييم التعلم إدارة
 ...التعليم،

االحتياجات9 مع التكيف القدرة
التدريس يف والعاملية والوطنية احمللية،
جمال يف بأعمال والقيام والبحث

.اللغةالعربية

والبصرية القيم يعيش اإلقليمية، الثقافة
 ...واجلغرافيايفالعاملالعريب

تكنولوجيات10 تسخري على قادرة
اقتناء يف واالتصاالت املعلومات

.وتطويراللغةالعربيةوالتدريس

املعلوماتتكنولوجياواالتصاالت،تعلم
الربجمياتواملواقعووسائلاإلعالمالعربية،

...الربامجاللغةالعربية

قادرةعلىالقيامبأعمالتتصلاللغة11
تكنولوجيا اللغة أساس على العربية

املعلوماتواالتصاالت

علماملعلوماتتكنولوجياواالتصاالت،ت
الربجمياتواملواقعووسائلاإلعالمالعربية،

...الربامجاللغةالعربية

للمشاكل12 حلول تقدمي على قادرة
اليتتواجههايفالقيامبأعمالتتصل

علمالنفس،وتوجيهاملشورةوإدارةوتنظيم
...املشاريع
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.باللغةالعربية

قادرةعلىلعبدورنشطيفتطوير13
جمال يف اخلربة مع العاصمة منطقة

تعليماللغةالعربية

الصحافة، وعامل والسياحة العربية اللغة
...واللغةالعربيةويفعاملاألعمال

العربية14 التعليم ختصصات على ادرة
ومجيع خاصة اإلسالمية العلوم مع

.التخصصاتبشكلعام

 التوحيد، "علومعلم القرآن، علوم
احلديث"،والفلسفة،والفلسفةاإلسالمية

...للتعليمواألخالقوالتصوف،

روح15 والقتال التنافسية، القدرة
وأخالقيات الذات، على واالعتماد
االجتماعية واحلساسية العمل،
واألخالقالعاليةيفاحلياةالشخصية
العليا الدراسات كإدارة واالجتماعية

.اللغةالعربيةلتعليم

للحياة واالستخبارات املدنية، اليمرتبية
...,(...)العاطفيةواالجتماعيةوالروحية،

زادرئيسيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامفيما
يتعلقبتحقيقتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةكمايلي:

اإلسالميةبعدماحددحتقيقتعليميفقس العربيةيفاجلامعة متعليماللغة
احلكوميةماتراموالعملالذييأيتبعدحتديدحتقيقتعليمهوتعليقعالقة

87بنيحتقيقتعليموأغراضالبحثلوجودتعينياملادةالتعليمية.
وزادأيضانائبيفقسمتعليماللغةالعربيةفيمايتعلقبتعينياملاّدةالتعليميةيف

قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:
حتقيقتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
شيءمهمةيفتعينياملاّدةالتعليميةألّنحتقيقالتعليميأثركثرياإىلأغراض

                                                           
 (2016سبتمرب13،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي87
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ذيسوفيعلميفقسمتعليماللغةالعربيةالبحثلصياغةاملادةالتعليميةال
واملثالعلىذالكحتقيقالتعليمأّنقسمتعليماللغةالعربيةلهملكيةيفعلم
اللغةإمايفتطبيقهاوتطويرهاوبألغراضالبحثعلماللغةالعاموالعلم

88اللغةالنفسي.
ةيفاجلامعةاإلسالميةوزادكذالكاملعلميففرقةصناعةمنهجتعليماللغةالعربي

احلكوميةماترامكمايلي:
تنظيممنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية
يف الطالب لسهولة بألهداف و للمنهج املادة تصميم من شيء ماترام
التعليميةحلصول عملالطالبيفعملية لسهولة و التعليمية املادة تعليم

 احلكوميةعلى اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف أهداف
89ماترام.

عناصربرنامجاملنهجعلىإطارالعامفيمايتعلقبالربنامجالتعليميةالذيسوف
يسلمإىلالطالبوعناصراملنهجهيأساسيفبناءاملنهجويتعلقبأهدافلقسم

لهأهدافحلصوهلا.تعليماللغةالعربيةألنلكلاملنهج
وزادنائبلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراميفتنظيم

منهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةكمايلي:
الزملقسمتعليماللغةالعربيةأنيعينياملاّدةالتعليميةنظرا إىلثالثةاملناهج

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامعلىتعليميفقسمتعليماللغة
اللغة تعليم لقسم التخصص املنهج و الكلية املنهج و املعهد املنهج وهو

90العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

                                                           
 (2016سبتمرب14،املقابلة)ماترام،جنمالّدين88
 (2016سبتمرب14،املقابلة)ماترام،أمحدبشريي89
 (2016سبتمرب15،املقابلة)ماترام،جنمالّدين90
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ومنحتقيقالتعليموغرضالبحثالذيلهعالقةقويةيفتعينياملاّدةالتعليمية
الوثائقمنالوثيقةتعينياملاّدةالتعليميةيفقسمتعليماللغةالعربيةقدرّتببيمرتتيبيف

يفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموالبيانكمايلي:

و المادة غرض البحث عالقة تحقيق التعليم و   03جدوال 
91التعليمية

 Bahan)غرض البحث  تحقيق التعليم

Kajian) 
 المادة التعليم

الكافيةمعرفة اللغوية
إتقاناللغة وتطوير ملمارسة

 العربية

العامةعلماللغةعلماللغة
تطبيقيعلماللغة
النفسيعلماللغة
 اإلجتماعيعلماللغة

يف استخدام على قادرة
إجادةاللغةالعربيةللتواصل

 .شفوياأوخطيا

استماعمهاراتاللغوية
كالم

قراءة
كتابة

                                                           
 (2016سبتمبري)ماترام15،اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامقسمتعليماللغةالعربية،الوثيقة91
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واألساليب،إتقانالنظريات
وتقنيات واالسيمرتاتيجيات،
اللغة تعلم اإلعالم ووسائل

 .العربية

إدارة و قواعد،وسائل
تعليماللغةالعربية

حنو
صرف

اللغة التعليمية وسائل
العربية

إدارةتعليماللغةالعربية
تعليم منهج مطالعة

اللغةالعربية

البحوث إجراء على قادرة
يفجمالاللغةالعربيةبشكل

.صحيح

البحثالنوعيالبحث
البحثالكيفي

البحثاللغة

األوراق كتابة على القدرة
العلميةباللغةالعربية

توجيهالكتابةأطروحةاللغةالعربية
باستخدام أطروحة

اللغةالعربية

اللغة من ومنط املفردات له
لتعليم امليدانية العربية
باألعمال والقيام وييمرتجم

.العربيةاملتصلةباللغة

املفرداتمفرداتحلجةاللغة
البالغة

اللغةالعربيةاملعاصرة

النصوص ترمجة على قادرة
"اللغة والكالم العربية
وبشكل جيدا اإلندونيسية"

صحيح

ترمجةكتابيةاليمرتمجة
ترمجةفورية

وتنفيذ تصميم على اللغةالقدرة تعليم تعليمختطيط تقومي و ختطيط
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ميدان يف العمل وتقييم
اللغوية

تعليم تقومي و العربية
اللغةالعربية

اللغةالعربية

مع التكيف القدرة
احمللية، االحتياجات
يف والعاملية والوطنية
والقيام والبحث التدريس
اللغة جمال يف بأعمال

 .العربية

األرضالعرىب
سياحةاألندونسية

العمل

و العريب األرض
األندونسية سياحة

نوساخصوصا يف
تنجاراالغربية

تسخري على قادرة
املعلومات تكنولوجيات
اقتناء يف واالتصاالت
اللغة وتطوير والتدريس

.العربية

تكنولوجيةتكنولوجية

بأعمال القيام على قادرة
على العربية اللغة تتصل
تكنولوجيا اللغة أساس

املعلوماتواالتصاالت

الربامجاللغةالعربية اللغةتكنولوجي تعليم
العربية

برنامجاللغةالعربية

حلول تقدمي على قادرة
يف تواجهها اليت للمشاكل
باللغة تتصل بأعمال القيام

 .العربية

توجيهاملرشدمهارةاحلياة
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علىلعبدورنشط قادرة
العاصمة منطقة تطوير يف
تعليم جمال يف اخلربة مع

اللغةالعربية

صالعربيةلغرضاخلاالفرصة
العربيةلغرضسياحة

ختصصاتااد على رة
العلوم مع العربية التعليم
ومجيع خاصة اإلسالمية

 .التخصصاتبشكلعام

علموثقافةاإلسالم

والقتال التنافسية، القدرة
روحواالعتمادعلىالذات،
العمل، وأخالقيات
االجتماعية واحلساسية
احلياة يف العالية واألخالق

 واالجتماعيةالشخصية
العليا الدراسات كإدارة

 .لتعليماللغةالعربية

علماللغةالنفسىالعام

ونتيجةاملقابلةبنيالباحثورئيسونائبيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة
اإلسالميةاحلكوميةماترامفيمايتعلقيفتنظيممنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربية

 اجلامعة التعليميةيف املادة تعيني يف تعليم منهج تنظيم أن ماترام احلكومية اإلسالمية
يتعلقكثريا يفحتقيقالتعليموغرضالبحث.
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 مراقبة الماّدة التعليمية. .ب 
الربنامجفيمايتعلقبإدارةتنفيذمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة

 هو ماترام احلكومية اجلامعةاإلسالمية يف العربية اللغة تعليم قسم للرئيس الربنامج
اإلسالميةاحلكوميةماتراموبنيرئيسلقسمتعليماللغةالعربيةكمايلي:

العربيةيفاجلامعة تنفيذمنهجتعليميفقسمتعليماللغة الربنامجيفإدارة
العرب اللغة تعليم قسم للرئيس خصوصا ماترام احلكومية يفاإلسالمية ية

الفصل أول يف الربنامج مراقبة هي ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة
نائب أيضا الربنامج هذا يف ويساعده العربية اللغة تعليم لقسم الدراسى

92لقسمتعليماللغةالعربية.
ماترامعن العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية وزادنائبيفقسمتعليماللغة

مجيفأولالفصلالدراسىيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةمراقبةالربنا
احلكوميةماترامكمايلي:

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف الدراسي الفصل أول يف الربنامج
( املالمح شرح هي ماترام احلكومية اللغةprofilاإلسالمية تعليم لقسم )

اإلس اجلامعة يف اللغةالعربية تعليم قسم رئيس مع ماترام احلكومية المية
العربيةللطالباجلدودوإذاكانرئيسيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة
اإلسالميةاحلكوميةماتراملهعذرسيبدلهنائبلقسمتعليماللغةالعربيةيف

93اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
الربنامجيفالفصلاألولالدراسيكمايلي:ومنتنيجةاملالحظةالباحثيف

األول الفصل يف الربنامج املالحظة يف الباحث يتعوذ األوىل املالحظة
اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم لقسم املالمح شرح يف الدراسي
احلكوميةماترامأنرئيسقسمتعليماللغةالعربيةيطلبمساعدةمعرئيس

                                                           
 (2016سبتمرب19،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي92
 (2016سبتمرب19،املقابلة)ماترام،جنمالّدين93



78 
 

 
 

قسمتعليماللغةالعربيةلشرحاملالمحلقسمتعليماللغةالعربيةيفاملاضييف
اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامألّنرئيساجلديدمازالختريعنمالمح

لقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
رأىالباحثأنموظف،رئيسونائبلقسمتعليماللغةاملالحظةالثانية

املاّدة عن ويتحدثون جيتمع ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية
اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف املستوى لكل التعليمية

متعليماحلكوميةماتراموبعدمايفتشونعناملاّدةالتعليمعّلقاملوظفقس
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراميفاحلائطأماميفقسم اللغة

94تعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
 .تقسيم الماّدة التعليمية .ج 

يف العربية اللغة تعليم لقسم نائب و رئيس مراقبة بعد التعليمية املاّدة تقسيم
اإلسالميةاحلكوميةماترامهيالربنامجمستمرةالذيفعلرئيسونائبلقسماجلامعة

تعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموزادرئيسيفقسمتعليماللغة
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

 اللغة تعليم قسم يف التعليمية املاّدة اإلسالميةتقسيم اجلامعة يف العربية
التعليمية املادة املراقبة بعد الدراسى الفصل أول يف يعمل ماترام احلكومية
احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف املستوى لكل
ماتراممثاجتمعبنياملعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية

95ترام.احلكوميةما
عن ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم لقسم رئيس قول
ماترام احلكومية اإلسالمية يفاجلامعة العربية اللغة تعليم اإلجتماعبنياملعلميفقسم

                                                           
 2016سبتمبري17املالحظةعمليةرئيسقسمتعليماللغةالعربية94
 (2016سبتمرب20املقابلة)ماترام،،ديديوحيودي95
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اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم نائبلقسم زاده التعليمية املاّدة تقسيم بعد
ماترامكمايلي:احلكومية

املاّدة يف يعلم فيما املعلم بني اتفاق اإلجتماع هو اإلجتماع من املقصود
ماترام احلكومية اإلسالمية العربيةيفاجلامعة اللغة التعليميةيفقسمتعليم

 له العربية اللغة تعليم قسم يف ثابت املعتمدة16وللمعلم الساعة نظام
(يشعربأّنdosen tetapهذااملعلمثابت)(إاّلأنSKSالفصلالدراسي)

الساعة نظام نصف و كثر قد الدراسى الفصل املعتمدة الساعة نظام
(يعطيإىلاملعلماآلخرأواملعلمغريثابتSKSاملعتمدةالفصلالدراسي)

(dosen tidak tetapتعليم قسم رئيس يسلم التعليمية املادة إعطاء وبعد )
 إىل العربية هنااللغة الكلية ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف الكلية

96الكليةعلوماليمرتبيةواملعّلم.
(هيالربنامجاجلودةللمعلميفعمليةالتعليمSAPتسليمحماضرةأحداثوحدة)

(يشرحعناملاّدةالتعليميةوالطرييقةاإلسيمرتاجتيةيفSAPألّنحماضرةأحداثوحدة)
 و التعليم حماضرةعمل تسليم هو الفصل إىل دخول قبل للمعلم الربنامج و املراجع
العربيةوزاداملوظفيفقسمتعليماللغةSAPأحداثوحدة) (إىلقسمتعليماللغة
العربيةكمايلي:

العربيةيفSAPتسليمحماضرةأحداثوحدة) (إىلإدارةقسمتعليماللغة
(وإتفاقنظامrekapitulasiبعدإمجال)اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

(معالكليةعلوماليمرتبيةواملعلموSKSالساعةاملعتمدةالفصلالدراسي)
(قبلأسبوعيفعمليةالتعليميةمثإدارةSAPتسليمحماضرةأحداثوحدة)

املعتمدة الساعة نظام اجلدوالالتعليمومجلة خيرّج العربية اللغة تعليم قسم

                                                           
 (2016سبتمرب20،املقابلة)ماترام،جنمالّدين96
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ومجع(SKS)22ويفالكلية(SKS)42الدراسييفاملنهجاجلامعيةالفصل
97.(SKS)154بنيمنهجاجلامعية،الكليةوقسمتعليماللغةالعربية

واخلالصةمناملقابلةواملالحظةبنيرئيسونائبوموظفيفقسمتعليماللغة
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامأنالربنامجفيمايتعلقبرئيسيفقسمتعليم
التعليمية العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامهيمراقبةيفتقسيماملادة اللغة

العربيةيفاجلامعةلكلمستو اللغة للمعلمغريثابتفيقسمتعليم ىللمعلمثابتو
اإلسالميةاحلكوميةماترام.

 .الوقت  تعيين .د 
التعليميةقدرتببيمرتتيبيفقسمتعينيمنهجتعليميفتنظيم الوقتيفعملية

يةاحلكوميةتعليماللغةالعربيةوزادرئيسقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالم
ماترامكمايلي:
تكونتعيني التعليم املادة إىل نظرا  الفصل يف التعليم عملية يف الوقت

 الساعة من تبدأ 07,30ساعتني الساعة األوىل09,10حىت للساعة
 الساعة من الثانية التعليم املاّدة إىل 09,10وتنتقل الساعة 10,50حىت

98وكذالكإىلآخرهاملاّدة.
أيضانائبلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراميفوزاد

تنظيمالوقتيفعمليةالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية
ماتراموالبيانكمايلي:

وحدات من التعليمية االستخدام تنظم ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة
وحداتال باستخدام تعليمية برامج إجراء أي الوقت، من الدراسي فصل

ستةعشر16الوقتنصفالسنةأصغرمرةواحدةيفالفصلدراسيهو
اجملدولةيفيومواحدمن مناألنشطة أوغريها عاما اليوماألحدحماضرة

                                                           
 (2016سبتمرب21،املقابلة)ماترام،سبريي97
 (2016سبتمرب18،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي98
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 من تعلم 7,30الطالب الساعة من18,00حىت حيصى ال عدد مع
99.حىتالسادسةالساعاتاألوىل

اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف رئيس بني املقابلة من ونتيجة
عمليةالتعليمويف16احلكوميةماترامأنتنظيمالوقتيفعمليةتعليميشتملعلى

100لقاءويفكللقاءهلا14كلاملاّدةالتعليميةهلاساعتنيوعددتعلميفالفصل
 دقائق )2لكل الدراسي الفصل املعتمدة الساعة املعتمدةsksنظام الساعة نظام و )

دقائق150هلاالوقت3الفصلالدراسى
اللغة تعليم قسم لتعلميف الوقت تتظيم تعيني و التعليمية املادة تعيني بعدما و

 يفتنظيماملادة السؤالمناملسؤوليفتنظيممنهجتعليمإما وفيه والعربية التعليمية
تنظيمالوقتيفقسمتعليماللغةالعربية؟وزاداملوظفيفقسمتعليماللغةالعربيةيف

اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامعنمناملسؤوليفتنظيممنهجتعليمكمايلي:
مسؤوليفتنظيممنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةهورئيسلقسم

بيةمنأولالفصلالدراسىحىتاستسالمماحدداملعلميفتعليماللغةالعر
قسمتعليماللغةالعربيةفيمايتعلقباملنهجتعليمخصوصايفتنظيممنهج

100تعليميفقسمتعليماللغةالعربية.
إذااملسؤوليفتنظيماملنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية

هورئيسلقسمتعليماللغةالعربيةإمايفتنظيماملادّةالتعليميةوتنظيماحلكوميةماترام
الوقتيفعمليةالتعلم.

جدوال تعليم في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية صناعة .ه 
 .الحكومية ماترام

بعدتعينياملاّدةالتعليميةومراقبةاملاّدةالتعليميةوتعينيالوقتيفعمليةالتعليم
يفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامنأيتإىلصناعةجدوال

                                                           
 (2016سبتمرب19،املقابلة)ماترام،جنمالّدين99

(2016سبتمرب19،املقابلة)ماترام،سبريي100
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تعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموزادرئيسقسم
اجلدوالتعليميفت ماترامعنصناعة احلكومية اإلسالمية العربيةيفاجلامعة عليماللغة

قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:
احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم اجلدوال

جتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفماترامشيءمهمةجدايفتنظيممنه
اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموصناعةاجلدوالتأيتبعدإجتماعاملعلم

101يفحتدثعنتعينياملاّدالتعليمية.
عن ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم نائبيف زاد

عربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايليصناعةجدواليفقسمتعليماللغةال
:

احلكومية اإلسالمية العربيةيفاجلامعة صناعةجدواليفقسمتعليماللغة
ماترامهيآلةتنظيميفمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة

السا نظام عدد كم نعرفه جدوال يف ألّن ماترام احلكومية عةاإلسالمية
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف للمعلم الدراسى الفصل املعتمدة

102اإلسالميةاحلكوميةماترام.
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام اللغة وزادموظفلقسمتعليماللغة

كمايلي:
يف العربية اللغة تعليم قسم يف الطالب إىل و املعلم إىل جدوال تسليم
إمجالوإتفاقبنياملعلمقسم بعدما ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة
بني إجتماع يف ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم

103املعلمقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

                                                           
 (2016سبتمرب19،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي101
 (2016سبتمرب20،املقابلة)ماترام،جنمالّدين102
 (2016سبتمرب22،املقابلة)ماترام،سبريي103
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 اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم رئيس عنوزاد ماترام احلكومية اإلسالمية
اجلدوالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي

:
احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم جدوال

مماتراميظهرإىلاملعلموالطالبيفقسمتعليماللغةالعربيةيفقسمتعلي
اللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامبعدتسليمنتيجةإجتماع
إمجالبنياملعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيفقسمتعليماللغةالعربيةيف
اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامإىلعميدالكليةللعلوماليمرتبيةواملعلميف

104رام.اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةمات
زادنائبلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف التعليم اجلدوال حتديد
يف العربية اللغة تعليم قسم نائب و رئيس تفتيش بعد ماترام احلكومية

خمافةفيهجدوالللمعلممتساويةيفاليوماجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
105واحدوالساعةواحدة.

ونتيجةيفصناعةاجلدواليفاملقلبلةبنيالباحث،رئيس،نائبوموظفيف
صناعة يف حتديد أّن ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم

ةيفاجلامعةاإلسالميةحكوميةماترامبعداجلدوالالتعليميةيفقسمتعليماللغةالعربي
اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف املعلم بني إجتماع نتيجة تسليم

احلكوميةماترام.




                                                           
 (2016سبتمرب24،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي104
 (2016سبتمرب24،املقابلة)ماترام،جنمالدين105
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 البرنامج اإلضافية. .و 
البرنامج المعّلم في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية  .1

 .الحكومية ماترام
خارج الفصل كالتوجيه المشورة في الماّدة التعليم خدمة المعلم  .(أ 

مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة و مهارة الكتابة  التطبيقي
 في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام.

الربنامجللمعلمليسيفالفصلفحسببلبرنامجللمعلمهوتوجيهاملشورةيف
الفصلوتوجيهاملشورةخصوصاللطالبيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامخارج

وزادهاملوظفلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:
خدمةاملعلميفقسمتعليماللغةالعربيةليسيفالفصلفحسببلخدمة

يفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامهواملعلميفقسمتعليماللغةالعربية
خارج يف التطبيقي التعليم املادة يف املشورة توجيه يف املعلم يكون خدمة
الفصلوعادةقسمتعليماللغةالعربيةخيتارمكانللمادةالتعليمالتطبيقي

106يفاملطعمحولماترام.
التع يفاملاّدة املشورة املعلمخارجكالتوجيه ليمالتطبيقيهميكونونويلوخدمة

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام الفصللكّلمستوىيفقسمتعليماللغة
وزادرئيسقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

يف العربية اللغة تعليم قسم يف املستوى عند الفصول من فصل كل يف
عةاإلسالميةاحلكوميةماتراملهويلالفصلوويلالفصللهمتكنمناجلام

توجيهاملشورةعلىكّلمسألةعندالطالبيفقسمتعليماللغةالعربيةيف
107اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

                                                           
 (2016سبتمرب22،املقابلة)ماترام،سبريي106
 (2016سبتمرب23،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي107
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رقم عل قرر و الفصل ويل تنفيذ يف املرشد كتيب يف رتب قد املشورة توجيه
SK:132 KMA C.02 1993حيثأنهذاكتيبيشرحعنتوجيه1993مايوا1تاريخ

 املشورةللطالبيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
شرحكتيباملرشديفتنفيذويلالفصلمعرئيسقسمتعليماللغةالعربيةيفزاد

اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:
يفكتيباملرشدللتوجيهاملشورةللطالبيفقسمتعليماللغةالعربيةالبحث

هلذا يبنيعنمنفعة يتحدثو هو ماترام احلكومية اإلسالمية يفاجلامعة
من العربية اللغة تعليم قسم يف للطالب املشورة للتوجيه املرشد كتيب

وال وغرياألكادمية األكادمية املشورة خيرجعنواجباتاملعلميفتوجيه
108خصائصويلالفصليفاجلامعة.

ومناملالحظةالباحثفيمايتعلقبتوجيهاملشورةويلالفصليفقسمتعليماللغة
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

مالحظةاألوىليالحظالباحثيفالطالبمستوىالثالثحيثأنهذا
(معSKSامالساعةاملعتمدةالفصلالدراسي)نظالطالبلهمسألةيفأخذ

أنهلهنقصانيفنتيجةاألخرييفمستوىقبلهوبنياملعلملفصلهأوبني
الفصل املعتمدة الساعة نظام الطالبانمعايرييفأخذ ويلالفصلهذا

SKSالدراسي) يأخذ3،00(IP)مؤشراإلجنازات( نظام24إىلأعاله
الفصلالدراسيةالساع املعتمدة اإلجنازاتو 2،50-2،99(IP)مؤشر

(IP)مؤشراإلجنازاتواملعتمدةالفصلالدراسيةنظامالساع22يأخذ
مؤشرواملعتمدةالفصلالدراسيةنظامالساع18يأخذ2،00-2،49

 2،50-2،99(IP)اإلجنازات الساع22يأخذ الفصلةنظام املعتمدة
ةنظامالساع22يأخذ2،50-2،99(IP)اإلجنازاتمؤشروالدراسي

                                                           
 (2016سبتمرب24،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي108
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الدراسي الفصل املعتمدة و اإلجنازات يأخذ1،50-1،99(IP)مؤشر
نقص(IP)مؤشراإلجنازاتواملعتمدةالفصلالدراسيةنظامالساع16
.املعتمدةالفصلالدراسيةنظامالساع12يأخذ1،50من

 يف الباحث يتعوذ الثانية الواجبمالحظة ينهي الذي الطالب مالحظة
هذا أّن املعلم إىل جاء ما بعد لكن البحث كتابة يف دراسته يف اآلخري
املعلم البحثبل يفكتابة املشورة التوجيه أنيطلب يستطيع ال الطالب
يقولإليهالجتتهديفوسطتوجيهاملشورةيفكتابةالبحثألنينلنأوافق

109قبلدخولوقتاإلمتحان.
توجيهاملشورةنوعمنأنواعالربنامجللمعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة

( اإلعتيادي عمل وفيه ماترام احلكومية يكونrutinitasاإلسالمية وهو على للمعلم )
املعلمتوجيهاملشورةيفميدانتطبيقياإلجتماعيويفتطبيقيتعليميفاملدارسالذي

اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموزادنائبعميدالكليةكمايليقررحددالكليةيف
الربنامجتوجيهاملشورةيفميدانتطبيقياإلجتماعيويفتطبيقيتعليميف
املدارسنوعمنأنواعتنفيذمنهجتعليميفقسممنأقساميفكليةعلوم

يف العربية اللغة تعليم يفقسم واملعلمخصوصا اإلسالميةاليمرتبيو  اجلامعة
110احلكوميةماترام.

ومنتنفيذمنهجتعليممنالربنامجتوجيهاملشورةيفميدانتطبيقياإلجتماعيو
يفتطبيقيتعليميفاملدارسأخذاملعلماللغةالعربيةوقتالبحثوزادموظفيفقسم

:تعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي

                                                           
 2016سبتمبري24مالحظةتوجيهاملشورةيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام109
 (2016سبتمرب26لة)ماترام،،املقابأمحدفضلي110
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احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف املعلم عملية
ماترامكالباحثلبحثهمعلىقدرةعلمهموأناكاملوظفعادةأشاركمعهم

111يفمشاركةحبثهميفوقتتوجيهاملشورةيفميدانتطبيقياإلجتماعي.
 و رئيس و الباحث بني املالحظة و املقابلة من لعميدواخلالصة نائب و نائب

العربيةيفاجلامعة الربنامجللمعلميفقسمتعليماللغة اليمرتبيةواملعلمأّن الكليةعلوم
اإلسالميةاحلكوميةماترامليسيفالفصلفحسببلهلهميكونباحثايفحبثهمعند

توجيهاملشورةيفميدانتطبيقياإلجتماعي.
البرنامج للطالب في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية  .2

 الحكومية ماترام. 
تعليم المادة التطبيقية في أربعة مهارات )مهارة اإلستماع، مهارة   .(أ 

الكالم، مهارة القراءة و مهارة الكتابة( في قسم تعليم اللغة العربية في 
 الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام

للمعلممتعلقبالربنامجللطالبألنالطالبهدفيفبرنامجاملعلموزادالربنامج
نائبيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف املعلم و لنائب و للرئيس الربنامج
 للطالب كلهم ماترام احلكومية يفاإلسالمية العربية اللغة تعليم قسم يف

ماتراميفحتديداألهدافليكونالطالبهلم اجلامعةاإلسالميةاحلكومية
112الوقتيفتنفيذمنهجتعليمبعدمامرهبميفالربنامجللمعلم.

رتب قد الطالب و املعلم طبقه الذي إعتمادي الربنامج يف التطبيقي والربنامج
تعليماللغةالعربيةوزادرئيسيفقسمتعليماللغةالعربيةيفبيمرتتيبيفالوثائقيفقسم

اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

                                                           
 (2016سبتمرب25،املقابلة)ماترام،سبريي111

 
 (2016سبتمرب26،املقابلة)ماترام،جنمالدين112
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إستماعوتطبيق أقسامهيتطبيقمهارة إىلأربعة التطبيقية ينقسماملادة
113مهارةالكالم،وتطبيقمهارةالقراءةوتطبيقمهارةالكتابة.

اللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامفيمايتعلقزادرئيسقسمتعليم
يفالربنامجعمليةالتطبيقيةكمايلي:

اإلسالمية اجلامعة يف للطالب و للمعلم الربنامج هي تطبيقية الربنامج
إما التطبيقيةواجبلكلالطالبيفاشيمرتاكه املادة ماتراموهذه احلكومية

 مهارة التطبيق مهارةاملادة أو القراءة مهارة أو الكالم مهارة أو اإلستماع
114الكتابة.

والربنامجتوجيهاملشورةيفميداناإلجتماعيهوأيضاالربنامجللطالبيفقسم
نعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموزاداملوظفلقسمتعليماللغة

العربيةكمايلي:
 تعليمالربنامجللمعلم منالربنامجللطالبأيضا يفقسم يفالبحثهو

اللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامحيثأّنالطالبيفهذا
الربنامجيكونجلنةيفعمليةالبحثللمعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيف

115اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
يت فيما الربنامج من أنونتيجة هي العربية اللغة تعليم قسم يف بالطالب علق

الربنامجيفاملادةالتطبيقيعندمهارةاإلستماعومهارةالكالمومهارةالقراءةومهارة
يتعلقبالربنامجالطالبيفقسم الكتابةوعملتطبيقيللإلجتماعيهوعملفيما

اترام.تعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةم


                                                           
 (2016سبتمرب26،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي113
 (2016سبتمرب26،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي114
 (2016سبتمرب27،املقابلة)ماترام،سبريي115
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البرنامج في عملية التعليم في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة .3
 اإلسالمية الحكومية ماترام. 

نظام  ،KRS ،KPRSإمالء بطاقة الدراسية مثل بطاقة الخطة الدراسة  .(أ 
قبل تعلم في الفصل في قسم  SKSالمعتمدة الفصل الدراسي ةالساع

 تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام.
يف العربية اللغة تعليم قسم يف الربنامج من لب هي التعليم عملية يف الربنامج
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم رئيس وزاده ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة

ماترامكمايلي:اإلسالميةاحلكومية
لبالربنامجيفعمليةالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةهيعمليةالتعليم
يف العربية اللغة تعليم قسم يف وباخلصوص اجلامعة مرحلة يف للطالب

116اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
ماترامكمايليوزادهنائبلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية

:
الربنامجيفعمليةالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية

(قبلتعلميفالفصلKRSاحلكوميةماترامهيإمالءبطاقةاخلطةالدراسة)
مثKPRS(عليهأنميألKRSوملنأخطأيفإمالءبطاقةاخلطةالدراسة)

117فصل.يفالاستمرارإىلعمليةالتعلم
الساع الدراسيةنظام الفصل باستخدام(SKS)املعتمدة التعليم لتنظيم نظام

يفقسمتعليماملعتمدةالفصلالدراسيلتحميلدراسةالطالبةوحداتنظامالساع
،لتحميلالتعلممناخلربات،لتحميلاللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

تعليميفقسمتعليماللغةالعربيةوهذهقدتحميلتنظيمالربنامجحملاضرين،لالعملمنا
رتببيمرتتيبيفالوثيقةمنقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

                                                           
 (2016سبتمرب27،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي116
 (2016سبتمرب28،املقابلة)ماترامجنمالدين117
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 نظام أن اختالفاتةالساعجيب وجود استيعاب إىل يهدف الدراسي الفصل
يفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاالهتماموالكفاءة،والقدرةبنيالطالب

معبعضهاالبعضحيثأنالوسائلووقتإجراءالدراسةحتميلفضالاحلكوميةماترام
عنتكوينأنشطةالدراسةملواجهةالدراسةاملطلوبةالتكوننفسهابالنسبةلكلطالب

بينماكانواجيلسونيفوميةماتراميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلك
.نفساملستوى

 الفصلالدراسيةالساعيفنظام ومليعرفبوجودمعدلارتفاعيفكلاملعتمدة
 عدد دراسية. الدرسيةسنة بقدرةاملادة تتحدد دراسي فصل يف اختاذها ميكن اليت

الفرديةسيظهرماتراميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةالطالب
.الفصلالدراسيمنقبل،باستثناءالطالباألولالذييأخذحزمةنظامله(IP)مبؤشر

الفصلالدراسيةنظامالساعاألهداف العربيةيفاملعتمدة يفقسمتعليماللغة
إعطاءالفرصةللطالبللتعلمإجنازهوالنشطمناجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامهي

إكمالالدراسةأجل مناسبة، تعليمية أنشطة للطالبليتمكنمنمتابعة إتاحةفرصة
تسهيلإدخالتعديالتعلىاملناهجالدراسيةيف،معاالهتمامواالستعدادوالقدرةهلم

.التنميةالعلوموالتكنولوجيا
 الساعوحدات ةنظام )املعتمدة الدراسي لدراسةSKSالفصل مقياس هو )

الفصلاملعتمدةةنظامالساعهياألحكاماملعّلمبتدريسحتميلاملمعالطالبوالتع
هييفشكلالتعلميفالكلية،واالستجابة،وتضمنيالربنامجالتعليمي(SKSالدراسي)

)أ: مع األنشطة تعلم وجه 50( دقائق )اخلمسني( لوجه الفصلا يف أسبوعو كل يف
الدراسي )؛ إحالة منظم مع األنشطة تعلم )ب( دقائق يفاخلمسني( أسبوعو كل يف

يفكلأسبوعويفالفصلالدراسي؛أنشطةالدراسةاملستقلةأنشطةالفصلالدراسي)ج(
الساعدقيقة60 )ةونظام الدراسي الفصل املمارسة،(SKSاملعتمدة تعليم شكل يف
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بحوث،وخدمةاجملتمعيفالشكلالتعليممااملمارسةحلقةالعمل،املمارسةامليدانية،ال
118.دقائقيفاألسبوعويفكلالفصلالدرسي160يعادل

هووحتميلالتعليملقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
مقبضدراسة اليتهلا الساع160-144أولمستوىالربامجاألكادميية املعتمدةةنظام

الفصلالدراسىوميكنالطالبأن8اليتيرتبعلىاجلدوال(SKSالدراسي)الفصل
الفصلالدراسىيفاليمرتبيةاأللية.14الفصلالدراسىفي8ينهيالدارسةعلىاقل

التعلم ماترامعملية احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف
 اسيمرتاتيجية activelearningباستخدام الدوافع يكون املعلم كاملوضوعو والطالب

يتطلبأيضاليكونفعااليفعمليةالتعليموالتعليمليسيفالطالبويتطلبتعلم
تعليم رئيسقسم تعليميفخارجالفصلوزاد الفصلفحسبلكنحنتاجإىلتطوير

اللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:
 تعليمعملية عملية تطوير شكل فيه بل فحسب الفصل يف ليس التعليم

خارجالفصلوينافعاملواردمثلالبيئةواملكتبةواملعملومتحفواجملتمع
119الذيلهعالقةبعمليةالتعليم.

 البرنامج قبل التعليم .1
جلميعالطالبيوجبيفإشيمرتاكمعرفةاألكادميةواجلامعةيفمستوى .أ

 .األول
تنفذ .ب ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف الدراسية املادة التنشئة

 .بأعضاءهيئةالتدريسعلىضمناملعهد


 

                                                           
118

Iain Mataram, Buku Pedoman Akademik 2015-2016. Hal.38 
 (2016سبتمرب28،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي119
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 البرنامج التعليم .2
 .أ األقل أسبوعنيعلى القيام احملاضرة، بدء بالتوجيهاملعلمقبل األكادميي

 .متإنشاؤهابواسطةالطالبالذيوالتصديقعلىخطةالدراسةاملذكورة
 إعطاءالفرصةللطالبعلىتغيرياملادةالكلية. .ب

تعليمتتكونمنإشراح العربية اللغة الربنامجيفتنفيذمنهجتعليميفقسمتعليم
 ، التعليم ختطيط عن املعلم وحدة أحداث  عقدSAP)حماضرات و التقومي كيفية ،)

ميألكشفاحلضورأوجبللطالبأن،التعليمعلىطريقةالكتابةوهذايفلقاءاألول
،تؤديكليةالعامةللطالبإىلأعضاءهيئةالطالببشرطهلامتعلقفيها،يفكللقاء

تدريس هيئة أعضاء كّل يف منشق املدرسة يف التطبيقية الربنامج و امليدانية ،الربنامج
نظام3-0للمادةالدراسيةمرة14احملاضراتوجهالوجهكلفصلدراسيبقدرعدد

الدراسيةالساع الفصل SKS)املعتمدة ) وجه كل 100يأخذ ةالساعلنظامدقيقة
.إضافة3املادةالدراسيةدقيقةللحصولعلى2150(SKS)املعتمدةالفصلالدراسي

 .دقيقة50مزيدمنأيوقت
نظامالتعلمبنيتعلىأساسالتخطيطذاتالصلةباهلدف،وجمالالتعلم

جمموعةمتنوعةمناالسيمرتاتيجياتوالتقنياتاليتأجريتالدراسةباستخدام
استكشاف نقديا التفكري على الطالب وتشجيع حتديا، وجتربةاتشكل

املصادر من متنوعة جمموعة وباستخدام لديه التعلم وتقييماتنفيذ لرصد
 )وجود حماضرة ااملعلموحتسنيدوريا أنشطة إعداد ملوادحماضرةوطالب(،

120.لنتائجالدراسةوميتقفضالعنإجراء
الربنامجفيمايتعلقبعمليةتعليمهيالربنامجاإلمتحاننصفالفصلالدراسيو
الدراسة بطاقة قبلتنفيذاإلمتحاننصفالفصلالدراسيعلىكّلطالبأنميلكه

(والربنامجآلخريالفصلالدراسىأيضايدخليفالربنامجعمليةالتعلمKSTالثابة)

                                                           
2016سبتمبري28الوثيقةنطاقالربنامجعمليةالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام120
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عملإعتماديلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموألهنما
زادنائبلقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

أنواع من نوع الدراسى الفصل يف اآلخري اإلمتحان و الدراسى نصف اإلمتحان
نلقداملعلملكلاملاّدةالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةعمليةالتعلموالطريقةاإلمتحا

يفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
واملالحظةالباحثيفشكلاإلمتحانلكلاملادةالتعليمكمايلي:

مالحظةاألوىلرأىالباحثأمامالفصلالطالبحيملونكتبهمويقرؤون
النحوىوشكلكتبهمألنيفذالكالوقتلديهما إلمتحانشفويملاّدة

اإلمتحانهوقراءةاجلملةمعقواعدهلكلطالٍب.
ويعملون واحٍد فصل يف جيتمعون الطالب الباحث رأى الثانية مالحظة
اإلمتحانحتتاملوضوعاليمرتمجةالقراءةمناللغةاألندونسيةإىلاللغةالعربيةو

مناللغةالعربيةإىلاللغةاألندونسية.
العربيةيف ونتيجةمناملقابلةبنيالباحثورئيسونائبيفقسمتعليماللغة
الثابة الدراسة حىتبطاقة الدراسة بطاقة هيإمالء ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة
شرطلشروطإمتحانيفقسمتعليماللغةالعربيةهوالربنامجمنعمليةتعلميفقسم

اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.تعليماللغةالعربيةيف
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البرنامج في الدرس اإلضافي في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة .4
 اإلسالمية الحكومية ماترام.

البرنامج تطبيقي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم ، مهارة القراءة و مهارة  .1
الحكومية  تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالميةفي قسم  الكتابة
 . ماترام

الربنامجيفالدرساإلضايفيفقسمتعليماللغةالعربيةهوالربنامجخارجالساعة
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم رئيس وزاد العربية اللغة تعليم قسم يف التعليم

اإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:
يفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةالربنامجاإلضايفيفقسمتعليماللغةالعربية

ماترامهوالربنامجالذيخطةيفأولالسنةوالربنامجاإلضايفهوالربنامج
121اإلعتماديالذييعملالطالبيفقسمتعليماللغةالعربية.

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكما وزادنائبيفقسمتعليماللغة
يلي:

يفيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةللربنامجاإلضا
ماترامهوالربنامجتطبيقيمهارةاإلستماع،مهارةالكالم،مهارةالقراءةو

مهارةالكتابة.
قسم يف اإلضايف بالربنامج يتعلق فيما العربية اللغة تعليم قسم يف املوظف وزاد

اإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:تعليماللغةالعربيةيفاجلامعة
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف بيمرتتيب رتب قد التطبيق الربنامج
اإلسالميةاحلكوميةماترامللتطبيقمهارةاإلستماعللمستوىاألولومهارة

122القراءةللمستوىالثالثوللمستوىاألخريللتطبيقمهارةالكتابة.

                                                           
 (2016سبتمرب29،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي121
 (2016سبتمرب29،املقابلة)ماترام،سبريي122
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اإلضايف اإلسالميةالربنامج اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف للطالب
قسم يف الطلبة مجعية من بل العربية اللغة تعليم قسم إدارة من ليس ماترام احلكومية
الطلبةقسم ماتراموزادرئيسمجعية العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية تعليماللغة

تعليماللغةالعربيةكمايلي:
جيفمجعيةالطلبةهوالربنامجفيمايتعلقباللغةالعربيةوتطويراللغةالربنام

اللغة تعليم قسم يف رئيس التفاق على أديناه الذي الربنامج و للطالب
123العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

 الربنامجاإلضايفالذىحصللقسمتعليماللغةالعربيةكمايلي:
مفاخر الدرس اإلضافي قسم تعليم اللغة في الجامعة اإلسالمية  04الجدوال 

 الحكومية ماترام
 اسم للمفاخر الفاخر مرحلة البرنامج اسم البرنامج الرقم

إسكندار3وطين الرائدللوزيرالّدينية1 رنغا
ذوالقرنني

اإلجتماعيمسابقةتالوتلالقرآن2
األقيمي

(Regional)

شفاتهلداية1

إسكندارالفرقةدويلتبادلالطالب3 رنغا
، ذوالقرنني

رياض
إمام الصاحلني،

الشافعي

تالوتلالقرآن4 نورواحدة2اإلجتماعيمسابقة

                                                           
 (2016سبتمرب30،املقابلة)ماترام،إقبال123
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األقيمي(2013)
(Regional)

مشساحلكيم2(Lokalبلدي)جمادلةالعربية5

الطالب6 إختيار
اللغوي

مشساحلكيم2(Lokalبلدي)

شافةهداية1وطينحفظالقرآنمسابقة7

ويوككرنيايت2وطينمسابقةعسكري8

مسابقة9
PORSENIاجلامعة

احلكومية اإلسالمية
ماترام

إسكندارقراءةالشعر3(Lokalبلدي) رنغا
ذوالقرنني

تالوتلالقرآن10 مسابقة
واحلط

اإلجتماعي
األقيمي

(Regional)

إحسان2 حممد
مصرالدين

ونتيجةمناملقابلةبنيالباحثورئيسورئيسمجعيةالطلبةيفقسمتعليماللغة
الربنامجاإلضايفيفقسمتعليماللغة أّن ماترام احلكومية اإلسالمية العربيةيفاجلامعة
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامتنقسمإىلقسمنياألولالربنامجاإلضاىف

تعلي قسم الربنامجمن الثاين و ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة م
احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف الطلبة مجعية من اإلضايف

 ماتراممثلمسابقةقراءةالكتب،مسابقةاخلطابة،مسابقةقراءةالشعرالعريب.
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قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة إدارة تقويم منهج تعليم في  .3
 اإلسالمية الحكومية ماترام.

 تحديد األهداف تقويم. .أ 
منهجتعليميف يفإدارة منالربنامجاإلدارةخصوصا تقوميهوالربنامجاألخرية
فائدة ال تقومي بدون ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم

 التخطيط اجلامعةالربنامج يف العربية اللغة تعليم قسم رئيس زاد تنفيذ و تنظيم و
اإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:

مّر قد ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم
املنهج تقومي مث املنهج تنفيذ و املنهج تنظيم ، املنهج ختطيط بالربنامج

يموتنفيذيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامملقياسهلالتخطيطوتنظ
فيهتغريهلدفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

124؟.
عن ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم نائبيف زاد

حتديدحتطيطنتائجالبحثكمايلي:
ربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراملهأهدافيفقسمتعليماللغةالع

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم لقسم األهداف و تعليم منهج ختطيط
اإلسالميةاحلكوميةماترامهوليوّلداملعلمالذىلهكفاءةواملهارةيفاجملال

يةحلصولهاللغةالعربيةوحلصولأهدافلقسمتعليماللغةالعربيةلهإسيمرتاجت
مثلحلصولكفاءةاللغويةزاداملاّدةالتعليميةيفقسمتعليماللغةالعربيةمثل
املاّدةاليمرتمجةالفوريةبعدماعرفعنأهدافختطيطوأهدافإسيمرتاجتية
نأيتإىلاهدافالتقوميواألهدافيفتقوميمنهجتعليمهولنظرتغيريما

                                                           
 (2016سبتمرب29،املقابلة)ماترام،يوحيوديديد124
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تع قسم نّفذ ما و نّظم ما و اإلسالميةخطة اجلامعة يف العربية اللغة ليم
125احلكوميةماترام.

وزادنائبأيضا يفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
عنتقومياملنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

كمايلي:
ارةختطيطوتنظيموتنفيذواملنهجحيتاجإىلتقوميوظفمنعمليةاإلد

ختطيطوتنظيموتنفيذخصوصايفتقوميألّنتقوميآلةملعرفةجناحفيما
خطةونظمونّفذيفمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة

126اإلسالميةاحلكوميةماترام.
 يف تقومي األهداف حتديد عن املقابلة من يفونتيجة العربية اللغة تعليم قسم

اللغة تعليم حتديداألهدافتقومييفقسم هيأّن ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامملعرفةتغيريالطالبيفعمليةتعلمبعدما

اجلام يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج نفّذ و نظم و اإلسالميةخطة عة
احلكوميةماترام.

 تعيين تقويم في مهارة المعرفي، الفعالي، المعياري و الحركي .ب 
عن ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم رئيس زاد
خطواتيفحتديدوتعينيتقومييفمهارةاملعريف،الفعايل،املعياريواحلركيمنهجتعليم

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:يفقسماللغة
لتقوميمنهجتعليمالطالبيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية
احلكوميةماتراميعملشكلاإلمتحانيتكوناملالحظةإمامنناحيةكفاءة

127معريف،فعايل،معياريواحلركي.

                                                           
 (2016سبتمرب30،املقابلة)ماترام،جنمالّدين125
 (2016أكتوبري1،املقابلة)ماترام،جنمالّدين126
 (2016أكتوبري2،املقابلة)ماترام،جنمالّدين127
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ليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموزادهأيضااملعلميفقسمتع
عناإلختباربنظرإىلكفاءةاملعريفكمايلي:

املعريف كفاءة ألّن باإلختبار املعريف كفاءة يف التعليم املاّدة تقومي يستخدم
يهتمكثرييفتطويراألفكارالطالبواملثالعلىذالكاملاّدةالتعليماليمرتمجة

128باإلختبار.يستخدم
وقالاملوظفيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراميف
شكلاإلمتحانلكّلاملعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية

ماترامكمايلي:
نيستخدماملعّلماإلمتحا3والصر2والصرف1للماّدةالتعليمالصرف

علىشكلاإلختبارألّناملاّدةالتعليمالصرفيهتمكثرييفحفظوفهم
129التصريفمنفعلاملاضىواملضارعواألمر.

املاّدةالتعليميفيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
فعايل،معياريواحلركيوزادهرئيس املعريف، قسمتعليماللغةقدتتكونمنكفاءة

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامكمايلي:
العربيةيفاجلامعةاإلسالمية41من التخصصيفقسمتعليماللغة املاّدة

احلكوميةماترامقدتتكونمنالكفاءةاملعريف،فعايل،معياريواحلركي
التعليم اإلمتحانمناملاّدة يفالطريقة واملثالعلىذالكاملادةخصوصا ية

التعليمالذييتعلقبكفاءةاملعريفخيترببإختبارحتريريواملادةالتعليمفيما
يتعلقبكفاءةالفعايلخيترببفعالالطالبيفالفصلأيباملالحظةاملعّلم

130مثالالطالبالذييستخدمباللغةالعربيةيفالسؤالأثناءعمليةالتعليم

                                                           
 (2016أكتوبري2،املقابلة)ماترام،نرمان128
 (2016أكتوبري3،،املقابلة)ماترامسبريي129
 (2016أكتوبري3،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي130
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العربيةيفونتيجةمنامل قابلةبنيالباحثورئيسونائبيفقسمتعليماللغة
 حتديد أن ماترام احلكومية اإلسالمية الفعايل،اجلامعة املعريف، مهارة يف تقومي وتعيني

خطواتيفتقوميمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاملعياريواحلركي
تبنيأنشكلاملعريف،الفعايل،املعياريواحلركيمهارةاإلسالميةاحلكوميةماترامألن

اإلمتحانللطالبيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
 إختيار كيفية تقويم جمع المعلومات. .ج 

قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراملهخطواتيفتقومي
الربنامجالطالبواخلطواتقدرتببيمرتتيبيفوثائقخطواتتقومييفقسمتعليماللغة

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموالبيانكمايلي:
 تقويم .1

تقوميهوالربنامجوعمليةيفتعينيحتقيقاألهدافمنالكفاءةالطالب
 يعمل تقومي و التعليم عملية اشيمرتك ما يتعلقبعد فيما لتبّخر باستمرار

تقومي و احلركي و معياري فعايل، معريف، ناحية من إما الطالب بكفاءة
تتضمنمنعمليةالتعليمونتائجالتعليم.

 تقويم عملية التعليم  .2
املقصودمنالتقوميهوعمليةالتعليملتبّخركفاءةالطالبيفاشيمرتاكعملية

التعليميستخدمباملالحظة.التعليموعملالتقومييفعملية
 تقويم نتائج التعليم. .3

 طريقة التعليم  (1)
طريقةالتعليميستخدمبتحريريوشفوي

 شكل التقويم (2)
و حمفظة املنتجات، اإلختبار، شكل على التعليم نتائج تقومي

املالحظة.
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 وقت لتقويم (3)
يف و الدراسي الفصل نصف يف يعمل التعليم نتائج تقومي

الدراسي.األحريالفصل
 معيار التقويم (4)

(كمايلي:PAPتعينينتائجالتعليمعلىمعيار)
تقوميللمادةالتعليميةبزيادةالتطبيق

 NA = 30%𝑈1 + 20%𝑈2 + 20% 𝑈3 + 30%𝑈4 نتيجة

تقوميللمادةالتعليميةبدونالتطبيق

 NA = 40%𝑈1 + 20%𝑈2 + 40%𝑈4 نتيجة

املالحظة:

U1 : فعاليفعمليةالتعليمنتيجةاحلضورو  
U2 : نتيجةالتطبيق 
U3 : يفالفصلالدراسينصفنتيجة  

U4 : نتيجةاألخريالفصلالدراسي 
يف ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف معلم زاد

كماماترامإختياركيفيةتقومييفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية
يلي:

كيفيةتقومييفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
يف التقومي وقت مع املالحظة و حمفظة املنتجات، اإلختبار، شكل على
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الطريقة على و الّدراسي الفصل األخري يف و الّدراسي الفصل النصف
131اإلمتحانإماحتريريأوشفوي.

رئيسقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامعنطريقةزاد
تقوميمعحتريرأوشفويكمايلي:

أهدافمنتقوميتعينيحتقيقاألهدافمنالكفاءةالطالببعدمااشيمرتك
عمليةالتعليموتقومييعملباستمرارلتبّخرفيمايتعلقبكفاءةالطالبإما

م ناحية عمليةمن من تتضمن تقومي و احلركي و معياري فعايل، عريف،
أنيفهمعنطريقةاإلمتحانحيث التعليمونتائجالتعليمواملعلمالبّد

132املاّدةالتعليمبالنظرإىلمهارةمعريف،فعايل،معياريواحلركي.
اجلا يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج تقومي يف املعلومات معةومجع

( معيار حسب على ماترام احلكومية معيارPAPاإلسالمية يف بيمرتتيب رتب لقد و )
(PAP اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف كما( والبيان ماترام احلكومية

:يلي
 معيار التقويم (5)

(كمايلي:PAPتعينينتائجالتعليمعلىمعيار)
التطبيقتقوميللمادةالتعليميةبزيادة

 NA = 30%𝑈1 + 20%𝑈2 + 20% 𝑈3 + 30%𝑈4 نتيجة

تقوميللمادةالتعليميةبدونالتطبيق

 NA = 40%𝑈1 + 20%𝑈2 + 40%𝑈4 نتيجة

املالحظة:
                                                           

 (2016أكتوبري5،املقابلة)ماترام،نرمان131
 (2016أكتوبري4،املقابلة)ماترام،ديديوحيودي132
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U1 : نتيجةاحلضوروفعاليفعمليةالتعليم 
U2 : نتيجةالتطبيق 
U3 : يفالفصلالدراسينصفنتيجة  

U4 : الدراسينتيجةاألخريالفصل  
اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم رئيس بني املقابلة من ونتيجة

إختياركيفيةتقوميمجعاملعلوماتيفقسمتعليماحلكوميةماتراموالوثيقةاحملصولةأّن
ماترام العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية الفعايل،اللغة املعريف، علىحسبمهارة

)املعيار معيار حسب على املعلومات مجع و احلركي و اللغةPAPي تعليم قسم يف )
 العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

 مناقشة نتائج البحثالمبحث الثالث : 
مناقشة نتائج البحث في تخطيط منهج التعليم في قسم تعليم اللغة العربية  .أ 

 في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام.
إدارة قدرتببيمرتتيبختطيطعموما العربية يفمنهجتعليميفقسمتعليماللغة

رؤيةوبعثةوأهدافيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
يف العربية اللغة تعليم قسم يف املعلم هو التعليم املنهج ختطيط عملية يف مسؤول و

كوميةماترام.اجلامعةاإلسالميةاحل
وأّكدأّنيفختطيطاملنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية
العربيةيفاجلامعة يتضمنعلىاملعلميفقولرئيسقسمتعليماللغة ماترام احلكومية

سالميةاحلكوميةماترام.اإل
 اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يتعلقيف الذي ماترام احلكومية

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف املعلم هو التعليم املنهج ختطيط يف مبسؤلية
اإلسالميةاحلكوميةماترام.
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يطبق العربية ختطيطمنهجتعليميفقسمتعليماللغة إدارة إذا رأىالباحثأّن
مناملعلمألّناملعلممسؤوليفبأنختطيطاملنهجيتضمنJ.G Owenبالنظريةكماقال

املدخلباملدخلختطيطاملنهجتعليمللطالبهألهنممفتاحللنجاحالطالهبم ومسيهذا
The Teacher Manager.133 

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف التعليم املنهج ختطيط يف وخطوات
 املنهج األهداف بصياغة يهتم ماترام احلكومية اللغةاإلسالمية تعلسم قسم يف تعليم

العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراموصياغةاألهدافيفختطيطاملنهجتعليم
حسب على ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف

اإلحتياجاتالطالبواجملتمعيفاللغةالعربية
الك عميد قول يف القول هذا بصياغةوأّكد يتعلق فيما واملعلم اليمرتبية علوم لية

األهدافاملنهجتعليميفقسممنأقسامالكليةعلوماليمرتبيةواملعلمخصوصايفقسم
علوم الكلية األهدافاملنهجتعليميفقسممنأقسام بأنصياغة العربية تعليماللغة

اليمرتبيةواملعلمعلىحسباإلحتياجاتالطالبواجملتمع.
اإلسالميةو اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف املنهج ختطيط يف خطوات

يف مهارة هلم الطالب ليكون تعليم املنهج احملتوى صياغة هو أيضا  ماترام احلكومية
البينةيف العملومهارةعلىنطاققدرهتموعلمهمومهارةيفاإلداريةوأكدهذا

سمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةيفقKKNIالوثيقةعناصراملنهج
كمايلي:ماترام




                                                           
133

Oemar H. Malik, Manejement Pengembangan Kurikulum,( Cet IV; Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya : 2010) hal.150 
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في قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة  KKNIعناصر المنهج  05جدول 
 134اإلسالمية الحكومية ماترام

 Parameter)وصف المعلمة 

Deskripsi) 
 Unsur-unsur)عناصر المعلمة 

Dekripsi) 
اجلوانب .همهارةيفناحيةالعمل يف استخدام يف قادرة

"اللغة لصاحل العربية للغة الفنية
باحث، املعلم، أصبح العربية"
الصحفي سياحي، مرشد ميمرتجم،

 ..enterpreneur و
قسم .و من متخرج األول تنفيذ يف

تعليماللغةالعربيةيكونخمططةيف
عند تقومي و تنفيذ و  ختطيط
، العربية اللغة املعلم يف عملهم

ميمرتجما و العربية اللغة يف لباحث
السياحة مرشد و العربية اللغة يف

 باللغةالعربية.
جودةيفنتيجةاألخريةنرجوالكل .ز

منالتخرجنيينفيذيفمهارهتممما
يتعلقيفاللغةالعربيةإمامنناحية

 العملوناحيةاليمرتبية.
علىكلمتخرجمنقسم .ح نرجوا

تعليماللغةالعربيةينفذيفنطاقو

                                                           
2016سبتمبري7الوثيقةعناصراملنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةال؛كوميةماترام134
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الطريقةيفاللغةالعربية.

يف .أنطاقالعمليفأساساملعرفة العربية اللغة املعرفة يف قادرة
 قاعدتهوتنفيذه.

قسم .ب يف متخرجني من لكل نرجوا
و معلم يكون العربية اللغة تعليم

ةالباحثوميمرتجمومرشدالسياح
يفاللغةالعربية.

قادرةيفأخذتقريرمنحيثالبياناتومهارةيفاإلدارة
إعطاء يف قادر و األخبار
يف احمللل إختيار يف اإلرشادات

اللغةالعربيةلشخصيةوللفرقة.
وخطواتيفختطيطاملنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية

أيضاهوتقومياملنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةالشكلاإلختباروغرياحلكوميةماترام
كفاءة حسب على املالحظة و حمفظة املنتجات، اإلختبار، الطريقة على اإلختبار

املعريف،الفعايل،املعياريواحلركي.
أساس على األهداف صياغة من املنهج ختطيط يف خطوات أّن الباحث ورأى

مهارةيفالعملوالبواجملتمعوصياغةاحملتوىاملنهجالتعليمهواإلحتياجاتالط
تقوميمنهجتعليميفقسم و علىنطاققدرهتموعلمهمومهارةيفاإلدارية مهارة

 بالنظرية مطابقة العربية اللغة منهجModel Rogersتعليم ختطيط خطوات أن يقول
 135.نهج،إختيارالربنامجوتقومياملنهجتعليمهيصياغةاألهداف،صياغةاحملتوىامل

                                                           
135

.Mohammad Ali.,.Pengembanhan Kurikulum di Sekolah, (.Bandung:Sinar Baru1992).hal 66-

67. 
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ختطيطاملنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةعنخطواتوبعدماخصص
اإلسالميةاحلكوميةماترامنأيتإىلشكلختطيطمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربية

يفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامأّنشكلختطيطمنهجتعليميتضمنباملعّلم.
اجلامع يف العربية اللغة تعليم قسم نائب عنوقال ماترام احلكومية اإلسالمية ة

شكلختطيطمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةأن
ماترام احلكومية اإلسالمية العربيةيفاجلامعة شكلختطيطاملنهجيفقسمتعليماللغة

اإلسالمية العربيةيفاجلامعة مثيتضمنمعاملعلميفقسمتعليماللغة ماترام احلكومية
اتفاقبنياملعلميسلمإىلمرحلةكليةعلوماليمرتبيةواملعلممثمّجعالكليةبنيرئيسو
نائبلقسمتعليمخصوصايفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية

ماترام.
ورأىالباحثأنشكلختطيطمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة

 بالنظرية يطبق ماترام احلكومية التعليمrasional tylerالإلسالمية منهج ختطيط بأّن
الفالسفة و املعرفة حساب على ترتيب على خيطة الذي املعلم ألّن باملعلم يتضمن

136وسكولوجيةللطالب
العربيةيفاجلامعةإذا تنيجة البحثيفختطيطاملنهجتعليميفقسمتعليماللغة

اإلسالميةاحلكوميةماترامهيأنختطيطاملنهجتعليملهخطواتيفختطيطهمنصياغة
حسب على املنهج تقومي و الربنامج إختيار و املنهج احملتوى صياغة و األهداف

يتعلقبا للغةالعربيةواملدخلوالشكليفحتطيطإحتياجاتالطالبواجملتمعفيما
املعلمعوالذيخيطةاملنهج املنهجالتعليميفختطيطاملنهجتعليميتضمنباملعلمألّن

التعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
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تنظيم منهج التعليم في قسم تعليم اللغة العربية في  إدارة فيمناقشة  .ب 
 الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام.

تنظيممنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
قدنظمبيمرتتيبمعقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامإماّمن

احلكوميةاإلسالميةميفتعينياملادةالتعليميةيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةتنظي
وتنظيمالوقتيفعمليةالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةماترام

احلكوميةماترام.
اإلسالميةمعةاملادةالتعليميةيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلاوتنظيميفتعيني

قسمتعليماللغةالعربيةنوعمنأنواعلظهوراملاّدةالتعليم،وقالرئيساحلكوميةماترام
حتقيقتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاحلكوميةماتراماإلسالميةيفاجلامعة

عليقعالقةاإلسالميةاحلكوميةماتراموالعملالذييأيتبعدحتديدحتقيقتعليمهوت
بنيحتقيقتعليموأغراضالبحثلوجودتعينياملادةالتعليمية.

املادةالتعليميةيفقسمتعليماللغةالعربيةيفورأىالباحثأنوتنظيميفتعيني
 التعليميةولسهولةاحلكوميةماتراماإلسالميةاجلامعة لسهولةالطالبيفتعليماملادة

العربيةيفعملالطالبيفعمليةال تعليميةحلصولعلىأهدافيفقسمتعليماللغة
يف نائب و الباحث بني املقابلة حتليل نتيجة على ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة
قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام،وكلمانظمقسمتعليم

يفنطاقEvelyn J. Sowellكوميةماترامقدقالاللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحل
حلصولاملاّدةالتعليميةيفشكلمنهجتنظيممنهجتعليمعلىوهوتنظيماملادةالتعليمية

137تعليم،املادةاجملمعواملادةخمتلفةواملاّدةللمهارةالطالب.
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امعةاإلسالميةوتنظيمالوقتيفعمليةالتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجل
احلكوميةماترامكماقالرئيسيفقسمتعليماللغةالعربيةتنظيمالوقتيفعمليةالتعليم

 منالساعة التعليمتكونساعتنيتبدأ حىتالساعة07,30يفالفصلنظرا إىلاملادة
ةحىتالساع09,10للساعةاألوىلوتنتقلإىلاملاّدةالتعليمالثانيةمنالساعة09,10
وكذالكإىلآخرهاملاّدة.10,50

واجملتمع املعرفة الدراسية: املناهج مواد للتعلم املصدر ذلك عن حتدثنا لقد
نأيماملنهجواألطفال.وختتلفاملناهجالدراسيةيفالشكل.االستخدامالنطاقمن

.املواضيع.كلاملناهجالدراسية
 معNurgiyantoroقال التعلم أنشطة شكل يف الدراسية املناهج صب وجيب

ينبغياإلجابة الوقتلكلدرس.هنايفالتعاملمعمشكلةتوزيعأوتقسيمالوقت،
ينبغيأن،كيفمراتعديدةيفاألسبوع علىأسئلةمثلكمعددسنواتموضوعا

138وكيفطويلةكلدرس النطرية متعلقومتطّبقوهذه يفتنظيمورأىالباحثهذا
.الوقتيفعمليةالعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

و نتيجة  تعيني يف اجلامعةتنظيم يف العربية اللغة تعليم قسم يف التعليمية املادة
ماتراماإلسالمية عملاحلكومية لسهولة و التعليمية املادة تعليم يف الطالب لسهولة

البيفعمليةالتعليميةحلصولعلىأهدافيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةالط
اإلسالميةاحلكوميةماتراميفاملاّدةالتعليميةالذيحصلمنحتقيقاألهدافمثغرض

البحثحىتظهوراملادّةالتعليمية.
ونتيجةمنتنظيمالوقتيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية

عمليةالتعليمويفكلاملاّدة16ماترامأنتنظيمالوقتيفعمليةتعليميشتملعلى
دقائقلكل100لقاءويفكللقاءهلا14التعليميةهلاساعتنيوعددتعلميفالفصل
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املع2 الساعة )نظام الدراسي الفصل الفصلsksتمدة املعتمدة الساعة نظام و )
دقائق.150هلاالوقت3الدراسى

الربنامجفيمايتعلقبإدارةتنفيذمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعة
اإلسالميةاحلكوميةماترامهوالربنامجللرئيسوالربنامجللمعلموالربنامجللطالبو
الربنامجيفعمليةالتعليموالربنامجيفالدرساإلضايفيفقسمتعليماللغةالعربيةيف

اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج تنفيذ إدارة يف الربنامج

اجلامعةاإلسالميةاإلسالميةاحلكوميةماترامخصوصاللرئيسقسمتعليماللغةالعربيةيف
العربية اللغة تعليم الدراسىلقسم الفصل أول الربنامجيف مراقبة هي ماترام احلكومية

ويساعدهيفهذاالربنامجأيضانائبلقسمتعليماللغةالعربية.
 بالنظرية مطبق الدراسي األول الفصل يف مراقبة للرئيس منوالربنامج

(Depdikbud, 1997)كّلمنعمليةتوجيهوتنسيقويطوتنظيمأنرئيسهوختط
ألّن139يفاملدرسةحيثأناألهدافيتحققعلىالنحوىاألمثالاملؤسسيةالرئيسية.

مراقبةيفالفصلاألولالدراسيهومراقبةاملادةالتعليميةيفقسمتعليماللغةالعربيةو
خريفختطيطمنهجتعليميفحنتاجللرئيسكاملعلموكالرئيسليخطةولينظماملعلماآل

قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
العربيةيفاجلامعةاإلسالمية يتعّلقبالرئيسيفقسمتعليماللغة ومنعمليةفيما
اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم من املالمح شرح هو ماترام احلكومية

م احلكومية بنظرية مطبق الربنامج وهذا كالزعيم(Depdikbud, 1997)اترام رئيس أّن
وينبغيأنتكونقادرةعلىحتقيقالعالقةالبشريةمنأجلتعزيزوتطويروالتعاونبني

احلكومية140الشخص اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم املالمح شرح

                                                           
139

Suyanto.  2007.  Kepemimpinan Kepala Sekolah.  http://groups.yahoo.com. Diakses tanggal 19 

november 2016 
140

Evelyn J. Sowell, Curriculum An Integrative introduction, (Edisi  III; New York: Pearso 

Education,Inc),hal.165 

http://groups.yahoo.com/


111 
 

 
 

اللغةالعربيةألّنيفاملالمحسوفيشرحعنلبناءعلىشعرالبهجةبينهموبنيماترام
مزايايفتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

ومنالربنامجللرئيسيفقسمتعليماللغةالعربيةالذيقدرّتببيمرتتيبمعريئس
للمعلميفونائبيفقسمتعليماللغةالعربيةويتعوذالباحثأنيعرفعنالربنامج

قسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
الربنامجللمعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
اللغة تعليم قسم يف اجلدوال يف نّظم ما حسب على الفصل يف الطالب تعليم هو

وميةماترام.العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلك
مطبقبنظرية هواملعلمنيRostiyah( Djamarah, 2000 : 36)ورأىالباحثهذا

 الوظيفة يفهمون معمهمةالذين اتصال كحلقة أيضا بل املدرسة، على تقتصر ال
بعضاملهاموهيكمسؤولوخمططياملناهجالدراسية أيضا اليتلديها األهلية املدرسة

واجلدوال141.إىلالطالبيفشكلاملعلوماتواملهاراتواخلرباتتقدميالثقافةواملعلم
 يدخليفخطةالدراسيةالذىرتبرئيسقسمتعليماللغةالعربية.

تنفيذاملنهجالدراسيوفقاللمشروع،فإنهيأخذ(Nana Syaodih)رأيناىنسوديح
 تصميم جيدة للمنفذ. االستعداد سيما ال االستعداد، اليتالدرااملنهجبعض سية

املعلم على يعتمد جناحها ولكن كان.ميلكها، إذا البسيط القدرةمنهج لديه املعلم
واحلماس،وتفان،سوفتكونأفضلمنتصميممنهجعظيم،ولكنالقدرةواحلماس،

 Nana)ورأيناىنسوديحواملعلممفتاحيفجناحتنفيذاملنهج.والتفاينيفمدرستها

Syaodih) ما إمامطبق عمله قبل جيد استعداد فيه الذي املعلم الربنامج يف استخدم
صناعةحماضرةاستعداداآللةالتعليممثلخارجالفصلاستعدادقبلتعليميفالفصلأو

(.SAPأحداثوحدة)
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رتب قد الطالب و املعلم طبقه الذي إعتمادي الربنامج يف التطبيقي والربنامج
بيمرتتيبيفالوثائقيفقسمتعليماللغةالعربيةينقسماملادةالتطبيقيةإىلأربعةأقسامهي
وتطبيقمهارة القراءة وتطبيقمهارة ، الكالم إستماعوتطبيقمهارة تطبيقمهارة

للمعلميفالبحثهومنالربنامجللطالبأيضا يفقسمتعليماللغةالكتابة،الربنامج
الربنامجيكون الطالبيفهذا العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامحيثأّن
جلنةيفعمليةالبحثللمعلميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية

ماترام.
عملي يف الربنامج التعليملب عملية هي العربية اللغة تعليم قسم يف التعليم ة

للطالبيفمرحلةاجلامعةوباخلصوصيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف التعليم عملية يف الربنامج ماترام، احلكومية

(قبلتعلميفالفصلKRSاخلطةالدراسة)إمالءبطاقةاإلسالميةاحلكوميةماترامهي
مثاستمرارإىلKPRSعليهأنميأل(KRSوملنأخطأيفإمالءبطاقةاخلطةالدراسة)

يفالفصل.عمليةالتعلم
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية املعلميفقسمتعليماللغة وكثرياستخدام

ذامطبقبنظريةمنأساليبتعليميةفيمايتكونماترامعلىطريقةاحملاضرة،املناقشةوه
منجمموعةمتنوعةمناألساليبالتعليميةاملستخدمةيفكلخطوةيفسلسلةاألنشطة
التعليميةيفأيمنهذهاخلطواتقداستخدمأسلوبواحدأوأكثرأورمباحىتبعض

متعود التدريس أساليب بعض وإليك نفساألسلوب باستخدام علىالقياماخلطوات
.بأنشطةتعليمية

والربنامجاإلمتحاننصف(KRSإمالءبطاقةاخلطةالدراسة)ورأىالباحثأّن
الفصلالدراسيوقبلتنفيذاإلمتحاننصفالفصلالدراسيعلىكّلطالبأنميلكه

(والربنامجآلخريالفصلالدراسىأيضايدخليفالربنامجKSTبطاقةالدراسةالثابة)
اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم لقسم إعتمادي عمل ألهنما التعلم عملية
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الربنامجمطبقيفنظرية (M.Aziz Usman)قالحممدعزيرعثماناحلكوميةماتراموهذا
والطالب للمعلمني مناألعمال سلسلة تتضمن املتبادلةعملية العالقات أساس على

اليتحتدثيفاألوضاعالتعليميةلتحقيقهدفمعني".عمليةالتعليموالتعلمهوأيضا
عمليةحيتويعلىسلسلةمناألعمالللمعلمنيوالطالبعلىأساسالعالقةاملتبادلة

 .اليتتستمر
الربنامجخارجالساعةالربنامجيفالدرساإلضايفيفقسمتعليماللغةالعربيةهو

يف العربية اللغة تعليم الربنامجاإلضايفيفقسم و العربية اللغة تعليم التعليميفقسم
الربنامج و السنة أول يف خطة الذي الربنامج هو ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة

 ة.اإلضايفهوالربنامجاإلعتماديالذييعملالطالبيفقسمتعليماللغةالعربي
الربنامجاإلضايفيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام
هوالربنامجالتطبيقيعنمهارةاإلستماع،مهارةالكالم،مهارةالقراءةومهارةالكتابة
وغايةهذالربنامجالتطبيقيليمرتقيةمهارةالطالبيفأربعاملهاراتالذىهواألسسيف

اللغةالعربيةوهذاالربنامجالتطبيقييقعيفخارجالساعةالتعليمألنقسمتعليمتعليم
العربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراميعطىفرصةللطالبليمرتقيةمهارهتم اللغة

 الرقم يفاألندونسية الثقافية و اليمرتبية الوزير نظام عن بالنظرية مطبق السنة39وهذا
ةالطالبعندالربنامجالدرساإلضايفالذياشيمرتكالطالبيفداخليفتربي2008

142الفصلأوخارجالفصل
خارج القراءة مهارة و اجلامعة داخل يف تقع اإلستماع مهارة تطبيق بأن نظرا 
الدرس املكان كيفية عن مطبق هذا و أيضا  اجلامعة خارج الكتابة مهارة و اجلامعة

يف2008السنة39اليمرتبيةوالثقافيةيفاألندونسيةالرقماإلضايفالذينظامالوزير
تربيةالطالبعندالربنامجالدرساإلضايف.
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نتيجةمنتنفيذمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةينقسمإىلالربنامجللرئيس
علموهومراقبةيفتوزيعاملادةالتعليميةيفأولالفصلالدراسيوالربنامجالطالبوامل

لذيلهعالقةقويةيفتنفيذهمثلاملادةالتعليميةالتطبيقيةأربعمهارتوالربنامجيف
عمليةالتعليموالربنامجالدرساإلضايفيفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية

احلكوميةماترام.
امعة تقويم منهج تعليم في قسم تعليم اللغة العربية في الج مناقشة إدارة  .ج 

 اإلسالمية الحكومية ماترام
تقوميوظفمنعمليةاإلدارةختطيطوتنظيموتنفيذواملنهجحيتاجإىلختطيط
وتنظيموتنفيذخصوصايفتقوميألّنتقوميآلةملعرفةجناحفيماخطةونظمونّفذ

ماترام.يفمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكومية
منهجتعليميفتقومي يفإدارة منالربنامجاإلدارةخصوصا هوالربنامجاألخرية

فائدة ال تقومي بدون ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم
الربنامجالتخطيطوتنظيموتنفيذ.

ا اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم الرئيس عنوقال ماترام حلكومية
مّر قد ماترام احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يقول تقومي
هل ملقياس املنهج تقومي مث املنهج تنفيذ و املنهج تنظيم ، املنهج ختطيط بالربنامج
التخطيطوتنظيموتنفيذيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامفيهتغريهلدفقسم

عليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.ت
أنعمليةمجعالشيءالذيقدرّتببيمرتتيبعلىحسبحتليليةgronlundوقال

واألخبارالبيناتلتعينيتغيريهذفمناألهدافالتعليمهذهالنظريةمطبقكماطبق
معةاإلسالميةاحلكوميةماترامودليليفعمليةالتقومييفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلا

اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج تقومي يف خطوات أن هذا على
تقوميهوالربنامجوعمليةيفتعينيحتقيقاألهدافمناإلسالميةاحلكوميةماتراممن
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لتبّخرفيمايتعلقالكفاءةالطالببعدمااشيمرتكعمليةالتعليموتقومييعملباستمرار
من تتضمن تقومي و احلركي و معياري فعايل، معريف، ناحية من إما الطالب بكفاءة

عمليةالتعليمونتائجالتعليم.
وبعدماعرفعنخطواتتقوميمنالكفاءةمعريف،فعايل،معياريواحلركيو

نالتقوميهوعمليةتقوميتتضمنمنعمليةالتعليمونتائجالتعليمنأيتإىلاملقصودم
التعليملتبّخركفاءةالطالبيفاشيمرتاكعمليةالتعليموعملالتقومييفعمليةالتعليم
بني التقومي الطريقة يستخدم الذي التعليم عملية شكل إىل مث باملالحظة يستخدم
فعايل،معياريواحلركييفاملاّدة حتريريوالشفويعلىحسبمنالكفاءةمعريف،

ليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.التع
بعدمااستخدمشكلوالطريقةيفتقوميمنهجتعليميفقسمتعليماللغةالعربية
يفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامونأيتإىلشرحالكيفيةشكلتقوميمنهجتعليم

اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام،أنشكلتقوميمنهجيفقسمتعليماللغةالعربيةيف
علىشكلاإلختبار،املنتجات،حمفظةواملالحظةوعلىمعيارتعينيتقومييستخدم

(كمايلي:PAPنتائجالتعليمعلىمعيار)
تقوميللمادةالتعليميةبزيادةالتطبيق

 NA = 30%𝑼𝟏 + 20%𝑼𝟐 + 20% 𝑼𝟑 + 30%𝑼𝟒 نتيجة

تقوميللمادةالتعليميةبدونالتطبيق

 NA = 40%𝑼𝟏 + 20%𝑼𝟐 + 40%𝑼𝟒 نتيجة

املالحظة:

U1 : نتيجةاحلضوروفعاليفعمليةالتعليم 
U2 : نتيجةالتطبيق 
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U3 : يفالفصلالدراسينصفنتيجة  

U4 : نتيجةاألخريالفصلالدراسي 
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم منهج تقومي كيفية أيضا ويهتم

معريف،فعايل،معياريواحلركييفاملاّدةاإلسالميةاحلكوميةماترامعلىحسبمهارة
التعليميفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

يفقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاملاّدةالتخصص41نظرا يفمن
احلكوميةماترامقدتتكونمنالكفاءةاملعريف،فعايل،معياريواحلركيخصوصايف
الطريقةاإلمتحانمناملاّدةالتعليميةواملثالعلىذالكاملادةالتعليمالذييتعلقبكفاءة

ا املادة و حتريري بإختبار خيترب بفعالاملعريف خيترب الفعايل بكفاءة يتعلق فيما لتعليم
الطالبيفالفصلأيباملالحظةاملعّلممثالالطالبالذييستخدمباللغةالعربيةيف
السؤالأثناءعمليةالتعليمكماقالرئيسقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالمية

احلكوميةماترام.
الرئيسيةظريةومنخطواتمنهجتقوميمطبقبالن (1ثالثة،هي:)لتقوميعملية

وتطويراملعلوماتحنواألشياء(3(مجعالبيانات،)2اإلفصاحعناملعلوماتاملطلوبة،)
،وهناكأربعةأنواعمنالقراراتاليتميكنأنتصاغعلىالنحوالتايل:تقومياملهم.عند

(اختاذقراربشأنتنفيذو3،)كلاهلي(قراربشأن2(القراراتاملتعلقةبالتخطيط)1)
(اختاذقراربشأنالعمليةالتكرار.4)

اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف التعليم منهج تقومي من نتيجة
احلكوميةماترامأنتقوميعمليةالتعليمالطالبيستخدمباإلختباروغرياإلختبارعلى

حمفظة املنتجات، اإلختبار، الفعايل،شكل املعريف، كفاءة حسب على املالحظة و
وقت تقومي،شكلتقومي، طريقة تقومي، احلركيعلىخطواتمنمعريفة املعياريو
تقوميواحلساباملاّدةالتعليممنتقوميللمادةالتعليميةبزيادةالتطبيقوتقوميللمادة

(.PAPالتعليميةبدونالتطبيقعلىمعيار)
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نتائج البحث في إدارة تخطيط منهج تعليم في قسم تعليم  06 جدوال
 اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماترام

 نتيجة البحث تقويم تنفيذ تنظيم تخطيط

حتديد
يف أهداف
تعليم قسم
العربية اللغة
اجلامعة يف

اإلسالمية
احلكومية

ماترام

تنظيميفحتديد
األهدافيفقسم

اللغةالعربيةتعليم
يفاجلامعة
اإلسالمية

احلكوميةماترام

تعينياملادة
التعليميةو

مراقبة
املادة

التعليمية

حتديدأهداف
ختطيطتقوميمنهج

تعليميفقسمتعليم
اللغةالعربيةيف

اجلامعةاإلسالمية
احلكوميةماترام.

إدارة تخطيط 
هوحتديدمنهج

أهداف،حتديد
احملتوى،حتديد

التوجيهالطالب
وتعينياآللة

تقومييفمنهج
تعليميفقسم

تعليماللغة
العربيةيف

اجلامعة
اإلسالمية

احلكوميةماترام
مطابقا قال

Model 
Rogersحتديد

حمتوىمنهج
الدراسي،حتديد

أساليبو
إسيمرتاجتيةالتعلم،
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توجيهإسيمرتاجتية
اتالتقوميوأدو

حتديداحملتوى
يف املنهج
تعليم قسم
العربية اللغة
اجلامعة يف

اإلسالمية
احلكومية

ماترام

تنظيميفحتديد
احملتوىاملنهجيف
قسمتعليماللغة

العربيةيفاجلامعة
اإلسالمية

 احلكوميةماترام

تقسيم
املادة

التعليمة

تعينيتقومييف
مهارةاملعريف،

املعياريوالفعايل،
احلركي

هوإدارة تنظيم 
تنظيمحتديد

أهداف،حتديد
احملتوىاملنهج،
حتديدالتوجيه

الطالبو
تعينيتقومي

وهذامطابقا
بالنظريةالتنظيم

أنتنظيمهو
الربنامجواملواد

التعليمية
للطالبكما

قالنورغيانطو
نسوطييان.

حتديد
التوجيه

يف الطالب
تعليم منهج

قس ميف
اللغة تعليم

تنظيميفالتوجيه
الطالبيفقسم
تعليماللغةالعربية

يفاجلامعة
اإلسالمية

 احلكوميةماترام

تعيني
الوقتو

صناعة
اجلدوال
للتعليم

أن إدارة تنفيذ  
منهج التعليم 

مراقبةاملاّدةهو
،التعليمية

صناعةحماضرة
حداثوحدةأ
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يف العربية
اجلامعة

اإلسالمية
احلكومية

 ماترام

(SAP)،تعليم
املادةالتطبيقية

يفأربعة
إمالء،مهارات

بطاقةالدراسية
مثلبطاقة

واخلطةالدراسة
برنامجالتطبيقي

أربعةمهارةو
املسابقةمطابقا

بالنظريةتنفيذ
منهجتعليم

الذىقال
عثمانأنتنفيذ

منهجتعليم
يتعلقبالربنامج
الرئيسواملعلم

والطالبو
عمليةالتعليمو
الدرساإلضايف

اآللة تعيني
منهج تقومي
يف تعليم

يستخدم 
بتحريريو

الشفويعلى

إختياركيفيةتقومي
ومجعاملعلومات

يفقسمتعليماللغة

أن إدارة تقويم 
يفمنهج تعليم 

تعليماللغةقسم
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تعليم قسم
العربية اللغة
اجلامعة يف

اإلسالمية
احلكومية

 ماترام.

شكل:
اإلخ .1

 تبار
املنتجا .2

 ت
 حمفظة .3
املالح .4

 ظة

العربيةيفاجلامعة
اإلسالميةاحلكومية

ماترام.

العربيةيف
اجلامعة

اإلسالمية
احلكوميةماترام

هوحتديد
أهدافختطيط

التقومي،تعيني
تقومييفمهارة

املعريف،الفعايل،
املعياريو

احلركي،إختيار
كيفيةتقوميو

املعلوماتمجع
وهذامطابقا

بقولعبداملعيز
أنخطواتيف
منهجتقوميهو
تقوميأهدافو
مجعالبياناتو

وضعوصف
منهج)املادة

التعليم(ومعيار
 تقومي.
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 الباب الخامس

 الخاتمة
 ملخص نتائج البحث . أ

1.  اإلسالميةأن اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف تعليم املنهج ختطيط
ماترامهوختطيطاملنهجتعليملهخطواتيفختطيطهمنصياغة احلكومية
على املنهج تقومي و الربنامج إختيار و املنهج احملتوى صياغة و األهداف

العربية يتعلقباللغة واملدخلوحسبإحتياجاتالطالبواجملتمعفيما
الشكليفحتطيطاملنهجالتعليميفختطيطاملنهجتعليميتضمنباملعلمألّن
اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم التعليميف املنهج الذيخيطة هو املعلم

 اإلسالميةاحلكوميةماترام.
احلكومية .2 اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم منهجيف تنظيم أن

حىتما البحث غرض مث األهداف حتقيق من التعليمية املاّدة تعيني هو ترام
التعليمية املادّة بعدظهور التعليمية املادة تقسيم ، التعليمية املادة مراقبة ،

قسمتعليماللغةالعربيةيفمراقبة،تعينيالوقتوصناعةاجلدولالتعليميةيف
ولةالطالبيفتعليماملادةالتعليميةواجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماتراملسه

لسهولةعملالطالبيفعمليةالتعليميةحلصولعلىأهدافيفقسمتعليم
 اللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

اإلسالمية .3 اجلامعة يف العربية اللغة تعليم قسم يف التعليم منهج تقومي أّن
يطنتائجتعليم،تعينيتقومييفمعارةاملعريفوهوحتديدختطاحلكوميةماترام

تقوميومجعاملعلوماتيف إختياركيفية قسمالفعايلواملعياريواحلركي،
يستخدمباإلختباروتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام

على املالحظة و حمفظة املنتجات، اإلختبار، شكل على اإلختبار وغري
منمعريفة خطوات احلركيعلى املعياريو الفعايل، املعريف، كفاءة حسب
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التعليممن تقومي،طريقةتقومي،شكلتقومي،وقتتقوميواحلساباملاّدة
بدونالتطبيق التعليمية التطبيقوتقوميللمادة بزيادة التعليمية تقوميللمادة

 .(PAP)علىمعيار
 التوصيات واإلقتراحات . ب
على .1 حلصول و املنهج ختطيط جيدا يف يهتم أن العربية اللغة تعليم لقسم

 يفخطةمنهجتعليم.إسيمرتاجتية
لقسمتعليماللغةالعربيةأنيهتمجيدا يفتنظيماجلدوالالتعليمللطالبقسم .2

 تعليماللغةالعربية.
ثوحدةحماضراتأحداوملعلميفقسمتعليماللغةالعربيةأنيهتمجيدا يف .3

(SAP)قبلتعليمالطالهبم 
4.  خصوصاتعليملقسم اجلامعة داخل يف اللغوية بئية يهتم أن العربية اللغة

الدوافع عناصر من عنصر االغوية بيئة ألن العربية اللغة تعليم قسم للطالب
يتعلق فيما تعليم منهج تنفيذ يف و العربية باللغة البحث كتابة يف الطالب

 باللغةالعربية.
لقسمتعليماللغةالعربيةأنيقرراملنهجالتعليمبثابليكونختطيط،تنظيم، .5

 تنفيذوتقوميلهمرشدثابتوالطالبيستطيعأييهتمعلىأكثر.
لقسمتعليماللغةالعربيةأنيهتميفتنفيذمنهجواملادةالّدراسيةباستخدام .6

يةلقسمتعليماللغةالعربيةاللغةالعربيةمدافعحلصولعلىأهدافواسيمرتاجت
 يفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.

لقسمتعليماللغةالعربيةيفاجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترامأنيهتماملادة .7
العربيةيف ملعالقةرؤيةوبعثةوأهدافلقسمتعليماللغة للطالبه الدراسية

 اجلامعةاإلسالميةاحلكوميةماترام.
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العربيةمعمنهجتعليم .8 العربيةأنيقارنمنهجتعليماللغة لقسمتعليماللغة
الزائدهتا. و نقصاهنا ملعرفة األخرى اجلامعة يف العربية اللغة



 

 

 
 

 المراجع و المصادر
 المراجع العربية . أ

 1997،،الرياض:دارأسامةالعلمى البحثذوقانعيدات،
طعيمة أمحد مصر:تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه و أساليبه، راشدي ،

 1989-إيسيسكو-منشورةاملنظمةاإلسالميةلليمرتبيةوالعلوموالثقافة
 طعيمة، أمحد ،إيسيكو،تعليم العربية لقير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي
 م1989جامعةاملنصورة

الوائلي عباس الكرمي عبد سعاد والدكتور الدليمي حسني علي ، اللغة العربية طه
 2003،دارالشروقللنشروالتوزيع،مناهجها وطرائق التدرسيها

 2010:مكتبةالرشد،،الرياضمبادئ اإلدارة المدرسيةعباسبلةحممدأمحد،
 2000داروائل،:.األردنبطء التعليم وصعوباتهعبداهلادي،نبيلوآخرون.

المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات عليأمحدمدكور،وأصدقائه،
 .م2010،الطبعاألول،القاهرة:دارالفكرالعريب،أخرى

 حممد، إمساعيل ،الالمنهج في اللغة العربيةعلي وهبية مكتبة 1418قاهرة، –م
م1997
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