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 :أىدم ىذه الرسالة إُف

 ريةليلة القمكالسيدة  مصراكم زين اهللالسيد  اغببيبُت كالدم

 جيع كاؼبساعدةشمودة كاحًتاما ؽبما على كل الًتبية كالت

 أخاكم سيف الوحيودم كرمضاين الفردكسيكإُف 

 رجاء منهما على دكاـ اػبَت كالربكة يف حياهتما 

 ؽبم اغبياةاهلل بارؾ يذين يشجعونٍت ك ال كأساتذيت أسريتكإُف صبيع 
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 شكر و تقدير
 

بسم اهلل الرضبن الرحيم، اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء 
 كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت، كبعد.

احث ريد البيؼباجستَت، كىنا يف مستول انتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية بايسر الباحث  
يف اقباز  اؼبساعدةك  كضع يد اؼبسامهةقد  إُف منمن صميم قلبو   أجزؿ الشرر ك أشبن التقديرًنقدبت

 : مع ذكر كل منهم، ىذا البحث
دير جامعة مونانا مال  إبراىيم اسإسالمية فبثال ؼبالربفيسور الدكتور موجيا راىرجو،  .ٔ

 اغبرومية دبانانج.
دير الدراسة العليا جامعة مونانا مال  إبراىيم ؼب فبثال ، الربفيسور الدكتور حبر الدين .ٕ

 اسإسالمية اغبرومية دبانانج.
رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة مونانا مال  فبثال لكالدكتور كلدانا كرغاديناتا،  .ٖ

 إبراىيم اسإسالمية اغبرومية دبانانج 
صمة بصفتها مع هاألكؿ، ك الدكتورا شرؼبصفتو اؼب نور حسن عبد البارم الدكتور  .ٗ

قد تفضال باناشراؼ على الباحث برل صبور كابتساـ  افذل، الةالثاني  ةاؼبشرف
 فبتوجيهما كارشاداهتما يستطيع الباحث اقباز ىذا البحث. 

مدير اؼبعهد تزكيو اسإسالمي العاؼبي الذم قد أذف للباحث بالقياـ على البحث فيو،  .٘
 قدموا التعاكف كاؼبشاركة مع الباحث.كصبيع اؼبدرسُت كاؼبربيُت كالطلبة فيو الذين 

 رشادان كدعاء كتشجيعان اين نصحا كتوجيهان ك كاساعد ذينصبيع أصدقائي كصديقايت ال .ٙ
عسى أف يستفيد هبذا ، ك عند اػبالق جل كعال كمثابة خَتاكأسأؿ اهلل أف تروف أعماؽبم 

 .يا رب العاؼبُت ، آمُتالبحث البسيط من استفاد
 

 ـ. ٕٙٔٓ  ديسمرب ٕٔ مانانج،
 الباحث،

 
 خَت الناصحُت



 ز

 

 مستخلص البحث
، رسالة منهج تعليم اللغة العربية يف معهد تزكيو اسإسالمي العاؼبي )دراسة كصفية ربليلية تقوديية(. م 1721، خير الناصحين

( ٔة مانانج. اؼبشرؼ اؼباجسَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة مونانا مال  إبراىيم اسإسالمية اغبرومي
 .( الدكتورة معصمة، اؼباجستَتٕالدكتور نور حسن عبد البارم، اؼباجستَت 

  تعليم اللغة العربية، تحليلية تقويمية ،المنهج الدراسيالكلمات المفتاحية : 
سلوكية.كمن  إف معهد تزكيو اسإسالمي العاؼبي لو اذباه عاؼبي كيعد طلبتو على مواجهة التحديات العصرية علمية أك

أجل ذل  ربل العربية مرانتها العالية يف ىذا اؼبعهد بصفتها لغة عليمة كعاؼبية. ك قاـ الباحث برتابة ىذا البحث غاية الوصوؿ إُف 
د ( معرفة ؿبتول منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهٕ( معرفة أىداؼ منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد تزكيو، ٔاألىداؼ التالية :

(معرفة ٘( معرفة  كسائل اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية دبعهد تزكية، ٗ( معرفة طريقة منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد تزكيو، ٖتزكيو، 
 تقوًن منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد تزكيو. 

ليم اللغة العربية يف اؼبعهد تزكيو حيث يقـو الباحث بتصوير منهج تع تقوديية،ربليلية الباحث دراسة كصفية  كاستخدـ
كاختار الباحث يف ربليل البيانات  طريقة ملس  .سردا مع ربليلها باناستناد إُف معايَت عناصر منهج تعليم اللعربية للناطقُت بغَتىا

 كىوبرماف باجرائها الثالثة من تصنيف البيانات كعرضها كاستنتاجها.
ىو تروين الطلبة معيار أىداؼ اؼبنهج يف تزكيو ( إف ٔحث اآلتية : ج البائحصل الباحث على نتيف األخَت، ك 

 األىداؼ إُف األىداؼ يفصل حيث الصدؽ دبعيار ةمناسب األىداؼ كىذه .بالعربية قراءة الًتاث ك القادرين على اناتصاؿ الفعاؿ
 يف الطلبة تطورات تراعي األىداؼ ألف امل،كالتر الشموؿ دبعيار األىداؼ يتناسب ككذل  .العربية اللغة تعليم من كاػباصة العامة
كالثاين ىو الربامج  أكؽبما ؿبتول تعليم اللغة العربية داخل الفصل يف تزكيو نوعاف نهجاؼبإف معيار ؿبتول ( ٕكتوازهنا.   الثالثة جوانبها
صل َف يتم تعليمها كلها أك يتم تعليمها . كيرل الباحث بأف احملتول َف يستوؼ معيار الصدؽ ألف ؿبتول اؼبواد الدراسية يف الفاللغوية

مضطرا. ككذل ، َف يستوؼ احملتول معيار األمهية يف ترسيخ اغبس اعبماِف لدل اؼبتعلم ألف أغلب الرتب اؼبقررة رديئة يف التنظيم كَف 
 يتروف منيف اؼبعهد تزكيو  هجاؼبنإف معيار طريقة ( ٖيستوؼ معيار العاؼبية لنقصاف اؼبفردات كاؼبصطلحات العصرية يف الرتب اؼبقررة 

العربية مثل اؼبباشرة كالقواعد كالًتصبة كالسمعية الشفهية كغَتىا. إنا أف الباحث يرل َف تستوؼ معيار  الطرؽ اؼبعركفة يف تعليم اؼبواد
لية التعليم اعبارية اؼبربؾبة حيث َف ترن الطريقة مرسومة يف خطة التدريس لدم اؼبدرسُت، ككذل  َف تستوؼ معيار الفعالية ألف عم

تروف على مركزية اؼبدرس دكف الطلبة. ككذل  َف تستوؼ معيار الفردية ألف التعليم يتم أكثرىا دبجرد تلقي اؼبعلومات من اؼبدرس إُف 
بب يعود الطلبة كليست على أساس الوظيفة. كما َف تستوؼ الطريقة معيار التنوع ألف اؼبدرس َف يراع الفركؽ الفردين بُت الطلبة كالس

الوسائل اؼبستخدمة فيو مرونة من الوسائل ( كأما ٗإُف ربديد أقساـ الطلبة بالنتائج العامة يف انامتحاف التصنيفي يف صبيع اؼبواد 
، ككذل  اؼبعهد قاصر بشرل حيقق فعالية الطالب كإجيابيتو بة اعبددمناسبة ؼبستول الطل غَتكالعصرية، إنا أف الباحث يراىا  التقليدية

رغم أف الوسائل فيها عصرية  عن اعبديد يف الوسائل التعليمية ؼبسايرة التطور السريع يف ؾبانات اؼبعرفة اؼبختلفةهد يف البحث اعب
ينقسم إُف أربعة أقساـ  تقوًن العملية ك النتيجة، ك مها من حيث اؼبضموف، تزكيو قسماف يف اؼبعهد اؼبنهجإف معيار تقوًن ( ٘ الصفة.

يرل الباحث بأف . ي كالتقوًن النهائيالنصفالتقوًن ك  كىو خاص لربامج تزكيد اؼبفردات التقوًن اليومي كاألسبوعي كىيمن حيث الزماف 
التقوًن اعبارم يف معهد تزكية َف يستوؼ معيار اناستمرار من حيث َف يسبق التقوًن عملية التعليم كالتعلم أك ما نعرفو بانامتحاف 

ية ككذل  التقوًن َف يراع معيار اسإنسانية لنقصاف األكقات اؼبتوفرة للتعلم كاؼبراجعة كيعود السبب إُف كثرة التصنيفي اػباص للمواد العرب
 الربامج اؼبعهدية اليت جيب على الطلبة القياـ هبا.

 

 



 ح

 

ABSTRACT 

Khoirun Nasihin, 6106  M. Curriculum of Arabic Teaching at International Islamic Boarding 

Scholl Tazkia Malang, Thesis, Department of Arabic Language Education, Graduate School 

of Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Dr. Nur Hasan Abdul 

Bari, M.A  2) Dr. Muashamah, M.A 

Keywords: Curriculum, Arabic language Teaching, Descriptive evaluative 

In essence, IIBS Tazkia Malang has international vision and prepare students of Tazkia in 

facing the challenges of modern developments, currently well in the field of science and behavior. 

Therefore, Arabic language has a strategic place in this cottage because of its nature as a scientific  

and international language. With this research, Researcher intend to achieve the objectives of study 

as follows: 1) Knowing the objective of curriculum  Arabic learning at IIBS Tazkia, 2) Knowing 

content of  curriculum  Arabic learning at IIBS Tazkia, 3) Knowing method of  curriculum  Arabic 

learning at IIBS Tazkia, 4) Knowing Tools and media of  curriculum  Arabic learning at IIBS 

Tazkia, 5)  Knowing evaluation of  curriculum  Arabic learning at IIBS Tazkia. 

In this study, researcher used a qualitative approach with descriptive and evaluative 

methods. Where researcher  present data its relating to  curriculum of Arabic learning at IIBS 

Tazkia by way of narration, and  do the analysis based on standard of  elements curriculum of  

Arabic learning to non-Arabs. At the stage of data analysis, the researcher used Miles and 

Hubberman  consists of three phases namely data reduction, data display and conclusion. 

The results of this study are as follows: 1) Objective of   Arabic learning curriculum at 

Tazkia is to form students who can communicate actively and read the book in Arabic. This 

objective is aligned with the validity aspect because it has been detailed into general and specific 

goals. In addition, this objective is in terms of completeness and comprehensiveness, as it observes 

the development of three student abilities (cognitive, affective, psychomotoric).  2) Content of  

Arabic learning curriculum  at Tazkia are two kinds firstly is learning in the classroom and 

linguistic program. Researchers see the contents of the curriculum is not perfect from the aspect of 

validity because not all material is taught. In addition, curriculum material is also not perfect from 

the beauty aspect, because the existing books are less systematic in the preparation. Then it is not 

perfect from its international aspect, because of the lack of modern Arabic terms in textbooks 3) 

Method of Arabic learning curriculum at Tazkia consists of a variety familiar methods  in learning 

Arabic. Researchers see the method used is not perfect from the structured aspect with not 

recorded in lesson plan, as well as in terms of aspects of effectiveness, because the learning takes 

place by way of "teacher oriented" instead of "student oriented". In addition, the method used is 

not perfect from the individual aspect, because the source material comes only from the teacher 

and not in the form of independent tasks. Likewise from the varied aspect, teachers have not 

noticed differences in students' skills, this is due to the absence of special Arabic language 

placement test. 4) Learning tools or media in Tazkia consist of classical and modern tools or 

media. Researchers see less effectiveness of tools / media used in new students, other than that the 

school does not seek the procurement of tools or the latest media. 5) Evaluation of Arabic learning 

curriculum at Tazkia consists of two types based on the content, firstly is evaluation of process and 

evaluation of results. While based on time consists of four kinds, namely the evaluation of daily, 

weekly evaluations (Special program Extra vocabulary), mid term evaluation and evaluation of 

semester. While the implementation time consists of four kinds, namely daily evaluation, weekly 

evaluation (special vocabulary program), mid semester evaluation and semester evaluation. 

However, existing evaluations have not been perfect in the procurement of Arabic pre-test, and 

aspects of humanism due to the lack of quiet time provided to students to study and prepare before 

examination. 
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Khoirun Nasihin, 6106 M. Kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di International Islamic 

Boarding Scholl (IIBS)  Tazkia Malang (Studi Deskriptif Evaluatif), Tesis, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing 1 : Dr. Nur Hasan Abdul Bari, MA,  Pembimbing 2 : Dr. 

Muashamah, MA 
 

Kata kunci : Kurikulum, Pembelajaran Bahasa Arab, Deskriptif Evaluatif 

 

Pada dasarnya, IIBS Tazkia Malang mempunyai visi yang bersifat internasional dan 

mempersiapkan santri & santriwati Tazkia dalam menghadapi tantangan modern saat ini baik 

dalam bidang keilmuan dan perilaku. Oleh sebab itu, Bahasa Arab  mempunyai tempat yang 

strategis di pondok ini karena sifatnya sebagai bahasa ilmiah dan internasional. Dengan penelitian 

ini, penulis bermaksud untuk mencapai tujuan dari penelitian sebagai berikut : 1) Mengetahui 

tujuan kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di IIBS Tazkia, 2) Mengetahui  isi materi kurikulum 

pembelajaran Bahasa Arab di IIBS Tazkia, 3) Mengetahui metode kurikulum pembelajaran Bahasa 

Arab di IIBS Tazkia, 4) Mengetahui alat dan media kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di IIBS 

Tazkia, 5) Mengetahui Evaluasi kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di IIBS Tazkia. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif analitis dan evaluatif. Dimana peneliti menyampaikan data yang berkaitan dengan 

kurikulum pembelajaran Bahasa Arab di IIBS Tazkia dengan cara narasi, kemudian melakukan 

analisa dengan berpedoman pada standar unsur-unsur kurikulum pembelajaran Bahasa Arab bagi 

non Arab. Pada tahap analisa data, peneliti memakai tahapan Miles dan Hubberman yang terdiri 

dari tiga tahapan yaitu penyaringan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Tujuan kurikulum bahasa Arab di 

Tazkia adalah mencetak siswa yang bisa berkomunikasi aktif dan membaca kitab turats dalam 

bahasa arab. Tujuan ini selaras dengan aspek validitas karena telah dirincikan menjadi tujuan 

umum dan khusus. Selain itu, tujuan ini sesuai dari segi aspek kelengkapan dan menyeluruh, 

karena memperhatikan perkembangan tiga kemampuan siswa (kognitif, afektif, psikomotorik).  2) 

Isi kurikulum bahasa Arab di Tazkia ada dua macam, yaitu pembelajaran di dalam kelas dan 

program kebahasaan. Peneliti melihat isi kurikulum belum sempurna dari aspek validitas karena 

tidak semua materi tuntas diajarkan. Selain itu, materi kurikulum juga belum sempurna dari aspek 

keindahan, karena buku-buku yang ada kurang sistematis dalam penyusunannya. Kemudian belum 

sempurna dari aspek internasionalnya, karena kurangnya istilah-istilah modern bahasa arab di 

buku pelajaran 3) Metode dari kurikulum bahasa Arab di Tazkia terdiri dari berbagai metode yang 

familiar  dalam pembelajaran bahasa Arab. Peneliti melihat metode yang dipakai belum sempurna 

dari aspek terstruktur dengan tidaknya tercatat dalam RPP, begitu juga dari segi aspek efektifitas, 

karena pembelajaran berlangsung dengan cara “teacher oriented” bukan “student oriented”. Selain 

itu, metode yang dipakai belum sempurna dari aspek individul, karena sumber materi berasal 

hanya dari guru dan bukan berbentuk tugas mandiri. Begitu juga dari aspek  variatif, pengajar 

belum memperhatikan perbedaan kemampuan siswa, hal ini disebabkan tidak adanya ujian 

penempatan khusus pelajaran bahasa Arab. 4) Alat atau media pembelajaran di Tazkia terdiri dari 

alat atau media klasik dan modern. Peneliti melihat kurang efektifitasnya alat/ media yang 

digunakan pada siswa baru, selain itu pihak sekolah tidak mengusahakan pengadaan alat atau 

media  terbaru.  5) Evaluasi kurikulum bahasa Arab di Tazkia terdiri dari dua jenis berdasarkan isi 

evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Sedangkan dari waktu pelaksanaannya terdiri 

dari empat macam, yaitu evaluasi harian, evaluasi mingguan (khusus program penambahan 

kosakata), evaluasi mid semester dan evalusi semester. Namun, evaluasi yang ada belum sempurna 

dalam pengadaan pre-test khusus bahasa Arab, dan aspek humanisme karena kurangnya waktu 

tenang yang disediakan bagi santri untuk belajar dan mempersiapkan diri sebelum ujian. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ 
إف الًتبية يف اناذباىات اغبديثة ليست ؾبرد ربصيل للمعرفة، أك نقال للًتاث من 
اآلباء إُف األبناء، أك الوقوؼ على اؼبعلومات اعبديدة بالنسبة للطلبة، بل ىي أعمق 

ات، سواء أكانت سلبية أـ لمهارات أك تروين اناذباىمن ؾبرد امتالؾ الطلبة ل
إجيابية. فالًتبية باؼبعٌت اغبديث تعٍت ترامل كل اؼبعارؼ كاؼبهارات كاناذباىات 
كاألفرار، مع بعضها لتصل إُف اؼبتعلم، كتتفاعل مع شخصيتو حىت تصبح جزءا 

 ٔمنو.
ىذا اناذباه منذ  كقد تطرقت بعض اؼبدارس كاؼبعاىد اسإسالمية يف إندكنيسيا كبو

اذباىاهتا على ىذا النحو،  يفاسإسالمي العاؼبي  تزكيةمعهد كذل  ك  السنُت اؼباضية. 
ة : اعبانب الوجداين اعبوانب الثالث يركز على تدريب الطلبة كتنميتهم علىحيث 

كاؼبعريف كالنفس اغبركي. كىذا ما يبدك من شعار اؼبعهد الذم يقـو على مبدإ التوازف 
 2.كالعاؼبي
خلق البيئة التعليمية الشعار :  ىدفو الرئيسي مبنيا علىرؤيتو ك اؼبعهد  حدد كقد

 حىت يظهرالدينية ك اؼبفيدة كاؼبتحدية كاؼبمتعة اليت تركز على الًتبية الشاملة كاؼبتوازنة 
 ٖ شخصية إسالمية كقيادية كمعلومات كاسعة. ذكك علماء اؼبسلمُتمنها 
 

                                                           
)الشركؽ، عماف،  اللغة العربية منهجها كطرائق تدريسها الطبعة األكُف،  اس الوائلي، طو على حسُت الديليمى كسعاد عبد الررًن عب ٔ

 ٘ٔص (،ٕ٘ٓٓ
   ـ ٕٙٔٓدظبرب  ٘ٔ – ٔٔنتيجة اؼبالحظة، اجراىا الباحث يـو اسإثنُت إُف اعبمعة بتاريخ   ٕ
  ٕ٘ٔٓ، ٕص دراسة الوثائق من دليل اؼبنهج للعلـو الدينية يف معهد تزكية اسإسالمي العاؼبي،   ٖ
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النظاـ الًتبوم فإنو نا خيلو من عناصرىا اليت تضمن  كعند اغبديث عن الًتبية أك
العالقة بُت النظاـ  شرحمسَتة عملية الًتبية كمن بينها ىي اؼبنهج الدراسي. كعند 

الًتبوم كاؼبناىج الدراسية ديرن القوؿ بأف اؼبنهج ديثل عنصرا حيويا حيتل مرانة 
تمع من اجملتمعات، سواء الصدارة كسط العناصر اليت يروف النظاـ الًتبوم يف أم ؾب
 أكانت يف الشرؽ أك يف الغرب أك اعبنوب عربية أـ أجنبية.

فاؼبنهج أحد اؼبرونات األساسية للنظاـ الًتبوم كأىم الوسائل فعالية يف ربقيق 
أغراضو الًتبوية داخل اجملتمع، كنظرا ألف الًتبية عملية إنسانية اجتماعية ثقافية 

تمعات البشرية، فإنو من الضركرم أف يروف بُت الًتبية تشتغل يف بيئة ؾبتمع من اجمل
كبيئتها، عالقة صدؽ كانتماء، تنعرس على ىندسة العملية الًتبوية كؿبدداهتا من 
حيث الفلسفة كاألىداؼ كالطرائق كاألساليب كاألدكات كالسياسيات الًتبوية كغَت 

منها : . كعدـ كجود اؼبنهج سيؤدم إُف ظهور اؼبشرالت ٗذل  من ؿبددات
صعوبة اؼبعلم أك اؼبدرسة يف تقدًن التعليم اعبيد، كعدـ التناسب يف استخداـ 

 الوسائل التعليمية.
كىذا بشرل عاـ يوضح لنا عن أمهية اؼبنهج الدراسي يف النظاـ الًتبوم، إنا أف 
الباحث يف ىذا البحث يركز على اؼبنهج اػباص لتعليم اللغة العربية يف معهد تزكية 

 ية اللغة العربية كمرانتها عاؼبيا كمعهديا على شرل خاص. نظرا ألمه
، ……ألف العربية لغة معًتفة عاؼبيا كدكليا حيث ما قد قرره األمم اؼبتحدة عاـ 

كنا ديرن اطالؽ لفظ العاؼبية ؼبعهد ما إنا أف يروف فيو تعليم العربية كالتدريب 
همة يف معهد اسإسالمي مك عليها. كعلى ذل  ربتل العربية مرانة خاصة اؼبستمر 

. ألف العربية ىي يةاألساس أىدافوإُف ما قد حدده اؼبعهد من  وصوؿلل العاؼبي تزكية
                                                           

 .ٔٔـ، دار اؼبسَتة عماف، ص  ٕٗٓٓىػ/  ٕ٘ٗٔالطبعة األكُف أسس بناء اؼبناىج الًتبوية كتصميم الرتاب التعليمي، ؿبمد ؿبمود اػبوالدة،   ٗ



3  
 

 

 

، حيث ديرن النبوية كالًتاث الديٍت كالتارخيياألحاديث كسيلة لفهم اآليات القرآنية ك 
 على التعاليم الدينية اسإسالمية الرائعة.  كتعويدىم  هبا تشخيص الطلبة
ل ، نا بد من تنظيم تعليم العربية على نظاـ متسق كمستمر ربتوم كمن أجل ذ

على الربامج اػباصة يقصد منها تنمية الطلبة يف مهارهتم اللغوية كتعويدىم على 
يعيشوهنا. كىذا كلو، يندمج ربت اؼبنهج الذم صممو  اكتساب العربية يف البيئة اليت

 ربية. اؼبسؤكلوف قصد ترقية الطلبة يف جودة لغتهم بالع
و عن ذل  مصمم منهج التعليم الديٍت للمعهد حيث يذكر يف مقدمتو : تنبّ كقد 

تصميم مسَتة  هبا يف بأف اؼبنهج ىو من عناصر اؼبهمة يف الًتبية، يقـو رجاؿ اؼبدرسة
، حيث ديرن قياس قباح التعليم دبحتول اؼبنهج خارجوالتعليم داخل الفصل ك 

من تصميم اؼبنهج مسبقا ألنو مرجع رئيسي يف كلذل ، نا بد  اؼبستخدـ كاتساقو.
ككذل ، بأف اؼبنهج لو دكر مهم يف قباح مسَتة التعليم يف  مراقبة عملية التعليم.

 ٘اؼبدرسة، كخاصة يف ترقية جودة الطلبة عند زبرجهم منها.
 ستخدـ يف تعليم اللغة العربية كعلى ىذا اغباؿ، أراد الباحث أف يفحص اؼبنهج اؼب

لعدة أسباب داكك مانانج، كذل   –سرم اسإسالمي العاؼبي ناندكقب يةتزكهد عدب
اذباه عاؼبي حيث يروف ىدفو الرئيسي   اسإسالمي العاؼبي لو تزكيةإف معهد  منها :

كالعاؼبي. كنا ش ، بأف  تقدـىو خلق مؤسسة تربوية مبنية على األساس اؼبعهدم اؼب
رانتها اػباصة من أجل ربقيق عاؼبية كؽبا ماللغة العربية ىي لغة اتصالية عاؼبية، 

 .الربامج اللغوية ضمن اؼبنهج اؼبستخدـ كضع رجاؿ اؼبعهد اؼبعهد، كقد
كالسبب الثاين يرل الباحث أثناء مالحظتو األكلية يف معهد تزكية بأف ىناؾ 
بعض األمور اليت نا بد من ربسينها كاصالحها بل البحث عن بدائلها دبا يتعلق 

                                                           
٘  Kurikulum Diniyah ٕٓٔٙ-ٕٓٔٚ, IIBS Tazkia, hal ٔ 



4  
 

 

 

عدـ اتساؽ الربامج عند  (ٔمعهد تزكية، كىذه األمور ىي :  ربية يفدبنهج تعليم الع
عدـ اتساؽ بعض اؼبواد اؼبدركسة دبستول  (ٕتطبيقها باػبطة اؼبرسومة يف اؼبنهج ، 

عدـ التناسب يف بعض اؼبواد  (ٖ، الرفاءة اللغوية الطلبة كَف تراعي مستواىم يف
كركد األخطاء  (ٗ، اؼبعدة اغبصةك الطريقة اؼبرسومة العربية بُت ؿبتول اؼبادة ك 

 .رن اسإعفاء عنها كبويا كامالئياالشائعة يف الرتب اؼبقررة ما نا دي
سنوات منذ  ٖيف بركزه كنا يتجاكز عن  ف اؼبعهد جديدكالسبب الثالث ىو أل
كَف يقم كاحد من اؼبدرسُت أك الباحثُت بفحص ، ٕٗٔٓأكؿ تأسييو يف السنة 

  . وية فيعن منهج تعليم العرب علمي
يف ىذا  الباحث مدرس فبا  يدفع الباحث يف اختياره  ىذا اؼبوضوع ألفككذل  

اؼبعهد، فبا يعٍت ذل  لو معرفة سابقة عن مسَتة تعليم العربية كاؼبنهج اؼبستخدـ فيو، 
ديرن اصالحها أك ربسينها دبا يتعلق كيرل الباحث بأف ىناؾ بعض األمور اليت 

 ربامج اللغوية يف اؼبعهد.بتعليم اللغة العربية كال
 

 أسئلة البحث .ب 
حىت  أسئلة البحث اآلتيةحدد الباحث  يف اقباز البحث،  كتسهيال
 :ي، كىيروف البحث مًتكزا

  ،اسإسالمي العاؼبي تزكيةمعهد  يف نهج تعليم اللغة العربيةم أىداؼ كيف .1
 مانانج جاكل الشرقية ؟ -داكك

-اسإسالمي العاؼبي،  داكك تزكيةعهد م يفكيف ؿبتول منهج تعليم اللغة العربية  .2
 مانانج جاكل الشرقية ؟
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اسإسالمي  تزكيةمعهد  يفنهج تعليم اللغة العربية ؼبوسائل الكيف الطريقة ك  .3
 مانانج جاكل الشرقية ؟ -العاؼبي،  داكك 

 -اسإسالمي العاؼبي،  داكك  تزكيةمعهد  يفمنهج تعليم اللغة العربية تقوًن  كيف .4
 قية ؟مانانج جاكل الشر 

 
 أىداف البحث  .ج 

 :على النحو التاِف البحث  ىذا أىداؼ كلذل ، يروف
اسإسالمي العاؼبي،  داكك  تزكيةمعهد  يفمعرفة أىداؼ منهج تعليم اللغة العربية  .1

 مانانج جاكل الشرقية. -
اسإسالمي العاؼبي،  داكك  تزكيةمعهد  يفمعرفة ؿبتول منهج تعليم اللغة العربية  .2

 شرقية.مانانج جاكل ال -
اسإسالمي  تزكيةمعهد  يفنهج تعليم اللغة العربية ؼبوسائل المعرفة الطريقة ك  .3

 مانانج جاكل الشرقية. -العاؼبي،  داكك 
 -اسإسالمي العاؼبي،  داكك  تزكيةمعهد  تقوًن منهج تعليم اللغة العربية يفمعرفة  .4

 مانانج جاكل الشرقية.
 

 البحث أىمية .د 
 ىذا البحث كما يلي: أمهيةأما 
 اعبانب النظرم .0
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 ةىد اسإسالميامسامهة الباحث يف دراسة اؼبنهج الًتبوم اؼبستخدـ يف اؼبع ( أ
 إندكنيسيا.ب
 يف دراسة اؼبنهج الًتبوم كتطويره. اؼبعرفةأف يروف زيادة  ( ب

 اعبانب التطبيقي .2
تطوير منهج  ليروف مادة يف كربليلوؼبؤسسة : اؼبسامهة يف فحص اؼبنهج ا( أ

 ىف ؾباؿ األىداؼ كاحملتول كالطرؽ كالوسائل ةة خاصتعليم اللغة العربي
 كالتقوًن.

للمعلمُت: اؼبساعدة على بعض اؼبدرسُت ناختيار أنسب الطرؽ كالوسائل  ( ب
 اسإسالمي العاؼبي. تزكيةالتعليمية لدل الطالب ىف معهد 

 
 حدود البحث  .ه 

 اغبدكد اؼبوضوعية .1
ث تصميمو ك من حيتعليم اللغة العربية  عن منهج حبثودد الباحث موضوع ح

اسإسالمي العاؼبي،  تزكيةعهد دب ت الطلبةاذباىات اؼبعهد كحاجامع اتساقو 
 مانانج جاكل الشرقية  -داكك 

 اغبدكد اؼبرانية .2
اسإسالمي العاؼبي الذم يقع يف  تزكيةىذا البحث ىف معهد  جرل الباحثا

 اعباكل الشرقية. مانانج –سرم، داكك القرية ناندكقب
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 اغبدكد الزمانية .3
أشهر ابتداء من شهر أغسطس إُف  طبسةىذا البحث خالؿ  جرل الباحثا  

 ـ ٕٙٔٓللعاـ الدراسي  ديسمرب
 
 الدراسات السابقة  .و 

ىناؾ البحوث  العربية، بلتعليم اللغة منهج ليس البحث جديدا ىف دراسة 
 السابقة تتعلق دبنهج تعليم اللغة العربية، منها:

ة بمدرسة "رحمنية" المتوسطة عبد سعيد، منهج تعليم اللغة العربي .0
  1اإلسالمية بمينور مرانجين دماك جاوى الوسطى.

 أىداؼ البحث (أ 
"رضبنية" اؼبتوسطة يف معهد معرفة مدل اتساؽ منهج اللغة العربية 
 .اسإسالمية دبينور مراقبُت دماؾ جاكل الوسطى

 منهج البحث (ب 
 ذا البحث ىو الوصف التقوديي.نوع منهج ى

 نتائج البحث  (ج 
نتائج البحث ىي أف منهج اللغة العربية دبدرسة "رضبنية"  أما

من حيث ات الطلبة الدينية ياؼبتوسطة اسإسالمية َف يتسق مع بعض حاج
تصالية بة اناات الطليت للتقوًن كبعض حاجاختبار طرائق التعليم كانا

                                                           
)دراسة كصفية ربليلية سالمية دبينور مراقبُت دماؾ جاكل الوسطى، منهج تعليم اللغة العربية دبدرسة "رضبنية" اؼبتوسطة اسإعبد سعيد،   ٙ

 (ٕٛٓٓتقوديية(، رسالة اؼباجستَت، غَت منشورة، )مانانج: اعبامعة مونانا مال  إبراىيم اسإسالمية اغبرومية، 
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ختبارات كالطرؽ، كالوسائل التعليمية، كاناكاألكادديية من حيث احملتول، 
 ة.اؼبستخدم

يعاًف كخيتلف ىذا البحث عن البحث السابق بروف الباحث 
اؼبنهج حسب اؼبعايَت اؼبعركفة تصميما كتطبيقا خبالؼ البحث  عناصر

 . السابق الذم يقتصر على معرفة مدل اتساؽ اؼبنهج حباجات الطلبة
بصري مصطفى، منهج تعليم اللغة العربية فى الجامعة موالنا ملك إبراىيم  .6

 0حكومية ماالنج )دراسة تطوير مواد تعليم اللغة العربية(.اإلسالمية ال
 أىداؼ البحث  (أ 

ة أما أىداؼ البحث ىي معرفة تصميم منهج تعليم اللغة العربي
سالمية اغبرومية مانانج كتطبيقو كمشرالتو اعبامعة مونانا مل  إبراىيم اسإب

 ككيفية حل عنها.
 منهج البحث  (ب 

 حليلية.كمنهج البحث ىو دراسة الوصفية الت
 نتائج البحث  (ج 

اعبامعة مونانا مال  إبراىيم بمنهج تعليم اللغة العربية إف تصميم 
مانانج يركز على احملتول يعٌت كتاب العربية بُت يدي . كتطوير مادة تعليم 

مل على تطوير اؼبادة كالطريقة كالوسائل كالتقوًن تاللغة العربية تش
كتاب كاحد فيو   ة كلرن يفتقدـ مادة التعليم متفرقحيث كاألسلوب. 

 ربعة. اؼبهارات اللغوية األ

                                                           
نج )دراسة تطوير مواد تعليم اللغة العربية(، منهج تعليم اللغة العربية ىف اعبامعة مونانا مل  إبراىيم اسإسالمية اغبرومية مانابصرم مصطفى،   ٚ

 (ٕٔٔٓرسالة اؼباجستَت، غَت منشورة، )مانانج: اعبامعة مونانا مال  إبراىيم اسإسالمية اغبرومية، 
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كىذا البحث خيتلف عنو باعتبار  الباحث حيلل صبيع عناصر 
 ، ككذل  يركز على مناسبة اؼبنهجتقوديية اؼبنهج بدراسة كصفية ربليلية

خبالؼ الباحث السابق الذم يقتصر على أثناء عملية التعليم، كاتساقو 
   دراسة تطويرية.ب دراسة مادة اؼبنهج فحسب

 
أحمد عبيدي فتح الدين، منهج تعليم اللغة العربية في المعاىد السلفية  .3

إندونيسيا )دراسة وصفية تحليلية تقويمية من منظور منهج تعليم  –بجاوى 
 8اللغة العربية للناطقين بغيرىا(.

 أىداؼ البحث (أ 
يهدؼ البحث إُف كصف كربليل منهج تعليم اللغة العربية يف 

عاىد السلفية جباكل من منظور منهج تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا اؼب
 باسإضافة إُف اؼبوافقة بينهما.

 منهج البحث (ب 
كمنهج البحث ىو البحث الوصفي التحليلي باستخداـ اؼبدخل 
الريفي ككذل  منهج دراسة اغبالة اؼبتعددة يف ثالثة معاىد سلفية جباكل، 

اكاف حيوارقبُت جاكل الغربية كمعهد "اغبرمة كىي : اؼبعهد "السلفي" بب
" بيندا سَتامفوج جاكل الوسطى كمعهد "ىػ.ـ احملركسية" لَتبويوا كيديرم ٕ

 جاكل الشرقية.
 نتائج البحث  (ج 

                                                           
نظور منهج تعليم إندكنيسيا )دراسة كصفية ربليلية تقوديية من م –أضبد عبيدم فتح الدين، منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعاىد السلفية جباكل   ٛ

 (ٕ٘ٔٓرسالة اؼباجستَت، غَت منشورة، )مانانج: اعبامعة مونانا مال  إبراىيم اسإسالمية اغبرومية،  اللغة العربية للناطقُت بغَتىا(،
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يف   لقد توصل ىذا البحث إُف كصف منهج تعليم اللغة العربية
"السلفي" اؼبعاىد السلفية كالتاِف : أكنا، تشتمل أىداؼ اؼبنهج يف اؼبعهد 

كمعهد "ىػ. ـ احملركسية" على صبع اؼبهارات اللغوية مع كجود اؼبيل إُف 
مهارة القراءة. ثانيا، اىتماـ احملتول يف اؼبعهد "السلفي" كمعهد "اغبرمة 

" بالرفاءات اللغوية العربية الثالثة كىي اللغوية كاناتصالية كالثقافية ٕ
كزة على اؼبوضوعات النحوية. ثالثا، اؼبًت  خبالؼ احملتول  يف "ىػ ـ احملركسية"

استخداـ اؼبعهد "السلفي" كمعهد "ىػ ـ احملركسية" طريقة النحو كالًتصبة 
" الطريقة انانتقائية كالطريقة اؼبباشرة. رابعا، كسائل ٕكمعهد "اغبرمة 

التعليم اغبديثة مثل اؼبعمل اللغوم يف اؼبعهد "السلفي" غَت موجودة خبالؼ 
". خامسا، نظاـ التقوًن يف اؼبعهد ٕكسية" كمعهد "اغبرمة معهد "ىػ ـ احملر 

"السلفي" كمعهد "ىػ ـ احملركسية" يًتكز على اؼبعرفة اللغوية النظرية، كيف 
 " على اؼبعرفة اللغوية النظرية كاألداء اللغوم.ٕمعهد "اغبرمة 

يقتصر على  الباحثكخيتلف ىذا البحث عن البحث السابق ألف 
يف مدرسة معينة، خبالؼ البحث السابق الذم يعاًف نوع دراسة اغبالة 

استخداـ دراسة اغبالة منهج تعليم اللغة العربية يف ثالث مدارس السلفية ب
 اؼبتعددة. 
 

 تحديد المصطلحات  .ز 
 أما ربديد اؼبصطلحات ؽبذ البحث كما يلي:
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ىو ؾبموعة اؼبعلومات اؼبنظمة ضمن اؼبواد الدراسية كالتجارب اليت  : اؼبنهج .2
  َٜت عليها التالميذ ربت رعاية اؼبدرسة أك اؼبؤسسة الًتبوية.يس

تنظيم معُت يتم عن طريقة تزكيد الطالب دبجموعة من  تعليم العربية :منهج  .ٕ
اػبربات اؼبعرفية كالوجدانية كالنفس حركية اليت سبرنهم من اناتصاؿ باللغة العربية 

رسة أكجو النشاط الالزمة اليت زبتلف عن لغاهتم، كسبرنهم من فهم ثقافتها كفبا
كمنهج   ٓٔداخل اؼبعهد التعليمي أك خارجو كذل  ربت اشراؼ ىذا اؼبعهد.

اللغة العربية مشتمل على اؼبواد الدراسية اؼبتعلقة بتدريس عناصر اللغة منها 
الصوت كالًتكيب، كاؼبهارات اللغوية العربية كىي اناستماع كالرالـ كالقراءة 

 11نحو كالصرؼ كاسإعراب كغَتىا.كالرتابة، كقواعدىا كال
ىو مؤسسة تربوية عصرية تقـو على اؼببدإ اسإسالمي العاؼبي :  تزكيةمعهد  .ٖ

سارم، داكك ، ناندكقب٘ٔترتو سنتونوا، الرقم  الشموِف كالتوازف. يقع يف الشارع
كاؽبدؼ الرئيسي ؽبذا اؼبعهد  12.ٔ٘ٔ٘ٙجاكل الشرقية برقم الربيد مالنج  –

بوية معهدية ك متقدمة كعاؼبية. كاألىداؼ اػباصة منو ىي ىو تروين مؤسسة تر 
البيئة التعليمية الدينية ك اؼبفيدة كاؼبتحدية كاؼبمتعة اليت تركز على الًتبية تروين 

الشاملة كاؼبتوازنة حىت يظهر منها علماء اؼبسلمُت ذكك شخصية إسالمية 
 .كقيادية كمعلومات كاسعة

 

                                                           
 ٚص اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها، طو علي حسُت الدليمي كسعاد عبد الررًن،   ٜ
 ٓٙص  ـ(،  ٜٜٛٔ)الرباط : منشورات إيسيسرو : لغَت الناطقُت هبا،  تعليم العربيةرشدم أضبد طعيمة،   ٓٔ
 ٕٔٔٓط : جامعة مال  إبراىيم مانانج، منهج اللغة العربية للمدارس اسإسالمية من الطراز العاؼبي، ديوم ضبيدة،   ٔٔ
 ٕٙٔٓدراسة الوثائق من استسمار التسجيل عن حملة معهد تزكية،    ٕٔ
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 غة العربيةتعليم الل  مبحث األول: منهجال

 مفهوم المنهج .0
و كبَت : اؼبنهج يف اللغة من كلمة هنج دبعٌت طريق. كهنج : بُت كاضح، قاؿ أب

هنجا، أباف بذم فريغ ـبرؼ". كاعبمع هنجات كهنج "فأجزتو بأقل ربسب أثره ... 
ؽبجائن فيح. ... هنوج، كلبات ا كهنوج، قاؿ أبو ذؤيب : "بو رصبات بينهن ـباـر

كطرؽ هنجة كسبيل، منهج : كنهج، كمنهج الطريق: كضحو. كاؼبنهاج : كاؼبنهج. 
 13كيف التنزيل : لرل جعلنا منرم شرعة كمنهاجا.

اؼبنهج إذف خطة لطريق ينبغي أف يسلرو الًتبويوف لتحقيق أىدافهم، كالصلة بُت 
 مفهـو اؼبنهج لغة كمفهومو اصطالحا كبَتة. 

و القدًن ىو اؼبقرر الدراسي نفسو الذم يقدـ للطالب يف مادة كاؼبنهج يف مفهوم
 .يخ، كثالث للرياضيات، كرابع للغةمعينة. فهناؾ مقرر للجغرافيا، كىناؾ آخر للتار 

كاؼبنهاج يف مفهومو على أنو خربات تعلمية فإنو ؾبموعة من اؼبعلومات كاغبقائق 
 اؼبتعلمُت يف مرحلة تعليمية بعينها، كاؼبفاىيم كاؼببادئ كالقيم كالنظريات اليت تقدـ إُف

 14كربت اشراؼ اؼبدرسة الرظبية كإدارهتا.
كلقد تبدؿ اؼبفهـو القدًن للمنهج كشاع اذباه جديد ناستخداـ لفظ )اؼبنهج(، 
دبعٌت أكثر اتساعا كمشونا، إذ أصبح يشَت إُف الربنامج اؼبدرسي الرامل، أك اغبياة 

                                                           
ٖٔ   ،    ٖٖٛ، ص ٕ(، ج ٕٓٔٓ)بَتكت : دار صادر : عرب، لساف الؿبمد بن مرـر
 ٛٔ(، ص ٕٗٓٓ)عماف : دار اؼبسَتة : أسس بناء اؼبناىج الًتبوية كتصميم الرتاب التعليمي، ؿبمود اػبوالدة،   ٗٔ
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ـ اغبديث يتضمن على كل خربات التالميذ اليت ة للتالميذ، فاؼبنهج دبفهو ياؼبدرس
تنظمها اؼبدرسة كتشرؼ عليها، سواء ازبذت تل  اػبربات مراهنا داخل جدراف 

ىذا التعديل ىف مفهـو اؼبنهج أمرا طبيعيا، بعدما تطور اؼبدرسة أك خارجها، كلقد 
 15م.نظريات علم النفس الًتبو سفي الًتبوم كاسإجتماعي، كتبدلت تطور الفرر الفل

 : للمنهج تعريفات عديدة، منهاك 

ة عنو سواء ليكل نشاط تقدمو اؼبدرسة كتنظمو كتشرؼ عليو كتروف مسؤك  .1
 ٙٔأكاف داخل اؼبدرسة أـ خارجها.

ؾبموعة من القررات كاػبربات يرتسبها التلميذ ربت توجيو اؼبدرسة أك  .2
 ٚٔرلية.ال

ت اليت ديركف فيها صبيع أنواع النشاط اليت يقـو هبا التالميذ، أك صبيع اػبربا .3
ربت إشراؼ اؼبدرسة كبتوجيو منها سواء أكاف ذل  داخل أبنية اؼبدرسة أـ 

 ٛٔخارجها.

بأف اؼبنهج ىو منظومة من اغبقائق يتناسب دبا قاؿ رشدم أضبد طعيمة  لذل 
كاػبربات كاؼبهارات كاألنشطة اؼبعرفية، كالنفسية كاناجتماعية كاللغوية تقدمها مؤسسة 

                                                           
 ٘ٔ(، ص. ٜٙٛٔ)الرويت: مرتبة الفالح،  زبطيط اؼبناىج الدراسية كتطويرىا،فررم حسن رياف،   ٘ٔ
( ٕ٘ٓٓ)عماف: الشركؽ، اللغة العربية منهجها كطرائق تدريسها الطبعة األكُف،  ى كسعاد عبد الررًن عباس الوائلي، طو على حسُت الديليم ٙٔ

 ٜٔص. 
 ٜٕ( ص. ٜٜٔٔ)قاىرة: دار اؼبعارؼ، ٖط  اؼبنهج كعناصره،إبراىيم بسيوين عمَتة،   ٚٔ
 ٚٔ( ص.ٜٚٛٔة،)عماف: دار الفرر، صاٌف ذياب ىندم كىشاـ عامر علياف، دراسات ىف اؼبناىج كاألساليب العامٛٔ
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تعلمُت فيها بقصد تنميتهم تنمية شاملة، كربقيق األىداؼ اؼبنشودة تربوية إُف اؼب
  19فيهم.

 منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .6

مثل ما  تعريفا اجرائيا لباحث أف يعرؼمن التعاريف السابقة عن اؼبنهج، ديرن ل
: تنظيم  عن اؼبنهج يف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية بأنو عرفو رشدم أضبد طعيمة

معُت يتم عن طريقة تزكيد الطالب دبجموعة من اػبربات اؼبعرفية كالوجدانية كالنفس 
حركية اليت سبرنهم من اناتصاؿ باللغة العربية اليت زبتلف عن لغاهتم، كسبرنهم من فهم 
ثقافتها كفبارسة أكجو النشاط الالزمة داخل اؼبعهد التعليمي أك خارجو كذل  ربت 

 21هد.اشراؼ ىذا اؼبع

كىذا اؼبنهج اؼبنظم ينادم بالًتكيز على التلميذ كجعلو احملور األساسي كاؽبدؼ 
الرئيسي اليت تًتكز عليو عملية التعلم فهي هتتم خبربات التلميذ السابقة كاؼبدركات 
اغبسية اليت مر هبا من كاقع البيئة اليت يعيش فيها، فالتدريس نوع من التواصل أك 

علم كتالميذه كيتم يف الغالب للتالميذ ادراؾ ؿبتول ىذا التبادؿ الفررم بُت اؼب
 اناتصاؿ عن طريق اغبواس.

كمن أجل ذل ، نا بد لواضعي اؼبنهج أف يهتم بأسس اؼبنهج ألهنا تؤثر قبل كل 
شيء يف ؿبتول اؼبنهج كتنظيمو، كتؤثر أيضا يف أىدافو كمواده كأنشطتو. كيتفق 

لسفية كنفسية كاجتماعية كمعرفية، مع أف اؼبنهجيوف على أف ىذا األسس ىي أسس ف

                                                           
)القاىرة : دار اؼبرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، علي أضبد مدكور كرشدم أضبد طعيمة ك إدياف أضبد ىريدم،  ٜٔ
 ٗ٘ص  ـ(، ٕٓٔٓالفرر العريب 

  ٓٙص  ـ(،  ٜٜٛٔسيسرو : )الرباط : منشورات إيتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا، رشدم أضبد طعيمة،  ٕٓ
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ىذا األسس متداخلة كثَتا، أك من الصعوبة دبراف الفصل بينها، كديرن التفصيل عنها 
 يف الفقرات اآلتية :

 أسس منهج تعليم اللغة العربية ( أ
 األساس الفلسفي .1

نهج يشتمل على أساس فررم يتناكؿ اؼبكأساس الفلسفة دبعٌت أف 
يعيشو، باعتبار أف اسإنساف ىو غاية التعلم الذل  اسإنساف كالعاَف الذم

 فيو يروف من خالؿ اؼبنهج الدراسي، كاعتبار أف العاَف الذم يعيش
سوؼ يتعامل معو كيغَت فيو أك يتغَت لو. كىذه اعبوانب من غَت ش  ؽبا 

أك إجيابا. كىنا نابد لرل صلة كثيقة باؼبنهج اؼبدرسي ألهنا تؤثر فيو سلبا 
د ىف صناعة أكنا كأخَتا على دراسة نظرية اؼبعرفة برل أف يعتم منهج

جوانبها كأبعادىا متناكلة األسس الفلسفية جبميع أبعادىا، كمنها طبيعة 
لحصوؿ عليها كتصنيفها كتقوديها كطرؽ تقدديها. إف كل منهج لاؼبعرفة 

يستند إُف فلسفة تربوية معينة، كقد تتعبد ىذه الفلسفات كتتنوع 
بشرل كاضح. كقد أدل  س أثرىا على اؼبنهج الدراسيكينعركتتداخل، 

ذل  إُف ازدحاـ اؼبناىج باؼبواد الدراسية اؼبختلفة كبأنواع عديدة من 
 21النشاط.

 األساس النفسي .2
يقصد باألسس النفسية لبناء اؼبنهج ؾبموع اؼبفاىيم كاغبقائق كاؼببادئ 

غة أك تقاه من نتائج دراسات علم النفس فيما يتصل بتعليم اللناؼب

                                                           
 ٕٕص.  (ٕ٘ٓٓ)عماف : دار الشركؽ  اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسهاطو على حسُت الدليمي كسعاد عبد الررًن عباس الوائلي،   ٕٔ
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تعليمها. مثل العالقة بُت اكتساب اللغة األكُف كتعلم اللغة الثانية، 
كالدكافع، كاسإذباىات كالعوامل الشخصية كدكرىا ىف تعليم اللغة الثانية، 

 22مث خصائص اؼبتعلم الناجح للغة الثانية.
 األساس اناجتماعي .3

ات الًتاث العالقة بُت اؼبنهج كاجملتمع عالقة جدلية. إنو إفراز من إفراز 
 كاؼبهارات اليت يعتقد اجملتمع يف الثقايف. إذ يعرس اؼبثل كاؼبعارؼ كالقيم

قيمتها كضركرة أف ينشأ األفراد عليها. كبعبارة أخرل، إنو حيافظ على 
الًتاث عمال على استمرار التقاء اغباضر باؼباضي. مث ىو بعد ذل  

ات كالطموحات لتغيَت ىذا الًتاث حىت يتمشى مع اؼبتطلب يعامل أساس
 23الالهنائية. إنو بعبارة أخرل يعمل على ربسُت ىذا الًتاث كتطويره.

 األساس اؼبعريف .4
إف أساس اؼبعرفة من اؼبعارؼ ؽبا أبعاد ذاتية، كؽبا أبعاد موضوعية، كؽبا 
انعراساهتا على اؼبنهج، كمن كاجب اؼبنهج أف يهتم بذاتو اسإنساف 

عليو أف يهتم دبوضوع اؼبعرفة كؾباؽبا العارؼ كنفسيتو كانفعاناتو، كما أف 
 24شياء اليت يرلف الطالب دبعرفتها.أم بتوضيح األ

 األساس الترنولوجي .5
يقصد هبذا األساس مراعة األسس الترنولوجية من حيث، تصميم 
العناصر اؼبرونة للمنهج ىف ضوء ترنولوجيا التعليم كتنظيمو بصورة 

يار أىداؼ اؼبنهج، كاختيار منهجية، كإدخاؿ الركح الترنولوجية ىف اخت
                                                           

 ٜٗص.  ، ٜٜٛٔ)إيسيسرو، الرباط ،تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كمنهجورشدم أضبد طعيمة،   ٕٕ
 قاؼبرجع الساب  ٖٕ
  ٕٖ-ٖٔص.  ،ٜٚٛٔ)دار الفرر، عماف(  ،دراسات ىف اؼبناىج كاألساليب العامة،صاٌف ذياب ىندم،  ٕٗ
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مضامينة اؼبعرفية، كاػبربات اليت حيتاجها اؼبنهاج، كإدخاؿ الترنولوجيا ىف 
عمليات تدريس اؼبادة التعليمية للمنهاج كأخَتا إدخاؿ الترنولوجيا ىف 

كاليت سبثل األىداؼ، كاحملتول، كطرائق  ةتقوًن اؼبناىج الًتبويملية ع
ج ىذه العناصر معا كتشرل من اؼبنهاج التدريس كالتقوًن. حبيث تندم

ىداؼ التعليمية من تعليميا أفضل كأفعل ىف ربقيق األ الًتبوم كيانا
 25اؼبنهاج الًتبوم بصورة خاصة كالعملية التعليمية بصورة عامة.

 منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا : عناصر  ( ب
ة اؼبًتابطة، كىي األساسي ةأك اػبمس ةيتروف اؼبنهج من العناصر األربع

األىداؼ كاحملتول أك اؼبادة الدراسية كخربات التعلم اؼبدرسية أك طريقة 
التدريس ككسائلها كالتقوًن. كالعالقات بُت ىذه اؼبرونات عالقة مًتابطة 

 كتفصيل ذل  كما يلي :
 األىداؼ .1

إف األىداؼ ىو عنصر مهم من عناصر اؼبنهج، كنظريات اؼبناىج 
اليت تتناكؿ عناصر اؼبنهج أك بناءه أك تطويره. ىذه  كمناذجها. سواء تل 

تشمل اؼبعارؼ كاؼبهارات كاناذباىات كاناىتمامات اليت يشجع اؼبعلموف 
صبح ربات التعليمية اؼبناسبة، كهبذا يالتالميذ على اكتساهبا بتوفَت اػب

أىداؼ اؼبنهج ىي النتائج اؼبتوقعة للتعلم، كىذه األىداؼ ؽبا مصادر 
 ٕٙ، تستجد من التالميذ كاجملتمع كؾبانات اؼبعرفة اؼبنظمة.تشتق منها

                                                           
 ٜٕٛ(، ص. ٕٔٔٓ، )عماف: دار اؼبسَتة، أسس بناء اؼبناىج الًتبوية كتصميم الرتاب التعليميؿبمد ؿبمود اػبوالدة، ٕ٘
 ٓٔ(، ص ٕٔٔٓاعبامعة اسإسالمية اغبرومية،  )طبعةراز العاؼبي، منهج اللغة العربية : للمدارس اسإسالمية من الطديوم ضبيدة،  ٕٙ
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كيعرؼ "ميجر" اؽبدؼ قائال : إف اؽبدؼ ىو ايصاؿ ما نقصد إليو، 
كذل  بصياغة تصف التغَت اؼبطلوب لدل اؼبتعلم صياغة تبُت ما الذم 
سيروف عليو اؼبتعلم حُت يروف قد أمت بنجاح عملية التعلم، إنو كصف 

 ٕٚداء الذم نريد أف يقدر اؼبتعلم على بيانو.لنمط السلوؾ أك األ
اؽبدؼ الًتبوم يتعلق بنتائج عملية التعلم عند الطالب، إنو بعبارة أخرل ك 

أحد اؼبدخالت اليت ربدد لنا نوع اؼبخرجات، كذل  بلغة أسلوب النظم، 
 ٕٛكيوضح جركنلند ىذه العالقة يف الرسم التاِف :

 

 

 

 

 

 

سيمات من حيث الشرل، كمن حيث اؼبضموف. كلألىداؼ الًتبوية تق
أما من حيث الشرل فهي تنقسم إُف أىداؼ عامة، كأىداؼ خاصة، 
فاؽبدؼ العاـ ىو كصف للتغَت السلوكي اؼبتوقع من اؼبتعلم نتيجة 
ناحتراكو كتفاعلو مع مضمونات كخربات منهجية كاسعة كمتنوعة. فمن 

                                                           
 ٛ٘ٔ(، ص ٕٜٛٔ)القاىرة، دار النهضة العربية، مهارات التدريس، جابر عبد اغبميد كآخركف،  ٕٚ
 ٕٓاؼبرجع السابق، ص  ٕٛ

 التلميذ

عمليت التفاعل بين املحتوى 

التعليمي وطزيقت التدريس 

 والوسائل التعليميت

 

 لتعليميتالعمليت ا هتائج التعلم

 املعلوماث 

 مهاراث التفكير

 الفهم

 مهاراث ألاداء
 مهاراث الاجصال
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مثال : إعداد اسإنساف  أىم األىداؼ العامة ؼبنهج الًتبية اسإسالمية
الصاٌف القادر على اؼبسامهة بإجيابية كفاعلية يف عمارة األرض كترقيتها 
كفق منهج اهلل. إف ىذا ىدؼ عاـ ديرن ربقيقو من خالؿ كل اؼبناىج 
كالدراسات. كقولنا : إف اؽبدؼ من تعليم اللغة العربية ىو اكساب 

ما ككتابة أك تربية اؼبلرة اؼبتعلم القدرة على التعبَت الواضح اعبميل كال
اللسانية لدم اؼبتعلم، ىذا ىدؼ عاـ أيضا كديرن ربقيقو من خالؿ 

 دراسة مناىج اللغة العربية اؼبختلفة.

كىرذا، فإف األىداؼ العامة إمنا توضع للمناىج كالربامج كالرتب 
الدراسية اؼبختلفة، حيث تسهم احملتويات اؼبختلفة كاؼبتنوعة يف ربقيقها، 

 روف يف كل األحواؿ كاضحة كؿبددة.األىداؼ جيب أف تكىذه 

أما األىداؼ اػباصة فهي تل  اليت تصاغ يف بداية كحدة دراسية أك يف 
بداية درس معُت أك موضوع من اؼبوضوعات. كىذا النوع من األىداؼ 
ىو الذم ديرن كصفو بأنو ىدؼ اجرائي، كمن أىم صفات اؽبدؼ أنو 

 ٜٕديرن مالحظتو ك ديرن قياسو.

 احملتول/ اؼبادة الدراسية .2
كيعرؼ باحملتول بأنو منظومة من اغبقائق كاػبربات كالقيم كاناذباىات 
كاؼبهارات اؼبعرفية كالنفسية كاناجتماعية كاللغوية اليت يزكد هبا الدارسوف 

                                                           
)دار الفرر العريب، للناطقُت بلغات أخرل، اؼبرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية علي أضبد مدكور، كرشدم أضبد طعيمة كإدياف أضبد ىريدل،  ٜٕ
 ٖٚٔالقاىرة(، ص 
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هبدؼ تعلمهم إياىا كربقيق النمو الشامل اؼبترامل ؽبم يف ضوء 
 ٖٓاألىداؼ اؼبقررة يف اؼبنهج.

نا يقتصر تعريف اؼبادة الدراسية يف اؼبنهاج على أنو ؾبموعة مواد  كلذل ،
التعليم، كلرنو يشمل ؾبموعة اؼبعارؼ كاؼبهارات كالقيم كاناذباىات اليت 
ديرن أف ربقق بواسطتها األىداؼ كاألغراض الًتبوية. جيب أف يقسم 
بُت اؼبادة الدراسية بالًتابط كالترامل، كأف يروف مرنا، كحيقق التوازف 

النظرم كالعملي، كيروف مناسبا من حيث اغبجم، فال يروف قصَتا كنا 
 يروف كثيفا.

كتقع على اؼبعلم مسؤكلية تقدًن ىذه اؼبادة الدراسية للطالب بطريقة حيقق 
فيها األىداؼ كاألغراض الًتبوية اليت جيب أف تروف كاضحة يف ذىنو. 

مل اػببَت. كدبا أف كعلى ىذا فيجب أف يتعامل مع اؼبادة الدراسية تعا
مناىجنا تعاين من مشاكل كثَتة لسنا يف معرض اغبديث عنها اآلف 
فيجب أف يروف اؼبعلم ىو اػببَت الذم يعاًف مشاكل اؼبادة الدراسية، 
كعلى ىذا جيب أف يتقن اؼبعارؼ اؼبوجودة فيو. كيعدؿ النقص كاػبطأ 

اؼبعارؼ الذم من اؼبمرن أف يوجد فيو، كيواكب التطور السريع يف 
 ٖٔكالتقنيات.

 
 
 

                                                           
 ٕٕٚاؼبرجع السابق، ص  ٖٓ
 ٕٔ(، ص ٕٔٔٓاعبامعة اسإسالمية اغبرومية،  طبعةمنهج اللغة العربية : للمدارس اسإسالمية من الطراز العاؼبي، )ديوم ضبيدة،   ٖٔ
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 طريقة التعليم .3

طريقة التدريس دبفهومها الواسع تعٌت منظومة من األساليب اليت يتم 
بواسطتها اسإسهاـ يف تنظيم اجملاؿ اػبارجي كالداخلي للمتعلم من أجل 
ربقيق أىداؼ تربوية معينة. إهنا كفق ىذا التعريف أكثر من ؾبرد كسيلة 

لمة توصيل تعٍت نشاطا من طرؼ كاحد كىو لتوصيل اؼبعرفة. ذل  أف  ك
غالبا اؼبعلم فبا يفرض يف معظم األحياف سلبية اؼبتعلم، فضال عن قصر 
أىداؼ الًتبية يف تلقُت معلومات كمعارؼ فبا خيالف اؼبفهـو الواسع 

 ٕٖكالشامل للًتبية.

كيقصد بطريقة التدريس ىي األسلوب الذم يستخدمو اؼبعلم يف معاعبة 
ليمي ليحقق كصوؿ اؼبعارؼ إُف تالميذه بأيسر السبل كأقل النشاط التع

( الطريقة ٔالوقت كاعبهد. كمن الطرؽ اليت انتشرت يف تعليم اللغة ىي : 
الطريقة اسإلقائية أك اؼبباشرة، كاليت يسمع فيها صوت اؼبعلم أكثر من 

( الطريقة القياسية، كيتم فيها البدء بالقاعدة مث تأيت ٕصوت تالميذه، 
( الطريقة اناستقرائية أك اناستنتاجية، كفيها ٖضيح القاعدة، األمثلة لتو 

( الطريقة اعبمعية، كيتم فيها اعبمع ٗتعرض األمثلة مث تستنبط القاعدة، 
( الطريقة اغبوالية، كيتم فيها ٘بُت الطريقتُت اناستقرائية القياسية، 

 ٖٖالوصوؿ للحقائق عن طريق اغبوار كإبداء اآلراء.

                                                           
)دار الفرر العريب، جع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل،اؼبر علي أضبد مدكور، كرشدم أضبد طعيمة كإدياف أضبد ىريدل،  ٕٖ
 ٕٔٙالقاىرة(، ص 

 ٗٔ(، ص ٕٔٔٓاعبامعة اسإسالمية اغبرومية،  )طبعةمنهج اللغة العربية : للمدارس اسإسالمية من الطراز العاؼبي، ديوم ضبيدة،   ٖٖ
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غي أف تستقر يف الذىن ىنا ىي أنو ليس شبة طريقة مثلى كاغبقيقة اليت ينب
من طرؽ تعليم اللغات تتناسب مع كل الظركؼ كيف كل اجملتمعات 
كلرل الدارسُت. ليس شبة طريقة شافية تقتصر الزمن كزبتصر الطرؽ، 
حبيث تعلم كل اؼبهارات اللغوية يف كقت قياسي كدكف مشرالت تثَتىا. 

ريس، كما سنالحظ فيما بعد، مزايا كؽبا إف لرل طريقة من طرؽ التد
أكجو قصور. كالطريقة اؼبناسبة يف رأينا ىي تل  اليت تساعد على ربقيق 
اؽبدؼ اؼبرجو يف الظركؼ اػباصة لتعليم اللغة الثانية، فما قد يروف 
مناسبا ىنا قد نا يروف مناسبا ىناؾ. كمن ىنا كجب أف ربرم معلم 

القواعد كاألسس يف تفضيل طريقة على العربية كلغة ثانية ؾبموعة من 
 ٖٗأخرل، من ىذه األسس ىي :

اجملتمع الذم يدرس فيو اللغة : إف طريقة تعليم العربية يف مصر   ٔ)
كلغة ثانية ينبغي أف زبتلف إُف ما عن طريقة تعليمها يف أمريرا. 
تعليم اللغة الثانية يف ؾبتمع اللغة ينبغي أف زبتلف عن طريقة 

 يتحدث لغة كاحدة.تعليمها يف ؾبتمع 

أىداؼ تدريس العربية : إف كعي اؼبعلم بأىداؼ تدريس العربية   ٕ)
كلغة ثانية أمر أساسي لنجاحو يف التدريس كشرط كاجب 
ناختيار الطريقة. إف طريقة تعليم العربية كلغة ثانية ألفراد يريدكف 
توظيفها يف قراءة الًتاث العريب فقط ينبغي أف زبتلف عن طريقة 

                                                           
)دار الفرر العريب، اؼبرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، يدل، علي أضبد مدكور، كرشدم أضبد طعيمة كإدياف أضبد ىر   ٖٗ
 ٖٕٙ-ٕٕٙالقاىرة(، ص 
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فراد يريدكف اناتصاؿ دبتحدثي العربية استماعا تدريسها أل
كالطريقة أيضا ينبغي أف زبتلف من ؾبتمع آلخر حسب أىداؼ  

 كل ؾبتمع من تعليم العربية ألبنائو.

مستول الدارسُت : يفرض اختالؼ مستويات الدارسُت يف اللغة  ٖ)
اختالفا يف طريقة التدريس. إف الطريقة اليت تستخدـ مع دارسُت 

ل األكؿ ينبغي أف زبتلف عن الطريقة اليت تستخدـ مع يف اؼبستو 
دارسُت يف اؼبستويات اؼبتوسطة كاؼبتقدمة. كالطريقة اليت تستخدـ 
مع دارسُت لديهم خربة سابقة مع العربية ينبغي أف زبتلف عن 

 طريقة تستخدـ مع دارسُت يطرقوف اؼبيداف ألكؿ مرة.

ء من حيث خصائص الدارسُت : للدارسُت خصائص ـبتلفة سوا ٗ)
السن أك اعبنس أك الدكافع أك اناذباىات أك الوظائف كاغبرؼ 
أك غَت ذل  من مظاىر اناختالؼ بُت الدارسُت. كنا ش  أف 
ىذا يفرض اختيار الطريقة اؼبناسبة لرل فئة أك على األقل شيئا 

 من التعديل فيها.

اللغة القومية للدارسُت : ينبغي أف تتريف طريقة التدريس مع  ٘)
ؼ اللغوية للدارسُت، إف تدريس العربية ؼبتحدثي اللغات الظرك 

السامية ينبغي أف خيتلف يف شيء ما عن تدريسها ؼبتحدثي 
كركبية أك الصينية أك غَتىا. إف على اؼبعلم أف األاللغات اؽبند ك 

 يستفيد من مدل قرب اللغتُت يف تدريسو للغة اؼبستهدفة.
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دريس العربية كلغة ثانية مصادر التعلم : ينبغي أف زبتلف طريقة ت ٙ)
يف ظركؼ تتوفر فيها إمرانات الدراسة كمصادر التعلم عن 
تدريسها يف ظركؼ نا تتوافر فيها ىذه اسإمرانات. إهنا يف 
ؾبتمع غريب يرثر فيو اؼبهاجركف العرب زبتلف عنها يف ؾبمع 
غريب ليس فيو مهاجر كاحد. يف اجملمع األكؿ يستطيع اؼبعلم 

دريس الثقافة العربية بأسلوب عملي كطريقة استثمار ذل  يف ت
 حية تربط بُت ما يقولو يف الفصل كبُت ما يراه األجنيب خارجو.

نوع اللغة : إف للغة العربية مستويات ـبتلفة، منها لغة الًتاث،  ٚ)
كمنها العاميات اؼبختلفة، كمنها الفصحى اؼبعاصرة، كمنها 

اغبياة اللغات التخصصية اليت زبتلف باختالؼ ميادين 
كالدراسة، طب، ىندسة، صيدلة، كغَت ذل . كاختالؼ اللغة 
اليت يدرسها اؼبعلم يفرض اختيار الطريقة اؼبناسبة أك تعديل ما 

  يتاح لو منها.

 الوسائل التعليمية .4

تعريف الوسيلة التعليمية ىو ؾبموعة من اػبربات كاؼبواد كاألدكات اليت 
ن التلميذ سواء داخل الفصل يستخدمها اؼبعلم لنقل اؼبعلومات إُف ذى

أك خارجو هبدؼ ربسُت اؼبوقف التعليمي الذم يعترب للتلميذ النقطة 
كمن ىنا تربز قيمة الوسائل التعليمية يف عملية التعلم  ٖ٘األساسية فيو.

                                                           
 ٘ٔ(، ص ٕٔٔٓاعبامعة اسإسالمية اغبرومية،  )طبعةمنهج اللغة العربية : للمدارس اسإسالمية من الطراز العاؼبي، ديوم ضبيدة،  ٖ٘
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بأنو ديرن عن طريقها اشراؾ أكثر من حاسة يف ايصاؿ اؼبعلومات يف 
 ذىن التلميذ.

عبو الوسائل التعليمية يف ربسُت عملية كديرن أف نلخص الدكر الذم تل
 التعليم كالتعلم دبا يلي :

اثراء التعليم : أكضحت الدراسات كاألحباث )منذ حركة التعليم . أ
السمعي البصرم( كمركرا بالعقود التالية أف الوسائل التعليمية 
تعلب دكرا جوىريا يف اثراء التعليم من خالؿ إضافة أبعاد 

ميزة. إف ىذا الدكر للوسائل التعليمية كمؤثرات خاصة كبرامج مت
يعيد التأكيد على نتائج األحباث حوؿ أمهية الوسائل التعليمية 
يف توسيع خربات اؼبتعلم كتيسَت بناء اؼبفاىيم كزبطي اغبدكد 
اعبغرافية كالطبيعية كنا ريب أف ىذا الدكر تضاعف حاليا بسبب 

ة احمليطة باؼبدرسة التطورات التقنية اؼبتالحقة اليت جعلت من البيئ
تشرل ربديا ألساليب التعليم كالتعلم اؼبدرسية ؼبا تزخر بو ىذه 
البيئة من كسائل اتصاؿ متنوعة تعرض الرسائل بأساليب مثَتة 

 كمشرقة كجذابة.

اقتصادية التعليم : كيقصد بذل  جعل عملية التعليم اقتصادية . ب
فاؽبدؼ بدرجة أكرب من خالؿ زيارة نسبة التعلم إُف ترلفتو. 

الرئيس للوسائل التعليمية ربقيق أىداؼ تعلم قابلة للقياس 
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دبستول فعاؿ من حيث الترلفة يف الوقت كاعبهد كاؼبصادر. 
 ٖٙكمن مزايا الوسائل التعليمية ىي:

تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اىتماـ التلميذ كاشباع  (ٔ
 حاجتو للتعلم. يأخذ التلميذ من خالؿ استخداـ الوسائل
التعليمية اؼبختلفة بعض اػبربات اليت تثَت اىتمامو كربقيق 
أىدافو. ككلما كانت اػبربات التعليمية اليت دير هبا اؼبتعلم 
أقرب إُف الواقعية أصبح ؽبا معٌت ملموسا كثيق الصلة 
باألىداؼ اليت يسعى التلميذ إُف ربقيقها كالرغبات اليت 

 يتوؽ إُف اشباعها.

التلميذ فبا جيعلو أكثر استعدادا  تساعد على زيادة خربة (ٕ
للتعلم : ىذا اناستعداد الذم إذا كصل إليو التلميذ يروف 
تعلمو يف أفضل صورة. كمثاؿ على ذل  مشاىدة فيلم 
سينمائي حوؿ بعض اؼبوضوعات الدراسية هتيئ اػبربات 

 الالزمة للتلميذ كذبعلو أكثر استعدادا للتعلم.

ًتاؾ صبيع حواس اؼبتعلم : تساعد الوسائل التعليمية على اش (ٖ
إف اشًتاؾ صبيع اغبواس يف عمليات التعليم يؤدم إُف ترسيخ 
كتعميق ىذا التعلم كالوسائل التعليمية تساعد على اشًتاؾ 
صبيع حواس اؼبتعلم، كىي بذل  تساعد على اجياد عالقات 

                                                           
 ٛٔ -ٙٔاؼبرجع السابق، ص  ٖٙ
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راسخة كطيدة بُت ما تعلمو التلميذ، كيًتتب على ذل  بقاء 
 أثر التعلم

الوسائل التعليمية على رباشي الوقوع يف اللفظية : تساعد  (ٗ
كاؼبقصود باللفظية استعماؿ اؼبدرس ألفاظا ليست ؽبا عند 
التلميذ الدنالة اليت ؽبا عند اؼبدرس  كنا حياكؿ توضيح ىذه 
األلفاظ اجملردة  بوسائل مادية ؿبسوسة تساعد على تروين 

ىذه  صور مرئية ؽبا يف ذىن  التلميذ، كلرن إذا تنوعت
الوسائل فإف اللفظ يرتسب أبعادا من اؼبعٌت تقًتب بو من 
اغبقيقة األمر الذم يساعد على زيادة التقارب كالتطابق بُت 

 معاين األلفاظ يف ذىن كل من اؼبدرس كالتلميذ.

 يؤدم تنويع الوسائل التعليمية إُف تروين مفاىيم سليمة (٘

ساب اػبربة، تساعد يف زيادة مشاركة التلميذ اسإجيابية يف اكت (ٙ
تنمي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل كدقة 
اؼبالحظة كأتباع التفرَت العلمي للوصوؿ إُف حل 
اؼبشرالت. كىذا األسلوب يؤدم بالضركرة إُف ربسُت نوعية 

 التعلم كرفع األداء عند التالميذ.

تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدم إُف تثبيت  (ٚ
 الصحيحةاناستجابات 
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تساعد على تنويع أساليب التعليم ؼبواجهة الفركؽ الفردية  (ٛ
 بُت اؼبتعلمُت

 تؤدم إُف ترتيب كاستمرار األفرار اليت يروهنا التلميذ (ٜ

 تؤدم إُف تعديل السلوؾ كتروين اناذباىات اعبديدة. (ٓٔ

 التقوًن .5

كبعد كل عمل يؤدل يسأؿ اسإنساف نفسو : ما الذم حصل عليو بعد 
و كالوقت الذم بذلو كاؼباؿ الذم أنفقو ؟ إنو يراجع اعبهد الذم بذل

 نفسو ليقف على مدل ما حققو من أىداؼ كاف قد حددىا سلفا.

ىذا الذم يقـو بو اسإنساف ليتأكد من مدل ربقيق أىدافو ىو ما نسميو 
بالتقوًن. كخيتلف مفهـو التقوًن باختالؼ النظرة إُف العملية الًتبوية. 

بية على تزكيد الطالب باؼبعلومات تقصر مفهـو فالنظرة اليت تقصر الًت 
التقوًن على انامتحانات كقياس مدل ما حصلو الطالب من معلومات. 
كالنظرة اليت توسع من مفهـو الًتبية توسع بالتاِف من مفهـو التقوًن، 
فيتعدل ؾبرد انامتحانات إُف قياس ـبتلف أشراؿ التغَت يف سلوؾ 

 ريا.فيا ككجدانيا كمهاالطالب معر 

كيعرّفو بلـو بقولو : "ؾبموعة منظمة من األدلة اليت تبُت فيما إذا جرت 
بالفعل تغَتات على ؾبموعة اؼبتعلمُت مع ربديد مقدار أك درجة ذل  

 التغَت على التلميذ دبفرده".



  
 

29 

 

كالتعريف اؼبختار ىو ؾبموع اسإجراءات اليت يتم بواسطتها صبع بيانات 
ة كدراسة ىذه البيانات بأسلوب علمي خاصة بفرد أك دبشركع أك بظاىر 

للتأكد من مدل ربقيق أىداؼ ؿبددة سلفا من أدؿ ازباذ قرارات معينة، 
 كعالج يف ضوء األىداؼ اؼبنشودة. فالتقوًن إذف ىو عملية تشخيص

لغة ثانية يساعد يف ربقيق ما كأمهية التقوًن يف ؾباؿ تعليم العربية ك
 ٖٚ:يلي

ء يف الربنامج حىت ديرن كضعهم ربديد مستول الطالب قبل البد(أ 
 يف اؼبستول اللغوم اؼبناسب

مساعدة الطالب على اختيار الربنامج اؼبناسب ؽبم، كسبرينهم (ب 
من التوجيو الذايت اؼبستمر يف ضوء ما يعرفونو عن مستواىم 

 اللغوم بشرل دكرم

تطوير اؼبنهج، إذ إف التقوًن اؼبستمر من شأنو أك يوقفنا على (ج 
الصعوبة يف اؼبنهج، كما يعرفنا بأنسب الطرؽ مواطن السهولة ك 
 لتقدًن اؼبعلومات.

ربفيز الطالب كاؼبعلمُت على مواصلة العمل، كنا ش  أف (د 
كقوؼ اسإنساف على نتيجة جهده بصفة مستمرة كعلى مواطن 
قوتو كضعفو كربقيق ما نسميو بالتغدية الرجعية، كل ذل  من 

                                                           
 ٘ٗ٘ -ٗٗ٘ص  اؼبرجع السابق، مدكور، كرشدم أضبد طعيمة كإدياف أضبد ىريدل،علي أضبد  ٖٚ
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 على بذؿ اعبهد كالوقت شأنو بالتاِف أف حيفز اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت
 يف العمل

اؼبساعدة يف إطار القرار، إف اؽبدؼ األساسي من التقوًن ىو (ه 
ربسُت العملية التعليمية كسبرينها من ربقيق أىدافها كذل  حىت 
ديرن إصدار قرار بشأهنا. كالقرار ىنا قد يروف إداريا كقد يروف 

مية كرل. علميا كقد يروف غَت ذل  فبا لو صلة بالعملية التعلي
 كالتقوًن بذل  يساعدنا على ازباذ القرار.

توعية اعبمهور بقيمة الربنامج كتشجيعهم على انانضماـ إليو. (و 
إف اعبمهور الذم تتاح لو فرصة التعرؼ على نتائج العمل دبعهد 
لتعليم العربية يزداد اقتناعا بو كرغبة يف اؼبشاركة يف خدمتو 

 كاستعدادا لالنضماـ إليو.

التعامل مع كل عنصر دبعزؿ عن اآلخر، بل تتفاعل كتترامل  كنا ديرن
ىذه العناصر بعضها مع بعض، لتنتج نسيجا مترامال، فيؤثر كيتأثر كل 
منها باآلخر، كمن مث بتمرن اؼبتعلم األجنيب، من خالؿ ىذا اؼبنهج، من 
تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية بفاعلية. كديرن تصور تفاعل ىذه 

 قتها من خالؿ الشرل التاِف :العناصر، كعال
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 : تعليم اللغة العربيةنيالمبحث الثا

 مفهوم تعليم اللغة العربية .4

من اغبقائق األساسية اليت تفرؽ بُت التعلم كالتعليم، أف كلمة التعلم مرتبطة 
بالشخص اؼبتعلم نفسو، ىف حُت أف كلمة التعليم مرتبطة بتنظيم البيئة اػبارجية اليت 

عملية التعلم للتلميذ. إف ربديد طبيعة العالقة بُت التعلم كالتعليم قد  ربدث فيها
يسهل علي  استيعاب مفهـو التعليم كيبُت أمهيتو لعملية التعلم. لقد عرفت أف التعلم 
يشَت إُف التغَتات النمائية اليت ربدث ىف سلوؾ اؼبتعلم نتيجة تفاعلو مع أنوا اػبربات 

ليم إذف، يرتبط بالتصميم كالتخطيط كاسإجراءات، كغَت ذل  التعليمية ىف البيئة. فالتع
 ٖٛمن عناصر ىف البيئة، يقـو هبا اؼبعلم، لتنظيم اؼبوقف التعليمي بقصد تسهيل عملية.

كلرن العالقة بُت التعلم كالتعليم ليست دائما متبادلة الدنالة، أم أف حدكث 
ى تعليم بالضركرة. فقد التعليم يؤدم دائما إُف تعلم، كإف حدكث التعلم يدؿ عل

حيصل التعليم بشركط جيدة، كلرن تعلم التالميذ نا يتم بالدرجة ناجحة، بسبب 
نقص ىف اؼبدخالت السلوكية لشخصة التالميذ، كعلى أم حاؿ، فإف تعلم التالميذ، 

 ٜٖيبقى ىو اؼبعيار الذم يرشف عن مدل فعالية التعليم داخل اؼبدراس.

ة كديرن تعريف جهد لتعليم الطالب على تعلم اللغة كبالتاِف، تعلم اللغة العربي
 العربية مع اؼبعلم بوصفو ميسرا لتنظيم العناصر اؼبختلفة للحصوؿ على األىداؼ.
كبعبارة أخرل بأف تعليم العربية ىو ؿباكلة لتزكيد الطلبة معلومات اللغة العربية 

 تعلم من الطلبة.كمفهوماهتا بعملية ذات اذباىتُت أكؽبا التعليم من اؼبدرس كال
                                                           

 ٕٙٗ، ص. اؼبرجع السابقؿبمد ؿبمود اػبوالدة،   ٖٛ
 ٕٚٗاؼبرجع السابق، ص  ٜٖ
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 أىمية تعليم اللغة العربية .5

تبارىا ظاىرة إنسانية عامة، تشرل الوعاء العاـ للمجتمع، ناش  أف اللغة باع
فللغة ليست  ٓٗبرل ما حيملو من زاد عرب مسَتة حياتو، كدكف خالفبُت ؾبتمع كآخر.

تعبَت ؾبرد كسيلة للتفرَت كالتعبَت كاسإتصاؿ، كإمنا ىي منهج كنظاـ للتفرَت كال
كاسإتصاؿ. كىي ليست ؾبرد شرل ؼبوضوع، أك ؾبرد كعاء خارجي لفررة، أك لعاطفة 
أك لقيمة. إهنا عالقة دالة داخل الرلمة اؼبفردة، أك بينها كبُت غَتىا من الرلمات دبا 
يشرل نظاـ كنسقا خاصا لو قوانينو الداخلية اػباصة. كىذا ىو السر ىف أف أىل كل 

اكتة ىف تعليم الناشئة قواعد لغتهم أم نظامها الرمزم لغة يهتموف بدرجات متف
كالصويت كالدناِف. كاللغة العربية ىي لغة غنية كدقيقة ؽبا دكر كبَت ىف حياة اؼبسلمُت 

 من أكباء العاَف.

إذا نظر اُف أمهية تعليم اللغة العربية، فيلـز دراسة ىذه اللغة الربَتة كتطويرىا ىف 
% من سراف إندكنيسيا كانوا مسلما. ٜٓما يقرب من بلدنا إندكنيسيا. ذل  ألف 

كألف العربية لغة القرآف، فإهنا ارتبطت باسإسالـ ارتباطا كبَتا، فهي اللغة الدينية عبميع 
اؼبسلمُت ىف أكباء العاَف سواء كانوا يترلموف اللغة العربية أك نايترلموهنا. فهم، أم 

ت ىناؾ ترصبة ىف أية لغة ديرن أف اؼبسلموف يتلوف القرآف ىف أصلو العريب، كليس
تستخدـ بديال عن األصل العريب. كذل  الصلوات اػبمس الىت ينبغي على كل 
 ٔٗمسلم أف يؤديها تقاـ باالعربية، كمثل ىذا يقاؿ عن بقية شعائر اسإدياف كالعبادات.

                                                           
دار الرتاب اغبديث، ، الطبعة األكُف )القاىرة: نظريات التعلم كتطبيقاهتا ىف علـو اللغة اكتساب اؼبهارات اللغوية األساسيةعبد اجمليد عيساين،  ٓٗ

 ٙـ(، ص. ٕٔٔٓ
ـ(، ص. ٖٕٓٓالطبعة األكُف )القاىرة: مرتبة كىية، اؼبرجع ىف تعليم اللغة العربية لألجانب، فتحي علي يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ،  ٔٗ

ٕٔ 
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حث إف اللغة العربية بروهنا لغة نامية ؽبا أمهيتها. كىف بداية ىذا اسإطارم أراد البا
أف يذكر بعض جوانب تل  األمهية كعالقتها باسإسالـ كالعلـو كالثقافة الوطنية 

 كالعاؼبية، كذل  كالتاِف:

 اللغة العربية كاسإسالـ(أ 
ذكرت ىف القرآف الررًن آيات كثَتة تؤكد أف العربية لغة نزؿ هبا القرآف، منها قولو 

 ُف:اتع

              ٕٗ 

 كمنها قولو تعاُف:

                   ٖٗ 

كذل  صبعت األحاديث النبوية اليت ىي بياف ؼبا ىف القرآف كتفسَت لو كدكنت 
تفسَت كركيت بالعربية، كبل كانت كتب الًتاث الدينية ىف صبيع فنوهنا )علـو ال

 كاغبديث كالفقو كالعقيدة كغَت ذب ( كلها ترتب بالعربية.

كانطالقا من تل  الظاىرة، نشأ اسإنتقاد ىف كل مؤسسة دينية أنو من أراد أف 
يتفقو ىف علـو القرآف فعليو فالعربية اليت نزؿ هبا. كقيل من تفقو ىف الدين كَف 

 يتفقو ىف العربية فليس فقيها.

 
                                                           

 ٕيوسف:   ٕٗ
 ٜٖالرعد:  ٖٗ
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 ـو اللغة العربية كالعل(ب 
لقد ناحظ علماء الغرب كالشرؽ تطور العاَف اسإسالمي كأكا أف اللغة العربية 
تلعب دكرا عظيما مدل القركف ىف نشأة العلـو كتطورىا. كبلغت قمتها ىف القرآف 

 ٕٛ٘ٔ-ٓ٘ٚ/ق ٙ٘ٙ-ٕٖٔالسابع عند عصر الدكلة اسإسالمية العباسية )
اؼبؤلفات كالرتب العلمية اليت  كيشَت إُف ىذا العصر الذىيب ارتقاء إنتاجية  44ـ(.

ألفها العلماء كالفالسفة اؼبسلموف، إما باللغة العربية أصال كإما بالًتصبة من 
العربية إُف األعجمية أك عرسها ىف عدة ؾبانات من بينها الفلسفة كالرياضيات 

  45كالفيزياء كالريمياء كعلم الفل  كاألداب كالطب.
 اللغة العربية كالثقافة الوطنية(ج 

قّل ما قبد نتائج البحث العلمي اليت تؤكد على تاريخ نشأة دراسة اللغة العربية 
ىف إندكنيسيا، كتدؿ على أكثر اؼبقانات على أف اللغة العربية قد عرفها 
اسإندكنيسيوف مع انتشار اسإسالـ ىف إندكنيسيا ىف القرف السابع، كديرن أف نقوؿ 

السابع، كذل  ألف اؼبسلمُت قد بدأكا  أف تعليم اللغة العربية قد بدأ منذ القرف
 46يعرفوف العربية مع معرفتهم باسإسالـ.

كاللغة العربية لغة عّظمها اؼبسلموف ىف اندكنيسيا من انتشار اسإسالـ فيها ىف 
القرف السابع اؼبيالدل، كيتم ىذا التنظيم لسبب ديٍت كىو أف القرآف كالسنة 

 ة.مصدراف رئيساف ىف الدين مرتوباف بالعربي

                                                           
ٗٗ Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab. (Surabaya: Al-Ikhlas,ٜٜٕٔٓ h. 

ٕٙ 
ٗ٘ Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. remaja 

Rosdakarya, ٕٓٔٔ), h. ٖٛ 
ٗٙ Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab dari Pendekatan Konvensional ke 

Integratis Humanis 
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كما كانت العربية اليـو لغة الدين فقط حيث تنتشر بُت علماء الدين كاؼبعاىد 
كاؼبدارس اسإسالمية كاجملتمع اؼبسلم فحسب بل لقد اشًتكت ىف بناء اللغة 
اسإندكنيسية كاؼبنطقية كتنميتها، على اسإقل ىف منو اؼبفردات دبعناىا اللفظي أك 

فردات اسإندكنيسية كاؼبنطقية اؼبقًتضة من الدناِف ككما علمنا أنو نا يقل عدد اؼب
 اللغة العربية.

اىتماما بالظواىر السابقة فال يهدؼ تعلم اللغة العربية عند اجملتمع اسإندكنيسيُت 
للتفقو ىف الدين كالثقافة اسإسالمية فحسب بل كذل  ؼبعرفة آثار العربية كأمهيتها 

 ٚٗىف تطور الثقافة الوطنية اسإسالمية.
 اللغة العربية في إندونيسيا واقع تعليم .6

نا خيتلف اثناف يف أف اللغة العربية ربتل مراننا شريفنا يف اجملتمع اسإندكنيسي كأف 
تعليمها كتعلمها يشرالف أىم ما شغلت فيو جهود العلماء اسإندكنيسيُت كاىتمت بو 
اؼبؤسسات الًتبوية اسإسالمية اسإندكنيسية. كلعل أىم ما يقف كراء ذل  كوف 

كنيسيا أكرب دكلة إسالمية سراننا فمن الطبيعي أف يهتم الشعب اسإندكنيسي الذين  إند
كانت أغلبيتهم مسلمُت اىتمامنا كبَتنا هبذه اللغة اليت تنطق هبا اؼبصادر األساسية 

 لدينهم اسإسالـ.
اذبهت صبهورية إندكنيسيا نازباذ خطوات ملموسة من أجل النهوض بتعليم ك 

ساهتا التعليمية اؼبختلفة حيث هتتم كزارة الًتبية كالثقافة، ككزارة اللغة العربية يف مؤس
الشئوف الدينية، كاعبمعيات اسإسالمية بتعليم العربية يف مؤسساهتا التعليمية، كإف كاف 

 ىناؾ تباين يف اناىتماـ بُت ىذه اعبهات.

                                                           
(، ص. ٜٜٚٔ، )رياض:عمدة شؤكف مرتبة جامعة الرياض، ىف تعليم العربية للناطقُت باللغة األخرل ، اذباىات حديثةعلى ؿبمد القاظبي  ٚٗ

ٗٓ-ٕٗ 
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سنًتين" تدرس اللغة العربية يف إندكنيسيا باؼبدارس كاؼبعاىد كاعبامعات. ككاف "باك 
أكؿ معهد ديٍت لتدريس علـو الدين كاللغة العربية. كانتشرت "باسػػنًتينات" يف أكاخر 
القرف التاسع عشر يف صبيع أكباء البالد. مث انتشرت اؼبدارس الدينية إُف جوارىا يف 

مع بقاء  أكائل القرف العشرين، كتطور نظاـ "الباسنًتين"  إُف "الباسنًتين اغبديث"
  .48القدًنالباسنًتين 

كعلى تباينات حانات تعليم العربية من اؼبدارس كاؼبعاىد يف إندكنيسيا، إنا أنو 
 ديرن تلخيص حالة تعليم العربية يف إندكنيسيا على النحو التاِف :

 أوال : أىداف التعليم
على سبيل اسإصباؿ، إف تعليم اللغة العربية الفصحى يف إندكنيسيا يهدؼ إُف 

العلـو الدينية اسإسالمية  : أكنا، كسيلة أك أداة لدراسةىدفُت أساسيُت مها 
كفهمها مثلما كجدناه يف اؼبدارس حرومية كانت أك غَت حرومية، كاؼبعاىد 

حرومية كانت أـ غَت حرومية. كثانيا، كوف العربية ىي  كاعبامعات اسإسالمية
لى اناتصاؿ الغاية نفسها، أم من أجل اخراج اؼبؤىلُت يف اللغة العربية كقادرين ع

 اناجيايب باللغة العربية.
كديرن لنا أف نقوؿ بأف األىداؼ الرئيسية من تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا 

  ٜٗمسايرا باألىداؼ الرئيسية من تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ، كىي:
أف ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها هبا أىلها أك بصورة  ( أ

 قرب من ذل . كيستهدؼ تعليمها إُف:ت
                                                           

48
جامعةأونيدا-مقالةمنشورةواقعتعليماللغةالعربيةفيالمعاهدوالمدارسبإندونيسيا،)أحمدهدايةهللاززكشي، 

2،ص2112جنتوربونوروجوا(
، )مرة اؼبررمة: جامعة أـ القرل، معهد اللغة العربية، اؼبعجمية كالثقافية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا األسسرشدم أضبد طعيمة،  ٜٗ

 ٓ٘-ٜٗـ(، ص  ٕٜٛٔق/  ٕٓٗٔ
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 نمية قدرة الطالب على فهمها عند ما يستمع إليها.ت .1
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع الناطقُت هبا  .2

 حديثا سليما.
 تنمية قدرة الطالب على قراءة الرتابات العربية بدقة كفهم. .3
 ة كطالقة.   تنمية قدرة الطالب على الرتابة بالعربية بدق .4

أف يعرؼ الطالب اػبصائص العربية كما دييزىا عن غَتىا من اللغات من  (ب
 حيث األصوات، كاؼبفردات، كالًتاكيب، كاؼبفاىيم.

أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اسإنساف العريب  (ج
 كالبيئة اليت يعيش فيها كاجملتمع الذم يتعامل معو.

ه األىداؼ الرئيسية الثالثة أف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا يتضح من ىذ
يستهدؼ إتقاف استخداـ اللغة العربية، كمعرفة خصائصها، كالتعرؼ على 

 ثقافتها.
أما ما يقصد باألىداؼ الفرعية ىنا فبا يتفرع من تل  األىداؼ الرئيسية. فقد 

عليم اللغة العربية للناطقُت حاكؿ العلماء تسهيل ربقق األىداؼ الرئيسية من ت
 .بغَتىا كذل  من خالؿ كضع أىداؼ فرعية يرجى ربقيقها من خالؿ التعليم

 المواد الدراسية ثانيـا: 

من حيث اؼبواد الدراسية ديرن تصنيف اذباه تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا إُف 
 اذباىُت مها:
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نية، كىذا فبا يًتتب تعليم اللغة العربية من خالؿ الرتب اللغوية كالدي .1
 على اناىتماـ البالغ باعبانب الديٍت يف تعليم اللغة العربية.

تعليم اللغة العربية من خالؿ سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا  .2
 الصادرة من الدكؿ العربية، مثل: العربية للناشئُت كالعربية بُت يدي .

جملاؿ تعليم اللغة العربية يف  ىذاف اناذباىاف َف يقدما نتيجة مرضية تذكر
إندكنيسيا. فشل اناذباه األكؿ ألنو يهتم باعبانب اؼبعريف فقط من اللغة العربية 
كيستهُت باآلخر اناتصاِف. كفضال عن ذل  فإف ىذا اناذباه يفتقر إُف اؼببدأ 
اللغوم سإبعاده اللغة من كظيفتها اناتصالية كما يفتقر إُف اؼببدأ التعليمي 

ىا يف التعليم إُف الرتب الدينية كاللغوية بدنا من كتب تعليم اللغة. كقد ناستناد
أشار أضبد شليب بعد أف مسح مراكز تعليم اللغة العربية بإندكنيسيا يف السبعينات 
إُف ىذه اؼبشرلة مؤكدا أف من أىم ما يفتقر إليو تعليم اللغة العربية ىو انعداـ  

 على هنج خاطئ إذ إنو يعتمد على الرتب كتب التعليم اعبيدة كأف التعليم يسَت
  ٓ٘النحوية كليس على الرتب التعليمية.

أما اناذباه الثاين فَتجع اؼبآخذ عليو لعدـ مراعاتو احملتول اللغوم الثقايف يف 
اختيار اؼبواد الدراسية. إف سلسلة العربية للناشئُت كالعربية بُت يدي  نا خيص 

الناطقُت بغَت العربية عامة، فإذا استخدما  إعدادمها اسإندكنيسيُت خاصة كلرن
لتعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا فاستتبع ذل  مراعاة تناسبها مع اؼبستول اللغوم 

 لإلندكنيسيُت كما استتبع إدماج ؿبتول الثقافة اسإندكنيسية.

                                                           
 .ٛٔ، ص ٜٓٛٔأضبد شليب، تعليم اللغة العربية لغَت العرب، )مرتب النهضة اؼبصرية، القاىرة(،   ٓ٘
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 ثالـثا: طرائق التدريس

ية يف إندكنيسيا ىي إف طريقة التدريس اليت شاع استخدامها يف تعليم اللغة العرب
تناسب ما تستتبعو أىداؼ التعليم   ذل  ألهنا ٔ٘طريقة النحو كالًتصبة.

اؼبركزة على القواعد كالًتصبة. إضافة إُف ذل ، إف ىذه الطريقة تسمح   كمواده
إُف حد كبَت استخداـ اللغة األـ يف عملية التعليم كىذا ملجأ آثره عدد غَت قليل 

ا الذين نا يتمتعوف دبا يرفي من مهارة التحدث باللغة من اؼبعلمُت يف إندكنيسي
 ٕ٘العربية.

كمن قصور ىذه الطريقة أهنا تفتقر إُف أسس منهجية كنا إُف أسس لغوية تربوية 
كقد أكد العلماء أهنا قد ثبت فشلها يف تعليم اللغة العربية بنتيجة مرضية يف 

–لتعليم على ىذه الطريقة معظم الدكؿ األجنبية الناطقة بغَت العربية. كنتيجة ا
زبرج الطالب اؼبلمُت بقواعد اللغة العربية كفن  -على حد ما أثبتتو الدراسات

 الًتصبة كلرن مفتقرين إُف مهارات اناتصاؿ باللغة العربية.

ىناؾ ؿباكنات يف بعض اعبامعات يف استخداـ طرائق أخرل مثل الطريقة اؼبباشرة 
ستخداـ سلسلة العربية للناشئُت كالعربية بُت كالطريقة السمعية الشفوية نتيجة ا

يدؾ. كلرن ىذه احملاكنات اصطدمت دبستول اؼبعلمُت اؼبتدين يف اناتصاؿ 
 الشفوم باللغة العربية.

                                                           
اؼبتعدية حبركؼ اعبر كتدريسها لإلندكنيسيُت، حبث ترميلي غَت منشور، )معهد خرطـو الدكِف للغة نصر الدين إدريس جوىر، األفعاؿ   ٔ٘
  ٔٙ(، ص ٖٕٓٓالعربية، السوداف، 
ه الدكتورانصر الدين إدريس جوىر، تعليم اللغة العربية على اؼبستول اعبامعي يف إندكنيسيا يف ضوء تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، رسالة   ٕ٘

 ٕٙ، السوداف(، ص ٕٙٓٓغَت منشورة، )جامعة النيلُت، 
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 منهج تعليم اللغة العربية معايير عناصرالمبحث الثالث : 

 لمعيارمفهوم ا  .1
حيث تستخدـ  إف اؼبعايَت ضركرية لتقدير الرميات كاؼبساحات كاؼبعدكدات،

فيها اؼبالحظة اؼبباشرة كيستعاف يف تقديرىا باألجهزة اليت تعُت على ضبط اؼبقادير 
 .كتقنينها استهدافا للدقة كللوقاية كالسالمة

كعرفت اؼبعايَت بروهنا النماذج اليت يتم اناتفاؽ عليها كحيتذم هبا لقياس درجة 
تصاغ يف مواصفات أك شركط  اؼبعايَت ىي مؤشرات رمزيةاكتماؿ أك كفاءة شيء ما. 

ربدد الصورة اؼبثلى اليت نبغي أف تتوفر لدم التلميذ أك اؼبدرسة الذم توضع لو 
اؼبعايَت، أك اليت نسعى إُف ربقيقها كىي مناذج كأدكات للقياس، يتم اناتفاؽ عليها 
)ؿبليا كعاؼبيا( كضبطها كربديدىا للوصوؿ إُف رؤية كاضحة ؼبدخالت النظاـ التعليمي 

  ٖ٘ـبرجاتو لغاية ربقيق أىدافو اؼبنشودة كالوصولية للجودة الشاملة.ك 
 

 كل  تفصيالهتا حسب العناصر اآلتية:، عناصر منهج تعليم اللغة العربية معايير .2
 معايير األىداف ( أ

سواء أكانت األىداؼ عامة أك خاصة فإهنا جيب أف تتوافر فيها اؼبعايَت 
 التالية :

 
 
 

                                                           
 ٕ، ص مدخل اؼبعايَت يف التعليم: من مستجدات تطوير اؼبناىج كذبويد اؼبدرسةؿبمد الريح،   ٖ٘
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 الوضوح .1
اؼ العامة كاػباصة للمنهج ؿبددة ربديدا كاضحا، جيب أف تروف األىد

حبيث نا يروف ىناؾ اختالؼ يف تفسَتىا، كمن مث يف اختيار اػبربات 
 ٗ٘أك احملتويات اليت تتحقق من خالؽبا.

 كاؽبدؼ اػباص يروف كاضحا كؿبددا إذا توفرت فيو الشركط التالية :
كيف  أف ديرن مالحظة اؽبدؼ التدريسي اػباص يف أثناء ربقيقو -

 نتائجو. كبذل  ديرن تعديل كتطوير العملية الًتبوية
أف ديرن قياس اؽبدؼ التدريسي، ألف ذل  يساعد على قياس مدل  -

 ربقيقو، أك مدل تعلم التلميذ كتعديل سلوكو
أف يتضمن اؽبدؼ التدريسي اػباص ما يعرؼ باغبد األدىن لألداء،  -

ربقق  حيث إف ذل  يساعد يف قياس مدل تعلم التلميذ كمدل
 اؽبدؼ فيو.

 الشموؿ .2
إف األىداؼ الًتبوية "كلها" كاليت تروف جزئية أك اؼبنهج ىي أىداؼ 
دينية، فتدريب التلميذ على تالكة آية من القرآف الررًن أك حفظها، أك 
فهمها ىو ىدؼ ديٍت، كقراءة اؼبتعلم غبديث من أحاديث الرسوؿ صلى 

لتلميذ على حل مسألة اهلل عليو كسلم كفهمو ىو ىدؼ ديٍت، كتدريب ا
حسابية ىو ىدؼ ديٍت، كإعانة اؼبتعلم على فهم معادلة رياضية أك 
إجراء ذبربة علمية ىو ىدؼ ديٍت، كمساعدة اؼبتعلم يف عمل تدريبات 
يف الرياضة البدنية، أك يف اتقاف مهارة رياضية ىي ىدؼ ديٍت، كتدريب 

                                                           
 ٜٙـ(، ص   ٜٔٛٔؿبمد عزت عبد اؼبوجود كزمالؤه : أساسيات اؼبنهج كتنظيماتو )دار الثقافة للطباعة كالنشر:   ٗ٘
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قراءة اعبهرية مع التالميذ على القراءة الصامتة مع السرعة، أك على ال
كىرذا. إف الشرط الوحيد ىنا ىو أف … الطالقة ىو ىدؼ ديٍت 

 يبتغي كل من اؼبعلم كاؼبتعلم هبذا العمل كجو اهلل.
كلذل  يعٍت الشموؿ ىنا كل جوانب النشاط اسإنساين : اؼبعريف 

نسانية : العقلية كالوجدانية دبا فيها جوانب النفس اسإ كالوجداين كاغبركي،
 ة.سميكاعب

إف ترامل أىداؼ منهج الًتبية يف التصور اسإسالمي يعتمد على  .3
 : أساسيُت مها

ترامل جوانب النفس اسإنسانية، فاألىداؼ جيب أنا تركز على . أ
العقل دكف اعبسم أك الشعور كالوجداف أك العرس، فإف ذل  حيدث 

 اػبلل كعدـ التوازف يف النفس
أف تروف أىداؼ  ترامل جوانب اؼبعرفة اسإنسانية، كىذا يتطلب. ب

منهج الًتبية يف اسإسالـ مشتملة على اعبانب اؼبعريف يف اػبربة 
اسإنسانية كعلى اعبانب الوجداين كعلى اعبانب اغبركي. إف اغفاؿ 
أم جانب من ىذه اعبوانب يف أىداؼ اؼبنهج يؤدم إُف اغفاؿ 
احملتول كاػبربات اػباصة بو. كىذا يؤدم بدكره إُف تركيز اؼبنهج على 

نب من جوانب الطبيعة اسإنسانية كاغفاؿ جانب آخر، أك جا
اعبانبُت اآلخرين، فبا يؤدم إُف اػبلل كعدـ التوازف يف طبيعة الفرد، 
كىو األمر الذم يؤدم إُف عدـ قدرة اسإنساف على اسإسهاـ الفعاؿ 
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يف عمارة األرض كترقيتها كفق منهج اهلل، كىو اؽبدؼ األظبى للًتبية 
 يف ىذا اؼبنهج.

ترامل األىداؼ يف منهج الًتبية اسإسالمية نا يقف عند حد ترامل ك 
اعبوانب الثالثة السابقة للمعرفة اسإنسانية كىي اعبانب اؼبعريف كاعبانب الوجداين 
كاعبانب اغبركي. إنو نا بد من ترامل اؼبستويات اؼبتضمنة داخل كل جانب من 

ا على مستول التذكر أك ىذه اعبوانب. فالًتكيز يف اعبانب اؼبعريف ليس منصب
الفهم أك التطبيق أك التحليل أك القياس أك التقوًن كحده بل ىو منصب على 
صبيع اؼبستويات، حبيث تترامل فيما بينها. كالًتكيز على اعبانب اغبركي ليس 
منصبا على التدريب على اؼبهارة البسيطة كحدىا، كنا على اؼبهارة اؼبركبة كحدىا، 

اكؿ، بل ىو منصب على صبيع ىذه اؼبهارات اليت تروف كنا على مهارة التن
 ٘٘اعبانب اغبركي يف اؼبعرفة اسإنسانية بطريقة متراملة.

 معايير المحتوى ( ب
يعرؼ دبحتول اؼبنهج بأنو منظومة من اغبقائق كاػبربات كالقيم 
كاناذباىات كاؼبهارات اؼبعرفية كالنفسية كاناجتماعية كاللغوية اليت يزكد هبا 

هبدؼ تعلمهم إياىا كربقيق النمو الشامل اؼبترامل ؽبم يف ضوء الدارسوف 
 األىداؼ اؼبقررة يف اؼبنهج.

قدـ اػبرباء ؾبموعة من اؼبعايَت اليت ديرن أف خيتار يف ضوئها ؿبتول 
اؼبنهج، إنا أننا نؤثر األخذ دبايَت نيروناس ناختيار احملتول، إذ إهنا أكثر صلة 

                                                           
)القاىرة : دار اؼبرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، ر كرشدم أضبد طعيمة ك إدياف أضبد ىريدم، علي أضبد مدكو   ٘٘
 ٜٚٔ-ٛٚٔص  ـ(، ٕٓٔٓالفرر العريب 
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ن مث أكثر التصاقا دبجاؿ تعليم العربية للناطقُت بربامج تعليم اللغة الثانية كم
 بلغات أخرل.

 ٙ٘يذكر "نيروناس" ؾبموعة من اؼبعايَت قبملها فيما يلي :
معيار الصدؽ، يعترب احملتول صادقا عندما يروف كاقعيا كأصيال  .1

 كصحيحا علميا، فضال عن سبشيو مع األىداؼ اؼبوضوعية.
دما يروف ذا قيمة يف حياة معيار األمهية، يعترب احملتول مهما عن .2

الطالب، مع تغطية اعبوانب اؼبختلفة من ميادين اؼبعرفة كالقيم 
كاؼبهارات مهتما بتنمية اؼبهارات العقلية، كأساليب تنظيم اؼبعرفة 

 كتنمية اناذباىات اسإجيابية لديو.
معيار اؼبيوؿ كاناىتمامات، يروف احملتول متمشيا مع اىتمامات  .3

على أساس من دراسة ىذه اناىتمامات كاؼبيوؿ  الطالب عندما خيتار
 فيعطيها األكلوية دكف التضحية بالطبع دبا يعترب مهما ؽبم

معيار القابلية للتعليم، يروف احملتول قابال للتعلم عندما يراعي قدرات  .4
الطالب، كيروف متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم، مراعيا ؼببادئ 

 التدرج يف عرض اؼبادة التعليمية
معيار العاؼبية، يروف احملتول جيدا عندما يشمل أمناطا من التعليم نا  .5

تعًتؼ باغبدكد اعبغرافية بُت البشر، كبقدر ما يعرس احملتول الصيغة 
 احمللية للمجتمع ينبغي أف يربط الطالب بالعاَف اؼبعاصر من حولو.

                                                           
 ٜٕٓ - ٖٕٓ، ص اؼبرجع يف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أضبد طعيمة،   ٙ٘
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 كفبا خيتص دبنهج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل، شبو ؾبموعة من
اؼبعايَت  ترد ضمنيا كليس بشرل صريح يف فررة ىاليدام حوؿ أنواع تعليم 

 اللغات. كلقد ميز ىاليدام بُت ثالثة أنواع من تعلم اللغات :

 التعلم اؼبعيارم .1
 التعلم اؼبنتج .2
 التعلم الوضعي .3

كيف ضوء ىذه األنواع الثالثة ديرن اشتقاؽ اؼبعايَت اآلتية ناختيار ؿبتول 
 ية للناطقُت بلغات أخرلمنهج تعليم العرب

أف يروف يف احملتول ما يساعد الطالب على زبطي جواجز اناتصاؿ  .1
باللغة العربية الفصحى مًتفقا بو يف عمليات التصحيح اللغوم، 

أذنو أك جيرم بو   متدرجا معو حىت يألف من اللغة ما َف تتعود عليو
كيتطلب ىذا بالطبع أف نتعرؼ على الرصيد اللغوم … كالمو 

 عريب الذم لدم الطالب إُف اؼبدرسة حىت نعرؼ سباما كيف نبدأ.ال
أف يروف يف احملتول ما يساعد الطالب على أف يبدع اللغة كليس  .2

إف على احملتول أف يوفر من … فقط أف ينتجها كاستجابة آلية 
الفرص ما يثرم رصيد الطفل  من اللغة كما ديرنو من اناستعماؿ 

 الفعاؿ ؽبا.
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تول ما يعرؼ الطالب خبصائص العربية، كادراؾ أف يروف يف احمل .3
مواطن اعبماؿ يف أساليبها، كتنمية اسإحساس عنده باناعتزاز بتعلم 

 ٚ٘العربية.
 معايير الطريقة واألساليب ( ج

يطرح اػبرباء نوعُت من اؼبعايَت ناختيار طريقة التدريس. النوع األكؿ كىو 
تدريس أيا كانت طبيعة اؼبادة اؼبعايَت العامة اليت زبتار على أساسها طريقة ال

اليت زبدمها. من ىذه اؼبعايَت مثال كضوح اؽبدؼ كالقدرة على استثارة كاقعية 
الطالب، كمراعاة الفركؽ الفردية بينهم، كالتدرج يف عرض احملتول العلمي 

إٍف. كالنوع الثاين، كىو الذم يهمنا ىنا، ىو كذل  النوع اػباص … 
 الثانية.باختيار طريقة تديرس اللغة 

كلقد قدـ جونسوف تصورا جيدا لعملية تعليم اللغة الثانية ديرن أف تشتق 
ايَت منو معايَت ينبغي يف ضوئها اختيار طريقة تدريس اللغة الثانية. ىذه اؼبع

 : ٛ٘ىي
السياقة، أم أف تقدـ كافة الوحدات اللغوية اعبديدة يف سياقات  .1

 اة الدارس.ذات معٌت ذبعل تعلمها بالتاِف ذا قيمة يف حي
اناجتماعية، أف أف هتيئ الطريقة الفرصة ألقصى شرل من أشراؿ  .2

اناتصاؿ بُت اؼبتعلمُت. إف تعلم اللغة كتعليمها جيب أف يأخذا 

                                                           
)القاىرة : دار اؼبرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، إدياف أضبد ىريدم،  علي أضبد مدكور كرشدم أضبد طعيمة ك  ٚ٘
 ٜٕٕـ(، ص  ٕٓٔٓالفرر العريب 

 
 ٕٛٙ-ٕٚٙص  ،اؼبرجع السابق  ٛ٘
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مراهنما يف سياؽ اجتماعي حي، كليس يف أشراؿ منعزلة مستقلة 
 بعضها عن بعض.

الربؾبة، أم أف يوظف احملتول اللغوم الذم سبق تعلمو يف ؿبتول  .3
لغوم جديد، كأف يقدـ ىذا احملتول اعبديد متصال بسابقو كيف 

 سياؽ يفسره.
الفردية، أم تقدًن احملتول اللغوم اعبديد بشرل يسمح لرل طالب   .4

إف الطريقة اعبيدة ىي اليت نا يضيع فيها حق … كفرد أف يستفيد 
 الفرد أماـ تيار اعبامعية.

  تعلم اللغةالنمذجة، أم توفَت مناذج جيدة ديرن ؿباكاهتا يف .5
 التنوع، ام تعدد أساليب عرض احملتول اللغوم اعبيد .6
عل، إف الطريقة اعبيدة ىي اليت يتفاعل فيها كل من اؼبتعلم التفا .7

كاؼبعلم كاؼبواد التعليمية يف إطار الظركؼ كاسإمرانات اؼبتوفرة يف 
 حجرة الدراسة، كالطريقة اعبيدة ىي اليت ذبعل اؼبتعلم مركز اناىتماـ

رسة، أم أف تعطي لرل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية اؼبما .8
للمحتول اللغوم اعبديد ربت اشراؼ كضبط. إف أفضل أشراؿ 
تعلم اللغات ىي تل  اليت تتعدل حدكد استيعاب اؼبعلومات 

إف اؼبهارة … كحفظها إُف تنمية القدرة على تطبيقها كفبارستها 
قية اليت سوؼ يقف اللغوية جيب أف ذبرب كزبترب على األرض اغبقي

 …عليها الطالب 
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 د(. معايير استخدام الوسائل التعليمية : 

مر معنا أف الوسائل تعمل على ربقيق عدة أىداؼ تربوية كتعليمية 
عديدة كلري تؤدم دكرىا بصورة جيدة نا بد أف تراعي عدد من 

 األسس تتمثل فيما يلي : ربديد األىداؼ الًتبوية : 

وية فيي ضوء اغبقائق كاؼبهارات كاؼبفاىيم ربديد األىداؼ الًتب .1
كالتصميمات تساعد معد كمصمم الوسيلة على انتاج اؼبادة التعليمية 
اؼبناسبة للدارسُت من حيث كضع التفاصيل كترابط األجزاء 

 ٜ٘كالتررار.
مراعاة صحة اؼبعلومات اليت يف الوسيلة التعليمية كمناسبتها للدرس  .2

 ككقت اغبصة حبث :
اسبة ؼبستول الطالب بشرل حيقق فعالية الطالب أف تروف من .3

 كإجيابيتو
أف يتناسب حجمها مع عدد الطالب لتظهر بوضوح كيسهل  .4

 اناستفادة منها
أف تعرض يف الوقت اؼبناسب الذم قدره اؼبعلم حىت نا تفقد عنصر  .5

 اسإثارة، فال يظهرىا اؼبدرس إنا غبظة استخدامها –

                                                           
 ٜٛٔىػ(، ص  ٜٔٗٔة، فرج، عبد اللطيف بن حسُت، اؼبناىج كطرؽ التدريس التعليمية اغبديثة، )دار الفنوف، جدة اؼبملرة العربية السعودي  ٜ٘
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التعليمية ؼبسايرة التطور السريع البحث دائما عن اعبديد يف الوسائل  .6
 ٓٙيف ؾبانات اؼبعرفة اؼبختلفة.

 مراعاة ترامل الوسيلة مع عناصر اؼبنهج الدراسي. .7
 معايير التقويمىـ( 

ذكر األستاذ رشدم أضبد طعيمة من أىم معايَت التقوًن اعبيد يف ؾباؿ تعليم 
 ٔٙالعربية للناطقُت بلغات أخرل ىي :

هج، تقوًن الطالب يف مادة اللغة العربية ينبغي ارتباط التقوًن بأىداؼ اؼبن .1
أف يعتمد على ربليل موضوعي ؼبناىجها، سواء من حيث األىداؼ 
العامة أك اػباصة أك من حيث اؼبوضوعات الريسية أك الفرعية، كما 
يعتمد على ربليل موضوعي كذل  لعمليات الفهم كالتفرَت يف أبعادىا 

 دؼ اؼبنهج إُف تروينها.األساسية كربديد اؼبهارات اليت يه
مشوؿ عملية التقوًن، تعليم اللغة العربية نا يستهدؼ تزكيد الطالب  .2

دبجموعة من اغبقائق اللغوية أك األدبية فقط، كإمنا يستهدؼ فوؽ ذل  
ربقيق النمو الشامل اؼبترامل للطالب عقليا ككجدانيا كمهاريا. كنا ش  

دـ اقتصارىا على الشرل أف ىذا الشموؿ يفرض تنوع أدكات التقوًن كع
 التقليدم لالمتحانات.

استمرارية التقوًن، التقوًن عملية تسبق العملية التعليمية كتالزمها  .3
كتتابعها، كاؼبالحظ أف التقوًن كما ديارس يف مدارسنا أشبو بعملية ختامية 

                                                           
ىػ(،  ص  ٛٔٗٔالقاىرة،  –طويلة، عبد الوىاب عبد السالـ، الًتبية اسإسالمية كفن التدريس، )دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتصبة   ٓٙ

ٔٚٚ 
 ٖٕٓ -ٕٕٛ، ص اؼبرجع يف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أضبد طعيمة،   ٔٙ
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تأيت يف هناية العاـ الدراسي حيث يًتتب عليها اختاذ قرارات تتعلق 
 دبستقبل الطالب

إنسانية التقوًن، التقوًن اعبيد يقـو على أساس احًتاـ شخصية اؼبعلم  .4
كالطالب إف كال منهما شري  يف العملية التعليمية كينبغي أف يؤخذ رأم 
الطالب يف قضايا كثَتة خاصة بالتقوًن ككذل  اؼبعلم. إف اعبانب 
ة اسإنساين يف التقوًن يعٍت أيضا أنو ليس عقابا كلرنو اسًتاتيجية فعال
لتعرؼ كاقع الطالب كمساعدهتم على النمو الشامل كىو كسيلة أيضا 
لتحقيق قدر من العالقة اسإنسانية الطيبة بُت اؼبعلمُت كالطالب إذ أهنم 

 صبيعا مسؤكلوف عن العملية التعليمية شركاء يف نتائجها.
عملية التقوًن، إف التقوًن اعبيد ىو الذم يلتـز خبطوات األسلوب العلمي  .5

اؼبشرالت. كىو الذم يلتـز اؼبعلم فيو باألسس العلمية سواء  يف حل
عند ربديد أىداؼ التقوًن أك اعداد األدكات أك تطبيقها أك صبع 
البيانات أك ربليلها. كىناؾ من الشركط العلمية اليت ينبغي أف تتوفر يف 
أدكات التقوًن سوؼ نتناكؽبا عند اغبديث عن اناختبارات اللغوية إف 

 شاء اهلل
اقتصادية التقوًن، التقوًن اعبيد أيضا ىو ذل  الذم يساعد على اقتصاد  .6

اعبهد كالوقت كاؼباؿ. ليس من اغبرمة أف يستعمل اؼبعلم أسلوبا من 
التقوًن يستغرؽ طويال يف اعداد أدكاتو أك يف تطبيقها أك يف ربليل بياناهتا 

و من ، إف التقوًن اعبيد ىو ذل  الذم يستثمر اؼبعلم فيو ما لدي…
 امرانات ما دامت ربقق اؽبدؼ اؼبنشود.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجو .6

إف اؼبدخل اؼبستخدـ ؽبذا البحث ىو اؼبدخل النوعي، ألف البيانات اليت حيتاج   
  إليها الباحث تروف على صورة اؼبعلومات البيانية كالتفصيلية كنا تروف على العددية.

. يسمى بالوصف ألف الباحث تقودييحث ىو الوصفي التحليلي الكأما منهج الب
سيصف منهج تعليم اللغة العربية على صورة كصفية من حيث اؼبعلومات اؼبوجودة ىف 

ألنو من أساليب التحليل الذم  و الباحثاسإسالمي العاؼبي. كيستخدم تزكيةمعهد 
أك فًتات زمنية من يركز على معلومات جامعة كدقيقة عن ظاىرة أك موضوع ؿبدد، 

اؼبعلومات، كذل  من أجل اغبصوؿ على نتائج علمية، مث تفسَتىا بطريقة موضوعية، 
  ٕٙدبا ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية للظاىرة.

كيسمى بالتحليلي ألف الباحث ليس فقط يشرح عن اؼبنهج اؼبستخدـ ىف معهد   
العالقة بُت عناصر اؼبنهج كيعاًف   فهما عميقايفهمها اسإسالمي العاؼبي كلرن  تزكية

. كما قاؿ برىاف بوقبُت أف التحليل ىف البيانات الريفية يعٍت ربليل اؼبستخدـ فيو
ما كراء شاملة عنها كربليل لظاىرة اسإجتماعية كاغبصوؿ على صورة عملية كقوع ا

 ٖٙكعمليتها. اؼبعلومات كالبيانات
نهج اؼبستخدـ يف تعليم اؼب عناصرأف يقيس ألف الباحث أراد  بالتقوًنكيسمى   

. ة يف عملية زبطيط اؼبنهج كتطبيقوباؼبعايَت اؼبعركف اسإسالمي العاؼبي تزكيةالعربية دبعهد 

                                                           
 ٖٛٔ(، ص ٕٛٓٓ)دمشق: دار الفرر،  حث العلمي أساسيتو النظرية كفبارستو العلمية،البرجاء كحيد دكيدرم،   ٕٙ

ٖٙ Burahan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 
Ilmu Sosial Lainnya, ( (Jakarta: Kencana, ٕٓٔٔ), hal. ٜ   
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بأنو نوع من أنواع البحوث الًتبويَّة الذم يستخدـ معايَت يقصد بالبحث التقوديي ك 
ة يف مدرسة ما أك كمقاييس معًتفا هبا  فيتمُّ قياس أك تقوًن النشاطات التعليمّية كالًتبويّ 

 ٗٙيف منطقة ما.
  مصادر البيانات .7

إف البيانات ىي عاملة مهمة يف البحث، حيث أف البحث َف يرن كضوحا لدم   
القارئ إنا إذا عرض فيو البيانات اليت تستهدؼ إُف نتيجة البحث كتروف عادة من 

من  البيانات احملتاجة يف ىذا البحث سيحصل الباحثسئلة البحث. ك ألاألجوبة 
 : مصادرىا اليت ديرن تقسيمها إُف قسمُت مها

يتروف من األفراد ؽبم مهاـ يف أما اؼبصادر األساسية ة، در األساسيااؼبص(أ 
كرئيس قسم اللغة ك مدرسي  اؼبعهداسإسالمي العاؼبي مثل رئيس  تزكيةاؼبعهد 

 اللغة العربية كبعض اؼبربيُت يف مسرن الطلبة كالطلبة أنفسهم.
ن اؼبصادر األساسية للحصوؿ على البيانات ما تتعلق بعناصر يريد الباحث م

اسإسالمي العاؼبي تصميما كاجراءا،  تزكيةمنهج تعليم اللغة العربية يف معهد 
كرئيس قسم اللغة ك مدرسي  عهدرئيس اؼبكديرن معرفتو باناتصاؿ اؼبباشر مع 

 اللغة العربية كبعض اؼبربيُت يف مسرن الطلبة كالطلبة أنفسهم.
يف معهد  اللغة العربية ليت تتعلق دبنهج تعليمىي الوثائق ا ك، ةالثانويؼبصادر ا(ب 

مثل دليل اؼبنهج كالرتب الدراسية يف اللغة العربية  تزكية اسإسالمي العاؼبي
للحصوؿ على البيانات كيستخدمها الباحث  كجدكؿ الربامج اللغوية كغَتىا.

                                                           
 ٛٛ(، ص ٗٓٗٔ دار اؼبريخ، الرياض، )مناىجُ البحوث ككتابتهايوسف مصطفى،   ٗٙ
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ككذل  زيادة اؼبعلومات عن  اليت َف جيدىا الباحث من اؼبالحظة كاؼبقابلة
  البيانات احملصولة من اؼبالحظة كاؼبقابلة.

 البحثأسلوب  .8
البيانات احملتاجة اليها اآلتية للحصوؿ على  ساليباستخدـ الباحث األ   

 كىي :من أجل اقباز ىذا البحث 
 اؼبالحظة (1

د اؼبالحظة ىي عبارة عن مراقبة منظمة لظاىرة معينة كقياسها كفقا ؼبعيار ؿبد
أك حقيقية سابقة معلومة لدل الباحث، كمن مت التحقق من مدل تطابق 

 ٘ٙتل  الظاىرة مع ذل  اؼبعيار أك اغبقيقة اؼبعلومة لدل الباحث.
منهج تعليم اللغة العربية عناصر يستخدمها الباحث جملع البيانات عن أداء 

ُف ربقيق مثل الربامج اللغوية اليت هتدؼ إ اسإسالمي العاؼبي تزكيةيف معهد 
أىداؼ اؼبنهج مثل التدريب على اػبطابة كاغبوار كالتمثيل كاجراء ؿبرمة 

ككذل  يالحظ الباحث عن الرتب الدراسية اؼبقررة يف مادة اللغة  .اللغة
اؼبالحظة مباشرة ىذه كيروف  العربية كعملية التعليم كالتعلم داخل الفصل،

 عميقة.ك 
 اؼبقابلة  (2

احث كالشخص أك األشخاص اآلخرين هبدؼ ؿبادثة بُت البكاؼبقابلة ىي 
الوصوؿ إُف معرفة حقيقة ما أك موقف معُت يسعى الباحث التعرؼ عليو 

 ٙٙمن أجل ربقيق أىداؼ البحث(.
                                                           

 ٖٗ(، ص ٜٕٓٓ، )دكف: ملتقى البحث العلمي، مهارات التفرَت كالبحث العلميىاىن عرب،  ٘ٙ
 ٖٕٖ(، ص ٕٛٓٓ)دمشق: دار الفرر،  البحث العلمي أساسيتو النظرية كفبارستو العلمية،رجاء كحيد دكيدرم،  ٙٙ
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 األشخاص اآلتية: معاؼبقابلة بيف ىذا البحث يقـو الباحث ك 
 رئيس اؼبعهد( أ

تعليم  باألىداؼ العامة منالباحث عبمع البيانات اؼبتعلقة  ويقابل
كالتقى الباحث  .اسإسالمي العاؼبي تزكيةاؼبعهد اللغة العربية يف 

باألستاذ ؿبمد رجب فبثال لرئيس اؼبعهد الذم لو مسؤكلية عن مسَتة 
 .تزكيةتعليم العلـو الدينية كالعربية يف اؼبعهد 

 رئيس قسم اللغة العربية( ب
منهج تعليم اللغة  بعناصريقابلو الباحث عبمع البيانات اؼبتعلقة 

كالتقى  .اسإسالمي العاؼبي زبطيطا كتطبيقا تزكيةيف معهد  لعربيةا
 تزكيةالباحث باألستاذ عبد اؼبغيث فبثال لرئيس قسم اللغة يف اؼبعهد 

الذم لو مسؤكلية عن مسَتة تعليم اؼبواد العربية كالربامج اللغوية يف 
 اؼبعهد تصميما كتطبيقا.
 ج( مدرسو اللغة العربية

ابلة مع مدرسي اللغة العربية للحصوؿ على يقـو الباحث باؼبق 
ل. يف الفص تطبيقوالبيانات تتعلق بأراءىم كبو اؼبنهج اؼبستخدـ ك 

 كالتقى الباحث ببعض اؼبدرسُت للمواد العربية أكنائرهم :
للفصل السابع  كاحملادثةاألستاذ عبد العزيز، مدرس مادة اسإمالء  .1

 كالثامن
راءة الرتب العربية للفصل درس اؼبادة قاألستاذ إقباؿ لطفي، م .2

 التاسع
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األستاذ سهاؿ ؿبفوظ، مدرس مادة احملفوظات للفصل السابع  .3
 كالثامن 

 األستاذ أضبد شوقي، مدرس مادة اسإنشاء للفصل الثامن كالتاسع .4
 مرببو الطلبة يف اؼبسرن  د(

يقـو هبا الباحث للحصوؿ على البيانات تتعلق دبسَتة تعليم العربية 
 لتقى اؼبدرس ببعض اؼبربيُت أكنائرهم :كا خارج الفصل.

 األستاذ سهاؿ ؿبفوظ، مريب اؼبسرن أيب برر للفصل السابع .1
 األستاذ أضبد شوقي، مريب اؼبسرن عثماف للفصل الثامن .2
 الطلبة ىػ(
ككذل  يقابل الباحث أفرادا من الطلبة للحصوؿ على البيانات عن  

كالتقى  كبوه. آراءىمكمعرفة  ةأداء منهج تعليم اللغة العربية اعباري
 الباحث بطالب كطالبة، مها :

 ىالؿ كاكد، طالب يف الفصل الثامن "ك" .1
 زدين علما نافعا، طالبة يف التاسع "أ" .2

 الوثائق (3
الوثائق ىي مصدر البيانات يف كثَت من األحياف لو موقع ىاـ يف البحث 

  ٚٙالريفي حىت يروف البحث كامال.

                                                           
ٙٚMuhammad Tholchah Hasan, Metode Peneltian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan 

Praktis.(Surabaya: Visipress Media) ٕٓٔٔ, hlm. ٖٔ٘ 
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منهج تعليم العربية  عناصرات عن يستخدمها الباحث عبمع بعض اؼبعلوم
مثل  اؼبساعدة من الوثائقزبطيطا كتطبيقا اسإسالمي العاؼبي  تزكيةيف معهد 
يف اللغة العربية  ةب اؼبدرسياؼبنهج كخطة سنوية للمدرسة كالرتدليل 
 كغَتىا.

 حثالبأدوات  .9
كيقصد بأدكات البحث بأهنا كسيلة يستخدمها الباحث عبمع البيانات كاغبصوؿ   

على نتيجتو بطريق فعاؿ. كألف البحث نوعية الصفة فإف الباحث نفسو عنصر مهم 
 ٛٙحيث حيدد مشرالت البحث كصبع بياناهتا كربليلها كتفسَتىا كاستنباط نتائجها.

 كأما أدكات صبع البيانات اؼبستخدمة ىي:
الباحث نفسو الذم ىو من أىم األدكات ىف البحث الريفي كلذل  فإف  (1

  اؼبيداف مهم للغايةحضور الباحث ىف
كمركزة دليل اؼبقابلة، يستخدمو الباحث أثناء اؼبقابلة حىت يروف اؼبقابلة فبتعة  (2

 كربصل على البيانات اؼبرجوة.
دليل اؼبالحظة، يستخدمو الباحث أثناء اؼبالحظة تسهيال لو يف تنظيم  (3

 البيانات احملصولة كاليت أريد ربصيلها.
 تحليل البيانات .01

بيانات البحث احملصولة كذل  بعد دخل الريفي ىف ربليل اؼب يستخدـ الباحث 
. كربليل كالوثائقكدفًت اؼبقابلة عملية اؼبالحظة من  كتوفرىااؼبعلومات  صبع عملية

                                                           
ٙٛ Bogdan, Robert, et, Al. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: diterjemahkan dari 

Introduction to Qualitative Research Method, Oleh A.KHozin Afandi, (Surabaya:Usaha 
Nasional,ٜٜٕٔ), Hal. ٖ  
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طويل التأمل ك دقة حيتاج إُف  شاؽعمل ىو البيانات اؼبوجودة ىف ىذا البحث 
. صولةبيانات احملتسبب إُف تنوع الاليت طرؽ صبع البيانات  كذل  لعدة النفس
 ربليل البيانات ىف ىذا البحث على ثالثة مراحل:يتم ك 
 تصنيف البيانات .1

 لباحث البيانات بأدكات البحث اؼبذكورة أعاله يقـو الباحثصبع اأف بعد 
إُف  أدكات البحث من نقل البيانات يقـو ببتصنيف البيانات اليت صبعها. مث 

ديرن ربليلها كتفسَتىا على كبو كفقا لنظاـ مناسب حىت  ؿ للتبويباك جد
 منظم.
ـ الباحث ىف ىذه اػبطوة بتحديد كتعيُت البيانات النافعة كالبيانات غَت كيقو 

اسإسالمي  تزكيةدبا يتعلق بعناصر منهج تعليم اللغة العربية يف معهد النافعة 
ها على حسب مشرلة فصليك  هاقفر يالبيانات النافعة، مث  حىت تبقى لديو
 قدمها.البحث اليت 

 عرض البيانات .2
 .عرض البيانات التالية ىي فإف اػبطوة البيانات، يتم تصنيف دبجرد أف

 بُت، كالرسـو البيانية، كالعالقات كصف موجز شرل يف كديرن أف يتم
كالغرض من عرض البيانات ىو تسهيل الفهم كازّباذ  .الفئات كما شابو ذل 

جراء ىف ا هساعدلي حثالبابو يقـو  ٜٙاػبطوات لتخطيط العمل السابق.

                                                           
ٜٙ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Rnd, 

hlm ٖٗٔ 
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كاؼبالحظة  من اؼبقابلةالبيانات احملصولة ذل  بعد أف صنف النتائج. ك 
 كالوثائق حسب مشرلة البحث اليت قد حددىا يف أسئلة البحث. العميقة 

حيتوم عرض البيانات من عملية التحرير كالتنظيم كترتيب البيانات يف 
يقها إُف الفررة كالفصلية اعبدكؿ ككذل  عملية اختصار صبع البيانات كتفر 

اؼبعينة أك إُف موضوع معينة. ككذل  تنظيم البيانات كترتيبها حىت ديرن من 
استنباطها كزبطيط أية خطوة منها، فبهذا العمل يقـو الباحث بتحرير 

 البيانات كتنظيمها.
كيف ىذه اػبطوة يقـو الباحث بوصف البيانات النافعة اؼبتعلقة دبنهج تعليم 

اسإسالمي العاؼبي سرديا كاستخداـ الرسـو البيانية  تزكيةربية يف معهد اللغة الع
 تسهيال لو يف اقباز البحث.

 كتقوديها ربليل البيانات .3
ربليل اؼبعلومات ىف ىذا البحث بصورة كيفية يعٍت الًتكيز ىف معاعبة التجارب 

احث ى ما ادركها البالواقعة كاألحداث اعبارية سواء ىف اؼباضي أك اغباضر عل
يستطيع على تصنيف كؼبح العالقات اليت ديرن مالحظتها منها كفهمها حىت 
 بطريقة منطقية.

كالباحث يف ىذه اػبطوة يسرد ما حصلو من البيانات اؼبتعلقة بعناصر منهج 
تعليم اللغة العربية من األىداؼ كاحملتول كالطريقة كالوسيلة كالتقوًن مع 

 نها من زبطيطها كاجراء تطبيقها.ربليلها منطقيا ك ربليل العالقة بي
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 الفصل الرابع 

 ومناقشتها وتقويمها عرض البيانات وتحليلها

يقـو الباحث يف ىذا الفصل بعرض البيانات أك اؼبعلومات احملصولة من ميداف 
البحث كمناقشتها كربليلها قصد استنتاج نتيجة البحث، كينظم الباحث ىذا الفصل إُف 

 : اؼبباحث الستة اآلتية

 اسإسالمي العاؼبي  تزكيةاؼببحث األكؿ : نبذة عن اؼبعهد  .1
 تزكيةاؼببحث الثاين : معيار أىداؼ منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد  .2
 تزكيةاؼببحث الثالث : معيار ؿبتول منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد  .3
 تزكيةد اؼببحث الرابع : معيار طريقة منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعه .4
  تزكيةاؼببحث اػبامس : معيار تقوًن منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد  .5
 ربليل البيانات كمناقشتها .6

 اإلسالمي العالمي  تزكيةالمبحث األول : نبذة عن المعهد 

ناندقبسارم  ٘ٔاسإسالمي العاؼبي يف الشارع ترتو سنتونوا رقم  تزكيةيقع اؼبعهد 
 .70ٖٖٛٛٙٗ( ٖٔٗٓكرقم اؽباتف ) ٔ٘ٔ٘ٙبرقم الربيد  داكك مانانج جاكل الشرقية

ٖٖٗٙٛٛ70. 
كاشتهر اؼبعهد بُت اجملتمع اسإندكنيسي بشعاره اػباص تروين مؤسسة تربوية  

بنيت على اؼببادئ اؼبعهدية اؼبتقدمة كالعاؼبية. ككاف من ىدفو األساسي ىو تروين البيئة 
تركز على الًتبية الشاملة كاؼبتوازنة التعليمية الدينية كاؼبتشخصة كاؼبفيدة كاؼبتحدية كاؼبمتعة 

                                                           
70

2116،الغالفالخلفيلمحاتمعهدتزكيةاإلسالميالعالمي، 
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لتروين علماء اؼبسلمُت أك عاؼبات اؼبسلمات اؼبتمس  بالقيم اسإسالمية كالقيادية 
 علومات كاسعة أك عاؼبية التفرَت.كعندىم م

كأكد ذل  األستاذ نور العابدين كىو مدير إدراة اؼبعهد على ىذا األمر بقولو 
ؼبي لتقدًن اغبلوؿ الًتبوية بتزكيد أبناءنا كأجياؿ األسالـ اسإسالمي العا تزكية"جاء اؼبعهد 

بعدنا على شرل عاـ يف مواجهة التغَتات كالتحديات العصرية بثقة تامة كشخصية قوية، 
كيروف ذل  بأداء الربامج الًتبوم أكثر مشونا كتوازنا حسب مركنة الزمن كيديرىا اسإدارة 

 ٔٚبرل أمانة كفعالة".

يُت مها الشموؿ على اؼببدأين األساس تزكيةية كالتعليم يف كيسَت عملية الًتب 
دبعٌت أف يروف الطلبة يف اعبو التعليمي الشامل كالتوازف كتروين كالتوازف. الشموؿ 

الشخصية اؼبؤدبة )التأديب( كتزكية النفس )التزكية( بعملية العبادة اليومية. كفلسفيا يروف 
 تالية :على األمور الػ تزكيةاؼببدأ الشامل يف 

 طاعة اهلل كرسولو .ٔ
 اناىتماـ باألسرة كاألصدقاء كالبيئة  .ٕ

 ركح التعاكف العاِف .ٖ

 عدـ الغلو يف العمل كاؼبوقف  .ٗ

 التأمل كالضبط يف القرار .٘

 اناحًتاـ .ٙ

 اعبدية يف العمل .ٚ

                                                           
 ٖتزكية النشر األكؿ، ص   اجمللة  ٔٚ
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مع تطبيق اؼبناىج اؼبتعددة إنا أنو تسَت  تزكيةكيقصد باؼببدإ التوازف أف اؼبعهد 
اعاة صحة الطلبة نفسيا كجسميا. كيف اجراءىا يروف أكقات على نسبة توازنية مع مر 

الطلبة مقسمة للعبادة كالتعلم كاناجتماع مع أصدقائهم، كاناتصاؿ الرثاؼ مع أسرهتم، 
كالسياحة كالقيلولة. ألف الًتبية اؼبتوازنة ذبعل شخصية الطلبة متقدمة براملها كالوصوؿ 

 إُف النجاح الدنياكم كاألخركم معا.

إُف اؽبدؼ اؼبنشود، صمم اؼبديركف بعض الربامج اليت تزكد الطلبة  كللوصوؿ
ببعض اؼبهارات كالرفاءات سبرنهم مواجهة التحديات يف حياهتم، كمن بينها الربامج 
اللغوية اسإقبليزية كالعربية. كهتدؼ الربامج اللغوية إُف تنمية مهارات الطلبة يف اللغة العربية 

اؼبقتصد كالبيئة اللغوية اسإجيابية سبرن الطلبة على التعامل كاناقبليزية بتوفَت اؼبنهج 
كالتفاعل بالعربية أك اناقبليزية يف أيامهم أك غباجات الدراسة كالبحث عن اؼبعلومات 
العامة. كيتروف منهج برامج تطوير اللغة اسإقبلزية من القواعد كالرالـ كاؼبفردات 

لغة العربية من دركس اللغة العربية كالنحو كاػبطابة، كأما مرونات منهج برامج تطوير ال
 ٕٚكالصرؼ كاحملادثة كقراءة الرتب كاحملفوظات كانامالء كاسإنشاء.

 اإلسالمي العالمي تزكيةالمبحث الثاني : أىداف منهج تعليم اللغة العربية في معهد 

 اسإسالمي العاؼبي إُف الربط بُت تزكيةيهدؼ منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد 
اؽبدفُت أحدمها اؽبدؼ األساسي للمعاىد التقليدية كاألخر ىو اؽبدؼ األساسي 
للمعاىد العصرية يف إندكنيسيا. حيث يروف اللغة العربية بالنسبة للمعاىد التقليدية ىي 
الغاية نفسها كأداة لقراءة الرتب أك الًتاث العريب العتيق خبالؼ اؼبعاىد العصرية اليت 

 داءة ككسيلة اناتصاؿ يف اؼبعاملة الدكلية كالعاؼبية.تضع اللغة العربية أ
                                                           

 ٘ -ٗتزكية النشر األكؿ، ص   اجمللة  ٕٚ
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من  العاـيعرؼ بأف اؽبدؼ  ٕ٘ٔٓكيف دليل اؼبنهج للعلـو الدينية اؼبصدرة عاـ   
ىو تروين الطلبة القادرين على التعامل اسإجيايب باللغة العربية  تزكيةتعليم اؼبواد العربية يف 

 73.كالقادرين على قراءة الًتاث العريب العتيق

كيؤكده على ذل  األستاذ ؿبمد رجب كىو اؼبسؤكؿ عن العلـو الدينية كالعربية 
ؽبا  تزكيةحيث يقوؿ أثناء مقابلتو مع الباحث "إف العربية يف اؼبعهد  تزكيةيف اؼبعهد 

مراهنا اؼبشرفة بروهنا داخلة من مضموف خصائص اؼبتخرجُت اليت نا بد على الطلبة 
لطلبة باؼبعلومات كاؼبفاىيم اللغوية يف العربية سبرنهم يف امتالكها، كذل  قصد تزكيد ا

مواجهات التحديات يف ؾبتمعهم بل العاَف بشرل عاـ، كمن اؼبعركؼ بأف اجملتمع 
اسإندكنيسي متمس  بالقيم الدينية اسإسالمية فبا يتطلب من الطلبة امتالؾ الرفاءة 

الدينية الًتاثية، كجبانب عن ذل   اللغوية يف العربية حىت يفهموا القرآف كاغبديث كالرتب
أردنا كبن اؼبديركف كاؼبدرسوف يف ىذا اؼبعهد أف يروف لدم الطلبة زاد اؼبعلومات عن 
اللغة العربية سبرنهم يف مواجهة التحديات العاؼبية كالقادرين على اناتصاؿ كالتعامل 

للدراسة خارج البلدة اناجيايب مع العرب األصيل، كنود أف نغرس يف أنفسهم الغَتة العالية 
 74كخاصة يف البلداف العربية كالشرؽ األكسط.

كبناء على ىذا اناذباه التقليدم كالعصرم بشرل عاـ، قاـ الباحث باؼبقابلة مع 
الذم لو مسؤكؿ عن الربامج  تزكيةاألستاذ عبد اؼبغيث كىو رئيس قسم اللغة يف اؼبعهد 

ربية كاداء الربامج العربية يف ىذا اؼبعهد هتدؼ العربية يف اؼبعهد. كقاؿ "إف عملية تعليم الع
إُف أربعة أمور اصباليا، أكؽبا تروين الطلبة القادرين على الرالـ العريب، كثانيها تروين 
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الطلبة القادرين على القراءة العربية، كثالثها تروين الطلبة القادرين على التفاعل اسإجيايب 
وينهم قادرين على الرتابة بالعربية". كأكضح بالعربية كذل  باناستماع، كاآلخر ىو تر

األستاذ مرانة العربية يف ىذا اؼبعهد بروهنا من خصائص اؼبتخرجُت اليت نا بد لرل 
 الطلبة امتالكها شرط التخرج يف ىذا اؼبعهد.

كتوضيحا ؼبا قدمو الباحث من الفقرات السابق، أكرد الباحث ىذه الفقرة مشتقة    
اسإسالمي العاؼبي" اليت تصور  تزكيةامج الدينية كاللغوية باؼبعهد من "دليل اؼبنهج كالرب 

 مرانة العربية كعالقتها باألىداؼ العامة للمعهد.

"كلتمثيل اؼبعهد الذم من خصائص اؼبتخرجُت فيو امتالؾ الرفاءة العربية، فإف  
برامج فعالة  اؼبعهد يضع أمهية اللغة العربية يف مرانتها اؼبشرفة كأف الربامج العربية ىي

 حيث هتدؼ إُف األىداؼ التالية :

 تروين الطلبة القادرين على اناتصاؿ اناجيايب باستخداـ اللغة العربية .1
 تزكيةتروين البيئة العربية يف اؼبعهد  .2
 75تروين الطلبة القادرين على قراءة الرتب العربية كترصبتها كفهمها. .3

اإلسالمي  تزكيةة في معهد المبحث الثالث : محتوى منهج تعليم اللغة العربي
 العالمي

اسإسالمي العاؼبي  تزكيةديرن تقسيم ؿبتول منهج تعليم اللغة العربية  يف اؼبعهد  
 إُف قسمُت مها ؿبتول اؼبواد التعليمية كاآلخر ىو الربامج اللغوية. 
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 ، كما ذكر الباحث يف الفقرة السابقة بأف اؼبواد العربيةالمواد التعليمية .1
الفصل متضمنة يف اؼبنهج الديٍت اليت تتم تدريسها يف اغبصتُت  يف اؼبدركسة

دقيقة لرل  ٖٓكيروف مقدار كقت التدريس ىو   الصباحية كاؼبسائية،
 حصة.

كقالت زدين علما نافعا كىي طالبة يف التاسع "كنا نتعلم اؼبواد العربية يف 
ُت الذين الوقتُت الصباحي كاؼبسائي، كنتلعم يف اغبصة الصباحية مع اؼبدرس

نا يسرنوف يف اؼبعهد مثل اؼبادة النحو كالصرؼ كاحملادثة، كيف اؼبساء يروف 
اؼبدرسوف من اؼبربيات كيروف اؼبادة اؼبدركسة مثل اسإنشاء كاحملوظات، ككنا 

 76نتعلم عادة خالؿ ستُت دقيقة لرل مادة".
درس كلذل  قسم الباحث اؼبواد اؼبدركسة إُف قسمُت أكؽبما ىو اؼبواد اليت ت

 يف اغبصة الصباحية كاألخرل اؼبواد العربية يف اغبصة اؼبسائية. 
  77اغبصة الصباحية :. أ

 عدد اسم الكتاب المحتوى الرئيسي الطلبة المادة الرقم
 الحصة

دركس اللغة  ٔ
 العربية

اؼببادئ األساسية يف العربية مثل  ٚالفصل 
األساس يف مهارة الرالـ كالقراءة 

 كالرتابة كاناستماع

كس اللغة العربية، تأليف در 
 األماـ زركشي

ٖ 

، ٚالفصل  النحو ٕ
 ٜك  ٛ

، يف القواعد النحوية اؼبيسر القواعد يف اعراب الرلمات كحركاهتا
 اعداد ؿبمد رجب

ٕ 
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، ٚالفصل  الصرؼ ٖ
 ٜك  ٛ

القواعد يف تصريف الرلمات يف 
 العربية

، يف القواعد الصرفية اؼبيشر
 اعداد فتح اؼبعُت

ٕ 

ك  ٚالفصل  ثةاحملاد ٗ
ٜ 

العربية للناشئُت اعبزء األكؿ  األسلوب كالطريقة يف احملادثة العربية
كالثالث، كزارة اؼبعارؼ 

 للمملرة السعودية

ٕ 

العربية للناشئُت اعبزء الثٍت،  ٛالفصل 
كزارة اؼبعارؼ للمملرة 

 السعودية

ٔ 

، اؼبيسر يف لراشدةالقراءة ا النصوص كاؼبقانات بالعربية ٚالفصل  قراءة الرتب ٘
القراءة العربية اعداد حسٍت 

 مبارؾ

ٔ 
 ٛالفصل 

 ٜك
ٕ 

 ٕ - األسلوب كطريقة الرتابة بالعربية  ٚالفصل  اسإمالء ٙ

 

 الحصة المسائية . ب

 اغبصة عدد اسم الرتاب احملتول الرئيسي الطلبة اؼبادة الرقم

األحاديث األقواؿ كاغبرم اؼبشتقة من  ٜك  ٛ، ٚالفصل  احملفوظات 2
 النبوية كالتابعُت كالعلماء

 2 كتاب احملفوظات العربية

القواعد يف كتابة اؼبقالة أك القصة  ٜكٛالفصل  اسإنشاء 1
 بالعربية

اؼبيسر يف كتابة اسإنشاء 
 اعداد عبد اؼبغيث

1 
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كخالصة ذل  بأف ؾبموعة اغبصة للمواد العربية يف الفصل السابع ىو 
 ساعة. ٖٚساعة، كللفصل التاسع ىو  ٖٗو ساعة، كللفصل الثامن ى ٕٖ

من ثالثة عناصر  تزكيةكيتروف ؿبتول مواد تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد 
كإلي  تفصيالهتا حسب معيار ىي معيار الرفاءة كالرفاءة األساسية كمؤشراهتا، 

 الرفاءة لرل مادة يف مستوياهتا الثالثة )الفصل السابع كالثامن كالتاسع(.

كىي خاصة تدرس للفصل السابع كحيتوم على  78غة العربية،دروس الل (1
 ست موضوعات التالية :

 الفهم عن اسم اؼبذكر كاؼبؤنث .1
"ليس" كاستخدامو يف اعبملة )بعد الفهم عن جر اناسم ك اغبرؼ  .2

 اعبمع(
 الفهم عن تقسيم اناسم إُف اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع .3

 كىذه اؼبوضوعات تدرس يف زمن الدراسي األكؿ

م عن أنواع اناسم إُف اسم الصفة كالتفضيل كاسإشارة كاللوف الفه .4
 كاألشراؿ مع استخدامها يف اعبملة

 الفهم عن مناذج فعل اؼبضارع كاألمر كاستخدامها يف اعبملة .5
 الفهم كالتطبيق عن اؼبفردات تتعلق بأعضاء اعبسم كاعبهة كالساعة .6

 األخَت.كىذه اؼبوضوعات تتم تدريسها يف زمن الدراسي الثاين أك 

 يتم تدريسو لرل مستول الفصل كحيتوم على اؼبوضوعات التالية : النحو، (2
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 79الفصل السابع( أ
 الفهم عن اعبملة اؼبفيدة .1
 الفهم عن عناصر الرلمات .2
 الفهم عن األسم كعالماتو .3

ككلها تدرس يف زمن الدراسي األكؿ، كيف الدراسي الثاين يروف ؿبتول اؼبادة 
 على اؼبوضوعات التالية :

 م عن اسإعراب كعالماتوالفه .4
 الفهم عن اسم اؼبذكر كاؼبؤنث .5
 الفهم عن اسم اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع .6
 الفهم عن أنواع اعبمع .7
 الفهم عن اسم اسإشارة .8
 الفهم عن اسم اؼبوصوؿ .9

 الفهم عن اسم اؼبعرفة كالنررة .10
 الفصل الثامن، كحيتوم على اؼبوضوعات التالية يف زمن الدراسي األكؿ: ( ب

 ناصرىافهم اعبملة كع .1
 فهم الفعل حسب زمانو .2
 فهم اسم اؼبذكر كاؼبؤنث .3
 فهم اسم اؼبعرفة كالنررة .4

                                                           
 ٘، ص ٕ٘ٔٓدليل اؼبنهج للعلـو الدينية ،   ٜٚ
 



68 
 

 

 فهم اسم اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع .5
 فهم اؼببتدأ كاػبرب .6

 كأما يف الفصل الدراسي الثاين يروف على اؼبوضوعات التالية :

 فهم مفهـو الفاعل كاؼبفعوؿ بو .7
 فهم جر اناسم .8
 فهم اعبملة الفعلية كاناظبية .9

 صب اؼبضارع كاعرابوفهم ن .10
 فهم جـز اؼبضارع كاعرابو .11
 فهم النعت كاؼبنعوت .12
 فهم اؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليو .13

 الفصل التاسع، كحيتوم على اؼبوضوعات التالية :( ج

 تطبيق القاعدة "كاف كأخواهتا" يف اعبملة .1

 تطبيق القاعدة "إف كأخواهتا" يف اعبملة .2

 فهم اغباؿ كصاحب اغباؿ .3

 فهم األفعاؿ اػبمسة .4

 الزماف فهم ظرؼ .5

 فهم ظرؼ اؼبراف .6
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 يتم تدريسو لرل مستول الفصل كحيتوم على اؼبوضوعات التالية : الصرف، (3
 يف زمن الدراسي األكؿ 80الفصل السابع( أ

 الفهم عن الوزف كاؼبوزكف .1

 كأما يف زمن الدراسي الثاين ىو :

 األكزاف يف التصريف اسإصطالحيالفهم عن  .2
 الفهم عن األكزاف يف التصريف اللغوم .3
 صل الثامن، يروف اؼبوضوعات يف الدراسي األكؿ على النحو التاِف:الف ( ب

 فهم التصريف كأنواعو .1
 فهم الصيغة .2
 فهم الوزف كاؼبوزكف .3

 كأما يف الدراسي الثاين حيتوم على اؼبوضوعات التالية :

 فهم فعل الصحيح كاؼبعتل .4
 فهم كزف الفعل الثالثي اجملرد .5
 فهم كزف الفعل الرباعي اجملرد .6
 عل الثالثي اؼبزيدفهم كزف الف .7
 فهم كزف الفعل الرباعي اؼبزيد .8
 الفصل التاسع، كحيتوم على اؼبوضوعات التالية :( ج

 فهم الفعل الصحيح كاؼبعتل .1
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 فهم التصريف اللغوم لفعل اؼباضي اؼبعتل .2
 فهم التصريف اللغوم لفعل اؼبضارع اؼبعتل .3
 فهم التصريف اللغوم لفعل األمر اؼبعتل .4

مستول الفصل كحيتوم على اؼبوضوعات التالية يتم تدريسو لرل  المحادثة، (4
: 
 يف زمن الدراسي األكؿ 81الفصل السابع( أ

 استخداـ عالمة اناستفهاـ "من" عن األكلالفهم عن  .1
 الفهم عن عالمة اناستفهاـ "ىل" عن الفصل .2
 الفهم عن استخداـ عالمة اناستفهاـ "أين" عن اؼبرتبة .3
 ن اؼبدرسةالفهم عن استخداـ عالمة اناستفهاـ "ؼباذا" ع .4

 كيروف اؼبوضوعات يف الدراسي الثاين على النحو التاِف :

 الفهم عن استخداـ عالمة اناستفهاـ "كيف" عن اسإدارة .5
 الفهم عن استخداـ عالمة اناستفهاـ "ما" عن غرفة النـو .6
 الفهم عن احملادثة عن السوؽ .7
 الفهم عن احملادثة عن الدكاف .8
 الفصل الثامن يف زمن الدراسي األكؿ ( ب

 هم احملادثة عن شهر رمضافف .1
 فهم احملادثة عن اؼبرتبة .2
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 فهم احملادثة عن حفظ البيئة .3
 فهم احملادثة عن السياحة .4

 كأما يف زمن الدراسي الثاين يتحتوم على اؼبوضوعات التالية :

 فهم احملادثة عن اؼبدرسة .5
 فهم احملادثة عن التعلم .6
 فهم احملادثة عن أمي .7

صل كحيتوم على اؼبوضوعات ول الفيتم تدريسو لرل مستقراءة الكتب،  (5
 :التالية
 يف زمن الدراسي األكؿ 82الفصل السابع( أ

 فهم اؼبقركء من اعبملة اليومية كفقراهتا عن اؼبوضوعات التالية : .1
 األكقات اليومية -
 مالبس اعبسم -
 منافع األشياء كاألعضاء -
 األسرة  -
 السيارة كالقطار -

 لتاِف :كيروف اؼبوضوعات يف الدراسي الثاين على النحو ا

 فهم اؼبقركء من اعبملة اليومية كفقراهتا عن اؼبوضوعات التالية :  .2
 الساعة -
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 كطٍت -
 يف اؼبسجد -
 يف انامتحاف -
 مسابقة حفظ القرآف -
 عيد الفطر -

فهم اؼبقركء من اعبملة الفصل الثامن، كيروف يف الدراسي األكؿ على ( ب
 اؼبوضوعات التالية :اليومية كفقراهتا عن 

 يف الفصل .1
 اظبها سلمى .2
 يف اؼبقصف .3
 اغبريق .4
 الشر بالشر .5
 انتهاز الفرصة .6

 كيف الدراسي الثاين يروف اؼبوضوعات على النحو التاِف :

 الراعي كالذئب .7
 رمضاف شهر الصـو .8
 الطفل كالنحلة .9

 األدب أساس النجاح .10
 عيد األضحى .11
 معجزة الرسوؿ اػبالدة .12
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 الفصل التاسع، كيروف ؿبتواىا من اؼبوضوعات التالية :( ج
 صيحة الوالدين إُف أكنادهفهم اؼبقركء عن ن .1
 فهم اؼبقركء عن مدينة مانانج .2
 فهم اؼبقركء عن لباس اؼبسلم .3
 فهم اؼبقركء عن حب األـ .4
 فهم اؼبقركء عن حفظ اللساف .5
 فهم اؼبقركء عن الورؽ تيمي ك السلطة .6
 فهم اؼبقركء عن عيد الفطر اؼببارؾ .7
 فهم اؼبقركء عن اغبصاف الصغَت .8
 فهم اؼبقركء عن الدجاجة الشجاع .9

 فهم اؼبقركء عن الشرافة زكزك .10
 فهم اؼبقركء عن اسإبل اؼبعاؽ .11
 فهم اؼبقركء عن السم  اغبر .12
 فهم اؼبقركء عن النمل الطامع .13

كىذه اؼبادة خاصة للفصل السابع كيتم يف الفصل الدراسي ، 83اإلمالء (6
 األكؿ على اؼبوضوعات التالية:

 الفهم عن طريقة كتابة التاء اؼبربوطة كالتاء اؼبفتوحة .1
 هم عن طريقة كتابة أحرؼ اؼبدالف .2
 التطبيق على كتابة الشدة كالتنوين .3
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 فهم عالمة الًتقيم )اناستفهاـ كالفاصلة( .4

 : على النحو التاِف كأما يف الدراسي الثاين يروف اؼبوضوعات

 فهم عالمات الًتقيم )النقطتُت كالنقطة .5
 فهم مهزة الوصل  .6
 فهم مهزة القطع .7
 فهم مهزة اؼبتوسطة على األلف .8
 مهزة اؼبتوسطة على الياء فهم .9

 فهم مهزة اؼبتوسطة على الواك .10
 يدرسها الطلبة يف صبيع اؼبستوايات باؼبوضوعات اؼبتعددة،، المحفوظات (7

 كل  تفصيالهتا يف الفقرة التالية :
، يروف اؼبوضوعات يف زمن الدراسي األكؿ  على 84الفصل السابع( أ

 النحو التاِف :
عن الطريق إُف النجاح  نصا من أقواؿ اغبرم مع حفظو ٖٔفهم  .1

 كاؼببدء يف الصداقة
 نصا من أقواؿ اغبرم عن طلب العلم ٗٔفهم  .2

 كيف الدراسي الثاين حيتوم اؼبادة على اؼبوضوعات التالية :

 نصا من أقواؿ اغبرم مع حفظها عن اغتناـ الوقت ٙفهم  .3

                                                           
 ٛٔ، ص ٕ٘ٔٓدليل اؼبنهج للعلـو الدينية ،  ٗٛ
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نصا من أقواؿ اغبرم مع حفظها عن أمهية حفظ األدب  ٕ٘فهم  .4
 ر يف العمليف اسإسالـ كاغبذ

نصا من أقواؿ اغبرم مع حفظها عن  أمهية حفظ اللساف  ٛٔفهم  .5
 كاألمور الطيبة يف العمل

 :اسي األكؿ على اؼبوضوعات التاليةالفصل الثامن، يروف يف الدر ( ب
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن الدافع يف التعلم .1
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن األدب يف اجمللس .2
 غبرم عن الشرؼ باألدبفهم النص من أقواؿ ا .3
 فهم النص من أقواؿ اسإماـ الشافعي .4
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن احًتاـ األستاذ كالطبيب .5
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن بر الوالدين .6
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن التواضع .7
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن الصدؽ يف القوؿ .8
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن النصيحة .9

 هم النص من أقواؿ اغبرم عن العـز كالنجاحف .10

 كيف الفصل الدراسي الثاين يروف على اؼبوضوعات التالية :

 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن البطولة كاغبماسة .11
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن الصرب .12
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن اناقتصاد .13
 فهم النص من أقواؿ اسإماـ الشافعي .14
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 ؿ اغبرم عن اػبركج يف طلب العلمفهم النص من أقوا .15
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن اغبذر عن اؽبول .16
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن اغبرم كاؼبثل الواقعي .17
 فهم النص من أقواؿ اغبرم عن اؽبجرة للمعيشة .18
 فهم النص من أقواؿ عمر بن كرد .19

 ج( الفصل التاسع، كيروف موضوعاتو على النحو التاِف :

 عن نصيحة علي بن أيب طالب إُف ابنو اغبسن فهم احملفوظة  .1
 ىػ ٕٔٔفهم احملفوظة عن العلم كاألدب أليب عطائية اؼبتوىف  .2
 ىػ ٖٙٙٔفهم احملفوظة حملمود سامي باشا اؼبتوىف  .3
 ىػ ٖٔ٘فهم احملفوظة لطغراؽ اؼبتوىف  .4
 ىػ ٚٙٔفهم احملفوظة لبشار بن بردف اؼبتوىف  .5
 ىػ عن اغبرمة ٗٓ٘فهم احملفوظة للشريف العباسي اؼبتوىف  .6
 ىػ ٖٖٔفهم احملفوظة نابن دريد األزدم اؼبتوىف  .7
 ىػ ٜٜفهم احملفوظة ؽبشاـ الدين اؼبتوىف  .8
 ىػ ٖٕٔفهم احملفوظة أليب سباـ اؼبتوىف  .9

 ىػ ٗٓ٘فهم احملفوظة للشريف العباسي اؼبتوىف  .10
 فهم احملفوظة من األبيات اؼبختارة .11

كخيتص ىذه اؼبادة للفصل الثامن كالتاسع، كيتم تفصيالت اإلنشاء،  (8
 موضوعاهتا على النحو التاِف :
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 ، كيروف للفصل الدراسي األكؿ من اؼبوضوعات التالية :85الفصل الثامن( أ
 كتابة القصة عن األعماؿ اليومية .1
 كتابة القصة عن األعماؿ يف اؼبقصف كاؼبسرن .2
 اغبيواف كتابة القصة عن األعماؿ يف اؼبنزؿ كحديقة .3

 كأما يف الفصل الدراسي الثاين يروف على اؼبوضوعات اآلتية :

 كتابة القصة عن األعماؿ يف اسإجازة   .4
 كتابة اؼبقالة عن كصف األشياء يف بيئة اؼبدرسة .5

، كيروف للفصل الدراسي األكؿ من اؼبوضوعات التالية 86الفصل التاسع ( ب
: 
 الركب بالقطاركتابة القصة عن  .1
 لركب بالطائرةاكتابة القصة عن  .2
 العودة إُف اؼبعهدكتابة القصة عن  .3

 
 البرامج اللغوية : .6

كتدريبهم على استيالء اؼبهارات اللغوية كلتروين البيئة العربية بُت الطلبة 
العربية كضع قسم اللغة العربية يف اؼبعهد بعض الربامج اللغوية اليت نا بد 

 ؿبرمة اللغة.للطلبة مشاركتها، مثل احملاضرة كتزكيد اؼبفردات ك 
 كربتوم من اسإجراءات التالية :، 87 المحاضرة (0

                                                           
 ٗٚ، ص ٕ٘ٔٓدليل اؼبنهج للعلـو الدينية ،   ٘ٛ
 ٗٚ، ص ٕ٘ٔٓدليل اؼبنهج للعلـو الدينية ،   ٙٛ
 أداء احملاضرة الوثائق من اؼبلف عن معايَت  ٚٛ
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 ىداؼ احملاضرة :أ( أ
 تروين الطلبة لديهم صفة قيادية كنفسية الرئيس. أ
 تروين الطلبة ماىرين يف ابداء أراءىم كأفرارىم. ب
 تروين الطلبة ماىرين يف ـباطبة الناس الرثَتين. ج

 اجراءات التنفيذ ( ب

نا بد عبميع الطلبة من الفصل السابع كالثامن احملاضرة ىي الربنامج اللغوم الذم 
 تزكيةكالتاسع مشاركتو حسب اجملموعات اليت قسمها قسم اللغة يف معهد 

اسإسالمي العاؼبي، كلذل  يروف ىذا الربنامج على دكر شىت من احملاضرين مثل 
 اؼبستمعُت كالقائمُت ببعض مهاـ الربنامج مثل :

 رئيس اعبلسة .1
 ضبل الربنامج من أكلو إُف آخره كعلى كتفو قباح ىو الذم لو مسؤكلية يف

الربامج كفشلو، كلذل  على رئيس اعبلسة أف يستوِف على اغبانات القائمة 
 ك صبيع اؼبمثلُت حىت حيمل أصدقاءىم إُف تفعيل احملاضرة باللغة العربية.

 قارئ اآلية القرآنية .2
حىت يسَت الربنامج كمهامو ىو افتتاح الربامج بقراءة آم من اآليات القرنية 
 على ما يراـ كغشيت عليو السرينة كرضبة اهلل اػبالق اعببار

 اػباطب .3
كىذا اؼبهاـ ىو اؽبدؼ الرئيسي من أداء احملاضرة حيث يتدرب الطلبة فيو 
بإلقاء اػبطبة كأفرارىم أماـ الناس الرثَتين. كلذل  حدد قسم اللغة يف 
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اؼبهاـ يف األسبوع، شخصاف  اسإسالمي ستة أشخاص للقياـ هبذا تزكيةمعهد 
 باللغة العربية كشخصاف باسإقبليزية كاآلخراف باسإندكنيسية.

 اؼبستنبط .4
يقصد منو أف يتدرب الطلبة على الفهم السريع ك استنتاج األحراـ كاغبرم 
 من كالـ اػباطب بل إف أمرن يوسع اؼبعلومات دبا يتعلق دبوضوع اػبطبة

كاسإبداعات مثل اؼبسرحية كالتغٍت كقراءة كيقـو اؼبسلي ببعض العرض ، اؼبسلي .5
  الشعر كالقصة كغَتىا.

كجبانب عن القائمُت دبهاـ الربامج ىناؾ مراقب احملاضرة الذم لو مسؤكلية يف 
مراقبة الربنامج كتقوديو كربسُت ما يقدمو القائمُت دبهاـ الربامج حىت يروف عرضهم 

 تية :أحسن يف الفرصة بعده، كذل  يتم على اػبطوات اآل

أكنا : جيهز القائموف دبهاـ الربامج مراف احملاضرة كاعداد زخرفة الربنامج كنظافة 
 راتب كالرراسي كالشاشة كغَتىا .اؼبراف كترتيبات اؼب

 احملاضرة بعد ذبهيزه سباـ اعبهازثانيا : يدخل احملاضركف كاؼبراقب مراف 

القائمُت دبهاـ الربامج يقرأ اؼبراقب كشف حضور الطلبة كتأكيد استعداد   ثالثا :
 مثل رئيس اعبلسة كاػباطب كاؼبسلي

 رابعا : يفضل اؼبراقب رئيس اعبلسة بافتتاح الربامج

خامسا : كبعد انتهاء احملاضرة، يفضل رئيس اعبلسة  ؼبراقب الغرفة بتقوًن 
 احملاضرة على شرل عاـ أك خاص
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 وسادسا : يقرأ اؼبراقب أظباء القائمُت باؼبهاـ لألسبوع تلي

 سابعا : خيتم رئيس اعبلسة الربنامج

 ج.معيار ؾبموعة الفصل

اسإسالمي العاملي إُف أربع فرؽ، ثالثة  تزكيةينقسم ؾبموعة احملاضرة يف معهد 
طالبا أك طالبة. كىذا  ٓ٘فرؽ للبنات كفرقة كاحدة للبنُت، كعدد لرل اجملموعة 

نفسية الطلبة أماـ العدد أكثر من عدد اجملموعة يف اغبصة التعليمية لتدريب 
 اؼبستمعُت من الناس.

 معيار اجراءات التنفيذ، كىي :. د
 جيب على كل طالب أك طالبة مشاركة احملاضرة .1
على الطلبة اغبضور يف مراف احملاضرة يف الساعة السابعة كالنصف إُف  .2

 الساعة الثمانية كالنصف ليال
ايف كحفظ جيب على اؼبتأخرين إُف مراف احملاضرة القياـ باؼبتحدث اسإض .3

 نص اػبطابة خارج الغرفة
 على اؼبنصة نا يقل عن طبس دقائق  على اػباطب أف يلقي خطبتو .4
كاػباطب من يقل خطبتو عن طبس دقائق ىو راسب كعليو اعادهتا يف  .5

 األسبوع بعده
على اؼبستمعُت كتابة خالصة اػبطبة كصبعها إُف مسؤكؿ احملاضرة مرة يف  .6

 كرباألسبوع قبل اداء احملاضرة األ
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كاؼبتعذر من الطلبة عليهم برسالة التسريح من األستاذ إقباؿ لطفي )كىو  .7
اؼبسؤكؿ عن احملاضرة( عند  اناسًتاحة األكُف أك الثانية من  اغبصة 

 التعليمية الصباحي.
على القائمُت باؼبهاـ يف األسبوع تليو كيتعذركف عليهم بالبحث عن  .8

 بديلهم مع رئيس اجملموعة

 جملموعةىػ.معايَت أحسن ا

 أحسن معدؿ النتيجة يف اػبطابة .1
 أحسن معدؿ النتيجة يف اؼبسرحية .2
 أحسن اناحتراـ اعبماعي، كحيتوم على : .3

 أحسن زخارؼ الغرفة. أ
 كحأحسن عرض الشر . ب

 أحسن التصرخيات اعبماعيةج. 

 أكرب نسبة مأكية يف اغبضورد. 

 ك.معايَت تقوًن اػباطب

 حليل كالقصةاحملتول، حيتوم على األدلة كاناستنباط كالت .1
 اؼبظهر، حيتوم على حركات العُت كالوجو كاعبسم .2
تدرج طريقة التفرَت، كحيتوم على السالـ كالتحية كانافتتح كاحملتول  .3

 كاناستنباط كاناختتاـ
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 الوقت أقلو طبس دقائق .4

 معيار كقت احملاضرة زػ

يعقد احملاضرة كل يـو اعبمعة من الساعة السابعة كالنصف إُف الساعة 
كالنصف ليال ربت رعاية قسم اللغة كمراقبة اؼبربيُت كاؼبربيات، ألف حصة  الثمانية

أعماؿ األساتذ كاألستاذات تنتهي إُف الساعة الثالثة كالنصف مساء.كيقصد من 
أداء احملاضرة لتقليص اجهاد الطلبة كمللهم بعد اجتهادىم من تعلم اؼبواد 

 اؼبسائية.

 تية :كحيتوم من العناصر اآل، 88تزويد المفردات (6
 :ئيسيُتيهدؼ برنامج تزكيد اؼبفردات إُف اؽبدفُت الر ، حيث أىداؼ الربامج.أ 

 تزكيد الطلبة بثالثة آناؼ من اؼبفردات .1
 تزكيد الطلبة حبفظ اؼبفردات .2

 
 الطريقة كاجراءة التنفيذ، كىي يتم على اناجراءات التالية :.ب 

القاءىا اعداد اؼبفردات، أعد قسم اللغة العربية اؼبفردات اليت أريدت  .ٔ
كبو الطلبة كفحص صحتها كصدقها إما بسؤاؿ رأم اػبرباء كفتح 
القاموس، مث اعطاءىا إُف اؼبربيُت أك اؼبربيات الذين ؽبم مسؤكلية بالقاء 

 اؼبفردات كبو الطلبة
تصنيف اؼبفردات، يقـو قسم اللغة بتصنيف اؼبفردات حسب  .ٕ

 احتياجات الطلبة كأخصها احتياجات الطلبة داخل اؼبعهد
                                                           

  ٕٚ، ص ٕٗٔٓمانانج اؼبنهج يف الًتبية اسإسالمية، الوثائق من الرتاب :   ٛٛ
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 معيار ؾبموعة القسم .ٖ
يتم تروين ؾبموعة القسم حسب الفصوؿ الصباحية، إنا أف الطلبة يف 
الفصل السابع يتم تروين ؾبموعاهتم بعد الدراسي األكؿ كذل  بعد أف 
يظهر منهم كفاءهتم اللغوية يف العربية. كليست اجملموعة مقسمة من 

و الرفاءة مستول الرفاءة اللغوية بل يروف يف ؾبموعة كاحدة فبن ل
العليا كاؼبتوسطة كاألدىن معا، حىت يتعاكف بعضهم على بعض يف 

 استيعاهبم اؼبفردات. كىا ىي ثالث مستويات يف كل اجملموعة:
 الطلبة الذين حصلوا على النتيجة )أ(( أ
 الطلبة الذين حصلوا على النتيجة )ب(( ب

 (الطلبة الذين حصلوا على النتيجة )جج( 

 ت على اػبطوات التالية :طريقة القاء اؼبفرداكيتم 

 القاء السالـ .1
 افتتاح الربامج بالبسملة كالدعاء صباعة .2
 قراءة اؼبفردات أقلها ثالث مرات كيتبعها الطلبة مباشرة .3
 اعطاء منوذج كاحد من الرلمات يف كل مفردة .4
 اناشارة إُف الطالب اؼباىر باعطاء األمثلة .5
 اناستماع إُف حفظ الطلبة يف اؼبفردات .6
 ص كتيب اؼبفردات للطلبةالتوكيد كفح .7
 التوقيع على كتيب اؼبفردات للطلبة .8
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التوجيو عن مستول حفظ الطلبة يف اؼبفردات كتشجيعهم على  .9
 تطبيقها يف حياهتم اليومية

 اناختتاـ باغبمدلة كالدعاء .10
 لوقتا.ج 

( دقيقة، بدأ من الساعة الثالثة كالنصف إُف ٖٓيسَت الربنامج يف ثالثُت )
حيث يناؿ الطلبة ثالث مفردات اعبديدة كمطالبوف  الساعة الرابعة مساء،

 حبفظها كتطبيقها يف ؿبادثتهم اليومية.
 معايَت احملتول.د 

كأما ؿبتول اؼبفردات منوط برفاءة عربية الطلبة يف الرتاب درس اللغة 
العربية، ألف من حقيقة برامج القاء اؼبفردات ىو تطبيق اؼبفردات كالًتاكيب 

 هتا على النحو التاِف :يف الفصل. كديرن تفصيال
 الفصل السابع( أ

 الدراسي األكؿ .1
 الشهر موضوع اؼبفردات عدد اؼبفردات
 ٔ اسم األماكن يف اؼبعهد ٖٓ
 ٕ األظباء يف اغبماـ كغرفة النـو كاؼبقصف كاؼبطبخ ٖٓ
 ٖ األظباء يف اسإدارة كاؼبصلى كاؼبيداف كاؼبرتبة كاؼبغسل ٖٓ
 ٗ ماكن خارج اؼبعهداألظباء يف األسرة كاؼبهنة كاأل ٖٓ

 
 الدراسي الثاين .2
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 الشهر موضوع اؼبفردات عدد اؼبفردات
 ٔ عن الفصل كغرفة النـو كاغبماـ ٖٓ
 ٕ عن اسإدارة كاؼبصلى كاؼبيداف كاؼبرتبة ٖٓ
 ٖ لعن اؼبقصف كاؼبطبخ كاؼبغس ٖٓ
 ٗ عن اسإجازة ٖٓ

 
 
 
 

 ثامنالفصل الب. 
 الدراسي األكؿ .1

 الشهر رداتموضوع اؼبف عدد اؼبفردات
 ٔ عن بر الوالدين كاألسرة ٖٓ
 ٕ عن الصديق ٖٓ
 ٖ عن اؽبوية ٖٓ
 ٗ عن األطعمة ٖٓ

 
 الدراسي الثاين .2

 الشهر موضوع اؼبفردات عدد اؼبفردات
 ٔ الطموحاتعن  ٖٓ
 ٕ عن الرد يف العمل ٖٓ
 ٖ عن البيئة كاجملتمع ٖٓ
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 ٗ اكبالؿ الشبابعن  ٖٓ
 

 معايَت اناجراءات التالية : كىي تتم على ،89محكمة اللغة (3
 السلوكي. يعاقب الطلبة اؼبتجاكزكف ثالث مرات بنقص رصيدىم .ٔ
 يعقد ؿبرمة اللغة كل ليلة من الساعة التاسعة إُف التاسعة كالنصف ليال .ٕ
 يعترب الطلبة متجاكزين ؼبا يتجاكزكف عن نظاـ اللغة اؼبقرر .ٖ
ا صرحيا عشركف مفردة شفهي ٘ٔكنوع العقاب اللتجوزات اػبفيفة ىو حفظ  .ٗ

 مرة
مفردة شفهيا صرحيا  ٘ٔكنوع العقاب اللتجوزات الوسطى ىو حفظ  .٘

 عشركف مرة ككتابتها على مذكراهتم
مفردة شفهيا صرحيا عشركف  ٘ٔكنوع العقاب اللتجوزات الثقيلة ىو حفظ  .ٙ

 السلوكي. مرة ككتابتها على مذكراهتم كنقص رصيدىم

 

اإلسالمي  تزكيةفي معهد  اووسائله  ربيةالمبحث الرابع : طريقة تعليم اللغة الع
 العالمي

يروف الطرؽ اؼبستخدمة يف تعليم العلـو الدينية كمن بينها اللغة العربية مزدكجة  
 ٜٓمن الطرؽ التقليدية كالعصرية كمن بُت ىذه الطرؽ ىي :

                                                           
 الوثائق من اؼبلف عن معايَت أداء ؿبرمة اللغة  ٜٛ
 ٕٚٔـ، ص  ٕٚٔٓ -ٕٙٔٓمعيار ؿبتول اؼبنهج للعلـو الدينية   ٜٓ



87 
 

 

 اسإلقائة أك اػبطابة .1
 اؼبناقشة .2
 التمثيل .3
 اغبوار .4
 العرض .5
 اغبلقة .6
 
 

 يم المواد العربيةاجراءات الطريقة في تعل .0
إف ربديد الطريقة دائمة ترتبط بأىداؼ التعليم كخصائص اؼبادة 
اؼبدركسة، قد يروف الطريقة مناسبة ؼبادة معينة دكف األخرل، ككذل  يف اؼبعهد 

استخدـ اؼبدرسوف الطرؽ العدة مع مراعاة خصائص لرل مادة. كقد أجرل  تزكية
كقاؿ :  تزكيةعن الطرؽ اؼبستخدمة يف الباحث اؼبقابلة مع الطالب "ىالؿ كقيد" 

"إف الطرؽ التعليمية اؼبستخدمة ـبتلفة بُت اؼبدرسُت، منهم من يقتصر على 
انالقاء كالرالـ الرثَت، كمنهم من يدرسنا بالعربية كحيـر اللغة اسإندكنيسية، 

حىت نتمتع خالؿ الدراسة، كيعجبٍت اؼبادة احملفوظات  كمنهم من يدرسنا بالغناء
 91ؼبدرس مريح كيدرسنا مع التغٍت كربتوم اؼبادة من األقواؿ اغبرمية الرائعة.ألف ا

                                                           
 ٕٙٔٓديسمرب  ٘اؼبقابلة مع "ىالؿ كقيد" طالب الفصل الثامن ك، يـو اسإثنُت تاريخ   ٜٔ
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اسإسالمي العاؼبي  تزكيةكاصبانا، يتم عملية تعليم اؼبواد العربية يف اؼبعهد 
على اناجراءات الثالثة التالية بناء على ما كجده الباحث من خطة التدريس 

 92كل  تفصيلها : كىي اؼبقدمة كالعملية الرئيسية مث اناختتاـ،
 اؼبقدمة، كيشتمل على اناجراءات التالية : . أ

 التوجيو .1
 انادراؾ النفسي .2
 التشجيع .3
 تقدًن اؼبعايَت .4
 كحيتوم على األمور اآلتية : العملية الرئيسية،. ب

 اؼبالحظة .1
 السؤاؿ .2
 اعبمع .3
 الربط .4
 التعامل .5

 ج.اناختتاـ، كيشتمل ثالث عمليات التالية :

 . اناستنباطٔ

 التقوًن. ٕ

 الـ. اناعٖ

                                                           
 الوثائق من خطة التدريس للعلـو الدينية باؼبعهد تزكية اسإسالمي العاؼبي  ٕٜ
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كيف ىذه الفقرة، أراد الباحث برتابة اجراءات التعليم لرل مادة مستقلة 
 بناء على خطة التدريس اؼبصممة 

 93اجراءات تعليم مادة دركس اللغة العربية .1

 عملية التعليم إدارة الفصل الوقت

 
 دقائق  ٘
 
 
 
 
 
 
 دقائق ٘
 
 
 
 
 
 
 دقيقة ٘ٗ

 
 انالقاء كالتجاكب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انالقاء كالتساؤؿ 

 اؼبقدمة .1
 التوجيو. أ

 القاء السالـ كالدعاء -
 السؤاؿ عن أحواؿ الطلبة كفحص حضورىم -
 يسأؿ اؼبدرس عن الدرس السابق -
 خيرب اؼبدرس الطلبة عن الدرس اعبديد )اؼبذكر كاؼبؤنث( -
 يف الفصل يخيرب اؼبدرس النظاـ التعليم -
 انادراؾ النفسي. ب

 جييب الطلبة األسئلة اؼبطركحة بالعربية -
 التشجيعج.

يشجع اؼبدرس الطلبة بأف معرفة اسم اؼبذكر كاؼبؤنث ىي  -
 زاد أساسي يف فهم الرتاب كاغبوار العريب

 تقدًن اؼبعايَتد.
يشرح اؼبدرس بأقصر كقت عن عملية التعليم اليت سيقـو  -

 ابيا كبو اؼبادةهبا راجيا منهم متفاعلُت اجي
 عملية رئيسية .2

                                                           
 الوثائق من خطة التدريس للمادة دركس اللغة العربية للفصل السابع  ٖٜ
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 دقائق ٘

كالتجاكب كاؼبناقشة 
 كالعرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انالقاء
 
 
 

 اؼبالحظة. أ
يطلب اؼبدرس من الطلبة باعطاء مثاؿ من اناسم اؼبذكر  -

 كاؼبؤنث متبادنا
 كيعطي صاحبو يف جانب اؼبسؤكؿ دبثاؿ آخر -
 يقدـ الطلبة مثانا بزيادة "ذل " ك "تل " -
 يًتجم الطلبة الرلمة القصَتة من اؼبدرس -
 يشرح اؼبدرس تعريف اؼبذكر كاؼبؤنث -
 ؤاؿالس. ب

 يقدـ اؼبدرس األسئلة كبو الطلة : -
 ما ىو اؼبذكر كاؼبؤنث؟ 
 ما خصائص اؼبذكر كاؼبؤنث؟ 
  آت مثانا من اناسم اؼبذكر كاؼبؤنث 
  آت مثانا من اناسم اؼبذكر كاؼبؤنث بزيادة "ذل " أك

 "تل "
 " ترجم إُف العربيةitu Bulpen" 

 اعبمع كالربطج.
ككتابة ما  يناقش الطلبة األسئلة اؼبطركحة مع أصحابو -

 يفهمو من اؼبوضوع
 اناختتاـ .3

اناستنباط : حيث يستنبط اؼبدرس كبو الطلبة بأف اناسم . ب
يف العربية ينقسم إُف قسمُت من حيث جنسو اؼبذكر كاؼبؤنث، 

 كمن خصائص اؼبؤنث ىي التاء اؼبربوطة يف آخره
 اناعالـ، خيرب اؼبدرس عن اؼبوضوع التاِف. ت



91 
 

 

 

 

 ، كتروف على اػبطوات اآلتية :94اجراءات تعليم مادة احملادثة .2
 يلقي اؼبدرس السالـ كيسأؿ أحواؿ الطلبة ٔ)
يأمر اؼبدرس الطلبة بنطق األحرؼ اؽبجائية صباعة بصوت مرتفع،  ٕ)

كيصحح اؼبدرس األخطاء يف النطق عند الطلبة إما من حيث ـبرجو 
 كنربه حىت يروف لدم الطلبة النطق العريب األصيل

 ضييسأؿ اؼبدرس عن اؼبوضوع اؼبا ٖ)
 يأمر اؼبدرس الطلبة بفتح اؼبوضوع اعبديد من الرتاب ٗ)
يقرأ اؼبدرس احملادثة يف الرتابة كلمة كلمة كيتبعو الطلبة مباشرة إُف أخر  ٘)

 احملادثة
يشرح اؼبدرس اؼبفردات أك الرلمات الصعبة كيًتصبها باناشارات  ٙ)

 كاغبركات كليست باللغة األـ
 اـ الفصل حامال الرتابيأمر اؼبدرس طالبُت/طالبتُت باحملادثة أم ٚ)
 مث يقسم اؼبدرس الطلبة مثٌت كيأمرىم بأداء احملادثة مثل ما يف الرتاب ٛ)
 يطرح اؼبدرس األسئلة اؼبرتبطة دبوضوع احملادثة كبو الطلبة  ٜ)
 خيتم اؼبدرس الدراسة ٓٔ)

                                                           
 ٕٙٔٓمرب نوف ٖٓاؼبالحظة كاؼبقابلة مع األستاذ عبد العزيز مدرس مادة احملادثة يف الفصل الثامن، يـو األربعاء تاريخ   ٜٗ
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 95اجراءات تعليم مادة النحو .3

 عملية التعليم إدارة الفصل الوقت 

 

 دقائق  ٘

 

 

 

 

 

 

 دقائق ٘

 

 

 

 

 دقيقة ٘ٗ

 

 انالقاء كالتجاكب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انالقاء كالتساؤؿ 

 اؼبقدمة .1
 التوجيو. أ

 القاء السالـ كالدعاء -
 السؤاؿ عن أحواؿ الطلبة كفحص حضورىم -
 يسأؿ اؼبدرس عن الدرس السابق -
 (متوناعراب كعالاخيرب اؼبدرس الطلبة عن الدرس اعبديد ) -
 انادراؾ النفسي. ب

يطلب اؼبدرس من الطلبة بذكر اؼبوضوع اؼبدركس صباعة  -
 كبصوت مرتفع "اناعراب كعالمتو" مرتُت

 التشجيعج. 

خيرب اؼبدرس بأف معرفة اناعراب كعالمتو تساعد الطلبة يف  -
 قراءة أم كتب بالعربية

 تقدًن اؼبعايَتد.

ـو يشرح اؼبدرس بأقصر كقت عن عملية التعليم اليت سيق -
 هبا راجيا منهم متفاعلُت اجيابيا كبو اؼبادة

 عملية رئيسية .2
 اؼبالحظة. أ

                                                           
 الوثائق من خطة التدريس ؼبادة النحو يف الفصل السابع  ٜ٘
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 دقائق 

كالتجاكب كاؼبناقشة 
 كالعرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمثلة من اسم كاحد بعالمة اعربو  ٗيرتب اؼبدرس  -
 اؼبختلفة على السبورة كيروف اناسم معركؼ عند الطلبة 

 يقرأ اؼبدرس األمثلة مع الطلبة صباعة -
 السؤاؿ. ب

الطلبة عن معاين اؼبفردات الصعبة عند  يسأؿ اؼبدرس -
 لطلبةا
يًتجم اؼبدرس معاين اؼبفردات الصعبة باناشارات  -

 كاغبركات
 يسأؿ اؼبدرس عن األمر اؼبختلف بُت األمثلة -
س الطلبة إُف اجملموعات ناجابة السؤاؿ يروف اؼبدر  -

 حسب اجملموعات

 اعبمع كالربطج. 

 يعرض كل ؾبموعة نتيجة اؼبناقشة -
 يشرح اؼبدرس كل رقم من األمثلة كيسمعها الطلبة -

 ختتاماال .3
اناستنباط : يستنبط اؼبدرس مع الطلبة بأف اناعراب لو أربع  . أ

عالمات الرفع بالضم كالنصب بالفتحة كاعبر بالرسرة كاعبـز 
 بالسروف

 اناعالـ، خيرب اؼبدرس عن اؼبوضوع التاِف. ب
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 96اجراءات تعليم مادة الصرؼ .4

 عملية التعليم إدارة الفصل الوقت

 

 دقائق  ٘

 

 

 

 

 

 

 دقائق ٘

 

 

 

 

 

 

 انالقاء كالتجاكب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبقدمة .1
 التوجيو. أ

 القاء السالـ كالدعاء -

 السؤاؿ عن أحواؿ الطلبة كفحص حضورىم -

 يسأؿ اؼبدرس عن الدرس السابق -

 انادراؾ النفسي. ب

اؼبدرس الطلبة "ىل استطعتم حبث الرلمات  يسأؿ -
العربية بالقاموس العريب؟  ككيف تبحث عن معٌت 

 الرلمات الربية ؟

 التشجيع. ج

يسأؿ اؼبدرس الطلبة "ما فائدة أنتم تعرفوف األحرؼ  -
األصلية كالزيادة ؟"، كبعد اجابة الطلبة، يشرح اؼبدرس 

 عن أمهية معرفة الوزف كاؼبوزكف

 تقدًن اؼبعايَت. د

 ح اؼبدرس أسلوب قراءة الرتابيشر  -

                                                           
 الوثائق من خطة التدريس ؼبادة الصرؼ يف الفصل الثامن  ٜٙ
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 دقيقة ٘ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انالقاء كالتساؤؿ 
كالتجاكب كاؼبناقشة 

 كالعرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشرح اؼبدرس تعريف الوزف كاؼبوزكف باستخداـ الشاشة -

 يذكر اؼبدرس األحرؼ الزيادة -

 يشرح اؼبدرس الوظيفة لرل اجملموعة -

يأمر اؼبدرس بعض ؾبموعات اؼبناقشة بعرض كيفية ربديد  -
 الوزف الصريف

 عملية رئيسية .2
 اؼبالحظة. أ

ف كاؼبوزكف كاألحرؼ يقرأ الطلبة كيتأملوف عن تعريف الوز  -
 الزيادة يف الرتاب

 السؤاؿ. ب
يسأؿ اؼبدرس الطلبة ما تعريف الوزف كاؼبوزكف كاناحرؼ  -

 الزيادة
 يقسم اؼبدرس ؾبموعات الطلبة بنفس اؼبوضوع -

 اعبمع . ج

الطلبة يبحثوف عن البيانات أك اؼبعلومات تتعلق دبوضوع  -
 اؼبناقشة

 الربط  . د
وؿ على الطلبة يتناقشوف مع ؾبموعاهتم بعد اغبص -

 اؼبعلومات
 الطلبة يرتبوف نتيجة اؼبناقشة -
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 دقائق ٘

 

 

 

 

 انالقاء

 

 

 

 اناتصاؿىػ. 

يأمر اؼبدرس بعض اجملموعات بعرض كيفية ربديد الوزف  -
 الصريف أماـ الفصل

 اناختتاـ .3
 اناستنباط (1

 يستنبط اؼبدرس مع الطلبة عن اؼبوضوع -
 يربط اؼبدرس اؼبوضوع بالقيم اغبيوية -

 التقوًن (2
ول فهم الطلبة كبو يطرح اؼبدرس بعض األسئلة ؼبعرفة مست -

 اؼبادة
 اسإعالـ (3

يطلب اؼبدرس من الطلبة دبراجعة كيف ربديد الوزف  -
  الصريف يف اللغة العربية كذل  ىو اؼبوضوع الذم تليو.

 

 97اجراءات تعليم مادة قراءة الرتب ربت اؼبوضوع "الشر بالشر" .5

 عملية التعليم إدارة الفصل الوقت

                                                           
 الوثائق من خطة التدريس للمادة قراءة الرتب يف الفصل الثامن  ٜٚ
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 دقائق  ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة ٘ٔ

 

 

 

 

 

 انالقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبناقشة

 

 

 اؼبقدمة .1
 التوجيو. أ

 القاء السالـ كالدعاء -

 السؤاؿ عن أحواؿ الطلبة كفحص حضورىم -

 يلقي اؼبدرس األسئلة األكلية -

 انادراؾ النفسي. ب

 يشرح اؼبدرس عواقب الشر -

 ج.التشجيع

ن القصص العربية الرائعة يشجع اؼبدرس الطلبة بأف كثَتا م -
 يف انانًتنيت لتزكيد مفرداهتم

 تقدًن اؼبعايَتد.

 يدعو اؼبدرس الطلبة إُف اؼبشاركة يف عملية التعليم -

 عملية رئيسية .2
 اؼبالحظة. أ

 يرتب اؼبدرس األسئلة عن الشر -

يبحث الطلبة مع ؾبموعاهتم عن  النص لو عالقة  -
 باؼبوضوع "الشر" كترصبتو

 ب.السؤاؿ
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 دقائق ٓٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلم اؼبستقل

 بة يف ؾبموعاهتم كاجابة األسئلة من اؼبدرسيتناقش الطل -

 يروف اؼبدرس ميسرا عند اؼبناقشة -

 ج.اعبمع

 جيمع الطلبة نتيجة اؼبناقشة إُف رئيس اجملموعة  -

 د. الربط

 يعرض كل رئيس اجملموعة نتيجة اؼبناقشة أماـ الفصل -

 يرتب صبيع الطلبة نتيجة اؼبناقشة لرل ؾبموعة -

 ىػ.اناتصاؿ

 لنقاط اؼبهمة عن النصيشرح اؼبدرس ا -
 االختتام .3

اناستنباط : حيث يستنبط اؼبدرس نتيجة اؼبناقشة كربطها  -
 بالعلـو العصرية

 اناعالـ، خيرب اؼبدرس عن اؼبوضوع التاِف -

 

 كتروف على اػبطوات التالية :، 98اجراءات تعليم مادة اسإمالء .6
 يلقي اؼبدرس السالـ كالدعاء ٔ)
  من الطلبةيسأؿ اؼبدرس أحواؿ الطلبة كالغائبُت ٕ)

                                                           
 ٕٙٔٓنوفمرب  ٖٓخ اؼبقابلة مع األستاذ عبد العزيز مدرس اسإمالء للفصل السابع، يـو األربعاء تاري  ٜٛ
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يسأؿ اؼبدرس عن اؼبوضوع السابق )اؼبوضوع عن فتح اغبرؼ مهزة( كيأمر  ٖ)
 ثالث أفراد من الطلبة برتابة ما ديليو من الرلمة

 مث يباشر اؼبدرس يف العملية الرئيسية باػبطوات التالية : ٗ)
 أمثلة ٘إُف  ٖيرتب اؼبدرس األمثلة كتارة يروف من  ٘)
 صباعة كبصوت مرتفع يقرأ اؼبدرس مع الطلبة كل أمثلة ٙ)
 يسأؿ اؼبدرس الطلبة األمر اؼبشًتؾ بُت كل أمثلة ٚ)
 يعطي اؼبدرس العالمة على الرلمات اؼبرادة يف كل أمثلة ٛ)
 يشرح اؼبدرس القاعدة يف كتابة حرؼ اؽبمزة مضمومة ٜ)
 يأمر اؼبدرس الطلبة برتابة األمثلة ما على السبورة ٓٔ)
مهم كيستعدكف لرتابة كبعد ذل ، يطلب اؼبدرس من الطلبة بتجهيز أقال ٔٔ)

 ما ديليو اؼبدرس من اعبملة
 ديلي اؼبدرس ثالث صبل فيها كلمة ترتب حبرؼ اؽبمزة مضمومة ٕٔ)
يأمر اؼبدرس جبمع دفًت الطلبة كيفحصو بنفسو خارج الفصل، كإف أمرن  ٖٔ)

الوقت يأمر اؼبدرس الطلبة بتصريف دفاتَتىم بينهم، كيرتب اؼبدرس الرتابة 
 مل مع شرح أخطائهمالصحيحة فبا أماله من اعب

 مث خيتم اؼبدرس التعليم بالدعاء كاغبمدلة ٗٔ)
 

 تم على اػبطوات التالية :ت ،99اجراءات تعليم مادة احملفوظات .7
 يفتح اؼبدرس الدراسة بالسالـ كالدعاء ٔ)
 يراجع اؼبدرس مع الطلبة عن احملفوظة السابقة ٕ)

                                                           
 ٕٙٔٓديسمرب  ٔاؼبقابلة مع األستاذ سهاؿ ؿبفوظ مدرس مادة احملفوظات، يـو اػبميس تاريخ   ٜٜ
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كإف كانت  خيرب اؼبدرس احملفوظة اعبديدة كيأمر اؼبدرس بالنظر إُف الرتاب، ٖ)
 احملفوظة شعرا يأمر اؼبدرس الطلبة بالبحث عن الغناء اؼبناسب بنص احملفوظة

 مث يرتب اؼبدرس احملفوظة على السبورة ٗ)
مث حيفظ اؼبدرس مع الطلبة ما على السبورة كلمة كلمة بالغناء كمسحها كلمة   ٘)

 كلمة
 مث يراجع اؼبدرس من أكؿ النص إُف آخره بالغناء ٙ)
 لرلمات من نص احملفوظةيشرح اؼبدرس معاين ا ٚ)
خيتار اؼبدرس من الطلبة حبفظ نص احملفوظة بغنائو مع شرحها قصد معرفة  ٛ)

 مدل حفظ الطلبة كفهمهم عن اؼبوضوع
 خيتم اؼبدرس الدراسة بالدعاء كالسالـ ٜ)

 
 يتم على اػبطوات التالية :، 100اجراءات تعليم مادة اسإنشاء .8

 يلقي اؼبدرس السالـ (1
 أحواؿ الطلبةقراءة الدعاء كالسؤاؿ عن  (2
 مراجعة اؼبوضوع السابق (3
تفهيم الطلبة عن القواعد يف تروين اعبملة كىذه شبيهة بتعليم القواعد  (4

 النحوية
 يبدأ اؼبدرس كالطلبة يف موضوع جديد (5
 يأمر اؼبدرس الطلبة حبفظ مفردات اؼبوضوع (6
 يرتب كل طالب مفردة كاحدة من اؼبوضوع اليت حفظها (7

                                                           
 ٕٙٔٓديسمرب  ٔاؼبقابلة مع األستاذ شوقي مدرس مادة اسإنشاء للفصل الثامن، يـو اػبميس تاريخ   ٓٓٔ
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 ءالتطبيق كالتدريب على اسإنشا (8
 يفحص اؼبدرس كيقيم إنشاء الطلبة (9

 قراءة الدعاء كالتشجيع من قبل اؼبدرس كبو الطلبة (10
 اناختتاـ (11

اسإسالمي العاؼبي  تزكيةكأما كسائل التعليم اؼبستخدمة يف تعليم اؼبواد العربية باؼبعهد 
 ديرن تقسيمها إُف قسمُت مها:

 لصورة اؼبطبوعةالوسائل التقليدية مثل السبورة كالقلم كبطاقة اؼبفردات كا. أ

 الوسائل العصرية مثل الشاشة كاؼبشالط كاؼبسموعات كاألفالـ العربية. ب

 اإلسالمي تزكيةالمبحث الخامس : تقويم منهج تعليم اللغة العربية في معهد 

 تقويم تعليم اللغة العربية في الفصل .0
كاآلخر ىو يروف التقوًن لتعليم اللغة العربية على اجراءتاف مها تقوًن عملية التعليم  

 تقوًن نتيجة التعليم، كل  بياهنا :
، يقصد منو قياس فعالية اجراءات التعليم اعبارية حىت يعرؼ 101تقوًن العملية (1

 منها اعبوانب اسإجيابية كالسلبية منها، كيروف التقوًن على األمور التالية :
 حضور اؼبدرس. أ
 استيعاب اؼبدرس اؼبادة ككفاءتو يف التدريس. ب

 كاستخدامها كاجراءاهتا اختيار الطريقةج.

                                                           
 ٜٕٔي، ص اؼبنهج الدراسي للعلـو الدينية باؼبعهد تزكية اسإسالمي العاؼب  ٔٓٔ
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 كفاءة اؼبدرس يف اؼبعاملةد.

 كفاءة اؼبدرس يف ترميز أدكات التقوًنىػ.

تقوًن النتيجة، يقصد منو قياس مدل قباح الطلبة يف مشاركة تعليم العلـو الدينية  (2
 102:عربية، كيروف على اعبوانب اآلتيةمن بينها اللغة ال

 لوؾ الطلبة يف الفصلساؼبشاركة الفعالية ك . أ
 انامتحاف اليومي. ب

 الوظيفةج. 

 انامتحاف للنصف الدراسيد. 

 انامتحاف الدراسيىػ. 

كيروف تقوًن اؼبشاركة الفعالية كسلوؾ الطلبة يف الفصل يشتمل على اعبوانب 
 اآلتية :

 اغبضور كانانضباط يف موعده .1
 اقباز الوظيفة مسايرا باشاراهتا .2
 العمل بالصدؽ .3
 العمل الفردم .4
 اناحًتاـ كاألدب .5
 اكف كالقدرة على القيادةالتع .6

                                                           
 الوثائق من ؾبموعة أدكات التدريس  ٕٓٔ
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 تقييمها ينبٍت على اؼبعايَت التالية :كأما 

 البيان الرمز
 جيد جدا / فبتاز أ
 جيد ب
 مقبوؿ ج
 ضعيف د
 ضعيف جدا ق

  

كيقصد بانامتحاف اليومي بأنو انامتحاف الذم أجراه اؼبدرس بعد انتهاء 
ءه على األقل اؼبدرس أدا قبل الدخوؿ إُف موضوع جديد، كعلى معُتموضوع 

مرتُت قبل اداء انامتحاف النصفي، كيتم أداءه يف كقت نسيب عند اؼبدرس حسب 
عماؿ الواجبة اليت كأما الوظيفة ىي األ اػبطة اليت رظبها اؼبدرس يف أكؿ اللقاء.

يعطيها اؼبدرس أثناء اغبصة التدريسية مثل إجابة األسئلة كالتمثيل كاؼبناقشة 
 ف اؼبعهد حيـر اعطاء الطلبة الوظيفة خارج الفصل.كاؼبقابلة مع اؼبدرسُت، أل

نامتحاف النصفي ىو انامتحاف اعبماعي ينفذىا صبيع الفصوؿ يقصد باك 
يف كقت كاحد ربت عبنة يرأسها، كيروف ؿبتول اؼبواد اؼبختربة ىي اؼبواد اليت 

كيروف نتيجة الطلبة فيو ؾبموعة لمها الطلبة خالؿ شهرين كالنصف، يتع
انامتحاف اليومي، كيتم أداءه ربريريا كشفهيا مع مراعاة خصائص  نبنتائجهم م
  لرل مادة.
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حيث  كأما انامتحاف النهائي ىو انامتحاف الذم نا خيتلف كثَتا من
تنفيذه بانامتحاف النصفي كيروف من انامتحاف التحريرم كالشفهي، ككذل  

ن األخَتين من ؿبتول اؼبواد اؼبمحتنة فيو من اؼبوضوعات اؼبدركسة خالؿ شهري
   الدراسي. 

إنا أف عدد األسئلة يف كل اناؿبانُت ـبتلفُت، ألف ؾبموعة األسئلة يف 
أسئلة من نوع متعدد اسإجابة  ٘سؤانا منقسما إُف  ٘ٔ انامتحاف النصفي ىي

سؤانا  ٕٓيتروف من أسئلة عددىا نهائي سؤانا سرديا، كأما انامتحاف ال ٓٔك
كيروف نتيجة الطلبة . 103سؤانا سرديا ٘ٔجابة كأسئلة متعدد اسإ ٘منقسما إُف 

الطلبة يف انامتحاف النهائي ؾبموعة من انامتحاف النصفي كانامتحاف اليومي 
ؼبا حصل على يف كل انامتحانات كيعترب الطالب ناجحا  كانامتحاف النهائي.

 .ٓٓٔأك أكثر من الدرجة القياسية  ٘ٚ اؼبعيارية الدرجة
كيروف  ي اؼبادة " احملادثة" ك"احملفوظات"كأما اؼبواد اليت زبترب شهفيا ى

 : اعبوانب التالية التقوًن على
 فظاغب .1
 الطالقة  .2
 الفصاحة .3
 القواعد .4

 104:أما معيار تقييمها يروف على الدرجات التاليةك   

                                                           
 ديرن  الرجوع إُف "منوذج أسئلة انامتحاف التحريرم النهائي " يف اؼبالحق  ٖٓٔ
 راجع إُف "معايَت تقوًن اؼبادة "احملادثة للفصل الثامن" يف اؼبالحق  ٗٓٔ
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 ٓٓٔإُف  ٜٓجيد يدا : من  -
 ٜٛإُف  ٘ٚجيد : من  -
 ٗٚإُف  ٓ٘ضعيف : من  -
 ٓ٘أقل من ضعيف جدا :  -

 تقويم البرامج اللغوية .6
 يشمل التقوًن إُف الربناؾبُت احملاضرة كتزكيد اؼبفردات :ك 
 ، كيروف على النظامُت مها :105معايَت التقوًن للمحاضرة (1

نظاـ التزكيد، بو يقـو قسم اللغة على أداء الربامج اللغوم الربَت، مثل . أ
 احملاضرة الرربل كمهرجاف اللغة العربية.

لطلبة الضعفاء يف مهارة نظاـ التقوية، بو يقـو مشرؼ اجملموعة تقوًن ا. ب
 اػبطابة كالعرض اللغوم األخر بعد عرضها يف منصة احملاضرة.

 على النواحي التالية : تشتملاعبوانب اؼبقومة، ك ج.

 األداء (2
 الفصاحة (3
 النرب (4
 اؼبالمح (5
  اللغة (6

 
 : يروف التقوًن فيو على ثالثة أنواع، ك 106القاء اؼبفردات (6

                                                           
 الوثائق من معايَت تقوًن احملاضرة  ٘ٓٔ
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 ات ليال قبل النـوالتقوًن اليومي، كذل  دبراجعة حفظ اؼبفرد. أ
 التقوًن األسبوعي، كيتم أداءه كل السبت صباحا بالطريقتُت مها:. ب

 .اناستماع إُف ؿبادثة الطلبةٔ
. اناختبار الشفهي عن اؼبفردات احملفوظة يف األسبوع الرامل من قبل ٕ

 أكلياء الفصوؿ

 ج. التقوًن الشهرم، يروف بانامتحاف اليومي كل األحد بعد الصبح

 ، كذل  باناختبار التحريرم عن صبيع اؼبفردات احملفوظةلنصفياالتقيم د.

 ، كيروف بإجابة األسئلة اؼبصممة من قبل قسم اللغةنهائيالتقوًن ال ىػ.

  ومناقشتها وتقويمها تحليل البياناتالمبحث السادس : 

 أىداف المنهج .0
 يةتزكمعهد أىداؼ تعليم اللغة العربية يف  عرفنا من البيانات احملصولة بأف

اسإسالمي العاؼبي ىو تروين الطلبة القادرين على التعامل اسإجيايب باللغة العربية 
كقراءة الًتاث العريب. كىذا مساير باألىداؼ األساسية للمدرسة الدكلية كىي 
خلق شخصية اسإنساف الذكي كالذم ديرن أف يتنافس كالتعاكف على الصعيد 

األساسي للمعهد يف تروين علماء العاؼبي يف اعبانب، كمساير كذل  باؼببدإ 
نا ديرن تروينو إنا أف يروف لدم الطلبة  حيث كاسعة علوماتؽبم م ُتاؼبسلم

 بية.يل يف العر قدرة على قراءة الرتب الدينية كالًتاث الثقايف األص

                                                                                                                                                               
 فرداتالوثائق من معايَت تقوًن تزكيد اؼب  ٙٓٔ
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تزكيد الطلبة  تزكيةعهد ة أخرل، يريد مصممو اؼبنهج يف مكبعبار 
ىم على التعامل كالتفاعل بالعربية دكليا يف علومات كمفاىيم لغوية عربية تساعددب

مستقبلهم، كغرس اؼبفاىيم على أفرارىم بأف اللغة العربية ىي لغة اتصالية عاؼبية 
كليست  دينية ؿبضة. كيف اعبانب اآلخر، ىم يوجهوف الطلبة على التعارؼ 
ينهم حبضاراهتم األصيلة اسإسالمية كالعلـو الدينية حىت يظهر يف أنفسهم الغَتة بد

كونوا العاَف حبضاراهتم   علماء اؼبسلمُت كقاداهتم الذينكانافتخار دبن سبقوىم من 
 الرائعة.

كرأل الباحث بأف األىداؼ احملدكدة كاضحا من حيث ترصبتها إُف 
األىداؼ اػباصة الثالثة كىي تروين الطلبة القادرين على اناتصاؿ اناجيايب 

العربية، كترصبتها إُف األىداؼ التعليمية كقراءة الًتاث بالعربية كتروين البيئة 
اػباصة يف كل اؼبواد العربية اؼبدركسة. كَف يقتصر األىداؼ على تزكيد الطلبة 
باؼبفاىيم اؼبعرفية فحسب بل كذل  تزكيدىم على تنمية مهاراهتم اللغوية باللغة 

ربسُت العربية مثل القدرة على الرالـ كالقراءة كاناستماع كالرتابة بالعربية، ك 
 سلوؾ الطلبة أثناء الدراسة بل خارجها.

لتعليم العربية  أداة أساسيةاختيار اللغة الفصحى على ذل ، نا بد من ك 
يف ىذا اؼبعهد لعدة أسباب علمية كعملية  كمنهجية، كفيما يلي ؾبموعة من 

 ىذه األسباب، كىي :
ر عريب، إف العامية زبتلف من بلد إُف بلد بل كمن منظمة إُف منظمة يف قط .1

كإمنا ىي صورة أك صور من الرالـ ربمل يف ثناياىا فوارؽ عديدة 
كاختالفات شىت، سواء يف اغبركؼ أك النطق أك الًتاكيب الرالمية حبيث 
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زبلو من خاصة الوحدة اللغوية اليت سبثل العرب من حيث اجملموع كأمة 
 كاحدة.

كتويف حباجاهتم إف الفصحى ىي اليت تليب أغراض اؼبتعلمُت يف ىذا اؼبعهد  .2
على اؼبدل البعيد كالنطاؽ الواسع حبيث نا يصعب عليهم اناستماع إُف أم 
عريب كيف أم بلد كالتفاىم معو يف صورة موحدة أك شبو موحدة، كنا يتعبوف 
 يف فهم العاميات اؼبختلفة ذات السمات احمللية اػباصة ببلد عريب دكف آخر.

قيقي للقرآف كالسنة كالعلـو إف اللغة العربية الفصحى ىي الوعاء اغب .3
ىو تروين الطلبة  تزكيةعهد ، كمن أىداؼ تعليم العربية يف ماسإسالمية

القادرين على فهم العلـو الدينية كاسإسالمية، كجدير بالذكر أف الفصحى ما 
 زالت كنا تزاؿ منهل العلـو كالفنوف كاآلداب

خدمة  تزكيةيف اؼبعهد  إف اختيار الفصحى منطلقا لتعليم اللغة العربية للطلبة .4
عظيمة لإلسالـ كاؼبسلمُت، فإف الفصحى ىي دعامة كربل لوحدة الرياف 
العاَف العريب اسإسالمي كفيو أيضا خدمة ؼبقوماتو الدينية كالثقافية 

 كاناجتماعية كالسياسية.
ىو اعداد الطلبة القادرين  تزكية معهد كاختصارا، يهدؼ تعليم اللغة العربية يف

 يف مستقبلهم دكف النسياف علميا أك سلوكيا مل كالتفاعل الدكِفعلى التعا
 .اغبضرم كالديٍت دباضيهم

 محتوى المنهج .6
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ينقسم  تزكيةعهد ؿبتول منهج اللغة العربية يف م كقد ذكر الباحث بأف
إُف قسمُت أكؽبما تعليم العربية يف الفصل كاآلخر ىو الربامج اللغوية خارج 

 تواىا حسب ىذا التقسيم.الفصل، كلذل  يروف ربليل ؿب
 تعليم اللغة العربية داخل الفصل .أ 

 دركس اللغة العربية (1
ىذا الرتاب يركز على تعليم اللغة العربية بالطريقة اؼبباشرة يف بداية 
موضوعاتو حيث يتم تعليمو باللغة العربية دكف استخداـ اللغة األـ 

الطلبة يف كبالطرؽ األخرل يف اؼبوضوعات تليها. كالرتاب مشهور بُت 
اؼبعاىد بإندكنيسيا ألنو كتاب أساسي للمبتدئُت يف دراستهم اللغة العربية 

 كديرنهم على احملادثة بالعربية كمطالعة الرتب العربية.
بأف مصممو اؼبنهج نالوا ما يريدكنو  باختيار ىذا   كيرل الباحث

الرتاب ألنو مساير حباجات الطلبة اؼببتدئُت لسهولة لغة الرتاب 
سلوب كالًتكيب فيو ككثرة التمرينات اليت ديّرن الطلبة على التدريب كاأل

م اليومية داخل اؼبعهد أك كتطبيق اؼبفردات أك الرلمات يف  حياهت الفردم
 خارجو.

كاألمر الذم ديرن اىتمامو كربسينو ىو تغيَت ترتيب اؼبوضوع الثاين إُف 
اسم األكؿ عن اؼبوضوع الثالث كعرسو. فبعد أف درس الطلبة اؼبوضوع 

، حيسن هبم تعلم اؼبوضوع عن تقسيم اناسم إُف اؼبفرد اؼبذكر كاؼبؤنث
كاؼبثٌت كاعبمع كليس عن جر اناسم كحرؼ ليس الذم ىو الباب الثاين. 
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كذل  قصد استمرار اؼبوضوعات كاتساقها حىت يفهمها الطلبة بسهولة 
 كيًتسخ يف ذاكرة الطلبة إُف أمد طويل.

 النحو (2
رتاب "اؼبيسر يف علم الباستخداـ  تزكيةمعهد دة النحو يف ليم مايتم تع

النحو" تأليف األستاذ رجب. كبشرل عاـ، قد قبح اؼبؤلف يف عرض 
اؼبوضوعات بأسلوب ميسر كمنظمة على طريقة خريطة التفرَت حيث 
ديرن الطلبة بالتعلم الفردم. ككجد الباحث بعض األمور اليت ديرن 

الرتاب اؼبستخدـ مضمونا كشرال كىي عليها لتحسُت  ىتماـكضع انا
 : مفصال حسب الفصوؿ الثالثة

 الفصل السابع : . أ
  اضافة اؼبوضوع اعبديد يف أكؿ الرتاب أك يف مقدمة الرتاب عن

يف  "التعريف بعلم النحو" ألف النحو جديد بالنسبة للطلبة
 الفصل السابع

 سة ِإُف ما بعد درااسإعراب كعالماتو  تأخَت اؼبوضوع الرابع عن
 الفعل حسب زمانو

  تغيَت بعض فحول الرتاب الذم يتروف من مبحث اناسم كلو
دببحث الفعل، حىت يروف لدم الطلبة يف الفصل السابع زادا يف 

 تروين اعبملة الفعلية يف حياهتم.
 الفصل الثامن. ب
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 سبت تدريسها يف الفصل السابع كىي  كجود اؼبوضوعات اؼبرررة
ؼبعرفة كالنررة، ك اسم اؼبفرد عن اسم اؼبذكر كاؼبؤنث، كاسم ا

لقصَتة  كاؼبثٌت كاعبمع، كيرل الباحث بأف نا حاجة يف اعادهتا
 .تزكيةالوقت الدراسي يف اؼبعهد 

   ج.الفصل التاسع
  حذؼ اؼببحث عن اغباؿ كصاحب اغباؿ كتبديلو باؼببحث عن

األظباء اػبمسة حىت يتناسب باؼببحث قبلو عن "اعراب األفعاؿ 
 اػبمسة"

 الصرؼ (3
 الفصل السابع. أ

  اضافة اؼبوضوع اعبديد يف أكؿ الرتاب أك يف مقدمة الرتاب عن
جديد بالنسبة للطلبة يف صرؼ " ألف الصرؼ"التعريف بعلم ال
 الفصل السابع

 الفصل الثامن كالتاسع. ب
  اضافة اؼبوضوع عن التصريف اناصطالحي كاللغوم لفعل

يف الفصل ألف الطلبة الصحيح إما يف الفصل الثامن أك التاسع، 
التاسع مباشرة يدرسوف التصريف اناصطالحي كاللغوم لفعل 
  اؼبعتل دكف الصحيح، مع أف األفعاؿ الصحيحة كثَتة يف العربية

  احملادثة (4
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الفصل السابع، بشرل عاـ يصيب اؼبؤلف ىدفو يف تنظميو كتاب . أ
احملادثة، كيرتب اؼبوضوعات فيو على استخداـ أدكات اناستفهاـ 

احملادثة اليومية، إنا أنو ديرن تبديل اؼبوضوع اػبامس اؼبستخدمة يف 
عن اسإدارة باؼبوضوع عن اؼبطبخ، ألف الطلبة يرونوف يف اؼبطبخ أكثر 
من كجودىم يف اسإدارة. ككذل ، اضافة أدايت اناستفهاـ "كم ك 
مىت" يف اؼبوضوعُت اآلخَتين حىت يرتمل فهم الطلبة يف استخداـ 

 أدكات اناستفهاـ برلها.
لفصل الثامن، مثل يف الفصل السابع يروف ؿبتول كتاب احملادثة ا. ب

على اؼبوضوعات ؽبا عالقة حبياة الطلبة اليومية مع مراعاة الثقافة 
احمللية كالعاؼبية، مثل الباب الثالث كالرابع عن حفظ البيئة كالسياحة 
يروف ؿبتواىا من الظواىر كأمرنة السياحة بإندكنيسيا. كالفصل 

امس عن اؼبدرس كالتعلم يروف فحو اؼبوضوعات من الرابع كاػب
 .تزكيةمعهد اىرة عملية التعليم كالتعلم يف ظ
الفصل التاسع، كخاصة للفصل التاسع يتعلم الطلبة احملادثة من ج.

الرتاب "دركس اللغة العربية اعبزء الثالث"، كيروف اؼبوضوعات 
نا أنو إ  اؼبدركسة منوطة حسب ترتيبات اؼبوضوعات يف الرتاب.

ليس ىناؾ الرتاب اػباص للمعلم كالشريط اؼبرافق لرتاب التلميذ 
 .تزكيةفبا سيزيد توفرىا فعالية تعليم احملادثة يف 

 احملفوظات (5
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إذا احصينا ؾبموع احملفوظات اليت تدرس يف الفصل  الفصل السابع،. أ
ؿبفوظة، كىذه عدد كبَت كيصعب للطلبة حفظها  ٙٚالسابع ىي 

حسب يف األسبوع. كمن حيث تنظيم الرتاب مع توفر اغبصتُت ف
 ٕٚحيتاج إُف التحسُت ألف عدد احملفوظات يف الدراسي األكؿ )

ؿبفوظة، ككذل  ليس يف  ٜٗؿبفوظة( أكثر من الدراسي الثاين بػ
الرتاب قائمة اؼبفردات للنصوص احملفوظة حىت يسهل للطلبة 

  حفظها بأنفسهم.
عشر موضوعا كىذا يتناسب الفصل الثامن، تتضمن اؼبادة من تسعة . ب

دبقدار الزمٍت يف سنة كاحدة كيتالءـ دبستول ذاكرة الطلبة على 
شرل عاـ، ألف موضوعا كاحدا حيتوم من بيتُت إُف ثالث أبيات، 

 كيسهل للطلبة حفظها كمراجعتها.

ج. الفصل التاسع، حيتوم الرتاب من أحد عشر موضوعا مأخوذا من 
ُت إنا أنو نا بد من كضع اناىتماـ أقواؿ الصحابة كاغبرماء الرائع

ىو كركد بعض األقواؿ طويل األبيات كقد يصعب على الطلبة 
  حفظها كمراجعتها.

 
 

 قراءة الرتب (6
، يروف اؼبوضوعات فيو مناسبة حباجة الطلبة من الفصل السابع. أ

حيث مضمونو إنا أنو ديرن اناصالح كالتحسُت يف عرض ؿبتواه 
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ن القصص الرائعة بدنا من اؼبقالة بطريقة القصة كيؤخد ؿبتواه م
 السردية،  ألف الطلبة حيبوف القصة أكثر من السرد كاػبطابة.

الفصل الثامن،  حيتوم الرتاب من اؼبوضوعات نصفها تتعلق . ب
باألمور اليومية حوؿ الطلبة كبعضها عن اؼبوضوعات العامة، كيروف 
أمر  بعض اؼبوضوعات بطريقة سردية كاألخرل بطريقة القصة. كىذا

جيد جبانب الرتاب يتميز بلغتها السهلة فبا يعٍت ذل  بأف اؼبؤلف 
 يفهم مدل قدرة الطلبة يف قراءهتم الرتب العربية.

الفصل التاسع، بشرل عاـ يسَت الرتاب على نفس الطريق ج. 
بالرتاب للفصل الثامن من حيث احملتول كالتنظيم إنا أنو نا بد من 

يراىا الباحث صعبة بالنسبة للطلبة  اناىتماـ ببعض اؼبوضوعات اليت
إما من حيث الرلمات كاؼبفردات اؼبستخدمة فيها، كتل  
اؼبوضوعات مثل "الزعًت كالشطة" ك"اعبمل األعرج "ك"النملة 

 اعبشعة".

 اسإمالء (7
يروف بعض اؼبوضوعات سهلة كمناسبة دبستول الطلبة الذين َف يزالوا 

نتباه إُف ىذه النقاط الثالثة اليت جديدين يف كتابة العربية كلرنو ديرن انا
يراىا الباحث مهما قصد ربسُت قدرة الطلبة يف كتابة العربية صحيحا 

 حسب القواعد اؼبعركفة، كىي :
حسب القاعدة  كتابة األحرؼ اؽبجائية الصحيحةاضافة اؼبوضوع   -

 اؼبعركفة يف أكؿ اللقاء ألف الطلبة جديدكف يف كتابة العربية
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ألف  اؼبفتوحة كالتاء اؼبربوطة رؼ تاءاغب قة كتابةطريتأخَت اؼبوضوع  -
 الطلبة َف يعرفوا خصائص التاء اؼبربوطة يف العربية كَف يفهموىا.

اضافة اؼبوضوع عن كتابة حرؼ األلف كالالـ القمارية كالشمسية  -
 كالفرؽ بينهما

 اسإنشاء (8
حيتوم الرتاب من اؼبوضوعات ؽبا عالقة باغبياة :  الفصل الثامن. أ

عند الطلبة يف اؼبعهد كمنزؽبم إنا أف من اؼبمرن تبديل  اليومية
" باؼبوضوع عن األعماؿ األعماؿ يف اؼبنزؿ كحديقة اغبيواف اؼبوضوع "

اؼبنزيلية فحسب كنا بد من فحص فحول الرتاب كمراجعتها لوركد 
ككجود األخطاء عن  درسو الطلبة يف النحوإشارات اسإنشاء ما َف ي
 معاين بعض الرلمات.

صل التاسع، حيتوم الرتاب من اؼبوضوعات ؽبا عالقة بالطلبة الف. ب
عند ذىاهبم كعودىم إُف اؼبعهد كىذا أمر جيد حىت يفهم الطلبة بأف 
العربية لغة اتصالية، إنا أنو نا بد من انانتباه يف تنظيم عرض ؿبتول 
اؼبادة ألف الطلبة هبذا الرتاب ؾبرد حيللوف الرلمات من فقرات 

حسب اشارات اسإنشاء مثل الوقت كاؼبركب كاغبوار النص ككتابتها 
  كاغبالة كغَتىا.

ككذل  َف يرتمل الرتاب بأكملو حيث َف يرتب اؼبؤلف نص 
اؼبقالة يف اؼبوضوعُت األخَتين باؼبوضوع "األـ ىي أرحم الراضبُت" ك 
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"التعلم ىو أفرح األشياء يف اغبياة" مثل ما فعلو يف اؼبوضوعات 
 قبلهما. 

 رامج اللغويةمحتوى الب .ب 
تروف من ثالثة برامج ىي  تزكيةمعهد الربامج اللغوية يف  بأفكسبق لنا ذكره 

احملاضرة من حيث ؿبتواىا كعرفنا  ة. احملاضرة كتزكيد اؼبفردات كؿبرمة اللغ
حيتوم من األدلة كاناستنباط كالتحليل كالقصة، كَف حيدد اؼبسؤكلوف 

هم. كىذا ما يراه الباحث من موضوعات اػبطبة بل تعود إُف الطلبة أنفس
لزـك النظر ثانية إُف تنظيم ؿبتول احملاضرة، فمثال أف حيدد اؼبسؤكلوف 
موضوعات اػبطبة بناء على مستول اللغوم عند الطلبة، كيروف موضوعات 

 اػبطبة للفصل السابع ـبتلفة عن الفصل الثامن ككذل  الفصل التاسع.
سبا حباجات الطلبة ألهنا ربتوم من كيرل الباحث ؿبتول تزكيد اؼبفردات منا

األظباء كاألفعاؿ اؼبرتبطة حبياة الطلبة داخل اؼبعهد كخارجها، إنا أف الباحث 
يرل كذل  من أمهية تزيد الطلبة باؼبفردات العصرية أك ما تتعلق 
باؼبصطلحات العصرية، حىت يفهم الطلبة بأف العربية لغة متطورة كحية غَت 

 جامدة.
ة اللغة عرفنا بأف العقوبات تنقسم إُف ثالثة أقساـ، كمن ؿبتول ؿبرم

العقوبات للتجوزات اػبفيفة كالوسطى كالثقيلة. كيرل الباحث بأف صبيعها 
عقوبة علمية لغوية حيث يعاقب اؼبتجوزكف أك اؼبتجوزات حبفظ اؼبفردات 
ككتابتها، كاقًتح الباحث لو أف اؼبتجاكز للتجوزات الرربل نا يقتصر على 

كالرتابة فحسب بل كذل  يعاقب بصنع اؼبقالة من اؼبفردات احملفوظة اغبفظ 
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كحفظها أماـ اآلخرين كيقرأ رسالة القرار بأنو اؼبتجوز الثقيل كيعد نفسو أماـ 
 اعبميع بعدـ ترراره ثانية.

كمن أىم النقاط اليت يراىا الباحث نا بد من اىتامها قصد ربسُت عملية 
 ىي : ؿبتواىا كالرتب اؼبقررة فيوحيث تعليم اؼبواد العربية من 

اء مالحظتو  تب اؼبقررة كفحصها ألف الباحث أثننا بد من مراجعة الر .1
كجد األخطاء الرثَتة يف كل كتاب ما تتعلق باألخطاء يف القواعد ككتابة 

 الرلمات غَت مشرلة.كركد  األحرؼ كاعبمل ك
ختيار الصور على كاضعي اؼبنهج أف يراجعوا الرتب اؼبقررة ؽبا عالقة با .2

 .كعرض ؿبتواىا اؼبناسبة كتنظيمات الرتاب
مراجعة اؼبواد اؼبدركسة بالنسبة للطلبة اعبدد يف الفصل السابع، حيث  .3

يرل الباحث بأف اؼبادة قراءة الرتب حيسن تأجيلها إُف الفصل الثامن 
ألف الطلبة يف الفصل السابع جديدكف يف تعلم العربية كليس لديهم  

قراءة الرتاب، كيرفيهم التدريبات يف اؼبادة دركس اللغة كفاءة لغوية يف 
أف العربية كىي أساس لغوم نا بد من الطلبة يف الفصل السابع 

 أحسن استيعاب. يستوعبوىا
ككذل  مراجعة ؿبتول اؼبادة "النحو" ك "الصرؼ" بالنسبة للطبة فصل  .4

السابع، حيث يرل الباحث فيها نا بد من تبسيط اؼبوضوعات كتأجيل 
 تدريسها يف النصف الدراسي الثاين دكف الدراسي األكؿ.
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اضافة اؼبادة "اػبط العريب" يف الفصل السابع، ألف كثَتا من الطلبة رديئة  .5
يف كتابتو العربية ككذل  تشجيع الطلبة الذين ؽبم كفاءة يف كتابة العربية 

 جيدا.
  على كاضعي اؼبنهج توفَت كتاب اؼبعلم كالشريط اؼبسموع جبانب عن .6

كتاب التلميذ "دركس الغة العربية" حىت يسهل للمدرس تعليم الطلبة 
 هبذا الرتاب.

نا بد من مراجعة الرتاب اؼبقرر ؼبادة اسإنشاء يف الفصل الثامن كالتاسع  .7
لوركد األخطاء اللغوية كاؼبعنوية فبا نا ديرن امهاؽبا، ككذل  توجد بعض 

 النحو. ادةماسإشارات اسإنشائية ما َف يتعلمها الطلبة يف 
بة حىت للمحاضرة حيتوم فيو موضوعات اػبطتوفَت الرتاب اػباص  .8

يسهل على الطلبة مراجعة اؼبوضوعات ك كتابة التقرير عن تطورىم يف 
 مهارة اػبطابة

توفَت كتيب اؼبفردات للطلبة حيتوم فيو اؼبفردات كاؼبصطلحات اليومية  .9
 كالعصرية.

من حيث مضمونو يف  تزكية كعلى سبيل اناصباؿ، إف ؿبتول اؼبنهج يف
الرتب اؼبقررة حيتاج إُف مراجعة التحقيق حىت يروف احملتول صحيحا علميا 
ككاقعيا مع مراعة التصميم اعبيد إما يف اختيار الصور أك العبارات اؼبناسبة. 
كجبانب عن ذل  نا بد من تزكيد الطلبة باؼبفردات أك اؼبصطلحات العصرية 

ؿ الفعاؿ يف حياهتم العصرية، كذل  ديرن أداءىا حىت يتمرن الطلبة باناتصا
 أثناء القاء اؼبفردات أك اعطاء العقاب للمتجوز عن القانوف اللغوم.
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 طريقة المنهج .ج 

ؼبدرسوف لرل اؼبواد العربية يف كإف أمعنا الظر إُف اناجراءات اليت يقـو هبا ا
ربية تقليدىا فإهنا ربتوم من الطرؽ اؼبعركفة يف تعليم اللغة الع تزكيةمعهد 

كعصرىا، كمن أجل ذل  يصنع الباحث اعبدكؿ التاِف قصد تقريب القارئ 
 باؼبقصود.

 
 الطريقة اؼبستخدمة اؼبادة الرقم
 اؼبباشرة كالسمعية الشفهية دركس اللغة العربية ٔ
 القياسية كاؼبباشرة النحو ٕ
 القياسية كالقواعد كالًتصبة الصرؼ ٖ
 قواعد كالًتصبةالقراءة كال قراءة الرتب ٗ
 التدريبية كاؼبباشرة كالسمعية الشفهية احملادثة ٘
 القواعد كالًتصبة احملفوظة ٙ
 السمعية كالتدريبية اسإمالء ٚ
 القياسية كالتدريبية اسإنشاء ٛ
 

كبناء على ذل ، يقـو الباحث باستنتاج النتيجة بأف الطرؽ اؼبستخدمة يف تعليم 
 تتروف من الطرؽ العدة التالية : يةتزكاللغة العربية يف اؼبعهد 

 الطريقة اؼبباشرة .1
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 طريقة القواعد كالًتصبة .2
 الطريقة القياسية .3
 الطريقة التدريبية .4
 الطريقة السمعية الشفهية .5

كأما التقنيات أك األسلوب الذم يستخدمها اؼبدرسوف يف اؼبواد العربية تتروف من 
 اناجراءات التالية :

 انالقاء .1
 اؼبناقشة .2
 التدريبات .3
 لقاء القصةا .4
 اغبلقة .5
 العرض .6

كمن أىم النقاط اليت يراىا الباحث نا بد من اىتامها قصد ربسُت عملية تعليم 
 اؼبواد العربية من جانب استخداـ الطريقة كالوسائل التعليمية ىي :

على اؼبدرس للمادة دركس اللغة العربية استخداـ الصور اؼبرئية على  .1
 ربديال من استخداـ بطاقة الصو  شاشةال

ر الطلبة بالتدريبات يف تروين اعبملة على اؼبدرس ؼبادة النحو أف يرث  .2
حسب اؼبوضوعات اؼبدركسة حىت يسهل عليهم تطبيقاهتا كتعويدىا يف 

 ؿبادثتهم اليومية داخل اؼبعهد
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على اؼبدرس ؼبادة الصرؼ أثناء تدريسو للوزف كحفظو مرافقا بالغناء أ  .3
 كموزكنو كيريح الطلبة يف التعلم النغمة حىت يسهل للطلبة حفظ األكزاف

على اؼبدرس ؼبادة الصرؼ أف يرثر الطلبة بالتدريبات يف تصريف  .4
 األفعاؿ حيت يسهل عليهم استخداـ األفعاؿ يف ؿبادثتهم اليومية

ؼبادة قراءة الرتب يف الفصل التاسع تدريب الطلبة على على اؼبدرس  .5
مراقبا حىت يتدرب الطلبة القراءة الفردية كيقتصر دكره يف الفصل مرافقا ك 

 على قراءة الرتب العربية بأنفسهم.
توفرة لرل استخداـ الشاشة كاؼبشالط اؼب  على اؼبدرس ؼبادة احملادثة  .6

كعرض احملادثة األصلية من العرب األصيل حىت  تزكيةعهد فصوؿ يف م
 .الرالـ العريب من ناطقها األصلي يتدرب الطلبة على استماع

 لنصلأثناء شرحو  ربط اؼبوضوعات أف ياحملفوظ كعلى اؼبدرس ؼبادة .7
 بُت أسرتو. كأيف اؼبعهد حياهتم باغبياة اليومية لدم الطلبة إما 

لتدريبات من اغبرم اموضوع ديرن للمدرس يف مادة اسإمالء أف جيعل  .8
يات كاألحاديث القصَتة، حىت يستفيد الطلبة من حرمها القصَتة أك اآل

 الرائعة
ريقة اليت يستخدمها اؼبدرس ؼبادة اسإنشاء ىي نفس رأل الباحث بأف الط .9

الطريقة اؼبستخدمة يف مادة النحو، كىذا السبب عائد إُف كركد بعض 
 اسإشارات اسإنشائية اليت َف يدرسها الطلبة يف اؼبادة النحو. 

مربؾبة زبطيطا كتطبيقا حىت  تزكيةيروف الطرؽ اؼبستخدمة يف كبشرل عاـ، 
داؼ اؼبادة كخصائصها مع مراعاة نفس الطلبة يروف الطرؽ مالئمة بأى
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كاحًتامهم. إنا أف الباحث يرل أثناء مالحظتو كمقابلتو مع بعض اؼبدرسُت بأف 
بعض الطرؽ اؼبستخدمة نا تسَت فعالة من حيث مراعاة فردية الطلبة، كذل  
بسبب تعدد مسول اؼبعرفة كخلفية الطلبة يف فصل كاحد، كيروف يف فصل كاحد 

  ة باؼبستول العاِف كاؼبتوسط بل األدىن.من الطلب
 تقويم المنهج .د 

بعد أف حصل الباحث على البيانات تتعلق بعملية تقوًن تعليم اللغة العربية يف 
يرل الباحث بأف التقوًن يروف على العنصرين اؼبختلفُت، أكؽبما التقوًن  تزكيةاؼبعهد 

لطلبة الذين يدرسوف من قبل من اعبانب القائم بالتدريس كىو اؼبدرسوف كالثاين ىم ا
 اؼبدرسُت. 
عرفنا بأف التقوًن نا يقتصر  ا دليل مالحظة أداء اؼبدرس يف اؼبالحقكإذا تأملن

فحسب بل كذل  اعبانب الوجداين كالنفس اغبركي،  اللغوم  على اعبانب اؼبعريف
 كحيتوم على الرفاءات األربعة األساسية عند اؼبدرسُت:

قدرة اؼبدرس يف تفهيم الطلبة كاعداد التدريس كىي ، الرفاءة التدريسية .1
 كأداءه كتقوًن نتيجة التعليم كتنمية الطلبة يف اظهار مواىبهم اؼبرمونة

كىي القدرة يف تشخيص الشخصية الثابتة كاؼبستقرة ، الرفاءة الشخصية .2
 كالناضجة كاغباكمة كقدكة للطلبة باألخالؽ الرردية

س يف التعامل كالتفاعل مع الطلبة كىي قدرة اؼبدر ، الرفاءة اناجتماعية .3
 .كرجاؿ الًتبويُت كأكلياء الطلبة كاجملتمع

كىي الفهم الدقيق للمادة اؼبدركسة تشمل ؿبتول اؼبنهج ، الرفاءة األىلية .4
 اعبارم يف اؼبدرسة كمروناهتا كمنهج حبثها.
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ككذل  يف تقوًن الطلبة، حيث يشمل التقوًن اعبوانب الثالثة معرفيا ككجدانيا 
ل فسا حركيا. كالتقوًن اؼبعريف يشتمل من اناختبارات اعبارية داخل الفصل عادة مثكن

، كالتقوًن الوجداين يشمل نهائيكانامتحاف ال النصفير اليومي كانامتحاف اناختبا
مواقف الطلبة أثناء مشاركتهم يف عملية التعليم كالتعلم داخل الفصل مثل اؼبشاركة 

يف الربامج اللغوية خارج الفصل مثل كأصدقائهم كالسلوؾ كبو اؼبدرس  الفعالية
كأداء اغبوار خارج الفصل. كأما النفس اغبركي يروف عادة يف  تفاعلهم يف احملاضرة

ياـ باػبطبة أماـ الربامج اللغوية مثل احملاضرة كاغبوار، حيث يتدرب الطلبة على الق
 كخجل.كالتدريب على الرالـ بثقة تامة دكف خوؼ  اؼبشاىدين الرثَتين

ديرن  يف اؼبالحق النصفي أك النهائيكإذا رأينا منوذج األسئلة يف انامتحاف 
اؽبـر  الصنف األكؿ كالثاين كالثالث من نبٍت علىاستخالص أف األسئلة اؼبعركضة ت

. كمثال يف األسئلة ربت اؼببحث )أ( يروف مفتاح األسئلة ىو "اخًت" مع أنو  بلـو
الذكر. مث إذا تأملنا  مستول ـر بلـو كىواؽبمن من كلمات اؼبؤشرات للصنف األكؿ 

الرلمة اؼبفتاحية يف السؤاؿ )ب( كىو "غَت العبارات" فإهنا تطالب من الطلبة فهم 
السؤاؿ كاسإجابة كىذا من مؤشرات الصنف الثاين كىو "مستول الفهم. كأما يف 
ىذا السؤاؿ )ج( كىو كلمة "أجب" تتطلب من الطلبة بأداء اسإجابة الصحيحة ك 

ىو الصنف الثالث من اؽبـر  يعٍت التطبيق اؼبباشر كتابيا من جانب الطلبة ، كالتطبيق
.  بلـو

كأما يف ؾباؿ الوجداين يروف التقوًن فيو على صبيع األصناؼ اػبمسة من اؽبـر 
بلـو كىي اناستقباؿ كرد الفعل كالتقييم كاسإدارة كاغبيوية.  كأما اجملاؿ النفس اغبركي 

فيو على الصنف األكؿ كالثاين من تصنيفات بلـو كىو التقليد الذم  يروف التقوًن
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من مؤشراتو ىو اؼبالءمة كالتغيَت كربديد اؼبراف كاؽبيئة، كاآلخر ىو التالعب الذم 
 عرض كالتحليل كالتصميم كاناصالح.من مرشراتو ىو ال

أف عملية عرفنا ب يف اؼبالحقيف بعض اؼبواد العربية  إُف نتيجة الطلبة رجعناكإذا 
يعترب ناجحا ألف اؼبعدؿ العاـ لرل فصل أكثر من  تزكيةم يف اؼبعهد التعليم كالتعل

، كإف كاف من بُت الطلبة حصل على النقاط ٓٛاؼبعدؿ اؼبعيارم للمجموعة كىو 
إُف أدناه. كيرل الباحث بأف ىذا النجاح  ٘ٚأقل من اؼبعدؿ اؼبعيارم الفردم كىو 

للغوية اؼبصممة كفعالية التقوًن اليومي كاألسبوعي حيث عائد إُف فعالية الربامج ا
يتدرب الطلبة يف كل أكقاتو من حُت إُف حُت حىت يتعودكا على اجراء انامتحاف 

 .باستعداد كامل كثقة تامةالنهائي أك  النصفي

شامل كيترامل بعضها ببعض حيث  تزكيةكديرن أف نستخلص بأف التقوًن يف 
يف آخر الدراسي من ؾبموعة النتائج اليت حصل عليها يروف ربديد نتائج الطلبة 

الطلبة خالؿ يف عاـ دراسي كاحد كحيتوم على اعبوانب الثالثة كىي اؼبعرفية 
كاؼبهارية كالوجدانية. كلرننا نا ديرن أف نغفل عنو بأمهية التقوًن قبل أداء التعليم أك 

يف العربية، حىت يسهل  ما نسميو بالتقوًن التصنيفي لتحديد كفاءة الطلبة اللغوية
 اء التدريس يف كل فصل من الفصوؿ.للمدرس ربديد اؼبواد كالطرؽ اؼبستخدمة أثن

ككذل  يرل الباحث من أمهية اتاحة األكقات اؽبادئية ليستعد الطلبة مقابلة 
انامتحاف فرريا كجسميا كنفسيا حىت يتفرغ الطلبة باؼبراجعة ألهنم يدرسوف اؼبواد 

العربية كالعلـو الدينية كالعمومية مثل الرياضيات كالفيزياء كالطبيعة  الرثَتة من بينها
 كغَتىا. 
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 الفصل الخامس 

 التوصيات والمقترحاتنتائج البحث و 

 نتائج البحث . أ

بعد أف أجرل الباحث اجراءات البحث اؼبخطوطة من بدايتها إُف آخرىا يف اؼبعهد 
ات كالبيانات عن منهج تعليم اللغة تزكية اسإسالمي العاؼبي، حصل الباحث بعض اؼبعلوم

 حث التالية :يو سبرنو على اسنتنتاج نتائج البالعربية ف

إف أىداؼ منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد تزكية اسإسالمي العاؼبي ىو تروين  .1
الطلبة القادرين على اناتصاؿ الفعاؿ بالعربية كالقادرين على قراءة تراث العربية 

ىداؼ مناسب دبعيار الصدؽ حيث يفصل األىداؼ إُف كىذه األ القددية.
األىداؼ العامة كاػباصة من تعليم اللغة العربية. ككذل  يتناسب األىداؼ 
دبعيار الشموؿ كالترامل، ألف األىداؼ تراعي تطورات الطلبة يف جوانبها الثالثة 

الثالثة ىي اؼبعرفية كاؼبهارية كالوجدانية كتنبٍت على التوازف بُت ىذه اعبوانب 
 ناعداد الطلبة يف مواجهة حياهتم اغباضرة كاؼبستقبل.

إف ؿبتول منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد تزكية اسإسالمي العاؼبي يتروف من  .2
القسمُت أكؽبما ؿبتول تعليم اللغة العربية داخل الفصل اليت اجريت يف حصيت 

اضرة كتزكيد اؼبفردات كؿبرمة الصباح كاؼبساء، كالثاين ىو الربامج اللغوية، مثل احمل
  اللغة.
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كبعد اناطالع اؼبستمر يرل الباحث بأف ؿبتول اؼبنهج لتعليم اللغة العربية 
بتزكية يتناسب دبعيار يف جانب كنا يتناسب يف جانب آخر. يرل الباحث بأف 
احملتول َف يستوؼ معيار الصدؽ ألف ؿبتول اؼبواد الدراسية يف الفصل َف يتم 

لها أك يتم تعليمها مضطرا، كيف اؼبفردات َف يتم تصميمها مسبقا فبا تعليمها ك
جيعل اؼبفردات اؼبدركسة غَت منظمة حسب اؼبوضوعات فبا جيعل اؼبفردات 
مفررة كيسهل نسياهنا. ككذل  يف احملاضرة لوجود بعض الطلبة َف يتقدـ أماـ 

صة اؼبتوفرة من األخرين للخطابة أك حامل الربامج، كالسبب يعود إُف نقصاف اغب
حيث يروف احملاضرة بثالث لغات ىي العربية كاناقبليزية كاسإندكنيسية يف ساعة 

كَف يستوؼ احملتول معيار األمهية يف ترسيخ اغبس دقيقة( يف األسبوع.  ٓٙ)
يستوؼ معيار  رديئة يف التنظيم كَف اعبماِف لدل اؼبتعلم ألف أغلب الرتب اؼبقررة

يف الرتب اؼبقررة كَف ينل الطلبة  ات كاؼبصطلحات العصريةالعاؼبية لنقصاف اؼبفرد
 اؼبصطلحات العصرية يف حصة تزكيد اؼبفردات.

معهد تزكية اسإسالمي العاؼبي يروف من الطرؽ طريقة تعليم اللغة العربية يف إف  .3
العدة اؼبعركفة يف تعليم اؼبواد العربية مثل اسإلقائية كاؼبباشرة كالقواعد كالًتصبة 

ية الشفهية كالقياسية كالتدريبية مع مراعاة اػبطوات اؼبضبوطة يف خطة كالسمع
 ه.يسية بعناصرىا كاناختتاـ بعناصر التدريس من اؼبقدمة بعناصرىا كالعملية الرئ

إنا أف الباحث يرل بأف الطريقة اؼبستخدمة يف تزكية َف تستوؼ معيار 
م اؼبدرسُت فبا يعٍت اؼبربؾبة حيث َف ترن الطريقة مرسومة يف خطة التدريس لد

ذل  يتم عملية التعليم صدفة دكف خطة كاضحة، ككذل  َف تستوؼ معيار 
الفعالية ألف عملية التعليم اعبارية تروف على مركزية اؼبدرس حيث يروف اؼبدرس 
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رجل فعاؿ كحده دكف الطلبة ككثَت ما يروف دكر اؼبدرس ملقي اؼبعلومات فبا 
علم الذايت. ككذل  َف تستوؼ الطريقة معيار يؤدم إُف قلة دكر الطلبة يف الت

الفردية ألف التعليم يتم أكثرىا دبجرد تلقي اؼبعلومات من اؼبدرس إُف الطلبة 
كليست على أساس الوظيفة سبرن الطلبة على البحث كالتحليل بينهم. مث َف 
تستوؼ الطريقة معيار التنوع ألف اؼبدرس َف يراع الفركؽ الفردين بُت الطلبة 

سبب يعود إُف ربديد أقساـ الطلبة بالنتائج العامة يف انامتحاف التصنيفي يف كال
 صبيع اؼبواد الدينية كاللغوية كالعمومية فبا تؤدم إُف عدـ فعالية التعليم اعبارم. 

كأما الوسائل اؼبستخدمة فيو مرونة من الوسائل التقليدية مثل السبورة كالقلم  .4
لشاشة كاؼبشالط كاؼبسموعات كغَتىا، حيث كالصورة، كالوسائل العصرية مثل ا

إنا أف الباحث يرل  يتم استخدامها حسب ما تالئم طبيعة اؼبادة اؼبدركسة.
بشرل حيقق فعالية  بة اعبددمناسبة ؼبستول الطل استخداـ الوسائل فيو غَت

خدمة عادة تروف عرب شاشة ك مشالط  ألف الوسائل اؼبست ،الطالب كإجيابيتو
 الوسائل اليت تشجعهم إُف اغبركات كاللعبة.يعجبهم كمن مث 

عن اعبديد يف ككذل  يرل الباحث بأف اؼبدرسة جامدة كَف تبحث 
رغم أف  الوسائل التعليمية ؼبسايرة التطور السريع يف ؾبانات اؼبعرفة اؼبختلفة

كإُف ىذا اغبُت، يعتمد اؼبدرسوف يف تزكية على  .الوسائل فيها عصرية الصفة
ة اؼبرئية عرب الشاشة كمررب الصوت دكف البحث عن الربامج الوسائل الصوتي

اؼبساعدة األخرل مثل برامج اللعبة كاأللغاز كغَتىا من الربامج اللغوية العصرية 
 اليت سبرن على ربفيز غَتة الطلبة كبو تعلم اللغة العربية.
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قسيمن إف تقوًن تعليم اللغة العربية يف معهد تزكية اسإسالمي العاؼبي ينقسم إُف  .5
من حيث اؼبضموف، أكؽبما تقوًن العملية كاألخر تقوًن النتيجة، كمن حيث الزماف 

إنا أف ينقسم التقوًن إُف التقوًن اليومي كاألسبوعي كالنصف الدراسي كالدراسي. 
الباحث يرل بأف التقوًن اعبارم يف معهد تزكية َف يستوؼ معيار اناستمرار من 

عليم كالتعلم أك ما نعرفو بانامتحاف التصنيفي حيث َف يسبق التقوًن عملية الت
اػباص للمواد العربية، فبا يؤدم إُف تفاكت مستول الطلبة يف فصل كاحد. 
ككذل  التقوًن َف يراع معيار اسإنسانية لنقصاف األكقات اؼبتوفرة للتعلم كاؼبراجعة 

ا كليس كيعود السبب إُف كثرة الربامج اؼبعهدية اليت جيب على الطلبة القياـ هب
 لدم الطلبة أياـ ىادئة للمراجعة قبل انامتحاف.

 التوصيات والمقترحات . ب

بناء على نتائج البحث كمالحظة الباحث كمقابلتو مع القائمُت بتعليم 
ككذل  من الوثائق اؼبساعدة، يود الباحث تقدًن بعض  تزكيةالعربية يف اؼبعهد 

كاضعوا اؼبنهج كاؼبدرسوف فيو على التوصيات كاؼبقًتحات اآلتية غاية أف يستفيد منها 
 شرل خاص كصبيع رجاؿ الًتبوين على شرل عاـ، كىي :

اعادة تشجيع الطلبة كبو اللغة العربية كتفهيمهم بأف العربية لغة عاؼبية  .1
كعلمية إما بعقد الندكات أك احملاضرات تبحث فيها أمهية اللغة العربية 

 غَتهتم لتعلمها.كمرانتها العالية حىت يزيد طموحات الطلبة ك 
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من  تزكيةنا بد للمسؤكلُت عن مسَتة تعليم اؼبواد العربية يف اؼبعهد  .2
مراجعة الرتب اؼبقررة كفحصها كربقيقها ثانية لوركد األخطاء الشائعة 

 ناديرن اسإعفاء عنها إما من حيث القواعد كالرتابة كالتنظيم.
اؼبواد العربية  اقًتح الباحث بعقد احملاضرات كالتدريبات اػباصة ؼبدرسي .3

حىت يفهم اؼبدرسوف مناىج تعليم العربية اؼبعركفة من تقليدىا كعصرىا، 
أغلبيتهم متخرجوف يف  تزكيةكذل  ألف مدرسي اؼبواد العربية يف 

اعبامعات اسإسالمية بشرؽ األكسط كَف يذكقوا طعم اؼبادة طرؽ التدريس 
 كخطواهتا يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا.

 بد للمسؤكلُت عن مسَتة الربامج اللغوية من اناىتماـ الشديد يف نا .4
مراقبة استخداـ الطلبة اللغة العربية خارج الفصل أك بعبارة قصَتة "مراقبة 
البئية العربية" بُت الطلبة، كذل  ألف الباحث يرل كثَتا من الطلبة 

 ـ بدنا من العربية خارج الفصل.يتحدثوف بلغتهم األ
ث بتغيَت طريقة التقوًن للمادة "قراءة الرتب العربية" بشرل اقًتح الباح .5

خاص من اناختبار التحريرم إُف اناختبار الشفهي حىت  يعرؼ اؼبدرس 
مدل كفاءة الطلبة يف قراءهتم النصوص أك اؼبقانات العربية مع فهمها 

 كشرحها.
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 الخاتمة

احث ىذا البحث العلمي اغبمد هلل رب العاؼبُت كبربكتو كرضبتو كفضلو قد أقبز الب
اسإسالمي العاؼبي )دراسة كصفية  تزكيةربت اؼبوضوع "منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد 

ربليلية تقوديية(، كذل  لترملة الشركط الواجبة للحصوؿ على درجة اؼباجستَت يف قسم 
 راىيم مانانج.تعليم اللغة العربية كلية الًتبية باعبامعة اسإسالمية العليا مونانا مال  إب

كاعًتؼ الباحث بأف ىذه البحث نا خيلو من اؼبسائب كالعيوب لقصور العلـو 
كاؼبعارؼ لدم الباحث مع الرجاء من األساتذ كاألساتذة كاألصدقاء دبسامهة النقداتت 
كاناقًتاحات كاناصالحات حىت يروف البحث أحسن كأكمل. كعسى اهلل أف يرتب 

ث كأف ينفع للباحث نفسو كعبميع من يهتم باألمور للباحث خَتا برتابتو ىذا البح
 …الًتبية على شرل عاـ 
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 (ٕٔٔٓغَت منشورة، )مانانج: اعبامعة مونانا مال  إبراىيم اسإسالمية اغبرومية، 

القاىرة، دار النهضة العربية، التدريس، مهارات جابر عبد اغبميد كآخركف، 
ٜٕٔٛ 

 طبعةمنهج اللغة العربية : للمدارس اسإسالمية من الطراز العاؼبي، ديوم ضبيدة، 
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 ( ٕ٘ٓٓ)عماف: الشركؽ، منهجها كطرائق تدريسها الطبعة األكُف، 

، دار السالـ الًتبية اسإسالمية كفن التدريسطويلة، عبد الوىاب عبد السالـ، 
 ىػ ٛٔٗٔالقاىرة،  –للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتصبة 

نظريات التعلم كتطبيقاهتا ىف علـو اللغة اكتساب اؼبهارات عبد اجمليد عيساين، 
 ـ(ٕٔٔٓغبديث، ، الطبعة األكُف )القاىرة: دار الرتاب االلغوية األساسية
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 (ٜٜٚٔ)رياض:عمدة شؤكف مرتبة جامعة الرياض، 

اؼبرجع يف مناىج علي أضبد مدكور ك رشدم أضبد طعيمة كإدياف أضبد ىريدم، 
 ـ( ٕٓٔٓ)القاىرة : دار الفرر العريب، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، 
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ٜٔٛٙ) 
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 الوثائق من نماذج أسئلة االمتحان النهائي

 

 

 

 





 

 



َجابََة الصَِّحْيَحَة ِمَن ْاأَلْسِئَلِة َاْْلتَِيِة !  أ. ِاْختَـْر َاإْلِ

 . .....؟ َلُو َمْرَتبه ٔ

 اَعِة؟ج. َماَذا لِْلقَ       أ. َماَذا لِْلَفْصِل؟    

 د. َماَذا لِلسَّاَحِة؟     ب. َماَذا لِْلُحْجرَِة؟    

 . .....؟ ؽَبَا ِكَساَدةه ٕ

؟      أ. َماَذا لِْلُبْسَتاِف؟      ج.  َماَذا لِْلَحَماـِ

 د. َماَذا لِْلِفَناِء؟      ب. َماَذا لِْلَقاَعِة؟    

 . .....؟ نَػَعْم ُىَو َلوُ ٖ

 ج. َىِل الِوَساَدُة لِلُغْرَفِة؟     اَحِة؟أ. َىِل الَزْىرَُة لِلسَّ     

 د. َىِل الػَمْرَتُب لِْلَفْصِل؟    ب. َىِل الُررَّاَسُة لِْلَمْحَفَظِة؟   

 دقيقت 90:      الوقت     دروس اللغت :  الدرس

 20:  عدد السؤال      السابع:  الفصل

 :مالحظة

 أجب جميع ألاسئلت.1

 اكتب شخصيتك كاملت.2

 أجب ألاسئلت مناسبا إلشارة إجابت ألاسئلت.3

 ادع هللا قبل إجابت ألاسئلت.4



 
 

 

 

 . .....؟ نَػَعْم ِىَي ؽَبَاٗ

 ج. َىْل الِفَناُء لِْلَقاَعة؟     أ. َىْل الػِمْمَحاُة ِلَعاِئَشة ؟      

 د. َىْل الِفْرَجاُر ِلَفاِطَمة؟     ب. َىْل الصَّْحُن أِلَضْبَد؟     

 . .....؟ ُىَو لِلتػِّْلِمْيذِ ٘

 ؟ ج. لِػَمْن الِفْرَجار     أ. لػَِمْن اػبَرِْيطَُة ؟      

بَّاَسُة؟       د. لػَِمْن الػَمْدَرَسُة؟     ب. لػَِمْن الدَّ

 ب. َغيـِّْر الِعَبارَات اْلتَِية َكَما ِفى النَُّمْوَدج !

رُ  ِعَبارَةُ ال الرَّْقمُ   التَػْغِييػْ

 ِفْيِو َمْرَتبه  َمْرَتبه  الَفْصلِ ىِف  ٔ

  قَػَلمه  الػَمْرَتبِ َعَلى  ٕ

  ُكْرِسي    َفْصلِ لِلْ  ٖ

  ِكَساَدةه  ْلُحْجرَةِ لِ  ٗ

  َسْقفه  الِباَلطِ فَػْوَؽ  ٘

  ُبْسَتافه لِفَناِء َجاِنَب ا ٙ

 

 ج. َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة اْلتَِيِة !

َقَلُة ىِف ؿَبَْفظَِتَ ؟َىْل الػمِ  .0  نػْ

 أَْيَن ُكرَّاَسُتَ ؟ .6



 
 

 

 

 َماَذا َعَلى َمْرَتِبَ ؟ .3

 َمْن ىِف ُحْجَرِتَ ؟ .4

 لػَِماَذا َتْذَىُب ِإَُف الػَمْقَصِف؟ .5

 أَْيَن اأُلْسَتاُذ؟ .6

 ؟َىْل لِْلبَػْيِت َسْقفه  .7

 َمْن ىِف الػَمْطَبِخ؟ .8

 َماَذا ىِف اعبَْيِب؟ .9

 لػَِمْن تِْلَ  الػِمْرَنَسُة؟ .10

  



 
 

 

 

 ائق من معايير تقويم االمتحان الشفهيالوث

الجوانب  الرقم
 المقيمة

6 1 1 2 

حفظ اؼبوضوع  اغبفظ ٔ
صحيحا كجيدا 
كيتالءـ دبعناه 

 الصحيح
 

حفظ اؼبوضوع 
صحيحا 

كجيدا كشبو 
التالـؤ دبعٌت 

 اؼبوضوع

حفظ اؼبوضوع 
صحيحا 

كجيدا كعدـ 
التالـؤ دبعٌت 

 اؼبوضوع

عدـ حفظ 
اؼبوضوع كعدـ 
ٌت التالـؤ دبع
 اؼبوضوع

استخداـ اللغة  الطالقة ٕ
الطليقة كعدـ 

  الًتدد

استخداـ اللغة 
شبو الطليقة 
 كعدـ الًتدد

استخداـ اللغة 
شبو الطليقة 

 مع الًتدد

استخداـ اللغة 
الغَت الطليقة 

 مع الًتدد

اللغة فصيحة  الفصاحة ٖ
 ككضيحة

اللغة فصيحة 
 كغَت كضيحة 

اللغة شبو 
فصيحة كشبو 

 كضيحة

غَت اللغة 
فصيحة كغَت 

 كضيحة

القواعد الصرفية  القواعد  ٗ
كالنحوية صحيحة 

 كجيدة

القواعد 
الصرفية 
كالنحوية 
صحيحة 

 كشبو جيدة 

القواعد 
الصرفة 

كالنحوية شبو 
صحيحة 
 كشبو جيدة

القواعد 
الصرفية 
كالنحوية 

 خطيئة كرديئة

 ٗ ٛ ٕٔ ٙٔ اجملموع




 
 

 

 

  



 
 

 

 

 الوثائق من نتيجة التعلم

 ح الطلبةنسبة مئوية لنجا . أ

انعام انمعذل انكتة قراءج انمفرداخ   انرقم انفصم اإلمالء انمحادثح انخطاتح 

أ السابع 84 96 89 90 100 91.87  1 

ب السابع 83 100 79 100 100 92.50  2 

ج السابع 100 100 88 100 100 97.50  3 

د السابع 88 100 92 100 75 90.83  4 

ـه السابع 87 100 100 100 100 97.33  5 

و السابع 86 100 93 71 93 88.57  6 

 
 
 نسبة مئوية للنقاط العاِف. ب

انعام انمعذل انكتة قراءج انمفرداخ   انرقم انفصم اإلمالء انمحادثح انخطاتح 

أ السابع 98 97 99 91 100 91.80  1 

ب السابع 98 93 97 93 100 94.16  2 

ج السابع 95 97 100 96 100 95.46  3 

د السابع 96 99 98 96 100 97.44  4 

هـ السابع 92 100 97 99 100 97.40  5 

و السابع 96 93 65 96 99 93.40  6 

 

 نسبة مئوية للنقات الدنيئةج. 

انعام انمعذل انكتة قراءج انمفرداخ   انرقم انفصم اإلمالء انمحادثح انخطاتح 

أ السابع 69 75 75 64 75 74.73  1 

ب السابع 71 79 70 78 75 75.54  2 

ج السابع 78 88 70 79 75 79.56  3 

د السابع 69 81 75 77 50 72.00  4 

هـ السابع 70 81 80 79 75 81.50  5 

و السابع 69 82 65 69 70 73.30  6 

 

 



 
 

 

 

 

ANALISA HASIL UJIAN TENGAH SEMESTER BAHASA ARAB PARALEL 

TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL MALANG 

TAHUN AJARAN 6105-6106 
 

 
 

     Tabel 0: Proentasentase Ketuntasan Paralel (%) 
  No Kelas Qiroah Muhadatsah Mufrodat Insya RT6 

1 VIII A 91.30 95.65 82.61 95.65 91.3 

2 VIII B 86.96 95.65 69.57 78.26 82.6 

3 VIII C 86.36 100.00 77.27 81.82 86.4 

4 VIII D 81.25 100.00 68.75 81.25 82.8 

 
 86.47 97.83 74.55 84.25 

 

 
 

     Grafik 0: Proentasentase Ketuntasan Paralel (%) 
   

 
 

 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
 
Tabel 6: Nilai Tertinggi Paralel 

   No Kelas Qiroah Muhadatsah Mufrodat Insya RT6 

1 VIII A 97.78 93.40 100.00 97.80 97.2 

2 VIII B 98.63 97.20 100.00 98.50 98.6 

3 VIII C 96.95 97.25 100.00 96.65 97.7 

4 VIII D 97.18 100.00 100.00 90.80 97.0 
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Grafik 6: Nilai Tertinggi Paralel 

 

 
 

 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     Tabel 3: Nilai Terendah Paralel 
   No Kelas Qiroah Muhadatsah Mufrodat Insya RT6 

1 VIII A 68.75 81.80 62.00 76.90 72 

2 VIII B 70.63 81.50 24.00 65.00 60 

3 VIII C 63.73 76.00 58.00 72.20 67 

4 VIII D 66.03 82.30 25.00 53.50 57 

 
 

     Grafik 3: Nilai Terendah Paralel 
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 معايير تقويم المحاضرةالوثائق من 

 055 – 55أ=  05 -05=  -أ  05 – 05ب+ =  05 – 05ب =  05 – 05ب =  05ج = 
الجوانب 

 المقومة

الرق

 م

عدمالثقةوال

 يشبةالخطابة

عاديدون عاديوعدمالثقة

الخصوصية

 

ذاتخصوصيةفي

اطاراإلشارات

 فحسب

ذاتخصوصية

يةفيوصذاتخص ولكنهاغيرظاهرة

 اءاألد
 األداء

1 

الصوت

 منخفضجدا

النطقغير

 واضحجدا

الصوت-

منخفضجدا

النطقشبه-

المبهم

 

كثرةاألخطاء-

فيالنطق

الصوتغير-

صريح،وبعض

الصوتغير

 مسموع

 

وجوداألخطاءفي-

النطقواصالحها

مباشرة

الصوتمسموع-

 ولكنهغيرصريح

الخطأفيالنطق-

 النطقصريح-

واضحالنطق-

 النطقصريح-
 الفصاحة

2 

النبرغير

متسقتماما،

وعالمةالنقطة

والفاصلةغير

 واضحة

النبريشبهالقراءة

تماما

 

النبرأكثرهيشبه

 القراءة

 

النبرمثلالقراءة

 أحيانا

نسبةقليلةمن

 النبريشبهالقراءة

النبرصحيح

ومتنوع
 النبر

3 

الجمودوعدم

المالمح

والحركات

يةالجسم

وحركاتالعين

 معالمشاهدين.

 المالمحناقصة

الحركات

 الجسميةنادرة

عدمالتعاملمع

 المشهدينبالعين

 

المالمحناقص-

الحركات-

الجسميةنادرة

التعاملمع-

المشاهدينبالعين

 ناقص

المالمحيتالءم-

بالمحتوىأحيانا

الحركاتالجسمية-

نادرة

عدمالتعاملمع-

 بالعينالمشاهدين

يتالءمالمالمح-

بالمحتوىأحيانا

أداءبعض-

حركاتالجسم

التعاملمع-

 المشاهدينبالعين

يتالءم -

المالمح

بالمحتو

 ى

حركات -

الجيم

 متنوعة

التعامل -

مع

المشاهد

ينبالعين

 المالمح

4 

 التعبيرمبهم
الصعوبةفي

 التعبير

دوناألسلوب

واختيارالكلمة

 المناسبة

ولكندوناألسلوب

 الكلمةجيدة

جودةاألسلوب

جيدة،ولكنه

اختيارالكلمةغير

 مناسبة

جودةالكلمة

 واألسلوبجيدة
 اللغة

5 





 
 

 

 

 دنيم مالحظح انثاحث 

No Aspek Observasi Keterangan  

1.  Isi bahan ajar sesuai dengan 

kebutuhan dan tingkat kemampuan 

belajar siswa 

Perlu revisi ulang berkaitan dengan isi 

bahan ajar karena ada beberapa materi 

yang kurang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan siswa, seperti buku 

modul nahwu, shorof, muhadatshah, 

qira’atul kutub 

2.  Bahan Ajar (buku) yang digunakan 

bagus dan sesuai standart penulisan 

yang benar 

- Perlu revisi ulang berkaitan dengan 

teknik penulisan dan penyajian materi 

karena ditemukan beberapa kesalahan 

dalam beberapa buku, seperti buku 

modul nahwu, shorof, muhadatshah, 

qira’atul kutub 

- Perlu adanya pengadaan buku 

pendukung seperti buku guru al 

arabiyan lin nasyiin  

3.  Alat & media pembelajaran yang 

lengkap 

Alat/ media pembelajaran lengkap 

seperti; White Board, Gambar, LCD, 

Proyektor, Sound System, Jaringan 

Internet, Laptop 

4.  Keaktifan guru dalam mengajar  Memantau kehadiran guru dan selesai 

pembelajaran dengan tepat waktu 

5.  Teknik Pengajaran guru didalam 

kelas 

Mengamati teknik pengajaran yang 

dilakukan guru dengan mengacu pada 

RPP yang ada 

6.  Evaluasi Ulangan harian Ikut mengamati pelaksanaan ulangan 

harian pelajaran tertentu seperti 

Muhadatsah, Qiraah kutub, imla’ d 

7.  Evaluasi UTS/ UAS Ikut  mengawasi pelaksanaan ujian 

UTS/UAS baik ujian tulis ataupun lisan 

8.  Keaktifan santri/santriwati 

menggunakan bahasa arab di luar 

kelas 

Banyak diantara santri/santriwati yang 

berbicara dengan bahasa Indonesia 

antar sesamanya, namun menggunakan 

bahasa arab ketika bertanya, bertegur 

sapa dengan guru atau murabbiyah 

 

  



 
 

 

 

 دليل المقابلة

Subyek : Ust. Muhammad Rajab, M.Pd 

Jabatan : Kepala Bagian Diniyah & Bahasa Arab IIBS Tazkia 

A. Tujuan pembelajaran bahasa arab 

1. Apa tujuan utama dari pembelajaran bahasa arab di Tazkia ? 

2. Kenapa Tazkia merumuskan tujuan tersebut ? 

3. Siapa yang merumuskan tujuan tersebut ? 

4. Bagaimana cara mewujudkan tujuan tersebut ? 

5. Apakah waktu yang ada sudah dirasa cukup untuk mencapai tujuan tersebut 

? 

B. Materi pembelajaran (Buku Ajar & Program) 

1. Siapa yang menentukan penggunaan buku-buku ajar dalam bidang bahasa 
arab ? 

2. Kenapa Tazkia menggunakan buku-buku tersebut ? 

3. Sejauh ini, apakah buku-buku tersebut sudah dirasa cukup efektif 
meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang bahasa arab 

 

1. Subyek : Ust. Abdul Mughits 

Jabatan : Penanggung jawab kurikulum bahasa Arab IIBS Tazkia 

A. Tujuan  

1. Apa tujuan utama dari pembelajaran bahasa arab di Tazkia ? 

2. Kenapa Tazkia merumuskan tujuan tersebut ? 

3. Siapa yang merumuskan tujuan tersebut ? 

4. Bagaimana cara perumusannya ? 

5. Apakah waktu yang ada sudah dirasa cukup untuk mencapai tujuan tersebut 

? 

B. Materi  

1. Kenapa Tazkia menggunakan buku-buku tersebut ? 

2. Sejauh ini, apakah buku-buku tersebut sudah dirasa cukup efektif 

meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang bahasa arab? 

3. Bagaimana perumusan program kebahasaan di tazkia ? 



 
 

 

 

4. Sejauh ini, apa yang perlu ditingkatkan dari beberapa program kebahasaan 

di tazkia ? 

  

2. Subyek : Guru pengampu materi ajar bahasa arab 

1. Metode apa saja yang anda gunakan dalam pembelajaran di kelas ? 

2. Kenapa anda menggunakan metode tersebut ? 

3. Media apa saja yang anda gunakan dalam pembelajaran di kelas ? 

4. Apakah ada kendala yang anda temukan dari pembelajaran anda, jika ada 

apa kendala tersebut ? 

5. Apa solusi yang anda lakukan untuk menangani kendala tersebut ? 

6. Menurut anda apakah buku ajar yang dipakai sudah efektif untuk menunjang 

perkembangan siswa dalam bahasa arab ? 

7. Bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran di kelas anda ? 

8. Sejauh ini, bagaimana hasil belajar anak-anak dalam materi yang anda 

ajarkan ? 

9. Apa saran/rekomendasi anda untuk meningkatkan pembelajaran 

keterampilan bahasa arab (Mapel) yang anda ajarkan ? 

 

3. Subyek : Murabbi/Murabbiyah IIBS Tazkia 

1. Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program bahasa arab 

(muhadharah, tazwidul mufradat, hiwar,) di Tazkia ? 

2. Apa solusi yang anda lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut ? 

3. Menurut anda, apakah program bahasa arab di tazkia memberikan pengaruh 

untuk menunjang kemampuan siswa dalam keterampilan bahasa arab ? 

4. Apa saran/ rekomendasi anda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 
program bahasa arab di tazkia (muhadharah, tazwidul mufradat, hiwar,)? 

 

5. Subyek : Santri/Santriwati IIBS Tazkia 

1. Bagaimana menurut kamu tentang metode yang digunakan guru bahasa arab 
ketika mengajar ? 

2. Bagaimana pendapat kamu tentang bahan ajar bahasa Arab yang ada di 
Tazkia ? 

3. Bagaimana pendapat kamu tentang alat/ media pembelajaran bahasa arab 

di Tazkia ? 

4. Bagaimana pendapat kamu tentang sistem ujian bahasa Arab di Tazkia ? 



 
 

 

 

في المعهد تزكيه اإلسالمي العالمي الحظة المدرسمأدوات 
050

: 

 الرقم عناصر إدارة الفصل نعم ال

√ 
 

 للمدرس نظاـ ثابت كمنظم
1 

 
 2 ضبط استعداد الطلبة قبل الدرس √

 
√ 

 انابتساـ كالغَتة كالتشجيع كبو الطلبة
3 

ضبط ترتيبات مقاعد الطلبة كأدكات الدراسة كاملة حىت يتمتع الطلبة  √ 
 كء جر الدراسةهبد

4 

استخداـ الوسائل كاألدكات التعليمية اؼبساعدة حىت يسهل للطلبة فهم  √ 
 اؼبوضوع

5 

 6 استخداـ الطرؽ اؼبتعددة أقلها ثالث طرؽ √ 

 شرح اؼبوضوع بوجو صحيح كصريح √ 
7 

 8 اتاحة الفرصة للطلبة بالسؤاؿ √ 

 يدكر حوؿ الفصل ؼبراقبة الطلبة يف اقباز الوظيفة √ 
9 

 11 سرعة التفاعل كبو مواقف الطلبة الغَت نائقة √ 

 تقدًن التقدير للطلبة اؼبتفاعل أثناء الدرس √ 
11 

√ 
 12 افتتاح الدرس كاختتامو يف اؼبوعد 

 

 

                                                           
107

 العالمياإلسالميتزكيهالمعهدفيللمدرسينالتدريستحسينأداءمعاييرمنالوثائق 



 
 

 

 

مؤشرات معايير عناصر المنهج

 ال
 المؤشرات نعم

معايير 
 األىداف

ديرن مالحظة اؽبدؼ الدراسي اػباص أثناء ربقيقو كيف  - √ 
 تائجو. كبذل  ديرن تعديل كتطوير العملية الًتبويةن

 الوضوح

، ألف ذل  يساعد على قياس التعليميأف ديرن قياس اؽبدؼ  - √ 
 مدل ربقيقو، أك مدل تعلم التلميذ كتعديل سلوكو

أف يتضمن اؽبدؼ التعليمي ما يعرؼ باغبد األدىن لألداء،  - √ 
كمدل حيث إف ذل  يساعد يف قياس مدل تعلم التلميذ 

 ربقق اؽبدؼ فيو.
 الشمول ترتبط أىداؼ اؼبواد الدراسية ببعضها البعض - √ 
 -العقلية -تشمل جوانب منو اؼبتعلم اؼبختلفة ) الركحية - √ 

 (النفسية
 تراعى اؼبفاىيم الرربل للمواد الدراسية - √ 
 اغبقيقية للمتعلم -تركز على األداءات األصلية  - √ 
زف بُت اؼبروف اؼبعريف كاؼبروف اؼبهارل تراعى األىداؼ التوا - √ 

 كاؼبروف الوجداين
لتكاملا  

 تمعاجملُت احتياجات الفرد، ك احتياجات تراعى التوازف ب - √ 
تراعى التوازف بُت اعبوانب النظرية، ك اعبوانب التطبيقية ك  - √ 

 .اعبوانب العملية
 .ربقق الترامل بُت اؼبواد الدراسية اؼبختلفة - √ 
 .ى التوازف بُت إعداد اؼبتعلم للحاضر ك اؼبستقبلتراع - √ 

معايير  المؤشرات نعم ال



 
 

 

 

 المحتوى
 الصدق أف يروف احملتول كاقعيا كأصيال كصحيحا علميا - √ 
 يتسق احملتول مع األىداؼ اؼبعرفية من اؼبنهج - √ 

 تراعى مستويات اؼبتعلم النمائية -  √
 ة التعليميةتتالءـ مع الزمن اؼبتاح لتحقيق اػبرب  -  √

 األىمية تساعد على اكتساب ثقافة عامة لدل اؼبتعلم - √ 
 ترتبط اؼبوضوعات باؼبهارات اغبياتية كإدارة اغبياة - √ 
 يوظف احملتول ػبدمة مشرالت كاقعية يواجهها اؼبتعلم - √ 

 يرسخ اغبس اعبماُف لدل اؼبتعلم -  √
يول الم يساعد على تعلم اعبانب اؼبهارل ك الوجداىن - √ 

 يرسخ احملتول العادات كالتقاليد كالقيم اسإجيابية للمجتمع - √  واالىتمامات
 يدعم اسإحساس بانانتماء للوطن كاؽبوية الذاتية - √ 
 القابلية للتعلم يربز اسإجيابيات كاسإقبازات  - √ 
 يراعى الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت -  √
 يتناسب دبستول الطلبة -  √
 العالمية ت احملتول باغبداثةتتصف موضوعا - √ 
تتصف موضوعات احملتول بالتعرؼ على الثقافة العربية بل  - √ 

 العاؼبية
 تتضف موضوعات احملتول باؼبفردات كاؼبصطلحات العصرية -  √
 معايير الطريقة المؤشرات نعم ال

 السياقة اتساؽ الطريقة بأىداؼ اؼبادة كخصائصصها √ 
 األىداؼ اؼبعرفية للمنهج تسهم الطريقة يف ربقيق √ 
تسهم الطريقة يف تنمية مهارات اؼبتعلم للتعامل مع مشرالت البيئة  √ 



 
 

 

 

 كالعمل على حلها
 تساعد على تنمية التعلم طواؿ اغبياة لدم اؼبتعلم √ 
توفر طرؽ التعليم مناخا آمنا عبميع اؼبتعلمُت يسوده العدؿ كاناحًتاـ  √ 

 كالتعزيز
 االجتماعية

 وفر بيئة تعلم ربدد ضوابط سلوؾ اؼبتعلمُت داخل الصف الدراسيت √ 
تتيح طرؽ التدريس بيئة تعلم تعزز العالقات اناجتماعية داخل  √ 

 الفصل أك خارجو
 المبرمجة تروف الطريقة ـبططة قبل دخوؿ اؼبدرس إُف الفصل  √

 ربط اؼبوضوع السابق باؼبوضوع اعبديد عمليةتضم الطريقة  √ 
 تضم الطريقة عملية تعريف الطلبة باؼبوضوع اآليت √ 
 تروف الطريقة مفصلة إُف اسإجراءات التعليمية الواضحة √ 

تشجع طرؽ التعليم )التدريس( اؼبتعلم على ربمل اؼبسئولية كاناعتماد   √
 على نفسو

 الفردية

 تساعد على ربديد أىداؼ اؼبتعلم √ 
 ايتتساعد اؼبتعلم على التقوًن الذ √ 
 ربفز اؼبتعلم على اناندماج يف عملية التعليم كالتعلم √ 
 .تساعد اؼبتعلم على اسإدارة الذاتية للموقف التعليمي √ 
تتنوع طرؽ التعليم)التدريس( كالتعلم بُت أساليب صباعية/فردية،  √ 

 كعالجية/ إثرائية
 التنوع

 تراعى الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت  √
 ادر متعددة للمعرفة كالترنولوجياتوظف مص √ 
 .تنوع بُت اػبربات :اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة √ 

 التفاعل ربفز الطلبة على التساؤؿ كابداء اؼبناقشة عن اؼبوضوع  √



 
 

 

 

 حيفز اؼبدرس برد التأثَت الذم يتحدل الطلبة بالتفرَت العميق √ 
ؼ كاػبجل زبلصت اغبصة من القهرية كالتحديدات مثل عدـ اػبو  √ 

 كاؼبدرس مؤدب
يستمع الطلبة إُف كالـ أصحباىم أك مدرسهم عندما نصيبو من  √ 

 الرال
يتيح اؼبدرس الفرصة للطلبة بعرض عملهم أك ابداء أفرارىم أماـ  √ 

 الفصل
 يروف اؼبناقشة مربؾبة كتقسيم كظيفة اجملموعات كاضحة  √

كعرض أنفسهم أثناء التعلم يعطي اؼبدرس الفرصة للطلبة على التعبَت  √ 
 أك الربامج

 الممارسة

 حيضر اؼبدرس الناطق األصلي ليتدرب الطلبة على اناتصاؿ بو √ 
يستمع الطلبة مباشرة إُف الرالـ العريب األصلي إما عن طريقة  √ 

 اسإذاعة أك الصورة اؼبرئية 
 معايير التقويم المؤشرات نعم ال

ج بأبعادىا الثالثة : اؼبعرفية كاؼبهارية يراعي التقوًن أىداؼ اؼبنه √ 
 كالوجدانية

ارتباط التقوًن 
 باألىداؼ

 يتسق التقوًن دبحتول اؼبنهج كخصائصو √ 
 ربديد مستول األدىن حسب األىداؼ التعليمية اػباصة √ 
 الشموؿ أف يروف التقوًن يف اعبوانب اؼبعرفية كاؼبهارية كالوجداين √ 
 ًن ببعضها البعضيرتبط أنواع التقو  √ 
 يشمل التقوًن على اؼبدرسُت كالطلبة √ 

 اناستمرار يسبق التقوًن عملية التعليم كالتعلم )اناختبار التصنيفي(  √
 يالـز التقوًن عملية التعليم كالتعلم  √ 



 
 

 

 

 يتابع التقوًن عملية التعليم كالتعلم √ 
 اسإنسانية أخذ رأم الطلبة عن ازباذ التقوًن √ 

 اتاحة مراجعة اناختبار للطلبة الفاشلُت  √
 ربديد ؿبتول التقوًن دبراعاة مستول نفس الطلبة √ 
 تشجيع الطلبة بأمهية انامتحاف قبل أداءه √ 
 توفَت األكقات اؽبادئة للتفرغ باؼبراجعة كالتعلم √ 
ينبٍت التقوًن على اؼبعايَت كنتائج البحث يف العلم النفسي يف ربديد  √ 

 بنود اناختبار
 علمية التقوًن

 ينبٍت التقوًن على اؼبعايَت احملدكدة علميا  √ 
 يروف التقوًن على اناجراءات العلمية من تصميمو إُف تطبيقو  √ 
 اقتصادية التقوًن يروف التقوًن باستخداـ الوسائل اؼبتوفرة يف اؼبدرسة  
ا حدده اؼبديركف يروف التقوًن منقسما إُف األكقات الفعالة حسب م  

 يف الربامج السنوية قبل السنة الدراسية
 يروف التقوًن مركنة حسب اؼبيزانية التلرليفية اؼبوجودة  

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 مقابلة الباحث مع مدير المعهد و منسق قسم اللغة العربية واألستاذين للمواد العربية
 بمعهد تزكية اإلسالمي العالمي 

 الوثائق من الصور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 طلبة اللغة العربية دبعهد تزكية اسإسالمي العاؼبياألستاذ فيصل ؿبمود السوداين يدرس ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 استضافة الناطق األصلي العريب يف معهد تزكية اسإسالمي العاؼبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 اللقاء مع كفد من دكلة قطر يف باِف لبناء عقد التفاىم بُت دكلة قطر كمعهد تزكية 
 يف تدريب الطلبة على اؼبناظرات العربية

 شجيعا للطلبة يف التدريب على اػبطابة العربيةالربامج "احملاضرة لألساتيذ" ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 الطالبات من الفصل العاشر يتدربن "اؼبناظرة العربية" مع فراقهن كل صباح السبت

 الربامج "مشاىدة األفالـ العربية" كل صباح السبت لطالبات الفصل السابع كالثامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 انامتحاف التصنيفي لرفاءة اللغة العربية لطالب الفصل العاشر 

 اغبصة اسإضافية ؼبادة "اسإمالء" كل ليلة السبت 

  



 
 

 

 

 الربامج "احملاضرة اؼبرثفة" اػباصة لطالب الفصل الثامن اؼبتميزين يف اػبطابة العربية

 تدريب اؼبربيات يف طريقة القاء اؼبفردات دبعهد تزكية اسإسالمي العاؼبي للبنات

 

 

  



 
 

 

 

 لذاتية :السيرة ا

 : خَت الناصحُت  اناسم

 ٕٜٜٔفرباير  ٜ: ظببانج،  تاريخ اؼبيالد

 مادكرا –: قرية ماساراف، سومداغاف، بادديوكا، دباكاساف   العنواف

 khoirunnasihin.misrawi@gmail.com:  الربيد انالرًتكين

 ٔٔٔٓٙٙٔٓٚٚٛٓ:  رقم اؽباتف

 –مية دبعهد األمُت اسإسالمي برندكاف : معهد تربية اؼبعلمُت اسإسال السَتة الًتبوية
 (ٜٕٓٓمادكرا )

 (ٖٕٔٓاؼبملرة اسإسالمية اؼبغربية ) –جامعة اسإماـ نافع بطنجة    

مسل  تعليم اللغة العربية برلية العليا باعبامعة اسإسالمية اغبرومية   
 (ٕٚٔٓمال  إبراىيم  مانانج )



 


