
في تعليم اللغة العربية ( Kurikulum Diferensiasi)استخدام المنهج  التفريقي 
 –سومنب  –نور اإلسالم اإلسالمي بلوطا  ( LPBAبمعهد ترقية اللغة األجنبية )

 )دراسة وصفية تحليلية( مدورا جاوى الشرقية
 

 رسالة اؼباجستَت
 

 إعداد

 سيت ركضة اغبنيفة

  33507731رقم التسجيل :
 

 
 

 :اؼبشرؼ

 مفتاح اؽبدلد. 

 رقم التوظيف:
300139911999913991   

 

 معصمةد. 
 رقم التوظيف:

300190911990901910 

 قسم تعليم اللغة العربية

 العليا كلية الدراسات

 الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 م7102



 أ 

في تعليم اللغة العربية بمعهد ( Kurikulum Diferensiasi)استخدام المنهج  التفريقي 
مدورا  –سومنب  –نور اإلسالم اإلسالمي بلوطا  ( LPBAترقية اللغة األجنبية )

 )دراسة وصفية تحليلية( جاوى الشرقية
  

 رسالة اؼباجستَت
 

 راىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج تقدـ إىل جامعة موالنا مالك إب
 الستيفاء شرط من شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت

 
 إعداد :

 سيت ركضة اغبنيفة
 33507731رقم التسجيل : 

 

  
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية الدراسات العليا

 ماالنججامعة موالنامالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
 م 7102



 

 ب 

 

  



 

 ج 



 

 د 

 
  



 

 ق 

 استهالؿ
 
 

زمانكم غير لزمن مخلوقون فإنهم أوالدكم علموا  

“ Didiklah anak kalian dengan pendidikan yang 

berbeda dengan yang diajarkan kepadamu, 

karena mereka diciptakan untuk zaman yang 

berbeda dengan zaman kalian”. (Mohammad‟ 

Athiyah al- Abrasyi). 1 
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  Muhammad „Athiyah al- Abrasy, At-Tarbiyah al- Islamiyah, (Terjemahan H. 

Bustami, A, Gani dan Djohar Bachry, L. I, S) Dasar-Dasar Pokok  Pendidikan Islam, 1990 

(Bulan Bintang: Bandung), hlm. 24 
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  بارؾ اهلل ؽبما حياهتم دائما.

 اللذاف  "ك أخي الصغَت "رجاؿ األكرب "أخيت الصغَتة "سيت أركمة اعبنة
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 بوناعي اؼباجستَت ك توفيق الرزاؽ اؼباجستَت ك عبد الرزاؽ ككذلك إماـ حنفي

تقدًن الدعم اؼبعنوم كالركحى ُب قباح رسالة  ىم من اعبدير بالتقدير جدا.

 اؼباجستَت
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 مستخلص البحث

ُب  )Kurikulum Diferensiasiالتفريقي )استخداـ اؼبنهج . 1930 روضة الحنيفة.  ستي
 -( نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطاLPBAتعليم اللغة العربية دبعهد ترقية اللغة األجنبية)

مدكرا جاكل الشرقية. الرسالة اؼباجستَت بكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك  –سومنب 
( 0الدكتور اغباج مفتاح اؽبدل )( 3إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج. ربت إشراؼ. )

  الدكتورة  معصمة.

 اؼبنهج، األىداؼ، ؿبتول الكتاب، طريقة، تقوًن.: كلمة المفتاح 
اؼبنهج ىو ؾبموعة معلومات اؼبنظمة ضمن اؼبواد الدراسية كالتجارب اليت يسَت عليها التالميذ 

الختالفات الفردية ُب اجملتمع، ألف لكل أف تعُت اربت رعاية األستاذ. فا اؼبنهج كأساس ؼبؤسسة التعليمية 
طالب الكفاءة اؼبختلفة أك اؼبتنوعة، فلذلك اؼبساعدة حباجة تربية الطالب الذم كاف لو كفاءة ؿبتاجة إىل 
منهج الًتبية التفريقي، كىي إعطاء اػبربة الًتبية اؼبناسبة برغبة الطالب ككفاءتو. ألف اغبصوؿ من 

(. أىداؼ تعليم اللغة العربية باستخداـ 3كيهدؼ ىذا البحث إىل الوصف ) إجراءالًتبية ربديده اؼبنهج.
(، طريقة تعليم 1(. ؿبتول الكتاب تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج التفريقي، )0اؼبنهج التفريقي، )

 ريقي. (، تقوًن تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج التف2نهج التفريقي، )اؼباللغة العربية باستخداـ 
كاستنادا على ذلك، استخدمت الباحثة ُب كتابة ىذه الرسالة مدخل الكيفي باؼبنهج كصفية 
ربليلية. كتتكوف مصادره من اؼبصادر الرئيسية كاإلضافية. كتقـو طريقة صبع البيانات باؼبقابلة كاؼبالحظة 

 كالوثائق. كأما ربليل البيانات يستند إىل أسلوب ميلس كىربماف.
( أىداؼ تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج 3نتائج البحث، تستلخص الباحثة أف )بناء على 

( يتكوف من أىداؼ العامة كاألىداؼ اػباصة مناسبة مع LPBAالتفريقي ُب معهد ترقية اللغة األجنبية)
(. 0) كفاءة الطالب اليت تعُت دبراحل كل الفصل يعٍت اإلعداد، اإلبتداء، األكىل، الوسطى ك العليا.

( LPBAؿبتول الكتاب تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج التفريقي ُب معهد ترقية اللغة األجنبية)
(، طرقة 1مناسب مع كفاءة الطالب بالنظر على صناعة اؼبادة كل اؼبرحلة. ) التفريقيباستخداـ اؼبنهج 

مناسبة دبراحل فيها،  )LPBAاألجنبية) ُب معهد ترقية اللغة التفريقيتعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج 
(، تقوًن 2يعٍت يستخدـ اؼبدرس طريقة القواعد ك الًتصبة ك طريقة السمعية الشفوية ك طريقة اؼبباشرة )

( باستخداـ اإلختبار LPBAُب معهد ترقية اللغة األجنبية) التفريقيتعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج 
ىذا يدؿ على أف الطالب من معهد ترفية اللغة األجنبية لديها كفاءة اػباصة  اليومية ك االختبار النهائى.

 ُب تعليمو إذا كاف الطالب ُب اؼبدرسة الرظبية مثل مدرسة اؼبتوسطة ك مدرسة الثانوية.

  



 

 ح 

ABSTRACT 

 

Siti  Raudatul Hanifah. 2017. The studying Arabic by using differentation 

curriculum in Lembaga Pengembangan Bahasa Arab (LPBA) of Nurul 

Islam Bluto Sumenep. Thesis. Magister Program of University of 

Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisor (1) Dr. H. Miftahul Huda, M. 

Ag.  advisor (2) Dr. Muassomah, M.Pd. 
 

Keyword : The curriculum, The Aim, Schedule of the Study, Method of the 

Study, Evaluation of the Study. 

Curriculum is a plan which is arranged to make process of studying run 

well under the guidance and responsibility of school. Then, curriculum as the 

orientation for educational institution should be able to give different service for 

every person in the societies. Every  students has a different skill therefore to 

serve the talent educational child of needs must use educational differentiation 

system, that is give educational experience that is appropriated with interest and 

skill of intellectual students. Because, in educational implementation of value is 

determined by curriculum. This research aims to describe 1. The aim of Arabic 

studying used differentiation curriculum, 2. The schedule of the studying used 

differentiation curriculum 3. The method of the studying used differentiation 

curriculum, 4. The evaluation of the studying used differentiation curriculum.   

In this research, the researcher uses the descriptive qualitative research 

method of analysis. Data source of this research is primer and scudder, and 

collecting data uses interview, observation, and documentation. Data analysis of 

this research uses Miles‟s and Hubberman‟s theory. 

Based on the result of the research is obtained that (1) the aim of Arabic 

studying used differentiation curriculum in LPBA of Karang Cempaka Bluto 

Sumenep has general and specific aim based on class level which is appropriated 

for level of student skill. Those are Al-I‟dad, Al-ibtidak, Al-ula, Al-wustho, and 

Al-ulya. (2) The schedule of Arabic studying in LPBA Karang Cempaka Bluto 

Sumenep used differentiation curriculum is appropriated for level of student skill 

in every level. It can be applied with making schedule of the study in every level. 

(3) the method of Arabic studying used differentiation curriculum in LPBA 

Karang Cempaka Bluto Sumenep based on the level of LPBA, it‟s meant that the 

teacher often uses grammar translation method and audio lingual method and 

direct method. (4) the evaluation of the Arabic studying used differentiation 

curriculum in LPBA Karang Cempaka Bluto Sumenep by using daily test and 

final test. It shows that the students who are studying in LPBA, they have more 

ability than others who are studying in formal school such as junior high school 

and senior high school. 
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ABSTRAK 
 

Siti  Raudatul Hanifah. 2017. Pembelajaran Bahasa Arab dengan Menggunakan 

Kurikulum Deferensiasi di Lembaga Pengembangan Bahasa Arab 

(LPBA) Nurul Islam Bluto Sumenep, Tesis Program Pascasarjana UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing 1 Dr. H. Miftahul 

Huda, M. Ag.  Dosen pembimbing II Dr. Muassomah, M.Pd. 
 

Kata Kunci : Kurikulum, Tujuan, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, 

Evaluasi Pembelajaran. 

Kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan 

proses belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Oleh 

karena itu, Kurikulum sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan hendaknya 

dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perseorangan dalam 

masyarakat. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda oleh karena itu 

untuk melayani kebutuhan pendidikan anak yang yang berbakat  perlu 

menggunakan sistem pendidikan yang berdiferensiasi, yaitu memberi pengalaman 

pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuan intelektual siswa. Karena dalam 

pelaksanaan pendidikan hasilnya ditentukan oleh kurikulum. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan 1. Tujuan pembelajaran bahasa arab 

menggunakan kurikulum diferensiasi, 2. Materi pembelajaran menggunakan 

kurikulum diferensiasi, 3. Metode pembelajaran menggunakan kurikulum 

diferensiasi, 4. Evaluasi pembelajaran menggunakan kurikulum diferensiasi. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode descriptive kualitatif. 

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, dan 

metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, 

dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori 

Miles dan Hubberman. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa (1) Tujuan 

pembelajaran bahasa arab menggunakan kurikulum diferensiasi di LPBA karang 

cempaka bluto sumenep mempunyai tujuan umum dan khusus berdasarkan 

tingkatan kelas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Tingkatannya adalah Al-

I‟dad, Al-ibtidak, Al-ula, Al-wustho dan Al-ulya. (2) Materi pembelajaran bahasa 

arab di LPBA karang cempaka bluto sumenep menggunakan kurikulum 

diferensiasi disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa masing-masing 

tingkatan, hal ini dapat diaplikasikan dengan membuat materi pembelajaran untuk 

setiap tingkatan. (3) Metode pembelajaran bahasa arab menggunakan kurikulum 

diferensiasi di LPBA karang cempaka bluto sumenep sesuai dengan tingkatan 

yang ada di LPBA, artinya guru sering kali menggunakan metode grammar 

translation method dan audio lingual method dan direct method. (4) evaluasi 

pembelajaran bahasa arab menggunakan kurikulum diferensiasi di LPBA karang 

cempaka bluto sumenep menggunakan tes harian dan tes akhir. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa yang belajar di LPBA mempunyai kemampuan lebih 

dibandingkan teman lainnya yang belajar di madrasah resmi seperti MTs dan MA. 
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 كلمة الشكر وتقدير
 

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

إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العملية للماجستَت، كىنا تريد الباحثة  أف  ةتسر الباحث
يقدـ من صميم قلبو العميق أجزؿ الشكر كأشبن التقدير ؼبن قد ساىم كساعده على  

 كتابة ىذه الرسالة، كىم :
، اؼباجستَت مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم عبد اغبارساألستاذ الدكتور اغباج  .3

 ية دباالنج.اإلسالمية اغبكوم

األستاذ الدكتور اغباج حبر الدين، اؼباجستَت مدير الدراسات العليا كالدكتور  .0
اغباج كلدانا كرغاديناتا، اؼباجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا 

 مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج.

معصمة بصفتها  كالدكتورةاغباج مفتاح اؽبدل بصفتو اؼبشرؼ األكؿ  الدكتور .1
اؼبشرفة الثاين، اللذاف كجها الباحث كأرشداه كأشرفا عليو بكل اىتماـ كصرب 

 كحكمة ُب كتابة ىذه الرسالة.

صبيع األساتذة  ُب الدراسات العليا احملًتمُت كاألصدقاء كمن ال تستطيع الباحثة  .2
 أف يذكرىم صبيعا ىنا.

ة كمثابة، كتكوف رسالة اؼباجسًت ىذه نافعة ىذا، كاهلل أسأؿ أف تكوف أعماؽبم مقبول
 كمفيدة للعباد كالبالد، آمُت.
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 األول فصلال
 اإلطار العام

 مقدمة .أ 

من اؼبعركؼ أف العناصر اليت ال تستغٍت عن البحث ُب تعليم اللغة العربية كلغة 
األجنبية ىي اؼبنهج، ألنو من األدكات اؼبهمة ُب قباح تعليم ما. عدـ اؼبنهج سيسبب 

اؼبدرسة ُب تقدًن التعليم اعبيد، كعدـ كضوح  اؼبشكالت اؼبتنوعة، منها صعوبة اؼبعلم أك
توزيع اؼبواد الدراسية لكل الفصل، كعدـ التناسب ُب اؼبنهج، كعدـ التناسب ُب 

 استخداـ الوسائل التعليمية.  

اؼبنهج ىو برامج التدريس اليت تعددىا كل كاحدة تعليمية اؼبؤسسة. ككذلك 
يناسب على  هج ىو أىم عنصر ُب التعليم. ككل مؤسسة لديها خصائص كأسلوباؼبن

حىت جيب أف تتكيف ربديد اؼبناىج الدراسية إىل كحدة منوذج  احتياجات الطلبة.
اؼبنهج ىو ؾبموعة معلومات اؼبنظمة ضمن اؼبواد الدراسية كالتجارب اليت  1للمؤسسة.

اؼبؤسسة الًتبوية. كأف منهج اللغة العربية يسَت عليها التالميذ ربت رعاية اؼبدرسة أك 
 1جزء من منهج اؼبدرسة اؼبشتمل على الدركس اؼبتعلمة فيها.

جيب أف يكوف كل الطالب االحتياجات كالكفاءة اؼبختلفة بُت طالب اخر.   
اؼبنهج تقـو على مبدأ أف اؼبتعلم لديها موقف اؼبركزم لتطوير الكفاءة الطالب  فتطوير

العامل، يتخلق بأخالؽ كردية، كاإلبداع. كلدعم على تلك األىداؼ  لتكوف اإلنساف
يناسب تطوير الكفاءة الطالب مع الكفاءة، التطوير، احتياجات، كأىداؼ البيئة. حىت 

 ُب ىذه اغبالة كاف اؼبنهج يكوف أساس مهم ُب تطوير كفاءة الطالب. 
 الكفاءة كاؼبوىبة كل الطالب لديها كفاءة متفرقة، كمنهم الطالب اؼبثايل يعٍت 

كلًتبية ك لبناء  0,  (Givted Talented)من اؼبتوسط. ىذه الكفاءة تقوؿ بالطالب اؼبثايل 
الطالب هبذه الكفاءة ال يكفي بًتبية حكومية فقط،  بل حيتاج إىل شيء يتحدل يعٍت 
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شيء الذم جيعل الطالب ال يشعر بالتعب ك بالسئم ُب تعليمو. إذا، الطالب اؼبثايل 
متفرقة مع الطالب عادة. طبعا ُب الفصل ُب إعطاء اؼبادة ُب البيئة ُب عملية التدريس 

 كغَت ذلك.

كمن أحد الشكل من شيء يتحدل الذم جيعل الطالب ال يشعر بالتعب  
كبالسئم ُب تعليمو يعٍت بإصالح اؼبنهج الذم يكوف أعباء التعليم للطالب. كلذلك 

ف يستعرض عن كفاءة الطالب. يعٍت اؼبنهج حيتاج إىل اؼبنهج الذم يستطيع بأ
إف اؼبنهج حيتاج إىل استخداـ التعليمية للطالب بكفاءة ـبتلفة. كعلى  .التفريقي

مهم  اؼبنهج التفريقي ك  5األساس اؼبنهج التفريقي سيجعل الطالب أف يفكر ابتكاريا.
التعليمية، جدا كحاجة ُب التعليمية، ألف ربويل عن اػبصائص  كاالحتياجات 

سوؼ يستطيع  الوجدانية، اجتماعية، الذم يوجد ُب الطالب اؼبثايل. باؼبنهج التفريقي
    0باحًتاـ تلك اغباجات.

ىي معهد خاصة لًتقية اللغة األجنبية منهم  (LPBA)معهد ترقية اللغة األجنبية  
اؼبعهد اللغة العربية اللغة اإلقبليزية، العربية، اؼبدكرية، الصينية كاللغة اغباسوبية. كىذا 

ربت رعاية اؼبعهد نور اإلسالـ اإلسالمي. حقيقة أف الطالب ُب ىذا اؼبعهد ليس 
للمرحلة اؼبتوسطة فقط. بل ُب ىذا اؼبعهد اؼبرحلة االبتدائية حىت الثانوية. كلكن ُب كل 

 يم اؼبتعلم. اؼبرحلة فيها اؼبنهج. ككذلك ُب اؼبرحلة الًتقية اللغة األجنبية فيها اؼبنهج ُب تعل
ازبذت التعليمية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية على أساس كفاءة كل الطالب.  

ألف ىذا اؼبعهد ـبتلف مع اؼبعهد األخر الذم يساكم أساس كفاءة كل الطالب. 
كلذلك الطالب اؼبثايل سيتعلموف بسرعة ُب معهد ترقية اللغة األجنبية. ألف اؼبستول ُب 

بكفاءة كل الطالب فيو. كما قيل أحد اؼبدارس ُب مقابلة مبدئية ىذا اؼبعهد يناسب 
 0مع اؼبدرس ُب اؼبستوم اؼبتوسط.
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" أتعّلم ُب مستول اؼبتوسط، كليس كل الطالب ُب ىذا اؼبستول من اؼبدرسة  
اؼبتوسطة، كلكنهم من اؼبدرسة الثانوية. ككذلك أف كفاءة كل الطالب ُب ىذا اؼبستول 

طالب اؼبتوسطة ُب ىذا الفصل، كلكن ىو يستطيع أف يناسب متساكيا كلو كجدت ال
مع الطالب اآلخرين ُب التعليم". كُب ىذه اؼبالحظة قد قامت الباحثة كذلك ُب 

 8اؼبقابلة مع أحد الطالب ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة.

" أنا مسركر ُب ىذا اؼبستول اؼبتوسط، ألف لقيت مع الطالب من اؼبدرسة  
أف أتعلم معا ُب فصل كاحد يعٍت ُب اؼبستول اؼبتوسط. ككذلك ُب الثانوية، ك استطيع 

فهم اؼبادة أشعر بأنٍت أستطيع بأف أفهم فيو". ك قاؿ أحد الطالب من اؼبدرسة الثانوية  
 0. كذلك

" أريد أف أكوف أستاذة ُب معهد ترقية اللغة األجنبية كلذلك أتعلم جبيد. كلو  
الثانوية كلكنٍت ال أحتاج إىل كقت طويل ُب مازالت ُب فصل أحد عشرة من اؼبدرسة 

ىذا اؼبستول ألنٍت ُب اؼبستول اؼبتقدـ من معهد ترقية اللغة األجنبية. حىت أقـو بناجح 
  ُب ىذا معهد ترقية اللغة األجنبية قبل من أقـو بناجح من اؼبدرسة الثانوية". 

وامل اؽبامة جدا االستنباط من األفكار السابقة أف اؼبنهج التفريقي ىو أحد الع
لدعم قباح تعليم الطالب. باؼبنهج التفريقي يسهل الطالب لتطوير اؼبهارات اللغوية 
ألنو يناسب مع مستول مصاّب الطالب ككفاءة اللغوية األساسية كل الطالب. كبذلك 
 أف اؼبنهج التفريقي لديو قوة إجيابية حىت مطلوب ُب نظاـ التعليم ك التعلم ُب معهد

 ترقية اللغة األجنبية. 

التفريقي استخدام المنهج  كتأسيسا على السابق، تريد الباحثة أف تبحث
(Kurikulum Diferensiasi)  في تعليم اللغة العربية بمعهد ترقية اللغة األجنبية
(LPBA)  جاوى الشرقية.  –مدورا  –سومنب  –نور اإلسالم اإلسالمي بلوطا 
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 اسئلة البحث .ب 

ؽبا أف تنشأ اسئلة البحث لكى  أرادت الباحثة اف تبحث اؼبسألة فينبغيعند ما  
 نالت على صبيع أىداؼ البحث أف تعرضها كما يلى :

 Kurikulum)التفريقيما أىداؼ تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج  .3

Diferensiasi)  ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا
 جاكل الشرقية؟ سومنب مدكرا

 Kurikulum) التفريقيما ؿبتول الكتاب تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج  .0

Diferensiasi)   ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا
 سومنب مدكرا جاكل الشرقية؟

 Kurikulum) التفريقيما طريقة تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج  .1

Diferensiasi)   ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا
 سومنب مدكرا جاكل الشرقية؟

 Kurikulum)التفريقيما تقوًن تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج  .2

Diferensiasi)   ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا
 سومنب مدكرا جاك الشرقية؟

 أهداف البحث .ج 

يرجى من ىذا البحث أف حيقق كيعُت عددا من األىداؼ كقسمتها الباحثة من  
 أىم تلك األىداؼ كما يلى :

 Kurikulum)التفريقيأىداؼ تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج ؼبعرفة  .3

Diferensiasi)  ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا
 سومنب مدكرا جاكل الشرقية.

 Kurikulum)التفريقي تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهجؼبعرفة ؿبتوم الكتاب  .0

Diferensiasi)  ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا
 .سومنب مدكرا جاكل الشرقية
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 Kurikulum)التفريقيتعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج ؼبعرفة طريقة  .1

Diferensiasi)  ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا
 .سومنب مدكرا جاكل الشرقية

 Kurikulum)التفريقيتعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج ؼبعرفة تقوًن  .2

Diferensiasi)ية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا ُب معهد ترق
 .سومنب مدكرا جاكل الشرقية

 

 فوائد البحث  . د

 ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مفيدا ُب اعبوانب التالية :  

 نظريا  .3

لزيادة النظريات كاؼبعارؼ اعبديدة عن منهج تعليم اللغة العربية خاصة ُب 
ىذا البحث أساسا لتطوير منهج تعليم  كأف يكوف. معهد ترقية اللغة األجنبية

اللغة العربية كليصلح اؼبنهج بأف يستحسن الكفاءة الطلبة خاصة ؼبنهج تعليم 
 معهد ترقية اللغة األجنبية. اللغة العربية ُب

 تطبيقيا .0

ليفيد عن كيفية تطبيق منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة  .3
الح ُب تنمية اؼبنهج تعليم اللغة األجنبية ، حيت يكوف ىذا البحث إص

العربية طبعا ُب الوسائل التعليم، االسًتاتيجية، اؼببادئ ككذلك أساس 
 اؼبنهج اؼبنظمة.  

إلسهاـ اؼبدرس اللغة العربية ُب تطوير اؼبنهج التفريقي، طبعا ُب اؼبادة اللغة  .0
 العربية كغَت ذلك لكي تنجح أىداؼ الًتبية الوطنية.  
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 البحثحدود  . ه

القتصار الكالـ كاؼبكاف ُب ىذا البحث فحددت الباحثة موضوع ىذا البحث   
 كما يلي: 

 Kurikulum)التفريقي حدكد موضوعية : ىوما يتعلق عن منهج .3

Diferensiasi) نور اإلسالـ  ُب تعليم اللغة العربية دبعهد ترقية اللغة األجنبية
مدكرا جاكا الشرقية بًتكيز إيل عملية تعليم اللغة  –سومنب  –اإلسالمي 

 العربية الذم يفرؽ الطلبة ُب كفاءة األساسية اللغوية العربية. 

نور اإلسالـ  : مكاف ىذا البحث ُب معهد ترقية اللغة األجنبية مكانية .0
 نهج التفريقي.مدكرا جاكل الشرقية الذم يتطور اؼب –سومنب  –اإلسالمي 

 / 0734: ستقـو الباحثة حبثا ُب ىذا العاـ الدراسي  حدكد زمانية  .1
 ـ. 0735

 

 الدراسات السابقة . و

من الدراسات السابقات اليت تتعلق هبذا البحث كما حوؽبا، ذكر الباحثة حبوث 
 عملية ىي: 

ُب اؼبادة  (Kurikulum Diferensiasi)ـ( اؼبنهج التفريقي 0730أضبد ـبلص ) .3
(  ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  CI+BIاللغة العربية للطالب اؼبثايل )

باميكاسن. ك يستخدـ ىذا البحث منهج الكيفي –اغبكومية سومبار بوعور 
 َ(Qualitative .دبدخل الوصفي ) 

 Kurikulum)( ؼبعرفة مفهـو اؼبنهج التفريقي3كيهدؼ ىذا البحث: 

Diferensiasi) ( ُب اؼبادة اللغة العربية للطالب اؼبثايلCI+BI  ( ُب اؼبدرسة
( ؼبعرفة تطبيق  0باميكاسن. –اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية سومبار بوعور 

ُب اؼبادة اللغة العربية للطالب  (Kurikulum Diferensiasi)اؼبنهج التفريقي
–سومبار بوعور ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية )  CI+BIاؼبثايل )

ُب  (Kurikulum Diferensiasi)( ؼبعرفة فعالية  اؼبنهج التفريقي1باميكاسن. 
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ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية )  CI+BIاؼبادة اللغة العربية للطالب اؼبثايل )
 باميكاسن.–اغبكومية سومبار بوعور 

 اؼبدرسة ُب)  CI+BIك النتائج منو أف اؼبادة اللغة العربية للطالب اؼبثايل )
باميكاسن يستطيع بأف يتعلم –اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية سومبار بوعور 

بسرعة بال يهتموا اؼبادة الواجبة بل يوجد اؼبادة األكسع من اؼبادة عادة. 
 يستطيع أف يوجد ك يعاِب اؼبسألة بالسهولة من الطالب األخر.

 (Kurikulum Diferensiasi)( ، تطبيق اؼبنهج التفريقي0731سيت مسكنة) .0
  MODEL 3لتطوير التعلم بسرعة ُب مدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 

( دبدخل Qualitativeجبنوغرك. ك يستخدـ ىذا البحث منهج الكيفي )َ 
  الوصفي.

 (Kurikulum Diferensiasi)( ؼبعرفة  اؼبنهج التفريقي3كيهدؼ ىذا البحث: 
  MODEL 3لتطوير التعلم بسرعة ُب مدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 

لتطوير  (Kurikulum Diferensiasi)( ؼبعرفة تطبيق اؼبنهج التفريقي0جبنوغرك. 
جبنوغرك.   MODEL 3التعلم بسرعة ُب مدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 

لتطوير  (Kurikulum Diferensiasi)( ؼبعرفة عوامل اليت تؤثر  اؼبنهج التفريقي1
 جبنوغرك.  MODEL 3التعلم بسرعة ُب مدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 

ك النتائج الذم حصلت الباحثة فيو أف تطبيق التعلم بسرعة ُب مدرسة  
ـ. كليدير 0737يبدأ مند  جبنوغرك  MODEL 3الثانوية اإلسالمية اغبكومية 

الفرقة لتطوير كلتعديل اؼبنهج يناسب مع كفاءة العمل ُب التعلم بسرعة يوجد 
 الطالب فيو.

 Kurikulum)(، تطبيق اؼبنهج التفريقي0734أردياف فحرمي رشيدم ) .1

Diferensiasi)  ُب اؼبادة الوطنية للطالب اؼبثايل ُب الفصل اػباص
(AKSELERASI)  باؼبدرسة الثانوية اغبكومية بفنوركغو. كيستخدـ ىذا البحث

 ( دبدخل الوصفي. Qualitative)َ  منهج الكيفي
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كيف خطوات ُب تطبيق اؼبنهج   (1كيهدؼ ىذا البحث: 
ُب اؼبادة الوطنية للطالب اؼبثايل ُب  (Kurikulum Diferensiasi)التفريقي

 (2 باؼبدرسة الثانوية اغبكومية بفنوركغو. AKSELERASI))الفصل اػباص 
ُب اؼبادة الوطنية  (Kurikulum Diferensiasi)مالعوائق ُب تطبيق اؼبنهج التفريقي

باؼبدرسة الثانوية اغبكومية (AKSELERASIللطالب اؼبثايل ُب الفصل اػباص)
 Kurikulum)بفونوركغو.كيف حلوؿ لعوائق ُب تطبيق اؼبنهج التفريقي

Diferensiasi)  ُب اؼبادة الوطنية للطالب اؼبثايل ُب الفصل اػباص
(AKSELERASIباؼبدرسة الثانوية اغب ).كومية بفونوركغو 

ك النتائج منو أف يوجد العالقة من عناصر اؼبنهج الذم يتكوف من : 
األىداؼ، احملتول أك اؼبادة، الوسائل، ككذلك التقوًن. كلكن يوجد العواءؽ 

ُب اؼبادة الوطنية للطالب  (Kurikulum Diferensiasi)ُب تطبيق اؼبنهج التفريقي
باؼبدرسة الثانوية اغبكومية  (AKSELERASIاؼبثايل ُب الفصل اػباص )

الذم يسبب مع أحواؿ الطالب اؼبثايل )الذم يتفكر بسرعة(  .بفونوركغو
 كلكن يشعر بالسئم إذا اؼبادة ال جيعل الطالب بفكرة األكسع.  

خيتلف ىذا البحث ببحوث السابقة: أف البحث السابقة يبحث عن  
بكفائة اػباصة أك الطالب  للطالب(Kurikulum Diferensiasi)التفريقي اؼبنهج
، الذم يتعُت من اإلختبار اللغة النفسي كغَت ذلك. كأما ُب (CI+BI)اؼبثاىل

للطالب  (Kurikulum Diferensiasi)حبث الباحثة يبحث عن اؼبنهج التفريقي
الذم يتعُت من  (LPBAُب صبيع الفصل ُب معهد ترقية اللغة األجنبية )

 االختبار التصنيفي ليعرؼ كفاءة كل الطالب اؼبتفرقة. 
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 تحديد المصلحات  ز.
بناء على موضوع الرسالة من اؼبستحسن أف تبحث الباحثة عن بعض  

 اؼبصطلحات ؼبعرفة اؼبعٌت الواضحة اليت تقصد هبا: 
اؼبقررة من : اػبطة الدراسية اؼبستعملة للحصوؿ على األغراض  اؼبنهج 

قبل أك كل الدراسة أك نشاط أك خربة يكتسبها أك يقـو هبا التلميذ ربت 
10إشراؼ اؼبدرسة كتوجيهها سواء أكاف ذلك داخل الفصل أك خارجو.

كاؼبراد باؼبنهج ىنا يعٍت اؼبنهج اؼبستعمل ُب معهد ترقية اللغة األجنبية  
(LPBA ) مدكرا جاكل الشرقية  –سومنب  –نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا

للحصوؿ على األغراض اؼبقررة اليت يقـو هبا التلميذ ربت إشراؼ اؼبدرسة 
 كتوجيهها سواء أكاف ذلك داخل الفصل أك خارجها. 

يفرؽ الطالب بكفاءة اؼبتفرقة من الطالب عادة ُب فصل :  تفريقيال .3
 كاحد أك ُب فصل خاص ليسهل ُب أداء عملية التدريس فيو. 

اؼبنهج الذم يعطي الطالب اػبربة اؼبناسبة مع رغبة ككفاءة :  التفريقيمنهج  .0
الطالب.  ألف ال يظهر اؼبوىبة ككفاءة الطالب إذا برامج التدريس سهل جدا 

 33. لكليس لو التحد

معهد ترقية اللغة األجنبية: معهد لًتقية اللغة العربية، اللغة اإلقبليزية، اللغة  .1
 اؼبدكرية، اللغة الصينية، اللغة اغباسوب ُب معهد نور اإلسالـ اإلسالمي. 

 Kurikulum)اؼبقصود من اؼبوضوع: البحث كالدراسة عن اؼبنهج التفريقي 

Diferensiasi)  ُب معهد ترقية اللغة األجنبية الذم يتطور ُب اؼبادة اللغة العربية
باختالؼ كفاءة الغتهم كما  (Kurikulum Diferensiasi)اؼبنهج التفريقي

 مستويات كل الطالب فيو. 

 
 

                                                           
  5(،ص3773)دار اؼبعارؼ: اؼبنهج كعناصره، إبراىيم بسيوىن عمَتة،  39

11
 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta, Rineka Cipta, 

2014), hlm 138-139 
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 

  المبحث األّول: منهج تعليم اللغة العربية

 مفهوم منهج تعليم اللغة العربية  .أ 

األصل الثالثي لكلمة منهج ىو )هنج( كيقاؿ هنج ؿبمد األمر اؼبنهج لغة ىو 
هنجا أم )أبانو كأكضحو(، كهنج الطريق )سلكو(. كالنهج )بسكوف اؽباء( أم سلك 

الرياضة،  اللغة الالتينية اؼبستخدمة ُبأصل إّف كلمة "اؼبنهج" من  31الطريق الواضح.
دبعٌت مسافة اعبرم، أم مسافة يلـز لكل فرد أف يقـو هبا من  currereيعٌت كلمة 

 31الًتبية. ذا اؼبصطلح ُببدايتها إىل النهاية، ٍب استخدـ ى

كاؼبنهج اصطالحا كما قاؿ ؿبمد أسرارم أف اؼبنهج معناف: اؼبعٌت الضيق  
ؿ أف اؼبنهج ىو ؾبموعة من اػبطط كالوسائل لوصوؿ اؼبؤسسة كاؼبعٌت الواسع. فاألك 

كالثاين، أف اؼبنهج ؾبموعة من اػبطط كالنظاـ عن  30الًتبوية إىل األىداؼ اؼبنشودة.
األىداؼ كاحملتويات كاؼبواد الدراسية كالطرؽ اؼبستخدمة إرشادا ُب تنفيذ عملية 

 35التعليم لنيل أىداؼ التعليم اؼبنشودة.

عبد اللطيف ىوانة، اؼبنهج ىو ؾبموعة من اػبطط كالنظم اليت كعند كليد 
تؤلف كحدة كبَتة هندؼ إىل نقل التلميذ من حطة إىل أخرل عرب سلسلة من 
االرشادات كاؼبعارؼ كاؼبهارات اليت تفيذه ُب حياتو اؼبستقبل، كَب داخل اؼبؤسسة 

  30ؼبواد الدراسية.التعليمية قبد التالميذ يتنافسوف من أجل النجاح كالتفوؽ ُب ا

                                                           
31

)الرباط: منشورات اؼبنظمة االسالمية للًتبية  ،رشدم أضبد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو 
 37(، ص. 3767كالعلـو الثقافة، 

31
(، UIN Maliki Press، 0733: دكم ضبيدة، منهج اللغة العربية للمدارس االسالمية من الطواز العاؼبي )ماالنج  

 3ص. 
14

Mohammad Asrori, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di Pesantren, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2013), hlm 25 
15

  Mohammad Asrori, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di Pesantren….hlm 26 
16

 5(، ص 3766)الرياض: دار اؼبريخ، اؼبدخل ُب إعداد اؼبناىج الدراسية كليد عبد اللطيف ىوانة،  
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الذم يقدـ للطالب ُب  syllabus كاف يقصد باؼبنهج قدديا اؼبقرر الدراسي
مادة معينة. فهناؾ مقرر للجغرافيا. كىناؾ آخر للتاريخ. كثالث للرياضات. كرابع 
للغة. ككاف يقصد باؼبنهج جديدا كردت ُب كتب اؼبناىج تعريفات عديدة للمنهج 

التعريفات متقاربة إىل حد بعيد، بل نستطيع القوؿ  دبفهومو اغبديث، كجاءت ىذه
إف بعضها كاف منطبقا، فهو اػبربات الًتبوية كاالجتماعية كالثقافة الرياضية كالفنية 
اليت زبططها اؼبدرسة كهتيئها للتالميذ لقوموا بتعلمها داخل اؼبدرسة أك خارجها 

أخرل من السلوؾ كبو هبدؼ إكساهبم أمناطا من السلوؾ أك تعديل أك تغَت أمناط 
االذباه اؼبرغوب فيو، كمن خالؿ فبارستهم عبميع األنشطة الالزمة كاؼبصاحبة لتعلم 

  30تلك اػبربات دبا يساعدىم ُب إسباـ منوىم.

اؼبنهج ىو ؾبوعة معلومة اؼبنظمة ضمن اؼبواد الدراسية كالتجارب اليت يسَت 
بوية. ,أف منهج اللغة العربية جزء اؼبؤسسة الًت  عليها التالميذ ربت رعاية اؼبدرسة أك

من منهج اؼبدرسة اؼبشتمل علي الدركس اؼبتعلمة فيها. كمنهج اللغة العربية مشتمل 
على اؼبواد الدراسية اؼبتعلقة بتدريس عناصر اللغة منها الصوت كالًتكيب، كاؼبهارة 

و كالصرؼ اللغة العربية كىي االستماع كالكالـ، كالقراءة كالكتابة، كقواعدىا كالنح
 كاإلعراب كغَتىا. 

كمنهج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية تنظيم معُت يتم عن طريقو تزكيد الطالب 
 ن اؼبعرفية كالوجدانية كالنهس حرفية اليت سبكنهم من االتصاؿ باللغةدبجموعة م

العربية اليت زبتلف عن لغتهم، كسبكنهم من فهم ثقافتها كفبارسة أكجو النشاط 
لك ربت إشراؼ اؼبؤسسة الًتبية أك اخل اؼبعهد التعليم أك خارجو كذدة يوميال

  18اؼبدرسة أك اؼبعهد.
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 33( ص 3754 )القاىرة: دار النهضةأساسية اؼبناىج فؤاد سليماف قالدة،  

38
 .5منهج اللغة العربية،.............................ص.م ضبيدة، ديو  
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 تعليم اللغة العربية عناصر المنهج .ب 

أف ؼبناىج التعليم األجزاء اؼبختلفة اليت ىي من الدعم اؼبتبادؿ كتشكيل  
اؼبوحدة. أما عناصر أك مكونات اؼبنهج الرئيسي ىي األىداؼ كاحملتول كالطريقة 
كالتقوًن اليت ترتبط ارتباطا كثيقا بعضها ببعض. إف اؼبنهج كما قاؿ صاّب ذياب 

انا عضويا متكامال، ىي ىيدم يتكوف من أربعة عناصر أساسية تشكل كي
 األىداؼ، كاحملتول، كالطريقة كالتقوًن، كاليت نفصلها فيما يأٌب: 

 ىداؼ األ .أ 

 تعريف األىداؼ  .3

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

 19ة معينة. خبَتة تعليمي

كبعبارة أدؽ يقاؿ إف األىداؼ ىي التغَتات اؼبتوقع حدكثها ُب شخصية 
الطالب بعد مركرىم خبربات تعليمية كتفاعلهم مع مواقف تعليمية ؿبددة. كىذه 
التغَتات ربدث ُب بعض أك صبيع النمو ُب التالميذ كىي النمو العقلي كالنمو 

 20.اعبسمي كالنمو األخالقي كالنمو االجتماعي

 اللغة العربية لغَت الناطقُت هباأىداؼ تعليم  .0

ديكن تلخيص أىداؼ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُب ثالث أىداؼ 
 رئيسية ىي: 

أف ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها الناطقوف هبذه  (3
اللغة أك بصورة تقرب من ذلك. كُب ضوء اؼبهارات اللغوية األربع 

 : كن القوؿ بأف تعليم العربية كلغة ثانية يستهدؼ ما يليدي

 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عند ما يستمع إليها.  -
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)عماف:دار الفكر للطباعةكالنشر دراسات ُب اؼبناىج كاألساليب العامة، صاّب ذياب ىندل كىشاـ علمر علياف، 
  02-01كالتوزيع،دكف السنة(،ص 

19
 41.............،ص........اؼبناىج كاألساليب العامة.....دراسات ُب صاّب ذياب ىندل كىشاـ علمر علياف، 
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تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة كالتحدث مع  -
 الناطقُت بالعربية حديثا معَتا ُب اؼبعٌت، سليما ُب األداء.

 الكتابات العربية بدقة كفهم.تنمية قدرة الطالب على قراءة  -

 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة كطالقة.  -

أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما دييزىا من غَتىا من  (0
 اللغات أصوات مفردات كتراكيب كمفاىيم. 

أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اإلنساف  (1
 21اليت يعيش فيها كاجملتمع الذل يتعامل. العريب كالبيئة

 احملتول .ب 

 تعريف احملتول  .أ 

احملتول ىو عنصر اؼبنهج الثاين كىو نوعية اؼبعارؼ اليت يقع عليها 
 االختيار كاليت

م يتم تنظيمها على كبو معُت سواء أكانت ىذه اؼبعارؼ مفاىيم أك 
 00.حقائق أك أفكار أساسية

ول ُب اؼبنهج ؾبموع اػبربات كقاؿ رشدم أضبد طعيمة يقصد باحملت
يرجى تزكيد الطالب هبا. ككذلك االذباىات  الًتبوية، كاغبقائق، كاؼبعلومات، اليت

كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم. ٍب اؼبهارات اغبركية اليت يراد اكساهبا إياىا، 
 23هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم ُب ضوء األىداؼ اؼبقررة ُب اؼبنهج.

ترل الباحثة أف احملتول ىو اؼبواد التعليمية دبوضوعاهتا اؼبختلفة اليت ربتول 
على عناصر اػبربات الًتبوية كالتعليمية من اػبرباء أك اؼبعلمُت أك منهجيُت أك 
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طرؽ التدريس اللغة العربية كالًتبية الدينية ُب ضوء اإلذباىات الًتبوية اغبديثة، ؿبمود رشدل خاطر كأصحابو،  
 275(، ص3761)القاىر: داراؼبعارؼ، 

11
 373.......................،صلعامة..ا دراسات ُب اؼبناىج كاألساليبصاّب ذياب ىندل كىشاـ علمر علياف، 

 44.............،ص ..........تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو،...........رشدل أضبد طعيمة،  11
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اللغويُت، كاغبقائق اغبديثة، كاؼبعلومات كاؼبعرفات كتعاليم اغبسنة بصفات 
 بة مناسبة على مستول الطلبة. اإلسالمية كاؼبفاىيم كأفكار رئيسية بنس

 أساليب اختيار ؿبتول اللغة العربية  .ب 

ىناؾ عدة أساليب ديكن لواضع اؼبنهج اتباعها عند اختيار احملتول. كَب 
ما يلى أكثر األساليب شيوعا ُب اختيار ؿبتول مادة اللغة العربية للناطقُت 

 بغَتىا: 
نتقي احملتول اللغوم ُب اؼبناىج األخرل: ُب ضوء ىذه اؼبناىج يستطيع أف ي (3

 اؼبنهج مع األخذ ُب مناىج تعليم اللغات األجنبية مثل اإلقبليزية. 

رأم اػببَت: ديكن للمعلم أف يسًتشد بآراء اػبرباء مثل اؼبتخصصُت ُب  (0
 تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل، أك كانوا معلمُت أك لغويُت. 

خصائص الدراسُت  اؼبسح: كيقصد بذلك اجراء دراسة ميدانية حوؿ (1
 كتعرؼ ما يناسبهم من احملتول اللغوم.

 24التحليل: كىو ربليل اؼبواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصاؿ بالعربية. (2

كاعدة اؼبناىج  ينبغي على اؼبعلمُت اإلندكنيسيُت أف يهتموا كيأخذكا كخيتار
 العربيةتعليم اللغات األجنبية مناسبة بالطلبة اإلندكنيسي ُب تعليم اللغة 

إلسباـ ؿبتول تعليم اللغة العربية. ككذلك أف يهتموا عند اػبرباء اللغة أك 
 اللغويُت إلرشادات ُب اختيار احملتوم. 

 الختيار ؿبتول تعليم اللغة العربية.  ايَتاؼبع .ج 

 ىذه اؼبعايَت ينقسم إىل طبسة معايَت، منها: 
قعا كأصال احملتول صادقا عندما يكونا كا( Validityمعاير الصدؽ ) (3

 كصحيحا كعلمية فضال عن سبشيو مع األىداؼ اؼبوضوعية. 

( يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذا Significanceمعيار األمهية ) (0
قيمة ُب حياة الطالب. مع تغطية اعبنب اؼبختلفة من ميادين اؼبعرفة 
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 46-45..............................،ص......................العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو، تعليمرشدل أضبد طعيمة،  



33 
 

 

كالقيم كاؼبهارات مهمتها بتنمية اؼبهارات العقلية، كأساليب تنظيم 
 . أك جعلها للمتعلم أك تنمية االذباىات اإلجيابية لديو اؼبعرفة

يكوف احملتول متمشيا مع ( Interestمعيار اؼبيوؿ كاالىتمامات ) (1
االىتمامات الطالب عندما خيتار على أساس من دراسة ىذه 
االىتمامات كاؼبيوؿ فيعطيها األكلوية دكف التصحيح بالطبع دبا يعترب 

 مهما ؽبم. 

احملتول قابال للتعليم عندما ( Learn Abilityتعليم )قابلية لل معيار (2
يراعى قدرات الطالب متمشيا على الفركؽ الفردية بينهم مراعيا 

 مبدئيا التدرج ُب غرض اؼبادة التعليمية.

( يكوف احملتول جيدا عندما يشمل Universalityمعيار العاؼبية ) (3
لبشر كبقدر ما أمناطا من التعليم ال تعًتؼ باغبدكد اعبغرافية بُت ا

يكس احملتول الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أم يربط الطالب بالعامل 
 25اؼبعاصر من حولو.

ينبغي على كل ؿبتول اللغة العربية، أم يهتم كيؤدم ىذه 
اؼبعيار، ألف ىذه اؼبعايَت بنسبة مناسبة مع أساليب الختيار احملتول 

 السابق. 

 الطريقة  .ج 

 تعريف طريقة التعليم  .أ 

طريقة التدريس ىي أيسر السبل للتعلم كالتعليم. كالطريقة اعبديدة إف 
مىت أسفرت عن قباح اؼبدرس ُب عملية التدريس كتعلم التالميذ بأيسر 

بيد أف النظرة اغبديثة إىل طرؽ التدريس كسائل  10السبل كأكثرىا اقتصادا.
، إذا لتنظيم اجملاؿ اػبارجي الذم حييط باؼبتعلم كي ينشط كيغَت من سلوكو

                                                           
)مكة: جامعة أـ القرل، دكف السنة(ص اؼبوجة َب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، رشدم أضبد طعيمة،  15

073 

 374(ص3747)القاىرة: داراؼبعارؼ،تطبيقهاالعملية، -مبادئها-الًتبية اغبديثة: ماداهتاصاّب عبد العزيز،  10
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فهمنا من السلوؾ معناه الواسع الذم يشمل اؼبعرفة كالوجداف كاألداء. 
كاألساس الذم تقـو عليو ىذه النظرية ىو أف التعليم حيدث نتيجة للتفاعل 
بُت اؼبتعلم كالظركؼ اػبارجية، كأف دكر اؼبعلم ىو هتيئة ىذه الظركؼ حبيث 

  10يستجيب ؽبا اؼبتعلم كيتفاعل معها.

الوىاب أف الطريقة الناجحة ىي اليت تقـو على أساس يرل عبد 
معرفة طبيعة الطالب، كتستند إىل حاجاهتم كدكافعهم، فيتم إيقاظ اغباجة 
 أك الدافع أكال، كذلك بوضع أكال، كذلك بوضع الطالب ُب موقف مولد

ؽبذه اغباجة أك الدافع، ٍب االعتماد على النشاط الذاٌب لكل طالب، 
     18بط اغبقائق، كيعرب عنها بنفسو.فيالحظ كيبحث كير 

إف طريقة جيدة ىي طريقة اليت تتكوف فيها تفاعل  كترل الباحثة
اؼبعلم الطالب، كربريك الطالب للفعاؿ عند عملية التعليم، كيعطى اؼبعلم 

     الدكافع ُب بلوغ درسو كمادتو.

 العربية  معايَت اختيار لطريقة تعليم اللغة . ب

جيدا لعملية تعليم اللغة الثانية ديكن أف تشتق قدـ جونسوف تصورا 
منو معايَت ينبغي ُب ضوئها اختيار طريقة تدريس اللغة الثانية. ىذه معايَت 

 ىي:

السياقية: أم أف تقدـ كافة الوحدات اللغوية اعبديدة ُب  .3
 سياقات ذات معٌت ذبعل تعلمها ذا قيمة ُب حياة الدارس. 

الفرصة ألقصى شكل من  االجتماعية: أم أف هتيئ الطريقة .0
 أشكاؿ االتصاؿ بُت اؼبتعلمُت. 

الربؾبة: أم أف يوظف احملتول اللغوم الذم سبق تعلمو ُب  .1
 ؿبتول لغول ؿبتول اعبديد متصال بسابقة كُب سياؽ يفسره.
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 07-37(،ص 3771)الداراؼبصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق، حسن شحاتو،  
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 24(، ص 0771)قاىرة:دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع، الًتبية اإلسالمية كفن التدريس عبد الوىاب عبد السالـ طويلة،  
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الفردية: أم تقدـ احملتول اللغوم اعبديد بشكل يسمح لكل  .2
 طالب، كفرد أف يستفيد. 

 ج جيدة ديكن ؿباكمتها ُب تعلم اللغة. النموذجة: أم توفَت مناذ  .3

 التنوع: أم تعدد أساليب عرض احملتول اللغوم اعبديد. .4

التفاعل: إف الطريقة اعبيدة ىي اليت يتفاعل فيها كل من اؼبتعلم  .5
 كاؼبعلم كاؼبواد التعليمية. 

اؼبمارسة: أم أف تعطى لكل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية  .6
 إشراؼ كضبط. للمحتول اللغوم اعبديد ربت

أم ديكن اؼبتعلم من إظهار أقصى دراجات  التوجيو الذاٌب: .7
 29.االستبانة عنده، كتنمية قدرتو على التوجيو الذاٌب

كلذلك ينبغي على اؼبعلمُت أف يهتموا معايَت اختيار لطريقة  
تعليم اللغة العربية، ألف طريقة دقة لديها آثر عظيمة ؼبساعدة مفاىيم 

، حىت أحواؿ تعليم اللغة العربية ُب الفصل تكوف الطالب على اؼبادة
 اإلنفاؿ.

 أنواع الطريقة لتعليم اللغة العربية . ب

لقد أدل التطور التارخيي ُب ؾباؿ تعليم اللغة العربية كلغة ثانية إىل 
 :ظهور عدد كبَت من طرؽ تدريس اللغات، كىي على النحو االٌب

 (Grammar-Translation Methodطريقة النحو كالًتصبة ) (3

تعترب ىذه الطريقة من أقدـ طرؽ تعليم اللغات الثانية كتعود إىل 
كتعتمد ىذه الطريقة على نظرية  30عصر النهضة ُب البالد األكربية.

اؼبلكات العقلية أك التدريب الشكلي ُب علم النفس، تلك النظريات 
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 53-57..............................ص ا مناىجو كأساليبو، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبرشدم أضبدطعيمة،  

 53-57.....ص،....................َت الناطقُت هبا مناىجو كأساؿتعليم العربية لغرشدم أضبد طعيمة،  19
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اليت نادت بانقساـ العقل إىل أقساـ أك مناطق، منها ما خيتص 
  31، كحل اؼبشكلة كغَت ذلك.بالذاكرة

ترل الباحثة أف ىذه يفضل لفهم تعليم القواعد كترصبة 
كنصوص كتاب اؼبستخدمة ُب الفصل، كىذه طريقة كما العادة 

 مستخدمة ُب تعليم اللغة العربية. 
 ( Direct Methodالطريقة اؼبباشرة ) (0

كقد ظبيت ىذه الطريقة باؼبباشرة، ألنو تفًتض كجود عالقة 
أك بُت العبارة كالفكرة، من غَت حاجة إىل كساطة  بُت الكلمة، مباشرة

 32اللغة األـ أك تدخلها.

جاءت ىذه الطريقة شبرة غبركة الرفض الواسعة لطريقة النحو 
كالًتصبة اليت ظهر فشلها ُب االستجابة لألىداؼ اليت استجدت ُب 

 حقل تعليم اللغات. كتستند ىذه الطريقة إىل عدد من أمهها: 
الطريقة اليت يتم هبا تعلم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة اليت أف  -

 تعلم الفرد هبا لغة األكىل.

 يستند تعلم اللغات إىل نتائج دراسات علماء النفس اؼبرابطُت. -

ىو: االستماع كالكالـ  الًتتيب الطبيعي ُب تعلم مهارات اللغة -
  11كالقراءة كالكتابة.

تكوف لغة أكىل أك لغة أمي  كترل الباحثة أف ىذه الطريقة  
بدكف استخداـ لغة اؼبعلم كاؼبتعلم اغبقيقي ُب إلقاء مواد 
التعليمية، لكن ينبغي على اؼبعلم أف يستخدـ ىذه الطريقة حُت 

يوافق مع اؼببتدئُت. كىذه الطريقة  قدرة الطالب ُب الكالـ، كال
 مستخدمة ُب تعليم اللغة العربية. 

                                                           
31

: الدار العاؼبية للنشر كالتوزيع،  الوسائل،-األساليب -تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا، الطرؽ عمر الصديق عبد اهلل،     11(، ص0776)اػبرطـو
32

  40(،ص 0770)الرياض: دكف النشر كالتوزيع، طرائق التدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، عبد العزيز بن سعود اإلسالمية،  
33

 14..................................،صالوسائل،....-األساليب -تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا، الطرؽعمر الصديق عبد اهلل،  
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 (Audio Lingual Method)الطريقة السمعية الشفوية  (1

ظهرت ىذه الطريقة استجابة ألمرين مهمُت ُب طبسينات 
كستينات القرف العشرين، كمها قياـ عدد من علماء النفس كاللغويُت 

كتطور كسائل  بدراسة اللغات اؽبندية غَت اؼبكتوبة بالواليات اؼبتحدة،
 34االتصاؿ بُت الشعوب فبا قرب اؼبسافة بُت أفرادىا.

أنصار ىذه الطريقة اليت تتجنب استخداـ اللغة الوسيطة "لغة يرل 
اؼبتعلمُت األصلية" أهنا أصح سبيل لكي يفكر الدارس باللغة اليت يتعلمها 
كذلك من خالؿ قواعدىا كأصوؽبا كتراكيبها ال من خالؿ قواعد لغة 
أخرل، كأف الوقت القصَت الذم يقضي الدارس متحدثا باللغة اؼبتعلمة كال 

غَتىا أجد بكثَت من الوقت الذم يقضي متحدثا باللغة األخرل من شيء 
 35خالؿ الًتصبة عن لغتو األكىل.

تعلم  تعتمد ىذه الطريقة على النظرية السلوكية اليت تفسر عملية
اللغة على أهنا استقباؿ مثَت كإصدار استجابة. كمن أىم اؼببادئ اليت 

 : ياعتمدت عليها الطريقة السمعية الشفوية ما يل

تعليم اللغة األجنبية ُب األساس عبارة عن عملية تكوين عادة  -
 آلية.

ديكن تعلم مهارات اللغة على كبو فعاؿ إذا قدمت العناصر اؼبراد  -
تعلمها ُب اللغة اؽبدؼ ُب شكلها اؼبنطوؽ قبل أف تقدـ ُب 

 شكلها اؼبكتوب. 

 يقدـ القياس أساس لتعليم اللغة أفضل من التحليل.  -

اليت ربملها ألفاظ اللغة بالنسبة للناطقُت األصلُت إف اؼبعاين  -
  36باللغة ال ديكن تعلمها إال عن طرؽ السياؽ اللغوم كالثقاُب.

                                                           
34

 311..............ص............................تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو، ..............رشدم أضبدطعيمة،  
35

 006( ص3766لسعودية، ) الرياض: دارالفيصل الثقافية اؼبملكة العربية اتدريسا كاكتسابا ؿبمود أضبد السيد، اللغة.. 

-األساليب -تعليم اللغة للناطقُت بغَتىا، الطرؽعمر الصديق عبد اهلل،  10
 27الوسائل،.........................،ص
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كترل الباحثة أف ىذه الطريقة هتدؼ لتنمية مهارة االستماع كمهارة 
الكالـ حبيث يبدأ الدرس من االستماع حىت الكالـ، كتنفيذ عملية التعلم 

 .  اؼبعمل اللغومُب ىذه طريقة أكثر ُب

 (Reading Methodطريقة القراءة ) (2

ترل جويرية أف ىذه الطريقة هتدؼ لتعليم كتدريب الكفاءة القراءة 
بلغة أجنبية، كمواد التعلم مقسمة تًتكز ُب قطاعات قصَتة ٍب كيسبق كل 

الكلمات ذات اؼبعٌت كسيتم تدريس من خالؿ الًتصبة،  قسم من قائمة
  37كالسياؽ أك الصور.

كالغرض من ىذه الطريقة ىي أف يكوف الطالب لديهم اؼبعرفة 
كاؼبخزكف يكفي عن أشكاؿ الكلمات الصحيحة كاؼبختلفة كذلك لتسهيل 

  38الكتابة كديكن أف تتحقق ُب شكل الكالـ عندما تشارؾ ُب ؿبادثة.

ترل الباحثة أف ىذه الطريقة ىي تركيز على تعليم القراءة اليت فيها 
قراءة النصوص ُب كتاب تعليم اللغة العربية ٍب أف يفهم فكرة رئيسية من 
النصوص السابقة أك تركيز على تصحيح قراءة الطالب. كطبعا ىذه طريقة 

 هتدؼ لتنمية قراءة الطالب. 
 (Selective Method) الطريقة االنتقائية  (3

ىي طريقة تقدـ اؼبادة ُب أجنبية أماـ الفصل نتقائية الطريقة اال
دبتنوعة ؾبموعات بعدة طرؽ، مثل الطريقة اؼبباشرة، كطريقة النحو كالًتصبة 

كحىت أف ىذه الطريقة تعطى اغبرية للمعلمُت ػبلق  39كالطريقة القراءة،
40الطريقة.
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ائعة األخرل ىي ىناؾ تسميات كثَتة ؽبذه الطريقة، أظبائها الش
الطريقة التوليفية، كالطريقة اؼبختارة كالطريقة اؼبعلم. كعلى الرغم من تعدد 
اؼبصطلحات اليت تطلق على ىذه الطريقة، فإنو تعٌت على شيء كاحد كىو 
ربرر اؼبعلم من قبضة االنتماء الضيق لطريقة تدريس معينة، كأخذه 

توظيفها ُب التدريس  األساليب اإلجيابية ُب الطرؽ اؼبختلفة من أجل
  41حسب معطيات اؼبوقف التعليمي ُب صفوؼ اللغة.

ىي اليت  استنادا من بياف سابق، ترل الباحثة أف الطريقة االنتقائية
تصح لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل ؼبا سبتاز بو مركنة كحرية ُب 

تدريس معينة  اختيار األسلوب األمثل ُب تعليم اللغة بدكف التقيد بطريقة
 ؽبا.  أك الوالء

 التقوًن  .د 

 مفهـو التقوًن  (3

إف التقوًن ىو عملية متتابعة مستمرة ؼبعرفة اعبودة من األشياء، بنسبة فكرات 
كمعايَت معينة ألخذ اؼبقررات. كبالنسبة للطالب يعمل تقوًن على تزكيده بالتغزية 

ىداؼ اؼبتاحة، الراجعة حولو تعلمو كيكشف لو عن مدل ربصيلو كاستيعابو لأل
كيربز لو مدل تقدـ الذم أحرزه كنقاط الضعف اليت ال يزاؿ يعاىن منها. كُب 
ضوء نتائج التقوًن يتمكن اؼبتعلم من مراجعة تقدمو التعليمية كإعداد خطة 

كغاية ُب تنفيذ   42عالجية للتغلب على اؼبشكالت كالصعوبات اليت تواجو.
 43اللغة. التقوًن لقدرة اللغة ىي قدرة الستخداـ

كترل الباحثة أف تقوًن تعليم اللغة العربية ىو أنشطة ؼبعرفة نتائج الطالب   
أك االعالـ عن تقدًن الطالب ُب تعليم اللغة العربية، حىت يعرؼ اؼبعلم قدرة 

 الطالب ُب تعليم اللغة العربية. 
                                                           

 الصديق عبد 26-25،ص...................الوسائل،األساليب  -، الطرؽتعليم اللغة للناطقُت بغَتىاعمر اهلل،  03

 .170(، ص3757)بدكف مطبعة، أساليب تدريس اللغة العربية، ؿبمد على اػبوىل،  01
43

 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa, (Jakarta, 

PT.Indeks, 2011),hlm 8 
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الوسائل اليت يستخدمها اؼبقـو كثَتة كمتنوعة، عقد تكوف االختبارات،   
التقارير الذاتية،  دراسة اغبالة، أك تكوف اؼبالحظة، كقد تكوف االستبانة، أك كقد

أك األساليب االستقاطية، أك السجالت اجملمعية أك ما إىل ذلك. كيهمنا ىنا 
نلقي األضواء على االختبارات كذلك باعتبارىا أىم ما يلجأ إليو اؼبعلموف 

    44اآلف.

 أنواع التقوًن لتعليم اللغة العربية  (0

 التقوًن التصنيفي ( أ

 التقوًن التكويٍت  ( ب

 التقوًن التشخيصي ( ج

 45.التقوًن الشامل ( د

إف التقوًن التصنيفي ىو ؼبعرفة سلوؾ الطالب هبدؼ لوضع ؾباؿ 
الطالب بنسبة القدرة كالكفاءة كاؼبرغوب كغَتىا. كالتقوًن التكويٍت ىو 

عملية التعليم. كالتقوًن التشخيصي ىو  ؼبعرفة تقدـ تعلم الطالب مدل
ؼبعرفة الصعوبة أك اؼبشكلة الطالب ُب التعليم كيهدؼ بو غبل الصعوبة 

ىو ؼبعرفة نتائج  أك اؼبشكلة ُب التعليم. كأما التقوًن التجمعي أك الشامل
 التعليم بعد هناية برنامج التعليم ُب كقت معُت كرظبي. 

 كظائف اؼبنهج  .ج 

إف كظائف اؼبنهج ىو آالت ُب التعليم الذم فيو كل كظائف بدكر مهم ُب 
 Dasar-dasar pengembangan“ُب كتاب  Oemar Hamalikالتعليم. كقاؿ 

kurikulum”   الذم نقل منAlexander Inglis   يقوؿ أف يهدؼ اؼبنهج كاؼبناسبة
 كالتكاملية كالتفريقي كاالستعداد كاالختيار كالتشخيصية. 

 ناسبةاؼب .3
                                                           

)الدماـ: دار ابن دليل اؼبعلم إىل صياغة األىداؼ التعليمية السلوكية كاؼبهارات التدريسية، ؾبمد السيد ؿبمدمرزكؽ،  00
 310(،ص 3774اعبوز للنشر كالتوزيع، 

45
 Moh. Mastna HS dan Erta Mayudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tanggerang Selatan: Al-Kitabah, 2012) hlm,12  
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تعيش الفردية ُب االجتماعي، كيوجب على كل الفردية ليناسب مع بيئتها 
باالجتماع. ألف البيئة تتغَت ُب كل كقت، كلذلك جيب أف يكوف كل الطالب 

 46القدرة ؼبناسبة نفسية الطالب. 

 التكاملية .0

يعمل اؼبنهج لًتبية النفسية التكاملية. كألف النفسية بعض من االجتماعي 
 فتساعد النفسية التكاملية ُب صياغة االجتماعية. 

 التفريقي .1

ُب اجملتمع ُب اغبقيقة، لـز اؼبنهج أف يعطي اػبدمة إىل التمييز بُت الشخص 
شجع تشجع الشخص لفكر النقد كاالبتكار، حىت يشجع تقدـ حىت ي التفريقي

االجتماع ال يسبب تضامن ُب اجملتمع. كلكن، كوف التفريقي  تقدـ االجتماع
 47ذبتنب كقوع كساد االجتماع. كالتكامل، ألف التفريقي

 االستعداد .2
عملت الوظيفة الستعداد الطالب كي يستطيع أف يلتحق دراستو إىل اؼبرحلة 

 اجملتمع. استعداد  األعلى، مثال يلتحق إىل اؼبدرسة األعلى أك استعداد التعلم ُب
كفاءة التعلم االستمرار احملتاج جد على ذكر أف اؼبدرسة ال سبكن أف تعطي صبيع 

 حوائج الطالب أك كل ما جيذب اىتمامو.

 االختيار .3

االختالؼ أك االختيار مها مًتابطاف. االعًتاؼ باالختالؼ يفيد أنو يعطي 
موىبتو. كمها من االحتياجات الفرصة للطالب الختيار الشيء الذم يبتغيو كجيذب 

للمجتمع الذم يتبع نظاـ دديقراطيا. لتنمية تلك الكفاءة اؼبتنوعة، فاؼبنهج يتطلب 
 رتبا كاسعا كمرنا.
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 التشخيصية .4
كاحد من خدمات الًتبية ىو يساعد كيوجو الطالب على فهم كقنع نفسو، 

اؿ إذا يدرؾ حىت يستطيع أف ينمي صبيع اإلمكانية اؼبمتلكة. قد ربقق ىذا اغب
الطالب صبيع الضعف كالقوة اؼبمتلكة بواسطة االستطالع. ٍب التايل صلح الطالب 
بنفسو الضعف كينمي بنفسو القوة اؼبوجودة. ىذه الوظيفة من كظيفة التشخيصية 

 للمنهج كيرشد الطالب للتنمية امثال.

ئف على من كظيفة اؼبنهج اؼبتنوعة اؼبذكورة قدمها اؼبنهج عاؼبيا. أثرت الوظا
نشأة كتنمية الطالب، موافقا جبهة فلسفة الًتبية كأىدافها اؼبوجودة دبؤسسة الًتبية 

يرل سيف العارؼ أف كظيفة اؼبنهج ىي كاألداة لتحقيق األىداؼ. إذا  اؼبتعلقة.
كالتايل  08عطلت كاحدة من اؼبكونات للمنهج سيسبب اؼبكونات األخرل اؼبنزعج.

 من كظائف اؼبنهج ىي:
نهج للمعلم ىي كالدليل لتنفيذ األنشطة، كدليل العمل ُب تركيب كظيفة اؼب .3

كتنظيم خربة تعلم الطالب، كالدليل إلقامة التقوًن على تنمية الطالب ُب سبيل 
 امتصاص اػبربة اؼبقدمة.

كظيفة اؼبنهج لرئيس اؼبدرسة ىي كالدليل لتنفيذ كظيفة مراقبة اؼبنهج على معلم   .0
 أحواؿ التعلم إىل اعبهة األحسن.اؼبادة، كىي إصالح كتنمية 

كظيفة اؼبنهج للوالد ىي كوجود مشًتؾ الوالد ُب مساعدة جهد اؼبدرسة ُب   .1
 ربقيق اآلمل اؼبشًتؾ، كىي ربقيق أىداؼ الًتبية.

كظيفة اؼبنهج للمجتمع كمتخرج اؼبدرسة ىي اشًتاؾ ُب إعطاء اؼبساعدة لتيسَت  .2
 مع الوالد كاجملتمع.برنامج تنفيذ الًتبية اليت ربتاج التعاكف 
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  في تعليم اللغة العربية (Kurikulum Diferensiasi)المبحث الثاني: المنهج التفريقي 

  (Kurikulum Diferensiasi)التفريقي اؼبنهج  مفهـو .أ 

 Diferensiasi.50دبعٌت  Differentiation.49التفريقي من اللغة اإلقبليزية كىي 

ُب ىذا البحث ىو يفرؽ  التفريقيك   51تفريقي".كُب اللغة العربية ىي "سبييز أك 
الطالب بكفاءة اػباصة ُب الفصل اػباص ليسهل ُب أداء عملية التدريس فيو.  كأما 
اؼبنهج التفريقي ىي اؼبنهج الذم يعطي الطالب اػبربة اؼبناسبة مع رغبة ككفاءة 
الطالب. كال يظهر اؼبوىبة ككفاءة الطالب إذا برامج التدريس سهل جدا كليس لو 

اؼبنهج الوطٍت كاحمللي تعديل مع اؿ أيضا أف اؼبنهج التفريقي ىي كيق 51.التحدم
الًتكيز على اؼبواد األساسية كتطويرىا من خالؿ نظاـ من التصعيد كزبصيب اليت 
ديكن أف ربفز كتسهيل اندماج ُب التطور الركحي، كاؼبنطق، كاألخالؽ، كعلم 

 .51اعبماؿ، كاإلبداعية، كمنهجي، كمتقاربة

د كالبيئة. كل األفراؾ كالطبيعة البشرية ىو نتيجة للتفاعل بُت اؼبواقف كالسلو 
 رائعة من األفراد ـبتلفة شخص اؼبلكةمتفرقة.  كالسلوؾ كالطبيعةة األفراد يولد بكفاء

كىو التكامل التعجيل  قًتح العريق كارثا من الدماغاألخرين. ُب اغبقيقة اؼبلكة ىي اؼب
الوظيفة  .بدين، كالعاطفة، كاإلدراؾ كاغبدسال من كظيفة الدماغ اليت تشمل االستشعار

اؼبعرُب، كاإلبداعية، كخاصة األكادديية، كالقيادة، كالفن، ة بكفاء التعجيل يعرب
طويره، من الدماغ سارعا ُب تعالمة بالذكاء العايل. كألف الوظيفة  لككالعرض، ككذا

يستطيع أف يتطور كفاءتو ألخرين. ألف الًتبية اؼبتفرقة مع ا فالشخصية اؼبلكة حيتاج إىل
 ليحقق بالكامل. ك 
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ة الوارث، كلكنو من العملية متفاعل كتطوير ملكة الشخصية ال يعلق بكفاء 
ة كانتاجية. تطوير النفسي ناميكي مع البيئة، كىذا حيتاج إىل كظيفة الدماغ بكفاءدي

الكل الذم مازاؿ تغيَت اؽبيكل ة كانتاجية سيجعل التغيَت ُب البناء التفريقي يعٍت بكفاء
ُب اؼبنتشر، كلكن ىناؾ التطوير لإلدراؾ. ديكن اإلدراؾ البيانات اليت ديكن مالحظتها 

  مباشرة.

 (Kurikulum Diferensiasi)التفريقيأساس اؼبنهج  .ب 

األساس ىو ما يقـو عليو قويا، أما األساس للمنهج كاألساس للبناء ُب 
اؼبنهج كوظيفة األساس للبناء. البناء  اؼبعٍت. يقـو عليو البناء. كظيفتو ُب تنمية
إذا يقول األساس البناء فيقوم البناء.  القوم حيتاج األساس القوم كمقُت أيضا

 ككذلك تنمية اؼبنهج أف تأسس على األساس القوم. 

 أساس القانونية .3

 54. 0ك 3أية  13الفصل  3723القانونية األساسية  .أ 

. " 2أية  3الوطنية. الفصل  عن الًتبية 0771السنة  07القانونية النمر  .ب 
ليم اػباص". ككذلك ُب إف الوطنية بذكاء كمواىب خاص حيق ؽبم التع

"خدمات الًتبية يناسب  "كل الطالب ُب الًتبية لديهم:3أية  30 الفصل
يتم الطالب الًتبية كفقا مع سرعة التعليم كل ك  مع كفاءة الطالب،

 3 أية 10د. كُب الفصل ب كال يشذ من ثبات اؼبوعد النهائي احملدالطال
"التعليم اػباص ىو تعليم اؼبتعلمُت الذين لديهم صعوبات ُب متابعة عملية 

جتماعية، كؽبم كفاءة اعبسمية، االنفعالية، اػبلق، اال التعليم بسبب ـبالفة
 55اؼبثايل".

. " 30عن ضباية الطالب الفصل  0771السنة  07القانونية النمر  .ج 
لديهم الفرصة غبصوؿ التعليمية اػباصة". كنظاـ الطالب بكفاءة اػباصة 

 /37، عن الًتبية اػباصة، كنظاـ الوطنية النمر 3773 /50الوطنية النمر 
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ككذلك نظاـ كازر الًتبية (. SNP) ، عن تربية الوطنية األساسية0773
 ، عن تربية فائزة الطالب بكفاءة اؼبثايل. 0774السنة  12الوطنية النمر 

 األساس النظرم  .0

تار باستخداـ زب عن الًتبية الوطنية 0770السنة  07إف القانونية النمر 
إف  56.وىوبمن الطالب اؼب"  Gifted and Talented" أك اؼبلكة الطالب اؼبثايل

تنمية الفكرية كالذكاء غَت عادية ال حيدد بكفاءة الفكرية فقط. الذكاء اؼبتعلقة ب
كأما الذكاء ُب قية، اغبسابية كغَت ذلك. يكلكن بكفاءة األخر يعٍت اللغوية، اؼبوس

 ربدد على الكفاءة الفكرية. )LPBAىذا الطالب ُب معهد ترقية اللغة األجنبية )
 األساس التجرييب  .1

إف الطالب بكفاءة اػباصة أك الطالب باحتياجات اػباصة سيكوف كامال 
  ُب التعليم إذا كاف خدمات التعليم يناسب مع احتياجات الطالب.

 (Kurikulum Diferensiasi)ات اؼبنهج التفريقيمكون .ج 

يتعلق ك كيشمل اؼبنهج العاـ ؾبموعة متنوعة من اػبربات مصممة بشكل شامل 
اؼبنهج التفريقي  أماتواه كفقا مع أمهية تطوير معُت. ك بأىداؼ التعلم ؿبددة لتطوير ؿب

اليت من شأهنا تعزيز يشَت إىل بركز اغبياة العقلية من خالؿ ؾبموعة متنوعة من الربامج 
  .اإلبداع كيتضمن ؾبموعة متنوعة من مستول عاؿ من اػبربة التعلم الفكرية

ينظر من جانبُت يعٍت من حاجة تطوير الطلبة  التفريقيكأما تطوير اؼبنهج 
عن االختالفات  التفريقيكتصميم اؼبنهج. كمن ناحية تطوير الطلبة يهتم اؼبنهج 

ى أف ىم األفراد الذين لديهم اؼبعادالت السلوكية، النوعية الفردية دكف أف ننس
خصائص أك بعض اعبوانب التنموية. كأما إذا ينظر عن تصميم احملتول اؼبنهج باىتماـ 

 ستخداـ حشية.اعلي القدرة الطلبة يعٍت ب
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م اؼبنهج تصميأف  Sugihartonoُب دفًت اليومية الذم كتبو  Conny Sكقاؿ  
ؼبكونات اؼبنهج. كأما مكونات اؼبنهج الطلبة يسمي باب مع أحواؿ تطوير اؼبناس
  50منها:

ات األكىل: ربديد اؽبوية ليسهل عن كفاءة الطلبة كيهتم عن اؼبيوؿ كسرعتو مكون .3
 ُب عملية التعليم.

ُب ديناميكية يعطي التوجيهات عن تطوير اؼبنهج التفريقي مكونات الثاين:  .0
ىذا العنصر يكوف أساس لتسمن  .العقلية الذم يشَت إىل فعل إبداعي معُت

 اؼبناىج الدراسية.

تعلم التوجو على ؿبتول أك منتج أك عملية، ألف احتياجات مكونات الثالث:  .1
رعاية )الطلبة متفرقة، إذا عملية التدريس الرجوع إىل تأثَت كصيفات الشرؼ 

 .بسعر التكلفة كليس فقط على ربقيق األىداؼ التعليمية احملددة (التأثَت

، األدكات، الوقت للتعليم،( الفصل )الوسائل، ت الرابع: بصفة التقنيةمكونا .2
 ؾ القسم الذم يدعم ُب تطبيق اؼبنهج التفريقي.ككذا

 تعديل اؼبنهج  .د 
قاؿ ماكَت ُب كتاب أكسبي مونندار أف اؼبنهج لطلبة اؼبلكة حيتاج إيل تعديل 

كالنتائج ككذلك البيئة اؼبنهج ُب أربعة اجملاؿ، يعٍت اؼبادة، كالعملية أك الوسائل، 
  58: التعليمية. كتعديل اؼبنهج ُب أربعة ؾباؿ كما يلي

 تعديل اؼبنهج ُب اؼبادة  .3

إف الطالب اؼبلكة ديكن قد سلط اؼبادة قبل إعطاءىا ُب الفصل. كلدعم  
خيطط الستعداد  كفاءة الطالب حيتاج إىل تعديل اؼبنهج. إف اؼبدرس يستطيع بأف

 اؼبادة العامة، كاستعداد اؼبادة اغبديثة أك بإعطاء الفصل اػباصة لطلبة اؼبلكة. 
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كأما قسم كالتعلم بسرعة كذبمع ؼبستول عرب، الدراسة الذاتية، نظاـ متقدـ 
اؼبستمر، كما ىو مطبق ُب مدرسة معمل باستخداـ اؼبيودكالت كاتفاؽ اؼبنهج 

(curriculum compacting) ساعد إىل تعديل اؼبادة، كلكن ال يضمن تطبيق في
 اؼبنهج اؼبناسب حقيقة. اؼبهم ىنا يعٍت عن كيفية تدريسية. 

 تعديل اؼبنهج ُب العملية أك الطريقة التدريس .0

إف العملية أك الطريقة إلقاء اؼبادة ىي ؾباؿ الثاين لتعديل اؼبنهج لطالب  
(. ىذا لطالب اؼبثايل UUSPNاؼبلكة أك الطالب اؼبثايل )اصطالح اؼبستخدـ 

الطالب يدؿ على حب استطالعي الذم ال حيلو كحب لتعميق اؼبادة كما يريد 
كحب لتعليم الذاتية كذلك القدرة كااللتزاـ لقياـ ببحث العلمي ككفاءة لتفكَت 
بطريقة ـبتلفة مع الطالب األخرين. كإف كانت ىذه الكفاءة مربوطة بأىداؼ 

لطالب مستقل بنفسو كيتعلم كل زماف. كتطالب اؼبدرس الًتبية فيهدؼ الستعداد ا
 لتعديد طريقة إلقاء اؼبادة ككيفية الطالب ُب التعليم.

الربامج الذم ديكنو اؼبدرس بأف يصنع تعديل اؼبنهج ُب الوسائل بال يؤذم  
إيل تدريس ُب الفصل، منهم الربامج الذم يستعمل فيو األسئلة بصفة عاؿ ك 

التدريس ك باستخداـ اؼبشرؼ ك الكتب مناسبة بطالب تظاىر ك صناعة عقد 
اؼبلكة. ككذلك ُب تعديل اؼبنهج اؼبادة كحلوؿ اؼبسألة ُب اؼبستقبل. إف الًتكيب 
الربنامج ال يكفي ليجعل اؼبنهج الصحيحة أك دقيقة لطلبة اؼبلكة كالطريقة ُب 

 اتصاؿ اؼبادة ككذلك دكر األستاذ أك الطلبة يكوف مهما ُب مناسبة.

 تعديل اؼبنهج ُب النتائج التعليم .1

النتائج التعليم ىو ؾباؿ اآلخر ُب تعديل اؼبنهج لطلبة اؼبلكة ُب الفصل. 
يستطيع الطلبة اؼبلكة بأف يستعمل كفاءتو لتعميق اؼبادة كلتشَت اإلبداعي 
كااللتزامات ُب خطة النتائج اعبيد عن اػبربة التدريس. ىذه اؼبهارة يستطيع بأف 

يع الطلبة. كلكن أكثر من الطلبة اؼبلكة يستطيع تطور النتائج األكسع يتطور على صب
 ككذلك عن النتائج الذم حيصل من اغبياة.
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 تعديل اؼبنهج ُب البيئة التعليم  .2

إذا ُب فصل عادة يكوف قسم لطالب اؼبلكة فيوجد بيئة الفصل الذم ديكن 
ئة يثبت عن قباح مستقل لطالب ُب تعليمو. كيستطيع بتعليم كما يراد. إف البي

الطالب سيكوف الطالب كثَتكف ُب األسئلة ُب بيئتو. كيتعلم الطالب كل زماف ُب 
البيئة كسعر الطالب التعليم. كيتعلم الطالب عن كيفية استخداـ اؼبادة كاؼبراجيع 

 .كالوقت. كملكة الطالب نفسو الستعلم عن اجملاؿ اؼبلكة

ة اليت يركز لطالب. كليصنع تعديل حيتاج إىل البيئ كلنجاح قسم لطالب اؼبلكة
عن البيئة الفصل التقليدم الذم يركز على اؼبدرس إىل البيئة الذم يركز لطالب 

  حيتاج إىل تعديل اإلجراءات كالتعليم.

 

 أشكاؿ الًتبية عن طالب اؼبلكة .ق 

اؼبلكة يسمي  بؿ عن الطالاشكأ أف أكسبي مونندار ُب كقاؿ سيعكيو غونرسو
كمن غَت تلك شكل ىناؾ شكل "، .acceleration,grouping,dan enrichmentب" 

من الفصل العادية، العنقودية،  ة خبركج الطالبعو مؾبُب الفصل، أخر كمجموعة 
 50ربعة أشكل فيو:أجح بشكل فردم،  كغَت ذلك. كىناؾ نا

شكل أ، يعٍت عملية التدريس ُب فصل عادة كلكنو يزداد بفصل خاصة. هبذه  .3
لو زيادة مال كل عملية التدريس ُب الفصل ك اؼبلكة كا بالطال الطريقة يشًتؾ

 . لك اؼبادة، يعٍت عن الوقت ُب التعليم ككذالتعليم ُب الفصل اػباصة

 57شكل ب، يشًتؾ الطالب اؼبلكة ُب الفصل عادة كلكن ليس بكامل يعٍت  .0
 لك. فقط كلكنو يشًتؾ ُب فصل خاصة كذ 59أك 47أك 

يسهل ُب أداء عملية  الطالب اؼبلكة ُب فصل خاصة حىتل شكل ج، ك .1
 التدريس فيو. 
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 Utami Munandar, Alternatif- Alternatif Pelayanan Pendidikan Anak Berbakat Luar Biasa 

(Jakarta: Rajawali   2014 ) Hlm 39 
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شكل د، اؼبدرسة أك اؼبؤسسة خاصة الذم فيو عملية التدريس للطلبة اؼبلكة  .2
 .فقط



 

10 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه .أ 

 الكيفي البحث يعتمد. البيانات الباحثة اؼبدخل الكيفي لتعبَت تستخدـ

حيث ال يتم ربويل  بأسلوب غَت كمي، البيانات كاألحداث على دراسة كقراءة
البحث الكمي، كإمنا يتم اغبصوؿ على النتائج من  ُب حالة إىل أرقاـ كما البيانات

كاقع مالحظة كربليل األحداث كاؼبواقف كالصور كالوثائق كاالتصاالت اللفظية 
 09.كغَت اللفظية

كأما البيانات اليت ربتاج الباحثة اليها فهي من نوع البيانات الكيفية اليت 
تصاغ بشكل الكلمات أك الوصف بدال من األرقاـ، كالنتائج اؼبكتوبة للبحث 
ربتوم على اقتباسات من البيانات لتوضيح العرض كتقوية، كاؼبعلومات اليت صبعت 

 الصور كاألشرطة كالفيديو كالوثائقمصادرىا اؼبقابالت، كاؼبالحظة اؼبيدانية ك 

 03الشخصية كاؼبذاكرات كاؼبسجالت الرظبية األخرل.

البحث دبنهج البحث الوصفي التحليلي. منهج  كتقـو الباحثة ُب ىذا
الوصفي اسلوب من أساليب التحليل اؼبركز على معلومات كافية كدقيقة عن ظاىرة 

، كذلك من أجل اغبصوؿ على أك موضوع ؿبدد أك فًتة أك فًتات زمنية معلومات
نتائج عملية ٍب تفسَتىا بطريقة موضوعية دبا ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية 

 01للظاىرة.

 

 

 

                                                           
09

 ا الطرؽ، مطبعة الصفا كاؼبركة بأسيوط-القياس -(. حبوث التسويق: اؼببادئ0770عادؿ رياف ؿبمد رياف )  

03
ثائر اضبد غبارم كاألخركف، البحث النوعي ُب الًتبية كالعلم النفسي، الطبعة االكىل )عماف: مكتبة اجملتمع العريب   

 53(،ص 0733للنشر كالتوزيع، 

01
 361( ص، 0777جث العلمي اساسيتو النظرية زفبارسنو العملية، )دمشق: دار الفكر، رجاء كحيد دليدرم، الب  
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 حضور الباحثة .ب 

شكل أداة تيعٍت أف الباحثة . داةبوصف األ يى البحث النوعي ُب ةالباحث
 ُب البحث الكيفي أداة صبع البيانات" كما قاؿ سوغييونو:عبمع بيانات البحث.  

 01الباحث ذاتو".

تشًتؾ  حضور الباحثة ُب ىذا البحث تدكر كاؼبالحظة ُب اؼبيداف كلكن ال
ُب العملية. ُب ىذا البحث ربضر الباحثة مباشرة إىل ميداف البحث لتلتقي 

ؿبتول الكتاب تعليم اللغة العربية  اؼبخربين كُب عملية التعلم لتالحظ كيف
 .اؼبستخدمةباستخداـ اؼبنهج التفريقي كالطريقة 

عند سنفياه فيصل، كاف حضور الباحثة ُب اؼبيداف أربعة مراحل، ىي فهم 
 ، التعاكف ُب اؼبيدافexploration، االستطالع ُب اؼبيداف apprehensionاؼبيداف 

cooperationكاؼبشاركة ُب اؼبيداف ، participation.00  

 باالعتماد إىل ذلك، ستقـو الباحثة مراحل البحث اآلتية:

بل دخوؿ ميداف البحث، تستأذف الباحثة مدير معهد ترقية اللغة األجنبية ق .3
(LPBA ).نور اإلسالـ ُب سومنب رظبيا كتستعّد األدكات احملتاجة 

نور اإلسالـ ُب ( LPBA)توّجو الباحثة مدير معهد ترقية اللغة األجنبية  .0
 سومنب كتعّرؼ نفسها كتلقي األىداؼ كاألغراض.

رظبيا إىل طالب كمعلمي معهد ترقية اللغة األجنبية  تعّرؼ الباحثة نفسها .1
(LPBA ).نور اإلسالـ 

 .تقـو الباحثة اؼبالحظة ُب اؼبيداف لفهم خلفية البحث اغبقيقة .2

 تصنع الباحثة جدكؿ األنشطة مناسبا دبوافقة الباحثة كأفراد البحث. .3

 باؼبالحظة كاؼبقابلةتزكر الباحثة اؼبيداف عبمع البيانات مناسبا باعبدكؿ اؼبوافق  .4

 . كالوثائق

                                                           
63

 Sugiono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 

222 
64

 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, (Malang: Yayasan 

Asah, Asih, Asuh, 1989), hlm 12 
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  البيانات ومصادرها .ج 

، أف مصادر البيانات ُب حبث العلمي ىو Suharsimi Arikuntoكفقا عن قوؿ 
كُب ىذا البحث العلمي، توجد الباحثة   05اؼبوضوع حيث ديكن اغبصوؿ على البيانات.

 عن بيانات األساسية كالبيانات اإلضافية.
البيانات اليت يتم صبعها كمعاعبتها كتقدديها من قبل إف البيانات األساسية ىي 

ُب ىذه الدراسة مصادر البيانات األساسية ىي مدير   66الباحثة من اؼبصادر األساسي.
معهد ترقية اللغة األجنبية كمدرس اللغة العربية كىو اؼبعلم كالفاىم دبنهج اللغة العربية ُب 

جاكل  –مدكرا  –سومنب  –سالمي بلوطا معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ اإل
 الشرقية. 

كالبيانات اإلضافية ىي مصادر البيانات التكاملية اليت تعمل على تكمل البيانات 
 ُب حاجة البيانات األكلية. كأما مصادر البيانات ُب ىذه الدراسة ىي خطة التدريس

 كىيكل اؼبنهج كىيكل اؽبيئة كاعبدكؿ كغَتىا.

 : ستفصل الباحثة كما يلي ُب اعبدكؿ كالبيانات كمصادرىا

ا
ل
ر 
ق
 ـ

 اؼبصادر البيانات اسئلة البحث

أىداؼ تعليم اللغة   .1
العربية باستخداـ 

 اؼبنهج التفريقي

منهج تعليم  نتائج التوثيق
 اللغة العربية

 مدير معهد  نتائج اؼبقابلة

 شؤكف اؼبنهج

                                                           
65

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), Hlm. 132. 
66

  Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), Hlm.39 
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ؿبتول الكتاب تعليم  1
اللغة العربية 
باستخداـ اؼبنهج 

 التفريقي

 اؼبوديوالت نتائج التوثيق

 شؤكف اؼبنهج نتائج اؼبقابلة

تعليم اللغة  طريقة 1
العربية باستخداـ 

 اؼبنهج التفريقي

عملية تعليم  نتائج اؼبالحظة
 اللغة العربية

مدرس اللغة  نتائج اؼبقابلة
 العربية

تعليم اللغة  تقوًن 0
العربية باستخداـ 

 اؼبنهج التفريقي

مدرس اللغة  اؼبقابلةنتائج 
العربية ُب 

اؼبدرسة 
اؼبتوسطة 
كاؼبدرسة 

 الثانوية
كشف  نتائج التوثيق

الدراجات 
ُب اؼبدرسة 

اؼبتوسطة 
 كالثانوية

 

 أسلوب جمع البيانات . .د 

اػبطوة اؼبناسبة ُب البحث، ألف األىداؼ األكىل  أسلوب صبع البيانات ىو
الباحث ال يعرؼ أسلوب صبع البيانات فال إذا كاف . من ىذا البحث لنيل البيانات

   00.اليت تتوفر معيار البيانات احملددة جيد الباحث البيانات
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 62 



14 
 

 

 ىناؾ من أسلوب صبع البيانات ؽبذا البحث كما يلي:

 اؼبالحظة باؼبشاركة .3
اؼبالحظة باؼبشاركة ىي أسلوب أساسي نوعي لو جذكر ُب عمل الباحث 

 08أشَت إليو دبدرسة شيكاغو لعلم النفس.ُب ؾباؿ العلـو اإلنسانية كىو ما 

اختارت الباحثة نوع اؼبشاركة غَت الفعاؿ. ُب ىذه اؼبالحظة، الحظت 
الباحثة ُب عملية البحث مباشرة إىل اؼببحوث أك الحظت مصادر البيانات. 
كيعٍت بو أف الباحثة حاضرة ُب اؼبيداف للحصوؿ على اؼبعلومات أك البيانات 

انات عن تطبيق اؼبنهج تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج عن الوقائع كىي البي
التفريقي الذم يتكوف من أىداؼ تعليم اللغة العربية كؿبتول الكتاب تعليم 
اللغة العربية كطريقة تعليم اللغة العربية ككذلك تقوًن تعليم اللغة العربية 

ه أداة أساسية ُب ىذ. باستخداـ اؼبنهج التفريقي ُب معهد ترقية اللغة األجنبية
البحث النوعي ألهنا مطابقا خبصوصية البحث الكيفي كىي على الظرؼ 
الطبيعي. كأيضا، حينما تالحظو، استخدمت الباحثة األداة للمساعدة ُب 

 .اؼبالحظة كىي دليل اؼبالحظة

 اعبوانب اليت ستالحظ الباحثة ُب اؼبيداف منها:

 .خارج الفصلعملية التعليم اللغة العربية ُب الفصل أك  ( أ

 ؿبتول الكتاب الذم يستخدـ ُب الفصل. ( ب

 كفاءة الطالب ُب الفصل. ( ج

 اؼبقابلة  .0
اؼبقابلة ىي ؿبادثة موجهة بُت الباحث كالشخص أك أشخاص آخرين 

باستخداـ توجيو اؼبقابلة  00هبدؼ الوصوؿ إىل حقيقة أك موقف معُت.
(Panduan Wawancara.(09  ،ىذه اؼبقابلة يوجب الباحثة بأف يصنع اإلمطار

                                                           
08

 063ص  ...........................البحث النوعي ُب الًتبية كعلم النفسثائر أضبد غبارم.   

 001(، ص.0776رجاء كحيد دكيدرم، البحث العلمي أساسياتو النظرية كفبارستو العملية )بَتكت، دارالفكر،  00
70
 Imam Suprayogo, Tobrini, Metodelogi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), Hlm.172 
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كالنقطة األساسية ُب عملية اؼبقابلة. كال ينبغي أف يتم اؼبقابلة بتباع. اؼبهم 
أف يكوف  Lexy J.Meleong ُب كتاب  Pattonيناسب مع اؼبوضوع. ككما قاؿ 

ثة ُب اؼبقابلة دبحادثة غَت رظبية، يعٍت أف األسئلة ُب اؼبقابلة يعتمد على الباح
تقدًن اؼبقابلة من تلقاء ذاتو. ككذلك أف يستعمل ىذه اؼبقابلة باألسئلة األصلي 

      03حىت يكوف ترتيب األسئلة ككذلك الكلمة ُب اؼبقابلة متساكيا لكل اجمليب.

 In Depth) كيستخدـ الباحثة اؼبقابلة ُب ىذه الباحثة دبقابلة متعمقة

Interview ) ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور  التفريقيلنيل البيانات عن اؼبنهج
مدكرا جاكل الشرقية. كاؼبقصود دبقابلة  –سومنب  -اإلسالـ اإلسالمي بلوطا

متعمقة أف اؼبقابلة ُب ىذا البحث العلمي استنادا على البحث التطبيعي الذم 
 01يتطور ُب اؼبيداف.

اللغة األجنبية فبهذا البحث نقـو الباحثة باؼبقابلة مع مدير معهد ترقية  
. كمع اؼبدرس اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة التفريقيعن أىداؼ اؼبنهج 

عن أىداؼ كعملية التدريس ُب معهد ترقية اللغة األجنبية.  (LPBAالعربية )
كمع اؼبدرس اللغة العربية ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة كالثانوية عن كفاءة الطالب ُب 

 .التفريقينهج الفصل. الذين فيها تتطور اؼب

 خطوات اؼبقابلة اليت قدمتها الباحثة ُب البحث على النحو التايل:

  سيقابل من الذم ثبت الباحثةت ( أ

 موضوع اؼبشكلة  تعد الباحثة ( ب

 ج( تبدأ الباحثة أك تفتح ؾبرل اؼبقابلة

 تقيم الباحثة ؾبرل اؼبقابلة د(
 توكد الباحثة خالصة نتائج اؼبقابلة كتنتهي اؼبقابلة ق(
 تكتب الباحثة نتائج اؼبقابلة ُب كتابة اؼبيداف ك(

 ربدد الباحثة مواصلة نتائج اؼبقابلة احملصوؿ عليها ز(
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 Lexi J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif............................................. Hlm.135 
 313)بَتكت: دارالفكر(، ص.  ي كطركؽ الكتابة،مناىج البحث العلمعبد الرضبن ك أضبد عثماف،  01
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 التوثيق .1

استخدمت كلمة كثيقة لتدؿ على مواد مثل صور كصحف كمذكرات 
كرسائل كمفكرات كسجل اغبالة الطبيعة، أك أشياء أخرل جديرة بذكي كاليت 

إلجراء دراسة اغبالة كاليت مصدر معلوماهتا ديكن استخدمها كمعلومات إضافية 
الرئيسي اؼبالحظة أك اؼبقابلة، يلتفت الباحثوف النوعي كأف إىل الوثائق كمصدر 

 01أكىل للمعلومات.

استخدمت الباحثة أداة الوثائق اليت سبكنو إكماؿ للحصوؿ على البيانات 
احملتجة ىي الوثائق من شكل صور كصحف كمذكرات كرسائل كمفكرات 
كسجل اغبالة الطبيعة اليت فيما تتعلق بلمحة عن معهد ترقية اللغة األجنبية 

(LPBA).  ككذلك األحواؿ اؼبتعلقة بعملية تعلم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة
، سواء كانت األحواؿ اؼبتعلقة دبنهج كخطة التدريس كعملية (LPBA)األجنبية 

ات الوثائق تقصد بتكميل كتقوية النتائج أنشطة التعليم كالتعلم أك التقوًن. بيان
 . من األدكات قبلها

 

 تحليل البياناتأسلوب  .ه 
ربليل البيانات ىو عملية البحث كالتصنيف منهجيا من البيانات اليت ًب 

األخبار إىل  تكوف صبعها من اؼبقابلة كاؼبالحظة كالتوثيق حىت يسّهل للفهم كنتائجها
 00اآلخر.

 ك ىوبارماف Miles الباحثة اؼبدخل الذم كصفو مياؿُب ىذا البحث تستخدـ 

Huberman .
ألف بو يوجد الوصف موضوعيا كمنظما كمتكامال بو، ربللت  05

الباحثة البيانات استمرارا كيكاد تقـو بو مع عملية صبع البيانات. كيعترب ذلك 

                                                           
01

 327. ص البحث النوعي ُب الًتبية كعلم النفسثائر أضبد غبارم.   
74

  Sugiono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm: 334 
75

 M. Junaidi Ghani & Fauzan A Manshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 306 
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التحليل سهوال ألنو يتكوف من أربع خطوات. استنادا إىل ذلك التحليل فهناؾ 
 ػبطوات اؼبالئمة ُب ربليل البيانات:ا

 صبع البيانات  .3
احتاجت الباحثة إىل طريقة صبع البيانات للوصوؿ إىل البيانات احملتجة 

قامت الباحثة على . كاستخدمت بعض الطرؽ العلمية كىي اؼبالحظة كاؼبقابلة
 صبع البيانات من نتائج اؼبالحظة كاؼبقابلة.

 زبفيض البيانات  .0

ًب اغبصوؿ عليها من اؼبيداف ىي كثَتة، كذبدر اإلشارة البيانات اليت 
اػبطوة زبتار الباحثة البيانات اؼبناسبة  لذلك، ُب ىذه بالعناية كبالتفصيل.

كالبيانات غَت اؼبناسبة بأىداؼ البحث كتقسمها. فحللت الباحثة البيانات 
 اؼبناسبة.

 عرض البيانات  .1

ظيم لًتتيب البيانات ُب حيتوم عرض البيانات من عملية التحديد كالتن
اعبدكؿ ككذلك عملية اختصار صبع البيانات كتفريقها إىل الفكرة كالتفصيل 
اؼبعينة أك إىل اؼبوضوع اؼبعُت. عرض البيانات كمجموعة البيانات اؼبنتظمة 
كاؼبرتبة حىت ديكن من استنباطها أية خطوة منها، فهذا العمل تقـو الباحثة 

فعرضت الباحثة البيانات اليت ربتوم على  ت.بتحديد كتنظيم تلك البيانا
 مفهـو البيانات كتصنيفها كتسَتىا منظما كموضوعا كمشوال.

  ربليل الباحثة .2

 .حّللت الباحثة نتيجة البحث، أف البيانات اؼبقدمة ىي البيانات اغبقيقة
كلكن التحليل األكؿ اؼبقدـ مؤقتا، كسيتغَت إذا ال توجد البيانات القوية اليت 

صبع البيانات التالية. كالعكس، إذا كاف التحليل اؼبقدـ ُب اػبطوة  خطوة تؤكد
فالتحليل اؼبقدـ من االستنتاج  األكىل يؤكد بالبيانات الصدقة كاؼبستمرة،

  00. اؼبصدؽ
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

تتناكؿ الباحثة ُب ىذا الفصل عرض البيانات اليت ًب صبعها من معهد 
ٍب تلحق عرض البيانات عملية التحليل . (LPBA)ترقية اللغة األجنبية 

كمناقشتها. كيكوف ترتيب عرض ىذا الفصل بداية من عرض البيانات عن حملة 
 اللغة تعليم أىداؼ، ٍب البيانات عن (LPBA)عن معهد ترقية اللغة األجنبية 

نور ( LPBA ( األجنبية اللغة ترقية معهد ُب التفريقي اؼبنهج باستخداـ العربية
اإلسالمي بلوطا سومنب مدكرا جاكل الشرقية. ٍب ؿبتول الكتاب تعليم اإلسالـ 

 ( LPBA ( اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج التفريقي ُب معهد ترقية اللغة األجنبية
طريقة تعليم اللغة  نور اإلسالـ اإلسالمي بلوطا سومنب مدكرا جاكل الشرقية. ٍب

نور   (LPBA (رقية اللغة األجنبية العربية باستخداـ اؼبنهج التفريقي ُب معهد ت
اإلسالـ اإلسالمي بلوطا سومنب مدكرا جاكل الشرقية. كتقوًن تعليم اللغة العربية 

نور اإلسالـ   (LPBA ( باستخداـ اؼبنهج التفريقي ُب معهد ترقية اللغة األجنبية
 .اإلسالمي بلوطا سومنب مدكرا جاكل الشرقية

 

نور اإلسالم ( LPBA)لمحة عن معهد ترقية اللغة األجنبية المبحث األول: 
 اإلسالمي بلوطا سومنب مدورا جاوى الشرقية.

 الصورة العامة لتأسيس معهد ترقية اللغة األجنبية  .أ 

ُب عملية النشأة عن معهد ترقية اللغة األجنبية عقد األستاذ ؿبمد 
ت الطالب على كسيلة توفيق رزاؽ اؼباجستَت ُب الدين صبعية اؼبخاطبة لتدريبا

اػبطابة كل أسبوع مرتُت ٍب اقًتح األستاذ ؿبمد توفيق رزاؽ اؼباجستَت ُب الدين 
تطوير  ىل رئيس اؼبؤسسة دبعهد نور اإلسالـ اإلسالمي لتأسيس معهدا خصا ُبإ

 اللغة العربية فواقفا على ىذا االقًتاح.
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كتسعُت  لف كتسعمائة كأربعأجنبية سنة فأسس معهد ترقية اللغة األ
ربت رعاية مؤسسة معهد نور اإلسالـ اإلسالمي أسسو  ( ـ3772)ميالدية 

ىل سنة إاألستاذ ؿبمد توفيق رزاؽ اؼباجستَت ُب الدين كيكوف مديرا منذ نشأتو 
. ُب أكؿ كىلة ركز معهد ترقية (ـ 3776)لف كتسعمائة كشباف كتسعُت ميالدية أ

لف كتسعمائة كشباف أىل سنة إاللغة األجنبية ُب تطوير اللغة العربية منذ نشأتو 
جنبية عن ثالث مهارات كقسم معهد ترقية اللغة األ (ـ 3776)كتسعُت ميالدية 

لف كتسعمائة أىل سنة إمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. منذ بدايتو 
جنبية ثالث مراحل قسم معهد ترقية اللغة األ (ـ 3776)كتسعُت ميالدية كشباف 

ستاذ ؿبمد توفيق رزاؽ اؼباجستَت كىل كالوسطى كالعليا. كَب ذلك اغبُت كاف األاأل
ية ي جاكل الشرقية الشًتاؾ الكادير ندكنيسالدين مبعوثا من ؾبلس العلماء اإل ُب

عبد البار  ميدأشيخ اغباج كيصَت ال ماؼبركز  يدبجلس العلماء االندكنيس
 3776)لف كتسعمائة كشباف كتسعُت ميالدية أالدين مديرا من سنة  اؼباجستَت ُب

كَب ىذا العهد غَت الشيخ اغباج  (.ـ 0770)لفُت كاثنُت ميالدية أىل سنة إ (ـ
 الدين اؼبنهج الدراسي بزيادة علم النحو كالصرؼ. عبد البار اؼباجستَت ُب ميدأ

اشًتاؾ  الدين ُب ستاذ ؿبمد توفيق رزاؽ اؼباجستَت ُباألكبعدما انتهى 
 0770)لفُت كاثنُت ميالدية أسنة  ماؼبركز  يالكاديرية دبجلس العلماء االندكنيس

نو أل (ـ 0731)لفُت كثالث عشرة ميالدية أُعُّت مرة ثانية مديرا حىت سنة ( ـ
 يسالمسالـ اإلاإل سالمية دبعهد نوراؼبدرسة العالية اإل ُعُّت رئيس اؼبدرسة ُب

لفُت كسبع أكاف من قبل. كَب سنة  ىل ماإ يعيد اؼبنهج الدراسأف فحىت اآل
تطوير اللغة االقبليزية  جنبية قسما آخر ُبفتح معهد ترقية اللغة األ (ـ 0775)

كمهارة  (Writing)كمهارة الكتابة  (Speaking)بثالث مهارات مهارة الكالـ 
ىل معهد إ. كمنذ ىذا اغبُت تغَت اسم معهد ترقية اللغة العربية (Reading)القراءة 

كىل كاأل (Preparation)عداد ربع مراحل اإلأجنبية كزاد بترقية اللغة األ
(Elementary)  كالوسطى(Intermediate) كالعليا (Advance.) ساسية كاؼبراجع األ
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ضافية القراءة الرشيدة كدركس اللغة العربية للناشئُت كاحملاكرة اغبديثة كاؼبراجع اإل
اد قسما آخر دكر  ز  (ـ 0730)لفُت كاثنيت عشرة ميالدية أالعربية. كَب سنة 

حصل ( ـ 0731)لفُت كثالث عشرة ميالدية أر. كَب سنة تدريبية عن الكومبيوت
 رقم التسجيل من كزارة الًتبية القومية.

ىل بارل  إجنبية مقارنة دراسية ذلك العهد عقد معهد ترقية اللغة األ كُب
غونطور كمعهد كىل سوقبو  ماللغة االقبليزية كمعهد العصر  صة ُباكوديرل خ

اللغة العربية  ثالث مرات من  بونوركغو جاكل الشرقية. كعقد ؿباضرة عامة ُب
كسًتاىل أما اللغة االقبليزية من ا مصر الدكتور مسعود كالشيخ صالح خاصة ك

جنبية كثَتة منها الفائز حصلها معهد ترقية اللغة األ نجزات اليتملقـو ك كيال. كاؼب
مسابقة اؼبناقشة كالفائز  ُب مسابقة ـباطبة اللغة العربية كالفائز الثاين كؿ ُباأل

 مسابقة تعليقات كرة القدـ كىلم جرا. الثالث ُب
ستاذ يكوف األ (ـ 0731)لفُت كثالث عشرة ميالدية أكَب سنة 

ربع ألفُت ك أىل سنة إجنبية الدين مدير معهد ترقية اللغة األ  ُبفوجينطا اؼباجستَت
نبية جـ(. كَب ىذا العهد زاد قسم معهد ترقية اللغة األ 0732عشرة ميالدية )

قساـ اللغة العربية كاللغة االقبليزية كاللغة الصيينية اللغة الصينية فتصَت أربعة أ
ُب الدين  فوجينطا اؼباجستَت ستاذومبيوتر. كمنذ عهد األكدكرة تدريبية عن ك

 (Sunlight)كالرشد  (Brilliant)اؼبستول فتصَت للطالب الغزاىل  تغَتت اؼبرحلة إىل

كاما للطالبات  (Skylight)الرازل  (Moonlight)كالفراىب  (Starlight)كالشافعى 
 (Fantastic)كحفصة  (Great)كعائشة  (Amazing)كسودة  (Excellent)خدجية 

 (.Funny) كابن سينا (Charming)كرحينة  (Spirit)كصفية  (Happy)كرملة 

حىت األف يكوف األستاذ  و(  2014)ربع عشرة ميالدية كَب سنة ألفُت كأ
  77جنبية.كاجونج كحيودل اؼباجستَت ُب الدين مدير معهد ترقية اللغة األ
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 موقعها اعبغراُب  .ب 

بسومنب ُب حبي كرانج تقع اؼبعهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ 
مشباكا، دبنطقة فرعية بلوطا دبدينة سومنب. كاف موقع اؼبعهد ترقية اللغة األجنبية 
نور اإلسالـ بسومنب ُب شارع ؾ.ح سراج الدين كربدد مع حبي فكنداقباف 
ساقبراه دبنطقة فرعية بلوطا جهة اعبنوب كاؼبشرؽ، كحبي سَتا تيمور دبنطقة فرعية 

كجهة الشماؿ ربدد مع حبي أئينج تونج تونج دبنطقة فرعية بلوطا جهة الغرب، 
موقع اؼبعهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ بسومنب جغرافيا ال  78سركقبجي.

يكوف اسًتاتيجيا، ألهنا ال تقع ُب الشارع الرئيسي اؼبمكن الوصوؿ إليها من مركز 
 اؼبدينة أك اؼبكاف اآلخر.

 79األجنبيةاؼبنهج ُب معهد ترقية اللغة  .ج 

إف اؼبنهج ُب معهد ترقية اللغة األجنبية ىي اؼبنهج الذم كتبها شؤكف 
اؼبنهج ُب معهد ترقية اللغة األجنبية ك رتيبتها األخر. كىذا اؼبنهج يكوف أساسا 
ُب عملية التدريس فيها. يتكوف ىذا اؼبنهج على أربعة عناصر اؼبنهج يعٍت 

ك أما أىداؼ اؼبنهج ُب معهد ىي  أىداؼ ك ؿبتول الكتاب ك طريقة ك تقوًن.
ليحصل  ك ماىرا ُب عملية اغباسوبية  تحقيق اؼبعهد اؼبشهور ُب اللغة األجنبيةل

 .اؼبتخرج العامل اؼبتخلق بأخالؽ كردية، ماىرة ك ؿبًتفة ُب التعليم كل الزماف
اليت ينبغي ربقيقها يعٍت تنفيذ تعليم اللغة  رسالةكلتطبيق األىداؼ اؼبنهج يكوف  

تدريب اغباسوبية كاللغة اؼبندارنية، ككذالك  تنفيذ العربية، كاللغة اإلقبليزية، ك
، ك تنفيذ   الكالـ باللغة العربية كاللغة االقبليزيةبتكوين البيئة األجنبية ك  كل يـو

 80.كأما برامج ُب ىذا اؼبنهج يتكوف من الربامج  العاـ كاػباص البحوث اللغوية.

( يتكوف LPBAدبعهد ترقية اللغة األجنبية )ؿبتول الكتاب ُب اؼبنهج 
من اؼبادة اللغة العربية كاللغة اإلقبليزية كاللغة اؼبندارنية كاغباسوبية. ك عملية 
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ُب كل يـو الثالثاء كاألربعاءكاػبميس من كل أسبوع. ك  التدريس ُب ىذا اؼبنهج
م، كاإلختبار أما التقوًن ُب ىذا اؼبنهج ىي اإلختبار الكتايب، ك اإلختبار الشفو 

   81التطبيقي.

 )LPBAمدير معهد ترقية اللغة األجنبية ) .د 

معهد ترقية اللغة األجنبية تغَتت اؼبدير معهد حىت طبسة  كمند نشأ
ستاذ ؿبمد توفيق رزاؽ اؼباجستَت مدير.  يبدأ ىذا اغباؿ ألف  بعض مدير األ

يرية دبجلس ندكنيسى جاكل الشرقية الشًتاؾ الكادمبعوثا من ؾبلس العلماء اإل
. ك َب تغيَت مدير معهد ترقية اللغة األجنبية يتطور كل عملية العلماء االندكنيسى

التدريس فيو. ىذا يدؿ على أف معهد ترقية اللغة األجنبية ال يكفي دبدير كاحد 
األجنبية مفوضا باغبكومة ك ديلك اإلجازة  اللغة كاف معهد ترقية فقط. كقد

ية اؼبتكاملة.  بالنظر على طوؿ اؼبعهد اؼبؤسس الواضحة ك البيانات األكاددي
  . باؼبدير

 LPBA(82األجنبية ) أظباء مدير معهد ترقية اللغة

 مدة الوالية أظباء مدير  رقم
 3776-3772 األستاذ ؿبمد توفيق رزاؽ اؼباجستَت  .3
 0770-3776 الشيخ اغباج ايدل عبد البار اؼباجستَت  .0
 0731-0770 اؼباجستَتاألستاذ ؿبمد توفيق رزاؽ   .1
 0732-0731 االستاذ فوجينطا اؼباجستَت  .2
 اآلف-0732 االستاذ كاجونج كحيودل اؼباجستَت  .3
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 83.اؽبيكل التنظيمي كتفصيل كظائف اؼبواقف اؽبيكلية فيها .ق 

مهمة اؽبيكل التنظيمي توضيح كظائف اؼبوظفُت، كاػبط اإلرشادم من 
بُت كاحد كبُت اآلخر. كجبانب ذلك فإف  األعلى إىل األدىن، كاالتصاؿ اؼبباشر

تقسيم الوظائف كاؼبهاـ الواضحة هتدؼ إىل تشغيل اؼبنصب كتركيزه كذبنب 
الصدمة بُت الوظائف، كما يرجى من ذلك التوظيف ربقق العالقة التعاكنية بُت 

 األقساـ.

معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ ىيكال تنظيما ـبتلفا  كقد اختار
 اؼبدارس الرظبية. كىذا بسبب كوهنا دكرة تدريبية، كمن أجل تشغيل دبا ُب

الوسائل التعليمية فيها. كقاـ مدير اؼبعهد الوظائف دبساعدة ىيئتو تتكّوف من 
 شؤكف التالميذ، ؾباؿ شؤكف اؼبنهج، ؾباؿ شؤكف ؾباؿ   مساعد اؼبدير ُب

يم اإلدارم كىناؾ الرئيس كلتيسَت إدارة التعليم فاػبدمة ارتكبها التنظ .الصندكقية
 84لكل القسم.
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 LPBA(85األجنبية ) ىيكل التنظيمي معهد ترقية اللغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبعلموف  .ك 

ؿ عن سلوؾ الذم مسأك ـ ُب الًتبية ألف اؼبعلم اؼبعلم ىو العامل اؽبا
كشخصية التالميذ. إذف عُّت اؼبعلموف كاؼبوظفوف ُب قباح أىداؼ الًتبية اؼبرجوة. 

 جيب على اؼبعلم أف ديلك اؼبعرفة الواسعة كالشخصية الطيبة. 

-0734كاف ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ لعاـ الدراسي 
فيها كاف معلماف متخرج من معلما. كأما خلفية تربية اؼبعلم  37  0735

معلمُت من اعبامعة اإلندكنيسية ُب درجة البكالوريوس. ك  7اعبامعة ُب دين ك 
بكفاءة خاصة كذكرىم  معلمُت من الطالب 1معلمُت. ك 3ُب درجة اؼباجستَت 
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 مدير اؼبعهد
أستاذ كاجونج 
كاحيودم

 قسم اإلدارة

أستاذ أضبد 
إسباـ

قسم اللغة 
 اؼبندارينية

أستاذ إيفاف 

قسم اللغة 
 اإلقبليزية

أستاذ شيف 

 شئوف اؼبنهج

أستاذة لطيفة 
اغبسنة 

قسم اللغة 
 العربية

أستاذ أضبدم

 شئوف الصندكؽ

أستاذ حسن 
بصرم

قسم اللغة 
 اؼبادكرية

أستاذ كارعي  

 مبيوترقسم الكو 

أستاذ أرفياف 
مولدم
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ىم انطالقا فبا ذكرتو الباحثة، أهنم يستطيعوف أف يعلموا كيرشدكا تالميذ التباعية.
 نور اإلسالـ نفسها. عهد ترقية اللغة األجنبيةؼبجودة اإلتصالية باعبيد لًتقية 

  LPBA (86) أظباء اؼبعلمُت ُب معهد ترقية اللغة األجنبية

 اػبريج  أظباء اؼبعلمُت  الرقم
بكالوريوس جبامعة  أستاذ اغباج عبد اغبافظ  .3

 النقاية
 اؼباجستَت جبامعة النقاية أساتذ ؿبمد توفيق رزاؽ   .0
 بكالوريوس جبامعة يامن أستاذ اغباج كرعي كرًن   .1

اؼباجستَت جبامعة سوناف   أستاذ كاجونج كاحيودل   .2
 كليجاغا 
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 أحواؿ التالميذ  .ز 
أحواؿ التالميذ ُب معهد ترقية اللغة األجنبية نور اإلسالـ أساسا على 

، ُب اؼبرحلة العليا يتكوف من 043كاف عددىم   0734اإلحصائية ُب السنة 
طالب، كخدجية  4كالطالبات كىي لطالب اظبو الغزايل يتكوف من الطالب 
 3،  كاؼبرحلة الوسطي اظبو الرشد يتكوف من 11طالبة كصبلتهم   05 تتكوف من
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، ك اؼبرحلة األكىل لطالب 03طالبة كصبلتهم  07طالب، ك سودة تتكوف من 
من طالبا، كلطالبات فصالف مها عائشة تتكوف  30اظبو الشافعي يتكوف من 

، كاؼبرحلة االبتداء لطالب 34طالبة كصبلتهم  04طالبة ك حفصة تتكـو من  36
طالبة  17طالبا ك للطالبات اظبها رملة تتكوف من  30اظبو الفرايب يتكوف من 

 03. كاألخر يعٍت اؼبرحلة اإلعداد لطالب اظبو الرازم يتكوف من 20كصبلتهم 
 07طلبة كرحينة  07ن طالبا ك للطالبات ثالث فصوؿ ىم صفية تتكوف م

، كأيضا من اؼبرحلة اإلعداد من التالميذ اؼبدرسة االبتدائية اظبو ابن 36كصبلتهم 
 65تلميذا.  00سينا يتكوف من 

 LPBA (88) معهد ترقية اللغة األجنبيةأحواؿ الطالب ُب 

عدد  تصنيف مرحلة الرقم
الطال
ب 

لكل 
 الفصل

ؾبموع كل 
عدد 
الطال

 ب

 11 4 الغزىل العليا  .3
 05 خدجية

 03 3 الرشد الوسطى  .0
 07 سودة

 34 30 الشافعى األكىل   .1
 36 عائشة
 04 حفصة

 20 30 الفريب اإلبتداء   .2
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 0735ما يوا  37، ُب  )LPBAالوثيقة اليت أخذ هبا الباحثة ُب ديواف اإلدارة معهد ترقية اللغة األجنبية )  

 0735ما يوا  37، ُب  )LPBAة األجنبية )الوثيقة اليت أخذ هبا الباحثة من جدكاؿ التعليم للعربية معهد ترقية اللغ  88



33 
 

 

 17 رملة
 373 03 الرازم اإلعداد  .3

 07 صفية
 07 رحينة

 00 ابن سينا
 043 إذف ؾبموع العدد الكلي الطالب   .4
 

من البيانات اؼبذكورة قد عرؼ أف اجملتمع يرفدكف كيؤمنوف أكالدىم 
نور اإلسالـ. ىذا اغباؿ يدؿ على أف  معهد ترقية اللغة األجنبيةليتعلموا ُب 

نور اإلسالـ تناؿ اآلمن من اجملتمع ُب كرانج مشباكا  معهد ترقية اللغة األجنبية
رة إلعطاء الًتبية اعبيدة خاصة كسومنب عامة كمؤسسة الًتبية الفعالية كالقد

 مناسبا بتطّور الزماف.

 

 معهد في التفريقي المنهج باستخدام العربية اللغة تعليم أهدافالمبحث الثاني: 

نور اإلسالم اإلسالمي بلوطا سومنب مدورا (  LPBA ( األجنبية اللغة ترقية
 .جاوى الشرقية

 ُب الطالب يوجو ألنو التعليمية، عناصر من مهم عنصر ىو األىداؼ إف 
 كتنقسم. اؼبقصودة ىداؼاألب يتعلق كلو ذلك. ديلكو أف جيب كماذا دراستهم

 .اػباصة كاألىداؼ العامة ىداؼاأل إىل األىداؼ

  العامة األىداؼ .أ 

معهد ترقية اللغة األجنبية  ُب العامة أف أىداؼ تعليم اللغة األجنبية ُب
(LPBA  )األجنبية كاغباسوبية ليحصل تحقيق اؼبعهد اؼبشهور ُب اللغة ىي ل

 89.اؼبتخرج العامل اؼبتخلق بأخالؽ كردية، ماىرة ك ؿبًتفة ُب التعليم كل الزماف

عندما سألت . كلذلك ُب تطبيق تعليم اللغة األجنبية مناسبة مع األىداؼ اؼبعينة
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ترقية معهد  كمدير  كاجونج كحيودم، أجاب األستاذ  أىداؼ اؼبنهجالباحثة عن 
 كما يلي:   (LPBAية )اللغة األجنب

مناسبة )  LPBAأىداؼ تعليم اللغة األجنبية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية ) "
اػبطط اليت ىي )LPBAترقية اللغة األجنبية )معهد  اؼبناىج ُبمع اؼبنهج اؼبكتوب. 

ترقية معهد ، كُب الظاىر مبٌت بكفاءة كفعالية األىداؼ من أجل ربقيق بنظاـ كضعت
التصميم ىو عبارة  كلكن ُب مكاف لتدريب اللغة األجنبيةىو  )LPBAاألجنبية )اللغة 

 ساليب أكاأل ُب استخداـ طبعافالتعليم فيو،  نظمة إلجراءاؼب اؼبناىجلو  عن اؼبعهد

 التعلم اؼبكتوب  الغرض من إىل يوجو  جيب أف اؼبناىج التعلم ُب تلك سًتاتيجياتاإل

 األىداؼ لتحقيق ُب التعليم يصل الطرؽ اؼبستخدمة جعل ديكن ُب اؼبنهج. إذا كيف

من التعلم  كاؼبراد بفعالية ىوأف اؽبدؼ بفعالية ككفاءة. ىذا ُب اؼبناىج الدراسية اؼبدرجة
 09".اقتصادبسرعة ك  أىداؼ التعلم ربقيق ىو الكفاءة اؼبراد من  بينما على مايرجى،

قسم اؼبنهج ُب كىي  اغبسنة لطيفةة كُب ىذا الصدد، لقد قالت األستاذ
بالكلمات التالية، عندما أجرت الباحثة  (LPBA)معهد ترقية اللغة األجنبية 

 :اؼبقابلة معها

ىي (  LPBAمعهد ترقية اللغة األجنبية ) تعليم اللغة األجنبية ُبأف أىداؼ  "
، كاضع اؼبناىج الدراسية كضع ، ألف عندلتحقيق اؼبعهد اؼبشهور ُب اللغة األجنبية

التعلم، كيسمى اآلف دبعيار الكفاءة، كمن ىذا اؼبعيار  الغرض من حيدداؼبناىج الدراسية 
اؼبؤشرات  لتحقيق اؼبناسبة  ما ىي اؼبواد اؼبؤشرات، ٍب من ىذه اؼبؤشرة حيدد توضع 
 األساسية ًب التوصل إليها ؤشرات إىل اؽبدؼ فالكفاءاتاؼب بلغت  عندما  .احملددة

أيضا، كاليت من   الكفاءة ربققت معايَت األساسية الكفاءات ربققت، كعندما أيضا
 معيار للخرجيُت. ككفاءات اػبرجيُت تنزؿ إىل ُب كقت  كاقعة شأهنا تكوف الكفاءة

 كالكفاءات األساسية الكفاءات إىل الكفاءة ينزؿ معيار  مستول كمن .الكفاءة

كلذلك  اؼبواد التعليمية،  توجيوسيتم من اؼبؤشرات ك   .اؼبؤشرات تنزؿ إىل  األساسية
 91."التعليمغرض مع أ اؼبواد التعليمية بُت ىناؾ  عالقة قوية 

                                                           
09

 0735مايوا  37(، ُب البيت، ُب LPBAمقابلة األستاذ كاجونج كحيودم، مدير معهد ترقيةاللغة األجنبية )  

03
 0735مايوا  37(، ُب البيت، ُب LPBAمعهد ترقيةاللغة األجنبية ) مقابلة األستاذة لطيفة اغبسنة ، قسم اؼبنهج ُب 
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 اػباصة األىداؼ .ب 

األىداؼ اػباصة ىي اليت توجو عمل اؼبعلم داخل غرفة الدراسة مع  
ستخداـ أساليب التقوًن، دبدل ما يتحقق من نتائج عن طريق اكتقاس  الطالب،

 .مواد تعليم اللغة العربيةككذلك يوجد كل أىداؼ 

(ىي تعبَت LPBAُب معهد ترقية اللغة األجنبية )  ىداؼ اػباصةاألأما  
. )LPBAمن األىداؼ العامة اؼبكتوبة ُب اؼبنهج دبعهد ترقية اللغة األجنبية )

 92(ىي:LPBAُب معهد ترقية اللغة األجنبية ) كاألىداؼ تعليم اللغة العربية 

 صوص العربية.يستطيع الطالب قراءة الن .3

 يستطيع الطالب كتابة النصوص العربية. .0

 باللغة العربية. تكلميستطيع الطالب  .1

مناسبا كل  مواد تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية  كأما ااىداؼ
 كما يلى: اؼبرحلة  

 اإلعداد  .3

 93أىداؼ مهارة القراءة للمرحلة اإلعداد: .أ 

 اؽبجائية فصيحا كجيدا (  يستطيع الطالب قراءة أحركؼ3)
 ( يستطيع الطالب قراءة اعبملة فصيحا كجيدا0)
 ( يستطيع الطالب قراءة الكلمات فصيحا كجيدا1)
 يستطيع الطالب قراءة النصوص اؼبباشرة فصيحا كجيدا. (2)

 72اإلعداد:أىداؼ مهارة الكالـ للمرحلة  .ب 

 يستطيع الطالب تقليد نطق أحركؼ اؽبجائية جيدا.  (3)
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 0735يونيوا  0نتائج الوثائق، من اؼبنهج دبعهد ترقية اللغة األجنبية، ُب   

01
 0735ماريس  34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  

 0735ماريس  34معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب  00
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 يستطيع الطالب تقليد نطق اؼبفردات جيدا.  (0)

 يستطيع الطالب تقليد نطق الكلمات جيدا. (1)

 يستطيع الطالب تقليد نطق النصوص جيدا. (2)

 05أىداؼ مهارة الكتابة للمرحلة اإلعداد: .ج 

 يستطيع الطالب كتابة أحركؼ اؽبجائية جيدا. (3)

 يستطيع الطالب كتابة أحركؼ اؽبجائية ُب شكل اؼبفردات جيدا. (0)

 ع الطالب كتابة الكلمة من أنواع اعبملة جيدا.يستطي (1)

كالشهور اؽبجرية أك اؼبيالدية  ستيعاب أظباء األياـيستطيع الطالب ا (2)
 َتىا. كغ

 االبتداء .0

:بتداءأىداؼ مهارة القراءة للمرحلة اال .أ 
74

 

 يستطيع الطالب قراءة اعبملة فصيحا كجيدا  (3)

 يستطيع الطالب قراءة الكلمات فصيحا كجيدا (0)

 يستطيع الطالب قراءة النصوص اؼبباشرة فصيحا كجيدا.  (1)

:بتداءللمرحلة اال كالـأىداؼ مهارة ال .ب 
75

 

 يستطيع الطالب تقليد نطق اؼبفردات جيدا.  (3)

 يستطيع الطالب تقليد نطق الكلمات جيدا. (0)

 يستطيع الطالب تقليد نطق النصوص جيدا. (1)

 08:بتداءللمرحلة اال كتابةأىداؼ مهارة ال .ج 

 كتابة أحركؼ اؽبجائية ُب شكل اؼبفردات جيدا.يستطيع الطالب   (3)

 يستطيع الطالب كتابة الكلمة من أنواع اعبملة جيدا. (0)

                                                           

 0735ماريس  34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  95

 0735ماريس  34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  96

 0735ماريس  34قية اللغة االحنبية، ُب نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد تر  97

 0735ماريس  34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  98
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كالشهور اؽبجرية أك اؼبيالدية  يستطيع الطالب استيعاب أظباء األياـ (1)
 َتىا.كغ

 األكىل .1

 00:أىداؼ مهارة القراءة للمرحلة األكىل .أ 

 كجيدا. يستطيع الطالب قراءة النصوص العربية البسيطة فصيحا (3)

 يستطيع الطالب ترصبة اؼبفردات جيدا. (0)

 399أىداؼ مهارة الكالـ للمرحلة األكىل: .ب 

 ستيعاب اؼبفردات اؼبًتابطة باؼبادة.يستطيع الطالب ا (3)

 ستفهاـ.يستطيع الطالب تعريف أحركؼ اال (0)

ستفهاـ اؼبناسبة لطالب أف يسأؿ باستخداـ أحركؼ االيستطيع ا (1)
 باؼبفردات.

 ستفهاـ.السؤاؿ اؼبناسبة حبركؼ االيستطيع الطالب أف جييب   (2)

 يستطيع الطالب أف يعرؼ نفسو.  (3)
 393:أىداؼ مهارة الكتابة للمرحلة األكىل .ج 

 يستطيع الطالب كتابة النصوص العربية اؼبشهورة جيدا. (3)

 يستطيع الطالب كتابة النصوص العربية احملفوظة جيدا. (0)

 الوسطى .2

 391للمرحلة الوسطى:مهارة القراءة أىداؼ  .أ 

 الطالب قراءة النصوص العربية فصيحا كجيدا.يستطيع   (3)

 يستطيع الطالب ترصبة اعبملة جيدا. (0)

 يستطيع الطالب تعيُت إعراب الكلمة جيدا. (1)

                                                           

 0735ماريس  34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  00

 0735ماريس  34غة االحنبية، ُب نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية الل 399

 0735ماريس  34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  393

 0735ماريس  34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  391
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 391للمرحلة الوسطى: مهارة الكالـأىداؼ  .ب 

 يستطيع الطالب أف يتحدث عن األنشطة اليومية اؼبتعلقة باؼبادة.  (3)

 يستطيع الطالب أف يعرؼ شخص األخر. (0)

 أف يقص عن أصدقائو يستطيع الطالب (1)

 

 390أىداؼ مهارة الكتابة للمرحلة الوسطي: .ج 

 يستطيع الطالب كتابة النصوص العربية احملفوظة جيدا. (3)

 يستطيع الطالب كتابة النصوص العربية اؼبسموعة جيدا. (0)

 يستطيع الطالب تركيب اعبمل اؼبناسب بالقواعد. (1)

 العليا .3

 395للمرحلة العليا: مهارة القراءةأىداؼ  .أ 

 الطالب قراءة النصوص العربية الطويلة فصيحا كجيدا.يستطيع  (3)

 يستطيع الطالب ترصبة اعبملة جيدا. (0)

 يستطيع الطالب تعيُت إعراب الكلمة جيدا. (1)

 يستطيع الطالب تلخيص القراءة اؼبقدمة جيدا. (2)

 يستطيع الطالب سبييز أساس الفكرة كدعمها جيدا. (3)

 390للمرحلة العليا: مهارة الكالـأىداؼ  .ب 

 الطالب أف يعرب عن اػبربة يومية.يستطيع  (3)

 يستطيع الطالب أف يقص اؼبناسبة بالصور. (0)

 يستطيع الطالب أف يقص عن األعماؿ اليومية. (1)

 يستطيع الطالب أف يتحدث مع أصدقائو فعاال. (2)

 390أىداؼ مهارة الكتابة للمرحلة العليا: .ج 
                                                           

 0735ماريس  34االحنبية، ُب نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة  391

 1930 ماريس 34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  390

 0735ماريس  34نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة االحنبية، ُب  395

 0735ماريس  34االحنبية، ُب نتائج الوثائق، من  اػبطة الدراسية ُب معهد ترقية اللغة  390
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 يستطيع الطالب إنشاء اعبملة اؼبناسبة باؼبوضوع اؼبوجة. (3)

 إنشاء اعبملة جرا. يستطيع الطالب  (0)
 

 التفريقيمحتوى الكتاب تعليم اللغة العربية باستخدام المنهج المبحث الثالث: 
اإلسالمي بلوطا سومنب  نور اإلسالم ( LPBA (في معهد ترقية اللغة األجنبية

  الشرقية.  مدورا جاوى

ىي أحد اؼبعهد الذم ينفذ فيو تعليم  LPBA)) إف معهد ترقية اللغة األجنبية 
، منها يعٍت اللغة العربية. كىذه اللغة العربية ؽبا دكرة مهمة  اللغة األجنبية

ف فقط بل لغة العلمية كاإلسالـ. كُب ليس لغة القرآلطالب. ألف اللغة العربية 
كلكن  كل  التعليم. تعليم اللغة العربية كل الطالب لو قدرة متفرقة ُب إقباؿ

 ة جيدا.الطالب لو كفاءة ُب توجيو أنواع اؼباد

كلكنو إذا يوجد الطالب بكفاءة اػباصة أك الطالب بكفاءة فوؽ اؼبتوسط ُب  
الفصل. ىم يعرفوف اؼبادة قبل قدمها اؼبعلم، ك يشعر الطالب بالتعب ك بالسائم 

الطالب بكفاءة اػباصة باػبدمة  ُب تعليمو، ألنو يعرؼ اؼبادة قبلو. كلذلك لدعم
ية اللغة األجنبية اؼبنهج الذم يناسب ترق اػباصة من اؼبدرسة. فطبق معهد

  بكفاءة الطالب منها بتعديل اؼبادة مناسبا بكفاءة كل الطالب.

يستخدـ  ) LPBAإف ؿبتول تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية ) 
 الكتب العربية للناشئُت كالعربية بُت يديك ك العربية للطلبة ك تعليم اللغة العربية

كتعليم اللغة العربية ُب   .كرة اغبديثة باللغة العربية كمدارج الدركس العربيةك احملا
بتداء، اإلعداد، اال معهد ترقية اللغة األجنبية ينقسم إىل طبسة مراحل،ىي

كُب كل اؼبرحلة ستة كتب إال ُب اؼبرحلة اإلعداد. فكاف   األكىل، الوسطى كالعليا.
أربعة كعشركف كتب  )LPBA)غة األجنبية كتاب اللغة العربية ُب معهد ترقية الل

الذم يتكوف من كتبُت ُب مادة كالـ من مستول األكؿ كاؼبستول الثاىن ك كتبُت 
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 من ُب مادة قراءة من مستول األكؿ كاؼبستول الثاىن ك كتبُت ُب مادة كتابة
 لك.مستول األكؿ كاؼبستول الثاىن كذ

 
 

 بن سينا، رحينة، صفية، الرزل(اإلعداد )ا .أ 

يتكوف من الطالب بكفاءة اللغة األساسية اؼبنخفضة  اؼبرحلة اإلعدادإف 
ألف ىذه اؼبرحلة مرحلة األكىل من اؼبراحل. ككذلك أف اؼبدرس ُب ىذه اؼبرحلة 

من اؼبدبرة معهد اللغة  من األستاذ اػباص لتدريس كيفية نطق األصوات اعبيدة ك
فوؽ اؼبتوسط من الطالب يعٌت الطالب أك الطلبات بكفاءة ( LPBAاألجنبية )

غة العربية ُب ىذه واد تعليم اللإذا اؼب. اآلخر، كىم يتخرجوف من تلك اؼبعهد
يعتمد على كل اؼبدرس كلكن يتبع اؼبدرس اؼبوضوع اؼبعُت ُب اؼبرحلة  اؼبرحلة

اإلعداد. كاؼبوضوع أصوات اغبركؼ اؽبجائية كغَتىا الذم يهدؼ ىذا اؼبوضوع 
ُب النطق األصوات العربية. ىذا اغباؿ يناسب دبا قاؿ إىل تنمية قدرة الطالب 

 :أستاذ اللغة العربية

لتدريس اؼبرحلة اإلعداد ؼبهارة الكالـ أدرس الطالب لكيفية النطق  "
ىنا يهدؼ لكيفية الطالب يستطيعوف تلفظ اغبرؼ العربية  األصوات العربية جيدا، 

الوسطى كالعليا كغَت ذلك الذم  جبيد. كليس اؼبادة كاؼبادة ُب اؼبرحلة األخرل مثل
يوجد ُب اؼبوديوالت ألف ُب ىذا الفصل يتكوف من الطالب بكفاءة اللغة العربية  
اؼبنخفضة. كلذالك فقد أعطى درس العربية مثل اؼبادة عن مفردات حولنا لكي يكوف 

"الطالب تلفظ أصوات اغبركؼ العربية جيدا.
108  

 ة كما  التايل:كأكدت أستاذة لطفة القبطية بتلك اغبال
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القراءة أدرس اؼبادة دكف ميوديوؿ كلكن مناسبة مع اؼبوضوع الذم  " ُب مادة
كجدت من  اؼبوضوعات اؼبتقدمة. يعٍت عادة عن األظباء األياـ كغَت ذلك، ك كي 

.تتحمس الطلبة ُب تعليم اللغة العربية أستخدـ اإلسًتاتيجية كالطريقة اؼبتنوعة
109   

 

 

 110"رحلة "اإلعداداؼبُب   ؿبتول الكتاب

 اؼبستول الثانية اؼبستول األكىل اليـو
 ثاءالثال

 
 

 3كالـ  
 أصوات اغبركؼ العربية

 أصوات اغبركؼ اؼبتقاربة
 كيفية التعارؼ

 اؼبفردات

 0كالـ 
 أصوات اغبركؼ العربية

 أصوات اغبركؼ اؼبتقاربة
 كيفية التعارؼ

 اؼبفردات
 
 
 
 
 
 

 3قراءة 
 قراءة اؼبفردات عن األلواف
 قراءة اؼبفردات عن األرقاـ 

 قراءة اؼبفردات عن اليـو
 قراءة اؼبفردات عن الشهر

 قراءة اؼبفردات عن الساعة 
 قراءة اؼبفردات عن التاريخ

 0قراءة 
 قراءة اؼبفردات عن األلواف
 قراءة اؼبفردات عن األرقاـ 

 قراءة اؼبفردات عن اليـو
 قراءة اؼبفردات عن الشهر

 قراءة اؼبفردات عن الساعة 
 قراءة اؼبفردات عن التاريخ

 
 الخميس

 
 
 

 3كتابة 
 حركؼ اؽبجائية 

 كيفية كتابة حرؼ ا،ب،ػت،ث
 كيفية كتابة حرؼ ج،ح،خ

كيفية كتابة حرؼ 

  0كتابة 
كيفية كتابة مفردات عن 

 األلواف
كيفية كتابة مفردات عن 

 األرقاـ
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 د،ذ،ر،ز،س،ش 
كيفية كتابة حرؼ 
 ص،ض،ط،ظ

 كيفية كتابة حرؼ ع،غ،ؼ،ؽ
 كيفية كتابة حرؼ ؾ،ؿ،ـ،ف

 كيفية كتابة حرؼ ز،ق،م  

كيفية كتابة مفردات عن 
 الساعة 

كيفية كتابة مفردات عن 
 األياـ

كيفية كتابة مفردات عن 
 الشهر

كيفية كتابة مفردات عن 
 التاريخ

 

 بتداء )رملة، الفراىب(اال .ب 

 1( كالـ 3يستخدـ ُب اؼبرحلة اإلبتداء ُب اؼبستول األكؿ اؼبيوديوالت كىي: )
  على التأليف درسونو ك إبراىيم،  Fasih berbahasa arab" كاؼبواد مأخوذة من الكتاب 

اليت تتضمن فيو اؼبواد من الكتاب "دركس اللغة العربية على الطريقة  1 ( قراءة0)
  aku cinta bahasa arabكشي كإماـ شبانيي. ك كتاب اغبديثة" على التأليف إماـ زر 
كاؼبواد مأخوذة من الكتاب "العربية للطلبة  1( كتابة 1). على التأليف أغوس كحيودم

سونن أمبيل  )الكتاب األكؿ(" على التأليف مؤلفوف مادة اللغة العربية جامعة
 111سورابايا.

الذم  2( كالـ 3ك أما ُب اؼبستول الثاين يستخدـ اؼبيوديوالت كىي: )
على التأليف ؿبمود إظباعيل ، (0للناشئُت )جزء انعرتية يتضمن فيو اؼبواد من الكتاب" 

على التأليف عبد الرضبن بن إبراىيم ، (0صيٍت ك أخوتو ك "العربية بُت يديك )جزء 
تتضمن فيو اؼبواد من الكتاب "مدارج الدركس اليت  2( قراءة 0)  الفوزاف ك أخوتو، 

اليت تتضمن فيو اؼبواد من  0( كتابة 1العربية على التأليف ؿبمد بصرم علوم". )
على التأليف مؤلفوف مادة اللغة )" الكتاب "العربية للطلبة )الكتاب األكؿ كالثاين

  112سونن أمبيل سورابايا. العربية جامعة
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 :  هي كما يأٌباؼبواد فيها ف كأما ؿبتوم أك

 113بتداءرحلة "االاؼبؿبتول الكتاب ُب 

 اؼبستول الثاين اؼبستول األكؿ اليـو

 1كالـ  الثالثاء 
لواف،  نتعلم اغبساب ،األ 

، القمرية رو الساعة، الشه
سعيد يعمل الشام،  ،مباراة

 اؼبلعب كاؼبطعم.

 2كالـ 
التعارؼ، األسرة، ُب البيت، 
، ُب اؼبطبخ،  ُب غرفة النـو
ُب اغبماـ، ُب غرفة 

 اؼبدرسةالضيوؼ، 

 

 األربعاء

 

 

 1قراءة  
األرقاـ، السنة، ، الساعة، األياـ

األلواف، األكصاؼ، األعماؿ 
  اليومية،

 2قراءة  
، حجرة التعارؼ، األسرة

، ُب اؼبطبخ، اغبماـ،  النـو
ُب غرفة اعبلوس،ُب 

 .األكل حجرة

 

 اػبميس

 

 

 1كتابة 
االسم اؼبذكر سم إشارة، ا 

االسم النكرة سم اؼبؤنث، كاال
كاالسم معرفة، أسلوب 

بقية ، كجوابو ستفهاـاال
كم ستفهاـ،  أدكات اال

ستفهامية ككم اػبربية، اال
 .األظباء اؼبوصولة

 2كتابة 
ستعماؿ اة، اعبملة اؼبفيد

الضمائر الضمائر، 
ضمائر سم، اؼبتصلة باال

ؿ افعالرفع اؼبتصلة باأل
الصحيحة، ضمائر 
النصب اؼبتصلة باألفعاؿ 
الصحيحة، اؼبفرد كاؼبثٌت 
كاعبمع، أنواع اعبمع، 

 حركؼ اعبر
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 األكىل )حفصة، عائشة، الشافعي( .ج 

 3( كالـ 3يستخدـ ُب اؼبرحلة األكىل ُب اؼبستول األكؿ اؼبيوديوالت كىي: )
على التأليف ؿبمود ، (1للناشئُت )جزء انعرتية الذم يتضمن فيو اؼبواد من الكتاب" 

على التأليف عبد الرضبن بن ، (0إظباعيل صيٍت ك أخوتو ك "العربية بُت يديك )جزء 
اليت تتضمن فيو اؼبواد من الكتاب "تعليم  3( قراءة 0)  إبراىيم الفوزاف ك أخوتو، 

ى التأليف درسونو ك عل  Fasih berbahasa arabاللغة العربية على التأليف ىداية ك 
اليت تتضمن فيو اؼبواد من الكتاب "العربية للطلبة )الكتاب  3( كتابة 1إبراىيم". )

  سونن أمبيل سورابايا. على التأليف مؤلفو مادة اللغة العربية جامعة)" الثاين

كاؼبواد  0 ( كالـ 3ك أما ُب اؼبستول الثاين يستخدـ اؼبيوديوالت كىي: ) 
( على التأليف ؿبمد بصرم علوم 2مدارج الدركس العربية )جزء  مأخوذة من الكتاب

 4( قراءة 0)  على التأليف ؿبمود إظباعيل صيٍت ك أخوتو،  ك كتاب العربية للناشئُت 
على التأليف ؿبمود إظباعيل ، (1للناشئُت )جزء انعرتية كاؼبواد مأخوذة من الكتاب " 

على التأليف عبد الرضبن بن إبراىيم  ،(0صيٍت ك أخوتو ك "العربية بُت يديك )جزء 
الفوزاف ك أخوتو ك العربية للطلبة )الكتاب الثاين( على التأليف مؤلفوف مادة اللغة 

كاؼبواد مأخوذة من الكتاب "العربية  4( كتابة 1سونن أمبيل سورابايا.  ) العربية جامعة
سونن أمبيل  ة جامعةعلى التأليف مؤلفوف مادة اللغة العربي)" للطلبة )الكتاب الثاين

  114سورابايا.

 : توم أك اؼبواد فيها فهي كما يأٌبكأما ؿب

 115رحلة "األكىل"اؼباؼبادة  ُب 

 اؼبستول الثانية اؼبستول األكىل اليـو

 3كالـ  الثالثاء
ُب اؼبطبخ، مدرستنا، ُب اؼبائدة، 
مصركؼ اعبيب، ُب شراء 

 4كالـ 
ُب النادم الرياضي، اؼبعمل، 

ُب ُب اؼبكتبة، ُب السوؽ، 
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اؼبالبس، االحتفاؿ بالعيد، 
 . الطريق إىل اعبامعة

تشفى، الساعة، اؼبس
اؼبأكوالت كاؼبشركبات، 

 .اغباصالت الزراعية

 3قراءة   األربعاء
اؼبطعم، اؼبقاىي، صالة اعبماعة، 
صـو رمضاف، الزكاة، رحلة 

 .، اهلل خالق كل شيءتارخيية

 

 4قراءة  
م، رحلة يالتخي اليـو الرياضي

متحانات االإىل األردف، 
 اؼبدرسية، مشكلة علمية

الفصوؿ، اؼبهن 
كمسأكليتها، اؽبوية، عيد 

 ماألضحى، عيد الفطر 

 3كتابة  اػبميس

تقدـ  ،أنواع اػبرب، ظبيةاعبملة اال
كاف ،   ءاػبرب على اؼببتدا

ظن ، إف كأخواهتا، كأخواهتا
، األظباء اػبمسة، كأخواهتا

 . األظباء اؼببنية

 

 4  كتابة

اعبملة الفعلية، أنواع الفعل، 
نصب الفعل اؼبضارع، 

الفعل اؼبضارع،  جـز
نائب الفاعل، اؼبفعوؿ بو، 
اؼبفعوؿ اؼبطلق، اؼبفعوؿ 
ألجلو، الفعل االـز 

 .كاؼبتعدم

 

 الوسطى ) سودة، الرشدل( .د 

( كالـ 3يستخدـ ُب اؼبرحلة الوسطى ُب اؼبستول األكؿ اؼبيوديوالت كىي: )
على  (،0ك  3من الكتاب" احملاكرة اغبديثة باللغة العربية)جزء  مأخوذة كاؼبواد 5

على التأليف ؿبمود إظباعيل ، (1للناشئُت )جزء انعرتية التأليف حسن باىاركف ك "  
على التأليف عبد الرضبن بن إبراىيم ، (0صيٍت ك أخوتو، ك  العربية بُت يديك )جزء 

تتضمن فيو اؼبواد من الكتاب العربية للطلبة  اليت 5( قراءة 0)  الفوزاف ك أخوتو، 
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سونن أمبيل  على التأليف مؤلفوف مادة اللغة العربية جامعة)" )الكتاب األكؿ ك الثاين
اليت تتضمن فيو اؼبواد من الكتاب "العربية للطلبة )الكتاب  0( كتابة 1سورابايا. )

 امعةسونن أمبيل سورابايا.على التأليف مؤلفو مادة اللغة العربية ج)" الثاىن كالثالث

الذم  6( كالـ 3اؼبستول الثاىن يستخدـ اؼبيوديوالت كىي: ) ك أما ُب
على التأليف ؿبمود إظباعيل ، )1للناشئُت )جزء انعرتية يتضمن فيو اؼبواد من الكتاب" 

على التأليف عبد الرضبن بن إبراىيم ، (3صيٍت ك أخوتو ك "العربية بُت يديك )جزء 
اليت تتضمن فيو اؼبواد من الكتاب " العربية للطلبة  6( قراءة 0)  خوتو، الفوزاف ك أ

سونن أمبيل  )الكتاب الثالث(" على التأليف مؤلفوف مادة اللغة العربية جامعة
اليت تتضمن فيو اؼبواد من الكتاب  6( كتابة 1سورابايا، ك من الشبكة الدكلية". )

سونن  تأليف مؤلفوف مادة اللغة العربية جامعة"العربية للطلبة )الكتاب الثالث(" على ال
  116أمبيل سورابايا.

 :توم أك اؼبواد فيها فهي كما يأٌبكأما ؿب

 
 117رحلة "الوسطى"اؼباؼبادة  ُب 

 اؼبستول الثانية ستول األكىلاؼب اليـو
 5كالـ  الثالثاء 

زيارة ، صالة اعبماعة، الضيف
، اؼبكاؼبة اؽباتفية، اؼبريض

ؿبطة  ، ُبالزم اؼبدرسي
عليك بذات ، القطرات

 .  الدين

   6كالـ 

الولد ، الواجب اؼبنزيل
 ، الصاّب

 ، رحلة إىل سلوبينج، امتحاف

كعيد   عيد الفطرالطقس، 
 .اػبربة، األضحى

 

 

 

 5قراءة 

من علمٍت حرفا  ،لقماف اغبكيم
  6قراءة 

، من عظم اهلل رفع اهلل قدره
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الضيف ، صرت لو عبدا
، الزكجة العاقلة، األكوؿ

، اؼبلك اغبكيم، ذات النطاؽ
ة كل إنساف لفائدليعمل  

 .الكل

من ترؾ شيئا ُب اغبـر 
فضل بر ، نالو ُب اغبالؿ

، من غشنا الوالدين
العدؿ أساس فليس منا، 

افعل اػبَت لوجو ، اؼبلك
 ،اهلل

 .الدين النصيحة

 5كتابة  
، التمييز، أنواع اغباؿ، اغباؿ

 ،أنواع الصفة ،الصفة
 .البدؿ، التوكيد، العطف

 6كتابة 
اؼبقصور كاؼبنقوص ، اؼبنادل

أسلوب ، كاؼبمدكد
الالنافية ، التعجب
، اؼبستثٌت، للحنس

، النفي ، الشرط كأدكاهتا
 األفعاؿ اػبمسة

 

 

 العليا ) خدجية، الغزاىل( .ق 

 7( كالـ 3يستخدـ ُب اؼبرحلة العليا ُب اؼبستول األكؿ اؼبيوديوالت كىي: )
على التأليف )" الكتاب" العربية للطلبة )الكتاب الثاين ك الثالثمن  كاؼبواد مأخوذة

، (0سونن أمبيل سورابايا، ك العربية بُت يديك )جزء  مؤلفوف مادة اللغة العربية جامعة

اليت تتضمن فيو  7( قراءة 0على التأليف عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاف ك أخوتو. )
اليت  7( كتابة 1بن عطاء اهلل )الشيخ أضبد ا اؼبواد من الكتاب" اغبكاـ على التأليف

 بن عطاء اهلل.التأليف الشيخ أضبد اتتضمن فيو اؼبواد من الكتاب اغبكاـ على 

الذم  37الـ ( ك3ك أما ُب اؼبستول الثاين يستخدـ اؼبيوديوالت كىي: )
من الكتاب  اليت تتضمن فيو اؼبواد 37( قراءة 0الشبكة الدكلية ) يتضمن فيو اؼبواد من
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اليت تتضمن فيو  37( كتابة 1اهلل .)" اغبكاـ على التأليف الشيخ أضبد ابن عطاء 
اؼبواد من الكتاب "العربية للطلبة )الكتاب الثالث(" على التأليف مؤلفوف مادة اللغة 

  118سونن أمبيل سورابايا. العربية جامعة

 :ما يأٌبكأما ؿبتوم أك اؼبواد فيها فهي ك

 119"عليارحلة "الاؼباؼبادة  ُب  .ك 

 اؼبستول الثانية اؼبستول األكىل اليـو

 

 ثاءالثال

 

 7كالـ 

األعياد ُب ، اإليثار على النفس
، اؼبراكز العلمية، اإلسالـ

، اعبمعيات، نشاط الثقاُبأ
، جدة عمر بن عبد العزيز
 ، التعليم بُت اؼباضي كاغباضر

 39 كالـ

، بكر الصديق خالفة أبو
صبع ، حركب الردة

خالفة عمر بن ، القراف
، فتح مصرم، اػبطاب

، إدارة عمر كسياستو
، خالفة عثماف بن عفاف

كيفية اإلخالص ُب 
 .العمل هلل تعاىل

 

 7قراءة  

 عن الكتاب اغبكاـ
 

 37قراءة 

 عن الكتاب اغبكاـ
 

 7كتابة  
، صـو رمضاف، صالة اعبماعة

، حج بيت اهلل اغبراـ، الزكاة
، عيد الفطر، مناظر القرية

 37كتابة 
الدعوة، الرسائل غَت الرظبية 
من طالب إىل أبيو، 
الرسائل غَت الرظبية من 
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التقوًن اؽبجرم كالتقوًن 
 كسائل النقل، اؼبيالدم

طالب إىل صديقو، 
الرسائل الرظبية، 
 اإلعالف، التعبَت الكتايب. 

 

في معهد ترقية  التفريقيتعليم اللغة العربية باستخدام المنهج  المبحث الرابع: طريقة
  نور اإلسالم اإلسالمي بلوطا سومنب مدورا جاوى الشرقية.  ( LPBA (اللغة األجنبية

الثالث ىو الطريقة، أما الطريقة اؼبستخدمة ُب تعليم اللغة العربية عناصر اؼبنهج  
 ؼبعهد ترقية اللغة األجنبية ىي اؼبختلفة اليت تناسب باؼبواد اليت قدمها اؼبدرس ُب الفصل.

 كيستخدـ اؼبدرس لتعليم اللغة العربية بالكتاب اؼبقرر للمعلم.

كفيما يلي بيانات حوؿ الطريقات اليت استخدمتها أساتذة اللغة العربية ُب معهد 
  ترقية اللغة األجنبية، كىي على النحو التايل: 

 طريقة القواعد كالًتصبة .أ 

بناء على نتائج اؼبقابلة اليت قامت هبا الباحثة مع األستاذ أضبد موافق ُب معهد 
 ترقية اللغة األجنبية، أستاذ مهارة القراءة للفصل رملة، فقاؿ: 

" كي يستطعن التلميذات ُب ترصبة اعبمل العربية، أمرت لصنع الفرقة، لكل 
القراءة تتكوف من  طلبة، مثالالفرقة مناسبة بعدد اعبمل ُب القراءة اليت ترصبتها ال

  120لفرقة اؼبًتصبة تتكوف من سبع طالب أيضا".ل فاسبع صب

 قد كاف يستعاف بالًتصبة ُب تعليم اللغة العربية، غَت أف ذلك ال يعدكا 

األساليب التقليدية، يعتمد أساسا على ترصبة النصوص اؼبكتوبة حرفيا، كاستقاء قواعد 
التلميذ من أىم ملكة ُب اللغة، كىي القدرة على  اللغة منها. كبذلك استحاؿ سبكن

يعد عائقا كنقيصة تساب على الًتصبة   التواصل مع غَته من الناس باغبوار، ما
 كالوسيلة التعليمية ُب تعلم اللغة. 

كمن اؼبالحظة اليت قامت هبا الباحثة كجدت الباحثة أف األستاذ أضبد موافق 
تتكوف من ست تلميذات. كل الطالبة ُب  يقسم التلميذات طبس فرؽ كُب كل فرقة
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الفرقة تًتجم ما كظيفتها، إذا كانت الطالبة ال تعرؼ معٌت اؼبفردات فيجوز عليها أف 
تبحث معنها ُب القاموس أك تسأؿ أصدقائها ُب نفس الفرقة. بعد انتهاء اؼبًتصبة، كل 

 121.الفرقة تقرأ ترصبتها كالفرقة األخرل يسمعن

قسم الطالبات ُب الفرقة كي تكوف العالقة بُت الطالبات يتبُت أف األستاذة ي 
قوية. كىو يريد طالبتو يستطيع أف يشاركوا ُب العمل باعبيد. كىو ال يريد كل 
الطالبات يستطيع أف يًتجم اعبملة الواحدة فقط. بل يستطيع أف يًتجم كل 

 اؼبفردات. 

 السمعية الشفوية طريقة  .ب 

بالكفاءة األساسية اللغوية فقط، ألف ُب ىذه تتكوف اؼبرحلة اإلعداد الطالب 
اؼبرحلة يتكوف من الطالب اعبديد يعٍت الطالب الذم مازاؿ ُب اؼبدرسة االبتدائية. 

ُب  توفيق الرزاؽ. فالطريقة اؼبستخدمة ُب ىذه اؼبرحلة ُب مهارة الكالـ كما قاؿ أستاذ
 :معهد ترقية اللغة األجنبية، أستاذ مهارة الكالـ، فقاؿ

 اؼبرحلة اإلعداد ألف ُب ىذه اؼبرحلة يتكوف من الطالب الذم لديو ُب" 
الكفاءة األساسية ُب اللغة العربية، كىذه اؼبرحلة مرحلة سفلى من اؼبرحلة األخرل، 
أعطي كقرأت كل اؼبفردات لًتبية كفاءة التكلم الطالب، ٍب طلب الطالب التباعٍت 

الب تكلم اؼبفردات العربية اعبيدة. ألف  ُب التكلم بلفظ اؼبفردات اعبيد ؼبمارسة الط
"اؼبرحلة اليت يلفظ اؼبفردات خاطئاكثَتكف من الطالب ُب ىذه 

.122 

بأف يتطور جبيد منذ أكؿ تعليمو، عليو  جيب على كل كفاءة اللغوية الطالب
بأف ديارس عن لفظ العربية الصحيحة. حىت يكوف طالب سهال ُب تعليم اللغة 

طالب ديارس بلفظ العربية اػبطيئة يكوف طالب صعبا ُب تعليم العربية. ألف إذا يوجد 
 اللغة العربية ألنو قد ديارس ُب خطيئة اللفظ العربية.

توفيق الرزاؽ  كمن اؼبالحظة اليت قامت هبا الباحثة، كجدت الباحثة أف األستاذ
 يلفظ كل اؼبفردات الذم يوجد ُب اؼبادة ٍب الطالب يتبعو. يعطي األستاذ اؼبفردات
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كالطالب يلفظو بلفظ "مقتب" كيكرر األستاذ حىت يكوف الطالب صحيحا مكتب" "
 123 ُب لفظو.

يتبُت من البيانات السابقة أنو فيما يتعلق بتحقيق الكلمة اػبطيئة ُب لفظو 
الطالب. حيقق األستاذ عن كيفية لفظ جيد من تلك اؼبفردات، ألف متفرؽ ُب معٌت 
بُت مكتب كمقتب. كىذا يدؿ أف الطريقة اؼبستخدمة ُب ىذه اؼبرحلة لنجاح تعليم 

عٍت ُب مرحلة اإلعداد ألف كثَتكف من اللغة العربية مناسبة مع الطالب السفلى ي
 الطالب ُب مرحلة اإلعداد خاطئوف ُب لفظ الكلمة الصحيحة.  

 باشرةطريقة اؼب .ج 

اؼبرحلة العليا ىي أعلى اؼبراحل ُب معهد ترقية اللغة األجنبية لتعليم اللغة العربية. 
يرافق الطالب ُب ىذه اؼبرحلة يتعلم الطالب بنفسو. كيكوف األستاذ ُب ىذه اؼبرحلة فقد 

ُب تعليمو حىت يكوف عملية التدريس ُب ىذه اؼبرحلة جيرل كما يريد الطالب. فقد 
 :قدمها األستاذ كجونج كحيودم ُب مرحلة العليا فقد قاؿ

" ُب ىذه اؼبرحلة ؼبناقشة عن موضوع اؼبادة أنا كاألستاذ أعطى الطالب 
رل اؼبناقشة ُب الفصل أنا أراقب فقط ؾب 124.الواجبات ؼبناقشة مع الطالب األخرل

  125ألف معدؿ طالب ىذه اؼبرحلة ماىركف ُب اللغة العربية كىم فعالوف.

كفبا الشك أف الطالب بكفاءة اػباصة أك الطالب بكفاءة فوؽ اؼبتوسط لتعليم 
اللغة العربية بنفسو، لًتقية كفاءة كل الطالب. ألف لعباء الطالب لطلب أك غبلوؿ مسألة 

نفسو باؼبناقشة مع األخر يسهل الطالب ُب تعليم اللغة العربية بطريقة عن اللغة العربية 
اؼبناقشة للطالب بالكفاءة اػباصة أك الطالب بكفاءة اللغة العربية فوؽ اؼبتوسط سيسهل 
ُب عملية التدريس، كىذه اغباؿ يسهل الطالب ُب حلوؿ اؼبسألة عن اللغة العربية صباعة. 

  ىذا عملية التدريس.كلو البد عن اىتماـ األستاذ ُب
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كمن خالؿ مالحظة الباحثة كجدت أف األستاذ كاجونج جيمع الطالب خارج 
الفصل كينقسم على فرقتُت، كُب كل الفرقة يكوف طالبة كاحدة تكوف رئيسا ُب فرقتها. 
كتلك الفرقة تبحث عن خالفة عثماف كخالفة عمر بن خطاب. عن كيفية تارخيو كمزايا  

 126 كل خليفة كغَت ذلك.

ُب تعليم اللغة العربية للطالب بالكفاءة اػباصة جيعل طالب كاحد كالرئيس 
الذم مسؤكؿ عن اؼبناقشة فيجعلو مسؤكؿ عن فرقتو. كأيضا يعطى الفرصة للطالب 

   . لتبادؿ اآلراء بُت األخر األخرل لتنمية كفاءة لغتو باللغة العربية

 
في معهد  التفريقيتخدام المنهج تعليم اللغة العربية باس المبحث الخامس: تقويم

نور اإلسالم اإلسالمي بلوطا سومنب مدورا جاوى  ( LPBA (ترقية اللغة األجنبية
  الشرقية. 

بانتظاـ،  تقوًن التعليم، ال بد من عملية تطوير نظاـ التقييم كمراجعة أداة الطالب
النظاـ بالطريقة  إذا كاف ىناؾ سعي إىل ربقيق اعبودة ُب التعليم. كجيب أف يصمم ىذا

التعاكنية سبثل كجهات نظر ـبتلف. فَتكز التصميم على زبطيط الدركس كاؼبواد التعليمية 
اليت يعدىا اؼبعلم كالواجبات الصفية، كاؼبشاركة ُب األنشطة، كتتم عملية التقوًن من قبل 

 زميل أك الطلبة أك اؼبعلم نفسو.  مشرؼ أك

 ىناؾ أف من الطالب إذا حصلوا اللغة األجنبيةككاف النظاـ ُب منهج معهد ترقية 

ُب التقوًن بنتيجة فبتاز أك أكثر من سبعُت فيجب الطالب االرتفاع إىل اؼبرحلة بعدىا. 
كلو كاف الطالب ُب اؼبستول الوتر أك األكؿ. كالطالب األخرل الذين مل حيصلوا ُب 

  حىت يصل إىل اؼبستول الثاين.التقوًن بنتيجة اؼبمتاز فعليهم أف يتعلموا ُب نفس اؼبرحلة 

ىذا أحد السبب الذم يهتم كيدفع الطالب باعبهد ُب تعليم اللغة العربية. ألف "
أقل من ستُت  أك اؼبقبوؿعلى العكس إذا كاف من الطالب حصلوا ُب التقوًن بنتيجة 

".مازاؿ ُب فصلو كلو كاف الطالب من اؼبدرسة الثانوية ُب اؼبدرسة الرظبية فالطالب
127  
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 . 

) LPBAنظاـ التقوًن ُب منهج تعليم اللغة العربية ؼبعهد ترقية اللغة األجنبية )

يتكوف من التقوًن التكويٍت الذم يوفر اؼبعلومات تشكل أساسا الزباذ القرارات اإلرشادية 
كالتوجيهية، كيوفر اؼبتعلمُت النوعية الراجعة اليت تعينهم على تقادمهم ُب التعليم. كلغرض 

ن أىداؼ الربنامج كلو يتم التقوًن النهائي الذم يوفر اؼبعلومات الالزمة لتعليم التحقق م
اللغة العربية ُب صبيع مستويات الطالب. كالتقوًن التصنيفي ؼبعرفة عن سلوؾ الطالب قبل 

التقوًن ينقسم الطالب على كل اؼبرحلة مناسبة بكفاءتو، كما قاؿ  دخوؿ الفصل. كهبذا
 كشؤكف اؼبنهج ُب معهد ترقية اللغة األجنبية: أستاذة لطيفة اغبسنة  

اعبديد يعٍت ليعرؼ عن كيفية كفاءة  ُب البداية يعطي االمتحاف اؼببدئية للطالب
ُب ىذا اؼبعهد. لكل الطالب اعبديد ىم  الطالب. كىذا االمتحاف عبميع الطالب اعبديد

يشاركوا ىذا االمتحاف يشاركوف االمتحاف مبدائية بنفس السؤاؿ كلو كانت الطالب االٌب 
يتكوف من الطالب بكفاءة اؼبتفرقة. أك الطالب من اؼبدرسة الرظبية اؼبتفرقة منها من الطالب 
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة كالطالب من اؼبدرسة الثانوية، ككذلك الطالب من اؼبدرسة االبتدائية 

ة اػباصة ككالك كلكنهم بصفة اػباصة ُب معهد ترقية اللغة األجنبية. يعٍت لديهم اؼباد
 128االمتحاف بسؤاؿ اػباص.

ككاف التقوًن ُب معهد ترقية اللغة األجنبية يتكوف من اؼبشاركة كالوظيفة 
ٍب ؾبموعة من تلك القيمة كتبت ُب بطاقة . كاالختبار اليومي ٍب االختبار النهائي

 :( كما يليLPBAالدرجات. أما شكل بطاقة الدرجات ؼبعهد ترقية اللغة األجنبية )

 
 بطاقة الدرجات

 اإليضاح القيمة اؼبواد الراسية
 00-09) = مقبوؿ )ـ  الكالـ

  القراءة 57-57جيد )ج( = 
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جيد جدا )ج ج( =   الكتابة
67-67 

 77-77فبتاز )مز( = 
  اجملموع

  النتيجة
 

كمن الطالب الذين يتعلموف اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية 
(LPBA ديلك ) قيمة الزيادة ُب اؼبدرسة الرظبية. ىذا اغباؿ كما قدمو أحد أستاذ اللغة

 كالتايل: العربية ُب اؼبدرسة الثانوية نور اإلسالـ،

(، LPBA"باعتماد على اؼبعرفة عن اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية )
تعليم موضوع ما مثل ترصبة فالطالب الذم يتعلم اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية أسرع ُب 

النصوص العربية، كحيفظ اؼبعلومات بالسهلة مثل حفظ اؼبفردات كحيل اؼبشكلة أك كظائف 
الفصل بالسرعة. كفاؽ الطالب الذم يتعلم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية 

(LPBAصبيع الطالب ُب اؼبدرسة. ىذا اغباؿ يؤكد بكفاءهتم حينما يتعلموف ُب )  الفصل
."

129  

 0735-0734كاف ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة نور اإلسالـ اإلسالمي لعاـ الدراسي  
تكوف فائزا ُب فصلو، كىذه الطالب يتكوف من الطالب الذم  ستة عشر طالبا الالٌب

ترقية اللغة األجنبية. ك ُب مدرسة الثانوية نور اإلسالـ اإلسالمي لعاـ  يدرس ُب معهد
ر طالبا الالٌب يكوف فائزا ُب فصلو، كىذه الطالب يتكوف عش 0735-0734الدراسي 

 ).LPBAترقية اللغة األجنبية ) من الطالب الذم يدرس ُب معهد

 
 130اؼبتوسطة أظباء الطالب الفائزين ُب مدرسة

 الفائزين الفصل أظباء الطالب  الرقم

 3 3 سيت ارامة اعبنة  .1

 1 3 نبيال نور ديٍت ضبيدة  .2
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 5 3 خَت النساء  .3

 1 1 نور حياٌب  .4

 0 1 رزقية  .5

 

 131أظباء الطالب الفائزين ُب مدرسةالثانوية

 الفائزين الفصل ظباء الطالبأ الرقم
 0 3 نور البدرية 3
 3 3 لطفية اغبسنة 0
 1 3 كتسية الرضبة 1
 3 0 الف نور مشيطة 2
 0 0 دياف خفيفة 3
 1 0 سورايٌت 4
 2 1 يوليا سفطرم 5
الف زىرة  6

 الفطرية
1 0 

 3 1 الفية دماينىت 7
 

 مناقشة نتائج البحث : المبحث السادس

إف الطالب بالكفاءة اػباصة أك الطالب بكفاءة فوؽ اؼبتوسط من الطالب األخر 
حيتاج إىل استخداـ التعليمية اػباص. حىت ال يوجد الطالب بكفاءة اللغة العربية 
األساسية الضعيف جيمع مع الطالب اؼبلكة، ألف يصعب الطالب ُب تعليمو، ككذلك 

   يعرؼ عن اؼبادة قبل إعطاء األستاذ.  أف الطالب سيشعر بالتعب ُب تعليمو ألنو 
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كلذلك لسد حاجة الطالب ُب تعليمو البد عن كعاء اػباص ُب استيعاب 
احتياجات الطالب. كاؼبنهج يكوف كعاء ُب تعليمية الطالب البد عليو بأف يناسب مع 

( يناسب مع LPBAاحتياجات الطالب. إذا اؼبنهج ُب معهد ترقية اللغة األجنبية )
ت كل الطالب فيو. يعدؿ اؼبادة ُب معهد ترقية اللغة األجنبية يناسب مع احتياجا

احتياجات الطالب ككذلك ُب الطريقة. ألف اختيار الطالب ُب مرحلة أك مستول ُب 
معهد ترقية اللغة األجنبية يناسب مع كفاءة اللغة العربية الطالب، كلو يوجد الطالب من 

 وسطى إذا يوجد كفاءتو فوؽ اؼبتوسط. اؼبدرسة اؼبتوسطة سيكوف ُب مرحلة ال
كُب ىذا اؼببحث أرادت الباحثة أف تقـو دبناقشة البيانات حوؿ اؼبنهج تعليم اللغة 

(، كتنقسم عملية LPBAدبعهد ترقية اللغة األجنبية ) التفريقيالعربية باستخداـ اؼبنهج 
 :لباحثة فيما يلياؼبناقشة إىل األىداؼ كاحملتول كالطريقة كالتقوًن. كما سوؼ تفصل ا

 أىداؼ تعليم اللغة العربية  .أ 
يتكوف  )LPBA) إف أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية

من األىداؼ العامة كاألىداؼ اػباصة. أىداؼ العامة ىي األىداؼ اؼبكتوبة ُب 
ىي لتحقيق اؼبعهد اؼبشهور ُب اللغة  )LPBA) منهج دبعهد ترقية اللغة األجنبية

األجنبية كاغباسوبية ليحصل اؼبتخرج العامل اؼبتخلق بأخالؽ كردية، ماىرة كؿبًتفة ُب 
تعبَت من األىداؼ العامة اؼبكتوبة ُب  ىي التعليم كل زماف، كأما األىداؼ اػباصة

ة النصوص يعٍت يستطيع الطالب قراء). LPBAاؼبنهج دبعهد ترقية اللغة األجنبية )
العربية ك يستطيع الطالب كتابة النصوص العربية ك يستطيع الطالب تكلم باللغة 

 العربية.

بعد أف نظرت الباحثة أىداؼ اؼبنهج اؼبوجودة ُب معهد ترقية اللغة األجنبية  
(LPBA على كجو عاـ أهنا تناسب دبا ذكره رشدم أضبد طعيمة حيث قاؿ أف )

اؼبتوقع من اؼبتعلم نتيجة الحتكاكو ببعض اغبقائق  اؽبدؼ الًتبوم ىو كصف للسلوؾ
كاؼبعايَت كالقيم اإلؽبية الثابتة كاػبربات الًتبوية اؼبتعربة كتفاعلو معها. كلألىداؼ الًتبوية 
قسماف  مها أىداؼ عامة كأىداؼ خاصة، فاؽبدؼ العامة ىو كصف للتغَت السلوكي 
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مضمونات كخربات منهجية كاسعة اؼبتوقع من اؼبتعلم نتيجة الحتكاكو كتفاعلو مع 
كمتنوعة. أما األىداؼ اػباصة فهي تلك اليت تصاع ُب بداية كحدة دراسية أك ُب 

    311.بداية درس معُت أك موضوع من اؼبوضوعات

 ؿبتول تعليم اللغة العربية .ب 

إف عناصر اؼبنهج الثاين ؼبنهج تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة 
ي احملتول. كؿبتول تعليم اللغة العربية ُب ىذا معهد من ؿبتول ( ىLPBAاألجنبية  )

اؼبنهج الذم يعدؿ مناسبا بكفاءة كل الطالب. إف ؿبتول تعليم اللغة العربية ُب 
( حيتوم على اؼبواد كل اؼبرحلة، كىذه اؼبواد تتكوف LPBA) معهد ترقية اللغة األجنبية

وف من كالـ كقراءة ككتابة ُب صبيع من اؼبواد اللغوية كاؼبهارات اللغوية كىي يتك
 .اؼبرحلة

حملتول اؼبنهج اؼبعدؿ يستطيع اؼبدرس أف يصمم الستعداد اؼبادة اؼبعقدة أك 
يبحث عن احالؿ البديل للطالب. ىذا يدؿ على أف اؼبدرس يستطيع بأف جيعل 

اءة تعديل اؼبادة. ُب تعديل اؼبادة يستطيع الطالب لتعلم اؼبهارة كاؼبفهـو التقدـ بكف
 311كيتعلم الطالب بواسطة اؼبيوديوالت اؼبقدمة من اؼبعهد. . الطالب

نظرت الباحثة أف ؿبتول تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية   إذا
(LPBA من اؼبنهج )ألف اؼبادة تعُت مناسبا بكفاءة الطالب كلو كل اؼبرحلة  التفريقي

 .يتعلم الطالب الكالـ كالقراءة كالكتابة كلكن ال تساكم اؼبادة اؼبقدمة لكل اؼبرحلة

 طريقة تعليم اللغة العربية .ج 

( ىي الطريقة، إذا LPBAإف عناصر اؼبنهج الثالث ؼبعهد ترقية اللغة األجنبية )
الطريقة اؼبستخدمة ُب معهد ترقية اللغة األجنبية  ربل البيانات اؼبعركضة من

(LPBA ىي اؼبتنوعة الىت تناسب دبا يقدـ اؼبعلم دبواده، ككذلك مناسبة بكفاءة كل )
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الطالب. كما الحظت الباحثة أف اؼبدرسُت اللغة العربية استخدموا بطريقة النحو 
بكفاءة كل الطالب  كالًتصبة ك السمعية الشفوية ك اؼبباشرة. كىذه الطريقة يناسب

  ُب كل اؼبرحلة.

ال شك أف األساتذة عندما قاموا بطرائق التعليم اؼبناسبة يتوقع أف يكوف ذلك 
دافعا للطالب، كُب نفس الوقت تلبية متطلبات الفركؽ الفردية بُت الطالب، ألف 
االعًتاؼ بالتباين بُت الطالب ُب غرفة الفصل ُب القدرات العقلية كاؼبهارات 

افع كالقدرات اغبصيلة لديهم مقدمة ضركرية للمعلم كي يبٍت خططو كأساليب كالدك 
تدريسو كأىدافو كفق ىذه الفركؽ كحىت يسَت األداء كفق نسق متكامل جيعل ُب 
غرفة الفصل بيئة طبيعية جاذبة ألكلئك الطالب اؼبتميزين. كلذا يلـز على كل أستاذ 

تنوعة ُب العملية التعليمية كي يساعد اللغة العربية أف حياكؿ استخداـ الطرائق اؼب
 .طالبو ُب التعلم بسهولة كضباسة

كبنسبة لطريقة اليت مناسبة بكفاءة كل الطالب اليت قاؽبا أكسبي مونندار بأهنا 
العملية أك الطريقة إلقاء اؼبادة ىي ؾباؿ الثاين لتعديل اؼبنهج لطالب اؼبلكة أك 

ال حيلو كحب لتعميق  االستطاع الذم الطالب اؼبثايل. ىذا الطالب يدؿ على حب
اؼبادة كما يريد كحب لتعميق الذاتية ككذلك القدرة كااللتزاـ لقياـ ببحث العلمي 
ككفاءة لتفكَت بطريقة ـبتلفة مع الطالب األخرين. كإف كانت ىذه الكفاءة مربوطة 
بأىداؼ الًتبية فيهدؼ الستعداد الطالب مستقل بنفسو كيتعلم كل زماف. كتطلب 

 134اؼبدرس لتعديد طريقة إلقاء اؼبادة ككيفية الطالب ُب تعليمو.

 تقوًن التعليم اللغة العربية  .د 

عنصر اؼبنهج اآلخر ىو التقوًن، نظاـ التقوًن ُب منهج تعليم اللغة العربية 
يتكوف من التقوًن التكويٍت الذم يوفر اؼبعلومات ) LPBAؼبعهد ترقية اللغة األجنبية )

تشكل أساسا لتخاذ القرارات اإلرشادية كالتوجيهية، كيوفر اؼبتعلمُت النوعية الراجعة 
اليت تعينهم على تقادمهم ُب التعليم. كلغرض التحقق من أىداؼ الربنامج كلو يتم 
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ة العربية ُب صبيع مستويات التقوًن النهائي الذم يوفر اؼبعلومات الالزمة لتعليم اللغ
 الطالب. كالتقوًن التصنيفي ؼبعرفة عن سلوؾ الطالب قبل دخوؿ الفصل. كهبذا

ككاف التقوًن يتكوف من . التقوًن ينقسم الطالب على كل اؼبرحلة مناسبة بكفاءتو
اؼبشاركة كالوظيفة كاالختبار اليومي ٍب االختبار النهائي، كبعد ذلك جيمع صبيع 

  درجة الطالب.  القيمة لتعُت

إف التقوًن التصنيفي ىو ؼبعرفة سلوؾ الطالب هبدؼ لوضع ؾباؿ الطالب 
ؼبعرفة تقدـ تعلم  بنسبة القدرة كالكفاءة كاؼبرغوب كغَتىا. كالتقوًن التكويٍت ىو

الطالب مدل عملية التعليم. كاما التقوًن الشامل ىو ؼبعرفة نتائج التعليم بعد هناية 
تقوًن الطالب ُب مادة اللغة العربية ينبغي أف   كقت معُت كرظبي.برنامج التعليم ُب 

التحليل اؼبوضوعي ؼبناىجها، سواء من حيث األىداؼ العامة أك  يعتمد على
اػباصة أك من حيث اؼبوضوعات الرئيسة أك الفرعية، كما يعتمد على ربليل 

اؼبهارات اليت  موضوعي كذلك لعمليات الفهم كالتفكَت ُب أبعادىا األساسية كربديد
يهدؼ اؼبنهج إىل تكوينها. إف التقوًن اعبيد ىو الذم يلتـز خبطوات األسلوب 
العلمي ُب حل اؼبشكالت. كىو الذم يلتـز ؼبعلم فيو باألسس العلمية سواء عند 

  135.ربديد أىداؼ التقوًن أك إعداد األدكات أك تطبيقها أك صبع البيانات أك ربليلها
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث .أ 

انطالقا من البيانات كربليلها كمناقشتها،  توصلت الباحثة إىل النتائج 
 التالية: 

 ترقية اللغة األجنبيةتتكوف أىداؼ التفريقي ُب تعليم اللغة العربية دبعهد  .3

(LPBA ( العاـ ىي لتحقيق اؼبعهد العاـ كاػباص. أما أىداؼ  من أىداؼ
اؼبشهور ُب اللغة األجنبية كاػباسوبية ليحصل اؼبتخرج العامل اؼبتخلق بأخالؽ  

ىي ليستطيع  كردية، ماىرة كؿبًتفة ُب التعليم كل زماف. كأما أىداؼ اػباص
الطالب قراءة النصوص العربية ك يستطيع الطالب كتابة النصوص العربية، 

 غة العربية.كيستطيع الطالب يتكلم بالل

حيتوم اؼبنهج التفريقي على مهارة الثالثة كىي كالـ ك قراءة ككتابة ك أما  .0
يبحث فيو عن الًتبية ك اإلقتصادية ك البيئة ك الكالـ  مضموهنا ىي أف

اإلجتماعية. ككذلك ُب القراءة اليت تبحث فيها عن الًتبية ك اإلقتصادية ك 
فيو عن الصحافية ك قواعد  البيئة ك اإلجتماعية. ك أما الكتابة تبحث

 كتركيب الكلمات ُب اإلعراب.

 ترقية اللغة األجنبيةيستخدـ اؼبنهج التفريقي ُب تعليم اللغة العربية دبعهد  .1

(LPBA ( النحو كالًتصبة ك السمعية الشفوية ك اؼبباشرة. كىذه من الطريقة
 الطريقة يناسب بكفاءة كل الطالب ُب كل اؼبرحلة.

دبعهد ترقية اللغة األجنبية  التفريقي ُب تعليم اللغة العربية إمنا تقوًن اؼبنهج .2
(LPBA(  يتكوف من التقوًن التكويٍت، كالتقوًن النهائي، ككذالك التقوًن

ىي اؼبشاركة  )LPBA)ُب معهد ترقية اللغة األجنبية  . ككاف التقوًنالتصنيفي
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جيمع صبيع القيمة كالوظيفة كاالختبار اليومي ٍب االختبار النهائى، كبعد ذلك 
  لتعيُت درجة الطالب.

 

  قتراحاتاال .ب 

  )LPBAأف يكوف أىداؼ الذم يوجد ُب اؼبنهج معهد ترقية اللغة األجنبية ) .3
. حىت ال يصعب القارئ ُب تعبَت أىداؼ األساسية اليت توجد  ليس بصفة عمـو

 .)LPBAُب اؼبنهج تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية )

) LPBA)أف تكوف اؼبادة اليت توجد ُب اؼبيوديوالت معهد ترقية اللغة األجنبية  .0

لصعب ُب  تشتمل على صيغة األىداؼ الواضحة. حىت ال يشعر اؼبدرس با
 .اختيار الطريقة اؼبناسبة باألىداؼ اؼبعينة
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 المصادر . أ

  )ـ 376 -ىػ 3277دار اؼبعارؼ،   :مطابع(، اؼبعجم الوسيطؾبمع اللغة العربية،  

  .3762معلوؼ،لويس. اؼبنجد َب اللغة ك اإلعالـ. بَتكت: دار اؼبشرؽ. 
Munawwir, Ahmad Warson dan Muhammad Fairuz. Kamus Al-Munawwir. 

Surabaya: Pustaka Progressif. 2007. 

Sugihartono. Tantangan Pembimbing Sekolah Menghadapi Kurikulum 

Berdeferensiasi Tahun 2002.Portal Garuda. 1999. 

Sulaiman, Pola Modern Organisasi Kurikulum. Didaktika. Cet 14. 2013 
 

 

 المراجع العربية . ب

مناىج البحث العلمي كطركؽ كتابة الرسالة اعبامعية. الرضبن، عبد ك أضبد عثماف. 
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. ترصبة سارة عادؿ ك مصطفي ؿبمد فؤاد. Teaming to Innovateإديي سي إدموندسوف، 
 .0730العمل اعبماعى من أجل اإلبتكار. القاىرة:صبهورية مصرالغربية. 

 .3773ؼبعارؼ.القاىرة: دار ااؼبنهج كعناصره، بسوىن عمَتة، إبراىيم. 
الطبعة األكىل. البحث النوعي ُب الًتبية كالعلم النفسي، ثائر أضبد غبارم كاألخركف. 

 .0733عماف: مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع.

 .Maliki Press.. 2011ضبيدة، دكم. منهج اللغة العربية. ماالنج: 

كفبارستو العملية. بَتكت: دكيدرم، رجاء كحيد. البحث العلمي أساسياتو النظرية 
 .0776دارالفكر. 

الطرؽ، مطبعة  –القياس  -(. حبوث التسويق: اؼببادئ0770رياف، عادؿ رياف ؿبمد. )
 الصفا كاؼبركة بأسيوط.
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 .3767طعمية، رشدل أضبد. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا. مصر: جامعة اؼبنصورة. 
العربية بالتعليماألساسي. القاىرة: دارالفكر طعيمة، رشدم أضبد. مناىج تدريس اللغة 

 .3776العريب. 
طعيمة، رشدم أضبد كؿبمود كامل الناقة. تعليم اللغة اتصاليا بُت اؼبناىج كاالسًتاتيجية. 

 .0990اؼبنظمة االسالمية للًتبية كالعلـو الثقافة.

 ق. 3202. بالرياض: كلية اؼبعلمُت. تصميم التدريسعبد اغبافظ ؿبمد سالمة، 

 : عثماف، عبد الرضبن أضبد. مناىج البحث العلمى كطرؽ كتابة الرسالة اعبامعية. خرطـو
 .3773دار جامعة أفريقيا العاؼبية للنشر. 

 ـ. 3770 -ىػ 3230علياف، أضبد فؤاد ؿبمود. اؼبهارات اللغوية. الرياض: 

: جهاد للنشر فهيم،كلَت. أكالدنا كاؼبدرسة اؼبدرس كالصحة النفسية للتالميذ. اؼبصرية
 .3776كالتوزيع. 

 .3754قالدة، فؤاد سليماف. أساسية اؼبناىج. القاىرة: دار النهضة. 

راسية. الرياض: دار اؼبريخ. ىوانة، كليد عبد اللطيف.  اؼبدخل ُب إعداد اؼبناىج الد
3766. 
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 (LPBAمع مدير معهدترقية اللغة األجنبية ) دليل المقابلة

 

 (؟LPBAماىو اؼبنهج اؼبستخدـ ُب معهد ترقية اللغة األجنبيىة ) .3

 (؟LPBAما أىداؼ اؼبنهج ُب معهد ترقية اللغة األجنبيىة ) .0

 (؟LPBAما ىوتاريخ معهد ترقية اللغة األجنبيىة ) .1

 ما ىي أظباء اؼبدير لكل مرحلة؟ .2

 

 (LPBAمع شؤون المنهج معهدترقية اللغة األجنبية ) دليل المقابلة

 (؟LPBAما ىي أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبيىة ) .3

 (؟LPBAكيف إعداد اؼبنهج ُب معهد ترقية اللغة األجنبيىة ) .0

 (؟LPBAاألجنبيىة ) كيف ؿبتول الكتاب ُب معهد ترقية اللغة .1

 ماىي أظباء الكتاب ُب تعليم اللغة العربية؟ .2

 

 (LPBAمع معلم اللغة العربية معهدترقية اللغة األجنبية ) دليل المقابلة

 (؟LPBAما ىي أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبيىة )  .3

 (؟LPBAما ىي ؿبتول الكتاب تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبيىة )  .0

 (؟LPBAماىي طرؽ تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبيىة ) .1

 ما ىي موضوعات من كل كتب اللغة العربية؟  .2

 (؟LPBAكيف تقوًن تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبيىة )  .3

 
 

 



 

 

 دليل المالحظة
اؼبالحظة اليت ستجرم ُب ىذا البحث، كىي اقامة اؼبالحظة عن تصور منهج 

  ، ربتوم على:) LPBAتعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغةاألجنبية)

 األىداؼ . أ

ُب معهد   للحصوؿ على اؼبعلومات أك البيانات سواء كانوا مادية كغَت مادية
 ).LPBA) ترقية اللغة األجنبية

 اعبوانب اليت ستالحظ الباحثة . ب

 ).LPBAكيف تطبيق منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية ) .3

مشاركة التالميذ حُت عملية تعليم اللغة العربية ُب معهد ترقية اللغة األجنبية  .0
(LPBA .( 

ة كيف عملية تدريس اللغة العربية ُب الفصل الدراسى دبعهد ترقية اللغة األجنبي .1
(LPBA.( 

ُب الفصل الدراسى  كيف استعداد اؼبعلم ُب تطبيق منهج تعليم اللغة العربية .2
 ).LPBAدبعهد ترقية اللغة األجنبية )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هؤسسة هعهد نىراإلسالم اإلسالهً
INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE DEVELOPMENT 

KARANGCEMPAKA BLUTO SUMENEP 
SCHOOL YEAR : 2016-2017 

Surat Izin Operasional Dinas Pendidikan Kab. Sumenep Nomor : 420/2107/435.101/2015 Nilek : 05126.1.0022 
 

Secretariat : Street.  KH. Moh. Sirajudin No. 03 Nurul Islam Islamic Boarding School Karangcempaka Bluto 

Sumenep 69466 

KURIKULUM LPBA 

A. VISI  

Menjadi lembaga kursus terkemuka dalam bidang bahasa asing dan 

komputer untuk menghasilkan lulusan insan indonesia yang sholeh, 

berakhlak mulia, terampil dan profesional menuju masyarakat pembelajar 

sepanjang hayat. 

 

B. MISI 

1. Menyelenggarakan bimbingan bahasa arab  

2. Menyelenggarakan bimbingan bahasa inggris 

3. Menyelenggarakan latihan komputer 

4. Menyelenggarakan latihan bahasa mandarin 

5. Membentuk markaz bahasa asing 

6. Membiasakan bahasa arab dan bahasa inggris 

7. Menyelenggarakan kajian kebahasaan 

 

C. PROGRAM  

1. Program Umum 

a. Bimbingan bahasa Arab 

b. Bimbingan bahasa Inggris 

2. Program Khusus 

a. Jangka Pendek 

1. Melengkapi semua sarana prasarana yang dibutuhkan 

2. Mendisiplinkan pelaksanaan pembelajaran 

3. Menyelenggarakan bimbingan bahasa arab pada setiap hari 

selasa, rabu, kamis. 

4. Menyelenggarakan bimbingan bahasa inggris pada setiap hari 

selasa, rabu, kamis. 

5. Menyelenggarakan pendalaman berbahasa pada setiap malam 

jum‟at 

6. Mewajibkan menghafal tiga mufrodad setiap malam sebelum 

tidur 

7. Menyelenggarakan halaqoh bahasa pada setiap hari sebelum 

masuk kelas 

8. Menyelenggarakan kajian kebahasaan pada hari-hari besar 



 

 

9. Menyelenggarakan muhadlaroh setiap bulan 

10. Membiasakan berbahasa arab dan inggris di pondok setiap hari. 

Bagi yang melanggar dikenai sanksi. 

11. Kunjungan silaturrahim ke rumah ustad dan ustadzah setiap 

bulan 

12. Melakukan evaluasi setiap satu minggu terhadap kinerja 

pengurus osis 

13. Melakukan evaluasi setiap satu bulan terhadap keberhasilan 

anggota. 

b. Jangka menengah 

1. Menyelenggarakan kajian bahasa arab dan inggris 

2. Menyelenggarakan evaluasi tahunan terhadap keberhasilan 

anggota 

3. Melaporkan keberhasilan anggota kepada orangtua/wali 

 

c. Jangka panjang 

1. Mendirikan yayasan 

2. Mendirikan taman baca masyarakat 

 

D. Kompetensi lulusan 

Siswa terampil bahasa arab,  dan terampil bahasa inggris dan 

bahasa mandarin dan bisa  berbicara bahasa Madura halus serta mampu 

mengoperasikan computer dengan baik. 

Dari kompetensi lulusan tersebut kemudian ditentukan sub 

kompetensi lulusan, mata pelajaran, strategi pencapaian, dan evaluasi 

pencapaian sebagaimana berikut:  

Kompetensi 

Lulusan 

Sub Kompetensi 

Lulusan 

Mata Pelajaran Strategi 

Pencapaian 

Evaluasi  

Pencapaian 

1. Terampil 

berbahasa 

arab  

1. Mampu 

membaca teks 

arab. 

2. Mampu menulis 

teks arab 

3. Mampu 

berbicara 

dengan bahasa 

arab  

 

1. Pelajaran 

kalam 

 

2. Pelajaran 

qiroah  

 

3. Pelajaran 

kitabah  

Teoti 

praktek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

Tes lisan  

Tes praktek  



 

 

2. Terampil 

berbahasa 

inggris 

1. Mampu 

membaca teks 

inggris  

2. Mampu menulis 

teks inggris 

3. Mampu 

berbicara 

dengan bahasa 

inggris 

 

1. Pelajaran 

reading 

2. Pelajaran 

speaking  

3. Pelajaran 

writing 

Teori  

Praktek  

Tes tulis 

Tes lisan  

Tes praktik 

3. Terampil 

bahasa 

mandarin 

1. Mampu 

berbicara 

bahasa 

mandarin 

dengan baik 

1. Bahasa 

mandarin 

Teori 

Praktek 

Tes tulis 

Tes lisan  

Praktek 

4. Terampil 

bahasa 

madura 

1. Mampu 

berbicara 

bahasa 

madura halus 

dengan baik  

1. Latihan 

Bahasa 

madura 

Praktek  Tes praktek 



 

 

5. Terampil 

mengoperasi

kan 

komputer 

1. Mampu 

mengoperasi

kan komputer 

dengan baik   

1. Les komputer Teori 

Praktek  

Tes praktek 

 

 

PENYEBARAN MATA PELAJARAN 

 

NO Tingkatan  Mata Pelajaran Waktu 

1.  I‟dad  1. Kalam 1 

2. Kalam 2 

3. Qiroah 1 

4. Qiroah 2 

5. Kitabah 1 

6. Kitabah 2 

7. Speaking 1 

8. Speaking 2 

9. Reading 1 

10. Reading 2 

11. Writing 1 

12. Writing 2  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.  Ibtidak  1. Kalam 3 

2. Kalam 4 

3. Qiroah 3 

4. Qiroah 4 

5. Kitabah 3  

6. Kitabah 4 

7. Speaking 3 

8. Speaking 4 

9. Reading 3 

10. Reading 4 

11. Writing 3 

12. Writing 4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.  Al-ula 1. Kalam 5 

2. Kalam 6 

3. Qiroah 5 

1 

1 

1 



 

 

4. Qiroah 6 

5. Kitabah 5 

6. Kitabah 6 

7. Speaking 5 

8. Speaking 6 

9. Reading 5 

10. Reading 6 

11. Writing 5 

12. Writing 6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4.  Al – wustho 1. Kalam 7 

2. Kalam 8 

3. Qiroah 7 

4. Qiroah 8 

5. Kitabah 7 

6. Kitabah 8 

7. Speaking 7 

8. Speaking 8 

9. Reading 7 

10. Reading 8 

11. Writing 7 

12. Writing 8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.  Al- ulya  1. Kalam 9 

2. Kalam 10 

3. Qiroah 9 

4. Qiroah 10 

5. Kitabah 9 

6. Kitabah 10 

7. Reading 9 

8. Rading 10 

9. Mandarin 1 

10. Mandarin 2 

11. Writing 9 

12. Writing 10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, terstruktur, 

dan mandiri. Kegiatan pembelajaran setiap mata pelajaran dilaksanakan 

pembelajaran selama 1 (satu) jam pelajaran setara dengan 60 menit. Dalam 

setiap semester dilaksanakan tatap muka pembelajaran minimal 12 kali 

dan maksimal 16 kali. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan strategi 

student center learning, yaitu pembelajaran yang berbasis pada peserta 

didik. Artinya peserta didik aktif mengikuti pembelajaran sesuai kelas 

yang ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing peserta didik 

dengan jalan menyesuaikan dengan materi pebelajaran yang sudah 

ditentukan kemudian belajar secara mandiri dengan bimbingan 



 

 

ustadz/ustadzah. Ustadz/ustadzah sebagai fasilitator berusaha untuk 

menfasilitasi semua kebutuhan belajar santri.  

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan segala 

potensi, sumber, dan sarana belajar yang ada. Pembelajaran juga dilakukan 

dengan menciptakan lingkungan belajar yang enjoy tapi tetap dalam 

suasana yang serius, sehingga santri merasa butuh untuk belajar dan tidak 

terjadi adanya ketertekanan dalam belajar.  

F. KEGIATAN EVALUASI/PENILAIAN  

Kegiatan evaluasi/penilaian dalam pembelajaran dilakukan dalam 

setiap semester. Dalam setiap semester dengan 2 (dua) cara yaitu dengan 

ulangan harian dan ujian semesteran. Hasil belajar peserta didik dilaporkan 

dan diberikan kepada peserta didik dalam bentuk Buku Laporan Hasil 

Belajar (Raport) untuk diketahui oleh peserta didik dalam rangka 

peningkatan dan perbaikan dalam belajar. Di akhir masa belajar peserta 

didik mendapat keterangan lulus dan Daftar Nilai Hasil Belajar sebagai 

bentuk penyelesaian belajar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

No Marhalah Maharah Indikator Maraji’ 

1 Al-I‟dad 

Kalam 

Mampu menirukan pengucapan huruf hija‟iyah 

dengan benar 
  

Mampu menirukan pengucapan kalimat dengan 

benar 
  

Mampu menirukan pengucapan jumlah dengan 

benar 
  

Mampu menirukan pengucapan teks dengan 

benar 
  

Kitabah 

Mampu menulis huruf hija‟iyah dengan baik 

dan benar 
  

Mampu menulis huruf hija‟iyah dalam bentuk 

kalimat dengan baik dan benar 
  

Mampu menulis jumlah dari berbagai kalimat 

dengan baik dan benar 
  

Mampu mengusai kosa kata sederhana: nama-

nama hari, bulan masehi, bulan hijriyah, dll 
  

Qira‟ah 

Fasih membaca huruf hija‟iyah dengan benar   

Fasih membaca kalimat dengan benar   

Fasih membaca jumlah dengan benar   

Fasih membaca teks langsung dengan benar   

2 Al-Ula Kalam 

Dapat mengusai kosa kata yang berkaitan 

dengan materi 
  

Dapat mengenal huruf-huruf istifham   



 

 

Dapat bertanya dengan menggunakan kosa kata 

dengan menggunakan huruf istifham sesuai 

dengan kosa kata yang ada 
  

Dapat menjawab dari pertanyaan sesuai dengan 

huruf istifhamnya 
  

Dapat memperkenalkan diri sendiri   

Kitabah 

Dapat menulis teks Arab yang manzhur (dilihat) 

dengan benar 
  

Dapat menulis teks Arab yang dihafal dengan 

benar 
  

Qira‟ah 

Dapat membaca teks Arab dengan fasih dan 

benar 
  

Dapat memberi arti kata demi kata dengan 

benar 
  

3 
Al-

Wustha 

Kalam 

Dapat berbicara tentang kegiatan sehari-hari 

yang bekaitan dengan materi 
  

Dapat memperkenalkan orang lain   

Dapat mendeskripsikan teman sejawat   

Kitabah 

Dapat menulis teks Arab yang dihafal dengan 

benar 
  

Dapat menulis teks Arab yang didengar (اإليالء)   

Dapat menyusun kalimat dengan kaidah-kaidah 

yang benar 
  

Qira‟ah 
Dapat membaca teks Arab dengan fasih dan 

benar 
  



 

 

Dapat member makna kalimat (يعُي انًراد) 

dengan benar 
  

Dapat menunjukkan kedudukan i‟rab yang 

dibutuhkan 
  

4 Al-Ulya 

Kalam 

Dapat mengungkapkan pengalaman sehari-hari   

Dapat mencerikan sesuai dengan gambar   

Dapat menceritakan kegiatan-kegiatan sehari-

hari 
  

Dapat berkomunikasi dengan aktif bersam 

teman sejawat 
  

Kitabah 

Dapat mengarang (االَشاء) dengan tema yang 

ditentukan (انًوجه) 
  

Dapat mengarang dengan tema bebas (انحر)   

Qira‟ah 

Dapat membaca teks Arab dengan fasih dan 

benar 
  

Dapat memberi makna kalimat (يعُي انًراد) 

dengan benar 
  

Dapat menunjukkan kedudukan i‟rab yang 

dibutuhkan 
  

Dapat memberi kesimpulan sesuai materi yang 

diajarkan 
  

Dapat membedakan pokok pikiran dan 

penunjang 
  

Dapat Menterjemah teks dengan benar: Arab-

Indonesia dan Indonesia-Arab 
  



 

 

  



 

 

   

DAFTAR NILAI   
       

   

UJIAN KENAIKAN KELAS (UKK) 
       

   

MTS. NURUL ISLAM 
       

   

KARANGCEMPAKA  BLUTO SUMENEP 

       

   

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 Raport  : Kelas VIIIA 
    NO  

NAMA PESERTA  

NILAI MATA UJIAN 

JML Rata2 Rng 
URUT INDUK 

QurDis A. ahlak Fiqih SKI PKn B. Indo B. Arab B. Ing MTK IPA IPS S. Bdy Penjas TinKom 
B. 

Mdr 
Aswj Nhw/Srrf 

75 75 75 75 70 70 75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 

2 592 SUNNIYATI 87 95 95 80 92 92 90 89 90 95 80 87 95 90 95 75 92 1519 89.35 1 

      TB TI TI TLC TI TI TBS TBS TI TI TLC TBS TI TI TI TC TBS       

6 599 JAMILATUL KAMALIYAH 90 95 80 80 87 89 96 88 85 87 85 85 94 87 88 75 94 1485 87.35 3 

      TBS TI TLC TLC TBS TBS TI TBS TB TBS TB TB TI TBS TBS TC TBS       

10 609 NUR DIANA KAMILA 88 95 85 80 86 88 91 87 85 93 80 85 94 85 93 75 90 1480 87.06 4 

      TB TI TB TLC TBS TBS TBS TBS TB TI TLC TB TI TB TI TC TBS       

11 615 NOVINDA ISMA ROMADHANI 89 90 95 80 86 84 97 89 90 90 80 82 93 83 90 75 98 1491 87.71 2 

      TB TBS TI TLC TBS TB TI TBS TI TI TLC TB TI TB TI TC TI       

13 630 NUR AZIZAH 88 95 80 80 80 89 98 89 88 87 80 82 79 87 90 75 98 1465 86.18 5 

      TB TI TLC TLC TLC TBS TI TBS TBS TBS TLC TB TLC TBS TI TC TI       

JUMLAH   

                                              

  
KETERANGAN : Warna Merah adalah KKM  

               

   
: Warna Kuning adalah Penyesuaian tingkat kelulusan sesuai KKM 

          

                         



 

 

   

DAFTAR NILAI   
       

   

UJIAN KENAIKAN KELAS (UKK)  
       

   

MTS. NURUL ISLAM 
       

   

KARANGCEMPAKA  BLUTO SUMENEP 
       

   

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 Raport  : Kelas VIIA 
    NO  

NAMA PESERTA  

NILAI MATA UJIAN 

JML Rata2 Rng 
URUT INDUK 

QurDis A. ahlak Fiqih SKI PKn B. Indo B. Arab B. Ing MTK IPA IPS S. Bdy Penjas TinKom 
B. 

Mdr 
Aswj Nhw/Srrf 

75 75 75 75 70 70 75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 

2 641 NABILA NUR DINI HAMIDAH 89 95 95 80 90 83 97 85 90 89 80 82 86 87 92 75 97 1492 87.76 3 

      TB TI TI TLC TI TB TI TB TI TBS TLC TB TBS TBS TI TC TI       

3 647 QURROTUL ADAWIYAH 87 95 95 80 95 88 96 88 82 95 80 83 92 87 90 75 96 1504 88.47 2 

      TB TI TI TLC TI TBS TI TBS TB TI TLC TB TI TBS TI TC TI       

7 654 SITI AROMATUL JANNAH 86 95 95 80 96 91 97 89 90 95 80 85 95 93 95 75 95 1532 90.12 1 

      TB TI TI TLC TI TI TI TBS TI TI TLC TB TI TI TI TC TI       

9 659 SITI HASANAH 84 90 90 80 84 87 94 89 95 89 80 80 91 89 86 75 92 1475 86.76 5 

      TLC TBS TBS TLC TB TBS TBS TBS TI TBS TLC TLC TI TBS TBS TC TBS       

12 664 NURIS MAYA SHINTA 83 95 90 80 95 90 89 90 88 95 80 86 77 90 90 75 86 1479 87.00 4 

      TLC TI TBS TLC TI TI TB TI TBS TI TLC TBS TLC TI TI TC TB       

16 671 SOFI WULANDARI 83 95 85 80 95 85 91 87 89 87 80 85 93 89 88 75 88 1475 86.76 5 

      TLC TI TB TLC TI TB TBS TBS TBS TBS TLC TB TI TBS TBS TC TB       

  



 

 

   

DAFTAR NILAI   
       

   

UJIAN KENAIKAN KELAS (UKK)  
       

   

MTS. NURUL ISLAM 
       

   

KARANGCEMPAKA  BLUTO SUMENEP 
       

   

TAHUN PELAJARAN 2016-2017 Raport  : Kelas VIIA 
    NO  

NAMA PESERTA  

NILAI MATA UJIAN 

JML Rata2 Rng 
URUT INDUK 

QurDis A. ahlak Fiqih SKI PKn B. Indo B. Arab B. Ing MTK IPA IPS S. Bdy Penjas TinKom 
B. 

Mdr 
Aswj Nhw/Srrf 

75 75 75 75 70 70 75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 

2 641 NABILA NUR DINI HAMIDAH 89 95 95 80 90 83 97 85 90 89 80 82 86 87 92 75 97 1492 87.76 3 

      TB TI TI TLC TI TB TI TB TI TBS TLC TB TBS TBS TI TC TI       

3 647 QURROTUL ADAWIYAH 87 95 95 80 95 88 96 88 82 95 80 83 92 87 90 75 96 1504 88.47 2 

      TB TI TI TLC TI TBS TI TBS TB TI TLC TB TI TBS TI TC TI       

7 654 SITI AROMATUL JANNAH 86 95 95 80 96 91 97 89 90 95 80 85 95 93 95 75 95 1532 90.12 1 

      TB TI TI TLC TI TI TI TBS TI TI TLC TB TI TI TI TC TI       

9 659 SITI HASANAH 84 90 90 80 84 87 94 89 95 89 80 80 91 89 86 75 92 1475 86.76 5 

      TLC TBS TBS TLC TB TBS TBS TBS TI TBS TLC TLC TI TBS TBS TC TBS       

12 664 NURIS MAYA SHINTA 83 95 90 80 95 90 89 90 88 95 80 86 77 90 90 75 86 1479 87.00 4 

      TLC TI TBS TLC TI TI TB TI TBS TI TLC TBS TLC TI TI TC TB       

16 671 SOFI WULANDARI 83 95 85 80 95 85 91 87 89 87 80 85 93 89 88 75 88 1475 86.76 5 

      TLC TI TB TLC TI TB TBS TBS TBS TBS TLC TB TI TBS TBS TC TB       



 

 

اإلسالمى نوراإلسالم معهد مؤسسة  
LEMBAGA PENGEMBANGAN BAHASA ASING 

KARANGCEMPAKA BLUTO SUMENEP 

6102-6102للعام الدراسى :   
Surat Izin Operasional Dinas Pendidikan Kab. Sumenep Nomor : 421.9/2107/435.101/2013 Nilek : 05126.1.0022 

                                                                                                                     انًكتة : شارع انشيخ انحاج يحًد سراج انديٍ رقى  3  يعهد َور اإلسالو  اإلساليي كراَج شًثاكا تهوطا سويُة                                                                                                                      
 

 الفرقة للعربية
 

 الطالب

 الغسالً الرشد الشافعً الفرابً الرازي

 العليا الىسطً األولً اإلبتداء اإلعداد
 الرقن  الرقن  الرقن  الرقن  الرقن 

 1 احمد دينى رافقى 1 دافد هدى دانديرى 1 احمد زينى 1 أرئ فكريادى 1 أسكنا

فحلفىريزا  2 احمد وحيودى أمين 2 ريان فحرز العزم 2 الياس فبرى ينطا  2 احمد ذكرى جاللى 2 

محمد سوجى  3 عباس اسعارى
 سوكينطا

 3 احمد فاروقى 3 سروان حامد 3 محمد زولفان فوزى أممى 3

 4 محمد عين الرحمن 4 سوفريونو 4 محمد نيل اإلتقان ستيوان 4 احمد زيادى فجرى 4 محمد الف رمضان

البحرىشهاب الدين  5 احمد غفرانى ربى 5 محمد رسول هدية هللا محمد أول  5 
 الناسخين

 5 نزيد الرحمن 5

 6 دفى إروانطا 6 محمد نيل المرام 6 تياس فرمان شح 6 إكرار إيمان باهلل 6 يودى رمالن خير
ف  مفتاح العلرفين 7 محمد رزقى رمضانى 7 حلمان موالنا خليل 7 يحًد دياء انديٍ

 ك د

 7 عبد الشكور 7

الشاهد أرفان 8 محمد راز عزيزى 8 يحًد غفراٌ  8 محمد شريف هداية 8 روليس حرسونو 8 
توفيق عاقل احمد 9 احًد فردى ستيا تودى 9 محمد فتح العلوم  9  9 فائزكاندار 9 

موالنا داندى احمد 11 حلمى وحيودى 11 محمد كمال عملى  11  11  11 
جفريادى إرفاٌ احًد َوفاَدى أرى 11 ريقى أجيسن 11   11  11  11 
هللا عثيد انفاٌ انرازى فحر 12 محمد اردينطا لقمان 12   12  12  12 
صاني عثد  13  13  13  فرياٌ 13 محمد الفان صالحين 13 

حىديُطا نوكي 14  14 عثدانعسيس  14  14  14 
انّرافي انًثارك فائس انًتقيٍ سثيم يحًد 15  15   15  15  15 
(نوتوك) انرازقيٍ خير هللا عثد سيف 16  16   16  16  16 
(نُجسار) انرازقيٍ خير انحق زياء 17  17   17  17  17 
األَصارى األيى خير  18  18  18  18  18 

كايم اَساٌ  19  19  19  19  19 



 

 

انّرحًٍ انغساني َثيم يحًد  21  21  21  21  21 
انديٍ جالل يحًد  21         
أعهي يحًد  22         
فكرى عثدهللا شيثاٌ  23         
فيسال احًد  24         
شح اردياٌ ريضاٌ يحًد  25         
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 الفرقة للعربية
 

 الطالبات الرقم

 إبن سينا ريحنة صفية رملة حفصة عائشة سودة خديجة

 اإلعداد ب اإلعداد أ اإلعداد اإلبتداء األولى األولى الوسطى العليا

السعدية فالمة ايدا رحمواتى أزلفة الجنة إلف زهرة الفطرية 1 سفطرى وردنى أعكى إستقامة إرنا جترا فرامسوارى   رانال فترى عمليا 

الحميدة تنيسة عارفة الفردوسية ألفنة الرفيقة انيسة المطمئنة 2 سوسنتى افرليا انا سنتيا حفدة الجنة   سلفيا فنسا فترى 

العدوية ربيعة ديوى عاملة الزهرة إيتا إستعانة جيجك كريستينا 3 أّوليا مولديا افندا انتان نوفيتا سرى حميرة الفطرية   وردة الجنة 

كريمةديوى  خالدا سياتى 4 سفطرى ديوى كريسما نور جنة  اللطفية فاتحة أنق زهرة النعمة حنفة السفطرى   وصيلة الرحمة 

األممى عزة عفة مكية الصالحة ستى امينة وديا ديان خفيفة 5 محمودة مقاما حبأ أية الرحمانى رسموتى   احمد زدنى زيدا  

الصالحة الفنة جميلة سوسنتينى رفيعة الصفية 6 الصالحةرفكا امينة   قدسى الموالنا عناية درة عفيفة   محمد نهن الدين 

سوسنتى حرلين حلمة النعمة فيفين أرمليا زهرة الفطرية 7 أنديرا شهبا ارما ديان مملوء الحكمة صفية الحسنة   اعكا اوكتفيان 

ستى راهيو زهرة  8
 الحسنة

الزهرة خليفة رحمة حسنة ملطوفة المحفوظة فطرى مولداديال ديلى  فطرية نينجسة  الجنة خليفة   ابيل لطفيادى 

الرحمة ليلة رمليدا أستى إيفو ستى نور خليزة 9 البدرية ليلة زهرة العلمية قرة العيون   زاكى فؤادى 

الحسنة لطفية ستى عائشة امة الحسنة سرى استوتئ نينجسة 11 الخير مرندة ستى نور عافية لينا نبيال   ولدان فركى رمضانى 

الزليليةسلفية  11 عزيزة نور صافى فبرينا يوليانا سفطري  حميدة دينى نور نبيال سرلى اوكتافيا نور الفطرية   رزافان صافى الطريق 

 فوجى فضيلة نور فائقة الرحمة إندرى إيكا ولندارى صالحة 12
 أتمجا

فجرية نور فريدة فترى فوزيان شح نور جزيلة  نبيال الزاهية 

العاطفةانيسة  صفية الرحمة 13 حسنة نور فطرية الكامليا فترى  فطرية نورى فطريا ولندارى نور حياتى   ندين رزقى اوليا 

كامال دينا نور مروية إيريكا نوفى ينتى الفية دمينتى 14 نديا النفيلة نور ماجستى فلورنا نوفيتا زمرة الليلى   اليا الفيا سفرا 

الحسنة نور فنرى ناديال برة التقية عزة افكرنا 15 النجاة نور مرأة قانتا نيال اسرى فضيلة   لبنى حورا اوليا 

العدوية قرة نوفيتا سرى ت.م حنئ نور جنة الفة الحسنة 16 فضيلة نور قرينة مرسينا اردينا وديا فطرية الزكية   الف فرحان نصر هللا 

الحسنة رسة نور البدرية ديفى اندرينا فطرى عمالندا 17 صفيةنجمى ألفا  يولياتن  الحسنة أولية رفدا   محمد عزوا ربانى 



 

 

حنانى بيال ريزا نساء الزهرة الزكية اتمام النعمة رزقية سرى وارننى رسكا نور عملية فؤادة الصالحة 18  ديوى امليا فترى 

 حميدة نور ستى فاطمة الزهرة عيسة الكامال فينا وتر الرحمة 19
 الصالحة

عملية رزقى أليا زلفنا رحمن افرليا أنى نفيال  احمد فياض 

العقلية الفة لطفية الجسنة ليلة المسرورة مملوءة العزيزة 21 أكوستين روسا ستى نور ليلة القمرية تيارة الكريمة   ديفى خيرنا زهدا 

الصفية وردة نديا سلسبال مطمئنة نور خاتمة 21 الشريفة صئمة عزيزة دندا فرنندا   نور عينى 

زيلةنور عفيدة الج القمريةنفسة  وردة اإلسفية 22 المشرفة زهرة  المفلحة فائزة ريفة اآلمام  الجنة ارامة ستى   سرى سوسنتى 

النساء عين نيال سوسنتى نور العزة وردة الفطرية 23 السعدية عناية عائشة اميمى  مولنا تيكا   محمد شيف البحرى 

الرحمة كتسية نور جزيلة يوليا سفطرى 24 حسنة اسوة  زانزريدا اثنين فطرى حنديانى  الحبيبة تحفة   محمد كمال عملى 

الصالحة عاملة عاملة الصالحة نور حسنة ايلفين سوليستيانينجسة 25 النساء خير فطرى نور فجرية  الجنة وردة   نور عتية كاملة 

ورىنيال لوفكا د ألف نور ماشطة 26 سرلنا نوفيا ديتا يينى مشيطة  بلقس األوليا ملكة مسولنا  العارفة وصية   ستى نور السالمة 

 حلمة نور أمى سرى راحيو وردة دوينة الرزا 27
 السعدية

راسنتى ميتا مشرفة النفيسة سارى وديا   اتكنا أفكرنا فوزى 

الرحمة ليلة لطيفة الفجرية دينا ملتنا رزكا إسالمية 28 مفتوحة نور ملكا  
 فبرينتى

الفضيلة نور المغفرة زيدة   مولدا قرينة الزهرة 

مفرحة أواؤ سفطرينى رافقة األنيسة ف.ك.د سوراينى 29 العزتن نور ميلوف فائزة فترى  فبرينتى سلفيا   مولدا خزانى الزهرة 

ولندارى سلفيا سوسنتين فجرية نوفيتا سرى م عفيفة القربنة 30 اءدعنعمة الس  األعين قرة    عملية عنده 

ولندارى فطرية نيال خير رحمة  ديوى نوفى واحيونى يوسميتا شريف  31   فديتا فصلى 

العزيزة رحمة      32   نجمة الملّة 

الرحمة رفيلة ستى      33   دياه نبيلة الرحمة 

  سلفية نورى أكوستين       34
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 الفرقة للعربية
 

 الطالب

 الغسالً الرشد الشافعً الفرابً الرازي
 الرقن  الرقن  الرقن  الرقن  الرقن 

 1 احمد دينى رافقى 1 دافد هدى دانديرى 1 احمد زينى 1 أرئ فكريادى 1 أسكنا

االياس فبرى ينط  2 احمد ذكرى جاللى 2 سروان حامد 2 احمد وحيودى أمين 2 ريان فحرز العزم 2 

محمد سوجى  3 عباس اسعارى
 سوكيرطا

محمد أول  3 محمد رزقى رمضانى 3
 الناسخين

 3 احمد فاروقى 3

الشاهد أرفان 4 احمد زيادى فجرى 4 محمد الف رمضان  4 نزيد الرحمن 4 محمد نيل المرام 4 

موالنا داندى احمد 5 احمد غفرانى ربى 5 محمد رسول هدية هللا ف  مفتاح العلرفين 5 
 ك د

 5 دفى إروانطا 5

َوفاَدى أرى 6 إكرار إيمان باهلل 6 يودى رمالن خير  6 عبد الشكور 6 فائز كاندار 6 
انرازى فحر 7 حلمان موالنا خليل 7 يحًد دياء انديٍ محمد زولفان  7 

 فوزى أممى

محمد عين الرحمن  7
 الصديقى

7 

محمد نيل اإلتقان  8  فرياٌ 8 محمد راز عزيزى 8 يحًد غفراٌ
 ستيوان

8  8 

جفريادى إرفاٌ احًد حىديُطا نوكي 9 احًد فردى ستيا تودى 9   9  9 توفيق عاقل احمد 9 

هللا عثيد انفاٌ  
انًتقيٍ سثيم يحًد 11 حلمى وحيودى 11 محمد شريف  11 

 هداية

11  11 

صاني عثد  
هللا عثد سيف 11 ريقى أجيسن 11 شهاب الدين  11 

 البحرى

11  11 

انحق زياء 12 محمد اردينطا لقمان 12 عثدانعسيس  12  12  12 
انّرافي انًثارك فائس  13  13  13 رحمة فطريادى 13 محمد الفان صالحين 13 
(نوتوك) انرازقيٍ خير  14  14  14  14 احمد بحر الدين 14 
(نُجسار) انرازقيٍ خير  15  15  15  15  15 



 

 

األَصارى األيى خير  16  16  16  16  16 
كايم اَساٌ  17  17  17  17  17 
انّرحًٍ انغساني َثيم يحًد  18  18  18  18  18 
انديٍ جالل يحًد  19  19  19  19  19 
أعهي يحًد  21  21  21  21  21 
فكرى عثدهللا شيثاٌ  21         
فيسال احًد  22         
شح اردياٌ ريضاٌ يحًد  23         
انصانح اقثال انفياٌ  24         

         25 سوريادى
هللا َوب أجر ڠاَا  26         

انرحًٍ فائس  27         
         28 هداية
هداية توفيق أحًد  29         
شح فردياٌ رفقي يحًد  31         
شح يردياٌ أدتيا  31         
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 الفرقة للعربية
 

 الطالبات الرقم

 إبن سينا ريحنة صفية رملة حفصة عائشة سودة خديجة

السعدية فالمة ايدا مكية الصالحة امى كلثم إلف زهرة الفطرية 1 سوسنتى افرليا إستقامة إرنا جترا فرامسوارى   سلفيا فنسا فترى 

الحميدة تنيسة جميلة إندرى إيكا ولندارى انيسة المطمئنة 2 أّوليا مولديا افندا انا سنتيا حفدة الجنة   وصيلة الرحمة 

العدوية ربيعة ديوى حلمة النعمة انيسة العاطفة خالدا سياتى 3 اللطفية فاتحة انتان نوفيتا سرى حميرة الفطرية   احمد زدنى زيدا 

سفطرى ديوى رمليدا إيريكا نوفى ينتى ديان خفيفة 4 محمودة مقاما حبأ أية الرحمانى حنفة السفطرى   محمد نهن الدين  

الصالحة الفنة ستى عائشة حنئ نور جنة زهرة الفطرية 5 قدسى الموالنا عناية ديان مملوء الحكمة رسموتى   ابيل لطفيادى 

ستى راهيو زهرة  6
 الحسنة

اصافى فبرين ديفى اندرينا سوسنتى حرلين  أنديرا شهبا ارما زهرة العلمية رفكا امينة الصالحة   رزافان صافى الطريق 

الزهرة خليفة فطرية الكامليا فترى رسكا نور عملية ستى نور خليزة 7 الجنة خليفة ستى نور عافية صفية الحسنة   نبيال الزاهية 

الرحمة ليلة ناديال عيسة الكامال سرى استوتئ نينجسة 8 البدرية ليلة سرلى اوكتافيا فطرية نينجسة   ندين رزقى اوليا 

الحسنة لطفية نوفيتا سرى ت.م ليلة المسرورة سلفية الزليلية 9 الخير مرندة ماجستى فلورنا قرة العيون   اليا الفيا سفرا 

عزيزة نور ازلفة الجنة مطمئنة صالحة 11 حميدة دينى نور نبيال مرأة قانتا نور الفطرية   لبنى حورا اوليا 

 فوجى فضيلة نور سرى وارننى نفسة القمرية صفية الرحمة 11
 أتمجا

فجرية نور مرسينا اردينا نور جزيلة  الف فرحان نصر هللا 

حسنة نور فاطمة الزهرة نور العزة عتيقة القدسية 12 فطرية نورى نجمى ألفا صفية نور حياتى   ديوى امليا فترى 

جزيلة نور عزة افكرنا 13 كامال دينا نور لندة الصفية  نديا النفيلة نور نساء الزهرة الزكية نوفيتا زمرة الليلى   ديفى خيرنا زهدا 

الحسنة نور فنرى نديا سلسبال نور حسنة فؤادة الصالحة 14 النجاة نور أليا زلفنا رحمن نيال اسرى فضيلة   نور عينى 

منيال لوفكا د فينا وتر الرحمة 15 زيلةالجنور عفيدة   العدوية قرة  فضيلة نور قرينة ستى نور ليلة القمرية وديا فطرية الزكية   سرى سوسنتى 

الحسنة رسة نيال سوسنتى دينا ملتنا مملوءة العزيزة 16 الحسنة أولية رفدا عزيزة يولياتن   محمد شيف البحرى 

راسيتا عندى افرليا رافقة األنيسة ف.ك.د نور خاتمة 17  حميدة نور ستى 
 الصالحة

بلقس األوليا ملكة اتمام النعمة حنانى بيال ريزا   محمد كمال عملى 

العقلية الفة ديتا يينى مشيطة نوفيتا سرى م وردة اإلسفية 18 راسنتى ميتا افرليا أنى نفيال  عملية رزقى   نور عتية كاملة 

الصفية وردة لطيفة الفجرية يوسميتا شريف وردة الفطرية 19 األعين قرة تيارة الكريمة  أكوستين روسا   ستى نور السالمة 

يوى نوفى واحيونى د رزقية يوليا سفطرى 21 المشرفة زهرة  ادندا فرنند  ولندارى فطرية  الشريفة صئمة   اتكنا أفكرنا فوزى 

األممى عزة عفة ايلفين سوليستيانينجسة 21 النساء عين عاملة الصالحة  الجنة ارامة ستى  ريفة اآلمام   خزانى الزهرةمولدا  

الصالحة عاملة   ألف نور ماشطة 22 الحبيبة تحفة  عائشة اميمى    

سرلنا نوفيا   دوينة الرزا 23 الجنة وردة  فطرى حنديانى    

العارفة وصية  فطرى نور فجرية حلمة نور أمى   رزكا إسالمية 24   



 

 

 السعدية
الرحمة ليلة   سوراينى 25 المغفرة زيدة  مسولنا    

مفرحة أواؤ   عفيفة القربنة 26 فبرينتى سلفيا  مشرفة النفيسة    

ولندارى سلفيا    27 مفتوحة نور ملكا  
 فبرينتى

  عملية عنده 

إيتا نيرا    28   سلفية نورى أكوستين  ميلوف فائزة فترى 

اءدعنعمة الس     29   لطفية  

  تيكا مولينا  نيال خير رحمة     30

العزتن نور     31     

المفلحة فائزة     32     

    درة عفيفة     33

    نجمة الملّة     34
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 الفرقة للعربية
 

 الطالب

 الغسالً الرشد الشافعً الفرابً الرازي
 الرقن  الرقن  الرقن  الرقن  الرقن 

 1 احمد دينى رافقى 1 دافد هدى دانديرى 1 احمد زينى 1 ريان فحرز العزم 1 أسكنا

محمد سوجى  2 عباس اسعارى
 سوكيرطا

 2 احمد ذكرى جاللى 2 سروان حامد 2 احمد وحيودى أمين 2

رمضانمحمد الف  الشاهد أرفان 3 احمد زيادى فجرى 3  محمد أول  3 
 الناسخين

 3 احمد فاروقى 3

موالنا داندى احمد 4 احمد غفرانى ربى 4 محمد رسول هدية هللا  4 نزيد الرحمن 4 محمد نيل المرام 4 

َوفاَدى أرى 5 إكرار إيمان باهلل 5 يودى رمالن خير ف  مفتاح العلرفين 5 
 ك د

 5 دفى إروانطا 5

انرازى فحر 6 حلمان موالنا خليل 6 يحًد دياء انديٍ محمد عين الرحمن  6 فائز كاندار 6 
 الصديقى

6 

محمد زولفان  7  فرياٌ 7 محمد راز عزيزى 7 يحًد غفراٌ
 فوزى أممى

7  7 

جفريادى إرفاٌ احًد  
حىديُطا نوكي 8 احًد فردى ستيا تودى 8 محمد نيل اإلتقان  8 

 ستيوان

8  8 

هللا عثيد انفاٌ انًتقيٍ سثيم يحًد 9 حلمى وحيودى 9   9  9 توفيق عاقل احمد 9 

 عثدانعسيس
هللا عثد سيف 11 ريقى أجيسن 11 محمد شريف  11 

 هداية

11  11 

انّرافي انًثارك فائس  
انحق زياء 11 محمد اردينطا لقمان 11 شهاب الدين  11 

 البحرى

11  11 

(نوتوك) انرازقيٍ خير صالحينمحمد الفان  12   12  12  12 رحمة فطريادى 12 
(نُجسار) انرازقيٍ خير  13  13  13  13  13 



 

 

األَصارى األيى خير  14  14  14  14  14 
كايم اَساٌ  15  15  15  15  15 
انّرحًٍ انغساني َثيم يحًد  16  16  16  16  16 
انديٍ جالل يحًد  17  17  17  17  17 
أعهي يحًد  18  18  18  18  18 
فكرى عثدهللا شيثاٌ  19  19  19  19  19 
فيسال احًد  21  21  21  21  21 
شح اردياٌ ريضاٌ يحًد  21         

         22 سوريادى
انرحًٍ فائس  23         

         24 هداية
هداية توفيق أحًد  25         

 
  



 

 

اإلسالمى نوراإلسالم معهد مؤسسة  
LEMBAGA PENGEMBANGAN BAHASA ASING 

KARANGCEMPAKA BLUTO SUMENEP 

6102-6102عام الدراسى : لل  
Surat Izin Operasional Dinas Pendidikan Kab. Sumenep Nomor : 421.9/2107/435.101/2013 Nilek : 05126.1.0022 

                                                                                                                     انًكتة : شارع انشيخ انحاج يحًد سراج انديٍ رقى  3  يعهد َور اإلسالو  اإلساليي كراَج شًثاكا تهوطا سويُة                                                                                                                      
 

 الفرقة للعربية
 

 الطالبات الرقم

 إبن سينا ريحنة صفية رملة حفصة عائشة سودة خديجة

السعدية فالمة ايدا مكية الصالحة امى كلثم إلف زهرة الفطرية 1 سوسنتى افرليا إستقامة حفدة الجنة   سلفيا فنسا فترى 

الحميدة تنيسة جميلة إندرى إيكا ولندارى انيسة المطمئنة 2 أّوليا مولديا افندا انا سنتيا حميرة الفطرية   وصيلة الرحمة 

العدوية ربيعة ديوى حلمة النعمة انيسة العاطفة خالدا سياتى 3 اللطفية فاتحة انتان نوفيتا سرى حنفة السفطرى   احمد زدنى زيدا 

سفطرى ديوى رمليدا إيريكا نوفى ينتى خفيفة ديان 4 محمودة مقاما حبأ أية الرحمانى رسموتى   محمد نهن الدين  

الصالحة الفنة ستى عائشة حنئ نور جنة زهرة الفطرية 5 قدسى الموالنا عناية ديان مملوء الحكمة رفكا امينة الصالحة   ابيل لطفيادى 

ستى راهيو زهرة  6
 الحسنة

سوسنتى حرلين صافى فبرينا ديفى اندرينا أنديرا شهبا ارما زهرة العلمية صفية الحسنة   نبيال الزاهية 

الزهرة خليفة فطرية الكامليا فترى رسكا نور عملية ستى نور خليزة 7 الجنة خليفة ستى نور عافية قرة العيون   ندين رزقى اوليا 

الرحمة ليلة ناديال عيسة الكامال سرى استوتئ نينجسة 8 الفطريةنور   البدرية ليلة سرلى اوكتافيا   اليا الفيا سفرا 

الحسنة لطفية نوفيتا سرى ت.م ليلة المسرورة سلفية الزليلية 9 الخير مرندة ماجستى فلورنا نور جزيلة   لبنى حورا اوليا 

عزيزة نور ازلفة الجنة مطمئنة صالحة 11 حميدة دينى نور نبيال مرأة قانتا نور حياتى   نصر هللاالف فرحان  

 فوجى فضيلة نور سرى وارننى نفسة القمرية صفية الرحمة 11
 أتمجا

فجرية نور مرسينا اردينا نوفيتا زمرة الليلى  ديفى خيرنا زهدا 

حسنة نور فاطمة الزهرة نور العزة عتيقة القدسية 12 فطرية نورى نجمى ألفا صفية وديا فطرية الزكية   نور عينى 

كامال دينا نور لندة الصفية نور جزيلة عزة افكرنا 13 نديا النفيلة نور نساء الزهرة الزكية يولياتن   سرى سوسنتى 

الحسنة نور فنرى نديا سلسبال نور حسنة فؤادة الصالحة 14 النجاة نور أليا زلفنا رحمن اتمام النعمة   محمد شيف البحرى 

منيال لوفكا د فينا وتر الرحمة 15 زيلةنور عفيدة الج  العدوية قرة  فضيلة نور قرينة ستى نور ليلة القمرية افرليا أنى نفيال   محمد كمال عملى 

الحسنة رسة نيال سوسنتى دينا ملتنا مملوءة العزيزة 16 الحسنة أولية رفدا عزيزة تيارة الكريمة   نور عتية كاملة 

راسيتا عندى افرليا رافقة األنيسة ف.ك.د نور خاتمة 17  حميدة نور ستى 
 الصالحة

بلقس األوليا ملكة ريفة اآلمام حنانى بيال ريزا   ستى نور السالمة 

العقلية الفة ديتا يينى مشيطة نوفيتا سرى م وردة اإلسفية 18 راسنتى ميتا عائشة اميمى  عملية رزقى   اتكنا أفكرنا فوزى 

الصفية وردة لطيفة الفجرية يوسميتا شريف وردة الفطرية 19 األعين قرة فطرى حنديانى  أكوستين روسا   مولدا خزانى الزهرة 

يوى نوفى واحيونى د رزقية يوليا سفطرى 21 المشرفة زهرة  ولندارى فطرية فطرى نور فجرية  الشريفة صئمة    

األممى عزة عفة ايلفين سوليستيانينجسة 21 النساء عين   الجنة ارامة ستى  مسولنا    

الصالحة عاملة   ألف نور ماشطة 22 النفيسةمشرفة   الحبيبة تحفة     

الرحمة ليلة   دوينة الرزا 23 مفتوحة نور ملكا  
 فبرينتى

الجنة وردة    



 

 

ولندارى سلفيا   رزكا إسالمية 24 العارفة وصية  ميلوف فائزة فترى    

إيتا نيرا   سوراينى 25 اءدعنعمة الس  المغفرة زيدة     

فبرينتى سلفيا  نيال خير رحمة    عفيفة القربنة 26   

العزتن نور     27   عملية عنده  

المفلحة فائزة     28   سلفية نورى أكوستين  

  لطفية  درة عفيفة     29

    نجمة الملّة     30
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 


