
  اللغة العربية يف الدورة املكثفةمنهج تعليم 
  عهد النقاية اإلسالميمب مركز اللغة العربيةدراسة وصفية يف (

  )غولؤ سومنب مدورا-غولؤ
  
  

 

 جامعيحبث 

  
  

  :إعداد
فطري نبيلة ةلد  

  ١٠١٥٠٠٣٥: رقم القيد
  

  
 

 

  
  
  
  
  
  

  قسم تعليم اللغة العربية
  التربية والتعليم علوم كلية

  لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجاموالنا مجامعة 
 م ٢٠١٤



  اللغة العربية يف الدورة املكثفةمنهج تعليم 
  عهد النقاية اإلسالميمب مركز اللغة العربيةدراسة وصفية يف (

  )غولؤ سومنب مدورا-غولؤ
  
  

 

 جامعيحبث 

  
  

  :إعداد
فطري نبيلة ةلد  

  ١٠١٥٠٠٣٥: رقم القيد
  

  
 

 

  
  
  
  
  
  

  قسم تعليم اللغة العربية
  التربية والتعليم علوم كلية

  لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجاموالنا مجامعة 
 م ٢٠١٤



  اللغة العربية يف الدورة املكثفةمنهج تعليم 
  عهد النقاية اإلسالميدراسة وصفية يف مركز اللغة العربية مب(

  )غولؤ سومنب مدورا-غولؤ
 

 جامعيحبث 

  (S1)مقدم الستيفاء بعض الشروط الالزمة للحصول على درجة سرجانا 
  التربية والتعليمعلوم يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية 

  

  :إعداد
فطري نبيلة ةلد  

  ١٠١٥٠٠٣٥: رقم القيد
  

  :حتت إشراف
  املاجسترب مسلمنياحلاج إمام  الدكتور

   ١٩٦٦٠٣١١١٩٩٤٠٣١٠٠٧ :رقم التوظيف
 

 

  
  
  
  

  قسم تعليم اللغة العربية
  ميالتربية والتعل علوم كلية

  لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجاجامعة موالنا م
  م ٢٠١٤



  شعار

 

  

  

 ...وخير أَ اسِالنفَنعهم لاسِلن  

  )الطرباينرواه دار قطين و(

  

  

الد اداَر نم  هلَيا فَعينلْمِ واآلبِالْع اداَر نلْمِمبِالْع هلَيةَ فَعرخ  

لْمِوبِالْع هلَيا فَعمه اداَر نم  
 )رواه البخاري ومسلم(

  

  

  

  



دا   ءإ

 

 

  

  "أمحد محيدي حسن"احملبوب املرحوم إىل والدي 
، مال والتفاؤل ملواجهة احلياة املليئة بالتحدياتاآلاين وحثين على التقدم لنيل ذي ربال
 والثلج باملاء واغسله مدخله ووسع نزله وأكرم عنه واعف وعافه وارمحه اغفرله هماللّ

 من وأعذه اجلنة وأدخله الدنس من األبيض الثوب ينقى كما اخلطايا من ونقه والربد
  النار عذاب ومن القرب عذاب

  
  "نشئة احلسنة"لديت احملبوبة اإىل و

ها لبيت واليت رضاإىل اواقي حينما عدت كل أشها عين واليت أبثها جهدت عطاليت أ
  اصغري ربياين كما محهماوار ولوالدي اغفريل اللّهم ،توفيقي سر

  
  الميوإىل معهد النقاية اإلس

 ووضع نفسي حتت التصرف مكاين يف طلب العلم
 
 
 



  تقديرشكر و

  

ما وجد يف هذه  وخلق منه كلّ مد والشكر هللا الذي خلق نور حممد،احل
الة والسالم على اإلنسان الص". ا خلقت األفالقلوالك لوالك يا حممد م. "الدنيا

بلسان (سيد املرسلني الذي أنزل عليه خامت الكتب خبري اللغات  ،ن، خلقه القرآالكامل
 .وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا صاحلا علما نافعا وعمال هم إنا نسألكاللّ). عريب مبني

وأرنا احلق حقا . هم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علما نافعا مباركااللّ
واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون . وارزقنا اتباعة وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابة

  .نا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا يف دينناربنا انفعنا مبا علمتنا الذي ينفع. أحسنه

بعون اهللا تعاىل ) البحث اجلامعي(ومما تسر الكاتبة انتهاء هذا البحث  ،وبعد
وهو الذي وهب للكاتبة العزمية واهلمة  ،ن وإليه التكالن، وهو املستعاالعليم القدير

  .العالية إلكماله وإمتامه حىت يتمكن على شكلته وصورته البسيطة

وكلمت الدارسة يف  متت ن هذا البحث اجلامعي شرط من الشروط اليت اإ
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية التربية والتعليم علوم ة كلي

ومقدمه للحصول على . ميالدية ٢٠١٤-٢٠١٣عام الدراسي  ،احلكومية ماالنج
م الباحثة املزيد لبحث اجلامعي وسيلة تعلذا اإضافة إىل ذلك ه. (S-1)درجة سارجانا 
زالت الباحثة فما . دةرجة العلمية غاية هذا البحث الوحيوليست الد ،يف اللغة العربية

 وجيعله اهللا عمال صاحلا خملصا ن يبارك فيما متيف طور عملية التعلم وعسى اهللا أ
  .وجههل



ر اجلامعة موجيا راهارجو كمديوأقدم شكري إىل حضرة األستاذ الدكتور 
 ريلي املاجستاألستاذ الدكتور نور ع ،براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إ

كرئيسة قسم تعليم مملؤة احلسنة املاجيستري واألستاذة  ،التربية والتعليمكلية  كعميد
يم اإلسالمية احلكومية براهمالك إ جامعة موالنا التربية والتعليمعلوم ة اللغة العربية كلي

مجيع أصدقائي يف ، وواألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية مجيع األساتذماالنج، 
 .النفسية احلياة قصة يينعطيو ينصاحبيو واينحسمي الذيقسم تعليم اللغة العربية 

أيضا على كل من أعطاين وجهزين فرصة للدراسة واملناقشة واملطالعة  وجزيلة الشكر
  .وباخلصوص يف ابن عقيل (PMII)عية حركة الطلبة اإلسالمية بإندونيسيا يف اجلم

ال قربان للثناء واجلزاء إال تقدم شكري وحتييت حتية هنيئة من عميق قليب إىل 
مشرفا وافيا على  تهبصف الدكتور احلاج إمام مسلمني املاجسترباألستاذ حضرة 

وقدمت الكاتبة  ،تهاء هذا البحثه النتته الوافرة وتشجيعاتوجيهاته القيمة وإرشاد
ة وحتقيق بحث ومن شارك يف التدقيق واملراجعالشكر إىل كل من ساهم يف هذا ال

الذين  رائه وتوجهاته ومجيع زمالئي، وإىل كل من زودين مشكورا بآاملراجع والتنضيد
  .يساعدوين مساعدة نافعة

ين على التقدمي الذي رباين وحث أمحد محيدي حسن احملبوب املرحوم إىل والدي
نشئة  وإىل والديت احملبوبة ات،تحديالاملليئة با ل والتفاؤل ملواجهة احلياةمااآللنيل 
لبيت واليت إىل اواقي حينما عدت كل أشها عين واليت أبثها جهدت عطاليت أ احلسنة

بسماحة  يل نار اجلهد واهلمة يف قليب األسرة الذي أوقد كل وإىل ،توفيقي ها سررضا
 وإىل مجيع اإلدارة يف مركز اللغة العربية  .ن وحنيكل آ وخلوص قلوبهصدوره 

  .الكمال هذا البحثواملعلمون والطالب فيها الذي يساعدين 



بار أن أدعو هلم اهللا اجل اتقدمي إال قول الشكر اجلزيل فحسىبال قول جيدر يل ب
نسأل اهللا . ا عملوا ويزيدهم من فضلهم فيما عملواالوهاب على أن جيزيهم بأحسن م

  .التوفيق والسداد

  

  ٢٠١٤أبريل  ١٧ماالنج، 

  ،الباحثة

  

  دلة فطري نبيلة

١٠١٥٠٠٣٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قسم تعليم اللغة العربية

  تربية والتعليمال علوم كلية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  

  مواعيد اإلشراف

  

  ةفطري نبيل ةدل :    االسم

  ١٠١٥٠٠٣٥ :  قيدرقم ال

  مركزدراسة وصفية يف ( منهج تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفة :  العنوان

  )غولؤ سومنب مدورا- اإلسالمي غولؤ النقاية عهدمب اللغة العربية
  

  التوقيع  الوصف  التاريخ  رقم

    طة البحثتصحيح خ  ٢٠١٣ بروأكت ١٣   .١

    الفصل األول مشاورة  ٢٠١٤يناير  ٨   .٢

    تصحيح الفصل األول  ٢٠١٤يناير  ٢٩   .٣

    تصحيح الفصل الثاين  ٢٠١٤مارس  ٢٤   .٤

    تصحيح الفصل الثالث والرابع  ٢٠١٤أبريل  ١   .٥



    تصحيح البحث اجلامعي  ٢٠١٤بريل أ ٤   .٦

  
  املعرف رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  

  املاجستري ة احلسنةمملوء

 ١٩٧٤٤١٢٠٦٢٠٠٠٠٣٢٠٠١: رقم التوظيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   قسم تعليم اللغة العربية

  علوم التربية والتعليم كلية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  

  تقرير املشرف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :ه الطالبةتنقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي كتب

  ةفطري نبيل ةدل :    االسم

  ١٠١٥٠٠٣٥ :  لقيدرقم ا

  دراسة وصفية يف مركز( نهج تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفةم :    العنوان

  )غولؤ سومنب مدورا- اإلسالمي غولؤ النقايةعهد مب اللغة العربية

الزمة إلستيفاء لفيه بعض التصحيحات ا حق النظر فيه وأدخلنا وقد نظرنا
بعض الشروط أمام جلنة املناقشة إلمتام الدارسة واحلصول على درجة سرجانا يف كلية 

براهيم اإلسالمية لغة العربية جبامعة موالنا مالك إيف قسم تعليم ال التربية والتعليمعلوم 
  .م٢٠١٤- ٢٠١٣االنج للسنة الدارسية احلكومية م

  



  

  

  ٢٠١٤أبريل  ٢٠ ،حترير مباالنج

  ،شرفامل

  

  دكتور احلاج إمام مسلمني املاجستريال

  ١٩٦٦٠٣١١١٩٩٤٠٣١٠٠٧: رقم التوظيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   قسم تعليم اللغة العربية

  التربية والتعليم علوم كلية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  

  ة تقرير جلنة املناقش
  

  :جريت املناقشة على البحث اجلامعي الذي قد قدمته الطالبةقد أ

  ةفطري نبيل ةدل :    االسم

  ١٠١٥٠٠٣٥ :  لقيدرقم ا

  دراسة وصفية يف مركز( اللغة العربية يف الدورة املكثفةمنهج تعليم  :    العنوان

  )غولؤ سومنب مدورا- اإلسالمي غولؤ النقايةعهد مب اللغة العربية

وقررت اللجنة املناقشة بنحاحها واستحقاقها على درجة سارجانا يف كلية 
براهيم اإلسالمية جبامعة موالنا مالك إ العربية اللغة تعليم قسم يف التربية والتعليمعلوم 

  .م٢٠١٤- ٢٠١٣االنج للسنة الدارسية احلكومية م
  

  ٢٠١٤أبريل  ٢٠ حترير مباالنج،            

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة

  )املمتحن األول( _________ :املاجستري  أوريل حبر الدين احلاج الدكتور .١



  )يسئرال(__________  :دارين املاجستري  سالمت الدكتور .٢
  )تريالسكر(__________  : احلاج إمام مسلمني املاجستربالدكتور  .٣

  

  

  اإلعتماد،

  التربية والتعليم علوم كلية عميد

  

  

  املاجستري الدكتور نور علياألستاذ 

 ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٣: التوظيف رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ون الدينية وزارة الشؤ

  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  ٥٥١٣٥٤) ٠٣٤١(اهلاتف  ،٥٠رقم  شارع غاجايانا: العنوان

  
  التربية والتعليم علوم ةكلي مواقف عميد

  

ماالنج البحث  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك قد استلمت جامعة موالنا
  : لطالبةاجلامعي الذي أعدته ا

  ةفطري نبيل ةدل :    االسم

  ١٠١٥٠٠٣٥ :  قيدرقم ال

  دراسة وصفية يف مركز( منهج تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفة :    العنوان

  )غولؤ سومنب مدورا- اإلسالمي غولؤ النقايةعهد مب اللغة العربية

 يف التربية والتعليم علوم إلمتام دراستها وللحصول على درجة سارجانا يف كلية
 للسنة ماالنج احلكومية اإلسالمية براهيمإ مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم قسم

  .م٢٠١٤-٢٠١٣ الدارسية

  

  



  

  ٢٠١٤ أبريل ٢٠ ،حترير مباالنج

  التربية والتعليم علوم كلية عميد

  
  

  املاجستري الدكتور نور علياألستاذ 

 ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٣: التوظيف رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ون الدينية وزارة الشؤ

  ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  ٥٥١٣٥٤) ٠٣٤١(اهلاتف  ،٥٠رقم  شارع غاجايانا: العنوان

  
  قسم تعليم اللغة العربية ةرئيسمواقف 

  

ماالنج البحث  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك قد استلمت جامعة موالنا
  : البةاجلامعي الذي أعدته الط

  ةفطري نبيل ةدل :    االسم

  ١٠١٥٠٠٣٥ :  قيدرقم ال

  دراسة وصفية يف مركز( منهج تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفة :    العنوان

  )غولؤ سومنب مدورا- اإلسالمي غولؤ النقايةعهد مب اللغة العربية

 يف التربية والتعليم علوم إلمتام دراستها وللحصول على درجة سارجانا يف كلية
 للسنة ماالنج احلكومية اإلسالمية براهيمإ مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم قسم

  .م٢٠١٤-٢٠١٣ الدارسية

  

  



  ٢٠١٤ أبريل ٢٠ ،حترير مباالنج

  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

  

  املاجستري ة احلسنةمملوء

 ١٩٧٤٤١٢٠٦٢٠٠٠٠٣٢٠٠١: رقم التوظيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  إقرار الباحثة

  

  أدناه  ةأنا املوقع

  ةفطري نبيل ةدل :    االسم

  ١٠١٥٠٠٣٥ :  رقم القيد

  غلؤ سومنب مدورا-غلؤ ٢وان رقم لشارع مقام  :    العنوان

بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري الشرط لنيل درجة سرجانا يف تعليم  قررأ
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك جامعة موالنا التربية والتعليم علوم اللغة العربية كلية

  :ماالنج حتت العنوان

  اللغة العربية دراسة وصفية يف مركز( منهج تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفة

  )غولؤ سومنب مدورا-اإلسالمي غولؤ النقايةعهد مب

أحد  ادعىذا وإ. زورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخرحضرته وكتبته بنفسي وما 
 ولية على ذلك،ثي فأنا أحتمل املسؤفعال ليست من حب هاستقباال أا من تأليفه وتبني أن

 جامعة موالنا التربية والتعليمعلوم ولن تكون املسئولية على املشرف أو على كلية 
  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

  .ين أحد على ذلكار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربوحررت هذا اإلقر هذا،

  



  

  ٢٠١٤ أبريل ٢٠ ،ماالنج

  ،توقيع صاحبة اإلقرار

  
  

لة فطري نبيلةد  

١٠١٥٠٠٣٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مستخلص البحث

دراسة وصفية يف مركز اللغة العربية ( منهج تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفة :م٢٠١٤دلة فطري نبيلة، 
الدكتور احلاج إمام مسلمني  :فشرامل .)سومنب مدوراغولؤ -عهد النقاية اإلسالمي غولؤمب

  .املاجسترب
  

  الدورة املكثفةاملنهج، تعليم اللغة العربية،  :الكلمات األساسية
وهناك طرق . التعليم شيء مهم حلياة اإلنسان ألن مجيع أنشطة احلياة البشرية حيتاج إىل العلم

 واحملتوى فاألهديتعلق التعليم بالعوامل كا. عليمعديدة للحصول على العلم، أحدها من خالل عملية الت
، وأن هذه املنظومة متثل عناصر ا يف بعضيؤثر بعضهاليت  واألنشطة التعليمية والتقومي والطرائق والوسائل

تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفة  يةكيف ملعرفة العالقات بني هذه العناصر، حبثت الباحثة عن .املنهج
الباحثة هذه  تختارا .والوسائل التعليمية والتقومي األهداف واحملتوى والطرائقمن ناحية  مبركز اللغة العربية

يئة لغوية أخرى أن ينافس ركز املوجدت حقيقة أن بالتسهيالت البسيطة يستطيع ا أل الدورة املكثفة
 ملعرفة أيضا هذا البحث يهدف .يف كثري املسابقات العامة ولةبطكأس المركز اللغة العربية وحصل 

  .مركز اللغة العربيةخصائص تعليم اللغة العربية يف 

يف صف عملية التعليم ي ألنهالبحث  الكيفي يف هذااملدخل ب املنهج الوصفي استخدمت الباحثة
تعليم اللغة  عمليةهذا البحث يركز على  .مث تقوميها املالحظة واملقابلة والوثائقية بطريقة املهارات اللغوية

من ناحية  غولؤ سومنب مدورا-عهد النقاية اإلسالمي غولؤمل يف الدورة املكثفة مبركز اللغة العربيةالعربية 
  .وخصائصه املنهج

اليت  األهداف التعليميةب ريجت الدورة املكثفة هذه يفعملية التعليم  نأ نتائج هذا البحث هي
 بالكالم أفكارهم تعبري على قادرين الطالب يكون أنهي و تناسب مبا ينبغي أن يسعي متعلم اللغة العربية

 احملتوى التعليمي هو أما .عصريوال الفصحى العربية نصوص فهم على قادرينو العرية اللغة يف ةوالكتاب
 "انظر وقل" طريقة استخدامو ، وتطبيقها باستخدام الكتب الدراسيةاملركزاملقررة ب الدراسيةاملواضيع 

. املعلم والطالب فيهامساعدة الوسائل التعليمية يوفّق حباجة و والترمجة القواعد القراءة وطريقة وطريقة
 أربع تشري إىل تطوير الطرائق والوسائل التعليميةالذي يؤثر توى ألن احمل قق األهداف التعليميةحت اوهذه كله

أما  .ملا يريد قياسها يف حتقيق أهداف التعليموفقا التقومي  وكذلك .املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية
يف ظل معهد النقاية  م اللغة العربيةمركز لتعلّتعين أنه خصائص تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية 

أحد من األنشطة التعليمية يف برنامج العمل مبركز اللغة العربية  .له مؤسسات لغوية يف املعهدتظلّو اإلسالمي



املواضيع لتعلّم  "وقل انظر"طريقة بتسمى  يف تعليم احملادثة طريقة خاصةهو دورة مكثفة اليت جتري ب
هي  اليت تدعم جناح التعليم وهناك األنشطة التعليمية األخرى. اليت صممها إدارة املركز نفسها الدراسية

تعليم شهري، ودورة مكثفة رمضانية، واحللقة العربية، ودراسة املقارنة، وتدريبة مهارة اللغة العربية، 
 وطبعة تأليف املواد التعليمية واملنهج الدراسية للدورة املكثفة،و توفيد املعلمني إىل تدريب اللغة العربية،و

 ".النوافذ"و " الريان"الة 
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Learning is essential for human life. As a matter of fact all human activities 
require knowledge. There are many ways to acquire knowledge; one of them is 
through learning process. Learning is closely related to the factors that influence each 
other like purpose, material, method, media, learning activities, and evaluation. All 
factors are important elements of the curriculum. To determine the relationship of 
these elements, researcher has conducted a research to explore the implementation of 
Arabic learning curriculum for intensive course at Markaz Al-lughah Al-arabiyah 
especially the objective, material, method, instructional media, and the learning 
evaluation. These elementsare main sources of data analyzed for this research. 
Researcher takes an intensive course at Markaz Al-lughah Al-arabiyah as an object of 
research after seeing some facts that simple facilities belong to this institution is able 
to compete with other language institutions, which are more advanced in term of their 
facilities. In addition to Markaz Al-lughah Al-rabiyah is often selected as the 
champion in various events of Arabic competitions. This research also aims to 
determine the characteristics of learning Arabic at Markaz Al-lughah Al-arabiyah. 

This research uses a descriptive qualitative approach that the data are obtained 
from observation, interviews, and documentation. The researcher wants to describe 
the learning process of language skills and evaluate them according to the theory. 
This research focused on Arabic learning curriculum applied in Markaz Al-lughah 
Al-arabiyah of An-nuqayah Boarding School Guluk-guluk Sumenep Madura and the 
characteristics of it. 

Finally, the findings indicate that learning process in an intensive course 
accomplishes its purpose that is in line with the competency of Arabic language 
learners. In other words, course participants are able to express his/her thoughts both 
in speaking and writing as well as able to understand formal and contemporary 
Arabic texts. The learning materials for this institution is teaching materials adapted 
to the themes written in the syllabus by using “Look and Say!” Method, Qiro'ah 
Method, Qawaid and Translations Method, and learning media aligned with the needs 
of teachers and course participants. This correlates to the learning objective that 
selection of materials and media influenceto the methods for the development of basic 
skills in Arabic learning. The correlation also found at the learning evaluation used to 
measure the achievement of learning objective. The characteristics of learning Arabic 



at Markaz Al-lughah Al-rabiyah are known that Markaz Al-lughah Al-arabiyah is a 
central to the study of Arabic language under the auspices of An-nuqayah Boarding 
School. Markaz Al-lughah Al-arabiyah oversees Arabic institutions that exist in that 
Boarding School. One of the learning activities into the work program of Markaz Al- 
lughah Al-arabiyah is Arabic Intensive Course. It uses "Look and Say!" Method in 
Speaking learning to learn the Arabic language that is based on the themes designed 
by the teachers in Markaz Al-lughah Al-arabiyah. In addition, there are also several 
learning activities supported the success in learning Arabic language, they are Ta'lim 
Syahri, Intensive Courses Romadhaniyah, Halaqah Arabiyah, Comparative Study, 
Training Skills of Arabic, Arabic Language Training, Making Subjects and Methods 
for Intensive Course, and Publishing magazines "Ar - Rayyan" and "Nawafidz". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 
 

Dila Fitri Nabilla, 2014. Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab dalam Kursus Intensif 
(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Markaz Al-lughah Al-arabiyah Pondok Pesantren 
An-nuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura). Pembimbing Dr. H. Imam Muslimin, 
M.Ag. 

 

Kata kunci: kurikulum, pembelajaran bahasa arab, kursus intensif 
 

Pembelajaran merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, 
karena semua kegiatan manusia dalam hidup membutuhkan ilmu. Ada banyak cara untuk 
memperoleh ilmu, salah satunya adalah dengan proses pembelajaran. Pembelajaran 
berkaitan erat dengan faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain seperti 
tujuan, materi, metode, media, kegiatan-kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Sistem 
tersebut merupakan unsur-unsur dari kurikulum. Untuk mengetahui keterkaitan antar 
unsur-unsur tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana 
pembelajaran bahasa arab dalam kursus intensif di Markaz Al-lughah Al-arabiyah dilihat 
dari segi tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran, serta evaluasi dalam 
pembelajaran tersebut, kemudian menganalisisnya Peneliti memilih kursus intensif di 
Markaz Al-lughah Al-arabiyah sebagai objek penelitiannya karena peneliti menemukan 
kenyataan bahwa dengan fasilitas yang sederhana, Markaz tersebut tetap mampu bersaing 
dengan lembaga-lembaga kebahasaan lainnya yang jauh lebih maju. Markaz Al-lughah 
Al-arabiyah juga sering menjadi juara umum dalam berbagai event perlombaan Bahasa 
Arab. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik pembelajaran bahasa 
Arab di Markaz Al-lughah Al-arabiyah. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi karena peneliti ingin menggambarkan proses pembelajaran keterampilan-
keterampilan berbahasa dan mengevaluasinya sesuai dengan teori. Penelitian ini 
difokuskan pada kurikulum pembelajaran Bahasa Arab dalam kursus intensif di Markaz 
Al-lugah Al-arabiyah Pondok Pesantren An-nuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dalam kursus 
intensif tersebut memiliki tujuan yang sesuai dengan apa yang seharusnya dicapai oleh 
pembelajar bahasa arab, yaitu peserta kursus mampu dalam mengungkapkan pikiran-
pikirannya baik dengan lisan maupun tulisan, serta mampu memahami teks-teks arab baik 
fushah maupun kontemporer. Materi pembelajaran yang digunakan adalah bahan ajar 
yang disesuaikan dengan tema-tema dalam silabus dengan menggunakan Metode 
Langsung, Metode Qiro’ah, dan Metode Qawaid dan Terjemah, serta media pembelajaran 
yang diselaraskan dengan kebutuhan pengajar dan peserta kursus. Hal tersebut sesuai 
dengan tujuan pembelajaran karena pemilihan materi yang mempengaruhi metode dan 
media yang dipakai mengarah pada pengembangan keterampilan-keterampilan dasar 
dalam pembelajaran bahasa arab. Begitu juga dengan evaluasi yang dilaksanakan sudah 



sesuai dengan apa yang ingin diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun 
karakteristik pembelajaran bahasa arab di Markaz Al-lughah Al-arabiyah yaitu bahwa 
Markaz Al-lughah Al-arabiyah merupakan pusat untuk mempelajari bahasa Arab yang 
berada di bawah naungan Pondok Pesantren An-nuqayah. Markaz Al-lughah Al-arabiyah 
membawahi lembaga-lembaga bahasa Arab yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Salah 
satu dari kegiatan pembelajaran yang menjadi program kerja Markaz Al-lughah Al-
arabiyah adalah Kursus Intensif Bahasa Arab dengan menggunakan metode “Lihat dan 
Katakan!” dalam pembelajaran muhadatsahnya untuk menguasai bahasa Arab 
berdasarkan tema-tema yang dirancang sendiri oleh pengurus Markaz. Selain itu, juga 
terdapat beberapa kegiatan pembelajaran yang menunjang kesuksesan pembelajaran 
bahasa arab di tersebut, yaitu Ta’lim Syahri, Kursus Intensif Romadhaniyah, Halaqah 
Arabiyah, Studi Banding, Pelatihan Keterampilan Bahasa Arab, Diklat Bahasa Arab, 
Pembuatan Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran untuk Kursus Intensif, serta Penerbitan 
majalah “Ar-rayyan” dan “Nawafidz”. 
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  األول الفصل
  أساسية البحث ومنهجيته

    

  أساسية البحث: املبحث األول
 مقدمة  -  أ

وهناك . التعليم شيء مهم حلياة اإلنسان ألن مجيع أنشطة احلياة البشرية حيتاج إىل العلم
إن التعليم عملية قام ا املعلم . طرق عديدة للحصول على العلم، أحدها من خالل عملية التعليم

يتعلق التعليم بالعوامل كاهلدف واملواد املدروسة . رللحصول على اهلدف املقروالتعليم وعيا 
املعلم اليصال  والتعليم كذلك عملية قام ا ١.وطرق التدريس واملعلم والوسائل الدفعة له
٢.حوافظ الناشئ مبسائل العلوم والفنون املعلومات واملهارات إىل أذهان التالميذ وصك  

كما قال رسول اهللا صلى . يضا ويتضح ذلك بوجود األمر بطلب العلمواإلسالم يهتم به أ
 :وقال اهللا تعاىل". طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة: "اهللا عليه وسلم     

                )ادلة٣)١١:ا  

وذلك ألن . يف التعليم عند اإلسالم ال خيلو عن البحث فيما يتعلق باللغة العربية البحث
نظرا إىل . وكل منهما يستخدم اللغة العربية. املصدر األساسي لإلسالم هو القرآن واحلديث

لى مكاا كلغة القرآن واحلديث، فبِالتأْكيد أصبحت اللغة العربية لغة يهمنا تعلمها واستيعاا، وع

                                                             
1 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 13. 

 .١٠ص، )٢٠٠٧مطبعة دار السالم، : كونتور( التربية والتعليمحممد ينوس،   ٢
  .١١:٥٨القرآن الكرمي،   ٣



األحكام الشرعية اإلسالمية فهما جيدا، وفقا ملا يقصده  األقل يفهمها املسلمون كي يفهموا
  ٤.القرآن واحلديث من املعاين

تعلموا العربية، : "وفيما خيص أمهية تعلم اللغة العربية، قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
احرصوا على تعلم : "واية أخرى قالويف ر ٥".من دينكم، وتعلموا الفرائض؛ فإا من دينكم فإا

ينبغي للمسلمني أن حيبوا اللغة العربية  فالشك والغرو، أنه ٦".اللغة العربية فإا جزء من دينكم
جعل اهللا اللغة العربية لغة القرآن ألا أفصح اللغات، كما قال اهللا تعاىل . ويسعوا على استيعاا

": يف القرآن العزيز               " )٧.)٢: يوسف  

ـ فال بد أن نوصله باألهداف واحملتـوى والطر  ةاملؤسس يف عندما نتحدث عن التعليم ق ائ
وهذه العناصر يؤثر  ٨.وأن هذه املنظومة متثل عناصر املنهج. والوسائل واألنشطة التعليمية والتقومي

 ة جتعلها يف تفاعل مستمر بعضها مع بعض فعـل ضـوء  يتنطيمعضها يف بعض وبينها عالقات ب
ـ ويف ضوء األهداف وطبيعة احملتـوى يـتم حتديـد الطر    أهداف املنهج يتم اختيار احملتوى، ق ائ

التقومي من أجـل   رمث يأيت دو يتم حتقيق األهداف، هاعليمية اليت عن طريقتواألنشطة ال والوسائل
املرجوة من املنهج ودور كل عنصر من عناصر املنهج يف حتقيق  األهداف ى حتقيقالتأكد من مد

  ٩.ذه األهدافه
يف هذه األيام أصبحت اللغة العربية مادة من املواد املقررة يف املدارس واملعاهد وغريها من 

. املؤسسات التعليمية حكومية كانت أم أهلية، وهلا مقام خاص يف عامل التعليم ببلد إندونيسيا
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  .، ح)ه٢٠٠٩مطبعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، : ماالنج(فقه اللغة العربية  أوريل حبر الدين، ٥

6 http://irfanabunaveed.wordpress.com/2013/06 diakses tanggal 22 September 2013 (10.12 AM) 
  .٢:١٢القرآن الكرمي،   ٧
  .٢٦١ص، )٢٠٠٧دار الكلمة للنشر والتوزيع، : مصر( علم مناهج التربيةفؤاد حممد موسى،   ٨
  .٢٩املرجع نفسه،   ٩



العربية هي املادة اليت ينبغي لنا أن نتعلمها ونعلمها والسيما يف اهليئات التعليمية واللغة 
  ١٠.اإلسالمية

-يف معهد النقاية اإلسالمي غولؤ تعليم اللغة العربية مركز اللغة العربية عبارة عن مؤسسة
تأسيسـها   عند هاتعليم اللغة العربية فيعملية  ركزهيئة لغوية صغرية ت هو. غولؤ سومنب مدورا

وقـد حصـل    .اآلن هتعليمعملية ، ولكنه ال تترك املهارات األخرى يف على تعليم مهارة الكالم
 خمرجون عنحصلت  ٢٠١٢، بل يف سنة وطينالو  احمللي على جناح يف املسابقات على املستوى

على  العربية على كأس واحد يف مسابقة اادلة اجلامعة التربوية النقاية فودوك مركز اللغة العربية
  ١١.يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج املستوى الدويل

،  معهد النقايـة اإلسـالمي   له مؤسسات لغوية يفمركز اللغة العربية تظلّكهذا املركز 
 يف وهيئة تنمية اللغة األجنبية قسم العربية ،)Latee(اليت يف  السلفي فقهوالأحدها دار اللغة العربية 

لوبنجسـا  يف وضة اللغـة   ،)Nirmala(نريماال  يف وجملس اللغة العربية ،)Lubangsa(لوبنجسا 
يف  قسم التعليم والدراسةيف  وأحد من األنشطة التعليمية .، وغريها)Lubangsa selatan( نوبيةاجل

لية لتعليم اللغة العربيـة  هي األنشطة األو هذه الدورة املكثفة .مكثفةدورة مركز اللغة العربية هو 
  .عهدامل، ومشاركونه الطالب يف هذا يف مركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي

ألنه مل يسبق ألي باحث أن جيري حبثا علميـا فيهـا،    الدورة املكثفةختتار الباحثة هذه 
ملعهـد النقايـة    ركز اللغة العربيـة بالتسهيالت البسيطة يستطيع م أن حقيقة ووجدت الباحثة

 كـثري  يف كأس البطولة العامة مركز اللغة العربيةوحصل  أخرى يئة لغويةاإلسالمي أن ينافس 
بالـدورة  الطريقة املستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربيـة  أن  الباحثة أيظا ووجدت .املسابقات

ألا خمططة من أكابر املؤسس هلـذا   ،جذابةخاصة طريقة  خصوصا يف مهارة الكالم هي املكثفة

                                                             
10 AzharArsyad, Media PembelajaranBahasa Arab (Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2002), 158. 

  .٢٠١٣سبتمرب  ١٦غولؤ، -مقابلة مع معلم مركز اللغة العربية األستاذ مناجي، غولؤ ١١



الغربية املشهورة تسـمى   التعليمية وهي مأخوذة ومعدلة من الطريقة ملواد فيها،، كبعض ااملركز
  ١٢.)Berlitz Method(بطريقة برليتز 

مبركـز اللغـة    اللغة العربيةعن تعليم بناء على ما سبق فإن الباحثة تريد الكشف الشامل 
غولؤ سومنب مدورا، وبصفة خاصة عن منهج تعليم اللغـة  -عهد النقاية اإلسالمي غولؤالعربية مل

 .ق والوسائل التعليمية والتقوميائألهداف واحملتوى والطربأكمله أي عن ا املكثفة الدورة العربية يف

 

 أسئلة البحث  - ب
  : اعتمادا على ما سبق بيانه يف املقدمة، حددت الباحثة مشكالت هذا البحث على ما يلى

 عهد النقاية اإلسالميمبركز اللغة العربية مل تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفة منهجما  - ١
ق والوسائل التعليمية ائألهداف واحملتوى والطرامن ناحية  غلؤ سومنب مدورا-غلؤ

  ؟والتقومي
غلؤ -غلؤ عهد النقاية اإلسالميمركز اللغة العربية مبيف  تعليم اللغة العربية خصائص ما  - ٢

 ؟سومنب مدورا
 

  هداف البحثأ -ج

 :انطالقا مما تقدم يهدف هذا البحث إىل ما يأيت
 عهد النقاية اإلسالميمبركز اللغة العربية مل تعليم اللغة العربية يف الدورة املكثفة معرفة منهج - ١

ق والوسائل التعليمية ائألهداف واحملتوى والطراغلؤ سومنب مدورا من ناحية -غلؤ
 .والتقومي

                                                             
  .٢٠١٣سبتمرب  ١٦غولؤ، -مقابلة مع معلم مركز اللغة العربية األستاذ مناجي، غولؤ١٢



غلؤ - غلؤ عهد النقاية اإلسالميمركز اللغة العربية مبخصائص تعليم اللغة العربية يف  معرفة - ٢
 .سومنب مدورا

  

  فوائد البحث -د
الوجهة النظرية والوجهة  فهذه الفوائد تعود إىل وجهتني،. كثريةإن هذ البحث له فوائد 

واملعلومات  فأما الفوائد اليت تعود إىل الناحية النظرية، فمنها لترقية وتنمية املعارف. التطبيقية
 :وأما اليت تعود إىل الناحية التطبيقة، فهي. ومنهجه اللغة العربيةتعليم واخلربات يف عملية 

ألهداف امن ناحية  يعين ة العربيةتعليم اللغمنهج عن  عرفةاملللباحثة، زيادة اخلربات و - ١
 .ق والوسائل واألنشطة التعليمية والتقوميائواحملتوى والطر

 تعليمهيف تنمية  عن منهج تعليم اللغة العربية للمعلم، حتقيق زيادة واتساع العلوم واملعارف - ٢
 .ق والوسائل واألنشطة التعليمية والتقوميائألهداف واحملتوى والطريعين من ناحية ا

 .اللغة العربيةللطالب، أن تكون مساعدة يف تنمية كفاءم يف  - ٣

  

  حدود البحث - ه
مفصالً، ستحدد الباحثة هذا البحث على األمور ف يكون هذا البحث حبثاً واضحاً وسو

  :اآلتية
 من ناحيةيعين اللغة العربية تعليم  منهج حتدد الباحثة هذا املوضوع يف: احلدود املوضوعية - ١

 .ق والوسائل التعليمية والتقوميائواحملتوى والطرألهداف ا

مبركز اللغة العربية  للطالب يف الدورة املكثفة مكان البحث حتدد الباحثة: احلدود املكانية - ٢
 .غولؤ سومنب مدورا-عهد النقاية اإلسالمي غولؤمل



العام يف أو مافوقها  مارسإىل شهر  ديسمربمن شهر  حوايل أربعة أشهر: احلدود الزمانية - ٣
 .٢٠١٣/٢٠١٤الدراسي 

  

  لحاتحتديد املصط - و
 :كما يلي وأما حتديد املصطلحات يف هذا البحث

 بقصد خارجها أو داخلها طالبلل املدرسة يئها اليت التربوية اخلربات جمموعة: نهجامل - ١
 واالجتماعية، والدينية، والثقافية، العقلية، اجلوانب مجيع يف الشامل النمو على مساعدم
 األهداف حتقيق على ويعمل سلوكهم تعديل إىل يؤدي منوا والفنية والنفسية واجلسمية،

 ١٣.املنشودة التربوية

وصف لنمط السلوك أو األداء الذي نتوقع أن يقوم به الطالب بنجاح : التعليمية هدافاأل - ٢
 ١٤.نتيجة مروره خبربة تعليمية وتفاعله مع املوقف التدريسي املعد تفاعال جيدا

املادة التعليمية وما تشمله من معلومات ومعارف ومهارات يتم : التعليمي احملتوى - ٣
اختيارها وتنظيمها على حنو معني بقصد حتقيق النمو الشامل للمتعلمني وتعديل سلوكهم، 

 ١٥.وهو ترمجة واقعية لألهداف

ا املدرس لتحقيق األهداف املطلوبة من  اخلطة الشاملة اليت يستعني: ة التعليميةقيالطر - ٤
وما يستخدمه من  وإجراءات، وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أساليب،. م اللغةيتعل
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ومنها  اللغات األجنبية ا مكثري من الطرائق، اليت تعلّ وهناك. مادة تعليمية ووسائل معنية
 ١٦.اللغة العربية

م وتوضيح معاين ـا املعلم لتحسني عملية التعليـكل أداة يستخدمه: الوسائل التعليمية - ٥
كلمات املعلم أي لتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات 
وإكسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم دون اإلعتماد األساسي من جانب 

 ١٧.املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

إلصدار أحكام والوصول إىل قرارات حول قيمة خربة من اخلربات، وذلك عملية : التقومي - ٦
من خالل التعرف على نواحي القوة والضعف فيها على ضوء األهداف التربوية املقبولة 

 ١٨.بقصد حتسني عملية التعليم والتعلم

وأحد من األنشطة التعليمية يف قسم التعليم والدراسة يف مركز اللغة : الدورة املكثفة - ٧
 .لعربيةا

عهد لغوية كمركز تطوير اللغة العربية ملاسم من املؤسسة التعليمية ال: مركز اللغة العربية - ٨
 .غولؤ سومنب مدورا-النقاية اإلسالمي الذي يقع يف الشارع بوكيت الجناران غولؤ

غولؤ - الذي يقع يف الشارع بوكيت الجناران غولؤ اإلسالمي اسم من املعهد: النقاية - ٩
 .سومنب مدورا

  

  الدراسات السابقة -ز
  :هي والدورة التدريبية تعليم اللغة العربيةنهج البحوث اليت تتعلق مب
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اإلسالمية  موالنا مالك إبراهيم رسالة املاجستري يف اجلامعة دراسة حممد سبطي خباري، - ١
دراسة وصفية منهجية يف (تعليم مهارة الكالم " :حتت العنوان ٢٠١٢سنة  احلكومية ماالنج

إن عملية تعليم : ونتائج هذه البحث هي). مركز الدورة التدريبية الفاريسي بفاري كاديري
مهارة الكالم يف مركز الدورة التدريبية الفاريسي بفاري كاديري جتري باألهداف يف املنهج 

القة وفهمه، واملواد املستخدمة الدراسي وهي قدرة الطالب على الكالم بالفصاحة والط
 ملهارة الكالم هي املواد يف املنهج الدراسي وهي املواد املقررة من الدورة باستخدام الطريقة

ووسائل . املباشرة وطريقة القواعد والترمجة والطريقة السمعية البصرية والطريقة االتتقائية
احملادثة واملنافسة والتمثيلية واالستماع تعليم مهارة الكالم املستخدمة هي احملاضرة واادلة و

دام االختبار الشفهي أسلوب وأما التقومي ملهارة الكالم باستخ. ومشاهدة األفالم العربية
 ١٩.وإجابة  األسئلة والكالم عن املوضوع املقرر وذكر األساليب العربية

اإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراهيم رسالة املاجستري يف اجلامعة ،يةقرزلفا إدراسة  - ٢
املنهج الدارسي يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة " :حتت العنوان ٢٠١٢سنة  ماالنج

 أن األهداف التعليمية املخططة ملهارة القراءة :البحث هي ونتيجة ."بباتو الثانوية احلكومية
يف الفصل  الدارسي الثاين قد وافرت على أربعة مستويات يف بناء  يف املدرسة احلكومية باتو

ولكن فصل  .٢٠٠٨سنة  ٢منرة  األهداف التعليمية ويناسب بقانون وزارة الشؤون الدينية
التعليمية املخططة  واملواد. وجد بعض األهداف التعليمية اليت التضع يف املستوى املناسب ٧

وناسبت بقانون وزارة الشئون  وضوع املشروطة لبناء املواد، اململهارة القراءة قد وافرت إىل
ذا الفصل هلتناسب  بعض املواد اليت ال ٨ولكن وجد يف فصل  ٢٠٠٨سنة  ٢رة الدينية من

رس ملهارة دمها املدأما الطريقة اليت سيستخ. الدارسي ويناسب للفصل الدارسي األول
وتستخدم  ،٧دم طريقة القراءة  يف فصل ستخت. القراءة فطرية القراءة وطريقة اإلنتقائية
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رس اختبار سلوب التقومي الذي سيستخدمه املدوأ. ٩وفصل  ٨طريقة اإلنتقائية يف فصل 
  ٢٠.شفوي واختيار حتريري واختبار بنائي

، أما دراسة الثانية تعليم مهارة الكالم فحسبمنهج عن  يبحث ومن الدراسة األوىل هو
 منهج فلذلك أرادت الباحثة أن تبحث عن القراءة فحسب،تعليم مهارة منهج بحث عن تهي 
يعين  بأكماله ق والوسائل التعليمية والتقوميائألهداف واحملتوى والطرامن ناحية  يم اللغة العربيةتعل

تعليم اللغة  مؤسسةوذا اختارت الباحثة . والكتابةالكالم والقراءة و االستماع يف تعليم مهارة
 يسمى مبركز اللغة العربية الذي غولؤ سومنب مدورا-النقاية اإلسالمي غولؤيف معهد  العربية
  .ولكنه ال يترك املهارات األخرى على تعليم مهارة الكالمتعليمه عملية  يركز

                                                             
اجلامعة موالنا مالك إبراهيم  ،غري منشوررسالة املاجستري ، "املنهج الدارسي يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية احلكومية بباتو"إلفا زرقية،   ٢٠

  .م٢٠١٢ ،اإلسالمية احلكومية ماالنج



 منهجية البحث: املبحث الثاين

 مدخل البحث ومنهجيته  -  أ

دخل ألا تريد أن وختتار الباحثة هذا امل. تستخدم الباحثة املدخل الكيفي باملنهج الوصفي
ي وظيفة خاصة عمرب املدخل املستخدم يف البحث اجلايعت. تصف عملية التعليم يف املهارات اللغوية

هذا . كإحدى العمليات اليت البد من اتباعها بشكل دائم من بداية عمليات البحث إىل ايتها
عهد مل مبركز اللغة العربية يف الدورة املكثفة اليت جتري اللغة العربيةالبحث يركز على عملية تعليم 

  .غولؤ سومنب مدورا- النقاية اإلسالمي غولؤ
ءات حبثية اليت ان منهجية كيفية هي إجرتعرف أ (Bogdan & Taylor)قال بوغدان وتايلور 

تنتج بيانات وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة للشعب والسلوكيات اليت متسكن 
لك يف هذه احلالة خلفية الترد الكلي أي الكامل لذ عتمدون هذا املدخل علىإم ي .مالحظها

وكريك  ومع هذه التعاريف، ٢١.ن ينظروا إليه على أنه جزء من شيئ كاملينبغي هلم أال
يعرف أن البحث الكيفي هو تقليد  )Moleong(موليونج  الذين نقل منهما  (Miller & Kirk)وميلر

 خاص يف العلوم اإلجتماعية اليت تعتمد أساسا على املالحظة الواردة يف البشر على حد سواء يف
ألا  ات يف هذا البحث بالتحليل النظرياستخدمت الباحثة عن البيانو ٢٢.املنطقة ويف املصطلح

  .املكثفة من ناحية املنهجيف الدورة  اللغة العربيةعملية تعليم  متقوتريد أن 
وختتار الباحثة باملنهج . نوع البحث األنسب يف هذا البحث هو البحث الوصفي ماأو
و األشياء املعينة يف مجع احلقائق واملعلومات واملالحظات ألنه يهدف إىل وصف لظواهر أالوصفي 

  .عنها ووصف الظروف اخلاصة ا وتقدير حالتها كما توجد عليه يف الواقع
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 .املرجع نفسه ٢٢



واألسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم 
فالتعبري الكيفي يصف هلا الظاهرة  ريا كيفيا أو تعبريا كميا،بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعب

أو حجمها فيعطينا وصفا رقيما يوضح مقدار هذه الظاهرة  أما التعبري الكمي ،ويوضح خصائصها
  ٢٣.الوتباطها مع الظواهر املختلفة األخرىودرجات 
  

 مشاركة الباحث  - ب

م دستخسية للبحث عند مجع البيانات كما تأسالة كآ ةيف هذا البحث تكون الباحث
ات وكن من األدمل ت خرىاأللة تلك اآل نأل ،مجع البياناتيف  هالتساعدلة أخرى ة أيضا آالباحث

لة أساسية يف آك ةهذه الطريقة صحيحة، كون الباحث وأكد ناسوتيون أن. بل اإلضافيةاألساسية 
صرح ناسوتيون أن اإلنسان البحث و ضروري ومناسب لنوع البحث الكيفي، أمرهو البحث 

 ٢٤.اكمة ألخذ القرار فيهاحلقدرة اللة الوحيدة اليت متلك هو اآل

يف الدورة ربيةاللغة العحضور الباحثة يف هذا البحث لنيل البيانات اليت تتعلق بعملية تعليم 
 .غولؤ مسنب مدورا-عهد النقاية اإلسالمي غولؤمل مبركز اللغة العربية املكثفة

  

 البحث جمتمع  -  ج

غولؤ -يقع مركز اللغة العربية يف معهد النقاية اإلسالمي يف الشارع بوكيت الجناران غولؤ
  .سومنب مدورا

مفتوح  العربية ألن هذا املركزركز اللغة مب الدورة املكثفة تأخذ الباحثة موضوع البحث يف
واملركز يطبق الطريقة . ون هلم رغبة قوية لتطوير التعليمحبث العلمي، ومدير املركز واملعلملعملية 
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اخلاصة يف عملية التعليم اللغة العربية لكي يستطيع الطالب أن يتكلموا اللغة العربية فصيحا 
  .وليدعم الطالب ماهرون فيها

  

  مصادر البيانات  - د
هي مجيع ما أخذته الباحثة عند إجراء البحث يف املكان مما كتابة  هنا البيانات املقصودة

  .تتكون البيانات إىل البيانات األساسية والبيانات الثانوية هذا البحث يفو .أو مساعا أو نظرا إليه
ي اللغة مدير مركز اللغة العربية ومعلم البيانات األساسية هي البيانات املأخوذة من

الكتب التعليمية واخلطة  من هي البيانات املأخوذة أما البيانات الثانوية .طالب فيهالعربية وال
 .ية وغريهاسادرال

  

  أدوات البحث -هـ
  :كما يلي علومات هياملوالبحث الطريقة اليت تستخدمه الباحثة يف مجع بيانات 

  املالحظة: أوال
املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته حيث 

 بيب البحث اليت تفعل علىلساهي أاملالحظة . وسيمع عنهجيمع خرباته من خالل ما يشاهده أ
ائع اليت حدثت يف ميدان البحث وترتبط مبشكلة سبيل الترتيب باستعمال العني حلصول الوق

هي املالحظة والكتابة على سبيل الترتيب يف كل مظاهر  )observasi(إن وقال محاجر . البحث
صورة يف تنفيذ تعليم اللغة يل يف هذا احلال تشترك الباحثة يف عملية التعليم لن ٢٥.البحث
  .أي عملية املعلم والطالب وللحصول على البيانات املرتبطة مبشكلة البحث العربية
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  املقابلة: ثانيا
للحصول املقابل  تسمى مبقالبة شفوية أو اإلستبان، وهو حوار أجراه مااملقابلة غالبا 

  ٢٧:ابلة على ما يليتنقسم املق انطالقا من تطبيقها، ٢٦.على معلومات من املقابلة
  
  
 عةابلة املوساملق )١

ا الذهاب إىل البيانات اليت يضجمانا، ولكن بالنظر أ يسئل إىل املقابل أي شيء حيث
. يطلبيفية للتطبيق ما سحيمل املقابل املبادئ الوظ ال إجراءهاويف . سيتم مجعها

ذا فإنه وهك. متاما أنه جيري استجواميدركون  ني اليبن اواألسلوب املناسب هو أ
سلوب هو وضعف استخدام هذا األ. سيلة عاديةأكثر اجلو استرخاء ألنه من جمرد و

  .النفسالطريقة على األسئلة يف بعض االحيان أقل يف ضبط 
ركز اللغة مب الدورة املكثفة بعض الطالب يفو املعلم احثة باملقابلة معقامت الب

  .تعليم اللغة العربية من ناحية إجرائها تتعلق بعمليةاليت البيانات  لتأخذ العربية
  هةاملقابلة املوج )٢

 ها املقابل مع سلسة من األسئلة الشاملة واملفصلة على النحوىاليت يقوم املقابلة هي
  .املذكور يف مقابلة منظمة

لتأخذ  ومعلمي اللغة العربية يف مركز اللغة العربية ديراملوقامت الباحثة باملقابلة مع 
  .اللغة العربية تعليم نهجتتعلق مباليت البيانات 

  

  الوثائيقية: ثالثا
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طلب ق اهلامة يف مجع املعلومات واحلقائق هي الطريقة الوثائقية وهي ئاومن الطر
 ٢٨.و غريهاجدول األعمال أ وائد أو االت أو اجلراملعلومات أو احلقائق من الدفاتر أ

اللغة هذه الطريقة تستعملها الباحثة للكشف على البيانات املتعلقة بصورة تعليم و
  .ملعلومات حول خلفية تأسيس املركزوا العربية،
  

 أسلوب حتليل البيانات  - و

البيانات جيري منذ ختطط املشكلة وتصرحيها ومن أن حتليل )  ١٩٨٨(كما قال نسوتيون 
يل حني ختصص التحل ،لكن يف البحث الكيفي. إجراءات يف امليدان إىل عملية كتابة البحث

 ٢٩.رى عملية البحث ومجع البياناتجت

جيري حتليل البيانات يف هذا البحث على ثالثة إجراءات يسمى شكل ميلس وهو 
  :٣٠يرمني

خيتلط  الّاملفيدة من غريها أل الباحث البيانات املناسبة و خيتاروهو بأن  وصف البيانات، - ١
 .فيما بينهما

وهي بأن ينظم الباحث البيانات لتكون تنظيما مرتبا اليت جيدها يف ميدان  تنظيم البيانات، - ٢
 .البحث وجياز وصفها

اللغة تعليم  منهج وهو بأن يأخذ الباحث النتائج احملصولة من البحث يعرض ،استنتاج - ٣
 .غولؤ سومنب مدورا- يف معهد النقاية اإلسالمي غولؤ العربية
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  .٨٩صاملرجع نفسه،  ٢٩
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. الفكرة عن صحة البيانات هي فكرة مهمة جدا قبل حتليل البيانات للبحث الكيفيو
  ٣١:وهناك معايري اليت تدل على صحة البيانات

 ثقة البيانات وصدقها - ١

وللوصول إىل ذلك . اط الصدقية لكل من يستفيد منهاأن نتائج البحث البد هلا النق
املناقشة مع ) ٣(عمق املالحظة، ) ٢(تطويل حضور البحث، ) ١(تكون من األساليب التالية 

) ٧(مراقبة األعضاء، ) ٦(كفاية املراجعة، ) ٥(التحليل على احلقائق السلبية، ) ٤( الزمالء،
  .حسابه) ٨( تفصيل الشرح،

 تثليث البيانات - ٢

وذلك جيري . من إحدى الطرق لتصحيح البيانات املستخدمة يف هذا البحثهو 
 املأخودة حول املالحظة واملقابلة، البيانات ارنة بنيقام الباحث باملق) ١: (اليةعلى خطط ت

 ه اإلنسان أمام الناس أو اتمع وما قاله بشكل فردي،قام الباحث باملقارنة بني ما قال) ٢(
) ٤( ،قارنة بني ما قاله اإلنسان عن أحوال البحث وما قاله طول الوقتقام الباحث بامل) ٣(

  .واملقارنة بني نتائج املالحظة ومضمون الوثائق املتعلقة) ٥(قام الباحث مبقارنة أراء اتمع، 
  

 حثمراحل تنفيذ الب  - ز

  :نتقسم مراحل البحث إىل ثالثة أقسام
 :مراحل اإلعداد - ١
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واملوضوعات الرئيسية يف هذا البحث هي املخربون . حتديد موضوعات الدراسة  -  أ
 تعليمنهج الرئيسيون الذين ميكن أن يوفروا املعلومات أو البيانات اليت تتعلق مب

  .عهد النقاية اإلسالمييف الدورة املكثفة مبركز اللغة العربية مل اللغة العربية
  )واملقابلة، والوثائقية املالحظة،(تطوير وختطيط مجع البيانات   - ب

  مراحل التنفيذ - ٢
غولؤ - مدير مركز اللغة العربية يف معهد النقاية اإلسالمي غولؤ مع تقابل الباحثة  -  أ

  .مسنب مدورا
عهد النقاية مل مبركز اللغة العربية الدورة املكثفة جتري الباحثة املالحظة واملراقبة يف  - ب

 .غولؤ مسنب مدورا- اإلسالمي غولؤ

 .اللغة العربية تعليم عنقابلة مع املعلمني يف املركز جتري الباحثة امل  - ت

 .مركز اللغة العربية قابل مع طالب ت  - ث

  .اللغة العربية توثيق الباحثة عن تعليم  - ج
  مراحل االنتهاء - ٣

ويف هذه املراحل تصنف الباحثة البيانات . هذه املرحلة هي املراحل األخرية من البحث
اجلامعي من تقرير البحث مبوجب نظام البحث بعد حتليلها وتخلّص يف شكل البحث 

 .اجلامعي الذي يكون يف جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

  
  
  



 



  الثاين فصلال
  اإلطار النظري

 

 وعناصره تعريف املنهج -  أ

 منهج وسبيلٌ... ونهوج ونهج نهجات واجلمع...  واضح و بين طريق تعىن منهج لفظة
 شرعةً منكم جعلنا لكلٍّ﴿ الترتيل ويف. ١كاملَنهجِ واملنهاج وضحه الطريقِ ومنهج كَنهجٍ

  ٢.﴾ومنهاجاً
 تعريفاته وتعددت وحديثا قدميا تطورا مفهومه شهد فقد تربويا اصطالحا املنهج أما

 من جمموعة عن عبارة التقليدي أو القدمي مفهومه يف فاملنهج. التربوية املفاهيم لتطور طبقا
 للحياة إعدادهم يهدف للتالميذ إكساا على املدرسة تعمل اليت واملفاهيم واحلقائق املعلومان

 هذا ضوء على واملنهج ٣.منها واالستفادة اآلخرين خبربات اإلملام طريق عن قدرام وتنمية
 بواسطة وتنظيمها اختيارها يتم اليت الدراسية املواد أو الدراسي احملتوى حول يتمحور املفهوم
  ٤.طالبلل بإكساا املعلمون يقوم مث متخصصني خرباء

 يركز إنه إذ اجلانب وأحادي شامل غري مفهوما يشكل للمنهج التقليدي املفهوم هذا
 والطرائق، األهداف، مثل املنهج عناصر بقية على تركيزه يفوق بقدر الدراسية املواد على

                                                             
 .٣٨٣ص ٢ج ،العرب لسان ، املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد ١
 .٥:٤٨القرآن الكرمي،  ٢
 ،)١٩٩٨ املصرية، االجنلو مكتبة: القاهرة( ،٢-ط التطوير، التنظيمات، األسس، العناصر، املفهوم،: املناهج املفىت، أمني وحممد الوكيل أمحد حلمي ٣

   .١٥ص
 .١٠ص ،)السنة دون والنشر، للطباعة اإلسالمية أمدرمان جامعة دار: أمدرمان( ،وتأصيلها املناهج يف دراسات احلسن، الرحن عبد حسن ٤



 عدم ينبغي اليت املتعلم خبصائص املتعلقة اجلوانب يراعي ال أنه إىل باإلضافة. والتقومي والوسائل
  .املنهج بناء عملية عند إمهاهلا

 أو داخلها للتالميذ املدرسة يئها اليت التربوية اخلربات جمموعة هو احلديث املنهج أما
 والدينية، والثقافية، العقلية، اجلوانب مجيع يف الشامل النمو على مساعدم بقصد خارجها

 حتقيق على ويعمل سلوكهم تعديل إىل يؤدي منوا والفنية والنفسية واجلسمية، واالجتماعية،
  ٥.املنشودة التربوية األهداف

واحملتوى والطرائق والوسائل واألنشطة التعليمية والتقومي  عناصر املنهج هي األهداف
فاألهداف حتدد كافة العناصر األخرى، . بينهافيه، وهذه العناصر ترتبط بعالقات متداخلة فيما 

وتعمل هذه العناصر بدورها على حتقيق هذه األهداف، كما أن احملتوى يؤثر يف اختيار الطرائق 
والوسائل اليت يشتمل يف األنشطة التعليمية، ويستطيع أن ينفذ أهداف املنهج ا، مث يأيت دور 

بقة، كما أنه هو الذي حيدد مدى صالحية العناصر التقومي الذي يبىن على أساس العناصر السا
  ٦.السابقة يف حتقيق األهداف

لذا فإن النتائج املترتبة على عملية التقومي تعمل كتغذية راجعة تؤثر على باقى عناصر 
املنهج ومنها األهداف فقد يتطلب األمر تغيريات يف كل العناصر السابقة إلحداث عملية تطوير 

على نتائج عملية التقومي، فكل عنصر من عناصر املنهج يؤثر ويتأثر بباقى عناصر يف املنهج بناء 
 .املنضومة

  تعليم اللغة العربية - ب
  مفهوم اللغة - ١

                                                             
 .١٩ص السابق، املرجع املفىت، أمني وحممد الوكيل أمحد حلمي  ٥
  .٢٦١ص املرجع السابق،فؤاد حممد موسى،   ٦



وقيل  ؛فمعناها الكالم ؛إذا تكلم: مشتقة من لغا يلغو اللغة لغة من األمساء الناقصة
: وقال الكفوي ٧.ومصدرها اللغو واللغا ،المها ياء ،وقيل لغي ،المها واو ،صلها لغوأ

) لغو(بادي يف مادة آوذكرها الفريوز ٨.)لغات(و ) لغي(مجعها  ،)لغو(أو  ،)لغي(أصلها 
كلها  ،وثبة ،وقلة ،أصلها لغوة ككرة: وقال ابن جين ٩.بالواو ومجعها على لغات ولغون

ا من مقلوب ثاب وألن ثبة كأ ،وثلوت بالقلة ،كقوهلم كروت بالكرة ،المتها واوات
  ١٠.ذيوثيل منها لغى يلغى إذا ه ،ككرات وكرون ،وقالوا فيها لغات ولغون. يثوب

وليس هناك . واللغة اصطالحا لقد اختلف العلماء يف تعريف اللغة ومفهومها
ولعل سبب كثرة التعريفات وتعددها يرجع اىل  ،اتفاق شامل على مفهوم حمدود للغة

فانتفاء تعريف هلا ليس بالعملية اليسرية ومن هذه  ،ارتباط اللغة بكثري من العلوم
  :التعريفات

 ١١.أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم: هي .١

اليت حيكمها  نظام معني، واليت يتعارف أفراد ذو  جمموعة من الرموز الصوتية: هي .٢
 ١٢.حتقيق االتصال بني بعضهم و بعضعلى دالالا، من أجل ثقافة معينة 

نسانية خالصة، وغري غريزة إنطالقا، لتوصيل األفكار و األفعال إوسيلة : هي .٣
 ١٣.بات عن طريق نظام من الرموز اليت تصدر بطريقة إراديةغوالر

                                                             
  .١٥ص ،مادة لغا) ه١٤١٤ ،دار صادر: بريوت( لسان العرب ،أبو الفاضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور االفربقي املصري  ٧
  .٧٩٦ص، )ه١٤١٩ ،م١٩٩٢مؤسسة الرسالة لبنان : مصر( الكليات ،حلسين الكفويبو البقاء بن موسى اأ  ٨
  .٣٧٨ص، مادة لغو )م١٩٩٧/ه١٣٩٧ ،صرية العامة للكتاباليئة امل(القاموس احمليط للفريوز آبادي   ٩
  .٣٤ص ،)م ١٩٧٦ه  ١٤١٦عامة للكتاب البيئة املصرية ال: مصر( اخلصائص ،بو الفتح عثمان بن جينأ  ١٠
  .٣٤ص ،رجع نفسهملا  ١١
  .٢٦، ص)١٩٩٨دار الفكر العرىب، : القاهرة( ساسيمناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األ، رشدي أمحد طعيمة  ١٢
  .٤٨ص ،١٤٢٢ ،سلسلة كتاب األمة ،رتقاء بالعربية يف وسائل اإلعالماال  ١٣



على تكييف سلوكه وطبعه حىت يتالئم هذا السلوك  هوسيلة لتعلم الفرد تعني :هي .٤
  ١٤.وتقاليد اتمع وأعرافه وسلوكياته ىف احلياة

وكيفهما تعددت التعريفات االصطالحية للغة فإنه ميكن القول بأن اللغة نعمة من 
مثله مثل كل احليونات اليت متتلك نطاما من الرموز واإلشارات  ،اهللا عز وجل لإلنسان

قال تعاىل على لسان  ،ولغة النبات ،ولغة الطري ،لغة احليوان: لقايف. للتفاهيم فيما بينهما
": نا سليمان عليه السالمدسي                       

                     ")غري أن لغة اإلنسان   ١٥)١٦: النمل

  .م مفتوح بينما احليونات األخرى نظامها التعاريف يف نظام مغلقظات نتتميز بأا ذا
والوسيلة اليت تنقل . ستماع والكالم والقراءة والكتابةاال :هي ،للغة أربع مهارات

أما مهارات القراءة . مهارة الكالم هي الصوت عرب اإلتصال املباشر بني املتكلم واملستمع
الزمان  قيود دون ،ويتحقق اإلتصال اتني املهارتني. فوسيلتها احلرف املكتوب ،والكتابة
الستماع عرب مهاريت ا ،ى اإلنسان املعلومات واخلرباتومن ناحية أخرى يتلقّ. واملكان
ويقوم اإلنسان عرب مهاريت الكالم والكتابة  ،ومن هنا تعدان مهاريت استقبال ،والكالم

. نتاجإينا مهاريت مس ،وهلذا السبب ،ية من معلومات وخرباتوحت مبا ،ببث رسالته
على  ،وهو ميارس االستماع والقراءة ،ويالحظ أن اإلنسان حيتاج إىل رصيد لغوي أكرب

  ١٦.ارس الكالم والكتابةميوهو  ،حني أنه حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة
  

                                                             
  .٦٢ص ،)١٩٩٨ ،دار الغصون: لبنان( علم اللغة االجتماعي عند العرب ،الدكتور هاري ناهر  ١٤
  .١٦:٢٧القرآن الكرمي،   ١٥
مؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع ( ت التدربية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني اسادروس الدرا، برهيم الفوزان وزمالؤهعبد الرمحن بن إ  ١٦

  .١٨ص ،)١٤٢٨للجميع، 



  مفهوم تعليم اللغة العربية وأمهيته - ٢
إن احلق يف التعليم هو يف حد ذاته حق من حقوق اإلنسان، وهو يف نفس الوقت 

والتعليم، بوصفه حقاً متكينياً، هو . وسيلة ال غىن عنها إلعمال حقوق اإلنسان األخرى
األداة الرئيسية اليت ميكن ا للكبار واألطفال املهمشني اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا 

  ١٧.بأنفسهم من الفقر وأن حيصلوا على وسيلة املشاركة مشاركة كاملة يف جمتمعام
كل تورط كل عناصر وهلا نظام، يعين ية التعليم هي من ترتيب النشاطة اليت عمل

يف سبيل الوصول إىل  لى العناصر اليت يفاعلها بعض من بعضعشيء كلي الذي تنقسم 
، والطالب، تقوميهدف التعليم، والاملادة، و: هي صر التعليموعنا. املثبتة قبلها غاية التعليم

  ١٨.صر عالقة قويةم، ولكل عناواملعلم، وكذالك وسيلة التعلي
مراحل التعليم املختلفة جيد أا  نورهادي، الناظر إىل اللغة العربية يف كما قال

وأن كل فرع من . "بالغة –أدب  –تعبري  –خط  –إمالء  –قراءة "مقسمة إىل فروع 
بعضها البعض ال رابط جزر منعزلة عن هذه الفروع يدرس مبعزل عن باقي الفروع 

فيا ال يتقف بيد أن هذا الفصل بني فروع للغة يعد فصال تعس يضمها وال صلة جتمعها،
  ١٩.طبيعة اللغة ووظيفتها يف احلياة مع

باعتبارها كال متكامال ينبغي التعامل معها على أا فمن منطلق النظر إىل اللغة 
ن األدب والنصوص وذه املثابة فإ". الكتابة-القراءة-الكالم- االستماع"فنون أربعة 

 أن الكتابة  التعبري الشفوي إىل فن الكالم، كماسيعدان من ألوان القراءة، كما سيشري
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  .١٥، ص)٢٠١٣البحث اجلامعي، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ( طريقة تعليم اللغة العربيةنيلى كرنياسيه،   ١٨
  .٢٢ص ،)٢٠١١مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : ماالنج( لغري الناطقني ا –لتعليم املهارات اللغوية نورهادي،   ١٩



باإلضافة إىل فن االستماع، أما النحو فهو ". التعبري التحريري، واإلمالء، واخلط"ستضمن 
  .القاسم املشترك األعظم بني هذه الفنون مجيعا

  

  العربيةأهداف تعليم اللغة  -  ج
إليها بعد قيامه بعمل ب الفرد يف الوصول إن اهلدف بصورة عامة هو النتائج اليت يرغ

لنية والعزم واحلرص والقصد للوصول عن األماين؛ ألن اهلدف يرتبط با ختتلف ما، لذلك فهي
للنتائج أصبحت أماين يف  نسان النية والعزم واحلرص للوصولالنتائج، فإذا فقد اإل هذه إىل

  ٢٠.خيال اإلنسان
التعليمية اليت يسعى )) النواتج((متثل املخرجات  عن املناهج الدراسية األهداف فإن
ه من مرحلة حتقيقها، وبعبارة أبسط، ما جيب أن يكون عليه الطالب بع انتهائ املنهج إىل

تعريف اهلدف التعليمي على أنه لذلك ميكن . تعليمية معينة أو مروره مبوقف تعليمي معني
بنجاح نتيجة مروره خبربة الطالب  وصف لنمط السلوك أو األداء الذي نتوقع أن يقوم به

  ٢١.تفاعال جيدا تعليمية وتفاعله مع املوقف التدريسي املعد
  ٢٢:هي ،ربية إىل حتقيق ثالثة أهدافعيسعى متعلم اللغة ال

متييزا  ،واملقصود ا سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة العربية: ة اللغويةيالكفا .١
واإلملام بقدر مالئم  ؛نظريا ووظفيا: وقواعدها األساسية ،ومعرفته بتراكيب اللغة ،نتاجاإو

 .للفهم  واالستعمال ،من مفردات اللغة

                                                             
  .٢٦٦، ص)م٢٠٠٧دار الكلمة للنشر والتوزيع، : مصر املنصور( علم املناهج التربيةفؤاد حممد موسى،   ٢٠
  .٢٦٧صاملرجع نفسه،   ٢١
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ونعين ا قدرة املتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة تلقائية، : ة االتصاليةيالكفا .٢
ى من اللغة يف يسر والتعبري بطالقة عن أفكاره وخرباته، مع متكنه من استيعاب ما يتلقَّ

 .سهولةو

ر عن أفكار أصحاا ويقصد ا فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة، تعب: ة الثقافيةيالكفا .٣
متنية هذه الكفايات وعلى مدرس اللغة العربية . دام وفنومآم وقيمهم وعادام ووجتار

املراحل البه من بداية برنامج تعليم اللغة العربية إىل ايته، ويف مجيع طالثالث، لدى 
 .واملستويات

 

 احملتوى التعليمي - د

 احملتوى هومفم -١

يعرف احملتوى بأنه املادة التعليمية وما تشمله من معلومات ومعارف ومهارات 
معني بقصد حتقيق النمو الشامل للمتعلمني وتعديل يتم اختيارها وتنظيمها على حنو 

  ٢٣.سلوكهم، وهو ترمجة واقعية لألهداف
يعلَّم الذي  و النص يتكون من عناصر وأجزاءاملوضوع أ وفهأما احملتوى الدراسي 

  .أكثر من حصة ب يف حصة واحدة أوالطالويتعلم 
 

 معايري اختيار احملتوى -٢

كل واضع منهج  ىوعل ،ن تتم عملية اختيار احملتوى بشروط املعايري معينةأجيب 
  ٢٤:ومن أهم هذه املعايري ى،ر احملتويضع هذه املعايري نصب عينيه عند اختيا أن
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  .٢٩٣، املرجع السابق، صفؤاد حممد موسى  ٢٤



 الذي حيقق األهداف ىاحملتو يتم اختيارن أ )١

 لذا؛  يتم اختيار احملتوي علي أساسهافاألهداف اليت مت حتديدها للمنهج هي اليت
  .احملتوي ترمجة صادقة لألهداف، وإال ما متكنا من حتقيقها نيكو أن جيب

  

 صادقا ىأن يكون احملتو )٢

ة وصحيحة ودقيقة ما حيتويه من معارف حديث إذا كانيكون صادقا  ىفاحملتو
كما جيب أن تكون قابلة للتطبيق  ،من الناحية العلمية البحتة ومن مصادر موثوق ا

كما  ،روح املادة وطرق البحث فيها طالبالت واسعة ومتنوعة وتكسب اليف جما
 حيث اما املصدران الوحيدان ،جيب أال تتعارض مع ما جاء يف القرآن والسنة

  .ألما من وحي اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ،الصادقان مطلقا
 

  ذا أمهية ىأن يكون احملتو )٣

يفي حيث  ،وهذا يعين أن يكون احملتوي له قيمة بالنسبة للمتعلم و اتمع
مبا  ،تطوير احلياة به ىيف حال مشكالت اتمع ويعمل عل ويسهم ،حباجات املتعلم

واقع ما يتم تعلمه اآلن مبدارسنا  ن نشري إىلأوهنا جيب  .حيقق رخاء اتمع و تقدمه
رجيني يف فمعظم اخل ،اليت الحتقق هذا املعاير ىحيث يوجد العديد من جوانب احملتو

كثري من الكليات يصدمون عندما يواجهون احلياة فما درسوه الصلة له بواقع احلياة 
  .وليس له واقع تطبيقي ،تطورات العصركب ايو وال ،العملية
  

 طالبلواقع الثقايف الذي يعيشه البا ىأن يرتبط احملتو )٤

يساعده  مبا طالبا من الواقع احليايت للن تكون املعارف اليت يتم اختيارهأفيجب 
ة ة اليت يعيشها يف اتمع، وكيفييفهم طبيعة احلياة من حوله واملشكالت الواقع ىعل



الدراسي يف بعض املواد الدراسية  ىن واقع احملتوأحل هذه املشكالت فمن املالحظ 
قد  ىخرأثقافة وطننا اإلسالمي، وأحيانا  يكون مترمجا من ثقافات أخرى التتفق مع

ومن مث  ،فراد الذين تربوا يف أحضان الثقافات األجنبيةبعض األ ىيكتب هذا احملتو
  .عناجمتم ىلعالغربية غريب  اتقافبأسلوب هذه الث ىهم للمحتوتيكون سياق كتاب

 

 طالبميول وحاجات وقدرات ال ىتوأن يراعي احمل )٥

وبدون للتعلم برغبة واهتمام  طالبيول واحلاجات دوافع تدفع الحيث تعترب امل
يراعي ميول  ىلذلك يعترب اختيار حمتو ؛جل التعلمأضغوط نفسية من اخلارج من 

ن كما جيب أ ،ىا اختيار احملتوساسهأ ىعايري اليت يتم علحد املأ طالبوحاجات ال
العقلية والبدنية حسب املرحلة العمرية  طالبقدرات ال ىختيار مستواالثناء أيراعي 

القدرة  ومن مث عدم ،وعدم مراعاة ذلك يسبب هلم نوعا من اإلحباط ،اليت ميرون ا
  .حتقيق أهداف التعلم ىعل

  
  
  
  
  

 طالبفردية بني الالفروق ال ىتوأن يراعي احمل )٦

الفروق  اةدون مراع طالبموحد جلميع ال ىالشائع أن يوضع حمتو أمن اخلط
فلقد خلق الناس خمتلفني يف القدرات واالستعدادات  طالب،الفردية بني ال
تكامل  ائفهم احلياتية اليت ينشأ عنهاظمليول مبا يسمح بتنوع الناس يف وواالجتاهات وا

اتمع  آلخر مبا حيقق الترابط بني أفرادكل فرد ل ىلدووجود حاجة  ،اتمع
ويكون هناك  ،ليتسع لكل هذه الفروق الفردية ىلذلك جيب أن يتنوع احملتو ؛الواحد



لتربية ولقد أدرك رجال ا ،مبا يناسبه طالبالتنوع لكل  اختيار من هذمرونة يف اال
صبحت من ألذلك  ؛عملية التعليم والتعلمهتمام ا يف حديثا هذه الفروق وبدأ اال

  .ىعايري اهلامة يف اختيار احملتوأحد امل
  

 الفروق بني اجلنسني ىاعي احملتوأن ير )٧

أيضا بني اجلنسني ملا بينهما من اختالف يف اخلصائص  راعييأن  ينبغي
ل والوظائف احلياتية اليت خلق اهللا كل جنس من أجلها، كما ختتلف حجات وميو

 ىاآلخر، لذلك جيب مراعاة هذه الفروق باهتمام يف إعداد احملتو كل جنس عن
حاجات كل جنس وتناسب طبيعته، ومن  ىعل ىحبيث تكون هناك أجزاء يف احملتو

بالنسبة للبنات وكل املناهج  اًانب متامجلاملالحظ أن مناهجنا احلالية مل هذا ا
  .موحدة بني اجلنسني

  
  
  

 التوازن بني الشمول والعمق ىتوأن حيقق احمل )٨

القية األخووانب التعلم املختلفة اإلميانية ن يشمل مجيع جأب جي ىإن احملتو
و أكما يتضمن هذا الشمول مكونات  ،ة واإلجتماعيةواجلنسية والعقلية والنفسي

كل  ىيجب أن يكون هناك عمق يف حمتوف  ،عناصر كل جانب من تلك اجلوانب
والعكس  ،عنصر من عناصر كل جمال بالدرجة اليت اليطغي الشمول علي العمق

واملقصود . ازن بينهماويكون هناك تو الشمول ىيطغي العمق عل الّمبعين أ ،صحيح
، ال يعين بالضرورة العناصر اجلزئية والتفاصيل ولكن يعين الفهم التام بالعمق هنا

  .ستفادة منه يف احلياةطبيقه واالالواضح ملا يدرس وإمكانية ت



 

  الطرائق التعليمة  - ه
لتحقيق األهداف  ا املدرس اخلطة الشاملة اليت يستعني هو صود بطريقة التعليمقامل

وما  وإجراءات، يب،وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أسال. م اللغةياملطلوبة من تعل
اللغات  ا مالطرائق، اليت تعلّكثري من  وهناك. ووسائل معنية يستخدمه من مادة تعليمية

طريقة -١: بية ما يلينق تعليم اللغات األجئومن أهم طرا ٢٥.ومنها اللغة العربية األجنبية
- ٥؛ الطريقة السمعية الشفهية-٤طريقة القراءة؛ - ٣؛ الطريقة املباشرة-٢؛ القواعد والترمجة
  .تلك الطرائقباختصار عرف الحقا وسن. الطريقة االنتقائية

  

  طريقة القواعد والترمجة -١
ت يف تعليم اللغات من أقدم الطرائق اليت استخدمطريقة القواعد والترمجة 

جتعل هذه الطريقة هدفها األول . زالت تستخدم يف عدد من بالد العاملاألجنبية، وما
ىل حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن إالطالب  اللغة األجنبية، ودفع تدريس قواعد

اءة األم واألجنبية، وتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القر: الترمجة بني اللغتنيطريق 
  .والكتابة يف اللغة األجنبية

 أساس اللغةهلا ملهارة الكالم وهي مهاإ هو خذ على طريقة القواعد والترمجةمما يؤو
يقلل من  ىل الترمجةإوء جكما أن كثرة اللو وقلة احلديث باللغة اهلدف وسالمة النطق،

ىل ذلك أن املبالغة يف تدريس قواعد اللغة إ إضافةو ،فرص عرض اللغة األجنبية للطالب

                                                             
مطبع جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : ماالنج( حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء: مهارات التدريس أوريل ر الدين،   ٢٥

  .١٢٣ص ،)م٢٠١١



املعلم الذي يستخدم  أفكثريا ما يلج ٢٦.حتليلها حيرم الطالب من تلقي اللغة ذااجنبية واأل
ىل التحليل النوحي جلمل اللغة املنشودة ويطلب من طالبه القيام ذا إهذه الطريقة 

. واهتمامها بالتعليم عن اللغة املنشودة أكثر من اهتمامها بتعليم اللغة ذاا. التحليل
  .تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة

  ٢٧:بإجياز فإن هذه الطريق متتاز مبا يلي
اإلهتمام الالزم ملهارة  تم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والترمجة، وال تعطي )١

  .الكالم
وبعبارة . تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة )٢

 .أخرى تستخدم هذه الطريقة الترمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس

تم هذه الطريقة باألحكام النحوية، أي التعميمات، كوسيلة لتعليم اللغة األجنبية  )٣
 .حتهاوضبط ص

ىل التحليل النحوي جلمل اللغة إلذي يستخدم هذه الطريقة املعلم اأ كثريا ما يلج )٤
واهتمامها بالتعليم عن اللغة املنشودة . املنشودة ويطلب من طالبه القيام ذه التحليل

 .أكثر من اهتمامها بتعليم اللغة ذاا

  

  طريقة املباشرة -٢
 ؛القراءة والكتابة الكالم، بدال من مهاريتاالهتمام مبهارة املباشرة ب طريقةمتتاز 

ويد وعدم تز ؛لغة األجنبية، مهما كانت األسبابىل الترمجة عند تعليم الإوعدم اللجوء 

                                                             
  .٨٢، ص)م٢٠٠٧مكتبة الرشد، : الرياض( اللغة العربية يف مناهج التعليم العام دليل تدريسغازي مفلح،   ٢٦
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  .٢٨ص



والربط ؛ دريبه على قوالب اللغة وتراكيبهاواالكتفاء بت الطالب بقواعد اللغة النظرية
حىت  احملاكة واحلفظ، واستخدام أسلوب ؛بني الكلمة والشيء الذي تدل عليهاملباشر 

 أن اهتمامها: ومما يؤخذ على هذه الطريقة. يستظهر الطالب مجال كثرية باللغة األجنبية
اللغة األخرى، كما أن حترميها استعمال الترمجة يف  ةمبهارة الكالم، جعلها مل مهار

ىل ضياع الوقت، وبذل جهد كثري من املدرس إيؤدي ) حىت عند الضرورة(التعليم 
دون تزويد الطالب بقدر من األحكام  ن االعتماد على التدريبات النمطيةأكما  ؛بوالطال

ارك حقيقة التركيب النحوي، والقاعدة اليت والقواعد النحوية، حيرم الطالب من إد
  ٢٨.حتكمه

 منبتعليم املفردات أوال من خالل سلسلة  أتبد هذه الطريقةآخر، أن  يف خمتصر
إىل ذلك بتحويل املوقف التعليمي  إىلاجلمل تدور حول أنشطة احلياة اليومية، متوسلة 

وغريها مما يقع حتت نظر الطالب، موقف متثيلي، مع االستعانة باألشياء والصور والرسوم 
متاما استخدام اللغة األم  مستخدمة يف ذلك اللغة املتعلمة كوسيلة للتعلم، مستبعدة

، ولقد استندت هذه الطريقة على نظرية أساسها أن الطالب دراسةللطالب يف حجرة ال
منذ البدانية التفكري بواسطة اللغة املتعلمة عن طريق ربط املوضوعات  ميكن أي يتعلم

 فكار ربطا مباشرا مبا يطابقها أو مياثلها من الكلمات واملصطلحاتواألشياء واملواقف واأل
واألساليب اليت تساعد على منو القدرة على  وعن طريق استخدم كل احليل والوسائل

تغفل تنمية القدرة على القراءة والكتابة باللغة االستماع والكالم، كما أن هذه الطريقة ال 
  ٢٩.املتعلمة

                                                             
  .٦٢املرجع نفسه، ص  ٢٨
-منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة( طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني احممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،   ٢٩

  .٧٣، ص)م٢٠٠٣/ه١٤٢٤إيسيسكو، 



 ،أن الطريقة املباشرة تؤكد عدم استخدام اللغة األم يف حجرة الدراسةعرفنا 
  ٣٠:يلي املثال يف شرح الكلمات الصعبة عند التالميذ كماو
راد شرحها تلفيظا واضحا، مث يأمر التالميذ مبحاكاته فرديا أيلفظ املدرس الكلمة اليت  )١

 .أو مجعيا

 .يكتب الكلمة الصعبة أو اجلديدة على السبورة )٢

 .يسأهلم أفهموا معىن تلك الكلمة أم مل يفهموا )٣

 إذا فهم بعضهم، يطلب املدرس التالميذ الذي يفهم أن يذكر معناها أو يضعها يف )٤
 .مجلة مفيجة ليحقق فهمه الصحيح

 :إذا مل يفهموا، يشرح املدرس بالطريقة اآلتية )٥

 بوسائل اإليضاح احلسية، منها:  
  .متاثله أو منوذجه ذاته أ يءالش - ١
 .صورة على السبورة أو صورة ختطيطة وأ يءصورة ذلك الش - ٢

  .)اإلشارات(حبركات تدل على املعىن  - ٣
 بوسيلة اإليضاح اللغوية، منها:  

  .الكلمة يف مجلة موضحة للمعىنبوضع  - ١
 .إذا مل يفهموا، أتى املدرس جبملة أخرى، وهكذا - ٢

  .التعريف أو البيان وبذكر املثال أ - ٣
وبعد أن ظهر أم فهموا وأن الفرصة متسعة جيوز للمدرس أن يطلب من بعض  )٦

وليس هذا يف مجيع . التالميذ وضع الكلمة الصعبة يف مجلة لتحقيق فهمهم ا
 .يف مجيع املواد بل األنسب يف درس احملادثةالكلمات أو 

                                                             
  .٥، ص)م٢٠٠٣، دار السالم للطباعة والنشر: كنتور فنوروكو( ،التربية العلمية يف التدريس، حممود يونس وقاسم بكري  ٣٠



إذا اضطر أم مل يفهموا جبميع ما ذكر، جيوز أن يشرح املدرس معىن الكلمة  )٧
 :بالترمجة بالشروط التالية

حىت رسخت الكلمة اجلديدة يف أذهان ) األجنبية(أن يكرر الكلمة العربية  - ١
  .التالميذ

حىت ال تترسخ الكلمة اإلندونيسية يف أذام،  ةيكرر الكلمة اإلندونسي أن ال - ٢
  .ألن املدرس ليس درس اللغة اإلندونيسية

  :مبا يلي وبإجياز فإن هذه الطريقة متتاز
ال من مهارة القراءة والكتابة  ريقة املباشرة األولوية ملهارة الكالم بدطتعطي ال )١

 .والترمجة، على أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي

هذه الطريقة استخدام الترمجة يف تعليم اللغة األجنبية و تعتربها عدمية تتجنب  )٢
 .دة وتعلمهاتعليم اللغة املنشو اجلدوي، بل شديد الضرر على

 .مكان هلا يف تعليم اللغة األجنبيةال مبوجب هذه الطريقة، فإن اللغة األم  )٣

ستخدم االقتران بني الكلمة وما تدل عليه، كما تتستخدم الطريقة االقتران املباشر )٤
وهلذا مسيت الطريقة بالطريقة . ف الذي تستخدم فيهقاملباشر بني اجلملة واملو

 .املباشرة

حيث يستظهر الطالب مجال باللغة " التقليد واحلفظ"تستحدط هذه الطريقة أسلوب  )٥
 .تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة وحماورات األجنبية وأغاين

 – رس بشكل صريح، ولكنها تعلم من خالل املمارسةالقواعد يف هذه الطريقة ال تد )٦
يف هذه الطريقة تقوم على أساس أن يبدأ والقراءة . أي أن النحو يعلم بطريقة وظيفية

اليت تدور حول األشياء اليت ناقشوها شفويا، وبعد الطالب بقراءة املوضوعات 
أما  .قراءة جهريةللموضوع املقروء يقوم املدرس والطالب بقراءته املناقشة الشفوية 



، مث بعمل تعليم الكتابة يتم أوال عن طريق النقل والرسم للحروف والكلمات
ملخصات لبعض املواد اليت قرءوها أو نقوشها، مث يطلب منهم بعد ذلك الكتابة 

  ٣١.ية أو التعبرييةاإلنشائ
  

  القراءةطريقة  -٣
. ء فهما دقيقااملقرووقفا هلذه الطريقة هو القدرة على فهم اهلدف من تعلم اللغة 

وتم الطريقة بالقراءة الصامتة وتدريب الطالب على االستفادة منها بوصفها منطلقا 
مقننة بأساليب تم باملفردات وتقدميها للمتعلمني لتنمية املهارات األخرى، كما 

يف هذه الطريقة باجلانب  قل االهتمام. ومتدرجة من حيث السهولة والصعوبة والشيوع
على بالنطق السليم ألصوات اللغة مع قلة التدريب  من اللغة، وعدم االهتمام الشفهي
وتشجيعهم الشك أن هذه الطريقة تؤدي إىل غرس حب القراءة لدى املتعلمني . الكتابة

وتم أيضا بالقراءة الواسعة لصفحات عديدة تتضمن موضوعا  ٣٢.على كثرة القراءة
الطالب، وكلما منت القدرة على القراءة عند الطالب ينتقل  متكامال ومناسبا ملستوى

آخر وهكذا، مع االجتاه حنو أن تكون مواد القراءة مرتكزة على املعلم م إىل مستوى 
للموطن األصلي للغة املتعلمة، وعلى طرق معيشة أهلها وعاداا وأسالب  اخللفية الثقافية

  ٣٣.تفكريهم
  ٣٤:قة القراءة فيما يليجياز أهم مالمح طريمن املمكن إ

                                                             
  .٧٥- ٧٤املرجع السابق، ص حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  ٣١
  .١٣٧، املرجع السابق، صعزيز الصيليأوريل رالدين حتقيق عبد ال  ٣٢
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. تبدأ هذه الطريقة عادة بفترة يتدرب الطالب فيها على بعض املهارات الصوتية -
خىت يألفوا . وينطقون بعض األصوات واجلمل. فيستمعون لبعض اجلمل البسيطة

ا املرء عن النظام أن الصورة اليت يكو ،انطالقا من مبدأ مؤداة. النظام الصويت
برموزها على الصفحة صال تسهم يف تنمية مهاراته يف االتوف الصويت للغة س

 .املطبوعة

ويعمل املدرس على . يقرؤها يف نص. ن يتدرب الطالب على نطق مجل معينةبعد أ -
 .رات القراءة الصامتة عند الطالبتنمية بعض مها

بعد ذلك يقرأ الطالب هذا النص قراءة جهرية متبوعة بأسئلة حول النص للتأكد من  -
 .فهمه

ولكل  راءة مكثفة وموسعة لكل منهما هدفهق: تنقسم القراءة من بعد ذلك إىل نوعني -
فالقراءة املكثفة تأخذ مكاا بني جدران الفصل ودف إىل تنمية املهارات . إجرءاته

ه هذه املهارات من ثورة لفظية ومعرفة بالقواعد األساسية للقراءة وما حتتاج
وء عند الدارس حتت ى مهارات فهم املقرقراءة تنمويف هذا النوع من ال... النحوية

فرياقب تقدمه ويقف على الصعوبات اليت تواجهه  ...إشراف املعلم يف الفصل
 .ويساعده على تذليلها

صحيح أن املعلم يوجه الطالب هلا . م خارج الفصلأما بالنسبة للقراءة املوسعة فتت -
العبء األكرب يقع على الطالب إال أن ... ونه مث يناقشهم فيهوحيدد هلم ما يقرؤ

 .أنفسهم

العريب ويف  ءة املوسعة يف وصل الطالب بالتراثوأخريا يسهم هذا النوع من القرا -
 .وفنوننا ومن مث يزداد فهمه للثقافة العربية وتقديره هلا اءة كتبناقر

 



  طريقة السمعية الشفهيةال -٤
  ٣٥:هو ،هم أسس هذه الطريقةأمن 

قدمان يف تلقراءة والكتابة فاعرض اللغة األجنبية على الطالب مشافهة يف البداية، أما  )١
 .ب عليهاالضان من خالل مادة شفهية، درب الطعرتفترة الحقة، و

ينحصر اهتمام املدرس يف املرحلة األوىل يف مساعدة الطالب على إتقان النظام  )٢
لبداية  يصرف إهتمام كبري يف اوال. الصويت والنحوي للغة األجنبية، بشكل تلقائي

تعلم النظام الصويت  ا بالقدر الذي يساعد الطالب علىهمن يلتعليم املفردات، إذ يكتف
 .األجنبية ةوالنحوي للغ

وال . ترى هذه الطريقة وضع الدارس يف مواجهة اللغة، حىت ميارسها ويستخدمها )٣
 .إذا استدعى األمر ذلكمانع من اللجوء إىل الترمجة، 

غي استعمال الوسائل السمعية والبصرية بصورة مكثفة، واستخدام أساليب متنوعة ينب )٤
ستظهار، والتركيز على أسلوب القياس، مع اللغة، مثل احملاكة والترديد وااللتعليم 

 .، والتحليل النحويالتقليل من الشرح

. النحويةللغة وتراكيبها يتم تدريب الطالب تدريبا مركزا على أمناط ا وبدال من ذلك )٥
 ،هتمام بالكالم على حساب املهارات األخرىاال ،على هذه الطريقة ذومما يؤخ

 اللجوء إىل الترمجة منكام النحوية، واإلقالل حدون األ عتماد على القياسواال
من العلم جهدا شاقا يف الشرح وقد يضيع وقت احملاضرة يف شرح كلمات  طلبتي

 .حمددودة
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طريقة السمعية الشفوية يف تعليم العربية كلغة ثانية وجز مالمح المن املمكن أن ي
  ٣٦:فيما يلي

من الرموز الصوتية اليت يتعارف  تتطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤداة أا جمموعة -
ن ، من هنا فإصال بني بعضهم البعضعلى داللتها بقصد حتقيق االتاتمع  فرادأ

لعربية من االتصال الفعال الناطقني با لعربية هو متكني غرياهلدف األساسي يف تعليم ا
 .خمتلفة ومبا يدور حوله من مواقفمبا يتطلبه هذا االتصال من مهارات  .بالناطقني ا

غوية الترتيب الطبيعي الكتساب األفراد هلا يف لغته يتبع املعلم يف تدريس املهارات الل -
تماع إليها أوال، مث ىل، كما نعلم، عن طريق االسيكتسب اإلنسان لغته األو. األوىل

نطق بعض كلماا، مث يقرأ هذه الكلمات، وأخريا يتقليد احمليطني به يف الكالم، ف
ن ترتيب املهارات األربع يف هذه الطريقة يبدأ باالستماع مث ومن مث جند أ. يكتبها

 .الكالم وتأيت بعدمها القراءة واخريا الكتابة

إا ليست جمرد أشكال الفن أو . للثقافة تتبىن هذه الطريقة نظرة األنثر وبولوجيني -
ومن مث يصبح . اليت يعيشها قوم معينون يتكلمون لغة معينة األدب أا أسلوب احلياة

إنه من  .مرا الزما من خالل تدريس اللغة ذااتدريس األمناط الثقافية العربية أ
ر الذي يقدم يف اكما ترى هذه الطريقة تقدمي األمناط الثقافية من خالل احلو ،املمكن

بيعي أن يدور احلوار حول مواقف احلياة العادية اليت يعيشها إن من الط. كل درس
سلوب التحية، والسفر، والزواج وغريها من أمناط ثقافية وأ الناس مثل تناول الطعام،

عات حيث يقدم للدارس نصوص وموضو مواد القراءة املوسعة، وكذالك يف. خمتلفة
  .عينةحول مواقف ثقافية م
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  طريقة اإلنتقائيةال -٥
ترى هذه الطريقة أن املدرس حر يف اتباع الطريقة اليت تال ئم طالبه، فله احلق   

ساليب، ما يراه أن من حقه أن يتخري من األ كما. يف استخدام هذه الطريقة، أو تلك
عند  رمجةمناسبا للموقف التعليمي، فهو قد يتبع أسلوبا من أساليب طريقة القواعد والت

طريقة السمعية الشفهية  يف تعليم مهارة من مهارات اللغة، مث خيتار أسلوبا من أساليب ال
  .خرآموقف 

لكل طريقة حماسنها اليت : وقد نبعث فلسفتة هذه الطريقة من األسباب التالية 
من القصور، وطرائق التعليم تتكامل فيما  لغة، وال توجد طريقة مثالية ختلوتفيد يف تعليم ال

بينها وال تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب مجيع األهداف والطالب واملدرسني 
. على الطرق الثالث السابقة داًروتأيت الطريقة االنتفائية  ٣٧.والظروف والربامج

  ٣٨:نة وراء هذه الطريقة بإجياز هيواالفتراضات الكام
 .ة األجنبيةطريقة يف التدريس هلا حماسنها وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغ كل )١

ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج هلا  ،مثالية متاما أو خاطئة متاماطريقة  ال توجد )٢
 .وحجج عليها

كمل البعض يثالث السابقة على أساس أن بعضها من املمكن النظر إىل الطرق ال )٣
وبعبارة أخرى، . ةضقإليها على أساس أا متعارضة أو متنامن النظر خر بدل اآل

لطرق الثالث على أا متكاملة بدل من كوا متعارضة أو امن املمكن النظر إىل 
 .متنافسة أو متناقضة
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ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع  )٤
 .نبيةاملعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األج

املهم يف التدريس هو التركيز على املتعلم وحاجاته، وليس الوالء لطريقة تدريس  )٥
 .معينة على حساب حاجات املتعلم

بعض النظر  هستخدام األساليب اليت تناسب طالبعلى املعلم أن يشعر أنه حر يف ا )٦
إذ من املمكن أن خيتار املعلم من كل . عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة

التعليمي  فقتناسب حاجات طالبه وتناسب املو طريقة األسلوب أو األساليب اليت
 .الذي جيد املعلم نفسه فيه

  

 ئل التعليميهالوسا -  و

  مفهوم الوسائل التعليميه - ١
خيتلف تعريف الوسائل التعليميه من وجهة نظر رجال التربية على أساس أمهية 

املفهوم على املفهوم على أساس استخدام حواس معينة يف عملية التعلم واختالف 
  .التعليموتدمها الوسائل يف جمال التربية  الوظائف واملهام اليت

عرف موساد أن الوسائل التعليميه هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية 
التعليم وتوضيح معاين كلمات املعلم أي لتوضيح املعاين وشرح األفكار وتدريب 

وإكسام العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم دون اإلعتماد الدارسني على املهارات 
  ٣٩.تخدام األلفاظ والرموز واألرقاماألساسي من جانب املعلم على اس
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وعند نايف حممود معروف أن الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من 
ة ألن املعلم وهي وسيل. أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها

  ٤٠.مية ألن الطالب يتعلم بواسطهاوهي تعلّ ،يستخدمها يف عمله
ول بأن الوسائل التعليمة هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط اليت قمما سبق ميكن ال
رف واحلقائق واألفكار واملعاين ااملوقف التعليمي بغرض إيصال املعيستخدمها املعلم يف 

  .للدارسني
  

 عليميةتأنواع الوسائل ال -٢

صائص معينة خبوجتميع املتشابه منها  تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية،
  ٤١:يف األقسام التالية

كالصور  ،وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة البصر ،صريةبالوسائل ال )١
الفوتوغرافية الصور املتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح والرسوم التوضيحية 

 .واللوحة الوبرية واللوحة املغناطيسية واللوحات الكهربية

لسمع، كالراديو الوسائل السمعية، وهي تضم اموعة اليت تعتمد على حاسة ا )٢
 .جيالت الصوتية ومعمل اللغةسواألسطوانات والت

البصر  يتضم اموعة اليت تعتمد على حاس، وهي توالبصرية الوسائل السمعية )٣
وتشتمل الصور املتحركة الناطقة كالتلفزيون واألفالم والتسجيالت . والسمع

 .الصوتية املصاحبة للشرائح واألسطوانات أوالصور والفديو
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 ل التعليمة يف تعليم اللغة العربيةئالوسا -٣

املستعملة يف تعليم اللغة العربية نوعان، ومها وسائل حسية الوسائل التعليمية 
راك تؤثر يف القوة العقلية عن طريقة اإلد املراد بوسائل حسية وهي ما. ووسائل لغوية

واملراد بوسائل لغوية  .أو منوذجا له أو صورته يءاحلسي عندما يعرض املعلم نفس الش
عندما يعرض املعلم األمثلة أو التشبيه أو  وهي ماتؤثر يف القوة العقلية عن طريق األلفاظ

  ٤٢.األضداد أو املرادفات
ي جتذب انتباه الدارسني ومن مزايا الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية، وه

نتيجة ىل النشاط الذايت، جتد حيوية الدارس وتشوقة إىل الدارس، وتبعد امللل إوتدفعهم 
ارسني، وتوقظ احلواس وتنمي دقة املالحظة دجانب ال نللمشاركة واحلركة والعمل م
ستدراك احلسي عند تعمل على تثبيت احلقائق نتيجة لالوالقدرة على االستنتاج، و

ومن أمثلة الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية وهي ذوات األشياء ومناذج  .الدارسني
عية والسبورة جمسمة والصور واملصورات اجلغرفية والرسوم البيانية واأللواح املوضو
  .والبطاقات واللوحات الوبرية واألشرطة املسجلة واإلذاعة التربوية واملعارض

 الغرض والسهولة يفأما مزايا الوسائل اللغوية لتعليم اللغة العربية فهي السرعة 
ومن أمثلة هذه الوسائل وهي األمثلة والتشبيه واملوازنة والوصف والشرح . والوضوح

  .والقصص واحلكايات
لصلة هذه الوسائل حباسيت السمع والبصر ميكن تقسيمها إىل الوسائل البصرية و

املراد بالوسائل البصرية وهي اليت يستفاد . البصرية والوسائل السمعية والوسائل السمعية
سائل السمعية وهي اليت يستفاد منها عن طريق وواملراد بال. منها عن طريق منفذ العني
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السمعية البصرية وهي اليت يستفاذ منها عن طريق العني واملراد بالوسائل . األذن
  ٤٣.واألذن

  

 لغة العربيةتقومي تعليم ال - ز

  تقومي وأمهيتهمفهوم ال -١
يف العملية التعليمية، فهو الذي ميكننا من ميثل التقومي أحد األركان األساسية 

تستعمل التعليمي والوسيلة اليت معرفة ما حتقق من األهداف املسطرة قبل بداية الفعل 
ات لقياس أثر ودرجة التعليم ونتاج العمل املدرسي والتطورات احلاصلة يف مكتسب

وهادف يقوم على أسس ومعايري دف من خالله املتعلمني، باإلضافة إىل أنه عمل منظم 
 .إىل تقومي العملية التعليمية والتربوية

س املعني الكيفي، ملقياعلى العموم، التقومي عملية اليت تنظر يف احلال بستعمال ا
جمال التربية يعرف التقومي بأنه ويف . وي و ضعيف، وغري ذلكق مثله جيد و غري جيد،

ومثل  .بوية يف حتقيق األهداف املنشودةعلى مدى جتاح العملية التر عملية اليت حيكم اال
 ذلك التعريف يعرف الديب التقومي على أنه عملية إلصدار أحكام والوصول إىل قرارات

حول قيمة خربة من اخلربات، وذلك من خالل التعرف على نواحي القوة والضعف فيها 
  ٤٤.ألهداف التربوية املقبولة بقصد حتسني عملية التعليم والتعلمعلى ضوء ا

 ،بني ذلك بالنظر إىل املهارات األساسية اليت ينبغي على املعلم أن يضطلع ايو
  ٤٥:واليت تتمثل فيها يلي ،مم لعملية التعلّله النجاح يف أداء دوره كمنظّ حىت يتسىن
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  .أو التعبريات السلوكية اليت ينشدها يف التالميذ حتديد األهداف التعليمية )١
ويتفاعلوا معها حىت تتحقق  ن مير ا التالميذتبار اخلربات التربوية اليت جيب أاخ )٢

 .األهداف املنشودة

الميذ ا يقدم ا اخلربات إىل التية اليت اختبار الطرق واألساليب والوسائل التعليم )٣
 .يتمشى مع ميوهلم واستعدادهم وخربام السابقة

للهدف  حوث يف مدى مطابقة األداء امللحوظوالب تقومي مدى حتقق األهداف، )٤
 .املنشود

 

 أدوات التقومي -٢

 معلميستخدمها . كون أدوات التقومي اختبارا ومقابلة ومالحظة واستبياناقد ت
تحدث وت. تبار فقداالخ ةدرس الباحثويف هذا البحث ت. التقومي احملدد حسب أهداف

  :ار بالشرح التايلعن االختب ةالباحث
  

  وم االختيارمفه )١
أو عملية يستخدمه مدرس ملعرفة أو لقياس ما يف احلال  ةأن االختيار أدا
فإن  ،وهلذا. ارات دورا هاما يف التعليمتلعب االختب ٤٦.بطرق أو قوانني املعينة

ولقد تبني دائما أن املعلمني والطالب يركزون . م اجليديللتعل اجليد أساس اراالختب
فإن هذا  ،اراتفإذا كان خلل ما يف نظام االختب. اراتتركز عليه االختب على ما
  ٤٧.عليم والتعلم معابسرعة على التينعكس 
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 اللغوي االختبار تعريف )٢

حمل لتفصيل القول فيها هنا، وتعريف  تعريفات كثرية ال(test) قدمت لالختبار 
أن يستجيب هلا، دف  من األسئلة اليت يطلب من الدارس االختبار اللغوي بأنه جمموعة
  ٤٨.وبيان مدى تقدمه فيها ومقارنته بزمالئه معينة قياس مستواه يف مهارة لغوية

  

 اللغوي االختبار مادة )٣

  ٤٩:أن اختبارات اللغة تقيس مهارات متنوعة منها
 .خيترب الطالب يف التعرف على أصوات اللغة ونطقها .النطق .١

 .اللغة وتكوينها فهم تراكيبخيترب الطالب يف  .القواعد .٢

 .خيترب الطالب يف فهم كلمات اللغة وتعرفها وتذكرها .املفردات .٣

 .خيترب الطالب يف قدرته على كتابة الكلمات كتابة صحيحة .التهجئة .٤

 .خيترب يف قدرته على كتابة حروف اللغة كتابة سليمة .اخلط .٥

 .يسمع خيتري الطالب ىف قدرته على فهم ما. فهم املسموع .٦

 .يقرأ خيترب الطالب يف قدرته على فهم ما. فهم املقروء .٧

 .خيترب الطالب يف قدرته على الكتابة املقيدة والكتابة احلرة. الكتابة .٨

 .تلخيص األفكار الرئيسية يف نص ماخيترب الطالب يف قدرته على . التلخيص .٩

خيترب الطالب يف قدرته على الترمجة من اللغة املستهدفة إىل لغة الطالب . الترمجة .١٠
 .وبالعكس األوىل
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 .على ترقيم نص ما خيترب الطالب يف قدرته. الترقيم .١١

  .على الكالم أو احملادثة خيترب الطالب يف قدرته. التعبري الشفوي .١٢

  ويختبار اللغالأنواع ا )٤
 من حيث أهداف التنفيذ ويختبار اللغالأنواع ا - أ

  ٥٠:إن األهداف العامة لالختبار أربعة أنواع وهي
واملراد باالختبار على هذا اهلدف هو قياس املهارة أو . )Prediction(التنبؤي  -

 .القدوة عند الشخص أو الصفة املخصوصة اليت يكون فيه ليتنبأه يف املستقبل

وهو االختبار الذي قام به املؤسسات . )Selection( االنتقائياالستيفائي أو  -
 .واألجهزة العامة واخلاصة لقبول العمال

وهو أن يصنف الطالب حسب على املهارة أو . )Classification(التصنيفي  -
 .القدوة اللغوية أو جيمعها يف املرحلة الواحدة

لتقومي يستعمله لتحسني أما االختبار الذي يهدف على ا. )Evaluation(التقومي  -
  .برامج التعليم أو األسلوب أو غريها

نظرا على تلك األهداف يف تنفيذ االختبار فينقسم االختبار على أقسام 
   ٥١:وهي

  )tes seleksi(اختبار القبول  )١

                                                             
50 Moh. Kasiram, Teknik Analisa Item; Tes Hasil Belajar dan Cara-Cara Menghitung Validity dan Reability 
(Surabaya:Usaha Nasional, 1984), 16. 
51 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran (Bandung: Penerbit ITB, 1996), 36. 
 



بعض اجلامعات تشترط القبول على أساس التنافس أو على أساس توفري حد 
يف كلتا احلالتني، االختبار وحده هو الذي يفرز . أدىن من القدرة يف جمال ما

  ٥٢.القادرين من غري القادرين واملقبولني من غريهم
  )classification test(اختبار التصنيف  )٢

ب مستواه يف جمموعة من يصمم دف توزيع الدارسني اجلدد كل حس
اموعات اليت تناسبه حىت يتسىن له البدء يف دورة اللغة وحىت ال جيلس مع 
جمموعة أعلى من مستواه فيضيع بينهم أو مع جمموعة أدىن من مستواه فيفقد 

   ٥٣.الدافعية واحلماس
  ٥٤)achievement test / tes prestasi(االختبار التحصيلي  )٣

. ما حيصله الطالب بعد مرورهم خبربة تربوية معينة وهو االختبار الذي يقيس
وهذا االختبار يرتبط باملنهج الذي درسه الطالب واملقرر الذي تعلم حمتواه 

ويكثر هذا النوع من االختبارات عند املعلمني ويف . والكتاب الذي صاحبه
  .امتحانات اية الفصل أو العام الدراسي

   ٥٥)diagnostic test(االختبار التشخيصي  )٤
وهو االختبار الذي يهدف على حتليل النقوص أو األخطاء عند الطالب ويبحث 

 bimbingan(يستعمل هذا االختبار الحتياج تدريب التعلم . عن األسباب منها

belajar(  والتكرار)remedial(  وحالة التعليم والتعلم)kasus kegiatan belajar 

mengajar(.  
                                                             

  .٤ص) ٢٠٠٠دار الفالح، : األردن( االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،   ٥٢
  .٣٥ص  ،املرجع السابق، حممد عبد اخلالق حممد  ٥٣
  .٢٤٨ص، املرجع السابق، رشدي أمحد طعيمة  ٥٤
  .٢٤٥ص  املرجع السابق،نايف حممود معروف،   ٥٥



  أوقات التنفيذ/ خطوات أنواع اختبار اللغة من حيث  - ب
  اختبار تكويين واختبار ائي )١

هو االختبار الذي يكون يف  )االختبار البنائي( Formative Test اختبار تكويين
واهلدف . مثال ذلك االختبار الشهري أو نصف الفصلي. أثناء الربنامج الدراسي

من هنا عرفنا أن  ٥٦.هنا ملعرفة جناح عملية التعلم والتعليم ولتحسينها ولتكميلها
اهلدف منه ملعرفة فهم الطالب على املادة الدراسية هل يفهمون جيدا أم ال، 

  .ولدفع الطالب لكي يدوسون جيدا
يكون ) اختبار ختامي أو إمجايل( Summative Test وأما اختبار ائي 

مثال ذلك االحتبار الفصلي يف اية الفصل . االختبار يف اية الربنامج الدراسي
مثال آخر االختبار السنوي يف اية العام . الدراسي يف نظام الفصول الدراسية

   ٥٧.الدراسي يف نظام العام الدراسي الكامل
إذا كان املعلم يعطي عدة اختبارات أسبوعية أو شهرية أو نصف فصلية 

أما إذا كان املعلم يعطي . يف أثناء تدريس املادة، وهذه تدعى اختبارات تكوينية
، فهذا )يف اية الفصل الدراسي أو اية العام(اختبارا يف اية املادة الدراسية 

ول وقتا من التكويين، وأثقل وزنا، ويكون النهائي أط. يدعى االختبار النهائي
  .وأكثر أسئلة، وأمشل مادة، وأكثر تنوعا

  القبلي واالختبار البعدي االختبار )٢
إذا أردنا قياس تقدم جمموعة من الطالب أو فعالية برنامج دراسي ما أو فعالية 

، أي اختبار يف Pre-Test أسلوب تدريسي ما، جبلس الطالب الختبار قبلي 

                                                             
  .٣٦حممد عبد اخلالق حممد، املرجع السابق، ص  ٥٦
  .٦ص ، املرجع السابق،اخلويلحممد علي   ٥٧



مث جيلس الطالب أنفسهم لالختبار القبلي ذاته، ويدعى . التدريسيةبداية الفترة 
  .Post-Test االختبار حينئذ االختبار البعدي 

مث . مث حيسب املتوسط احلسايب لنتائج الطالب لكل اختبار قبلي أو بعدي
يقارن بني متوسط االختبار القبلي ومتوسط االختبار البعدي للتوصل إىل 

إذن االختبار  ٥٨.فرق بني املتوسطني فرقا ذا داللة إحصائيةاالستنتاج إذا كان ال
الذي يعطى قبل الربنامج الدراسي اختبار قبلي واالختبار الذي بعده اختبار 

  .بعدي
  )اإلجابة(أنواع اختبار اللغة من حيث كيفية األداء   - ج

  .االختبار الكتايب واالختبار الشفوي ،قسم العلماء اختبار اللغة على قسمني
  
  

  االختبار الكتايب )١
وهي اليت تستخدم ملعرفة التقدم الذي أحرزه دارسو اللغة العربية يف اكتساب 
املهارات والقدرات اللغوية عن طريق التعبري الكتايب كاإلنشاء واإلجابة عن 

   ٥٩.األسئلة
ولكن قد . يف االختبار الكتايب، أن السؤال واجلواب كالمها بالكتابة

ولكن اجلواب بالكتابة، فهذ احلال من االختبار الكتايب وجدنا السؤال بالكالم 
مهما كان السؤال شفهيا، ولكن يف االختبار الذي سؤاله بالكتابة واجلواب 

                                                             
  .١٩ص، )١٩٩٨دار الفالح، : دناألر( االختبارات التحصيليةلي اخلويل، حممد ع  ٥٨
  .٢٤١ص) ١٩٨٥دار النفائس، : بريوت( خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،   ٥٩



واملعيار من . بالكالم فكان هذا االختبار ليس من االخبتار الكتايب بل الشفوي
  .هذا املشكلة هو وجود كيفية أداء أو اإلجابة

بار هو االختبار يف أنواع مهارة اللغة كمثل واملثال من هذا االخت
وهذا االختبار عادة ال ). املفردات، والقواعد(االستماع، والقراءة، والكتابة 

  .يستخدم يف مهارة الكالم
ويترك . )Paper and Pencil Test(قد يسمى هذا االختبار باختبار حتريري 

كان سجال لفظيا أو املستجيب هلذا االختبار سجال مكتوبا إلجاباته، سواء 
ويتطلب اإلجابة عن هذا االختبار مستوى قرائى . عالمات أو خطوطا أو رموزا

معني وال جيدي مع األميني أو مع الذين ال يعرفون اللغة اليت كتب ا 
   ٦٠.االختبار

  االختبار الشفوي )٢
وهي اليت تستخدم ملعرفة التقدم الذي أحرزه دارسو اللغة العربية يف اكتساب 

ارات والقدرات اللغوية عن طريق التعبري الشفهي كالقراءة اجلهرية امله
   ٦١.واحملفوظات واألسئلة املباشرة

يف هذا االختبار كان السؤال واجلواب بالكالم، والعالقة بني هذا 
االختبار والكفاءة اللغوية ألن هذا االختبار يستخدم ملعرفة كفاءة الطالب يف 

ال يف مهارة الكالم فحسب بل نستطيع أن ولكن ال حيدد إ. مهارة الكالم
نستخدم هذا االختبار يف مهارة اللغة األخرى، تكميال أو اختيارا يف عملية 

  .مهارة اللغة يف جمال واحد، مثال يف اختبار النحو أو الصرف
                                                             

  .٢٧٣ص ،)١٩٩١دار املعارف، : مصر( املنهج وعناصره، إبراهيم بسيوين عمرية  ٦٠
  .٢٧٣ص ، املرجع نفسه،إبراهيم بسيوين عمرية  ٦١



  :وقد يزيد بعض اآلراء عن نوع االختبار حيث كيفية األداء وهو
  )Performance Test(اختبار أداء أو اختبار عمل  )٣

ويطلب فيه أداء عمل معني، مثل جتهيز شرحية ميكروسكوبية أو فك جهاز أو 
تركيبه أو تصويب الكرة حنو السلة أو أداء حركات معينة أو السباحة ملسافة 

   ٦٢.معينة
 

                                                             
  .املرجع نفسه  ٦٢



  الثالث الفصل
  عرض البيانات وحتليلها

  
 رض البياناتع: املبحث األول

 مركز اللغة العربيةعن حملة  - أ

الذي تقع  م اللغة العربية يف ظل معهد النقاية اإلسالمياللغة العربية هو مركز لتعلّ كزرم
حركة مركز اللغه العربية تأسيس  .مدورا غولوء سومنب- يف الشارع بوكيت الجناران غولوء

احلاج  .أ.من اشتراك الشيخ عبد الباسط عبد اهللا سجاد ب ئيف معهد النقاية اإلسالمي يبد
املعقد يف مسجد الفالح والشيخ عبد الودود منري احلاج يف برنامج تدريب اللغة العربية 

ىل معهد النقاية اإلسالمي تأسس دورة و بعد خترجيهما إ ،حوايل سنتني ١٩٧٣سنة بسورابايا 
 يف هذه هاحصرت عملية تعليم. بعها طالب معهد النقاية اإلسالميتعليم اللغة العربية اليت يت

ظهرت غرية تعليم اللغة . م مرة واحدة يف األسبوعالذي يقا الدورة على تدريب اخلطابة العربية
  ١.شي يف وقت طويلا المتولكنه ذلك الوقت العربية

سة مفردات اللغة اكون الربنامج يسمى بدرعربية بر اللغة اليتطو أخذ ١٩٨٤يف السنة 
واملراجح اليت  ،ين يف معهد النقاية اإلسالميالعربية اليت يتبعها املشاييخ اخلادمني واملؤخر

ظام العلوم وهدفه هو ملعرفة مصطالحات ن. واالت تستعمل يف هذه الدراسة هي اجلرائد
  ٢.السنتني دت كل يوم اجلمعة طولهذه الدراسة نفّ. وباخلصوص علوم الشريعة

                                                             
  .٢٠١٤ ينايري ١٠غولؤ، -، غولؤمركز اللغة العربية األستاذ باسلي مقابلة مع مديرعن تأسيس املركز و ةقالوثي  ١
  .املرجع نفسه  ٢



يف السنة ) رخمرج من األزهار يف مص( احلاج  .أ.وىل من الشيخ محدي سراج مخبطوة أ
تعليم اللغة العربية وتطويرها يظهر حركته بشكل الربنامج تعليم اللغة العربية يكل أخذ  ١٩٨٦

 ،والشيخ أمحد جمتبا منري احلاج كنائبه عبد الودود منري كرئيس الربنامج، الشيخ: املوظفني التالية
أن عملية تعليم  قيلو ،والشيخ فريد حسن كأمني الصندوق ،والشيخ حنيف حسن كالسكرتري

  ٣.تنحصر على طبعة النشرة أي املفكرة يف هذا الوقت اللغة العربية
تطوير اللغة العربية على طريقة التنسيق بالتخطيط  أخذ ١٩٨٩أغوسطوس سنة  شهر يف

ويف السنة . "مركز دراسة اللغة العربية"سم ر بام يف التطووجتهيز الربامج املنفذة بشكل منظّ
  ٥:فيما يلي اللغة العربية ملركز اء املدراءوأمس ٤."اللغة العربية مركز"تبدل اسم املركز إىل  ٢٠٠٦

  ٣.١اجلدول 
  عهد النقاية اإلسالميمركز اللغة العربية مليف  راءأمساء املدجدول 

  فترة اخلدمة  األمساء  الرقم
  ١٩٨٨  الدوكتوراندس الشيخ احلاج عبد الودود منري .١
  ١٩٩٥- ١٩٨٩  الشيخ احلاج حممد حمسني أمريالدوكتوراندس  .٢
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦  S.HI، سودارمني محزة .٣
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ S.HI، زارمحد نأ .٤
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨  S.Pd.I  عبد الرمحن علي، .٥
  ٢٠١٠- ٢٠٠٩   S.Th.I،أمري اخلطيب .٦
  ٢٠١١- ٢٠١٠  S.Pd.I، عبد املقيت .٧
  ٢٠١٢- ٢٠١١  إبن حجر .٨

                                                             
  .املرجع نفسه  ٣
  .٢٠١٤ ينايري ١٠غولؤ، - ، غولؤمركز اللغة العربية األستاذ باسلي مقابلة مع مدير  ٤
  .أمساء املدراء يف مركز اللغة العربية مبعهد النقاية اإلسالمي عن الوثيقة  ٥



  ٢٠١٣- ٢٠١٢  محد فوزيأ .٩
  ٢٠١٤- ٢٠١٣  محد باسليأ .١٠

  
، أحدها دار اللغة له مؤسسات لغوية يف املعهدمركز اللغة العربية تظلّاآلن كهذا املركز 

لوبنجسا  يف وهيئة تنمية اللغة األجنبية قسم العربية ،)Latee(اليت يف  السلفي فقهوالالعربية 
)Lubangsa(، نريماال  يف وجملس اللغة العربية)Nirmala(،  ضة اللغةنوبيةلوبنجسا اجليف و 
)Lubangsa selatan(فيما  مركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي جملس إدارةو .، وغريها

  ٦:يلي
  

  جملس إدارة مركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي
  دورا جاوا الشرقيةسومنب م ؤولغ-ؤولغ

  هـ١٤٣٥- ١٤٣٤فترة اخلدمة 
  

  النقاية اإلسالميئيس إدارة معهد ر:     املشرف
  )كياهي حممد عني اليقني(

  كياهي احلاج أمحد حنيف حسن :   الس االستشاري
  كياهي احلاج عبد الودود منري 
  كياهي حممد نقيب حسن 
  كياهي احلاج حممد حمسن عامر 
  كياهي عبيد اهللا ثابت 

                                                             
  .ة عن جملس إدارة مركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالميقالوثي  ٦



  األستاذ سودارمني محزة:     جملس املرافقني
  األستاذ ابن حجر 
  د فوزياألستاذ أمح 

  اإلدارات اليومية
  باسيلي:     املدير العام

  عمر الفاروق:   نائب املدير األول
  ديدي أنواري:   نائب املدير الثاين

  حممد لطفي الفارس:     السكرتري
  فربيانشخ:     أمني الصندوق

  

  األقسام
  )املنسق(      إمام فوراين:     قسم التعليم والدراسة

  محيدي     
  أمحد عني اليقني أمر اهللا     
  حممد أمري    

  )املنسق(      مناجي زين:   قسم التحريك والتشجيع
  عليم الدين          
  عبد احلميد          
  أمحد فوزي          

  )املنسق(    حممد حريليانطا:   قسم اإلصدار والصحايف
  عبد الرمحن جنيدي



  عبد الرمحن
  حممد عزيزي

  )املنسق(    مرزوقيحممد : قسم التنسيق والعالقات العامة
  مشفق الرمحن
  عارف صاحل

  إلياسي
  غونتور

  
امال لكي كثري كان مركز اللغة العربية يسعى لتنمية قوة نفود العلومية يف اللغة العربية ك

ر تعليم اللغة العربية يف ن يتعلموا اللغة العربية ويتكلموا ا جيدا حىت يتطوأمن الطالب يريدون 
  ٧.را سريعاتطومعهد النقاية اإلسالمي 

يف معهد النقاية  ر اللغة العربيةيتطو د مركز اللغة العربية أنشطةينفّ ،اهلدف هذا لتحقيق
 ةكدور ،عموما أو املعاهد واملدارس معهد النقاية اإلسالميمن  طلبة اإلسالمي الذي يشتركها

 ،العربية املشهوروتعليم الشهر باستحضره ناطق عريب ومعلم اللغة  ،وجملس البحث ،املكثفة
اللغة العربية تدريب  زكرحيضر م .غريهاو ،العربية ادلة باللغةا تدريب واحللقة العربية أي

اليت نقلتها  واألنشطة .ر النشرة والة اللغة العربيةوينش ،ةطابة العربية والشعر وإلقاء القصاخل
عهد النقاية الباحثة من الربنامج العمل الذي يتعلق بتعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مل

  ٨:كما يلي اإلسالمي
  ٣.٢اجلدول 

                                                             
  .٢٠١٤ ينايري ١٠غولؤ، - ، غولؤمركز اللغة العربية األستاذ باسلي مقابلة مع مدير  ٧
  .ة عن برنامج العمل ملركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالميقالوثي  ٨



  برنامج العملنشطة يف األبعض جدول 
  عهد النقاية اإلسالميمبركز اللغة العربية مل

  هـ ١٤٣٤/١٤٣٥فترة اخلدمة 
  العملفك   قساماأل  الرقم

١.   

  قسم التعليم والدراسة

  دورة مكثفة
  تعليم شهري   .٢
  املكثفة دورة رمضانية   .٣
  دراسة املقارنة   .٤

٥.   
تأليف املواد التعليمية واملنهج 

  الدراسية للدورة املكثفة
٦.   

  قسم التحريك والتشجيع

  احللقة العربية
  تدريبة مهارات اللغة العربية   .٧

٨.   
توفيد املعلمني إىل تدريب اللغة 

  العربية
  "النوافذ"و " الريان"طبعة الة   قسم اإلصدار والصحايف   .٩

  
مسابقات اللغة العربية يف املستوى احمللي ركوا توفوده ليش يرسل مركز اللغة العربية

، ولكن اإلجنازات كز اللغة العربية كما يليرجنازات الذي حصلها مومن اإل .والوطين والدويل
  ٩:عنها فاقدة ليس املكتوب والوثائق ٢٠١١قبل سنة 

                                                             
  .ة عن إجنازات مركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي يف مسابقة اللغة العربيةقالوثي  ٩



  ٣.٣ل اجلدو
 عهد النقاية اإلسالميمركز اللغة العربية مل جنازاتإ بعض جدول

  السنة  املكان  املسابقة  االجناز  الرقم

  ادلة العربيةا  الفائز األول  .١
اإلسالمية احلكومية جامعة 

  مبكاسان
٢٠١١  

  املقالة العربية  األولالفائز   .٢
جامعة اإلسالمية احلكومية 

  مبكاسان
٢٠١١  

  ادلة العربيةا  الفائز الرابع  .٣
جامعة اإلسالمية احلكومية 

  مبكاسان
٢٠١٢  

  اخلطابة العربية  الفائز األول  .٤
جامعة اإلسالمية احلكومية 

  مبكاسان
٢٠١٢  

  العربية اخلطابة  الفائز الثاين  .٥
جامعة اإلسالمية احلكومية 

  مبكاسان
٢٠١٢  

  ٢٠١٢  ا احلكوميةسييجامعة إندون  ادلة العربيةا  الفائز الثاين  .٦
  ٢٠١٢  ا احلكوميةسييجامعة إندون  اخلطابة العربية  الفائز األول  .٧
  ٢٠١٢  ا احلكوميةسييجامعة إندون  اخلطابة العربية  الفائز الثالث  .٨
  ٢٠١٢  ا احلكوميةسييجامعة إندون  العربيةادلة ا  الفائز األول  .٩
  ٢٠١٢  ا احلكوميةسييجامعة إندون  الشاعر العربيةقراءة   الفائز الثاين  .١٠

  اخلطابة العربية  الفائز الثالث  .١١
معهد نور اجلديد فيطان 

  فزوفلنجو
٢٠١٢  

  ٢٠١٢  بسورابايا ITS  اخلطابة العربية  الفائز اخلامس  .١٢
  ٢٠١٣  ا احلكوميةسييجامعة إندون  اخلطابة العربية  الفائز الثاين  .١٣



  اخلطابة العربية  الفائز األول  .١٤
معهد نور اجلديد فيطان 

  فزوفلنجو
٢٠١٣  

  القصة العربيةإلقاء   الفائز األول  .١٥
معهد نور اجلديد فيطان 

  فزوفلنجو
٢٠١٤  

  القصة العربية إلقاء  الفائز اخلامس  .١٦
معهد نور اجلديد فيطان 

  فزوفلنجو
٢٠١٤  

  اخلطابة العربية  الفائز اخلامس  .١٧
معهد نور اجلديد فيطان 

  فزوفلنجو
٢٠١٤  

  الشاعر العربية قراءة  الفائز األول  .١٨
جامعة دراسة اإلسالمية 

  األمني برندوان
٢٠١٤  

  الشاعر العربية قراءة  الفائز الثاين  .١٩
جامعة دراسة اإلسالمية 

  األمني برندوان
٢٠١٤  

  اخلطابة العربية  الفائز الثاين  .٢٠
جامعة دراسة اإلسالمية 

  األمني برندوان
٢٠١٤  

  القصة العربية إلقاء  لثالفائز الثا  .٢١
جامعة دراسة اإلسالمية 

 األمني برندوان
٢٠١٤  

  
ركز اللغة العربية، مب ةقسم التعليم والدراس ة يفيميلتعال الدورة املكثفة أحد من األنشطة

فيها املستوى اإلعدادي واإلبتدائي . والتسجيل مفتوح لكل الطالب يف معهد النقاية اإلسالمي
التعليم يف الدورة املكثفة يقيم يف أثناء الشهر لكل املستوى وينفذ مركز . واملتوسط واملتقدم



. عليم يف هذه الدورةاللغة العربية اختبار التصنيف لسهولة الطالب على اشتراك عملية الت
  ١٠:كما يلي عهد النقاية اإلسالميملكز اللغة العربية رمب الربنامج يف الدورة املكثفة

  ٣.٤ اجلدول
  الربامج يف الدورة املكثفة جدول

  مياإلسال عهد النقايةمبركز اللغة العربية مل
  هـ ١٤٣٤/١٤٣٥فترة اخلدمة 

  املستوى اإلعدادي
  املعلم  الربامج  حصة دراسية  اليل  الرقم

  السبت .١
  عبد احلميد  القواعد  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  األحد .٢
  إمام فوراين  احملادثة  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  اإلثنني .٣
  عبد احلميد  القواعد  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  _  تقدمي املهارات  ٢٢.٣٠ – ٢١.٠٠  الثالثاء .٤

  األربعاء .٥
  إمام فوراين  احملادثة  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  اخلميس .٦
  حممد لطفي الفارسي  املطالعة  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

                                                             
  .ة عن جدول الربامج يف الدورة املكثفة مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالميقالوثي  ١٠



 
  بتدائياملستوى اال

  املعلم  الربامج  حصة دراسية  اليل  الرقم

  السبت   .١
  حممد مرزوقي  احملادثة  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  األحد .٢
  مشفق الرمحن  القواعد  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  اإلثنني .٣
  حممد مرزوقي  احملادثة  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  _  تقدمي املهارات  ٢٢.٣٠ – ٢١.٠٠  الثالثاء .٤

  األربعاء .٥
  مشفق الرمحن  القواعد  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  اخلميس .٦
  أمحد بسيلي  املطالعة  ٢٢.٠٠ – ٢١.٠٠
  كل املرافق  املرافقة  ٢٢.٤٥ – ٢٢.٠٠

  
ب يف يعطي الدراسة للطالالفرق بني املعلم واملرافق يعين املعلم هو الشحص الذي 

الشحص الذي يعمل تعميق املادة بعد الدراسة وتدريب الطالب أن  الفصل، أما املرافق هو
  ١١.تطبيق مهارات اللغة العربية كإلقاء القصة واخلطابة وغري ذلك

                                                             
  .٢٠١٤ ينايري ١٠غولؤ، - ، غولؤمركز اللغة العربية األستاذ باسلي مع مديرمقابلة   ١١



ركز اللغة العربية ملعهد النقاية مب الدورة املكثفة حوال املعلمني واملتعليمن يفأومن 
  :فيما يلياإلسالمي 

وعدد مرافقا،  ٦املرافقني وعدد علما، م ٦هذه الدورة املكثفة  يف علمنيوكان عدد امل
هذه . االبتدائييف املستوى  طالبا ١٦طالبا يف املستوى اإلعدادي و  ٢٩طالبا يعين  ٤٥ بالطال

الدورة ول عدد املعلمني واملتعلمني يف وفيما يلي جد. م ٢٠١٤البيانات مأخودة يف شهر فرباير 
  ١٢:غولوء سومنب مدورا-لعربية غولوءكز اللغة اراملكثفة مب
  
  
  
  
  

  ٣.٥ لاجلدو
  رة املكثفةعلمني واملرافقني يف الدول املجدو

  مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي
  هـ ١٤٣٤/١٤٣٥فترة اخلدمة 

  الوضيفة  األمساء  الرقم
  االبتدائيمعلم املطالعة يف املستوى   لياسأمحد ب   .١
  االبتدائييف املستوى  معلم القواعد  مشفق الرمحن   .٢
  االبتدائيمعلم احملادثة يف املستوى   حممد مرزوقي   .٣

                                                             
  .املرجع نفسه  ١٢



  عدديمعلم القواعد يف املستوى اإل  عبد احلميد   .٤

  معلم احملادثة يف املستوى اإلعددي  إمام فوراين   .٥
  اإلعددي معلم املطالعة يف املستوى  حممد لطفي الفارسي   .٦
  املرافق  ابن حجر   .٧
  املراق  أمحد فوزي   .٨
  املراق  عامل الدين   .٩

  املراق  حرليانتو .١٠
  املراق  أمحد عني اليقني أمراهللا .١١

  
  
  
  

  ٣.٦ل اجلدو
  رة املكثفةعلمني يف الدوتل املجدو

  مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي
  م ٢٠١٤فرباير يف شهر 

  عدد الطالب  املستوى  الرقم
  ٢٩  اإلعدادي   .١
  ١٦  االبتدائي   .٢

  ٤٥  اموع



  
  

ملعهد النقاية  ركز اللغة العربيةالدورة املكثفة مب تعليم اللغة العربية يفمنهج  -ب
 اإلسالمي

 األهداف التعليمية - ١

 كقراءة الدين يف هي لتفقه عموما إندونيسيا يف العربية اللغة تعليم أهداف
 يف العربية اللغة ولتطوير األخرى، الدينية وعلوم العربية اللغة وتفهيم كتب القرآن
  .ذلك وغري والسياسة واإلجتماعية والثقافة األدب على تشمل ميداا أوسع

 اللغة لتعليم الدراسي منهج يف إندونسيا الدينية الشؤون وزارة أثبتت وقد
 املنهج هذا من الباحثة نقلتها اليت العربية اللغة تعليم أهداف الباحثة تذكر وهنا، العربية

 يف ومتطورين قادرين الطالب يكون أن هي األهداف وهذا، منه باستنتاج الدراسي
 يكون أن ذلك وفوق، وجيدا صحيحا والكتابة والقراءة والكالم االستماع مهارة

 اللغة الطالب ويستخدم ووظيفتها ومعانيها أشكاهلا يف العربية اللغة فامهني الطالب
  .املتنوعة واحلاالت واحلاجات لألهداف إبكاريا صائبا العربية

العربية يف مركز اللغة  اللغة تعليم أهدافن أ": اللغة العربية قال مدير مركز
 العربية كامال لكي كثري منيف اللغة  إمكانات الطالب العلميةلتنمية العربية هي 

تعليم اللغة ر ن يتعلموا اللغة العربية ويتكلموا ا جيدا حىت يتطوأيريدون  الطالب
ةالدورأما األهداف التعليمية يف . را سريعاالعربية يف معهد النقاية اإلسالمي تطو 

 يف ةوالكتاب بالكالم وآرائهم أفكارهم تعبري على قادرين الطالب يكون أنهي  املكثفة



 الفصحى اللغة يف العربية نصوص فهم على قادرين الطالب ويكون العرية اللغة
  ١٣".والعصري

 أهداف أن العربية اللغة مركز مدير مع الباحثة ا قامت اليت املقابلة من انطالقا
يف اللغة  إمكانات الطالب العلميةلتنمية العربية يف مركز اللغة العربية هي  اللغة تعليم

ن يتعلموا اللغة العربية ويتكلموا ا جيدا حىت أيريدون  همالعربية كامال لكي كثري من
ر تعليميتطو ف ومن هذه األهدا. را سريعااللغة العربية يف معهد النقاية اإلسالمي تطو

 النقاية ملعهد العربية اللغة مبركز املكثفة ةالدور أهدافالعامة يظهر األهداف اخلاصة ك
 بالكالم وآرائهم أفكارهم تعبري على قادرين الطالب يكون أن :هي اإلسالمي و

 اللغة يف العربية نصوص فهم على قادرين الطالب ويكون العرية اللغة يف ةوالكتاب
  .والعصري الفصحى

 تعليم بأهداف اليفترق بعيدا املكثفة الدورة هذه يف العربية تعليم أهداف إن
  .الدراسي نهجامل يف العربية اللغة

 

 احملتوى التعليمي - ٢

 كزمبر الدورة املكثفة يف يكون الذي العربية اللغة تعليم يف العوامل من ملاع
ع ياملواض هنا الباحثة وقصدت ،التعليمي احملتوى هو اإلسالمي النقاية ملعهد العربية اللغة

 الدورة يف العربية اللغة لتعليم ع الدراسيةيواملواض. العربية اللغة تعليم يف الدراسية
  ١٤:كما يلي العربية اللغة مبركز املكثفة

  ٣.٧ل اجلدو
                                                             

  .٢٠١٤ فربيري ٣غولؤ، - ، غولؤمركز اللغة العربية األستاذ باسلي مقابلة مع مدير  ١٣
  .الوثيقة عن اخلطة الدراسية يف الدورة املكثفة مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمية  ١٤



  مادة احملادثة للمبتدئني يف الدراسية عياملواضل جدو
  مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي رة املكثفةالدويف 

  م ٢٠١٤فرباير يف شهر 
  د اللقاءعد  املوضوع  الرقم

  ١  التعارف   .١
  ٢  اليوم والشهر   .٢
  ٣  يف املعهد اإلسالمي   .٣
  ٤  يف البيت   .٤
  ٥  يف املدرسة واملكتبة   .٥
  ٦  يف املطبخ واملقصف   .٦
  ٧  يف السوق   .٧
  ٨  يف املزرعة   .٨

  

  ٣.٨ل اجلدو
  مادة املطالعة للمبتدئني يف الدراسية عياملواضل جدو

  مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي رة املكثفةالدويف 
  م ٢٠١٤فرباير يف شهر 

  عدد اللقاء  املوضوع  الرقم
  ١  التعارف   .١
  ٢  اللغة العربية   .٢
  ٣  هالترتُّ   .٣
  ٤  العوملة   .٤



  
  ٣.٩ل اجلدو

  مادة القواعد للمبتدئني يف الدراسية عياملواضل جدو
  مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي رة املكثفةالدويف 

  م ٢٠١٤فرباير يف شهر 
  عدد اللقاء  املوضوع  الرقم

  ١  حرف –فعل  –اسم    .١
  ٢  بناء جمهول –بناء معلوم    .٢
  ٣  نائب الفاعل –فاعل    .٣
  ٤  استفهام –ضمري    .٤
  ٥  مفعول –خرب  –مبتداء    .٥
  ٦  مجلة فعلية –مجلة امسية    .٦
  ٧  ظراف –متييز  –حال  –نعت    .٧
  ٨  )حتليل النصوص(التطبيق    .٨

  
  .االبتدائيع يف الفصل يع الدراسية للفصل اإلعدادي سواء كاملواضيأما املواض

تخدام الكتب الدراسية، والكتب الدراسية ع باسيتعليم وتطبيق هذه املواض
  ١٥:يف هذه الدورة املكثفة كما يلي واملطالعة والقواعد لربنامج احملادثة

                                                             
  .٢٠١٤ فربيري ١٠ غولؤ،-مبركز اللغة العربية، غولؤ مقابلة مع املدير واملعلمون يف الدورة املكثفة  ١٥



 حتت باهرون أمحد بن حسن السيد ألفه ،العربية باللغة ديثةاحل احملاورة الكتاب - ١
 لتعليم يستخدم الكتاب اهذ. احلسين املالكي علوي بن حممد السيد إشراف
 .احملادثة تعليم برنامج يف الكالم مهارة

 ألفه، )الثاين اجلزء( للمتوسط التطبيقية الطريقة على السهلة العربية الكتاب - ٢
 النقاية معهد يف العربية الغة ملركز املؤسس أكابر من وهو، أمري حمسني حممد

 تعليم برنامج يف والكتابة القراءة مهارة لتعليم يستخدم الكتاب هذا. اإلسالمي
 .املطالعة

 خمتار. د و، الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد .د ألفه، يديك بني العربية الكتاب - ٣
 بن حممد. د إشراف حتت فضل حممد اخلالق عبد حممد. د و، حسني الظاهر

 برنامج يف املهارات كل لتعليم يستخدم قد الكتاب هذ .الشيخ آل عبد الرمحن
 .واملطالعة احملادثة

نشر هذا الكتاب معهد . الكتاب اموعات اللغوية، ألفه مشتهر علي وردانا - ٤
 برنامج يف ه املعلميستخدمدار اللغة والدراسة اإلسالمية بنجائن مبكاسان، و 

  .القواعد تعليم
 

 الطرائق التعليمية - ٣

 اليت التعليمية طريقة باختالف اللغوية مهارات اكتساب يف اختالف يستلزم
الفصول إن كانت الطريقة سيئة وغري مناسبة يف استخدامها  املعلم يف يستخدمها

 الطالب فيكتسب وجديرة جيدة الطريقة كانت أن، باجليد يكتسبها فال للطالب
  .وسرعة بسهولة اللغوية املهارات



 والطريقة، والترمجة القواعد طريقة: أمهها، األجنبية اللغة تعليم يف طرائق هناك
، اإلتصالية التواصلية والطريقة، الشفهية السمعية والطريقة، القراءة وطريقة، املباشرة

 كثري أن وجتد املكثفة الدورة ميمعلّ مع باملقابلة الباحثة قامت بعد. اإلنتقائية والطريقة
 طريقة خيتارون ولكنهم، واختيارها التعليمية الطرائق عن النظريات اليعرفون منهم

 وخصائص، املعلم تعلمها اليت املادة طبيعة: منها كثرية سأس على تعتمد املناسبة التعليم
  .التعليم مستوى ونوع، الطالب منو

 قال. االبتدائيو اإلعدادي يف املستوى احملادثة برنامج معلم عند ذلك خيتلف
 املكثفة الدورة يف احملادثة برنامج يف تستخدم اليت طريقة أن": احملادثة برنامج معلم أحد

 الطريقة هذه. "وقل نظرا" طريقة  هي اإلسالمي النقاية ملعهد العربية اللغة مبركز
 من ومعدلة ةمأخوذ أمري، وهي حمسني يعين حممد املركز هلذا املؤسس أكابر من خمططة
  ١٦ .(Berlitz Method) برليتز بطريقة تسمى املشهورة التعليمية الطريقة

  :هي الطريقة هذه وخصائص
 عملية التعليم عدم استخدام اللغة األم يف 

 املعلم يستخدم الوسائل لشرح املفردات كالصور أو املرادف وأضدادها 

 يتكلم املعلم باللغة العربية وحيادث غالبا مع الطالب يف داخل الفصل وخارجه 

 اهلدف األول من تعليم اللغة العربية هو التواصل باللغة العربية 

 تعليم القواعد يف هذه الطريقة ال يعلم متعمقا 

  
 

                                                             
  .٢٠١٤ فربيري ١٠غولؤ، -، غولؤملركز اللغة العربية األستاذ حممد مرزوقي وإمام الفوراين  مقابلة مع معلم تعليم احملادثة يف الدورة املكثفة  ١٦



 الوسائل التعليمية - ٤

 اللغة معلمي مع الباحثة به قامت اليت واملقابلة الفصل يف املالحظة على بناء
 الدورة يف العربية اللغة تعليم يف املستخدمة التعليمية سائلالو عن والطالب العربية
  ١٧:هي املستخدمة التعليمية الوسائل أن ،العربية اللغة مبركز املكثفة
 العربية اللغة كتب - ١

 عملية يف أساسي ككتاب املكثفة الدورة يف العربية اللغة معلموا يستخدمها
 .التعليمي احملتوى عن البحث يف الكتب هذه الباحثة وذكرت. تعليمه

 بــنوافد يسمى العربية اللغة ملركز جريدة - ٢

 حول اخلرب عن النوافد يف واملوضوع. العربية اللغة مركز ينشرها اجلريدة هذه
 :وأساليب استخدامها كما يلي. اإلسالمي النقاية املعهد

 معهد يف حدث الذي شيئ كل عن أفكارهم يعرب ألن الطالب علمامل يأمر 
 الكتابة يف ويكتبه اإلسالمي النقاية

 النوافد إىل لريسلها اجليدة الكتابة وخيتار الطالب كتابات املعلم ينتخب ،
 .الكتابة مهارة تطوير الطالب ليحث يرجى

 العربية اللغة جمالت  - ٣

 الطالب ويرجى املطالعة تعليم برامج يف االت اللغة العربية املعلم يستخدم
 العربية اللغة يف الصحافة لغة ويفهموا عموما العربية نصوص يفهموا أن

  :أحدها االت هذه من تسلك اليت واألساليب. خصوصا
 فروق إىل الطالب املعلم ميقس 

                                                             
  .٢٠١٤ فربيري ٣غولؤ، -، غولؤملركز اللغة العربية الب يف الدورة املكثفةمقابلة مع املعلمون والط  ١٧



 الت املعلم يعطيجملة واحدة لفرقة. فرقة كل إىل ا 

 وترمجته بقراءته ويفهمه واحدا وعاموض خيتار ألن فرقة كل العلم يأمر 

 املعلم إىل الصعبة الكلمات يسئلوا أن يستطيعون الطالب 

 الوقت انتهاء وبعد ،املوضوع لشرح فرقة لكل املعلم بيرح. 

 العربية باللغة احملاورة أو املكاملة فيديوا - ٤

 العربية باللغة أفالم أو العرب أفالم - ٥

 الطالب ويرجى ،واملطالعة احملادثة برنامج يف الفيديوا أو األفالم علم يستخدمامل
 اليت واألساليب. وصحيحا جيدا العريب التعبريوعلى  العربة أخذ على لقدرة
  :كما يلي املشاهدة هذه من تسلك
 الشريط على العلم أعد 

 باللغة األفالم أو العرب األفالم أو املكاملة فيديوال على املعلم تسجيل 
 العربية

 جيدة مشاهدة الطالب مشاهدة 

 والعبارات ةبعالص الكلمات عن الطالب املعلم سأل، األفالم انتهاء بعد 
 .الفيديو أو األفالم مشاهدة عند الطالب وجدها اليت من والعربة اجليدة

  مصورة ورقة - ٦
 ،املفردات لشرح أواملطالعة احملادثة تعليم يف الوسائل هذه املعلم يستخدم
 وغري ،الطالب مفردات حفظ وتقدير ،الورقة يف يتصور عما األسئلة وإعطاء

 وقل أنظر بطريقة التعليم عملية يف مهااستخدا أكثر املصورة الورقة هذه. ذلك
  .املستوى كل يف
 



 األنشطة التعليمية - ٥

 اإلسالمي النقاية ملعهد العربية اللغة مبركز املكثفة ةالدور يف التعليمية األنشطة
 ،واملرافقة ،والقواعد ،واملطالعة ،احملادثة برنامج :وهي ،التعليم برامج مخسة من تتكون

  ١٨:يلي فيما الباحثة تشرح اخلمسة وهذه .تقدمي املهاراتو
 احملادثة برنامج - ١

  :إن املعلم يستخدم اخلطوات األتية
  مث قرأ الطالب الدعاء باجلماعةفتح املعلم التعليم 

  بعد اإلفتتاح، سأل املعلم إىل الطالب عن املفردات والعبارات القصرية اليت
 أعطاهم املعلم يف لقاء املاضي، فمن مل يستطيع أن جييب فعليه القيام

  مث شرح معانيها باملرادف كتب املعلم املفردات اجلديدة يف السبورة
اللغة يستخدم  املعلم ، ولكنأو بالصور يف اللغة العربية واملضادد

للطالب يف املستوى ( اإلندونيسية أحيانا إذا مل يفهمواها الطالب
 )اإلعدادي

 الطالب قراءة املعلم حىت فصح  م احلوار يف الكتاب املستخدم وقلّدقرأ املعل
 نطقهم

 بعد القراءة، شرح املعلم عن احلوار الذي قرأه 

 ،يعين أمر املعلم الطالب باحملاورة مع زمالئه  بعد فهم احلوار، مث التطبيق
 عما يتعلق باملوضوع

 إن وجد املشكالت أو املفردات الغربية فسأل إىل املعلم 

                                                             
  .٢٠١٤ فربيري غولؤ،-ملركز اللغة العربية، غولؤ مالحظة يف الفصل بربنامج تعليم اللغة العربية  ١٨



  التصحيح من املعلم إذا وجد املعلم الكلمة أو العبارة املخطئة يف أثناء
 احملاورة بعد التطبيق

 رهم حلفظها يف لقاء بعد انتهاء التطبيق، أعطى املعلم املفردات اجلديدة وأم
 القادم

  كما العادة، شجع املعلم ليتعلموا جبد وال خيافون يف اخلطأ إذا تكلمون
 باللغة العربية

 مث قراءة الدعاء باجلماعة. 

 املطالعةبرنامج  - ٢

 يستخدم املعلم فإن الفصل يف الباحثة به قامت اليت ظةاملالح على تأسس
 :اآلتية اخلطوات

 باجلماعة الدعاء الطالب قرأ مث املعلم فتح 

 ،املاضي لقاء يف املفردات عن الطالب علمامل سأل بعد اإلفتتاح 

  مثاملوضوع علمامل لوص  

 مال بسيطة من النصاملعلم املفردات اجلديدة وج طَقوأمر  مسيتعلّ الذي ن
 إىل الطالب لتقليده

 ،الكتاب يف النص يقرؤ أن بالالط املعلم أمر بعد أن ينطق الطالب طالقة 
 النص انتهى حىت تبادال

 اخلطيئة القراءة لماملع أصلح ،القراءة انتهاء بعد 

 النص عن املعلم شرح 

 املعلم إىل الطالب فسأل، ربيةالغ املفردات أو املشكالت وجد إن 



 اللغة إىل النص يترجم أن الطالب املعلم أمر، إجابة السؤال كل وبعد 
 يسيةناإلندو

 العربية باللغة عنه أسئلة الطالب املعلم أعطى، النص عن الطالب فهم بعد 

 اية ويف اللقاء ،حلفظها املفردات عشرة أعطاهم مث الطالب العلم بغي 
 جبد يتعلموا أن ميشجعه أن والبد املستقبل اللقاءبرنامج املرافقة ب يف

 .ونشاط

 القواعدبرنامج  - ٣

  :اآلتية اخلطوات يستخدم القواعدبرنامج  يف املعلم نإ
 باجلماعة الدعاء الطالب قرأ مث التعليم املعلم فتح 

 عنه لتذكريهم املاضي اللقاء يف املادة عن الطالب املعلم سأل 

 عنه لطالب إىل وشرح اللقاء هذا يف املادة املعلم أعطى مث 

 بواحد واحدا املادة من مثاال يأيت أن الطالب علمامل أمر 

 جيدا فهما عنه الطالب يفهم لكي املادة عن التدريبات املعلم عمل 

 اية يف اللقاء ،يف املشهورة نيةاألغ تغين أن دعى مث الطالب علمامل بغي 
 .العربية اللغة

 املرافقةبرنامج  - ٤

 برنامج من املادة التطبيق يعين وتطبيقها املادة تعميقل نشاطال هي املرافقة برنامج
  :يلي كما الربنامج هذه يف واخلطوات. والقواعد واملطالعة احملادثة
 الفصل يف االبتدائيو اإلعدادي املستوى من الطالب كل املرافق مجع 

 مرافق فرقة ولكل الفرق إىل مهموقس الواحد



 برنامج يف يتعلمون ما لتطبيق الطالب يرشد الذي الشحص هو املرافق 
 والقواعد واملطالعة احملادثة

 م حفظ ةالفرق كل يف الطالب ودعلقاء يف املعلم أعطاهم الذي مفردا 
 املرافق إىل املاضي

 املفردات من مجال يأيت الفرقة يف الطالب كل، اإليداع بعد 

 حفظ من مناسبا القصة إلقاء أو زمالئه مع احملادثة يعين ،التطبيق مث 
 الفرقة كل يف يعمل النشاط وهذه، مفردام

 يف كل الطالب ليتكلموا باللغة العربية  املرافق شجعال بد  اإلختتام يف
 .وقت مع زمالئه

  برنامج تقدمي املهارات - ٥
. العربية اللغة يف املهارات تنمية يف الطالب لتدريب النشاط هو املهارات تقدمي
 النباء راءةقو ،القصة وإلقاء ،كاخلطابة الطالب من التقدمي بشكل النشاط هذا

  .العربية اللغة باستعمال البد هكلّ الربنامج وهذا. وغريها ،والغناء ،والشعر
 

 التقومي يف التعليم - ٦

. مادرسهم على الطالب قدرة ملعرفة التعليم عملية يف مهم أمر هو التقومي
 يتأسس وإمنا ،فحسب املدروسة املعلومات فهم على الينحصر الطالب لنيل فاإلختبار

 من يرجى اليت باألهداف مناسبا والكتابة والقراءة والكالم االستماع فاءةبك أيضا
  .التعليم اية يف الطالب



 معلم كلو مدير مركز اللغة العربية مع الباحثة به قامت اليت املقابلة من انطالقا
 التقومي فإن ،املكثفة الدورة هذه يف العربية اللغة تعليم تقومي عن والطالب العربية اللغة

  ١٩:كما يلي
 اختبار التصنيف - ١

 الدورة يف مستوى الطالبهذا االختبار ينفذ قبل دخول الفصل لتثبيت 
ومن هذه االختبار، الطالب مقسمون إىل فصلني يعين الفصل . املكثفة

 .االبتدائيللمستوى اإلعدادي والفصل للمستوى 

 التسريع اختبار - ٢

 ونوع ،الشفهي االختبار نوع على الشهر نصف يف ذنفّي االختبار هذا
 وجييبها شفهيا أسئلة املعلم يعطى يعين واجلواب السؤال هو الشفهي االختبار
 طالقة ملعرفة هدفي األسلوب هذا. املرافق يعين هنا املعلم. مباشرة الطالب
 االختبار يف الناجحون والطالب. العربية باللغة الكالم يف وفصاحتهم الطالب

  .األعلى املستوى إىل ينتقلوا أن يستطيعون هم
  
  
 

  النهائي االختبار - ٣
 به يقوم احملادثة التقومي يف برنامج. فصلهم كل يف املعلمون ينفذه االختبار هذا

 يف الباحثة تحبث الشفهي االختبار ونوع ،الشفهي االختبار نوع على املعلم
 االختبار نوع على املعلم به يقوم املطالعة الربنامج يف التقومي .املاضي البحث

                                                             
  .٢٠١٤ فربيري غولؤ،-غولؤملركز اللغة العربية األستاذ بصيلي،  مقابلة مع املدير واملعلمون والطالب يف الدورة املكثفة  ١٩



 املعلم يعطي يعين الكتابة تأليف هو اإلنشائي االختبار ونوع ،اإلنشائي
 أو تأليفا الطالب يؤلف مث واحدا موضوعا واتارخي أن الطالب ويأمر املواضيع

. الكتابة مهارة يف الطالب قدرات ملعرفة يهدف األسلوب هذا. عنه إنشاء
 ،التحريري ختباراال نوع على العلم به يقوم القواعد نامجبر يف التقومي أما

 الطالب جييب مث الورقة يف أسئلة املعلم يعطي هو التحريري االجتبار ونوع
 اللغة القواعد فهم يف الطالب قدرات ملعرفة األسلوب ذا املعلم يهدف. افيه

  .االساسي العربية
 

 األنشطة بعد التقومي - ٧

 حبفلة تسمى األنشطة وهذه، التقومي بعد والطالب املعلم ا يقوم أنشطة هناك
 الفصول مجيع على وجيب. املكثفة الدورة طالب جلميع هنا االختتام وحفلة. االختتام

 باستعمال غريها أو املسراحي والتمثيل واخلطابة كالغناء، فنيا استعراضا يستعرض أن
 مدة طول وممتاز درجة أول يف يكون الذي من أيضا ينشر احلفلة هذه يف. العربية اللغة

 درسة يقعد احلفلة انتهاء وبعد. العربية اللغة مبركز املكثفة الدورة يف التعليم عملية
  ٢٠.الدورة هذا يف الربنامج آخر الربنامج وهذه، العربية الرتهة أو املقارنة
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 حتليل البيانات: املبحث الثاين

 اللغة العربية أهداف تعليم  - أ

 الطالب العلميةإمكانات لتنمية العربية يف مركز اللغة العربية هي  اللغة تعليم أهداف نإ
ن يتعلموا اللغة العربية ويتكلموا ا جيدا حىت أيريدون  هميف اللغة العربية كامال لكي كثري من

يتطوف العامة ومن هذه األهدا. را سريعار تعليم اللغة العربية يف معهد النقاية اإلسالمي تطو
اإلسالمي  النقاية ملعهد العربية اللغة مبركز املكثفة الدورة أهدافيظهر األهداف اخلاصة ك

 العرية اللغة يف ةوالكتاب بالكالم وآرائهم أفكارهم تعبري على قادرين الطالب يكون أن :وهي
  .والعصري الفصحى اللغة يف العربية نصوص فهم على قادرين الطالب ويكون



 بأهدافتلف كثريا اإلسالمي الخي النقاية ملعهد العربية اللغة مبركز املكثفة الدورة أهداف
اليت أثبتت وزارة الشؤون الدينية يف إندونيسيا، هذه  الدراسي نهجامل يف العربية اللغة تعليم

و  املكثفة الدورة أهداف كلها من األهداف الرئيسية يف تعليم اللغة العربية يعين هدافاأل
تماع يهدفان أن يكون الطالب قادرين ومتطورين يف مهارة االس الدراسي نهجامل يفاألهداف 

  .والكالم والقراءة والكتابة
متعلم اليت تبني أن  ٢١بعض النظريةالعربية مناسبا ب اللغة مبركز املكثفة الدورة أهدافو

ة يالكفا، وة االتصاليةيالكفا، وة اللغويةيهي الكفاوربية يسعى إىل حتقيق ثالثة أهداف، عاللغة ال
 .الثقافية

 اللغة العربية تعليمل احملتوى التعليمي -ب

 مبركزيف الدورة املكثفة  العربية اللغة عليملت الدراسية املواضيعهنا هو  التعليمي احملتوى
  :، وهيالعربية اللغة

  ٣.١٠ل اجلدو
  عد للمبتدئنيمادة احملادثة واملطالعة والقوا يف الدراسية املواضيعل جدو

  مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي رة املكثفةالدويف 
  املوضوع  الربنامج  الرقم

١.   

  برنامج احملادثة

  التعارف
  اليوم والشهر   .٢
  يف املعهد اإلسالمي   .٣
  يف البيت   .٤
  يف املدرسة واملكتبة   .٥
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  يف املطبخ واملقصف   .٦
  يف السوق   .٧
  يف املزرعة   .٨
٩.   

  برنامج املطالعة

  التعارف
  اللغة العربية   .١٠
  هالترتُّ   .١١
  العوملة   .١٢
١٣.   

  برنامج القواعد

  حرف –فعل  –اسم 
  بناء جمهول –بناء معلوم    .١٤
  نائب الفاعل –فاعل    .١٥
  استفهام –ضمري    .١٦
  مفعول –خرب  –مبتداء    .١٧
  مجلة فعلية –مجلة امسية    .١٨
  ظراف –متييز  –حال  –نعت    .١٩
  )حتليل النصوص(التطبيق    .٢٠

  
باستخدام الكتب الدراسية، والكتب الدراسية لربنامج  هاوتطبيقهذه املواضيع تعليم 

  :يف هذه الدورة املكثفة كما يلي احملادثة واملطالعة والقواعد
 العربية باللغة احلديثة احملاورة الكتاب - ١

 )الثاين اجلزء( للمتوسط التطبيقية الطريقة على السهلة العربية الكتاب - ٢

 يديك بني العربية الكتاب - ٣

  اللغويةالكتاب اموعات  - ٤
  



من أهم معايري اختيار احملتوى عند فؤاد حممد موسى يف كتابه علم املناهج انطالقا 
  :التربية، تستنبط الباحثة كما يلي

. حيقق األهداف التعليمية فيها لدورة املكثفةأن احملتوى التعليمي شامال يف هذه ا - ١
 الطالب يكون أن التعليمية يف الدورة املكثفة مبركز اللغة العربية هي واألهداف

 الطالب ويكون العرية اللغة يف والكتاب بالكالم وآرائهم أفكارهم تعبري على قادرين
تشتمل على  ، وهيوالعصري الفصحى اللغة يف العربية نصوص فهم على قادرين

يشتمل على أربعة  هافي أربعة مهارات يف تعليم اللغة العربية، واحملتوى التعليمي
 .اللغة العربية تعين مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة يف تعليم مهارات أيضا

صادق، ألن الكتب اليت يستخدمها  لدورة املكثفةشامال يف هذه ا أن احملتوى التعليمي - ٢
كل املعلم يف الدورة املكثفة هي كتب مشهور لتعليم اللغة العربية وألّفها مؤلفون 

 .الذين هم خرباء يف جماهلا

 الطالب يكون أنذو أمهية، يعين  لدورة املكثفةشامال يف هذه ا تعليميأن احملتوى ال - ٣
 قادرين الطالب ويكون العرية اللغة يف والكتاب بالكالم أفكارهم تعبري على قادرين

 .العربية نصوص فهم على

يرتبط بالواقع الثقايف الذي يعيشه  لدورة املكثفةشامال يف هذه ا أن احملتوى التعليمي - ٤
املوضوعات اليت مكتوبة يف اخلطة الدراسية مناسبا ببيئة الطالب اليت . الطالب

 .غلؤ سومنب-يعيشوا وهي يف معهد النقاية اإلسالمي غلؤ

يراعي ميول وحاجات وقدرات  لدورة املكثفةشامال يف هذه ا أن احملتوى التعليمي - ٥
يعين الكتب املستخدمة يف الدورة الكثفة لتعليم اللغة العربية  املواد الدراسية .الطالب

 هي من املواد املناسبة يف مرحلة الدورة، فاختيارها الزم أن تكون مناسبة ومالئمة
 . حباجات الطالب وقدرام ومراحلهم



يراعي الفروق الفردية بني الطالب،  لدورة املكثفةشامال يف هذه ا أن احملتوى التعليمي - ٦
 .ألن الكتب املشهور طبعا تم تلك األشياء وجتعلها أساسا يف صناعة الكتب

 طرائق تعليم اللغة العربية - ج

 يف الفصل أن الطريقة علمنيانطالقا من املالحظة واملقابلة اليت قامت ا الباحثة مع امل
 القواعد طريقةاملستخدمة يف الدورة املكثفة مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية الإلسالمي هي 

  ."نظر وقلا"طريقة و ،القراءة وطريقة ،والترمجة
  :يستخدم يف برنامج القواعد، تعين والترمجة القواعد طريقة

  صريحيعلّم املعلم القواعد النحوية للطالب بشكل 

  الشرح عن املادة مشروح باللغة اإلندونيسية واعطاء األمثلة هو بترمجة اللغة اإلندونيسية
 .إىل اللغة العربية أي مبقارنة تلك اللغتني

   

  :راءة يستخدم يف برنامج املطالعة، تعينالق طريقة
  ا وفهمها فهماجيدايتعلّم الطالب النصوص يف اللغة العربية من ناحية نطقها وقراء 

 يبدأ التعليم بإعطاء التدريب عن املهارة النطق واالستماع  اجلمل البسيطة من النص الذي 
 سيتعلّم

 ،جهريةً وجييب الطالب أسلة  بالكتا يف النص الطالبيقرأ  بعد أن ينطق الطالب طالقة
 .يف النص لتعزيز فهمهمٍ عنه

  يف الدورة الكثفة باستخدامهاهذه الطريقة وما خرج عن: 

  ذه الطريقة، يعطي املعلم أيضا تدريبا عن مهارة الكتابة ليحقق األهدافو
 .التعليمية يف هذه الدورة املكثفة

 



يف عملية " نظر وقلا"ليم احملادثة أنه يستخدم طريقة انطالقا من املقابلة مع معلم تع
 و ٢٢.باشرةامل ةطريقهي ال ربليتزال الطريقة، وربليتزال طريقة من ومعدلة مأخودةالتعليم، هي 

واستخدام . باشرةامل طريقةاسم اآلخر من ال" نظر وقلا"ذا تستخلص الباحثة أن طريقة 
  :يف برنامج احملادثة يعين " نظر وقلا" طريقة
  يف عملية التعليم اإلندونيسيةعدم استخدام اللغة 

 املضادديستخدم املعلم الوسائل لشرح املفردات كالصور أو املرادف و 

  التعليمعند  وقتالالطالب يف كثري  مع واألجوبة املعلم باألسئلةيقوم 

  الدورة الكثفةيف  استخدامهابهذه الطريقة وما خرج عن: 

  مل يفهمواالطالب يف املستوى اإلعدادي أحيانا يستخدم املعلم اللغة اإلندونيسية إذا 
 .مفردة جيدة

  

كثفة هنا تستطيع أن توصل إىل األهداف والطريقة املستخدمة يف هذه الدورة امل
 اللغة يف ةوالكتاب بالكالم وآرائهم أفكارهم تعبري على قادرين الطالب يكون أناملقررة، وهي 

هذه . والعصري الفصحى اللغة يف العربية نصوص فهم على قادرين الطالب ويكون العرية
األساسية يف تعليم اللغة العربية األهداف والطريقة املستخدمة كلها تشري إىل تطوير املهارات 

  .تعين مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة
 

 وسائل تعليم اللغة العربية -د
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 العربية اللغة مبركز املكثفة الدورة يف العربية اللغة تعليم يف املستخدمة التعليمية الوسائل
، العربية اللغة جمالت، وـنوافدب يسمى العربية اللغة ملركز جريدة، والعربية اللغة كتب: هي

  .مصورة ورقة، والعربية باللغة أفالم أو العرب أفالم، والعربية باللغة احملاورة أو املكاملة فيديواو
والوسائل التعليمية من أمر مهم يف عملية التعليم، ألن ا تستطيع أن تسهل املعلم يف 

تستطيع أن تكون سهلة وسرعة فهمها عملية التعليم  إيصال املعلومات إىل أذهان الطالب و
استخدام هذه الوسائل يف الدورة املكثفة يوفّق حباجة املعلم والطالب . بوجود الوسائل التعليمية

  .يف عملية التعليم
ميكن  عند نايف حممود معروف حباسيت السمع والبصر التعليمية ولصلة الوسائل

وتقسم الوسائل  .والوسائل السمعية البصرية تقسيمها إىل الوسائل البصرية والوسائل السمعية
  :التعليمية املستخدمة يف الدورة املكثفة كما يلي

 الوسائل  من مصورة وورقة العربية اللغة نوافد وجمالت العربية وجريدة اللغة كتب
 .البصرية

 الوسائل من  العربية باللغة أفالم أو العرب العربية وأفالم باللغة احملاورة أو املكاملة فيديوا
 .السمعية البصرية

  كالراديو والتسجيالت الصوتية ال تستخدم لتعليم اللغة العربية يف  الوسائل السمعيةأما
 .الدورة املكثفة هذه األيام

 

 التقومي يف تعليم اللغة العربية -هـ

ملركز اللغة العربية  املكثفة الدورة يف تقوميانطالقا من التحليل الذي تقوم به الباحثة أن ال
  : هو من حيث أهداف التنفيذ

 التصنيف اختبار - ١



املكثفة لكي ال جيلس الطالب مع  الدورة يف هذا االختبار ينفذ لتثبيت مستوى الطالب
وفوق ذلك لسهولة الطالب على فيفقد الدافعية واحلماس،  جمموعة أعلى من مستواهم

  .اشتراك عملية التعليم يف هذه الدورة
 االختبار التحصيلي - ٢

تعليمية يف الدورة املكثفة يعين  خبربة مرورهم بعد الطالب حيصله ما يقيسل االختبارهذا 
  ).التعليم(االختبارات اليت يقوم ا املعلمون يف امتحان اية الفصل 

  

  :أوقات التنفيذ هو/ من حيث خطوات  املكثفة الدورة هذه يف تقوميوال
 (Formative Test)االختبار التكويين  - ١

يعين ينفذ  الذي يكون يف أثناء الربنامج الدراسي الشفهي االختبار نوع علىهو االختبار 
 .مهارة الكالم يف برنامج احملادثة ميتعلهنا ملعرفة جناح عملية واهلدف . نصف الفصلييف 

 .األعلى املستوى إىل ينتقلوا أن يستطيعون هم االختبار يف الناجحون والطالب

  (Summative Test) االختبار النهائي - ٢

تبار الفصلي يف اية خااليعين  ة الربنامج الدراسييف اي يكون نهائيالختبار االوأما 
  .الكاملة يف الدورة املكثفة الفصل الدراسي يف نظام الفصول الدراسية

  
 به يقوم احملادثة االختبار النهائي يف برنامج. فصلهم كل يف املعلمون ينفذه االختبار هذا

 يف فصل املعلم به يقوم املطالعة ، واالختبار النهائي يف برنامجاحملادثة برنامج يف فصل املعلم
  .القواعد برنامج يف فصل املعلم به يقوم القواعد واالختبار النهائي يف برنامج ،املطالعة برنامج

  

  :هو) بةاإلجا(من حيث كيفية األداء  املكثفة الدورة هذه يف تقوميوال



  االختبار الكتايب - ١
وهي اليت تستخدم  .)Paper and Pencil Test(قد يسمى هذا االختبار باختبار حتريري 

ملعرفة التقدم الذي أحرزه دارسو اللغة العربية يف اكتساب املهارات والقدرات اللغوية عن 
  .طريق التعبري الكتايب كاإلنشاء واإلجابة عن األسئلة

ولكن قد وجدنا . الكتايب، أن السؤال واجلواب كالمها بالكتابةيف االختبار 
السؤال بالكالم ولكن اجلواب بالكتابة، واملعيار من هذا املشكلة هو وجود كيفية أداء أو 

  .اإلجابة
 ويأمر املواضيع املعلم يعطي يعين، املطالعة برنامج يف املعلم ينفذه االختبار هذا

 هذا وينفذ. عنه إنشاء أو تأليفا الطالب يؤلف مث واحدا موضوعا واتارخي أن الطالب
  .افيه الطالب جييب مث الورقة يف أسئلة املعلم يعطييعين  القواعد نامجبر يفأيضا  االختبار

  االختبار الشفوي - ٢
تستخدم ملعرفة التقدم الذي أحرزه دارسو اللغة العربية يف اكتساب  االختبار الشفوي

يف هذا االختبار كان السؤال . املهارات والقدرات اللغوية عن طريق التعبري الشفهي
واجلواب بالكالم، والعالقة بني هذا االختبار والكفاءة اللغوية ألن هذا االختبار يستخدم 

  .المة كفاءة الطالب يف مهارة الكملعرف
 وجييبها شفهيا أسئلة املعلم يعطى يعيناحملادثة،  برنامج يف املعلم ينفذه االختبار هذا

  .مباشرة الطالب
  

ومن جهة مادة االختبار اللغوي، أن اختبارات اللغة يف الدورة املكثفة يعين يف برنامج 
  :احملادثه واملطالعة والقواعد كله تقيس مهارات متنوعة، وهي

  احملادثهيف برنامج  



 فهم املسموع  -    النطق -

 التعبري الشفوي  -  املفردات -

 التهجئة -

 طالعةيف برنامج امل  
 فهم املقروء  -    النطق -

 الكتابة  -    القواعد -

 التلخيص  -  املفردات -

 الترمجة  -   التهجئة -

 اخلط -

 طالعةيف برنامج امل  
 الترمجة  -    القواعد -

  

 الدورة يفمن حتليل هذه االختبارات كله أن التقومي  ستنتج الباحثة استنتاجاوذا ت
طة ق املرجوة من اخلحيقو ينبغي قياسهيقيس ما  ملعهد النقاية اإلسالمي العربية اللغة مبركز املكثفة

  .مبا يرجى من الطالب الذي مكتوب يف األهداف التعليمية فيها أيضا مناسباالدراسية و
  

 مركز اللغة العربيةيف خصائص تعليم اللغة العربية  - و

املميزة خصائص تعليم اللغة العربية أن  الباحثةبه  تانطالقا من حتليل البيانات الذي قام
  :مبعهد النقاية اإلسالمي كما يلي يف مركز اللغة العربية

له تظلّ، وم اللغة العربية يف ظل معهد النقاية اإلسالميكز اللغة العربية هو مركز لتعلّرم - ١
 ،)PPA Latee(اليت يف  السلفي فقهوال، أحدها دار اللغة العربية يف املعهدمؤسسات لغوية 



وجملس اللغة  ،)PPA Lubangsa(لوبنجسا  يف وهيئة تنمية اللغة األجنبية قسم العربية
 PPA Lubangsa( نوبيةلوبنجسا اجليف وضة اللغة  ،)PPA Nirmala(نريماال  يف العربية

Selatan(وغريها ،. 

دورة مكثفة، فيها  األنشطة التعليمية يف برنامج العمل مبركز اللغة العربية هوأحد من  - ٢
برنامج احملادثة، واملطالعة، والقواعد، واملرافقة، وتقدمي املهارات للمستوى اإلعدادي 

التعليم يف الدورة املكثفة يقيم يف أثناء الشهر،  عملية. واملتوسط واملتقدمواإلبتدائي 
 .اإلسالمي النقاية معهدب يف هو الطال ومشتركها

 طريقة ، وهيمبركز اللغة العربية املكثفة الدورة يف احملادثة برنامج الطريقة املستخدمة يف - ٣
أمري،  حمسني يعين حممد املركز هلذا املؤسس أكابر من خمططة الطريقة هذه. "وقل انظر"

 Berlitz) برليتز  بطريقة تسمى املشهورة التعليمية الغربية الطريقة من ومعدلة مأخوذة وهي

Method). 

 اللغة عليملت املواضيع الدراسيةهو  ،العربية اللغة مبركز املكثفة الدورة يف احملتوى التعليمي - ٤
. يف مركز اللغة العربية جملس اإلستشارياليت صممها إدارة املركز حتت إشراف  العربية

ببيئة الطالب اليت يعيشوا يعين يف أن املواضيع شامال يرتبط بالواقع الثقايف و مناسبا 
 .غلؤ سومنب-معهد النقاية اإلسالمي غلؤ

اللغة العربية  اليت تدعم جناح تعليم األخرىالتعليمية وسوى الدورة املكثفة، هناك األنشطة  - ٥
 :كما يلي يف مركز اللغة العربية

مرة واحدة تعليم شهري، هو نشاط تعليم اللغة العربية بطريقة خاصة الذي ينفّذ )  أ
  .ضره ناطق عريب ومعلم اللغة العربية املشهورلكل شهر باستح

 ٢٧دورة مكثفة رمضانية، هي الدورة املكثفة اليت ينفّذ يف شهر رمضان حول ) ب
  .االختتام من هذه الدورة يعين بتعقيد احللقة العربية. يوما



من أجل تعليم اللغة احللقة العربية، وهي نشاط لقاء كل أعضاء مركز اللغة العربية ) ج
هذا . العربية الذي منسق على مريب املركز لتنمية مهارة الكالم بطريقة اادلة

  .ذ يف كل نصف الشهرالنشاط ينفّ
دراسة املقارنة، هذا النشاط يهدف التصال صلة الرحم وبناء العالقات بني هيئات ) د

اللغة العربية، وكذلك  اللغة العربية ووسيلةً لنيل طريقة جديدة يف تطوير تعليم
  .لتقومي عملية التعليم يف الدورة املكثفة مبركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي

وهي النشاط لفهم نصوص العربية مثل جملة ألو تدريبة مهارة اللغة العربية، ) و
  .إندونيسي ونصوص العربية األجرى

النشاط يهدف لزيادة معرفة املعلمني  ، هذهتوفيد املعلمني إىل تدريب اللغة العربية ) ه
  .عن الطرائق التعليمية الذي ينفّذ ملدة أسبوع واحد يف غضون الفترة الواحدة

لتسهيل تعليم  تأليف املواد التعليمية واملنهج الدراسية للدورة املكثفة، هذا النشاط) ز
  .اللغة العربية يف الدورة املكثفة بتحديد املواضيع اليت سيتم دراستها

، هي النشاط لتنمية مهارة اإلنشاء عند الطالب "النوافذ"و " الريان"طبعة الة ) ح
الذين يشتركون يف مركز اللغة العربية والطالب يف معهد النقاية اإلسالمي 

  .عموما

  
  
  
  

 



  رابعال الفصل
  نتائج البحث واملقترحات

  

 نتائج البحث -  أ

مبركز  يف الدورة املكثفةبعد أن عرضت الباحثة البيانات وحتليلها عن تعليم اللغة العربية 
من ناحية املنهج، قدمت الباحثة  غولؤ سومنب مدورا-عهد النقاية اإلسالمي غولؤاللغة العربية مل

  :كما يلينتائج هذا البحث 
 الطالب يكون أن، وهي ف اليت مكتوبة يف برنامج العملجيري باألهداالتعليم هنا  أن - ١

 الطالب ويكون يةبالعر اللغة يف ةوالكتاب بالكالم وآرائهم أفكارهم تعبري على قادرين
مناسبا  هدافوهذه األ .والعصري الفصحى اللغة يف العربية نصوص فهم على قادرين

هي وربية يسعى إىل حتقيق ثالثة أهداف، عمتعلم اللغة البعض النظرية اليت تبني أن ب
هذه الدورة  احملتوى التعليمي يف .الكفاية الثقافية، والكفاية االتصالية، والكفاية اللغوية

 باستخدام الكتب الدراسية املواضيعوتطبيق هذه  ،يف تعليمه الدراسية املواضيعهو  املكثفة
 الطريقة على السهلة العربية العربية، والكتاب باللغة احلديثة احملاورة الكتاب: وهي

يديك، والكتاب اموعات  بني العربية ، والكتاب)الثاين اجلزء( للمتوسط التطبيقية
وهذا احملتوى التعليمي شامال يف هذه الدورة املكثفة حيقق األهداف التعليمية  .اللغوية

الطريقة املستخدمة يف هذه الدورة املكثفة  .ويرتبط بالواقع الثقايف الذي يعيشه الطالب
انظر " طريقةالقراءة لتعليم املطالعة، و وطريقة ،والترمجة لتعليم القواعد القواعد طريقةهي 
هذه الطريقة املستخدمة  تطبيقها، يف طفيف احنراف إن كان هناكو. لتعليم احملادثة "وقل



ألن األهداف والطريقة املستخدمة كلها تشري إىل  تستطيع أن توصل إىل األهداف املقررة
ساسية يف تعليم اللغة العربية تعين مهارة االستماع والكالم والقراءة تطوير املهارات األ

 اللغة مبركز املكثفة الدورة يف العربية اللغة تعليم يف التعليمية ومن الوسائل .والكتابة
 بـنوافد، وجمالت يسمى العربية اللغة ملركز العربية، وجريدة اللغة كتب: هي العربية

 باللغة أفالم أو العرب العربية، وأفالم باللغة احملاورة أو املكاملة العربية، وفيديوا اللغة
استخدام هذه الوسائل يف الدورة املكثفة يوفّق حباجة املعلم . مصورة العربية، وورقة

املكثفة ملركز اللغة العربية من حيث  الدورة يف والتقومي .والطالب يف عملية التعليم
أوقات /ف واالختبار التحصيلي، ومن حيث خطواتالتصني اختبارهو  أهداف التنفيذ

 هو) اإلجابة(التنفيذ هو االختبار التكويين واالختبار النهائي، ومن حيث كيفية األداء 
يقيس ما ينبغي قياسه  املكثفة الدورة يف هذهوالتقومي . االختبار الشفويو االختبار الكتايب

 .األهداف التعليمية فيهاالذي مكتوب يف حيقق املرجوة من اخلطة الدراسية و

كز رمأن تعين  يف مركز اللغة العربية مبعهد النقاية اإلسالمي خصائص تعليم اللغة العربية - ٢
له مؤسسات تظلّو م اللغة العربية يف ظل معهد النقاية اإلسالمياللغة العربية هو مركز لتعلّ

أحد من األنشطة التعليمية يف برنامج العمل مبركز اللغة العربية هو دورة  .لغوية يف املعهد
احملتوى ". وقل انظر"طريقة بتسمى  يف تعليم احملادثة اصةـطريقة خمكثفة اليت جتري ب

هناك األنشطة و. اليت صممها إدارة املركز نفسها املواضيع الدراسيةهو  فيها التعليمي
تعليم شهري، ودورة هي  اللغة العربية يف املركز تعليمجناح اليت تدعم األخرى التعليمية 

توفيد مكثفة رمضانية، واحللقة العربية، ودراسة املقارنة، وتدريبة مهارة اللغة العربية، و
 تأليف املواد التعليمية واملنهج الدراسية للدورة املكثفة،و املعلمني إىل تدريب اللغة العربية،

 ".النوافذ" و" الريان"وطبعة الة 



 

 مقترحات البحث -ب

للمعلمني يف الدورة املكثفة، يرجى من معلمي اللغة العربية لترقية كفائتهم ومعرفتهم يف  - ١
جمال تعليم اللغة العربية خاصة يف احملتوى والطرائق والوسائل التعليمية والتقومي فيه لكي 

 .األهداف التعليمية املقررة فيها يستطيعوا أن حيققوا

اللغة العربية، يرجى من مركز اللغة العربية ملعهد النقاية اإلسالمي وباخلصوص من ملركز  - ٢
 .امللفات فيه لتسهيل البحث التايل يف مجع البيانات صفوف اإلدارة ليكمل

هلذا البحث، يرجى من هذا البحث أن تقام حبوث أخرى عن تعليم اللغة العربية من  - ٣
 .دة واملعارف الكثرية يف منهج تعليم اللغة العربيةناحية املنهج لزيادة املعلومات اجلدي

للباحث التايل، يرجى من الباحث التايل أن يقوم بإكمال هذا البحث اجلامعي وترجو  - ٤
  .الباحثة بأن يكون هذا البحث نافعا

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 



  

  
١ 

 

  قائمة املصادر واملراجع

  

 املصادر -  أ

  القرآن الكرمي
  احلديث الشريف

: يوكياكرتا. العصري" كرابياك"قاموس . أتابك علي وأمحد زهدي حمضر
  .م١٩٩٨موليت كريا كرافيكا، 

   .م١٩٩٧فوستاكا فروكريسيف، : سورابايا. قاموس املنور. أمحد ورشن منور
 .يئة املصرية العامة للكتاببال: مصر .القاموس احمليط .فريوز آبادي

  .م١٩٩٧/ه١٣٩٧
 

 املراجع العربية - ب

دار املعارف، : مصر(الطبعة الثالثة، املنهج وعناصره، إبراهيم بسيوين عمرية، 
  ).م١٩٩١

. مؤسسة الرسالة لبنان: مصر. الكليات .بو البقاء بن موسى احلسين الكفويأ
  .ـه١٤١٩ ،م١٩٩٢

لسان  .أبو الفاضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور االفربقي املصري
  .ـه١٤١٤ .دار صادر: بريوت .العرب

 .البيئة املصرية العامة للكتاب: مصر .اخلصائص .بو الفتح عثمان بن جينأ
  .م ١٩٧٦ ،ـه ١٤١٦



  

  
٢ 

 

: الرياض .املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها .أمحد فؤاد حممود عليان
  .بدون السنة .دار السالم

مية احلكومية مطبعة اجلامعة اإلسال: ماالنج .فقه اللغة العربية .أوريل حبر الدين
  .ـه٢٠٠٩. ماالنج

 .حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء: مهارات التدريس  .ر الدينأوريل حب
. إلسالمية احلكوميةمطبع جامعة موالنا مالك إبراهيم ا: ماالنج
  .م٢٠١١

 جامعة دار: أمدرمان .وتأصيلها املناهج يف دراسات .احلسن الرحن عبد حسن
  .السنة دونب .والنشر للطباعة اإلسالمية أمدرمان

: الكويت .وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم .حسني محدي الطوجي
  .م١٩٨٧ .دار القلم

 األسس، العناصر، املفهوم،: املناهج .املفىت أمني وحممد الوكيل أمحد حلمي
  .م١٩٩٨ .املصرية االجنلو مكتبة: القاهرة .التطوير التنظيمات،

 .دار الغصون: لبنان .علم اللغة االجتماعي عند العرب .ناهرالدكتور هاري 
  .م١٩٩٨

: الرياض .البحث العلمي مفهومه، أدواته، أساليبه .ذوقان عبيدات وأخرون
  .ـه١٤١٦. مة للنشر والتوزيعدار أسا

منشورات : مصر .اللغة العربية لغري الناطقني اتعليم  .رشدي أمحد طعيمة
  .م١٩٨٩ .لتربية والعلوم والثقافة إيسيسكواملنظمة اإلسالمية ل



  

  
٣ 

 

: القاهرة .مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي .رشدي أمحد طعيمة
  .م١٩٩٨. ر الفكر العرىبدا

مكة  .املراجع يف اللغة العربية للناطقني للغات أخرى .رشيدي أمحد طبيعة
 .م١٩٨٦. جامعة أم القرى: مةاملكر

 .دراسات يف املناهج واألساليب العامة .و هشام عامر عثبان صاح دباب هدي
  .م١٩٨٧. عة والنشر والتوزيعدار املفكر للطبا: عمان

 .إضاءت ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا .عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان
  .م٢٠١١ .اللمك فهذا الوطنية أثناء النشر فهرسة مكتبة: الرياض

دروس الدراسات التدربية ملعلمي  .إبرهيم الفوزان وزمالؤهلرمحن بن عبد ا
قف اإلسالمي ومشروع مؤسسة الو .اللغة العربية لغري الناطقني ا

  .هـ١٤٢٨. للجميع
: لرياضا .دليل تدريس اللغة العربية يف مناهج التعليم العام .غازي مفلح

  .م٢٠٠٧. مكتبة الرشد
. ار الكلمة للنشر والتوزيعد: مصر .علم املناهج التربية .فؤاد حممد موسى

  .م٢٠٠٧
 .يئة املصرية العامة للكتاببال: مصر .القاموس احمليط .فريوز آبادي

  .م١٩٩٧/ـه١٣٩٧
عمادة شؤون املكتبات جامعة : الرياض .اختبارات اللغة .حممد اخلالق حممد

 .م١٩٩٦. امللك سعود

 .١٩٨٧ .دور الطبع: الرياض .أساليب تدريس اللغة العربية .ويلخلحممد علي ا



  

  
٤ 

 

 .دار الفالح: األردن .الطبعة األوىلاالختبارات التحصيلية،  .حممد علي اخلويل
  .م١٩٩٨

  .م٢٠٠٠ .دار الفالح: األردن .االختبارات اللغوية .حممد علي اخلويل
 .م٢٠٠٧. مطبعة دار السالم: ركونتو .التربية والتعليم .سونحممد ي

لغة لاملعينات البصرية يف تعليم ا .الصديق عبد اهللا اعيل صيين وعمرمسحممود إ
  .بدون السنة. جامعة مللك سعود: الرياض .العربية

طرائق تدريس اللغة العربية لغري  .حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة
 ربية والعلوم منشورات املنظمة اإلسالمية للت: إيسيسكو .االناطقني

 .م٢٠٠٣ .والثقافة

دار : روكوكنتور فنو .التربية العلمية يف التدريس .وقاسم بكري حممود يونس
  .م٢٠٠٣ .السالم للطباعة والنشر

دار : تبريو .خصائص العربية وطرائق تدريسها .نايف حممود معروف
  .م١٩٩٨ .النفائس

مطبعة جامعة : ماالنج .لغري الناطقني ا –لتعليم املهارات اللغوية  .نورهادي
  .م٢٠١١. اإلسالمية احلكومية إبراهيمموالنا مالك 

املنهج الدارسي يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية  .إلفا زرقية
اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  ،البحث اجلامعي .احلكومية بباتو

  .م٢٠١٢ احلكومية ماالنج،
موالنا مالك  اجلامعة، البحث اجلامعي .تعليم مهارة الكالم .حممد سبطي خباري

  .م ٢٠١٢.اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيم



  

  
٥ 

 

البحث اجلامعي، جامعة موالنا  .طريقة تعليم اللغة العربية .نيلى كرنياسيه
  .م٢٠١٣. ة ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي
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Pedoman wawancara penelitian 

 

 Kepada Pimpinan Markaz Lughah Arabiyah 
 

1. Bagaimana proses berdirinya Markaz Lughah Arabiyah di Pesantren 

Annuqayah ini, dan siapa saja yang berperan dalam mendirikannya? 

2. Bagaimana gambaran umum mengenai pembelajaran bahasa Arab di 

Markaz Lughah Arabiyah? 

3. Prestasi apa saja yang sudah diraih oleh utusan Markaz Lughah Arabiyah? 

4. Bagaimanakah cara mengajarkan 4 keterampilan dalam bahasa arab, 

diajarkan secara terpadu atau terpisah? 

5. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di Markaz Lughah Arabiyah secara 

umum? 

6. Bahan ajar apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Markaz Lughah Arabiyah? 

7. (secara umum) Materi apa saja yang diajarkan? 

8. (secara umum) Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab di Markaz Lughah Arabiyah? 

9. (secara umum) Media apa yang digunakan pada pembelajaran bahasa Arab 

di Markaz Lughah Arabiyah? 

10. (secara umum) Evaluasi apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab di Markaz Lughah Arabiyah? 

11. Berapa kali tatap muka pembelajaran dilaksanakan tiap minggunya? 

12. Adakah waktu khusus untuk mengembangkan keterampilan tertentu selain 

di waktu tersebut? 

13. Adakah suatu hal, misalnya program unggulan, yang dimiliki Markaz 

Lughah Arabiyah (yang membedakannya dengan Lembaga pembelajaran 

bahasa Arab lainnya)? 
 

 

 

 

 

 



 Kepada Ustadz pengajar di Markaz al-Lughah al-Arabiyah 
 

1. Bahan ajar (buku, kitab, majalah, dll) apa yang Anda gunakan dalam 

pembelajaran yang anda laksanakan? 

2. Materi apa saja yang diajarkan? 

3. Metode apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran yang anda 

laksanakan? 

4. Media apa yang (pernah) Anda gunakan pada pembelajaran? Dan 

bagaimana prosedur penggunaannya? 

5. Bagaimana anda mengevaluasi peserta dalam pembelajaran yang anda 

laksanakan? 

6. Bagaimana langkah2 anda di kelas dalam mengajarkan sebuah materi? 

(Langkah2/prosedur pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas) 

 



  PROGRAM KERJA 
PENGURUS MARKAZ AL-LUGHAH AL-ARABIYAH 

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH 
MASA BAKTI 1434/1435 H. 

 
DEPARTEMEN: TA’LIEM WA DIROSAH                    KOORDINATOR: IMAM  FAURONI  
NO. PROGRAM 

KERJA 
URAIAN 

KEGIATAN 
TARGET DANA WAKTU PENJAB KET. KUALITATIF KUANTITATIF SUMBER NOMINAL 

01 

 
 
 

Meningkatkan 
potensi santri dalam 
memahami teks-teks 
arab, baik yang fusha 

maupun bahasa 
pers/kontemporer, 
sekaligus sebagai 

motivasi  santri  agar 
terbiasa berbicara 

dengan bahasa arab 

Dauroh  
Mukattsafah 

 
 
 

Ta’lim syahrii 
 
 
 

Dauroh 
Romadhoniyah 

 
 
 
 
 

Dirasatul 
muqaranah 

Agar santri mampu 
bercakap-cakap dengan 

bahasa arab 
 

Meningkatnya 
kecakapan santri dalam 

bahasa arab 
 

Terciptanya 
kemampuan santri 

dal١am berbahasa arab 
 
 
 

Santri termotivasi untuk 
belajar dan mendalami 

bahasa arab 

Santri terdaftar 
 
 
 

Anggota tetap 
(terdaftar) dan tidak 

tetap 
(Putra-Putri) 

 
Santri dan non 
santri terdaftar 

 
 
 

Peserta daurah atau 
santri terdaftar 

Kas 
Pesantren*) 

 
 

Kas 
Pesantren*) 

 
 
 

Kas 
Pesantren*) 

dan 
kontribusi 

peserta 
 

Kas 
Pesantren*) 

dan 
kontribusi 

peserta 

700.000 
 
 
 

3.900.000 
 
 
 
 

11.000.000 
 
 
 
 

7.000.000 
 

Februari/ke-4 
 
 
 

April/ke-4 
 
 
 

Juli 
Minggu ke-1 

 
 
 
 

Maret/ke-4 

Imam 
Fauroni 

 
 
 

Humaidi 
 
 
 

Ach. Ainul 
Yaqin 

Amrullah 
 
 
 

Imam 
Fauroni 

 

 
 
 
 

Tiap bulan 
hari Jum’at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02 

Mengembangkan 
kemampuan pengurus 

dalam memahami 
bahasa pers sekaligus 

mencetak tenaga 
pengajar yang 

profesional 

Jasa terjemah 
dan pembuatan 

makalah 

 
Membiasakan lahjah & 
tarkiib yang indah dan 

benar 

 
Pengurus markaz al-
Lughah al-Arabiyah 

 

 
 
 

 Kondisional Humaidi  

03 
Manyediakan buku 

panduan materi 
bahasa arab 

Membuat buku 
Materi 

Pembelajaran 
Markaz 

 
 
 

Menyusun 
silabus daurah 

Tersedianya buku 
panduan yang bisa 
diajarkan terhadap 

anggota kursus 
 

Terciptanya KBM 
yang sistematis dan 

efektif 

Pengurus Markaz 
serta orang-orang 
yang kompeten 

dalam ta’lif/insya’ 
 

Pengajar dan 
peserta didik 

Kas 
Pesantren*) 

dan 
kontribusi 

peserta 
 

Kas 
pesantren*) 

1.000.000 
 
 
 
 

100.000 

April 
/Ke-3 

 
 
 

Februari 
/ke-3 

 
 

Ach. Ainul 
Yaqin 

Amrullah 
 
 

Humaidi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PROGRAM KERJA 
PENGURUS MARKAZ AL-LUGHAH AL-ARABIYAH 

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH 
MASA BAKTI 1433/1434 H. 

 
DEPARTEMEN: TAHRIK WA AL-TASYJIE’                  KOORDINATOR: ALIMUDDIN 
NO. PROGRAM 

KERJA 
URAIAN 

KEGIATAN 
TARGET DANA WAKTU PENJAB KET. KUALITATIF KUANTITATIF SUMBER NOMINAL 

01 

meningkatkan 
ghiroh atau himmah 
santri dalam belajar 

bahasa Arab 

Al-Halaqah 
Al-Arabiyah 

 
 
 
 

Tadribah 
Maharatillughah 

al- Arabiyah 
 
 

 

Terciptanya 
kemampuan santri 

dalam berdebat bahasa 
arab dengan baik 

 
 

Terassaahnya 
keterampilan  santri 

dalam berbahasa Arab 

Diikuti maksimal 10 
delegasi dari lembaga 

bahasa arab di 
masing-masing 

daerah 
 

Santri terdaftar 
 
 

Kas 
Pesantren*) 

 
 
 
 

Kas 
pesantren*) 

Rp.300.000 
 
 
 
 
 

Rp. 200.000 
 

Maret 
/ ke-2 

 
 
 
 

Maret 
/ ke-3 

Abd. 
Hamid 

 
 
 
 

Ach. Fauzi 
 

1 x 3 
minggu 

02 

Meningkatkan 
kwalitas pengurus  
markaz al-lughah 

al-arabiyah 

 
Pendelegasian 

pelatihan bahasa 
arab 

Meningkatkan 
kemampuan pengurus 

markaz 

 
Pengurus markaz 

Kas 
pesantren*) 

Rp. 
4..000.000 

 
kondisional 

 

 
Alimuddin 

 
 

 
 
 
 
 
 



PROGRAM KERJA 
PENGURUS MARKAZ AL-LUGHAH AL-ARABIYAH 

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH 
MASA BAKTI 1433/1434 H. 

 
DEPARTEMEN:AL-  ISHDAR WA AL-SHOHAFI                      KOORDINATOR: HERLIYANTO 

NO. PROGRAM 
KERJA URAIAN KEGIATAN 

TARGET DANA 
WAKTU PENJAB KET. KUALITATIF KUANTITATIF SUMBER NOMINAL 

01 

Memfasilitasi 
santri dalam 

mengembangkan 
skillnya dibidang 

ta’lif dengan 
bahasa arab 

Menerbitkan Majalah 
Ar- Royyan 

 
 
 
 
 

Menerbitkan Nawafidz 
 
 
 
 
 

Tersedianya media 
kreasi bagi santri 

yang berminat dalam 
belajar bahasa arab 

 
 

Terwujudnya 
persaingan sehat 

antar lembaga bahasa 
arab di Annuqayah 

dalam hal tulis-
menulis 

Santri dalam 
maupun luar 
Annuqayah 

 
 
 

Pengurus 
maupun anggota 
Lembaga Bahasa 
Arab tiap daerah 

Kas 
Pesantren*) 

 
 
 
 

Kas 
Pesantren*) 

3.350.000 
 
 
 
 
 

1.800.000 

 
April 

Minggu ke-
2 
 
 
 
 

November 
Minggu ke-

3 

Abdurrahman 
junaidi 

 
 
 
 

Herliyanto 

 

02 
Menambah 
wawasan 

pengurus Markaz 

Membuat id card 
reporter(nawafidz & 

Ar Royyan) 
 

Adanya tanda 
pengenal crew Crew Kas 

Pesantren*) Rp. 60.000 Desember 
\Ke-2 

Herliyanto 
  

 
 



PROGRAM KERJA 
PENGURUS MARKAZ AL-LUGHAH AL-ARABIYAH 

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH 
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR 

MASA BAKTI 1434/1435 H. 
PENGURUS  YAWMIYAH 

NO PROGRAM KERJA URAIAN 
KEGIATAN 

TARGET DANA WAKTU PENJAB KET. KUALITATIF KIANTITATIF SUMBER NOMINAL 

01 

Menyegarkan kembali 
kinerja Pengurus 

Markas, serta 
meningkatkan 

koordinasi dengan 
Pengurus Lembaga 
Bahasa Arab di tiap 

daerah 

Iftitah al_Baramij 

 
Sebagai Start dalam 

merealisasikan Program 
Kerja (Proker) Markas 

 

Seluruh Santri 
Lembaga Bahasa 
Arab tiap daerah 

Kas 
pesantren Rp.4.000.000 November/ 

ke-3 A. Basili  

 
Menyediakan 

tenaga pengajar 
 

Berkembangnya bahasa 
arab di tiap daerah 

 
Daerah yang 

membutuhkan 
 

Kas 
pesantren Rp.120.000 Januari/ke-

4 
M. Luthfi 
 al Farisi  

 
Pembuatan 

Seragam untuk 
pengurus Baru 

 

Keseragaman amtar 
pengurs 

Semua pengurus baru 
pengutus baru 

 
Sumbangan 

pengurus 
baru 

 

Rp.1.100.000 Maret/ 
ke-3 Febriyansyah  

02 
Pembenahan 

Administrasi & Fasilitas 
Kantor 

Membuat Bank 
Data dan Struktur 
Pengurus Markas 

 
Adanya kemudahan 
dalam menampung 
informasi-informasi 

penting, serta sebagai 
dokumentasi Markas 

 

Fasilitas Kantor Kas 
Pesantren*) Rp.200.000 Maret/ 

Ke-4 
M. Luthfi 
al Farisi  

Membuat sertifikat 
pengurus 

 
Sebagai penghargaan 
bagi pengurus markaz 

masa khidmad 

Seluruh 
pengurusMarkas 

Kas 
Pesantren*) Rp.125.000 Maret/ 

ke-2 
M. Luthfi 
 al Farisi  



1433/1434 H 
 

Membuat buku 
agenda Surat 

 
Terwujudnya ketertiban 

dalam administrasi, 
khususnya dalam 

mengarsip surat-surat 
 

Administrasi Markas Kas 
Pesantren*) Rp.30.000 Maret/ 

ke-1 
M. Luthfi 
 al Farisi  

Menyusun 
AD/ART 

 
Adanya panduan dasar 
dalam berorganisasi 

 
 

Administrasi Markas Kas 
Pesantren*) Rp.50.000 April/ke-1 A. Basili  

03 

 
Memaksimalkan 

vasiliditas pengelolaan 
keuangan 

 

Membuat laporan 
neraca keuangan 

Adanya informasi yang 
menyangkut tentang 

posisi keuangan Markas 

Seluruh pemasukan 
dan pengeluaran 

keuangan 
 - Maret/ 

ke-4 Febriyansyah 
1 
bulan 
1x 

  Istighosah 

 
Adnya peningkatan 

spiritualitas & 
kebersamaan pengurus 

markaz 
 

Seluruh pengurus 
Markas 

Kas 
Pesantren*) - Februari/ 

ke-4 
M. Luthfi  
al-Farisi 

1 
bulan 

1x 

05 

Membangun hubungan 
emosional antara 
pengurus Markas 

&alumni 

Reuni Alumni 

 
Terciptanya hubungan 
emosional yang kuat 

antara pengurus Markas 
dan alumni 

 

Seluruh Alumni 
Markas 

 

Kas 
Pesantren*) Rp.1.500.000 September/ 

ke-1 Febriyansyah  

06 Menjaga efektifitas 
kinerja pengurus markas Rapat Evaluasi 

 
Terwujudnya 

maksimalisasi kinerja 
pengurus Markas 

 

Seluruh pengurus 
Markas 

 

Kas 
Pesantren*) 

Rp.100.000 
 

November/ 
ke-4 A. Basili 

1 
bulan 

1x  



Mahrojan al-
Lughah al-

Arobiyah(MLA) 

Sebagai bahan evaluasi 
perkembangan B.Arab 

bagi santri 
PP.Annuqayah di setiap 

Daerah 

 
Seluruh pengurus 

Markas dan sebagian 
pengurus Lembaga 
Bahasa Arab tiap 

daerah 
 

Kas 
Pesantren*) Rp.9.000.000 September/ 

ke-1 
M. Luthfi  
al-Farisi  

07 

mengasah potentsi dan 
mental santri dalam 
berkompetisi di luar 

Annuqayah 

Pendelegasian 
Peserta Lomba ke 
Luar Annuqayah 

 
Sebagai tolak ukur 
kemampuansantri 
annuqayah di luar 
pesantren &bahan 
motivasi kedepan 

 

Pengurus markaz 
atau santri potensial 

 

Kas 
pesantren*) 

 

Rp8.000.000. 
 

Kondisional 
 A. Basili  

08  Membuat profil 
Markaz 

Adanya selayang 
pandang markaz dalam 
bentuk dokumen atau 

File 

Sejarah Markaz dan 
pengurusnya 

Kas 
pesantren*) 

 
Rp. 300.000 April Ke-3   
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  غلؤ سومنب-غلؤ ٢شارع مقام لوان رقم :         العنوان
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٣  غلؤ سومنب-النقاية غلؤ ١ للبنات املتوسطة املدرسة   .٣
  ٢٠٠٩-٢٠٠٦  غلؤ سومنب-النقاية غلؤ للبنات ١ الثانوية املدرسة   .٤

٥.   

 التربيةعلوم  كلية يف العربية اللغة تعليم قسم سرجانا
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة والتعليم

  جماالن

٢٠١٤-٢٠١٠  
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