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 أ 
 

 الموافقة واالعتماد من لجنة المناقشة
تطوير منهج تعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص لتعليم إن رسالة املاجستري حتت العنوان: 

، اليت أعدها جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج اللغة العربية
 الطالب:

 : تائب مغفور االسم
 12790090رقم الستجيل : 

قد دافع الطالب عن هذه الرسالة أمام جملس املناقشة ويقر قبوهلا شرطا للحصول على 
 م.  2015أغسطس  20، األربعاءدرجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

 ويتكون جملس املناقشة من السادات:
 رئيسا مناقشا    الدكتور أمحد مزكي،

 _________________196904251998031002رقم التوظيف: 
 مناقشة أساسية    الدكتور أمي حممودة

 _________________196810081994032004رقم التوظيف: 
 مشرفا مناقشا   الدكتور حممد عبد احلميد

197302011998031007 رقم التوظيف:
 _________________ 

 مشرفا مناقشا    الدكتور أوريل حبر الدين
 _________________197202122003121003 رقم التوظيف:

 اعتماد
 مدير الدراسات العليا

 
 األستاذ الدكتور بحار الدين

  195612311983031032رقم التوظيف:



 

 ب 
 

 استهالل
 

 قال اهلل تعالى:
 
 

 (2:يوسف) "ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  "
 
 

 

  



 

 ج 
 

 اإلهداء
 ى:إل هذه رسالة الماجستيرأهدي 

والدي إحسان ووالدتي ليلك خمسة الذين قد دالّني إلى هذه اللغة 
 وصلت إلى هذه الغاية وبالتوفيق من اهلل العربية والذي بسببهما

 
 وزوجتي المحبوبة التي تقف بجانبي كل وقت وحتى مماتي

 وولدي عزام متقن العلوم ثمرة قلبي
 

اني منذ وأختي لؤلؤ أليفة وأخي محمد مختار مبارك الذي رافق
 صغري

 
 
 
 



 

 د 
 

 كلمة الشكر والتقدير
هلل الشكر واحلمد على ما قد وّفر لنا من نعمه املستمرة، هو املستعان يف مجيع 

، ونرجو هذه رسالة املاجسترياألمور، هو الذي يرزقنا بالعلم، ولوال بسببه ملا أمتمت 
 توفيقه يف حياتنا الفانية.

بذل جهد، وتفكري عميق، وإبداع بعد  هذه رسالة املاجستريلقد متت كتابة 
اآلراء. وإمتامها ليس بسبب جهدي وحده، وإمنا مبسامهة اآلخرين الذين ساعدوين 

 بالعمل أو بالرأي أو بالتشجيع أو بالدعاء وغريها. فأبلغ شكري وتقديري إىل:

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهارجو، مدير جامعة موالنا مالك  .1
 ة احلكومية مباالنج.إبراهيم اإلسالمي

كلية الدراسات العليا السابق لعميد الفضيلة األستاذ الدكتور احلاج مهيمن،  .2
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

، عميد كلية الدراسات العليا جامعة حبار الدينفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .3
 مباالنج.موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

فضيلة الدكتور احلاج ولدانا وركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  .4
 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

والدكتور  املشرف األول بصفتهاملاجستري،  عبد احلميدفضيلة الدكتور احلاج  .5
يف كتابة هذه على الباحث  اأشرف انذللا احلاج أوريل حبر الدين املاجستري 

 .ما وصربمهاومعلوماهت ماالرسالة بكل علومه
الباحث  ىالذي قد أعطفضيلة الدكتور احلاج شهداء صاحل املاجستري  .6

 قرتحات على املنهج املصمم.املالحظات واال



 

 ه 
 

فضيلة الدكتور احلاج مفتاح اهلدى املاجستري بصفته رئيس مركز اللغات الذي  .7
 املعلومات لتطوير هذا املنهج.وّفر يل 

والدّي اللذان قد شجعاين لطلب العلم، وبسبب جهدمها وحبهما أصل إىل  .8
 هذه الغاية.

زوجيت احملبوبة اليت شجعتين عند كسلي وسلتين عند حرييت أثناء كتابة هذه  .9
 الرسالة.

تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم ل اخلاصمدرسي الربنامج  .10
 المية احلكومية ماالنجاإلس

أصدقائي طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف نفس املرحلة معي. نفع اهلل  .11
 بعلومكم.

 والذين مل أستطع ذكرهم واحدا فواحد هنا. .12

 جزاكم اهلل أحسن اجلزاء ويسهل لكم أموركم ويوافقكم يف حياتكم.
 
 
 

 الباحث

  



 

 و 
 

 موافقة المشرف
 

 اليت أعدها الطالب:بعد االطالع على رسالة املاجستري 
 تائب مغفور:    االسم

 12720090:  رقم التسجيل
  تطوير منهج تعليم اللغة العربية للبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية:   العنوان

 ماالنجبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ب
 على تقدميها إىل جملس املناقشة. انوافق املشرف

 2015 سأغسط 17 ماالنج،
 املشرف األول،

 
 محمد عبد الحميدالدكتور 

 197302011998031007رقم التوظيف: 
 2015 أغسطس 17ماالنج، 

 املشرف الثاين،
 
 

 أوريل بحر الدينالدكتور 
 197202122003121003 رقم التوظيف:

 االعتماد
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

 
 الدكتور ولدانا وركاديناتا

  197003191998031001رقم التوظيف: 



 

 ز 
 

 باحثإقرار ال

 
 أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت: 

 تائب مغفور:  االسم الكامل
 12720090:  رقم التسجيل

  تطوير منهج تعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
 جراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجبامعة موالنا مالك إب

 
 لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةالة اليت حضرهتا لتوفري شرط أقرر بأن هذه الرس

  :عنوانحتت جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج الدراسات العليا  كلية

  تطوير منهج تعليم اللغة العربية للبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية
 مية الحكومية بماالنجبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال

 
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخرر. وإذا ادعرى أحرد اسرتقباال 
أهنا مرن تأليفره وتبرهن أهنرا فعرال ليسرت مرن حبثري فأنرا أحتمرل املسرذولية  علرى ذلرك، ولرن تكرون 

لرررك إبرررراهيم  اإلسرررالمية جامعرررة موالنرررا ماالدراسرررات العليرررا  كليرررةاملسرررذولية علرررى املشررررف أو علرررى 
 .  احلكومية ماالنج

 هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. 
 م  2015 أغسطسماالنج، 

 
 

 تائب مغفور
 12720090التسجيل: رقم 



 

 ح 
 

تطوير منهج تعليم اللغة العربية للبرنامج الخاص لتعليم اللغة ”. 2015تائب مغفور. 
رسالة ". ماالنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ببج العربية

قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم املاجستري. 
واملشرف الثاين: د.  حممد عبد احلميداإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف األول:د. 

 .أوريل حبر الدين

 تطوير املنهج، الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية الكلمات الرئيسية:
 

إن للمنهج دورا مهما يف التعليم حيث أن املنهج أساس جلميع العملية التعليمية، 
ففيه أهداف التعليم وحمتواه ومجيع أنشطة التعليم الذي يوصل املتعلمهن إىل النجاح يف 

والربنامج اخلاص لتعليم  التعليم. الدراسة كما يوصل املذسسة التعليمية إىل النجاح يف
اللغة العربية له دور هام يف تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية مباالنج، ومع ذلك مل يكن هلذا الربنامج منهج تعليم اللغة العربية املتكامل.
الربنامج اخلاص ويهدف هذا البحث إىل تطوير منهج تعليم اللغة العربية يف 

لتعليم اللغة العربية ألربع مراحل، كما يهدف إىل قياس صالحية هذا املنهج لتعليم اللغة 
 العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.

املنهج املستخدم يف هذا البحث هو البحث والتطوير، باستخدام املدخل الكيفي 
بطريقة املقابلة، واالستبانة، وأما حتليل  والكمي. والبيانات يف هذا البحث مت مجعها

 البيانات يف هذا البحث يكون بتخفيض البيانات مث عرضها مث التلخيص.
. منهج تعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص لتعليم 1ونتيجة هذا البحث هي: 

 اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج مبين على منهج
مبعىن أن هذا "، "جيدحصل هذا املنهج من حتكيم اخلرباء على التقدير . 2النشاط، 

  .املنهج صاحل للتطبيق
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MA, (2) Dr. Uril Bahruddin, MA 

 

Keywords: Curriculum Development, PKPBA 

Curriculum has an important role in a learning where the curriculum is the 

foundation of all the learning process in which there is the purpose of learning, 

content, and all forms of learning activities that will lead learners to success in 

learning. Intensive Program for Arabic Language Development has an important 

role in Arabic learning in State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim  

Malang, however this program does not have a comprehensive and structured 

curriculum. 

The purpose of this study are: 1. To develop the curriculum of learning 

Arabic in Special Program of Arabic Language Development in UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang? 2. To Measure the feasibility of the curriculum for use in 

Intensive Program for Arabic Language Development? 

This research is a Research and Development, and data collection using 

interview method, and questionnaire. While data analysis is done by reducing 

data, data exposure, and taking conclusion. 

The results of this study are: 1. Arabic learning curriculum in Intensive 

Program for Arabic Language Development in UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang based on Active Learning, 2. Based on the result of assessment from 

experts in curriculum, this curriculum get the predicate "GOOD" which means 

that the curriculum this is feasible to apply. 
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Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis, Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. M. 

Abdul Hamid, MA, (2) Dr. Uril Bahruddin, MA 

 

Kata kunci: Pengembangan Kurikulum, PKPBA 

Kurikulum memiliki peran penting dalam sebuah pembelajaran di mana 

kurikulum merupakan pondasi dari segala proses pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat tujuan pembelajaran, isi, dan segala bentuk kegiatan pembelajaran yang 

akan mengantarkan peserta didik kepada keberhasilan dalam belajar. Program 

Khusus Pengembangan Bahasa Arab memiliki peran penting dalam pembelajaran 

bahasa Arab di UIN Maliki Malang, namun demikian PKPBA belum memiliki 

Kurikulum yang komprehensif dan terstruktur. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengembangkan kurikulum 

pembelajaran bahasa Arab di Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab di 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? 2. Untuk Mengukur kelayakan kurikulum 

tersebut untuk digunakan di Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab? 

Penelitian ini merupakan Penelitian dan Pengembangan, dan pengumpulan 

datanya menggunakan metode  wawancara, dan angket. Sedangkan analisis 

datanya dilakukan dengan cara mereduksi data, pemaparan data, dan pengambilan 

kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Kurikulum pembelajaran bahasa 

Arab di Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab di UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang berbasis Active Learning, 2. Berdasarkan hasil penilaian dari 

pakar di bidang kurikulum, kurikulum ini mendapatkan predikat “BAIK” yang 

berarti bahwa kurikulum ini layak untuk diterapkan. 
  



 

 ك 
 

 محتويات البحث

 
 أ .................................................................. االستهالل

 ب ..................................................................... اإلهداء
 ج ........................................................ كلمة الشكر والتقدير

 ه ............................................................... تقرير املشرفهن
 و ................................................................ باحثر الاقر إ

 ز ........................................................... مستخلص البحث
 ح ............................................................ حمتويات البحث 

 م .........................................................  قائمة الرسوم البيانية
 ن ............................................................... قائمة اجلداول

 س ............................................................. قائمة امللحقات
 

 الفصل األول: اإلطار العام
 1 ............................................................ مقدمة  -أ 
 4 ...................................................... أسئلة البحث  -ب 
 4 .................................................... أهداف البحث  -ج 
 4 ....................................................... أمهية البحث  -د 
 5 ..................................................... حدود البحث  -ه 
 5 .................................................... مواصفات املنهج -و 
 5 ................................................. حتديد املصطلحات  -ز 
 6 .................................................. لدراسات السابقة ا -ح 



 

 ل 
 

 
 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 10 ................................................. المبحث األول: المنهج
 10 ........................................................ مفهوم املنهج - أ

 14 .....................................................عناصر املنهج - ب
 16 ................................. منهج تعليم اللغة العربيةالمبحث الثاني: 

 16 ............................................................. همفهوم - أ
 17 .................................. أسس تطوير منهج تعليم اللغة العربية - ب
 27 ........................................... املنهج املتمركز حول املتعلم - ج

 29 ......................................... تطوير المنهجالثالث:   المبحث
 29 .................................... مفهوم ختطيط املنهج وتطوير املنهج  -أ 
 31 ................................................ خطوات تطوير املنهج -ب 

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 34 ............................................. مدخل البحث ومنهجه -أ 
 34 .......................................... إجراءات البحث والتطوير  -ب 
 36 ...................................................  مصادر البيانات  -ج 
 37 .............................................. ب جمع البياناتيلاأس -د 
 37 ............................................... أدوات جمع البيانات -ه 
 38 ............................................ تحليل البيانات أسلوب  -و 

 
 تحليلهاالفصل الرابع: عرض البيانات و 

 40 ................. نبذة البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربيةالمبحث األول: 
 40 ...................................................... الربنامج رؤية -أ 



 

 م 
 

 40 ..................................................... رسالة الربنامج -ب 
 40 ................................................... أهداف الربنامج -ج 
 40 .................................................... أهداف التعليم -د 
 41 ..................................................... مدخل التعليم -ه 
 41 .......................................................... الطريقة  -و 
 42 ...................................................... اجلو التعليمي -ز 
 42 ..................................................... عدد احلصص -ح 
 43 .................................................... املواد التعليمية  -ط 
  ............................................................ التقومي -ي 

اللغة العربية في البرنامج الخاص لتعليم اللغة المبحث الثاني: تطوير منهج تعليم 
 44 .................................................................. العربية

 44 ............................................... أوال: تحيليل االحتياجات
 44 ................................... االحتياجات يف كفاءة اللغة العربية -أ 
 45 ............................. االحتياجات يف حمتوى تعليم اللغة العربية -ب 
 46 ..............................االحتياجات يف طرائق تعليم اللغة العربية -ج 
 47 .............................. االحتياجات يف تقومي تعليم اللغة العربية -د 

 47 .................................................... تصميم المنهجثانيا: 
 47 ................................................... حتديد األهداف -أ 
 51 ..................................................... اختيار احملتوى -ب 
 53 ....................................... اختيار طارئق التعليم والوسائل -ج 
 54 .......................................................تعيهن التقومي -د 

 54 ................................................... ثالثا: تحكيم الخبراء
 63 ..............................................مناقشة نتائج البحثرابعا: 



 

 ن 
 

 
 الفصل الخامس: الخالصة واالقتراحات

 63 ..................................................... ثخالصة البح - أ
 65 ......................................................... االقرتاحات - ب

 
 66 .................................................... قائمة المصادر والمراجع

 الملحقات
  



 

 س 
 

 قائمة الرسوم البيانية
 

 صفحة محتويات رقم
 36 خطوات إجراء تطوير املنهج 1
 39 النموذج التفاعلي 2

 

  



 

 ع 
 

 قائمة الجداول
 

 صفحة محتويات رقم
 39 نسبة التقدير 1
 42 عدد احلصص يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 2
 56 لألهداف واملذشرات من د. شهداء صاحل التحكيمنتائج  3
 57 لتعليم من د. شهداء صاحلل التحكيمنتائج  4
 58 للتقومي من د. شهداء صاحل التحكيمنتائج  5
 60 مفتاح اهلدىلألهداف واملذشرات من د.  التحكيمنتائج  6
 61 مفتاح اهلدىلتعليم من د. ل التحكيمنتائج  7
 62 مفتاح اهلدىللتقومي من د.  التحكيمنتائج  8
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 مقدمة .أ 

إن للمنهج دورا مهما يف التعليم حيث أن املنهج أساس جلميع العملية التعليمية، 
جاح يف ففيه أهداف التعليم وحمتواه ومجيع أنشطة التعليم الذي يوصل املتعلمهن إىل الن

 الدراسة كما يوصل املذسسة التعليمية إىل النجاح يف التعليم. 

قال ناسوتيون يف أمهية املنهج " إن مستقبلية األمة تكون يف أيدي الشباب 
املبدعهن، وجودة األمة يف املستقبل تعتمد على جودة التعليم الذي يتعلم فيه أبناؤنا 

كل ما يتوصل إليه املتعلمون يعتمد على اليوم، وخاصة التعليم الرمسي يف املدارس. و 
 1املنهج املستخدم يف املدرسة. فمن جييد املنهج فإن يف يده أمر األمة والدولة مستقبليا.

وأطلق صاحل ذياب على املنهج بأنه جمموع احلقائق واملفاهيم واألفكار اليت 
و جمموعة من بأّن املنهج ه اخلليفةوذكر  2يف صورة مواد دراسية. املتعلمونيدرسها 

اخلربات واألنشطة اليت تقّدمها املدرسة للتالميذ داخلها وخارجها، بقصد مساعدهتم 
على النمو الشامل املتكامل، الذي يذّدي إىل تعديل سلوكهم، ويضمن تفاعلهم مع 

3.بيئتهم وجمتمعهم، وجيعلهم يبتكرون حلواًل مناسبة ملا يوجههم من مشكالت
واملنهج  

يف ترقية املعلومات  املتعلمهنالسبيل املنري الذي يسري عليه املعلم و عند ناسوتيون هو 
واملهارات والقيم. واملنهج عنده ال ينحصر على املواد الدراسية فحسب، بل أنه تتكون 

فمن هنا نعلم أن للمنهج أمهية عظيمة يف  .4أيضا على التجارب داخل الفصل وخارجه

                                                 
1 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 1. 

 .10( ص 1987)عمان: دار الفكر، مرجع سابق، صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   2
 . 20ص (  2005، )الرياض: مكتبة الرشد، المنهج المدرسّي المعاصرحسن جعفر اخلليفة،   3

4 Nasution, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 90 
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فاملنهج اجليد املتعلم للوصول إىل أهدافه.  أداء التعليم، فهو كالطريق الذي يسلكه
 سيذدي إىل جناح التعليم وجناح املتعلمهن، والعكس.

وتعليم اللغة ليس كتعليم العلوم األخرى بصفتها أداة لالتصال. فتعليم اللغة 
اليهدف إىل تزويد املتعلمهن باملعلومات اللغوية فقط، وإمنا يهدف إىل تزويد املتعلمهن 

لغوية وتعويدهم على استخدامها، ألن غايته القدرة على استخدام اللغة باملهارات ال
املدروسة يف االتصال. ومن مث إن تعليم اللغة حيتاج إىل ختطيط جيد ومنهج جيد ليتمّكن 

 املتعلمون من استيعاب املهارات اللغوية األربع. 
يم اللغة العربية  قال طعيمة يف املنهج يف جمال تعليم اللغة العربية:"يقصد مبنهج تعل

كلغة ثانية تنظيم معهن يتم عن طريقه تزويد الطالب مبجموعة من اخلربات املعرفية 
والوجدانية والنفس حركية اليت متكنهم من االتصال باللغة العربية اليت ختلتف عن لغاهتم، 

ه ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد التعليمي أو خارج
 5وذلك حتت إشراف هذا املعهد".

والربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هو عبارة عن برنامج مكثف لتعليم اللغة 
العريبة يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. وُأسِّس هذا الربنامج 

سيلة لفهم دين و لعربية بصفتها لغة دين اإلسالم و من أجل تزويد طلبة اجلامعة باللغة ا
اإلسالم فهما شامال، وكما يوافق بشعار اجلامعة وهي دمج العلوم بالقرآن. فتعّلم اللغة 
العربية يف هذه اجلامعة أمر البد منه ألن مجيع العلوم املدروسة فيها البد أن تكون هلا 

 عالقة بالقرآن، وفهم القرآن يقتضي استيعاب اللغة العربية جيدا.
وغو "لدعم الفهم اجليد حنو القرآن الكرمي واألحاديث النبوية قال إمام سوبراي

أّسست اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية الذي 

                                                 
)مصر: منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأسالبه، رشدي أمحد طعيمة،   5

 60( ص 1989والثقافة، 
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، ألهنا مفتاح للدخول إىل مصادر تعاليم راسة اللغة العربية فيه سنة كاملةيلزم الطلبة لد
  لغة العربية، وفهم القرآن واحلديث، واألخالق الكرمية. فبال-القرآن واحلديث  –اإلسالم 

يكون الطلبة قادرين على فهم اإلسالم فهما جّيدا، وجيعلون القيم اإلسالمية ملكة يف 
 6نفوسهم".

م حاول الربنامج أن يعّلم اللغة العربية كافة،  1997ومنذ تأسيسه يف السنة 
ع وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة حيث يعّلم اللغة العربية جبميع مهاراهتا األرب

والكتابة، وذلك من العلم بأن اللغة هي وسيلة لالتصال وليس جمرد لفهم النصوص 
 العربية فحسب.

خاص به  متكامل ولكن منذ تأسيس هذا الربنامج حىت اآلن مل يكن له منهج
للناشئهن يف التعليم يف تعليم اللغة العربية. ففي البداية استخدم الربنامج كتاب العربية 

وكاد الربنامج أن جيعل منهج هذا الكتاب منهجا له. وملا متت االتفاقية بهن اجلامعة 
ومشروع العربية للجميع استخدم الربنامج كتاب العربية بهن يديك بدال من كتاب العربية 

اهيم للناشئهن، واستخدم حىت اآلن. ولقد أشار رئيس مركز اللغة جبامعة موالنا مالك إبر 
اإلسالمية احلكومية مباالنق "أن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف حاجة إىل أن 

يديك يف  يكون له منهج خاص به، فإنه منذ سنوات قد استخدم كتاب العربية بهن
أمهية وضع منهج خاص به الذي سيكون فيما بعد  الباحث ىتعليم اللغة العربية، فري 

فهذا يعين أن  7ي جديد بدال من كتاب العربية بهن يديك".أساسا لتأليف كتاب تعليم
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية مل يكن لديه منهج خاص به الذي يوضع بناءا على 
احتياجات اجلامعة والربنامج كما يوضع مناسبا الحتياجات الطلبة. فلذلك يقوم الباحث 

                                                 
م  2008ديسمرب  14-12" يف Silaknas ICMI Pusatسوبرايوغو يف سلسلة أنشطة "مأخوذة من املقالة ألقاها إمام   6

 بباملبانق
 2014يونيو  11كلمة رئيس مركز اللغات يف افتتاح ورشة العمل يف منهج تعليم اللغة العربية الذي مت تنفيذها يف    7
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اص لتعليم اللغة العربية ابتداءا ملا قد خّططه بتطوير منهج تعليم اللغة العربية للربنامج اخل
 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.

 أسئلة البحث  .ب 

 انطالقا من املقدمة السابقة فوضع الباحث أسئلة البحث كما يلي:
 للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟تعليم اللغة العربية كيف يتم تطوير منهج  .1

يف تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة ما مدى صالحية هذا املنهج  .2
 العربية؟

 

 أهداف البحث .ج 

 انطالقا من أسئلة البحث السابقة فيهدف هذا البحث إىل:
 للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةتعليم اللغة العربية تطوير منهج  .1

اخلاص لتعليم  قياس مدى صالحية هذا املنهج يف تعليم اللغة العربية يف الربنامج .2
 اللغة العربية

 

 أهمية البحث .د 

 من الناحية النظرية:
 هج تعليم اللغة العربية يف املستوى اجلامعي.هذا البحث هو تطبيق لنظرية تطوير من

 من الناحية التطبيقية:
يكون املنهج املطّور منهجا للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية حبيث يطوَّر هذا  .1

 ت اجلامعة والربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية والطلبة.املنهج حسب احتياجا

فعالة  يرجى من استخدام هذا املنهج أن يعّلم املدرسون اللغة العربية بطريقة .2
 وسهلة وممتعة.
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أن يستفيد الطلبة من التعليم اجلّيد حىت يتمكنوا من استيعاب اللغة العربية  .3
 جيدا.

 مواصفات المنتج .ه 

ج تعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص لتعليم منتج هذا البحث هو منه
 اللغة العربية، ومواصفاهتا كما يلي:

 املنهج مبين على املنهج النشاطي .1
 ينقسم إىل أربع مراحل لتعليم اللغة العربية، ومدة مرحلة واحدة شهران. .2

 لكل مرحلة كفاءة أساسية خاصة هبا، وهي متدرجة للمراحل بعدها. .3

ية املهارات اللغوية األربع؛ االستماع، والكالم، والقراءة، يهتم هذا املنهج بتنم .4
 والكتابة. كما يهتم بالعناصر اللغوية وتعليم املواد الداعمة األخرى.

 حدود البحث .و 

 ضوعي:و احلد امل .1

ألربع مراحل دراسية للربنامج تعليم اللغة العربية موضوع هذا البحث هو منهج 
 اخلاص لتعليم اللغة العربية .

 ملكاين:احلد ا .2

جيري هذا البحث يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.

 احلد الزماين: .3

، بداية 2014/2015احلد الزماين هلذا البحث هو الفصل الثاين للعام اجلامعي 
 م. 2015من شهر فرباير إىل شهر يونيو 

 تحديد المصطلحات .ز 

 ضح الباحث املصطلحات املستخدمة يف هذا البحث كما يلي:يو 
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اخلربات اليت توضع يف شكل و املنهج مبفهومه احلديث هو املعلومات منهج:  .1
املواد الدراسية نظرية والقيم واملهارات املختلفة وتطبيقاهتا واالجتاهات وأنواع 

ه مما حيقق النشاط األخرى املختلفة واليت تتوفر للتالميذ داخل الفصل وخارج
واملراد باملنهج يف هذا  8.األهداف الرتبوية املرغوب فيها املخطط للوصول إليها

املكثف املطبَّق يف الربنامج اخلاص لتعليم  البحث هو منهج لتعليم اللغة العربية
 اللغة العربية .

هو جمموعة اإلجراءات العلمية املنظمة اليت حيدثها املربون يف مجيع تطوير املنهج:  .2
عناصر املنهج والعوامل املذثرة فيه هبدف حتسهن املنهج ورفع كفاءته لتحقيق 

واملراد بتطوير املنهج يف هذا البحث هوتطوير املنهج لتعليم  9.االهداف املنشودة
 اللغة العربية اخلاص بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.

لتعليم اللغة العربية  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية: هو برنامج مكثف .3
وهو برنامج  املكثفة جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.

إلزامي جلميع طلبة الفصل األول والثاين جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية ماالنق بغّض النظر إىل ختصصياهتم يف الدراسة. والدراسة فيه يوميا من 

  إىل يوم اجلمعة، وبداية من الساعة الثانية ظهرا إىل الثامنة ليال. يوم اإلثنهن

 الدراسات السابقة .ح 

بعد االطالع على البحوث، وجد الباحث عدة أحباث يف جمال املنهج لتعليم 
 اللغة العربية، وهي كما يلي:

فطري زكية، حبث مقدم للحصول على درجة املاجستري جبامعة موالنا مالك  .1
 .2011المية احلكومية مباالنق. سنة إبراهيم اإلس

                                                 
 15ون سنة( ص. )السودان: جامعة أمدرمان، دالمناهج وتأصيلها، حسن عبد الرمحن احلسن،   8

9
  http://faculty.ksu.edu.sa/mohmaths/DocLib4/تطوير_المنهج.ppt 
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 التعليم جتاها أساس على الكالم مهارة تدريس منهج تطويرعنوان البحث:  .أ 
 سونن جامعة والدين والثقافات اللغات مركز يف العام السياق على والتعلم

 بيوكياكرتا احلكومية اإلسالمية كاليجاكا
 

هارة الكالم هج تدريس ميهدف هذا البحث إىل تطوير منهدف البحث:  .ب 
 والتعلم على السياق العام يف املركز. جتاه التعليماعلى أساس 

منهج البحث: املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج التطويري حيث  .ج 
 والدين والثقافات اللغات مركز يفطّورت الباحثة منهجا لتعليم اللغة العربية 

 جتاها أساس على ابيوكياكرت احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن جامعة
 .العام السياق على والتعلم التعليم

منهج تدريس نتائج البحث: من نتائج هذا البحث هي أنتج هذا البحث  .د 
 والذي السياق العام مهارة الكالم على أساس إجتاه التعليم والتعلم على

 أهداف تدريس مهارة الكالم، واحملتوى فيه، وطرق تدريسه، علىحيتوى 
 .والتقومي

حبث مقدم للحصول على درجة املاجستري جبامعة موالنا مالك  اهلادي،نور  .2
 .2011إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. سنة 

 تصميم املنهج على أساس املواقف لتعليم اللغة العربية يفعنوان البحث:  .أ 
 املعهد االسالمي )حبث تطويري يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم

 أنيار باميكاسان(االسالمي بانيو 
تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية  يهدف هذا البحث إىلهدف البحث:  .ب 

 واختار الباحث منهج املواقف. ،املتكامل مبفهومه احلديث
منهج البحث: املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج التطويري باملدخل  .ج 

 الكيفي.
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هج لتعليم اللغة العربية عداد املننتائج البحث: ومن نتائج هذا البحث هي إ .د 
مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم االسالمي  على أساس املواقف يف

( 2العام، )  ( االطار1) الذي حيتوي على  بانيوأنيار باميكاسان مادورا
( 4( حتديد املواقف احملتاجة )حمتوى املنهج(، ) 3وضع أهداف التعليم، ) 

( 6( تصميم أدوات التقومي، ) 5، ) طرق التدريس املالئم للمنهج تعيهن
 للمنهج. وضع املخطط الدراسي

لوريوس جبامعة موالنا البكابشري مصطفى: حبث مقدم للحصول على درجة  .3
 .2011مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. سنة 

 Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab Program Khususعنوان البحث:  .أ 

Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

(Analisis Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Arab). 
منهج تعليم اللغة العربية بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية )دراسة حتليلية 

 يف تطوير مواد تعليم اللغة العربية(
اخلاص لتعليم اللغة  . ملعرفة املنهج املستخدم يف الربنامج1 هدف البحث: .ب 

. ملعرفة تنفيذ املواد الدراسية 3. ملعرفة تطوير املواد الدراسية فيه، 2العربية، 
 .. ملعرفة املشاكل اليت يواجهها الربنامج واحللول هلذه املشاكل4فيه، 

هذا البحث هو حبث كيفي الذي مجع البيانات من خالل منهج البحث:  .ج 
 .حوال اليت جرت يف الربنامجوصف األمث  املالحظة واملقابلة والوثائق

هي أن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة نتائج البحث: من نتائج هذا البحث  .د 
العربية يستخدم املنهج الذي يرتكز إىل املواد واحملتوى وهو كتاب العربية بهن 
يديك، وأما التطوير فيه فيشمل تطوير املواد الدراسية وتطوير طرائق التدريس 

 .ظام الدراسي وتطوير أدوات التقوميوتطوير الن
 د. مفتاح اهلدى: حبث فردي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية .4

 Pengembangan Kurikulum Program Khususعنوان البحث:  .أ 

Pengembangan Bahasa Arab Berparadigma Fakultatif 



9 
 

 
 

 ساس التخصصيات()تطوير املنهج يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية على أ
. مت تطوير املنهج يف الربنامج على أساس الفالسفة، 1نتائج البحث:  .ب 

. مت تطوير 2واالجتماعية والثقافية الدينية، والعلوم، واحلاجات اإلنسانية، 
املنهج يف الربنامج على أساس التخصصيات باستخدام تصميم املنهج 

 حول املشاكل.املتمركز حول املواد الدراسية واملنهج املتمركز 
 التعليقات على الدراسات السابقة

أن املنهج الذي طّورته فطري زكية ارتكز الدراسة األوىل اليت قامت هبا فطري زكية  -
 سونن جامعة والدين والثقافات اللغات مركز إىل مهارة الكالم فحسب يف

ث بيوكياكرتا، وأما املنهج املطور يف هذا البح احلكومية اإلسالمية كاليجاكا
وهو يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة  فلجميع املهارات اللغوية

 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
أن املنهج الذي طّوره نور اهلادي بين على  نور اهلاديالدراسة الثانية اليت قام هبا  -

على أساس  أساس املواقف، وأما املنهج املطوَّر يف هذا البحث فيبىن
 االحتياجات.

أنه يبهن األحوال اليت جرت يف الدراسة الثالثة اليت قام هبا بشري مصطفى  -
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، واليطّور املنهج. وأما هذا البحث فهو يطّور 

 منهجا جديدا للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.
ة وهذا البحث، فإن الباحث ومع تلك االختالفات بهن األحباث السابق

 يستفيد منها يف إجراء تطوير املنهج الذي يقوم به الباحث. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول: المنهج
 مفهوم المنهج .أ 

الالتينّية ات األجنبّية احلديثة إىل الكلمة يف اللغ Curriculumتعود كلمة منهج 
Currere  نقطة الفوز إىل صولللو  وناملتنافس فيها سيتناف اليت السباق(  حلبةتعين )" و ،

اخلطط  من عةعبارة عن جممو  بأنّهأي مذّسسة تعليمّية جنده  جنهإىل م نار فإذا ما نظ
سلسلة  عربإىل أخرى  حمطّةنقل التلميذ من  إىلوالنظم اليت تذّلف وحدة كبرية هتدف 

املذّسسة  داخل ويف ،املستقبل تفيده يف حياته يف اليتمن اإلرشادات واملعارف واملهارات 
  1"0 الدراسّية ادّ املو  يف قوالتفوّ  جاحنأجل ال من نيتنافسو  املتعلمهنالتعليمّية جند 
مة. ومنه املنهج الدراسي و أو املناهج هو الطريق الواضح واخلطة املرس املنهج

وج ويقال ومناهج التعليم وحنومها. والنهج أيضا هو الطريق املستقيم الواضح. ومجعه: هن
أيضا هنج الطريق هنجا أي وضع واستبان. ومعظم معاجم اللغة تدور يف دائرة هذه 
التعريفات ملادة املنهج اللغوية. وهذا التعريف للمنهج يف اللغة حيدد حتديدا معجميا املراد 

 .2باملنهج
  Good جلود Dictionary of Education  الثالثة من قاموس الرتبية الطبعةأّما يف 

 :   ثالثة تعريفات هي Curriculum ، فقد وردت لكلمة املنهج1973ام ع

                                                 
 . 32( ص  1988، )الرياض: دار املريخ، المدخل في إعداد المناهج الدراسّيةوليد عبد اللطيف هوانة،   1
، )القاهرة: مكتبة 1لعلوم الشرعية(، ط )سلسلة تربوية يف مناهج وتدريس اللغة العربية واالمنهج في اللغة علي إمساعيل حمدم،   2

 90( ص 1997وهبة، 
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جمموعة من املقّررات، أو املواّد الدراسّية اليت تلزم للتخرّج، أو احلصول على درجة  .1
علمّية يف ميدان رئيس من ميادين الدراسة، مثل منهج املواّد االجتماعّية، أو منهج 

 . الرياضّيات
د اليت ينبغي أن يدرسها التلميذ يف املدرسة ؛ ليحصل على خطّة عاّمة شاملة للموا .2

 . درجة علمّية ) شهادة ( تذّهله للعمل مبهنة أو حرفة
  . " جمموعة من املقّررات واخلربات اليت يكتسبها التلميذ يف املدرسة أو الكلّية .3

املنهج يعين اخلربات اليت تقّدمها املدرسة لطاّلهبا للوصول إىل  أصبحوبذلك 
ونظرًا الختالف األهداف الرتبويّة على مّر العصور تبعًا الختالف  ،هداف الرتبويّةاأل

 ،فقد تغرّيت داللة املنهج وتطّورت وفق تغرّي هذه األهداف وتطّورها ،الفلسفات السائدة
األّول ويدّل على  املنهج مبفهومه  ،غري أنّنا ميكن أن منّيز نوعهن من معاين املنهج

 3ويدّل على املنهج مبفهومه احلديث. ،ثاينو ال ،التقليديّ 
يف اصطالح الرتبية والتعليم هو جمموع احلقائق واملفاهيم واألفكار  املنهجومفهوم 

. واملنهج عند ناسوتيون هو السبيل املنري 4يف صورة مواد دراسية املتعلمهناليت يدرسها 
ارات والقيم. واملنهج عنده ال يف ترقية املعلومات وامله املتعلمهنالذي يسري عليه املعلم و 

ينحصر على املواد الدراسية فحسب، بل أنه تتكون أيضا على التجارب داخل الفصل 
 .5وخارجه

واملنهج مبعىن احلديث هو املعلومات اخلربات اليت توضع يف شكل املواد الدراسية 
خرى املختلفة املختلفة وتطبيقاهتا واالجتاهات وأنواع النشاط األ واملهاراتنظرية والقيم 

                                                 
 . 29( ص  199، )القاهرة: دار املعارف،3، طالمنهج وعناصرهإبراهيم بسيوين عمرية،   3
 .10ص  مرجع سابق، صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان،   4

5 Nasution, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Citra Aditya Bakti) hal 90 
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واليت تتوفر للتالميذ داخل الفصل وخارجه مما حيقق األهداف الرتبوية املرغوب فيها 
 .6املخطط للوصول إليها

بأّن املنهج هو جمموعة من اخلربات واألنشطة اليت تقّدمها املدرسة  اخلليفةوذكر 
الذي يذّدي للتالميذ داخلها وخارجها، بقصد مساعدهتم على النمو الشامل املتكامل، 

إىل تعديل سلوكهم، ويضمن تفاعلهم مع بيئتهم وجمتمعهم، وجيعلهم يبتكرون حلوالً 
 7.مناسبة ملا يوجههم من مشكالت

 : وبذلك فإّن املفهوم احلديث للمنهج يّتصف باخلصائص اآلتية
يشتمل املنهج احلديث على مجيع اخلربات واألنشطة الصفّية وغري الصفّية اليت  .1

درسة، وتشرف على تنظيمها ؛ من أجل حتقيق أهداف حمّددة تشتمل تقّدمها امل
تنمية املتعّلم من خمتلف النواحي، وإكسابه املهارات الضروريّة جملاهبة حتّديات احلياة، 
وزرع القيم واالجّتاهات اإلجيابّية حنو ذاته، وحنو اآلخرين، وحنو العامل برّمته، والعمل 

 . ملعرف واملهارات والقيم املكتسبةعلى تعديل سلوكه مبا يتوافق وا
العمل التشاركّي يف إعداده، فمن الواضح أّن تلك اخلربات املتنّوعة اليت يشتمل  .2

عليها املنهج احلديث ال تستطيع جهة واحدة بعينها إعدادها واختيارها ؛ ولذلك 
يشرتك يف وضع تلك اخلربات عدد كبري من األكادمييهن والرتبويهن واملعّلمهن من 
خمتلف التخّصصات، ورجال الفكر والسياسة، وأرباب العمل واالقتصاد، إضافة إىل 
عينة من الفئة اليت يستهدفها املنهج، وبعض أولياء األمور من ذوي الثقافات 
املختلفة واملتفاوتة، وبذلك فإّن املنهج احلديث يعّد بأسلوب تشاركّي تعاويّن من 

 . كل حيّقق التوازن والتكامل بهن اخلرباتاجلهات اليت يعنيها األمر كاّفة، وبش
يستند املنهج احلديث إىل رؤية واضحة تراعي الفلسفة الرتبويّة السائدة، وما أّكدته  .3

العلوم النفسّية، ونظريّات التعّلم ؛ وما يناسب منها لكّل فئة عمريّة، وما أثبتته 
                                                 

 15حسن عبد الرمحن احلسن، املرجع السابق، ص   6
 . 20( ص  2005، )الرياض: مكتبة الرشد، المنهج المدرسّي المعاصرحسن جعفر اخلليفة،   7
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ّو متكامل للمتعّلم، الدراسات الرصينة يف جمايل التعّلم والتعليم ؛ لتحقيق أفضل من
وذلك من خالل تنويع الطرائق واألساليب التدريسّية والتقوميّية، ومراعاة الفروق 

 .  الفرديّة، وتوفري بيئة تعليمّية تعّلمّية آمنة وجاذبة
يسعى املنهج احلديث إىل توظيف املبتكرات العلمّية لتحقيق أهدافه، وال سّيما تلك  .4

جيا التعليم، ومصادر التعّلم احلديثة، واستغالل شبكة املبتكرات املتعّلقة بتكنولو 
االّتصاالت الدولّية للحصول على أحدث ما يستجّد يف جمال العلوم الرتبويّة 

 . والنفسّية واألكادميّية
يعمل املنهج احلديث على مراعاة اجملتمع وقيمه، وتعزيز قيمه وثقافته، وتلبية  .5

تطّلبات سوق العمل، ولذلك تنفتح حاجاته، من خالل ربط خمرجات التعليم مب
املدرسة على البيئة لتعّرف ما يتوافر فيها من مصادر إضافّية للتعّلم، وما تواجهه من 
حتّديات ومشكالت، وما تزخر به من قيم وتوّجهات، فتفيد املدرسة من البيئة، ويف 
الوقت نفسه تعمل على إمدادها مبخرجات بشريّة يسهمون يف تطويرها، وحّل 

شكالهتا، وإحداث التغيري اإلجيايّب فيها، وهذا ما يذّكد الصفة االجتماعّية للمنهج م
 . احلديث

يذّكد املنهج احلديث ضرورة العمل اجلماعّي التعاويّن املشرتك، ويقّدر اإلبداع الفردّي  .6
؛ ويعمل على إكساب املتعّلم مهارات جديدة تتعّلق بالتعّلم اجلماعّي، والتعّلم 

، والتعّلم الذايّت، كما يعمل على إكساب املتعّلم قيم قبول اآلخر ضمن الفريق
واحرتام رأيه، وتقّبل النقد، والعمل الشورّي الدميقراطّي، واالعتماد على الذات، 

  . وحتّمل املسذولّية، واحرتام العمل اليدويّ 
يعمل املنهج احلديث على ربط ما هو نظرّي مبا هو تطبيقّي، من خالل النشاط  .7

 . درسّي اهلادف؛ وذلك من أجل تعزيز اخلربات، وحتويلها إىل خربات مربّيةامل
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يهتّم املنهج احلديث مبختلف مستويات اجملال املعريّف، ويرّكز على املستويات العليا  .8
للمعرفة، ومهارات التفكري العلمّي والناقد واإلبداعّي ؛ لالنتقال باملتعّلم من االهتمام 

 8إىل االهتمام بطريقة البحث يف هذه البنية من أجل تطويرها. بواقع املعرفة وبنيتها
ومن املعلومات السابقة حول املنهج مبفهومه احلديث استطاع الباحث أن 

 يلخص النقاط اآلتية:
هبا، أو مجيع اخلربات اليت ميرون عليها حتت  املتعلمهنهو مجيع النشاط اليت يقوم  .1

ذلك داخل أبنية املدرسة أم يف  إشراف املدرسة وبتوجيه منها سواء أكان
 خارجها.

كل دراسة أو نشاط أو خربة يكتسبها أو يقوم هبا التلميذ حتت إشراف املدرسة  .2
 وتوجيهها سواء أكان ذلك داخل الفصل أو خارجه.

كل خربات التلميذ اليت تنظمها املدرسة وتشرف عليها، سواء اختذت تلك  .3
 ارجهااخلربات مكاهنا داخل جدران املدرسة أو خ

السابقة ميكن االستنباط على أن املنهج هو جمموعة املعلومات  التعريفاتومن 
حتت رعاية املدرسة أو  املتعلمهناملنظمة ضمن املواد الدراسية والتجارب اليت يسري عليها 

 املذسسة الرتبوية.

 عناصر المنهج .ب 

واحملتوى أو  يتكون املنهج من العناصر األربعة األساسية املرتابطة، وهي األهداف،
 .9املادة الدراسية، واخلربات التعليمية، والتقومي

 
 

                                                 
 )جامعة أم القرى( مقالة غري منشورة.مفهوم المنهج، غازي مفلح،   8
 68إبراهيم سيويت عمرية، مرجع سابق ص.   9
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 األهداف .1

أن أي برنامج تعليمي فعال البد أن يكون له أهداف واضحة وحددة، املعامل 
واألهداف هي صمام األمن وهي أوىل مداخالت العلمية التعليمية. فاألهداف 

ات تتوقع أن حيدثها املنهج يف تلعب دورا كبريا يف الرتبية، إذ أهنا مبثابة التغيري 
. واألهداف هو وصف للتغري املتوقع حدوثه يف سلوك املتعلم املتعلمهنشخصيات 

 .10نتيجة لتزويده باخلربات التعليمية وتفاعله مع املواقف العلمية احملددة
 11وهناك ثالثة مستويات لألهداف ميكن ترتيبها كاآليت:

وبعيدة املدى أو يأخذ بلوغها فرتة  وهي أهداف عريضة وعامة Goalsالغايات  ( أ
 زمنية طويلة. وتندرج حتتها أهداف اجملتمع.

وهي أهداف أقل عمومية من الغايات ومداها أقصر من مدى  Aimsاألغراض  ( ب
 الغايات، وتندرج حتتها أهداف الرتبية وأهداف املراحل التعليمية.

ألداء املتوقع وهي عبارات تصف ا Behavioural objectiveاألهداف السلوكية  ( ت
أن يصبح املتعلم قادرا على أدائه بعد انتهاء من دراسة برنامج معهن، وتندرج 

 حتتها أهداف املنهج واألهداف اخلاصة باملواد الدراسية.

 احملتوى  .2

وهو كل ما يضعه املخطط من اخلربات سواء كانت خربات معرفية )اكتساب 
لقيم(، أو نفس حركية )اكتساب املعلومات(، أو انفعالية )اكتساب االجتاهات وا

املهارات هبذا النمو الكامل واملتكامل للفرد من مجيع نواحه العقلية واخللقية 
واجلسمية(. فالتعليم الفعال يتطلب حمتوى جيد يقدم للتالميذ وللمدرس مادة 

 12وخربات تتحقق هبا األهداف العلمية
 

                                                 
 100( ص 2000)اسكندرية: منشأة املعارف، المناهج المعاصرة، جب أمحد الكلزه، فوزي طه إبراهيم ور   10
 147( ص 1987)جامعة عهن مشس، أسس بناء المنهج وتنظيمتها، حممد أمهن مفيت، حلمي أمحد الوكيل،   11
 29حسن عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   12
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 الطريقة .3

جلة حمتوى املنهج من طريق ما يستخدمه مما ال شك فيه أن املعلم هو الذي يقوم مبعا
عن طريق يف التدريس ووسائل التعليمية تعينه على معاجلة حمتوى، وتتكز أمهية 

على الوصول إىل  املتعلمهنالطريقة يف كيفية معاجلة حمتوى املادة بصوره تساعد 
 األهداف التعليمية املراد حتقيقها يف دراسة املادة من املواد.

 التقومي .4

 هو العملية اليت حنكم هبا على مدى النجاح الذي وصلنا إليه يف حتقيق التقومي
األهداف الرتبوية املوضوعية والذي نريد الوصول إليها. وللتقومي أمهية كبرية للتالميذ 

( ويوضح feed backبالتغدية الراجعة ) املتعلمهنواملعلمهن واألباء واملشرفهن فهو يزود 
دد جوانب ضعفهم وقوهتم، وأيضا التقومي مهم هلم األهداف اخلاصة كما حي

للمعلمهن ألنه يزودهم باملعلومات عن مستوى الطالب ونتائجهم التعليمية كما يزود 
التقومي األباء مبعلومات عن املستوى التعليمي ألبنائهم ودرجه تقدمهم ومنوهم يف كل 

 .13جوانبهم وكذلك اكتشاف قدراهتم
فيما بينها ترابطا وثيقا، مبعىن أن كل عنصور منها وهذه العناصر املذكورة ترتابط 

يذثر يف العناصر األخرى ويتأثر هبا، فاألهداف تذثر يف احملتوى الذي جيري اختياره، 
واحملتوى يذثر يف اخلربات اليت تنظم للتالميذ ويتأثر هبا والتقومي يذثر يف كل من 

 األهداف واحملتوى واخلربات اليت تنّظم للتالميذ.
 
 
 
 
 

                                                 
  174فوزي طه إبراهيم، مرجع سابق، ص  13
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 المبحث الثاني: منهج تعليم اللغة العربية

 مفهومه .أ 
تنظيم معهن يتم به تزويد الطالب  علىمنهج تعليم اللغة العربية  أطلق طعيمة

مبجموعة من اخلربات املعرفية والوجدانية والنفسحركية اليت متكنهم من االتصال باللغة 
وممارسة أوجه النشاط  العربية اليت ختتلف عن لغتهم األم، ومتكنهم من فهم ثقافتها

14الالزمة داخل املعهد التعليمي أو خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد.
  

 أسس تطوير منهج تعليم اللغة العربية .ب 

 األسس اللغوية .1

 مفهوم اللغةأوال: 
للغة تعريفات كثرية إالَّ أن ما ميكن وصفه أمشل بعدا وأكثر متشيا مع 

بية للناطقهن بغريها هو تعريف اللغة بأهنا "جمموعة االجتاهات احلديثة لتعليم اللغة العر 
من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معهن واليت يتعارف أفراد جمتمع ذي ثقافة 

 15."معينة على دالالهتا من أجل حتقيق االتصال بعضهم ببعض
ويف ضوء هذا التعريف ميكن اإلشارة إىل جمموعة من حقائق اللغة وخصائصها اليت 

 :ن يستند إليها بناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها، وهيميكن أ
 اللغة ظاهرة إنسانية (أ 

وتعد اللغة من احلاجات األساسية لإلنسان وتقوم بينهما عالقة تبادلية 
وثيقة حترم فصل أحدمها من اآلخر. فاإلنسان بوصفه خملوقا اجتماعيا حيتاج إىل 

يف نفس الوقت حتتاج اللغة إىل جمتمع بشري لتنشأ اللغة كأداة للتعبري واالتصال، و 
فيه وتتطور. وهذه العالقة التبادلية الوطيدة بهن اللغة واجملتمع البشري قد أدت 

                                                 
 60مرجع سابق، ص رشدي أمحد طعيمة،   14
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ببعض علماء اللغة إىل القول: إنَّه من الصعوبة حتديد أيهما األسبق: اللغة أم 
 .16اجملتمع؟ شأن ذلك شأن حتديد أيهما األسبق: الدجاج أم البيض

ميكن االستناد إىل هذه احلقيقة اللغوية يف تعليم اللغة العربية للناطقهن و 
بغريها من خالل استغالل تلك العالقة الوثيقة بهن اللغة واإلنسان، واستغالل ما 
يتمتع به اإلنسان من االستعدادات الطبيعية الكتساب اللغة. فإذا كانت اللغة من 

اللغة العربية مبثابة إشباع إحدى حاجاته، احلاجات األساسية لإلنسان فكان تعليم 
وذلك من خالل توظيف ما يتمتع به من القدرات اللغوية، وهي: قدرته املوهوبة 
على تعلم أية لغة، وقدرته املكسوبة على تطوير هذه القدرات املوهوبة من خالل 

 .17التعلم
 اللغة أصوات (ب 

لغة: "أما األصوات أساس اللغة على حد تعبري ابن جين يف تعريف ال
حدها فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم" وهو بذلك التعريف يسبق 

 18علماء اللغة املتحدثهن عندما يقررون أن اللغة يف أساسها نطام صويت
إنَّ اللغة يف نشأهتا األوىل تتمثل يف األصوات، أما الشكل الكتايب هلا فما 

عملية اكتساب اللغة لدى األطفال،  هو إال متثيل للغة املنطوقة. ويتضح ذلك خالل
حيث يالحظ أن أول ما يكتسبه الطفل من البيئة احمليطة به هو األصوات اليت 
حياكيها ويكررها. كما يتضح ذلك يف تاريخ اللغات حيث إن عصر الكتابة ال 
يتعدى بضعة آالف عام على حهن يرجع الكالم إىل جذور اجملتمع البشري وأنَّ 

 .19ملنطوقة يف العامل مل تدون بعدأغلبية اللغات ا

                                                 
 /www.lisanarabi.net بغريها-للناطقهن-العربية-اللغة-تعليم-منهج-لبناء-اللغوية-مقاالت/األسس html.نصر الدين إدريس جوهر،  16
 81م(، ص 1999، )الرياض: النظرية اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربيةبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،   17
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، )عمادة شذون املكتبات جامعة الرياض، اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين باللغات األخرىالقامسي،  على حممد  19
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وميكن االستفادة من هذه الظاهرة الصوتية للغة يف تعليم اللغة العربية 
للناطقهن بغريها خاصة يف اختيار حمتوى املنهج التعليمي وتنظيمه وتقدميه حيث 
ينبغى أن هتتم عملية التعليم يف البداية باجلانب الصويت، وذلك يتم من خالل  

 20.رتهن االستماع والكالم قبل القراءة والكتابة لشدة عالقتهما باألصواتتقدمي املها
 اللغة رموز (ج 

يقصد بالرموز اإلشارة، أي أن اللغة تشري وترمز إىل شيئ معهن ذي داللة 
حمددة يتفق عليها مستخدمو اللغة. وقد خيتلف الرمز عن الصوت، فإذا كان 

ومدلول على أن يكون مفهوما الصوت قد ال يكون له معين كان الرمز له معىن 
 .21ومتفقا عليه لدى مستخدميه

وتفيد مثل هذه احلقيقة منهج تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها حتديدا 
يف تعليم املفردات الذى جيب أن تراعي فيه اخلصائص الرمزية للغة. ويتم ذلك يف 

السهل إىل الصعب  عدة اسرتاتيجيات منها أن تقدم املفردات تبعا ملبادئ التدرج من
ومن احملسوس إىل اجملرد. فاملفردات الدالة على احملسوسات يسبق تقدميها على 

 22.األخرى الدالة على اجملردات لسهولة إدراكها وفهمها لدى الطالب
 اللغة نظام (د 

هذه احلقيقة اللغوية تفرض على أن يعتمد احملتوى اللغوي ملنهج تعليم اللغة 
على حتليل علمي دقيق لألنظمة اللغوية قبل تقدميها يف  العربية للناطقهن بغريها

عملية التعليم. فالنظام هو الذى حيدد حدوث االتصال بهن متحدثي اللغة، 
واختالل النظام يذدي إىل عدم فعالية االتصال بل إىل فشلها إذ إن التفاهم بهن 

 23.متحدثي اللغة يعتمد على ما هو مقبول اعتباطيا من األنظمة اللغوية

                                                 
 نصر الدين، املرجع السابق،.  20
 .25،26ص  ، )دار املعرفة اجلامعية،(طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إبراهيم،   21
 نصر الدين، املرجع السابق،.  22
 .31م(، ص:1997، )القاهرة: دار الفكر العريب، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور  23
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باإلضافة إىل ذلك ينبغي أن تقدم املكونات اللغوية يف عملية التعليم يف 
ضوء نظام الرتكيب واملعىن، ألن اللغة بوصفها وسيلة لالتصال يعتمد استخدامها 
على الرتكيب واملعىن. فيجب أال تقدم األصوات واملفردات إال من خالل سياقات 

 24.مات أو قوائم ال معىن هلاذات داللة ومعىن، وليس من خالل مقاطع أو كل
 اللغة اتصال (ه 

كون اللغة وسيلة لالتصال أوضح من أن يناقش. فاللغة يستخدمها  إن
اإلنسان للتعبري عن أفكاره وأغراضه حتقيقا لالتصال. بل إن اللغة تتكون نتيجة 

  .25لوجود رغبة اإلنسان كمخلوق اجتماعي يف قضاء حاجاته لالتصال
تصالية للغة ينبغي أن يركز تعليم اللغة العربية ويف ضوء هذه احلقيقة اال

للناطقهن بغريها على متكهن الطالب من االتصال هبذه اللغة يف جماالت خمتلفة 
ومواقف اتصالية متنوعة، وذلك من خالل توظيف ما يعرف بر "تعليم اللغة 

ربية . وذلك ال يتم بصورة مرضية إال إذا كان املنهج لتعليم اللغة الع26اتصالًيا"
تتمحور كل عناصره حول إكساب املهارة االتصالية لدى الطالب. فقد أشارت 
الدراسات إىل أن املنهج الذى يفصل تعلم اللغة وتعليمها من طبيعتها االجتماعية 

 .)طبيعة اتصالية( لن حيقق نتائج مرضية
 اللغة ثقافة (و 

هج تعليم العالقة الوثيقة بهن اللغة والثقافة تفرض على أن يكون حمتوى من
اللغة العربية للناطقهن بغريها ذا بعد ثقايف إسالمي، وأن يكون معلمو هذه اللغة 

حيت يتمكن من حتقيق أحد األهداف العامة من تعليم  -ملمهن بالثقافة اإلسالمية

                                                 
 نصر الدين، املرجع السابق،.  24
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الطالب على الثقافة العربية وأن يلم  هذه اللغة للناطقهن بغريها وهو: "أن يتعرف
 .27والبيئة اليت يعيش فيها، واجملتمع الذى يتعامل معه" خبصائص اإلنسان العريب،

 التحليل التقابليثانيا: 
( إجراء Contrastive analysisيقصد بالتحليل التقابلي أو التقابلي اللغوي )

يقارن فيها الباحث بهن لغتهن أم أكثر، مبينا عناصر التماثل التشابه  دراسة
صعوبات اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون واالختالف بهن اللغات، يهدف التنبذ بال

عند تعلمهم لغة أجنبية. وهذا بالتايل يساعد يف عدة أمور؛ منها: تأليف الكتب 
واملواد التعليمية املناسبة، وإعداد االختبارات اللغوية املناسبة أيضا. وغريها من 

  28اجملاالت العملية التعليمية
ون يف تعليم اللغة العربية للناطقهن وعلى هذا األساس ينبغى أن يقوم املنشغل

بغريها بالتحليل التقابلي بهن اللغة العربية ولغة الدارسهن ليستفيدوا من نتائجها يف 
اكتشاف ما يتعرض له الدارسون من املشكالت والصعوبات عند تعلمهم اللغة 

تعليمية العربية، وليستفيدوا منها يف إعداد املواد التعليمية وحتديد االسرتاتيجية ال
 .29تذليال لتلك املشكالت والصعوبات

 ثالثا: حتليل األخطاء
وحتليل األخطاء عبارة عن معاجلة األخطاء اللغوية اليت يرتكبها دارسو اللغات 
األجنبية وذلك من خالل تعرفها وتوصيفها وتفسريها هبدف اكتشاف اجلوانب اليت 

 تشكل على الدارسهن وهم يتعلمون اللغات األجنبية.
كن االستفادة من منهج حتليل األخطاء يف تعليم اللغة العربية للناطقهن ميو 

بغريها وذلك من خالل توظيفه يف اكتشاف املستوى اللغوي للطالب، والقيام على 

                                                 
 50املرجع نفسه،. ص   27
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أساسه بإعداد املواد الدراسية املناسبة وتطويرها، أو يف اكتشاف اسرتاتيجية تعلم 
ق التدريس املناسبة هلم، أو اكتشاف اللغة لدى الطالب وحتديد يف ضوء ذلك طرائ

 .30املواطن اليت تشكل عليهم وحتديد على أساس ذلك حمل الرتكيز لعملية التعليم

 األسس النفسية .2

قصد باألسس النفسية لبناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها جمموعة ي
نفس فيما يتصل من املفاهيم واحلقائق واملبادئ املستقاة من نتائج دراسات علم ال

بتعلم اللغة وتعليمها، مثل: العالقة بهن اكتساب اللغة األوىل وتعلم اللغة الثانية، 
 .31والدوافع، واالجتاهات، والعوامل الشخصية ودورها يف تعلم اللعة الثانية
 وتنضوي حتت هذه األسس النفسية عدة جوانب، أمهها ما يلي:

 جانب إسرتاتيجية التعلم (أ 

 اةالتقليد واحملاك -1

إن احملاكاة تلعب دورا كبريا يف إتقان الطفل للغة أهله، إن األصوات اليت 
ينطقها والكلمات اليت يرددها هي مما يسمعه حوله وبالطريقة اليت يسمعها هبا 

. ولذلك ال بد أن يراعي بناء منهج 32واألمر نفسه يصدق يف تعلم اللغة الثانية
اجلانب خاصة يف اختيار احملتوى  تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها هذا

وتنظيمه، واختيار طرائق التدريس. ومن ذلك أن يوفر احملتوى وطريقة التدريس 
املتبعة مناذج من األداء اللغوي ميكن أن يقلدها وحياكيها الطالب، وأن يتبع 
احملتوى وطرائق تدريسه الرتتيب الطبيعي ملهارات اللغة، وهو أن تكون مهاريت 

 .33الكالم سابقتهن على مهاريت القراءة والكتابةاالستماع و 
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 املمارسة والتكرار -2

ينبغي يف تعلم اللغة العربية أية لغة أن متاَرس. ولنالحظ الطفل يف مراحله 
األوىل لتعلم اللغة إنه يكرر ما يسمعه مرات ومرات، ويتناغم مبا حيبه من أصوات 

تعلم اللغة الثانية حيث وما يسرتيح له من كلمات. واألمر نفسه يصدق على م
. وعلى هذا 34يستلزم إتقانه هلا أن ميارسها ما وسعه اجلهد وما أمكنته الوسيلة

األساس ينبغي أن يراعي منهج تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها هذا 
االسرتاتيجية التعلمية خاصة يف تنظيم احملتوى واختيار طرق التدريس حيث أن 

 ملمارسة والتكرار للمتعلم.تتوافر يف كل ذلك فرص ا
 جانب النفسية (ب 

 الدوافع -1

يعّرف الطعيمة أن الدوافع هي قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتيان 
 35بسلوك معهن لتحقيق هدف حمدد.

ع يف فيف عملية تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها تتمثل مراعاة الدوا
ية وبالتايل تقويتها إذا كانت تأكيد وجودها لدى الراغبهن يف تعلم اللغة العرب

إفهامهم أن تعلم اللغة  -على سبيل املثال ال احلصر–ضعيفة وذلك عن طريق 
العربية سوف يساعدهم على حتسهن مستواهم وأوضاعهم من خالل العمل يف 

 36اجملاالت اليت تطلب إجادة اللغة العربية.

 االجتاهات -2

وعصيب نُظَِّمت عن  هي حاالت استعداد عقلي (Attitudes) واالجتاهات
طريق التجارب الشخصية وتعمل على توجيه استجابة الفرد لكل األشياء 

                                                 
 75، مرجع سابق، ص 1989رشدي أمحد طعيمة،  34
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االجتاهات اإلجيابية حنو اللغات األجنبية  .37واملواقف اليت تعلق هبذا االستعداد
 38غالبا ما تكون نتيجة للرغبة يف إمتام عملية االتصال عن طريق هذه اللغة.

غة العربية للناطقهن بغريها تتمثل يف مواقف واالجتاهات يف جمال تعليم الل
الطالب األجانب حنو اللغة العربية وحتدد استعدادهم العقلي والعصيب لتعلم هذه 
اللغة. وهذه االجتاهات واملواقف قد تكون إجيابية ومن مَثَّ تلعب دورا إجيابيا يف 

ب األحيان تعليم اللغة العربية وتعلمها، وقد تكون سلبية ومن مث تلعب يف أغل
 .39دورا سلبيا يف تعليم هذه اللغة وتعلمها

 جانب الشخصية (ج 

 الفروق الفردية -1

مقياٌس علميٌّ ملَدى االختالِف القائم بهن  -هبذا املعىن  -الفروق الفردية 
الناس يف صفة مشرتكة، وهكذا يعتمد مفهوُم هذه الفكرِة على مفهوَمِي التشابِه 

د الصفة، واالختالف الكمي يف درجات واالختالف، التشابه النوعي يف وجو 
 40.ومستويات هذا الوجود

إنَّه مما ال خيتلف فيه اثنان أن بهن األفراد تفاوت يف كل شيئ سواء كان 
يتعلق باجلانب النفسي أم اجلانب املعريف أم غريمها. وتربز الفروق الفردية جليا يف 

يرتبط بكل جوانب عملية تعليم اللغة وتعلمها إذ إن تعليم اللغة وتعلمها 
اإلنسان ومنها ما خيتلف فيه فرد عن غريه. فلذلك ال بد من مراعاة الفروق 
الفردية عند بناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها، ليكون املنهج خيدم 

 .األجانب الذين يتعلموهنا مبا يف بينهم من فروق فردية

                                                 
 83، مرجع سابق، ص 1989رشدي أمحد طعيمة،  37
، )مكة املكرمة: جامعة الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   38

 34( ص: 1983أم القرى، 
 نصر الدين، املرجع السابق،.  39

40  http://www.alukah.net/fatawa_counsels/0/14010/ 
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هن متعلمي اللغة العربية من وهناك عدة جوانب تربز فيها الفروق الفردية ب
اخلربة السابقة باللغة  -النوع )طالب/طالبة( -السن: األجانب، أمهها ما يلي

  -إجادة الطالب للغته األوىل -التقارب بهن لغة الطالب واللغة العربية -العربية
 -العوامل الشخصية مثل: سعة األفق، تقبل اآلخرين، وضوح األهداف

دوافع لتعلم اللغة  -هات حنو اللغة العربية وثقافتهااجتا -االستعداد اللغوي
القدرة على  -مستوى الذكاء -األسلوب يف التعلم -القدرة على التعلم -العربية

استعداده لتقبل تصويبات املعلم  -استعداده للعمل اجلامعي -حتمل املسذولية
 41الظروف االجتماعية. -األسلوب يف املذاكرة -ألخطائه

 السن -2

ن السن يف تعليم اللغات األجنبية يتعلق أيضا بالوقت الذى واحلديث ع
يكون فيه املتعلم أكثر قدرة على اكتساب اللغة يف سهولة وكفاءة. وقد اختلف 
العلماء يف السن املناسبة لتعليم اللغات األجنبية، فهناك من يرى أن تعليم اللغة 

عند األطفال عادة  يكون أكثر فعالية يف سن مبكرة حبجة أن االستعداد اللغوي
ما يكون أكرب مما عند الكبار. وخالفا هلذا هناك من يرى أن تعلم اللغة يكون 

 .أكثر فعالية يف سن متأخرة حبجة أن الكبار أقدر على تعلم اللغة من الصغار
ويتضح مما تقدم ذكره أن أعمار الطالب مما ال ميكن جتاهله يف تعليم 

ن الفروق الفردية. فيجب مراعاة هذا اجلانب اللغات األجنبية ملا ينتج عنها م
عند بناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها إذ إن األجانب الذين يرغبون 
يف تعلم اللغة العربية ينتمون إىل فرق عمرية خمتلفة تتطلب كل فرقة أسلوبا خاصا 

الذين يف إشباع حاجاهتم اللغوية. وكل ذلك ليكون املنهج  مناسبا للطالب 
 .42ُوضع هلم

                                                 
 86، مرجع سابق، ص 1989رشدي أمحد طعيمة،  41
 نصر الدين، املرجع السابق،.  42
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 43األسس الثقافية .3

اللغة العربية دون غريها من اللغات ترتبط بثقافة الناطقهن هبا بصفة خاصة، 
وبثقافة الناطقهن بغريها من الشعوب اإلسالمية بصفة عامة ارتباطا عضويا يصعب 
معه أن حيدث االنفصال بينهما. وهذا يعىن أن منهج تعليم هذه اللغة للناطقهن 

ينبغى أال خيلو من مالمح ثقافتها )وهي الثقافة اإلسالمية( بل يستند إليها بغريها 
 ويستمد منها حمتواه وجيعل التعرف عليها من أهدافه الرئيسية.

 مفهوم الثقافة اإلسالمية (أ 

يشري مصطلح الثقافة اإلسالمية إىل: "املعتقدات واملفاهيم واملبادئ 
إلسالمي متمثال يف القرآن الكرمي والقيم وأمناط السلوك اليت يقرها الدين ا

والسنة النبوية الشريفة، ومن مث فإنَّ هذه الثقافة تقتصر على اجملتمعات 
 اإلسالمية بغض النظر عن املكان والزمان".

 عالقة الثقافة اإلسالمية بتعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها (ب 

ة على املستوى إن العالقة الوثيقة بهن اللغة العربية والثقافة اإلسالمي
االجتماعي والثقايف لدى الناطقهن بالعربية تذدى بدورها إىل وجود عالقة مثلها 
لدى الناطقهن بغريها من األجانب.  ذلك ألن اللغة العربية ال ترتبط بثقافتها 
اإلسالمية داخل حدودها فقط وإمنا أيضا خارجها. فتعليم اللغة العربية وتعلمها 

يراعي اجلانب الثقايف هلذه اللغة، ألنه من العسري على لدى األجانب ال بد أن 
دارس اللغة العربية من األجانب أن يفهمها فهما دقيقا، أو أن يستخدمها 

 استخداما دقيقا دون أن يفهم ما يرتبط هبا من مفاهيم ثقافية معينة.

 كيفية تقدمي الثقافة اإلسالمية يف منهج تعليم اللغة العربية للناطقهن بغريها (ج 

 .أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية اإلسالمية (أ 

                                                 
 /www.lisanarabi.netبغريها -للناطقهن-العربية-اللغة-تعليم-جمنه-لبناء-الثقافية-مقاالت/األسس html.نصر الدين إدريس جوهر،  43
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أن تتنوع املادة حبيث تغطي ميادين وجماالت ثقافية وفكرية متعددة يف  (ب 
 .إطار الثقافة العربية اإلسالمية

 .أن يثري احملتوى املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللغة واالستمرار يف هذا التعلم (ج 
 .ب اللغةأن توسع املادة خربات الدارسهن بأصحا (د 

 أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية اإلسالمية. (ه 

أن تتنوع املادة حبيث تغطي ميادين وجماالت ثقافية وفكرية متعددة يف  (و 
 إطار الثقافة العربية اإلسالمية.

 أن يثري احملتوى املتعلم ويدفعه إىل تعلم اللغة واالستمرار يف هذا التعلم. (ز 

 هن بأصحاب اللغة.أن توسع املادة خربات الدارس (ح 

 

 المنهج المتمركز حول المتعلم  )منهج النشاط( .ج 

 مفهوم منهج النشاط .1

يعد هذا النوع من املناهج القدمية، إذ يعود تارخيه إىل القرنهن الثامن عشر 
والتاسع عشر، ويقوم هذا املنهج على أساس حاجات املتعلمهن واهتمامهم 

عليها، واملوضوعات أو املشكالت اليت وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون 
 .44يهتمون هبا ويركزون عليها، سواء أكانو على شكل أفراد أو جموعات

يعترب منهج النشاط انعكاسا للفلسفة الرتبوية التقدميية خمالفا بذلك منهج 
املواد الدراسية املنفصلة. واتفق رواد الرتبية التقدميية على حتويل دائرة االهتمام من 

فة اجملردة إىل املتعلم وضرورة إشراكه يف العملية التعليمية بدال من موقفه السليب املعر 

                                                 
عمان: دار الشروق للنشر )1ط اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، طه علي حسن الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي،   44

 35( ص 2005والتوزيع، 
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. ويهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من 45يف منهج املواد الدراسية املنفصلة
 46خالل اخلربة النشطة اليت تظهر للعهن.

 خصائص منهج النشاط .2

وحاجاهتم، هذه اخلاصية هي يتم حتديد حمتوى املنهج يف ضوء ميول املتعلمهن  ( أ
نقطة البداية، إذ البد من معرفة ميول املتعلمهن والتأكد من أهنا ميول حقيقية 
ألن االعتماد عليها يذدي إىل املشاركة اإلجيابية يف املواقف التعليمية حيث 
يشعر التلميذ أن املوقف الذي يوجد فيه سيذدي إىل إشباع ميوله، وبالتايل 

 وشغف. يقبل عليه حبماسة

ال خيطط املنهج مقدما ملا كانت ميول املتعلمهن وهي حجز الزاوية يف بناء هذا  ( ب
املنهج تتأثر بظروف بيئاهتم وباملناسبة املختلفة اليت متر هبم، وبغري ذلك من 

 العوامل، فأنه يتعذر التنبذ مقدما مبا ميكن أن تدور حوله هذه امليول.

ة بهن املواد الدراسية: ال يعرتف هذا ال يتقد منهج النشاط باحلواجز الفاصل ( ت
املنهج مببدأ فصل املواد الدراسية أو املعارف عن بعضهما البعض بل حيرص 
على وحدة املعرفة وتكاملها، وذلك من خالل ما يقدم من أنشطة متنوعة 
مشكالت خمتلفة حتتاج إىل تكامل املعارف مع بعضها البعض ملمارسة تلك 

 كالت.األنشطة أو حلل تلك املش

يقوم منهج النشاط على أساس إجيابية املتعلم ونشاطه: يتيح هذا املنهج الفرصة  ( ث
أمام املتعلم لكي يقوم بدور إجيايب يف مجيع مراحل بناء املنهج وتنفيذه وتقوميه، 
فاملتعلم يشرتك يف اختيار املوضوع أو املشكلة اليت تدور حوهلا الدراسة، ويتم 

، مث يشرتك املتعلم يف وضع اخلطة وتنفيذها، ذلك يف ضوء ميوله أو أغراضه
 ويعد ذلك مظهرا من مظاهر إجيابية املتعلم ونشاطه.

                                                 
 152( ص 2012ياض: مكتبة الرشد، )الر  1ط المناهج وتنظيمها، عاليه حممد خليفة ومسريه بدوي حسن،   45
 35املرجع السابق. ص اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، طه علي حسن،   46
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الطريقة السائدة يف منهج النشاط هي طريقة حل املشكالت: يقوم هذا املنهج  ( ج
يف معظمه على مشكالت حقيقية تواجه املتعلمهن ويسعون إىل حلها 

 .47يف حل املشكالتمستخدمهن يف ذلك األسلوب العلمي السليم 

 
 المبحث الثالث: تطوير المنهج

 تخطيط المنهج وتطوير المنهج مفهوم .أ 

 ختطيط املنهج .1
تناول الرتبويون مصطلح ختطيط املنهج بشكل مسهب، فهو عند بعضهم : " 
عبارة عن تصّور ملا ينبغي أن يكون عليه املنهج، من حيث التصميم )حتديد 

(، وكذلك الصورة اليت جيب أن يكون عليها  األهداف، واختيار احملتوى وتنظيمه
تنفيذ املنهج مجيع املمارسات اخلاّصة مبعاجلته يف الواقع، أو امليدان الرتبوّي(، 
باإلضافة إىل عملّية التقومي اليت جيب أن يراعيها املنهج، من حيث حتديد أساليب 

ستفادة من ذلك يف التقومي اليت توّضح العائد التعليمّي/التعّلمّي لدى الطاّلب؛ لإل
 48حتسهن املنهج وتطويره.

وعرّفه السامرّائّي وزمياله بأنّه : مجيع العملّيات الالزمة للتخطيط نفسه، ابتداء 
 أن يصل إىل كتابة الوثيقة أي من تلك الفكرة اليت ختطر ببال اإلنسان ليخّطط، إىل

  49املنهج (.)
ات اليت يقوم به خرباء فاملقصود بتخطيط املنهج هو كّل اخلطوات والعمليّ 

املناهج لوضع منهج يّتصف باملعايري  السائدة املعتمدة للمنهج يف جمتمع معهّن، ويف 

                                                 
 156-155عاليه حممد، املناهج وتنظيمها، املرجع السابق، ص   47
 . 457ص  (  2004، )عّمان: دار الفكر، المنهج المدرسّي المعاصرجودت أمحد سعادة، وعبداهلل حمّمد إبراهيم،   48
 . 147( ص 2000 إربد: دار األمل،) المناهج )أسسها، تطويرها، نظريّاتها(هاشم السامرّائّي، وزمياله،   49
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زمن معهّن. وبالتايل فإّن عملّية ختطيط املنهج عملّية شاملة يتضّمن معناها كّل ما 
 50يتعّلق هبندسة املنهج، وبنائه، وتنظيمه، وتطويره، وتقوميه.

 تطوير املنهج .2
جماور والديب على تطوير املنهج بإجراء تعديالت مناسبة يف بعض أو  أطلق 

كّل عناصر املنهج وجماله وفق خطّة مدروسة من أجل حتسهن العملّية الرتبويّة ورفع 
 .51مستواها

أّن تطوير املنهج هو " إعادة النظر يف مجيع عناصر املنهج من  مصطفىويرى 
لعوامل اليت تّتصل باملنهج، وتذثّر فيه، وتتأثّر األهداف إىل التقومي، كما يتناول مجيع ا

 .52به "

ذلك ما ذكره سرحان بأّن املقصود بعملّية تطوير املناهج " jوليس بعيدًا عن 
إدخال جتديدات ومستحدثات يف جماهلا ؛ بقصد  حتسهن العملّية الرتبويّة، ورفع 

وجيه هذا السلوك يف ، وتاملتعلمهنمستواها، حبيث تذّدي يف النهاية إىل تعديل سلوك 
 .53االجّتاهات املطلوبة، ووفق األهداف املنشودة "

وربط شوق بهن تقومي املنهج وتطويره، فذكر أّن تطوير املنهج " هو حتسهن ما 
أثبت تقومي املنهج حاجته إىل التحسهن من عناصر املنهج أو املذثّرات فيه، ورفع كفاية 

 .54املرجّوة "  املنهج على وجه العموم يف حتقيق األهداف

                                                 
 مرجع سابق.مفهوم المنهج، غازي مفلح،   50
ار ، )الكويت، د10، طالمنهج المدرسي، أسسه وتطبيقاته التربويّةحمّمد صالح الدين جماور، و فتحي عبد املقصود الديب،  51 

 . 585هر (، ص   1421القلم 
 . 171( ص  2000، )الرياض، دار املّريخ، المناهج الدراسّية : عناصرها، أسسها، وتطبيقاتهاصالح عبد احلميد مصطفى،   52

 .206( ، ص 1985)الكويت، مكتبة الفالح،  5، ط المناهج المعاصرةالدمرداش عبد اجمليد سرحان،   53
 . 326، ص  2005، المناهج الدراسّيةمها بنت حمّمد العجمّي،   54
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مما تقدم ذكره من تعريفات ختطيط املنهج وتطوير املنهج نعرف أن هناك فرق 
ن الصفر بينما يبدا التطوير من يبدأ م تخطيطفالبهن ختطيط املنهج وتطوير املنهج. 

قائم وموجود فعال ولكن يراد االرتقاء به إىل حال احسن وأفضل. عليه فإن  يءش
إذا مل  التخطيطألن عملية  تخطيطقل أمهية عن عملية العملية تطوير املنهج ال ت

 تتبعها عمليات تطوير فإن املنهج يصيبه اجلمود والتخلف.

 

 خطوات تطوير المنهج .ب 

 ذكر غازي مفلح خطوات تطوير املنهج كما يلي:
 إثارة الشعور باحلاجة إىل التطوير .1
 حتديد األهداف وترمجتها إىل معايري .2
 طّوراختيار حمتوى املنهج امل .3
 تنظيم حمتوى املنهج املطّور  .4
 اختيار طرائق التدريس  .5
 اختيار األنشطة الرتبويّة  .6
 حتديد الوسائل التعليمّية  .7
  اختيار أساليب التقومي .8
 التهيئة لتجريب املنهج املطّور  .9

 جتريب املنهج املطّور  .10
 االستعداد لتعميم املنهج املطّور  .11
 تعميم املنهج املطّور  .12
 رتقومي املنهج املطوّ  .13
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 خطوات، هي: مثاينواقرتح يالدين فيه 
 (Need Surveyحتليل االحتياجات ) .1

 (Description of Purposeحتديد األهداف ) .2

 (Selection of Syllabus Typeاختيار نوع املنهج الدراسي ) .3

 (Production of Proto Syllabusإنتاج املنهج الدراسي األساسي ) .4

 (Syllabus Production of Pedagogicalإنتاج املنهج الدراسي الرتبوي ) .5

 (Implementation of Classromتطبيق املنهج الدراسي يف الفصل ) .6

 (Evaluationالتقومي ) .7

 (Syllabus Revisionتعديل املنهج الدراسي ) .8
وبعد املقارنة بهن الرأيهن يرى الباحث أن خطوات تطوير املنهج املناسبة هلذا 

رغم من عدم قدرة الباحث على إجراء بعض اخلطوة وهي البحث هي اخلطوات األوىل بال
ولكن بصفة هذا البحث حبث تطويري فعلى الباحث   تطبيق املنهج املطور وتعميمه.

مراعاة خطوات البحث التطوير أيضا، ويف هذا اجملال اختار الباحث اخلطوات عند بورغ 
 55و كال، وهي كما يلي:

 
 حتليل االحتاياجات .1

 مجع البيانات .2

 م املنتجتصمي .3

 التحكيم من اخلرباء .4

 اإلصالحات األوىل .5

 التجربة املبدئية .6

                                                 
55 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2010) 

hal 194 
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 اإلصالحات الثانية .7

 التجربة امليدانية .8

 تعميم املنتج .9
ويف هذا اجملال يقوم الباحث بدمج خطوات تطوير املنهج وخطوات البحث 

 التطويري كي تتناسب هبذا البحث، وبيانه كما يف الفصل الثالث.
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 الفصل الثالث

 البحث منهجية
 منهج البحث ومدخله -أ 

البحث والتطوير، وهو منهج   إن املنهج املستخدم يف هذا البحث هو
حيث يقوم  1فعالية ذلك املنتج. قياسالبحث املستخدم إلنتاج منتج معهن ول

 الباحث بتطوير منهج تعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.
دخل الكيفي والكمي. وهو كما قال موليونق واملدخل املستخدم فيه هو امل

البحث الذي يقصد به لدراسة الظواهر الواقعة يف موضوع  jأن البحث الكيفي هو
البحث بالطريقة الوصفية يف صورة الكلمات واللغة، يف موضوع معهن طبيعي 

  2باستخدام عدة املناهج الطبيعية.
 إجراءات البحث والتطوير -ب 

 تعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية تسري إجراءات تطوير منهج
 عند دمج خطوات تطوير املنهج وخطوات البحث التطويريعلى  يف هذا البحث

 ، وهي كما يلي: (Borg & Gall) بورغ و كال

 حتليل االحتياجات .1

يقوم الباحث يف هذه املرحلة جبمع البيانات حول املنهج املستخدم يف الربنامج 
اص لتعليم اللغة العربية، وذلك من خالل مالحظة يف الفصل ملعرفة واقع اخل

عملية تعليم اللغة العربية وأحوال املدرسهن والطالب، ومن خالل املقابلة مع 
رئيس مركز تنمية اللغات، ورئيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، وبعض 

حلصول على املعلومات حول املدرسهن يف الربنامج. وهذه املقابلة هتدف إىل ا

                                                 
1
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010), hal. 407. 
2
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) hal. 6 
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املنهج املستخدم يف الربنامج؛ أساس استخدامه، وتنفيذه، واملشاكل اليت 
 يواجهها املدرسون، واألرجاء يف طّور املنهج مستقبليا.

 تصميم املنهج .2

يف هذه املرحلة يقوم الباحث بتصميم منهج تعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص 
 اته كما يلي:لتعليم اللغة العربية، وخطو 

تعيهن اهلدف: يعهّن فيه الباحث األهداف هلذا املنهج اليت تتكون من  ( أ
 األهداف العامة واألهداف اخلاصة.

: يعهّن فيه الباحث املواد التعليمية الذي يراه اختيار احملتوى وتنظيمه ( ب
 مناسبا لطلبة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.

  يه الباحث طرق التدريس اليت تناسبق التدريس: يعهّن فائطر  اختيار ( ت
 باألهداف واملواد التعليمية.

حتديد الوسائل: حيدد الباحث الوسائل مثل بطاقة املفردات، واحلاسوب  ( ث
 والشبكة الدولية، واملعمل اللغوي وغري ذلك.

هو العملية اليت تستخدم فيها نتائج القياس وأى تعيهن التقومي املناسب:   ( ج
حكم على قيمة  بوسائل أخرى مناسبة، يف إصدارمعلومات حيصل عليها 

 3خاصة معينة لدى املتعلم أو على جانب معهن من جوانب املنهج.

 من اخلرباءالتحكيم  .3

يقّدم الباحث املنهج املطوَّر إىل اخلرباء يف تعليم اللغة العربية يف هذه املرحلة 
إلرشادات ليحكِّموا عليه، وليحصل الباحث على االقرتاحات واملداخالت وا

 والتعليقات حول املنهج الذي طوَّره.
 
 

                                                 
 250-249( ص1991الطبعة الثالثة )القاهرة: دار املعارف، المنهج وعناصره، إبراهيم بسيوين عمرية،  3
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 تصحيح االنتاج .4

فبناء على نتائج التحكيم من اخلرباء، فيقوم الباحث بتصحيح املنهج املطّور 
 ليكون أحسن مما سبق.

 
 1الرسم البياين رقم 

 البياناتمصادر  -ج 

ة. تتكون مصادر البيانات هلذا البحث من املصادر األساسية واملصادر الثانوي
 واملصادر األساسية هي:

 رؤساء الربنامج السابقهن .1

 رئيس مركز اللغات حاليا .2

 املدرسهن .3

 اخلرباء يف تعليم اللغة العربية .4

 واملصادر الثانوية هي الوثائق.

 تصحيح المنتج

 تحكيم الخبراء

 تصميم المنهج
 تعيهن اهلدف اختيار احملوى اختيار الطرائق حتديد الوسائل تعيهن التقومي

 تحليل االحتياجات
 إجراء املقابلة توزيع االستبانات
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 أساليب جمع البيانات -د 

 من أجل احلصول على البيانات يستخدم هذا الباحث األساليب اآلتية:
 املقابلة .1

للحصول على البيانات اليت تعتمد عليها تطوير املنهج ستخدم الباحث املقابلة ا
 يف هذا البحث. ويقوم الباحث باملقابلة مع: 

رؤساء الربنامج السابقهن للحصول على البيانات حول أهداف تأسيس  (أ 
منهم األستاذ غفران حنبلي والدكتور الربنامج واملنهج املستخدم آن ذاك. 

 ولدانا وارغاديناتا.

 راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججلامعة موالنا مالك إب رئيس مركز اللغات (ب 
ر املنهج يف هذا للحصول على البيانات حول تطوّ الدكتور مفتاح اهلدى 

 الربنامج واجتاه تطوره يف املستقبل.

 االستبانة .2

ستخدم الباحث االستبانة للحصول على البيانات من املدرسهن يف هذا ا
املستخدمة يف التعليم واألنشطة التعليمية يف  الربنامج حول الطرائق والوسائل

ولقد وزع الباحث  الفصل واملشاكل اليت يواجهها املدرسون أثناء التعليم.
 االستبانة إىل ثالثهن مدرسا. 

 أدوات البحث -ه 

 يستخدم الباحث األدوات اآلتية جلمع البيانات:
 أسئلة املقابلة .1

 13الربنامج السابقهن وتتكون من  تتكّون أسئلة القابلة إىل ثالثة أقسام: لرؤساء
 سذاال، منها:

 إىل ما يهدف تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ (أ 

 كيف يكون املنهج آنذاك؟ هل هناك منهج متكامل منظم؟ (ب 
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 ملاذا تكون يف الربنامج اخلاص أربع مراحل؟ (ج 

 فقط؟ ملاذا التقييم يف هذا الربنامج حول املهارات األربع (د 
 أسئلة. منها: 10ولرئيس مركز اللغات حاليا وتتكون من 

 إىل ما يهدف تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ (أ 

 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف الربنامج؟ (ب 

 كيف يكون تطوير برنامج العربية ألغراض خاصة يف املستقبل؟ (ج 
 

 االستبانة .2

االستبانة موجهة إىل املدرسهن يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، هذه 
 سذاال. 13وتتكون االستبانة من 

 اجلوال: يستخدم اجلوال لتسجيل عملية املقابلة .3
 

 أسلوب تحليل البيانات -و 

حتكيم اخلرباء على املنهج من أجل معرفة مدى صالحية هذا بعد عملية 
خلاص لتعليم اللغة العربية، قام الباحث بتحليل البيانات. املنهج للتطبيق يف الربنامج ا

علما بأن بنود أسئلة التحكيم تنقسم إىل ثالثة أقسام: أوال األهداف واملذشرات، 
ثانيا التعليم؛ ويشمل طريقة التعليم، واحملتوى، ووسائل التعليم، ثالثا التقومي. وقد 

من نتيجة  البيانات الكمية وأماحصل الباحث على البيانات الكمية والكيفية. 
  :الرموز التايلفيحللها الباحث باستخدام  حتكيم اخلبري

 : المالحظة
Pالدرجة للنسبة من مائة = 

= f  حكيمنتيجة الت 
= n تحكيمجمموعة نقاط ال  

P = F x 100% 

n 
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 وأما املواصفات املستخدمة واملعتربة يف هذا البحث فهي كما يلي:
 1اجلدول رقم 

 البيان رالتقدي الدرجة  النتيجة

 معيف التدريس  ميكن استخدامه جيد جدا % 100 – 81 4
 التصحيح البسيط

مع عدة يف التدريس  ميكن استخدامه جيد % 80 – 66 3
  تصحيحات

 ال ميكن استخدامه يف التدريس مردود % 65 – 56 2
 يصلح كله أو يبدل فاشل % 55 -  0 1
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 الفصل الرابع
 قشتهاعرض البيانات وتحليلها ومنا

 لبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربيةانبذة المبحث األول: 

 البرنامج رؤية .أ 
جعل اللغة العربية لغة االتصال بهن األكادمييهن يف جامعة موالنا مالك إبراهيم  .1

 .1اإلسالمية احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال العلمية يف اجلامعة

 البرنامج رسالة .ب 
 .2ومسّليا وُمقِدرا تعليما مفرحا تعليم اللغة العربيةجعل  .1

 أهداف البرنامج .ج 
يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت 
تكون أداة للدراسة اإلسالمية من خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى 

ودراسة الكتب من هذا التعليم أن يقدر الطلبة على االتصال باللغة العربية 
 . 3العربية بأنفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل

4أهداف التعليم .د 
 

 االستماع .1

 تدريب الطلبة وتعويدهم يف استماع األصوات العربية -

 تزويد الطلبة بالقدرة على فهم النص املسموع -

                                                 
 224ص:  2005/2006نح، السنة الدراسية الدليل األكادميي جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال  1
 املرجع نفسه   2
 املرجع نفسه  3
 25-22، ص 2005دليل للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، السنة   4
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 تزويد الطلبة على فهم وتلخيص النص املسموع -

 الكالم .2

 مة العربية مبخارجها الصحيحة.القدرة على نطق األصوات واحلروف والكل -

 القدرة على االتصال بنطاق اللغة بالعربية الصحيحة -

 القدرة على تعبري ما األذهان شفويا على الرتكيب الصحيح -

 القراءة .3

 تعريف احلروف العربية وعالمات الرتقيم -

 تدريب القراءة وفهم النص املقروء صحيحا -

 الكتابة .4

 تعويد الطلبة الكتابة من اليمهن -

 د الطلبة التعبري التحريري عما يف أذهاهنم.تعوي -
 مدخل التعليم .ه 

يستخدم الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية نظرية الوحدة وهي املدخل 
الذي ينظر اللغة كوحدة متكاملة. يهتم هذا املدخل باملهارات اللغوية األربع 

دخل بالعناصر اللغوية؛ )االستماع والكالم والقراءة والكتابة( متوازنة. كما يهتم هذا امل
 األصوات واملفردات والقواعد والنرب والتنغيم.

 الطريقة .و 

الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة 
االنتقائية، واهلدف من هذه الطريقة هو أن يقود إىل التفكري السريع باللغة العربية. 

 ومسات هذه الطريقة هي:
 إىل الكفاءة على التعبري الفعالإعطاء األولية  .1

 التجنب من استخدام اللغة الوسيطة .2
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 استخدام الطريقة املباشرة يف تعليم املفردات أو اجلملة .3

تعليم النحو بالطريقة الوظيفية وهي تعليم القواعد من خالل النماذج املختلفة من  .4
 .5غري التدقيق يف املصطلحات النحوية

 الجو التعليمي .ز 

لذي خيلقه الربنامج هو اجلو املمتع واملريح، وذلك ليكون اجلو التعليمي ا
الطلبة متحمسهن ومتنبههن يف الدراسة وال يصيبهم امللل. ولتطبيق هذا الشكل قد 

 .6يكون التعليم خارج الفصل وهو حول امللعب أو احلدائق أو غريمها
 7عدد الحصص .ح 

حصص  6إن عدد احلصص يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هي 
 حصص للفصل الدراسي الثاين. وتفصيلها كما يلي: 6للفصل الدراسي األول، و 

 2اجلدول رقم 

 المادة الرقم
 عدد الحصص

 الفصل الثاني الفصل األول

 1 2 مهارة االستماع 1
 1 2 مهارة الكالم 2
 2 1 مهارة القراءة 3
 2 1 مهارة الكتابة 4

 
                                                 

 229نفس املرجع، ص   5
 230نفس املرجع، ص   6
 2013وربووينت السنة نبذة خمتصرة عن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، أصدرها الربنامج يف صورة بو   7
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 المواد التعليمية .ط 

ج اخلاص لتعليم اللغة العربية كتاب العربية بهن يديك  يستخدم الربنام
كالكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية يف الفصل الدراسي األول. يستخدم 
للمبتدئهن كتاب العربية بهن يديك اجمللد األول واجمللد الثاين للمتقدمهن. وأما يف 

  8 .2013سنة  الفصل الثاين يستخدم الربنامج كتاب العربية ألغراض خاصة منذ 

 التقويم .ي 

 يتكون التقومي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من:

 اختبار املرحلة: ويكون أربع مرات يف السنة .1

االختبار الشامل: لقياس تنمية كفاءة الطلبة اللغوية العربية، وهو يف كل آخر  .2
 الفصل الدراسي

 اختبار حفظ اجلزء الثالثهن من القرآن الكرمي .3

(: ويشمل استيعاب املفردات، والتعبري الشفوي Portofolioاألعمال )حقائب  .4
 .9والتحريري، والرتمجة، والنمو يف الفصل

 
 
 
 
 

                                                 
 نفس املرجع،  8
 نفس املرجع،  9
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المبحث الثاني: تطوير منهج تعليم اللغة العربية في البرنامج الخاص لتعليم اللغة 
 العربية

 أوال: تحيليل االحتياجات
 حتياجات يف كفاءة اللغة العربيةاال .أ 

والنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج له اهتمام كبري يف جامعة م
تعليم اللغة العربية وألزمها على مجيع طالهبا حيث أهنم طالب اجلامعة اإلسالمية 
ومن واجبهم فهم القرآن واحلديث وال يتم ذلك إال باللغة العربية. فالبد أن يكون 

 مفتاح اهلدى رئيس مركز اللغات:  لديهم كفاءة يف اللغة العربية. قال الدكتور
"إن هدفنا البد أن يكون واقعيا، فتعليم اللغة العربية هنا يرتكز إىل املهارات 

 10اللغوية"
وقال األستاذ غفران رئيس الربنامج سابقا:" هدف التعليم يف الربنامج اخلاص 

: يقدر الطلبة لتعليم اللغة العربية أوال: أن يقدر الطلبة على الكالم بالعربية، ثانيا
هبذه اللغة على دراسة النصوص العربية املتعلقة بدين اإلسالم أو املواد التعليمية يف 

 . 11القسم"
الرأي األول يف تأسيس  وأيّد على ذلك الدكتور ولدانا وارغاديناتا بقوله:"

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هو أن هناك ظاهرة بعض املدرسهن للعلوم 
ة ال يفهمون العربية، فهناك مدرس التفسري يدرس بالكتب املرتمجة، فلذلك اإلسالمي

 . 12الغاية من تعليم اللغة العربية هي للدراسة اإلسالمية"

                                                 
 2015يوليو  2مقابلة مع الكتور مفتاح اهلدى يف التاريخ   10
 2015يوليو  31مقابلة مع أستاذ غفران حنبلي يف التاريخ   11
 2015أغسطس  7مقابلة مع الدكتور ولدانا واغاديناتا يف التاريخ   12
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ودلت نتيجة االستبانة على أن معظم املدرسهن رأوا أن يكون هدف تعليم 
ا وحتريريا يف اللغة العربية يف هذا الربنامج أن يسيطر الطلبة على اللغة العربية شفوي

 اإلطار العام واألكادميي واإلسالمي.
فمن البيانات السابقة توصل الباحث إىل أن الطلبة البد أن يكون هلم 
املهارات اللغوية األربع لالتصال بينهم يف احلياة اليومية وألمورهم األكادميية ولفهم 

 اإلسالم. فعلى مجيع الطلبة أن يكون هلم الكفاءات اآلتية:
 واالستماع التحدث طريق ن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عنأن حيس .1

 والكتابة وتوظيفها يف شذون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت. والقراءة
 االتصال يف صحيحاً  استعماالً  اللغة استعمال على القدرة الطلبة يكتسب أن .2

 .ومصاحلهم حوائجهم قضاء على ويعينهم أمورهم هلم ييسر مما. باآلخرين
الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على  القرآن لغة العربية اللغة الطلبة حيب أن .3

 .جوانب خمتلفة من ثقافة اللغة العربية

 االحتياجات يف حمتوى تعليم اللغة العربية .ب 
مادة وخربات  للطلبةيقدم  ،يداجلتوى وجود احملالتعليم الفعال يتطلب إن 

أساسا على ما حيتاج إليه الطلبة يف الكفاءة اللغوية  .تتحقق هبا األهداف العلمية
فالبد أن يكون املتحوى يتعلق بتكوين املهارات اللغوية األربع ويتكون من 
املوضوعات املتعلقة باحلياة اليومية، واألكادميي، واإلسالم. ورأى معظم املدرسهن أن 

الداعمة للمادة  يضاف إىل املادة أساسية مادة إضافية وهي احملفوظات كاملادة
 األساسية. واملوضوعات كما يلي:
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 املوضوعات يف احلياة اليومية:
 التعارف .1
 السكن .2
 احلياة اليومية .3
 األسرة .4
 املهن .5
 السفر .6

 والشراب الطعام .7
 الرتويح عن النفس  .8
 يف السوق .9

 النظافة .10
 الصحة .11
 اهلواية .12

 
 املوضوعات يف األكادميي:

 االلتحاق باجلامعة  .1
 تعلم اللغة العربية .2
 لطالب املثايلا .3
 يف املكتبة .4
 العلم والتعلم .5
 العطلة .6

 املوضوعات يف اإلسالم:
 الصالة .1
 صوم رمضان .2
  القرأن .3
 األعياد يف اإلسالم .4
 من اآلداب اإلسالمية .5
 اإلسالم والعلوم .6
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 االحتياجات يف طرائق تعليم اللغة العربية .ج 
تيار إن الطريقة تلعب دورا مهما يف معاجلة املواد التعليمية، فعلى املدرس اخ

الطريقة املناسبة باملادة وبأحوال الطلبة كي يصل التعليم إىل الغاية. فعن الطرائق 
 املستخدمة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية قال الدكتور مفتاح اهلدى: 

حنن ال حندد طريقة معينة بل نفّوض األمر إىل املدرسهن فيختار املدرس "
 . 1ال الطلبة"الطريقة اليت يراها مناسبة بأحو 

 
 وأيد على ذلك أستاذ غفران بقوله: 

"إننا ما حددنا طريقة معينة، ولكن يف كل أول الفصل الدراسي شجعنا 
 . 2املدرسهن باستخدام الطريقة املباشرة"

 وقال الدكتور ولدانا وارغاديناتا: 
"كثري من املدرسهن استخدموا طريقة القراءة والرتمجة وهناك أيضا تطبيق 

 ، 3م والتدريبات"الكال
وكما دلت نتيجة االستبانة أن املدرسهن استخدموا الطرائق املختلفة يف التعليم 

 نظرا إىل األحوال.
فمن البيانات السابقة توصل الباحث إىل أن ليس هناك طريقة معينة 
مستخدمة يف التعليم يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية أي أن الربنامج ال حيدد 

 معينة، وميكن القول أن الربنامج استخدم الطريقة االنتقائية يف التعليم. طريقة
 
 

                                                 
 2015يوليو  2يف التاريخ  مقابلة مع الكتور مفتاح اهلدى  1
 2015يوليو  31مقابلة مع أستاذ غفران حنبلي يف التاريخ   2
 2015أغسطس  7مقابلة مع الدكتور ولدانا واغاديناتا يف التاريخ   3
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 االحتياجات يف تقومي تعليم اللغة العربية .د 
التقومي هو العملية اليت حنكم هبا على مدى النجاح الذي وصلنا إليه يف حتقيق 

ة للتالميذ األهداف الرتبوية املوضوعية والذي نريد الوصول إليها. وللتقومي أمهية كبري 
( ويوضح feed backواملعلمهن واألباء واملشرفهن فهو يزود التالميذ بالتغدية الراجعة )

 .4هلم األهداف اخلاصة كما حيدد جوانب ضعفهم وقوهتم
 ومن مالحظة الباحث أن هناك أنواع التقومي اجلارية يف الربنامج، وهي:

 اختبار املرحلة: ويكون أربع مرات يف السنة .1

الشامل: لقياس تنمية كفاءة الطلبة اللغوية العربية، وهو يف كل آخر  االختبار .2
 الفصل الدراسي

 اختبار حفظ اجلزء الثالثهن من القرآن الكرمي .3

(: ويشمل استيعاب املفردات، والتعبري الشفوي Portofolioحقائب األعمال ) .4
 والتحريري، والرتمجة، والنمو يف الفصل.

 ثانيا: تصميم المنهج
 هدافتحديد األ .أ 

انطالقا من نتيجة حتليل االحتياجات يف كفاءة اللغة العربية وهي أن الطلبة البد 
أن يكون هلم املهارات اللغوية األربعة لالتصال بينهم يف احلياة اليومية وألمورهم 
األكادميية ولفهم اإلسالم. فوضع الباحث األهداف العامة أو بعبارة أخرى معيار 

ها الباحث إىل الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية والكفاية الكفاءة كما يلي، ويقسم
 الثقافية:

 

                                                 
 174فوزي طه إبراهيم، مرجع سابق، ص   4
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 الكفاية اللغوية: .1
 واالستماع التحدث طريق أن حيسن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عن

 والكتابة وتوظيفها يف شذون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت. والقراءة
 الكفاية االتصالية: .2

 االتصال يف صحيحاً  استعماالً  اللغة استعمال على القدرة لبةالط يكتسب أن
 .ومصاحلهم حوائجهم قضاء على ويعينهم أمورهم هلم ييسر مما. باآلخرين

 الكفاية الثقافية: .3
الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب  القرآن لغة العربية اللغة الطلبة حيب أن

إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية اليت خمتلفة من ثقافة اللغة العربية ويضاف 
 يعيشون فيها.

حتت معيار الكفاءة يف األعلى الكفاءات األساسية اليت يقسمها  وتندرج
 الباحث إىل مراحل ومهارات، وبياهنا كما يلي:

 الكفاءات األساسية للمرحلة األولى:
 مهارة االستماع:

 الدارس لغة وأصوات العربية صواتاأل بهن والفروق التشابه أوجه الطلبةأن يدرك  .1
 األويل

 الصورة يف واملتشاهبة النطق يف املتجاورة األصوات بهن الطلبةأن ميّيز  .2
 وكتابتها نطقها مث التعبريات أو الكلمات إىل االستماع من الطلبة يتمكن أن .3

 مهارة الكالم:

 األصوات بهن النطق عند والتمييز صحيحا نطقا العربية األصوات الطلبة نطقأن ي .1
 .واضحا متييزا املتشاهبة

 مشاعرهم أو أذهاهنم يف خطر عنما التعبري على الطلبة يقدر أن .2
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 .املختلفة للمواقف املناسبة التعبريات الطلبةأن يستخدم  .3
 مهارة القراءة:

 .وفهم وطالقة سالمة يف اليسار إىل اليمهن من النص الطلبةأن يقرأ  .1
 املقروء لنصا من العام املعىن الطلبةأن يستنتج  .2

 مهارة الكتابة:
 املختلفة ومواضعها أشكاهلا يف اهلجائية احلروف كتابة طريقة الطلبة تعرفأن ي .1

 بسهولة اليسار إىل اليمهن من الكتابة وتعود
 الكتابة يف األساسية اإلمالئية القواعد أن يراعي الطلبة .2

 الكفاءات األساسية للمرحلة الثانية:

 مهارة االستماع:
 اليت املفردات حدود يف العربية باللغة حديث من يسمع ما لطلبةاأن يفهم  .1

 تعلمها مت
 املتحدث مع التواصل من يتمكن وأن يسمع، ما الطلبة يستوعب أن .2

 مهارة الكالم:
 .املختلفة للمواقف املناسبة التعبريات الطلبةأن يستخدم  .1
 .تلقائية استجابة حديث من يدور ملا الطلبةأن يستجيب  .2

 اءة:مهارة القر 
 الذهن يف هبا واالحتفاظ األفكار من النص عليه يشتمل ما الطلبةأن يتابع  .1

 .القراءة فرتة
 املقروء النص يف الثانوية واألفكار الرئيسة األفكار بهن أن ميّيز الطلبة .2

 مهارة الكتابة:
 .الكتابة عند الرتقيم عالمات الطلبةأن يراعي  .1
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 وأعماهلم وجتارهبم حبياهتم تتصل حوهلم يدور عما بالكتابة الطلبة يعرب أن .2
 .صحيح بتعبري

 
 الكفاءات األساسية للمرحلة الثالثة:

 مهارة االستماع:
 استخالصها مث املسموعة املادة فهم على الطلبة يقدر أن

 مهارة الكالم:
 الثقة يوطد مما مقبولة زمنية لفرتات ومرتابط متصل بشكل الطلبةأن يتحدث 

 .اآلخرين مواجهة على والقدرة بالنفس
 مهارة القراءة:

 .الرتاكيب يف تغيريات ضوء يف املعىن يف تغيريات الطلبةأن يدرك 
 مهارة الكتابة:

 .املناسبة والرتاكيب املفرادات مستعمالً  فقرات يف األفكار الطلبةأن يرتجم 
 

 الكفاءات األساسية للمرحلة الرابعة:
 مهارة االستماع:

 .الثانوية واألفكار ةيالرئيس األفكار بهن التمييزو  ةالرئيس األفكار أن يستخرج الطلبة
 مهارة الكالم:

 آراء بهن من النتائج واستخالص معهن موضوع يف مناقشة الطلبةأن يدير 
 .املشرتكهن

 مهارة القراءة:
 القدرة على مناقشة وتطبيق وحتليل مضمون النص املقروء. الطلبة أن يكتسب
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 مهارة الكتابة:

 ومستوفًيا صحيًحا كتابًيا تلخيًصا املقروء النص ضوعمو  الطلبة صأن يلخ

 اختيار المحتوى .ب 
يف هذه املرحلة حيدد الباحث حمتويات املنهج اليت يراها مناسبة للربنامج وحمتاجا 
إليها. وهذه احملتويات كما هي موجودة يف الربنامج حاليا، إال أن أضيفت إىل هذا املنهج 

آراء معظم املدرسهن يف أمهية إضافة هذه املادة إىل  مادة احملفوظات، وذلك انطالقا من
 املنهج. ويتكون حمتوايات هذا املنهج من املواد األساسية واإلضافية:

 :المواد األساسية

)االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة( وتتكون من املوضوعات   املهارات اللغوية .1
 كما يلي:

 
 الموضوعات للمرحلة األولى:

 التعارف (أ 
 السكن (ب 
 احلياة اليومية (ج 
 االلتحاق باجلامعة (د 
 يف املكتبة (ه 
 الصالة (و 

 
 املوضوعات للمرحلة الثانية:

 صوم رمضان (أ 
 األسرة (ب 
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 املهن (ج 
 السفر (د 
 تعلم اللغة العربية (ه 
 العطلة (و 

 
 املوضوعات للمرحلة الثالثة:

 الطعام والشراب (أ 
 الرتويح عن النفس (ب 
 يف السوق (ج 
 الطالب املثايل (د 
 القرأن (ه 
 األعياد يف اإلسالم (و 

 

 وعات للمرحلة الرابعة:املوض
 النظافة (أ 
 الصحة (ب 
 اهلواية (ج 
 العلم والتعلم (د 
 من اآلداب اإلسالمية (ه 
 اإلسالم والعلوم (و 

  المواد اإلضافية:
 : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية العناصر اللغوية .1
 حفظ القرآن )اجلزء الثالثهن( .2
 احملفوظات .3
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 والوسائل اختيار طرائق التعليم .ج 
ستبانة واملقابلة أن ليس هناك طريقة معينة مستخدمة يف دلت نتيجة بيانات اال

التعليم يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية أي أن الربنامج ال حيدد طريقة معينة، 
فأساسا على ذلك فقّرر الباحث أن الطريقة املستخدمة يف هذا املنهج أمهها الطريقة 

 لقواعد والرتجة، والطريقة االنتقائية.املباشرة، والطريقة السمعية البصرية، وطريقة ا
وأما عن الوسائل ظهر يف نتيجة االستبانة أن املدرسهن استخدموا الوسائل 
املختلفة أثناء التعليم معظمها األفالم والفيديو والبطاقة واللعبة، وهناك الوسائل األخرى 

الوسائل هلذا مثل الشبكة الدولية واحلاسوب والصورة وغريها. فعلى ذلك حّدد الباحث 
املنهج الوسائل اليت يسهل للمدرسهن استخدامها كما ذكر يف األعلى، وإضافة إىل ذلك 

 الوسائل اجلاهزة من قبل الربنامج. وهي كما يلي:
 مكرب الصوت .1
 املخترب اللغوي .2
 غرفة الوسائل املتعددة .3
 الكتب العربية .4
 األفالم العربية .5
 احلاسوب  .6
 الشبكة الدولية .7
 البطاقة .8

 قويمتعيين الت .د 
يف هذه املرحلة حّدد الباحث نوع التقومي هلذا املنهج. واختار الباحث أنواع التقومي 

 اجلارية يف الربنامج حاليا، وهي كما يلي:
فصل دراسي واحد )االختبار النصفي واالختبار  يف هنتمر  ويكون: املرحلة اختبار (أ 

 النهائي(
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 آخر كل يف وهو العربية، اللغوية الطلبة كفاءة تنمية لقياس: الشامل االختبار (ب 
 الدراسي الفصل

 الكرمي القرآن من الثالثهن اجلزء حفظ اختبار (ج 
 الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل(: Portofolio) األعمال حقائب (د 

 .الفصل يف والنمو والرتمجة، والتحريري،
 

قياس مدى صالحية هذا المنهج في تعليم اللغة العربية في  المبحث الثالث:
 البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية

يف هذه املرحلة قّدم الباحث املنهج املطّور إىل اخلرباء يف منهج تعليم اللغة العربية 
 للتحكيم على هذا املنهج. ومن أجل ذلك قدم الباحث املنهج إىل خبريين، مها:

ة الدكتور شهداء صاحل، اختاره الباحث لتخصصه يف منهج تعليم اللغة العربي .1
 واهتمامه الكبري يف تعليم اللغة العربية.

الدكتور مفتاح اهلدى، اختاره الباحث لتخصصه يف منهج تعليم اللغة العربية،  .2
وبصفته رئيس مركز اللغات يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

باحث ماالنج فهو أعلم بأحوال الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية الذي طّور ال
 املنهج له.

 :الرموز التايلوأما نتيجة حتكيم اخلبري فيحللها الباحث باستخدام 

   
 : المالحظة

Pالدرجة للنسبة من مائة = 
= f  نتيجة التصحيح 

= n جمموعة نقاط التصحيح  

P = F x 100% 

n 
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 البيان التقدير الدرجة  النتيجة

 معيف التدريس  ميكن استخدامه جيد جدا % 100 – 81 4
 يطالتصحيح البس

مع عدة يف التدريس  ميكن استخدامه جيد % 80 – 66 3
  تصحيحات

 ال ميكن استخدامه يف التدريس مردود % 65 – 56 2
 يصلح كله أو يبدل فاشل % 55 -  0 1

 وفيما يلي نتيجة التحكيم من اخلبريين:
 نتيجة التحكيم على املنهج من د. شهداء صاحل . أ

 األهداف والمؤشرات .1
 3اجلدول رقم 

 املذشرات رقمال
الدرجة  درجات القياس

 4 3 2 1 احملصولة
   3   تضم األهداف السلوك املرجوة يف جماهلا .1

2. 
تكون السلوك املرجوة حقيقة وميكن 

 مالحظتها
    3 

ميكن املدرس قياس وصول الطلبة إىل  .3
 السلوك املرجوة 

    3 

  4    أشارت املذشرات إىل أهداف التعليم .4
  4    اتفاق املذشرات مبراحل تفكري الطلبة .5

6. 
تدل املذشرات على السلوك املعرفية 

 والعاطفية والنفسية
    4 

 21 (Fجمموع الدرجات )
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 24=  4×  6( هو : Nألهداف و املذشرات )ل الدرجاتجمموع 

 

 "جيد جدا"فمن البيان السابق حصل األهداف واملذشرات على التقدير 
 

 عليمالت  .2
 4اجلدول رقم 

 املذشرات الرقم
الدرجة  درجات القياس

 4 3 2 1 احملصولة
      طريقة التعليم .1

  4    اتفاق الطريقة بأهداف التعليم -
اتفاق الطريقة خبلفية الطلبة وأحواله  -

 وقدراته وكفاءته ودافعيته
    3 

اتفاق الطريقة بكفاءة املدرس يف  -
املدرس يف وصول استخدامها، وتساهل 

املادة الدراسية وتنظيم عملية الدراسة 
 املناسبة بأحوال الطلبة

    3 

  4    اتفاق الطريقة باملادة املدروسة -
  4    اتفاق الطريقة بأوقات التعليم املتوفرة -

      احملتوى .2
  4    اتفاق املادة بأهداف التعليم ومذشراته -
نمية الطلبة اتفاق املادة بأحوال وت -

 ومطابقا باحتياجاهتم
    3 

P  =12  ×100  =

87،5% 
24 
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  4    تبدأ املادة من السهل إىل الصعب -
      وسائل التعليم .3

  4    اتفاق الوسائل مبادة التعليم املدروسة -
  4    مطابق لتأييد املواد الدراسية -
تكون الوسائل فعلة وسهلة وهلا زمان  -

 طويل 
    4 

دامها وتساعده يسهل للمدرس يف استخ -
 يف إلقاء املادة

    4 

  4    تساعد الطلبة يف فهم املادة -
 49 (Fجمموع الدرجات )

 52=  4×  13( هو : N) للتعليم الدرجاتجمموع 

 

 "جيد جدا"على التقدير  التعليمفمن البيان السابق حصل 
 التقويم .3

 5اجلدول رقم 

 املذشرات الرقم
الدرجة  درجات القياس

 4 3 2 1 لةاحملصو 
   3   اتفاق التقومي بأهداف التعليم املرجوة .1

اتفاقه باحتياجة املدرس ملعرفة كفاءة الطلبة  .2
 اللغوية

    3 

اتفاقه بأحوال الطلبة وميكن املدرس والطلبة  .3
 إجراءه

    3 

P  =49  ×100  =94،2% 
52 
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   3   يكون القياس موضوعيا .4
   3   ال حيتاج إىل وقت طويل .5

 15 (Fالدجات )جمموع 
 

 20=  4×  5( هو : N) للتقوميجمموع الدرجات 

 

 "جيد"على التقدير  التقوميفمن البيان السابق حصل 
 مجموع الدرجات إجماليا

 عند دكتور شهداء صاحل هي: هلذا املنهججمموع الدرجات إمجاليا 

 F ( =21( + )49( + )15 )   =81 

 N (  =24( + )52( + )20 =  )96 

  

 "جيد جدا"على التقدير  هذا املنهجن البيان السابق حصل فم

P  =51  ×100  =75% 
20 

P = 81  ×100 = 84% 
96 
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 نتيجة التحكيم على املنهج من د. مفتاح اهلدى

 األهداف والمؤشرات .1
 6اجلدول رقم 

 املذشرات الرقم
الدرجة  درجات القياس

 4 3 2 1 احملصولة
   3   تضم األهداف السلوك املرجوة يف جماهلا .1

حقيقة وميكن تكون السلوك املرجوة  .2
 مالحظتها

    2 

ميكن املدرس قياس وصول الطلبة إىل  .3
 السلوك املرجوة 

    3 

  4    أشارت املذشرات إىل أهداف التعليم .4
  4    اتفاق املذشرات مبراحل تفكري الطلبة .5

6. 
تدل املذشرات على السلوك املعرفية 

 والعاطفية والنفسية
    3 

 19 (F)جمموع الدرجات 
 

 24=  4×  6( هو : Nألهداف و املذشرات )ل الدرجاتجمموع 

 

 "جيد "فمن البيان السابق حصل األهداف واملذشرات على التقدير 
 

 

 

P  =19 × 100  =97% 
24 
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 التعليم  .2
 7اجلدول رقم 

 املذشرات الرقم
الدرجة  درجات القياس

 4 3 2 1 احملصولة
      طريقة التعليم .1

   3   ماتفاق الطريقة بأهداف التعلي -
اتفاق الطريقة خبلفية الطلبة وأحواله  -

 وقدراته وكفاءته ودافعيته
    2 

اتفاق الطريقة بكفاءة املدرس يف  -
استخدامها، وتساهل املدرس يف وصول 
املادة الدراسية وتنظيم عملية الدراسة 

 املناسبة بأحوال الطلبة

    3 

   2   اتفاق الطريقة باملادة املدروسة -
  3    فاق الطريقة بأوقات التعليم املتوفرةات -

      احملتوى .2
   3   اتفاق املادة بأهداف التعليم ومذشراته -
اتفاق املادة بأحوال وتنمية الطلبة  -

 ومطابقا باحتياجاهتم
     

  4    تبدأ املادة من السهل إىل الصعب -
      وسائل التعليم .3

  4    ليم املدروسةاتفاق الوسائل مبادة التع -
   3   مطابق لتأييد املواد الدراسية -
  4    تكون الوسائل فعلة وسهلة وهلا زمان طويل  -
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يسهل للمدرس يف استخدامها وتساعده  -
 يف إلقاء املادة

    3 

  4    تساعد الطلبة يف فهم املادة -
 40 (Fجمموع الدرجات )

 52=  4×  13( هو : N) للتعليم الدرجاتجمموع 

 

 "جيد"على التقدير  التعليمفمن البيان السابق حصل 
 

 التقويم .3
 8اجلدول رقم 

 املذشرات الرقم
الدرجة  درجات القياس

 4 3 2 1 احملصولة
    2  اتفاق التقومي بأهداف التعليم املرجوة .1

اتفاقه باحتياجة املدرس ملعرفة كفاءة الطلبة  .2
 اللغوية

    3 

فاقه بأحوال الطلبة وميكن املدرس والطلبة ات .3
 إجراءه

    3 

    2  يكون القياس موضوعيا .4
    2  ال حيتاج إىل وقت طويل .5

 12 (Fجمموع الدجات )
 

 20=  4×  5( هو : N) للتقوميجمموع الدرجات 

P  =40  ×100  =76% 
52 

P  =12  ×100  =60% 
20 
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 "مردود"على التقدير  التقوميفمن البيان السابق حصل 
 

 مجموع الدرجات إجماليا
 عند دكتور شهداء صاحل هي: هلذا املنهججمموع الدرجات إمجاليا 

 F ( =19( + )40( + )12 )   =131 
 N (  =24( + )52( + )20 =  )96 
  

 "جيد"على التقدير  هذا املنهجفمن البيان السابق حصل 

 
 مناقشة نتائج البحث المبحث الرابع:

عربية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة بعد أن مت عملية تصميم املنهج لتعليم اللغة ال
العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، وعملية قياس مدى 

 صالحيته للتطبيق، يريد الباحث أن يناقش نتائج هذا البحث كما يلي:
 تصميم المنهج . أ

اللغة  قام الباحث بتصميم املنهج لتعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص لتعليم
العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج أساسا على أن ليس 
هلذا الربنامج منهج متكامل منتظم، فاملنهج املستخدم هو منهج الكتاب التعليمي. 
فصمم الباحث منهجا مبنيا على املنهج النشاط، وذلك اعتمادا على نتيجة حتليل 

حث أن هدف تعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هو االحتياجات حيث وجد البا
 أن يستوعب الطالب املهارات اللغوية األربع: االستماع والكالم والقراءة والكتابة.

P = 71 × 100 = 73% 
96 
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قّسم الباحث املرحلة التعليمية يف هذا املنهج إىل أربع مراحل يف سنة 
ألساسية واحدة، وذلك كما جرى يف هذا الربنامج حاليا. ولكل مرحلة الكفاءة ا

 اليت البد لكل طالب الوصول إليها. وهذه الكفاءات متدرجة بهن كل مرحلة.
 

 قياس صالحية المنهج . ب
قّدم الباحث أسئلة إىل خبريين يف جمال املنهج مها الدكتور شهداء صاحل 
والدكتور مفتاح اهلدى للتحكيم على املنهج املطّور ملعرفة صالحيته للتطبيق. وقّسم 

إىل ثالثة أقسام، هي: عن األهداف واملذشرات،  وعن التعليم الباحث األسئلة 
ويشمل طرائق التعليم، واحملتوى، ووسائل التعليم، والقسم األخري حول التقومي. وبعد 
أن مت التحكيم من اخلبريين ، حصل الباحث على املالحظات حول املنهج املطّور، 

 وبياهنا كما يلي:
 التحكيم من الدكتور شهداء صاحل .1

" جيد جداصل هذا املنهج لقسم األهداف واملذشرات على التقدير "ح
 %87،5بالنسبة املئوية : 

 %94،2بالنسبة املئوية:   "جيد جدا"ولقسم التعليم حصل على التقدير 

 %75: بالنسبة املئوية "جيد"وأما لقسم التقومي حصل على التقدير 

 %84: نسبة املئويةبال "جيد جدا"فإمجاال حصل هذا املنهج على التقدير 

 

 التحكيم من الدكتور مفتاح اهلدى .2
بالنسبة  "جيد "حصل هذا املنهج لقسم األهداف واملذشرات على التقدير 

 %79املئوية : 
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 %76بالنسبة املئوية:   "جيد"ولقسم التعليم حصل على التقدير 
 %60: بالنسبة املئوية "مردود"وأما لقسم التقومي حصل على التقدير 

 %73: بالنسبة املئوية "جيد" حصل هذا املنهج على التقدير فإمجاال

 
اعتمادا على النتيجة السابقة استنبط الباحث أن املنهج لتعليم اللغة 
العربية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

ود بعض احلكومية مباالنج الذي طّوره الباحث صاحل للتطبيق مع وج
 اإلصالحات والتعديالت.
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث - أ

منهج تعليم اللغة العربية للربنامج اخلاص لتعليم لقد مت هذا البحث يف تطوير 

ماالنج املبين على منهج  اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 تيجة هذا البحث هي:، فنالنشاط

للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك منهج تعليم اللغة العربية  . أ
 يتكون هذا املنهج من: ، و إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

هذا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أن التعليم البد األساس الفلسفي،  .1
، وإعطاء بعض األنشطة، واجلو الطبيعي، وخربات أن يهتّم بتكوين اإلبداعات

 الطلبة.
هذا املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعلم أي منهج نوع املنهج،  .2

النشاط. يقوم هذا املنهج على أساس حاجات املتعلمهن واهتماماهتم وأغراضهم 
ليت يهتمون وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون عليها واملوضوعات أو املشكالت ا

 هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد أم جمموعات
يقسم الباحث معيار الكفاءة إىل : الكفاءة اللغوية، ، املستهدفة معيار الكفاءة .3

 والكفاءة االتصالية، والكفاءة الثقافية.
 األربع،  اللغوية لمهاراتلالكفاءة األساسية  .4
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هد من املواد األساسية  واملواد اإلضافية كما يتكون احملتوى يف هذا املناحملتوى،  .5
 يلي:

 المواد األساسية:

ويتكون من  ع، والكالم، والقراءة، والكتابة(املهارات اللغوية )االستما  .2
 املوضوعات عن احلياة اليومية واألكادميي واإلسالم.

  المواد اإلضافية:
 العناصر اللغوية : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية (أ 
 العربية ألغراض خاصة (ب 
 حفظ القرآن )اجلزء الثالثهن( (ج 
 احملفوظات (د 
الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة الطريقة،  .6

ل فتكون من الوسائل املوجودة يف الربنامج ويكمن الوسائأما و  .االنتقائية
 درسون.االستفادة منها، وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها امل

 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون، تقوميال .7
 ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار (أ 

 .والكتابة والقراءة والكالم االستماع
 كل يف وهو العربية، اللغوية الطلبة كفاءة تنمية لقياس: الشامل االختبار (ب 

 سيالدرا الفصل آخر
 الكرمي القرآن من الثالثهن اجلزء حفظ اختبار (ج 
 والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل(: Portofolio) األعمال حقائب (د 

 .الفصل يف والنمو والرتمجة، والتحريري، الشفوي
 الدراسي التخطيط .8
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من الدكتور شهداء  "جيد جّدا"حصل هذا املنهج من حتكيم اخلرباء على التقدير  . ب
 من الدكتور مفتاح اهلدى. "جيد"لتقدير صاحل، وحصل على ا

 :االقتراحات - ب
هذا املنهج الذي طوره الباحث مل يكن يف صورته التامة، فلذلك اقرتح الباحث 

 على األمور اآلتية:
مواصلة هذا البحث إلمتام املنهج الذي قد طوره الباحث ليكون هذا البحث يف  .1

 صورة التامة.
بية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية بعد تطبيق هذا املنهج لتعليم اللغة العر  .2

 أن مت اإلصالحات والتصويبات هلذا املنهج.
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

Petunjuk Umum: 

1. Wawancara ditujukan kepada para kepala PPBA terdahulu, kepala Pusat Pengembangan 

Bahasa saat ini dan pakar di bidang kurikulum. 

2. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui tentang latar belakang pendirian PKPBA, 

tujuan yang ingin dicapai dari pengajaran bahasa Arab di PPBA, dan kurikulum yang 

digunakan serta perkembangannya. 

Pertanyaan untuk Kepala PPBA terdahulu 

1. Apa harapan yang ingin dicapai setelah mahasiswa belajar bahasa Arab selama satu tahun? 

2. Bagaimanakah model kurikulum PKPBA pada saat itu? 

3. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan pada masa kepemimpinan anda? 

4. Di PPBA ada 4 tahapan. Kenapa ada 4 tahapan? 

5. Mengapa aspek penilaian akhir hanya 4 maharah? Kenapa tidak yang lain? 

6. Selain pembelajaran formal di kelas adakah kegiatan ekstra yang dilaksanakan? 

7. Bagaimanakah PPBA menfasilitasi mahasiswa agar bisa memanfaatkan bahasa Arab dijurusan 

masing-masing? 

8. Kendala apakah yang dihadapi pada saat itu? Dan apa solusinya? 

9. Saat ini PPBA sedang mengembangkan model Al Arabiyah li Aghradl Khosshoh. Apa pendapat 

anda tentang model ini? 

10. Bagaimanakah kesan anda terhadap PPBA saat ini? 

Pertanyaan Kepala Pusat Pengembangan Bahasa 

1. Saat ini apa tujuan spesifik yang ingin dicapai setelah mahasiswa belajar bahasa Arab di PPBA 

selama satu tahun? 

2. Saat ini PPBA menggunakan pendekatan Nadhariyah wahdah, menurut anda apa kelebihan 

dan kekurangan pendekatan model ini dibandingkan dengan Nadhariyah furu’? 

3. Mengapa aspek penilaian akhir hanya 4 maharah? Kenapa tidak yang lain? 

4. Bagaimana pendapat anda jika di PPBA di beri materi tambahan? 

5. Buku ajar yang digunakan saat ini apakah sudah sesuai dengan target dari tiap tahapan? 

6. Bagaimanakah arah pengembangan kurikulum PPBA ke depan? 

7. Apa yang melatarbelakangi sistem Al Arabiyah li Aghradl Khoshoh 

8. Ke depan, antara Al Arabiyah Al Ammah dan Al Arabiyah li Aghradl Khoshoh manakah yang 

akan diprioritaskan? 



 

 
 

 نتيجة المقابلة

يوليو  2مفتاح اهلدى، وأجريت هذه املقابلة يف سجل نتيجة املقابلة مع رئيس مركز اللغات الدكتور 
2015. 
 إىل ما يهدف تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ .1

إن هدفنا البد أن يكون واقعيا، فتعليم اللغة العربية هنا يرتكز إىل املهارات اللغوية. ونقسم إىل 
هارات اللغوية وأما يف الفصل الثاين تعليم اللغة قسمهن، ففي الفصل األول نرتكز إىل تعليم امل

 العربية للتخصصيات.
 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف الربنامج؟ .2

حنن ال حندد طريقة معينة بل نفّوض األمر إىل املدرسهن فيختار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة 
 بأحوال الطلبة.

 دة املستخدمة حاليا؟ما مزايا وعيوب نظرية الوح .3
من مزايا نظرية الوحدة استيعاب املهارات األربع يف ضمن موضوع واحد، وأما نقصانه إهنا حتتاج 

 إىل مدة طويلة ملوضوع واحد.
 ملاذا التقييم يف هذا الربنامج حول املهارات األربع فقط؟ .4

ة اللغوية فقط وال للنظرية حنن نرى أن اللغة هي املهارة وليس املعرفة، فلذلك التقييم هنا للمهار 
 اللغوية.

 هل ترى أن الربنامج حيتاج إىل إضافة املواد اإلضافية مثل احملفوظات؟ .5
إذا أضيفت املادة اإلضافية مثل احملفوظات فإهنا مذيدة للمادة األساسية فقط وليس تكون مادة 

 أساسية ألهنا ال تُعّلم اللغة.
 اصة يف املستقبل؟كيف يكون تطوير برنامج العربية ألغراض خ .6

أساسيا أن العربية ألغراض خاصة حتاول أن تزوِّد الطلبة باملفردات حول العلوم املدروسة يف الكلية، 
 وتطويرها يكون يف شكل العربية ألغراض خاصة حول العلوم املدروسة يف القسم.

 
 



 
 

 
 

 .2015يوليو  31سجل نتيجة املقابلة مع أستاذ غفران حنبلي، وأجريت هذه املقابلة يف 
 إىل ما يهدف تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ .1

أوال: أن يقدر الطلبة على الكالم بالعربية، ثانيا: يقدر الطلبة هبذه اللغة على دراسة النصوص 
 العربية املتعلقة بدين اإلسالم أو املواد التعليمية يف القسم.

 ك منهج متكامل منظم؟كيف يكون املنهج آنذاك؟ هل هنا .2
إن املنهج آنذاك راجع إىل أهداف التعليم وهي تزويد الطلبة مبهارة الكالم واالستماع فلذلك 

 استخدمنا كتاب تعليم اللغة العربية لغري الناطقهن هبا وهو العربية للناشئهن. 
 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ .3

ن يف كل أول الفصل الدراسي شجعنا املدرسهن باستخدام الطريقة إننا ما حددنا طريقة معينة، ولك
 املباشرة.

 ملاذا تكون يف الربنامج اخلاص أربع مراحل؟ .4
بوجود هذه املراحل األربع أو اختبارات املرحلة يكون الطلبة ناشطهن يف املطالعة، سوف يواجه 

 الطلبة اختبار املرحلة بعد الدراسة شهرين.
 ا الربنامج حول املهارات األربع فقط؟ملاذا التقييم يف هذ .5

 ألن الرتكيز يف التعليم هو ممارسة اللغة العربية، ولكن ال ينقص عن ذلك املعارف اللغوية. 
 ما املشاكل اليت واجهها الربنامج؟ .6

كثرية، منها من حيث املرافق اليت حتتاج إىل جهد املدرسهن يف إحضار الوسائل. حهن ذاك عندنا 
 نات حمدد، ومصادر تعليم اللغة العربية ليست كثرية مثل األن.جهاز عرض البيا

 ما رأيك يف العربية ألغراض خاصة؟ .7
أرى أنه جيد وأؤيّد على ذلك، إال أن الطالب الذي يدرسه البد أن يكون متقنا يف العربية 
 للجميع حيث له زاد من كفاءة لغوية أساسية. ثانيا: البد من حتليل كفاءة الطالب كي يناسب

 حمتوى الكتاب بكفاءة الطالب.
 ماذا ترى يف الربنامج اخلاص اليوم؟ .8

أرى أن الربنامج جيد من حيث االبتكار، مثل االبتكار يف تطوير املنهج وغريه. ولكن املراقبة 
 والتقومي فيه ناقص.



 
 

 
 

 سجل نتيجة املقابلة مع الدكتور ولدانا وارغاديناتا.
 ربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟إىل ما يهدف تعليم اللغة العربية يف ال .1

الرأي األول يف تأسيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هو أن هناك ظاهرة بعض املدرسهن 
للعلوم اإلسالمية ال يفهمون العربية، فهناك مدرس التفسري يدرس بالكتب املرتمجة، فلذلك الغاية 

 من تعليم اللغة العربية هي للدراسة اإلسالمية
 كيف يكون املنهج آنذاك؟ هل هناك منهج متكامل منظم؟ .2

إن املنهج املستخدم هو استخدام كتاب العربية للناشئهن، هذا الكتاب لتعليم اللغة العربية لغري 
 الناطقهن هبا. وهناك منهج وحمتواه هو هذا الكتاب.

 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ .3
 موا طريقة القراءة والرتمجة وهناك أيضا تطبيق الكالم والتدريبات.كثري املن املدرسهن استخد

 ملاذا تكون يف الربنامج اخلاص أربع مراحل وما الغاية لكل املرحلة؟ .4
يف البداية ليس هناك مراحل، بل مستويات الكفاءة اللغوية، من املبتدئ واملتوسط واملتقدم حسب 

يف املاضي ُعقد االختبار بعد انتهاء دراسة كتابهن أو املستوى من الكتاب العربية للناشئهن. وكان 
جملدين من العربية للناشئهن. مث تغري النظام حيث مواعد االختبار يكون مثل االختبار يف الكلية، 

 فظهر بعد ذلك املراحل األربع، وُقسم كتاب العربية للناشئهن الستة إىل أربع مراحل.
 ملهارات األربع فقط؟ملاذا التقييم يف هذا الربنامج حول ا .5

يف البداية، التقييم ليس حسب املهارة بل يف حسب املادة وهي مادة اللغة العربية، وكذلك ليس 
هناك تقسيم لكل مهارة يف العربية للناشئهن، فعندما ظهر منط املهارة قام املدرسون بتصنيف املواد 

 إىل مهارات.
 ما املشكالت اليت واجهها الربنامج؟ .6

 يف تعليم اللغة األجنبية يف الدرجة املنخفضة. معظم اجلمود، ألن كفاءة املدرسهن املشكالت هي
املدرسهن ليس هلم خربات يف تعليم اللغة الثانية، فكانوا يعلمون العربية بطريقة الشرح والبيان 

 فسبب إىل ملل الطلبة.
 ما رأيك يف العربية ألغراض خاصة؟ .7



 
 

 
 

صورة دمج القرآن بالعلوم، فأرى أن تعليم اللغة العربية هو  عة وهو منهذا الربناج هو برنامج للجام

للدراسة اإلسالمية وليس ألغراض خاصة. فريجى من فهم الطلبة للعلوم اإلسالمية أن يندمج بالعلوم 

 املدروسة يف األقسام.

 



 
 

 
 

ANGKET 

PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB  

DI PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA ARAB (PPBA) 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 

Kepada Yth: Dosen PPBA 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Dalam rangka penulisan Tesis untuk menyelesaikan program magister di 

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, saya sedang mengembangkan 

Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab di Program Pengembangan Bahasa Arab. 

Maka dari itu, saya memohon kepada bapak/ibu dosen PPBA untuk mengisi 

angket berikut ini untuk dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini. Jawaban 

yang bapak/ibu berikan akan sangat membantu penyusunan tesis ini dan menghasilkan 

kurikulum yang baik. 

Atas bantuan bapak/ibu saya sampaikan terima kasih banyak 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

 

Hormat saya, 

 

Taaib Maghfur 

NIM: 12720090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

A. Tujuan 

1. Menurut anda tujuan pembelajaran bahasa Arab di PPBA yang ideal adalah: 

a. Mahasiswa menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan dalam ruang lingkup umum 

b. Mahasiswa menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan dalam ruang lingkup 

akademik 

c. Mahasiswa menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan dalam ruang lingkup 

keislaman 

d. Semuanya 

B. Pembelajaran 

1. Maharah apa yang anda ajar? Bisa memilih lebih dari satu 

a. Kalam b. Istima’ c. Qiroah d. Kitabah 

2. Metode apa yang anda gunakan dalam mengajar maharah tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

. 

3. Apakah anda menggunakan media pembelajaran selain yang ada di kelas? 

a. Sering b. Kadang-kadang c. Jarang d. Tidak pernah 

4. Jika anda menggunakan media lain, media apa dan kenapa menggunakan media 

tersebut?...............................................................................................…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Menurut anda pengajaran tiap maharah apakah sudah sesuai dengan porsinya? 

a. Sesuai b. cukup c. Kurang d. Tidak sesuai  

6. Menurut anda apakah sistem pembelajaran bahasa Arab di PPBA menjadikan 

mahasiswa dapat menguasai bahasa Arab dengan baik? 

a. Iya b. cukup c. Kurang d. Tidak 

Sebutkan alasan anda:  .........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

C. Bahan Ajar 

1. Apakah konten dalam buku Arabiyah Baina Yadaika sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa? 

a. Sangat sesuai b. Sesuai c. Kurang sesuai d. Tidak sesuai 

Sebutkan alasan anda:  .........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

2. Menurut anda selain materi tentang 4 maharah apakah di PPBA perlu ditambah 

dengan materi penunjang lain? 

a. Perlu b. tidak perlu 



 
 

 
 

3. Jika menurut anda perlu, materi apakah yang perlu ditambahkan? Bisa memilih 

lebih dari 1 

a. Mahfudlot b. Balaghoh c. adab d. Al-Qur`an 

e. Hadits f. lain-lain:……………………………………………… 

4. Apakah materi Qowaid (Nahwu) yang diajarkan sudah mencukupi? 

a. Sangat cukup b. cukup c. kurang d. sangat kurang 

5. Bagaimana pendapat anda dengan program Al Arabiyah Li Aghradl Khoshoh? 

a. Sangat penting b. Penting c. Biasa d. Tidak penting 

Sebutkan alasan anda:  .........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

D. Kendala 

1. Selama proses pembelajaran, kendala apa yang anda hadapi (teknis/non teknis)?

  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

  



 
 

 
 

E. Konten 

Di antara tema-tema berikut ini, manakah yang menurut anda sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa? Pilihlah 12 tema dari 20 tema yang ada. anda dapat 
mengusulkan tema yang sekiranya diperlukan. (untuk pengajaran tahap 1 dan 2 / 
semester 1) 

 الطعام التعارف
 الرتويح عن النفس السكن
 صوم رمضان يوميةاحلياة ال
 األعياد يف اإلسالم الصالة

 يف السوق االلتحاق باجلامعة 
 النظافة تعلم اللغة العربية

 الصحة األسرة
 الطالب املثايل املهن
 القرأن السفر
 اإلسالم والعلوم العطلة

 
Di antara tema-tema Nahwu berikut ini, manakah yang menurut anda sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa? Pilihlah 12 tema dari 20 tema yang ada. anda dapat 
mengusulkan tema yang sekiranya diperlukan. (untuk pengajaran tahap 1 dan 2 / 
semester 1) 

 الصفة واملوصوف أقسام الكلمات
 املضاف واملضاف إليه الفعل املاضي
 كان وأخواهتا الفعل املضارع

 إن وأخواهتا عل األمرالف
 نصب الفعل املضارع الفاعل

 جزم الفعل املضارع املفعول به
 نائب الفاعل حروف اجلر

 الظرف املفرد واملثىن واجلمع
 احلال النكرة واملعرفة

 التمييز املبتدأ واخلرب



 
 

 
 

 نتيجة االستبانة

م،  2015نيو يو  20قد وزّع الباحث االستبانة إىل ثالثهن مدرسهن يف يوم اجلمعة 
منهم االستبانة إىل الباحث. وكما سبق ذكره أن هذه االستبانة ملعرفة األهداف، وطرق  27وأعاد 

 التعليم، والوسائل املستخدمة، واملشاكل اليت يواجهها املدرسون. وشرحها كما يلي:
 1جدول رقم 

 االستبانة أسئلة الرقم
 بنود األجوبة

 د ج ب أ

  الهدف 

 12 4 4 5 مهدف التعلي 1

  التعليم 

 سيتم شرحها الحقا الطريقة املستخدمة 1

 - 1 16 10 استخدام الوسائل يف التعليم 2

 سيتم شرحها الحقا الوسائل املستخدمة 3

 3 12 9 3 نصيب تعليم كل من املهارات 4

 2 72 16 1 جناح الربنامج يف التعليم 5
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نة السابقة تتضح أحوال تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص واستنادا على نتائج االستبا

 لتعليم اللغة العربية، وبياهنا تفصيليا كما يلي:
 الهدفأوال: 

 ما هدف تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ .1
ج أن يسيطر رأى معظم املدرسهن ينبغي أن يكون هدف تعليم اللغة العربية يف هذا الربنام

الطلبة على اللغة العربية شفويا وحتريريا يف اإلطار العام واألكادميي واإلسالمي حيث بلغ 
% منهم أجابوا أن يكون هدف التعليم يف هذا الربنامج أن 18،5% أجابوا بذلك، و44

% منهم أجابو ب 14،8يسيطر الطلبة على اللغة العربية شفويا وحتريريا يف اإلطار العام، و
إلطار األكادميي" فقط، وكذلك الذين أجابوا ب "اإلطار اإلسالمي" فقط بلغ عددهم "ا

14،8.% 
 ثانيا: التعليم

 ما الطريقة اليت استخدمتها يف التعليم؟ .1
ا السذال خيارات األجوبة املعّينة فلذلك ظهرت األجوبة املختلفة من ما أعطى الباحث هلذ

مدرسا أي  12يقة املباشرة )استخدمها الطرائق اليت استخدمها املدرسون هي: الطر 
%( والطريقة االنتقائية 18،5مدرسهن أي  5%( وطريقة القواعد والرتمجة )استخدمها 44،4



 
 

 
 

%( والطرائق األخرى مثل الطريقة السمعية الشفوية 14،8مدرسهن أي  4)استخدمها 
 والطريقة االتصالية وغري ذلك.

 ل املوجودة يف الفصل؟هل استخدمت الوسائل التعليمية غري الوسائ .2
%، وبعظهم 59،3مدرسا أي  16معظم املدرسهن أحيانا استخدموا الوسائل األخرى وهم 

 %، والباقي نادر.37مدرسهن أي  10استخدموا الوسائل األخرى كثريا وهم 
 ما هي الوسائل اليت استخدمتها؟ .3

ألجوبة املختلفة من ما أعطى الباحث هلذا السذال خيارات األجوبة املعّينة فلذلك ظهرت ا 
%( والبطاقة 25،9مدرسهن أي  7الوسائل املستخدمة معظمها األفالم والفيديو )استخدمها 

% منهم(، وهناك الوسائل 14،8%( واللعبة )استخدمها 22،2مدرسهن أي  6)استخدمها 
 األخرى مثل الشبكة الدولية واحلاسوب والصورة وغريها.

 كل منها؟  هل تعليم كل املهارات مناسب بنصيب .4
رأى معظم املدرسهن أن مناسبة تعليم املهارات بنصيب كل منها يف الدرجة الناقصة وهم 

%، والذي رأى أهنا يف الدرجة املناسبة 33،3%، والذي رأى أهنا يف الدرجة الكافية 44،4
 % وكذلك الذي رأى أهنا يف الدرجة غري مناسب.11،1

غة العربية قادر على جعل الطلبة يسيطرون على اللغة هل التعليم يف الربنامج اخلاص لتعليم الل .5
 العربية؟

رأى معظم املدرسهن أن التعليم الربنامج جيعل الطلبة يسيطرون على اللغة العربية وهم 
% منهم أن الربنامج ال جيعل الطلبة يسيطرون على اللغة العربية إال 25،9، ورأى 59،35
  جيعل الطلبة يسيطرون على اللغة العربية.% منهم قالوا أن الربنامج ال7،4قليال، و 

 ثالثا: المواد التعليمية
 هل احملتويات يف كتاب العربية بهن يديك مناسبة باحتياجات الطلبة؟ .1

جدا باحتياجات  كتاب العربية بهن يديك مناسبة% من املدرسهن أن حمتويات  14،8رأى 
 هنا ناقص املناسبة.% منهم أ18،5% منهم أهنا مناسبة، ورأى 63الطلبة، ورأى 

 هل الربنامج يف حاجة إىل إعطاء املواد اإلضافية؟ .2



 
 

 
 

% من املدرسهن أن الربنامج حيتاج إىل إعطاء املواد اإلضافية، والباقون أي 81،5رأى 
 % منهم ال يرون ذلك.14،8

 ما هي املواد اإلضافية احملتاجة؟ .3
 مدرسهن. 6وأما احلديث اختاره مدرسهن،  9املدرسا، والقرآن اختاره  12احملفوظات اختارها 

 هل املواد من القواعد املدرَّسة كافية؟ .4
% منهم أهنا 3،7% منهم أهنا ناقصة، ورأى 51،9% منهم أهنا كافية، ورأى 40،7رأى 

 ناقصة جدا.
 مذا ترى يف أمهية برنامج العربية ألغراض خاصة؟ .5

% 48،1دا، ورأى % من املدرسهن أن برنامج العربية ألغراض خاصة مهّم ج22،2رأى 
 % منهم أنه ذو أمهية عادية، والباقون رأوا أنه غري مهّم.18،5منهم أنه مهم، ورأى 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة األولى
 بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 

 امجالبرن رؤية .أ 
جعل اللغة العربية لغة االتصال بهن األكادمييهن يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال العلمية يف اجلامعة.

 البرنامج رسالة .ب 
 جعل تعليم اللغة العربية تعليما مفرحا ومسّليا وُمقِدرا.

 أهداف البرنامج .ج 
م اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت تكون أداة يهدف الربنامج اخلاص لتعلي

للدراسة اإلسالمية من خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى من هذا التعليم أن يقدر 
 الطلبة على االتصال باللغة العربية ودراسة الكتب العربية بأنفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل.

 األساس الفلسفي .د 
التعليم البد أن يهتّم بتكوين  ا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أنهذ

 اإلبداعات، وإعطاء بعض األنشطة، واجلو الطبيعي، وخربات الطلبة.

 نوع المنهج .ه 
هذا املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعلم أي منهج النشاط. يقوم هذا 

هتماماهتم وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون املنهج على أساس حاجات املتعلمهن وا
عليها واملوضوعات أو املشكالت اليت يهتمون هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد 

 أم جمموعات. ويهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من خالل اخلربة النشطة.
 
 



 
 

 
 

 معيار الكفاءة .و 
 الكفاءة اللغوية: .4

استخدام اللغة العربية الفصحى عن طريق التحدث واالستماع والقراءة  أن حيسن الطلبة
 والكتابة وتوظيفها يف شذون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت.

 الكفاءة االتصالية: .5
أن يكتسب الطلبة القدرة على استعمال اللغة استعمااًل صحيحًا يف االتصال باآلخرين. 

 ضاء حوائجهم ومصاحلهم.مما ييسر هلم أمورهم ويعينهم على ق
 الكفاءة الثقافية: .6

أن حيب الطلبة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب خمتلفة 
  من ثقافة اللغة العربية ويضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية اليت يعيشون فيها.

 الكفاءة األساسية .ز 
 مهارة االستماع:

 العربية وأصوات لغة الدارس األوىللبة أوجه التشابه والفروق بهن األصوات أن يدرك الط .4
 أن ميّيز الطلبة بهن األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبة يف الصورة .5
 أن يتمكن الطلبة من االستماع إىل الكلمات أو التعبريات مث نطقها وكتابتها .6

 مهارة الكالم:

قا صحيحا والتمييز عند النطق بهن األصوات املتشاهبة متييزا أن ينطق الطلبة األصوات العربية نط .4
 واضحا.

 أن يقدر الطلبة على التعبري عنما خطر يف أذهاهنم أو مشاعرهم .5
 أن يستخدم الطلبة التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة. .6

 مهارة القراءة:

 أن يقرأ الطلبة النص من اليمهن إىل اليسار يف سالمة وطالقة وفهم. .3
 يستنتج الطلبة املعىن العام من النص املقروء أن .4

 



 
 

 
 

 مهارة الكتابة:

أن يتعرف الطلبة طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا ومواضعها املختلفة وتعود الكتابة  .3
 من اليمهن إىل اليسار بسهولة

 أن يراعي الطلبة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .4

 المحتوى .ح 
املواد األساسية يمي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من يتكون احملتوى التعل

 :واإلضافية
 املواد األساسية:

 األربع )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(، واملوضوعات هي: املهارات اللغوية .3
 التعارف 
 السكن 
 احلياة اليومية 
  الصالة 
  االلتحاق باجلامعة 
 يف املكتبة 

 

 املواد اإلضافية:
 : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية اصر اللغويةالعن .1
 حفظ القرآن )اجلزء الثالثهن( .2
  احملفوظات .3

 طريقة التدريس .ط 
حيث الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة االنتقائية، 

 الفصل، مع االهتمام خيتار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة بأحوال الطلبة واجلو التعليمي يف
 بالطريقة املستخدمة ومناسبتها بأحوال الطلبة واملواد املدروسة.



 
 

 
 

 الوسائل .ي 
علما بأن الوسائل التعليمية هلا دورا مهما يف حتسهن عملية التعليم وكما هلا أمهية 
للمدرس والطلبة واملواد الدراسية فعلى املدرس استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم عند 

 اجة إليها. والوسائل اجلاهزة يف الربنامج اليت يكمن االستفادة منها:احل
 مكرب الصوت .9

 املخترب اللغوي .10
 غرفة الوسائل املتعددة .11
 الكتب العربية .12
 األفالم العربية .13
 الشبكة الدولية .14

 وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها املدرس مثل البطاقة واحلاسوب واأللعاب وغريها.

 مدة الدراسة .ك 
أسبوعا. وعدد احلصص ثالث حصص يوميا  9دة الدراسة يف هذه املرحلة هي إن م

ومخس عشرة حصة أسبوعيا، ويف األسبوع خسمة أيام، ومدة حصة واحد ساعة ونصف. وأما 
 توزيع احلصص للمواد التعليمية كما يلي:

 عدد الحصص مواد رقم
 4 مهارة االستماع 1
 4 مهارة الكالم 2
 3 مهارة القراءة 3
 2 مهارة الكتابة 4
 1 الرتاكيب النحوية 5
 1 حفظ القرآن 6

 15 المجموع
 
 



 
 

 
 

 التقويم .ل 
 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون

 والكالم االستماع ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار 
 .والكتابة والقراءة

 الكرمي القرآن من ثهنالثال اجلزء حفظ اختبار 
 والتحريري، الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل(: Portofolio) األعمال حقائب
 .الفصل يف والنمو والرتمجة،

 
 



 
 

 
 

 المخطط الدراسي للمرحلة األولى .م 
 مهارة االستماع 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 التشابه أوجه يدرك الطلبة أن 1

 العربية األصوات بهن والفروق
 األويل الدارس لغة وأصوات

  يعرف الطلبة التشابه بهن األصوات
 العربية واألصوات اإلندونيسية

  يعرف الطلبة الفروق بهن األصوات
 العربية واألصوات اإلندونيسية

 التعارف 
  السكن 

 

  يستمع الطلبة إىل
أصوات عربية غري 

يف اللغة موجودة 
اإلندونيسية؛ ث، ح، 
خ، ذ، ش، ص، ض، 
ط، ظ، ع، غ، ق، 

 ويكررها
  يستمع الطلبة إىل

 الكلمات اليت فيها
حروف ث، ح، خ، 

ذ، ش، ص، ض، ط، 
ظ، ع، غ، ق، 

   وينطقوهنا

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  اللغة سلسلة تعليم

 العربية
 املعجم العريب 

 

أن ميّيز الطلبة بهن األصوات  2
املتجاورة يف النطق واملتشاهبة يف 

 متييز األصوات  على الطلبة يقدر
 املتجاورة نطقا

 احلياة اليومية 
 الصالة 

  يستمع الطلبة إىل
األصوات املتجاورة يف 



 
 

 
 

نطق األصوات  على الطلبة يقدر   الصورة
 املتجاورة نطقا

ج و ز، ح و النطق؛ 
هر ، د و ذ، ث و س 

و ش وص، ض وظ، أ 
 و ع.

من االستماع  أن يتمكن الطلبة 3
إىل الكلمات أو التعبريات مث 
 نطقها وكتابتها وفهم معانيها

 الكلمات متابعة  على الطلبة يقدر
 أو التعبريات املتنوعة

  يستطيع الطلبة نطق الكلمات أو
 التعبريات املسموعة نطقا صحيحا

  الطلبة معاين الكلمات أو يفهم
 التعبريات املسموعة

  االلتحاق
 باجلامعة 

 يف املكتبة 
 

  يستمع الطلبة إىل
الكلمات والتعبريات 

 من قبل أصدقائهم
  يكّرر الطلبة الكلمات

 والتعبريات املسموعة

 
 مهارة الكالم 

 المصادر  الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
ن ينطق الطلبة األصوات العربية أ 1

نطقا صحيحا والتمييز عند 
النطق بهن األصوات املتشاهبة 

 متييزا واضحا.

  يقدر الطلبة على النطق الصحيح
 لألصوات العربية حسب خمارجها

  يقدر الطلبة على متييز األصوات
 املتشاهبة يف النطق

 التعارف 
  السكن 

 

  ينطق الطلبة األصوات
 االعربية حسب خمارجه

  ينطق الطلبة الكلمات
اليت فيها األصوات 

املتشاهبة نطق صحيحا، 

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية



 
 

 
 

مثل: إشراف و إسراف، 
 وغري ذلك.

 املعجم العريب  

أن يقدر الطلبة على التعبري  2
خطر يف أذهاهنم أو  عنما

 مشاعرهم

  يقدر الطلبة على التعبري عن حياهتم
 اليومية تعبريا صحيحا ومفهوما

  يقدر الطلبة على طرح األسئلة إىل
 أصدقائه

 احلياة اليومية 
 الصالة 
  االلتحاق

 باجلامعة
 يف املكتبة 

  يعرب الطلبة عما خطر
يف أذهاهنم أو 

مشاعرهم تعبريا قصريا 
 واضحا

 حوارا  جيري كل الطلبة
 قصريا مع صديقه

 

 
  مهارة القراءة 

 المصادر  الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
أن يقرأ الطلبة النص من اليمهن  1

إىل اليسار يف سالمة وطالقة 
 وفهم

  يتعّود الطلبة على القراءة من اليمهن
 إىل السيار

  يقرأ الطلبة النصوص العربية قراءة
 يحة واضحةصح

  يفهم الطلبة النص املقروء يف حدود
 املفردات املدروسة

 التعارف 
  السكن 
 احلياة اليومية 

  يقرأ الطلبة النص قراءة
 جهرية

  حياول الطلبة فهم النص
من خالل املفردات 

 املدروسة

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب  

 يقرأ الطلبة النص قراءة   الصالة يفهم الطلبة مضمون النص املقروء  أن يستنتج الطلبة املعىن العام  2



 
 

 
 

 إمجاليا من النص املقروء
  يستنتج الطلبة املعىن العام من النص

 بعد القراءة

  االلتحاق
 باجلامعة 

 يف املكتبة 

 جهرية
  معىن النص يفهم الطلبة

 املقروء إمجاليا
  يشرح الطلبة ما فهمه

 من النص شرحا بسيطا
 
 مهارة الكتابة 

 المصادر  الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
أن يتعرف الطلبة طريقة كتابة  1

احلروف اهلجائية يف أشكاهلا 
ومواضعها املختلفة وتعود 

ليسار الكتابة من اليمهن إىل ا
 بسهولة

   يتعود الطلبة كتابة احلروف اهلجائية
 كتابة صحيحة

  يقدر الطلبة على كتابة احلروف
اهلجائية يف أول الكلمة أو يف 

وسطها أو يف آخرها متصلة أو 
 منفصلة

  يتعّود الطلبة كتابة العربية من اليمهن
 إىل اليسار

 التعارف 
  السكن 
 

  يتدرب الطلبة كتابة
ة احلروف العربية منفصل

 كتابة صحيحة 
  يتدرب الطلبة كتابة

احلروف العربية متصلة؛ 
يف أول الكلمة، ويف 
 وسطها، ويف آخرها

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

 العربية بهن يديك 
 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب  

أن يراعي الطلبة القواعد  2
 ألساسية يف الكتابةاإلمالئية ا

  يعرف الطلبة طريقة كتابة اهلمزة يف
 أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرها

 احلياة اليومية 
 الصالة 

   يدرس الطلبة طريقة
 كتابة اهلمزة

 



 
 

 
 

  يقدر الطلبة على كتابة اهلمزة يف
 مواضعها كتابة صحيحة

  االلتحاق
 باجلامعة 

 يف املكتبة 
 

  يكتب الطلبة الكلمات
إما يف اليت فيه اهلمزة 

أوهلا أو وسطها أو 
 آخرها

 



 

 

 منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانية
 بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 

 البرنامج رؤية .أ 
م اإلسالمية جعل اللغة العربية لغة االتصال بهن األكادمييهن يف جامعة موالنا مالك إبراهي

 احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال العلمية يف اجلامعة.

 البرنامج رسالة .ب 
 جعل تعليم اللغة العربية تعليما مفرحا ومسّليا وُمقِدرا.

 أهداف البرنامج .ج 
يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت تكون أداة 

ية من خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى من هذا التعليم أن يقدر للدراسة اإلسالم
 الطلبة على االتصال باللغة العربية ودراسة الكتب العربية بأنفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل.

 األساس الفلسفي .د 
التعليم البد أن يهتّم بتكوين  هذا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أن

 اعات، وإعطاء بعض األنشطة، واجلو الطبيعي، وخربات الطلبة.اإلبد

 نوع المنهج .ه 
هذا املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعلم أي منهج النشاط. يقوم هذا 
املنهج على أساس حاجات املتعلمهن واهتماماهتم وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون 

ت اليت يهتمون هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد عليها واملوضوعات أو املشكال
 أم جمموعات. ويهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من خالل اخلربة النشطة.

 



 

 

 معيار الكفاءة .و 
 الكفاءة اللغوية: .7

أن حيسن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عن طريق التحدث واالستماع والقراءة 
 فها يف شذون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت.والكتابة وتوظي

 الكفاءة االتصالية: .8
أن يكتسب الطلبة القدرة على استعمال اللغة استعمااًل صحيحًا يف االتصال باآلخرين. 

 مما ييسر هلم أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ومصاحلهم.
 الكفاءة الثقافية: .9

الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب خمتلفة  أن حيب الطلبة اللغة العربية لغة القرآن
  من ثقافة اللغة العربية ويضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية اليت يعيشون فيها.

 الكفاءة األساسية .ز 
 مهارة االستماع:

 أن يفهم الطلبة ما يسمع من حديث باللغة العربية يف حدود املفردات اليت مت تعلمها .3
 لطلبة ما يسمع، وأن يتمكن من التواصل مع املتحدثأن يستوعب ا .4

 مهارة الكالم:
 أن يستخدم الطلبة التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة. .3
 أن يستجيب الطلبة ملا يدور من حديث استجابة تلقائية. .4

 مهارة القراءة:
 لقراءة.أن يتابع الطلبة ما يشتمل عليه النص من األفكار واالحتفاظ هبا يف الذهن فرتة ا .3
 أن ميّيز الطلبة بهن األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية يف النص املقروء .4

 مهارة الكتابة:
 أن يراعي الطلبة عالمات الرتقيم عند الكتابة. .3
 أن يعرب الطلبة بالكتابة عما يدور حوهلم تتصل حبياهتم وجتارهبم وأعماهلم بتعبري صحيح. .4

 



 

 

 المحتوى .ح 
املواد األساسية لربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من يتكون احملتوى التعليمي يف ا

 :واإلضافية
 املواد األساسية:

 األربع )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(، واملوضوعات هي: املهارات اللغوية .4
 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 
 السفر 
 تعلم اللغة العربية 
 العطلة 

 املواد اإلضافية:
 ، واملفردات، والرتاكيب النحوية: األصوات العناصر اللغوية .4
 حفظ القرآن )اجلزء الثالثهن( .5
 احملفوظات .5

 طريقة التدريس .ط 
حيث الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة االنتقائية، 

خيتار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة بأحوال الطلبة واجلو التعليمي يف الفصل، مع االهتمام 
 الطريقة املستخدمة ومناسبتها باملواد املدروسة.ب

 
 
 
 
 



 

 

 الوسائل .ي 
علما بأن الوسائل التعليمية هلا دورا مهما يف حتسهن عملية التعليم وكما هلا أمهية 
للمدرس والطلبة واملواد الدراسية فعلى املدرس استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم عند 

 الربنامج اليت يكمن االستفادة منها: احلاجة إليها. والوسائل اجلاهزة يف
 مكرب الصوت .15
 املخترب اللغوي .16
 غرفة الوسائل املتعددة .17
 الكتب العربية .18
 األفالم العربية .19
 الشبكة الدولية .20

 وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها املدرس مثل البطاقة واحلاسوب واأللعاب وغريها.
 

 مدة الدراسة .ك 
أسبوعا. وعدد احلصص ثالث حصص يوميا  9إن مدة الدراسة يف هذه املرحلة هي 

ومخس عشرة حصة أسبوعيا، ويف األسبوع خسمة أيام، ومدة حصة واحد ساعة ونصف. وأما 
 توزيع احلصص للمواد التعليمية كما يلي:

 عدد الحصص مواد رقم
 4 مهارة االستماع 1
 4 مهارة الكالم 2
 3 مهارة القراءة 3
 2 مهارة الكتابة 4
 1 النحويةالرتاكيب  5
 1 حفظ القرآن 6

 15 المجموع
 



 

 

 التقويم .ل 
 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون

 والكالم االستماع ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار 
 .والكتابة والقراءة

 الفصل آخر كل يف وهو عربية،ال اللغوية الطلبة كفاءة تنمية لقياس: الشامل االختبار 
 الدراسي

 الكرمي القرآن من الثالثهن اجلزء حفظ اختبار 
 األعمال حقائب (Portofolio :)والتحريري، الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل 

 .الفصل يف والنمو والرتمجة،



 
 

 
 

 المخطط الدراسي للمرحلة الثانية .م 
 مهارة االستماع 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات مؤشراتال الكفاءة األساسية الرقم
 من يسمع ما أن يفهم الطلبة 1

 حدود يف العربية باللغة حديث
 تعلمها مت اليت املفردات

 احلوار  متابعة على الطلبة يقدر
 بالعربية

  يفهم الطلبة مضمون احلوار فهما
إمجاليا من خالل املفردات اليت 

 تعلموها

 صوم رمضان 
 األسرة 
 ملهنا 

  جيري بعض الطلبة مثال
 احلوار أمام الفصل

  يستمع الطلبة اآلخرون
 إىل احلوار

  حياول الطلبة أن يفهم
 احلوارمضمون الطلبة 

  االختبار
 األسبوعي

  االختبار
 النصفي

 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 

ما يسمع، وعب الطلبة أن يست 2
وأن يتمكن من التواصل مع 
املتحدث، وأن يدرك املوقف 
االنفعايل الذي يسود احملادثة 

 واالستجابة له

 يفهم الطلبة الكالم املسموع 
  يقدر الطلبة االستجابة ملا يقلوه

 املتحدث

 السفر 
  تعلم اللغة

 العربية
 العطلة 

  يتكلم بعض الطلبة
 أمام الفصل

   كالم يستمع الطلبة إىل
 يلقيه صديقه

  يستجيب الطلبة الكالم
من خالل ما فهم من 

 الكالم

 

 
 



 
 

 
 

 
 مهارة الكالم 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 التعبرياتأن يستخدم الطلبة  1

 .املختلفة للمواقف املناسبة
  يقدر الطلبة على اختيار التعبريات

 للموقف الذي هو فيهاملناسبة 
 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 

  يلقي الطلبة التعبريات
حول املواقف اليت 

 يقدمها املدرس

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 

 من يدور ملا أن يستجيب الطلبة 2
 .تلقائية استجابة حديث

  يقدر الطلبة على إجراء احلوار مع
 أصدقائه أو مع اآلخرين

  يقدر الطلبة على إجابة األسئلة
 إجابة سريعة من غري التفكري الطويل

 السفر 
  تعلم اللغة

 العربية
 العطلة 

  جيري الطلبة احلوار أمام
 الفصل

 

 مهارة القراءة 
 المصادر التقويم الخبرة التعليمية وضوعاتالم المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم

 عليه يشتمل ما أن يتابع الطلبة 1
 واالحتفاظ األفكار من النص

 .القراءة فرتة الذهن يف هبا

  يقدر الطلبة على استخراج األفكار
 من النص املقروء

  إلقاء تلك األفكار إىل األصدقاء
 يف الفصل

 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 

  اءة يقرأ الطلبة النص قر
صامتة، ويف أثناء القراءة 

 يستخرج األفكار
  يلقي الطلبة األفكار

املستخرجة إىل 
 األصدقاء

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 



 
 

 
 

 األفكار بهن أن ميّيز الطلبة 2
 يف الثانوية واألفكار الرئيسة
 املقروء النص

  يقدر الطلبة على استخراج األفكار
 الرئيسية

  يقدر الطلبة على التمييز بهن
 األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية

 السفر 
  تعلم اللغة

 العربية
 العطلة 

  يقرأ الطلبة النص قراءة
صامتة، ويف أثناء القراءة 

 يستخرج األفكار
  مييز الطلبة بهن األفكار

الرئيسية واألفكار 
 الثانوية

 
 مهارة الكتابة 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 الرتقيم عالماتاعي الطلبة أن ير  1

 الكتابة عند
 يعرف الطلبة أنواع عالمة الرتقيم 
  يستخدم الطلبة عالمة الرتقيم يف

 موضعها املناسب

 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 

  يدرس الطلبة عالمات
 الرتقيم يف الكتابة

  يكتب الطلبة فقرة
قصرية مع مراعاة 

عالمات الرتقيم يف 
 موضعها املناسب

  االختبار
 بوعياألس

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 

أن يعرب الطلبة بالكتابة عما  2
يدور حوهلم تتصل حبياهتم 

 وجتارهبم وأعماهلم بتعبري صحيح

  يقدر الطلبة على التعبري عن
ا  أفكارهم عما يدور حوهلم تعبري 

 كتابيا

 السفر 
  تعلم اللغة

 العربية

  يكتب الطلبة فقرة
قصرية حول حياهتم 
اليومية أو جتارهبم أو 

 



 
 

 
 

  يقدر الطلبة على كتابة قصة قصرية
 حول حياهتم اليومية

 أعماهلم أو خرياهتم العطلة 

 

 



 
 

 
 

 منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة الثالثة
 بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 معة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجبجا
 

 البرنامج رؤية .أ 
جعل اللغة العربية لغة االتصال بهن األكادمييهن يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال العلمية يف اجلامعة.

 البرنامج رسالة .ب 
 حا ومسّليا وُمقِدرا.جعل تعليم اللغة العربية تعليما مفر 

 أهداف البرنامج .ج 
يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت تكون أداة 
للدراسة اإلسالمية من خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى من هذا التعليم أن يقدر 

 العربية بأنفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل. الطلبة على االتصال باللغة العربية ودراسة الكتب

 األساس الفلسفي .د 
التعليم البد أن يهتّم بتكوين  هذا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أن

 اإلبداعات، وإعطاء بعض األنشطة، واجلو الطبيعي، وخربات الطلبة.

 نوع المنهج .ه 
م أي منهج النشاط. يقوم هذا هذا املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعل

املنهج على أساس حاجات املتعلمهن واهتماماهتم وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون 
عليها واملوضوعات أو املشكالت اليت يهتمون هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد 

 خلربة النشطة.أم جمموعات. ويهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من خالل ا
 



 
 

 
 

 معيار الكفاءة .و 
 الكفاءة اللغوية: .1

أن حيسن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عن طريق التحدث واالستماع والقراءة 
 والكتابة وتوظيفها يف شذون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت.

 الكفاءة االتصالية: .2
حيحًا يف االتصال باآلخرين. أن يكتسب الطلبة القدرة على استعمال اللغة استعمااًل ص

 مما ييسر هلم أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ومصاحلهم.
 الكفاءة الثقافية: .3

أن حيب الطلبة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب خمتلفة 
   يعيشون فيها.من ثقافة اللغة العربية ويضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية اليت

 الكفاءة األساسية .ز 
 مهارة االستماع:

 أن يقدر الطلبة على فهم املادة املسموعة مث استخالصها
 مهارة الكالم:

أن يتحدث الطلبة بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما يوطد الثقة بالنفس والقدرة 
 على مواجهة اآلخرين.

 مهارة القراءة:
 يف املعىن يف ضوء تغيريات يف الرتاكيب. أن يدرك الطلبة تغيريات

 مهارة الكتابة:
 أن يرتجم الطلبة األفكار يف فقرات مستعمالً املفرادات والرتاكيب املناسبة.

 المحتوى .ح 
املواد األساسية يتكون احملتوى التعليمي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من 

 :واإلضافية
 املواد األساسية:



 
 

 
 

 األربع )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(، واملوضوعات هي: ويةاملهارات اللغ .1
 الطعام والشراب 
 الرتويح عن النفس 
 يف السوق 
 الطالب املثايل 
 القرأن 
 األعياد يف اإلسالم 

 املواد اإلضافية:
 : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية العناصر اللغوية .1
 العربية ألغراض خاصة .2
 الثالثهن( حفظ القرآن )اجلزء .3
 احملفوظات .2

 طريقة التدريس .ط 
حيث الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة االنتقائية، 

خيتار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة بأحوال الطلبة واجلو التعليمي يف الفصل، مع االهتمام 
 د املدروسة.بالطريقة املستخدمة ومناسبتها بأحوال الطلبة واملوا

 الوسائل .ي 
علما بأن الوسائل التعليمية هلا دورا مهما يف حتسهن عملية التعليم وكما هلا أمهية 
للمدرس والطلبة واملواد الدراسية فعلى املدرس استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم عند 

 احلاجة إليها. والوسائل اجلاهزة يف الربنامج اليت يكمن االستفادة منها:
  الصوتمكرب .1
 املخترب اللغوي .2
 غرفة الوسائل املتعددة .3
 الكتب العربية .4



 
 

 
 

 األفالم العربية .5
 الشبكة الدولية .6

 وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها املدرس مثل البطاقة واحلاسوب واأللعاب وغريها.

 مدة الدراسة .ك 
أسبوعا. وعدد احلصص ثالث حصص يوميا  9إن مدة الدراسة يف هذه املرحلة هي 

عشرة حصة أسبوعيا، ويف األسبوع خسمة أيام، ومدة حصة واحد ساعة ونصف. وأما ومخس 
 توزيع احلصص للمواد التعليمية كما يلي:

 عدد الحصص مواد رقم
 2 مهارة االستماع 1
 2 مهارة الكالم 2
 4 مهارة القراءة 3
 3 مهارة الكتابة 4
 1 الرتاكيب النحوية 5
 2 العربية ألغراض خاصة 6
 1 ظ القرآنحف 7

 15 المجموع

 التقويم .ل 
 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون

 والكالم االستماع ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار 
 .والكتابة والقراءة

 الكرمي القرآن من الثالثهن اجلزء حفظ اختبار 
 والتحريري، الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل(: Portofolio) األعمال حقائب
 .الفصل يف والنمو والرتمجة،



 
 

 
 

 المخطط الدراسي للمرحلة الثالثة .م 
 مهارة االستماع 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
أن يقدر الطلبة على فهم املادة  1

 ااملسموعة مث استخالصه
  يفهم الطلبة مضمون املادة

 املسموعة
  ما  على استخالص الطلبةيقدر

فهمه من املادة املسموعة شفويا 
 أو حتريريا

 الطعام والشراب 
 الرتويح عن النفس 
 يف السوق 
 الطالب املثايل 
 القرأن 
  األعياد يف

 اإلسالم

  يستمع الطلبة إىل
 النص 

 ما  يستخلص الطلبة
فهمه من املادة 

أو املسموعة شفويا 
 حتريريا

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

 العربية بهن يديك 
 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 ألغراض العربية 

 خاصة
 املعجم العريب 

 
 مهارة الكالم 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 بشكل ث الطلبةأن يتحد 1

 زمنية لفرتات ومرتابط متصل
 بالنفس الثقة يوطد مما مقبولة
 اآلخرين مواجهة على والقدرة

  يقدر الطلبة على الكالم عن
موضوع معهّن أمام اآلخرين 

 بأسلوب سليم
  يقدر الطلبة على إبداء آرائهم

 حول موضوع معهّن بثقة

 الطعام والشراب 
 الرتويح عن النفس 
 يف السوق 
 املثايل الطالب 
 القرأن 

  يتكلم الطلبة أمام
الفصل حول موضوع 

معهن يف مدة على 
 األقل ثالث دقائق.

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية



 
 

 
 

  األعياد يف
 اإلسالم

 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

 ارة القراءة مه 
 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 يف تغيرياتأن يدرك الطلبة  1

 يف تغيريات ضوء يف املعىن
 الرتاكيب

  يقدر الطلبة على معرفة تغرّي املعىن
 بسبب تغري يف الرتكيب

 الطعام والشراب 
 الرتويح عن النفس 
 يف السوق 
 ملثايلالطالب ا 
 القرأن 
  األعياد يف

 اإلسالم

  يقرأ الطلبة النص مث
حيللون الرتاكيب 

ويعرفون تغيريات يف 
املعىن بسبب التغيريات 

 يف الرتاكيب

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 ةخاص ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

 
 مهارة الكتابة 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 يف األفكار أن يرتجم الطلبة 1

 املفرادات مستعمالً  فقرات
 املناسبة والرتاكيب

  يقدر الطلبة على كتابة فقرات
قصرية أو طويلة مستعينا باألفكار 

 الواردة

  والشرابالطعام 
  الرتويح عن

 النفس
 يف السوق 

  يكتب الطلبة فقرات
قصرية أو طويلة مستعينا 

 باألفكار الواردة

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة



 
 

 
 

 الطالب املثايل 
 القرأن 
  األعياد يف

 اإلسالم

 العربية
 ألغراض العربية 

 خاصة
 املعجم العريب 

 



 
 

 
 

 منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة الرابعة
 بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 

 البرنامج رؤية .أ 
المية جعل اللغة العربية لغة االتصال بهن األكادمييهن يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس

 احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال العلمية يف اجلامعة.

 البرنامج رسالة .ب 
 جعل تعليم اللغة العربية تعليما مفرحا ومسّليا وُمقِدرا.

 أهداف البرنامج .ج 
يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت تكون أداة 

خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى من هذا التعليم أن يقدر للدراسة اإلسالمية من 
 الطلبة على االتصال باللغة العربية ودراسة الكتب العربية بأنفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل.

 األساس الفلسفي .د 
التعليم البد أن يهتّم بتكوين  هذا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أن

 وإعطاء بعض األنشطة، واجلو الطبيعي، وخربات الطلبة.اإلبداعات، 

 نوع المنهج .ه 
هذا املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعلم أي منهج النشاط. يقوم هذا 
املنهج على أساس حاجات املتعلمهن واهتماماهتم وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون 

يهتمون هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد  عليها واملوضوعات أو املشكالت اليت
 أم جمموعات. ويهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من خالل اخلربة النشطة.

 



 
 

 
 

 معيار الكفاءة .و 
 الكفاءة اللغوية: .1

أن حيسن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عن طريق التحدث واالستماع والقراءة 
 شذون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت. والكتابة وتوظيفها يف

 الكفاءة االتصالية: .2
أن يكتسب الطلبة القدرة على استعمال اللغة استعمااًل صحيحًا يف االتصال باآلخرين. 

 مما ييسر هلم أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ومصاحلهم.
 الكفاءة الثقافية: .3

 ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب خمتلفة أن حيب الطلبة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي
  من ثقافة اللغة العربية ويضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية اليت يعيشون فيها.

 الكفاءة األساسية .ز 
 مهارة االستماع:

 أن يستخرج الطلبة األفكار الرئيسة والتمييز بهن األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية.
 مهارة الكالم:

 أن يدير الطلبة مناقشة يف موضوع معهن واستخالص النتائج من بهن آراء املشرتكهن.
 مهارة القراءة:

 أن يكتسب الطلبة القدرة على مناقشة وتطبيق وحتليل مضمون النص املقروء.
 مهارة الكتابة:

 أن يلخص الطلبة موضوع النص املقروء تلخيًصا كتابًيا صحيًحا ومستوفًيا
 المحتوى .ح 

املواد األساسية احملتوى التعليمي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من يتكون 
 :واإلضافية
 
 
 



 
 

 
 

 املواد األساسية:
 واملوضوعات هي:األربع )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(،  املهارات اللغوية .1

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 
 العلم والتعلم 
 من اآلداب اإلسالمية 
 اإلسالم والعلوم 

 ملواد اإلضافية:ا
 : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية العناصر اللغوية .1
 العربية ألغراض خاصة .2
 حفظ القرآن )اجلزء الثالثهن( .3
 احملفوظات .2

 طريقة التدريس .ط 
حيث الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة االنتقائية، 

ا مناسبة بأحوال الطلبة واجلو التعليمي يف الفصل، مع االهتمام خيتار املدرس الطريقة اليت يراه
 بالطريقة املستخدمة ومناسبتها باملواد املدروسة.

 الوسائل .ي 
علما بأن الوسائل التعليمية هلا دورا مهما يف حتسهن عملية التعليم وكما هلا أمهية 

تعليمية يف التعليم عند للمدرس والطلبة واملواد الدراسية فعلى املدرس استخدام الوسائل ال
 احلاجة إليها. والوسائل اجلاهزة يف الربنامج اليت يكمن االستفادة منها:

 مكرب الصوت .1
 املخترب اللغوي .2
 غرفة الوسائل املتعددة .3



 
 

 
 

 الكتب العربية .4
 األفالم العربية .5
 الشبكة الدولية .6

 وغريها. وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها املدرس مثل البطاقة واحلاسوب واأللعاب
 مدة الدراسة .ك 

أسبوعا. وعدد احلصص ثالث حصص يوميا  9إن مدة الدراسة يف هذه املرحلة هي 
ومخس عشرة حصة أسبوعيا، ويف األسبوع خسمة أيام، ومدة حصة واحد ساعة ونصف. وأما 

 توزيع احلصص للمواد التعليمية كما يلي:
 عدد الحصص مواد رقم
 2 مهارة االستماع 1
 2 ممهارة الكال 2
 4 مهارة القراءة 3
 3 مهارة الكتابة 4
 1 الرتاكيب النحوية 5
 2 العربية ألغراض خاصة 6
 1 حفظ القرآن 7

 15 المجموع
 التقويم .ل 

 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون
 والكالم االستماع ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار 

 .والكتابة والقراءة
 الدراسي الفصل آخر كل يف وهو العربية، اللغوية الطلبة كفاءة تنمية لقياس: الشامل االختبار 
 الكرمي القرآن من الثالثهن اجلزء حفظ اختبار 

 والتحريري، الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل(: Portofolio) األعمال حقائب
.الفصل يف والنمو والرتمجة،



 
 

 
 

 المخطط الدراسي للمرحلة الرابعة .م 
 مهارة االستماع 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 األفكار أن يستخرج الطلبة 1

 األفكار بهن الرئيسة والتمييز

 .الثانوية واألفكار الرئيسية

 لطلبة األفكار يستخرج ا
 موعاملس الرئيسية من النص

 األفكار بهن مييز الطلبة 
 الثانوية واألفكار الرئيسية

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 
 العلم والتعلم 
  من اآلداب

 اإلسالمية
 اإلسالم والعلوم 

  يستمع الطلبة إىل
النص، يستخرج 

األفكار الرئيسية من 
 النص

  مييز الطلبة بهن
األفكار الرئيسية 
 واألفكار الثانوية

 االختبار األسبوعي 
 بار النصفياالخت 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

 
 مهارة الكالم 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 يف مناقشةأن يدير الطلبة  1

 واستخالص معهن موضوع

 .املشرتكهن آراء بهن من النتائج

  يقدر الطلبة على إجراء
املناقشة مع األصدقاء حول 

 موضوع معهّن 
  يقدر الطلبة على استخالص

النتائج مث إلقاؤها إىل 

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 
 العلم والتعلم 
  من اآلداب

  جيري الطلبة املناقشة
ع معهّن حول موضو 

يف فرقة صغرية يف 
 الفصل

  يستخلص الطلبة

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بهن
 يديك

 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية



 
 

 
 

 اإلسالمية احلاضرين
 اإلسالم والعلوم 

نتيجة املناقشة مث 
يلقيها إىل أعضاء 

 املناقشة

 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

  مهارة القراءة 
 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية لرقما

القدرة أن يكتسب الطلبة  1

على مناقشة وتطبيق وحتليل 

 مضمون النص املقروء

  يقدر الطلبة على مناقشة
 مضمون النص املقروء

  يقدر الطلبة على حتليل
 مضمون النص املقروء

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 
  التعلمالعلم و 
  من اآلداب

 اإلسالمية
 اإلسالم والعلوم 

  جيري الطلبة املناقشة
يف فرقة صغرية حول 

مضمون النص و 
 حتليله

 

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

 كتاب العربية بهن يديك 
 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

 
 هارة الكتابةم 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 موضوعأن يلخص الطلبة  1

 كتابًيا تلخيًصا املقروء النص

  يقدر الطلبة على كتابة
ملخصات من موضوع ما يف 

 الكتاب أو غريه  

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 

  يقرأ الطلبة نصا ما من
الكتاب أو غريه مثل 
اجملالت أو الصحف 

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

 كتاب العربية بهن يديك 
 العربية للناشئهن 
  سلسلة تعليم اللغة



 
 

 
 

 العلم والتعلم  ومستوفًيا صحيًحا
 ن اآلداب م

 اإلسالمية
 اإلسالم والعلوم 

أو الشبكة الدولية مث 
يلخصها تلخيصا  

 كتابيا

 العربية
 خاصة ألغراض يةالعرب 
 املعجم العريب 

 


