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ب

ملخص
تعليم اللغة العربية لدى طلبة الصف التكثيفي في معهد أصول الدين اإلسالمي المتكامل
بالمبانجأن بينينجأهان كالياندا المبونج الجنوبية
البا حثة  :ستي هند صبريّة

التعليم ىو اتصال ثنائي االجتاه بني ادلعلمني والطلبة الذي يهدف إىل تطوير قدرة الطلبة للمعرفة والفهم
وتطوير كفاءهتم .مشكلة البحث ذلذا البحث العلمي ىو "كيف كون ختطيط وتنفيذ وتقييم تعليم اللغة العربية يف
الصف التكثيفي يف معهد أصول الدين االسالمي ادلتكامل؟" يهدف ىذا البحث دلعرفة كون ختطيط وتنفيذ وتقييم
تعليم اللغة العربية يف الصف التمديد يف معهد أصول الدين االسالمي ادلتكامل.
نوع ىذا البحث ىو حبث نوعي .ويتم حتليل البيانات اليت مت مجعها باستخدام طريقة التفكري االستقرائي.
لتحليل البيانات باستخدام طريقة حتليل وصفي نوعي .طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحثة ىي عدة طرق،
وىي طريقة ادلالحظة والتوثيق وادلقابلة.
تظهر نتائج البحث أن تعليم اللغة العربية يف الصف التكثيفي يف معهد أصول الدين االسالمي ادلتكامل
بشكل عام فقد استوىف متطلبات كفاءة ادلعلم يف التعلم .لكن يف كفاءات التخطيط  ،ويف إعداد خطط الدروس ،
إبداعا ألنو يف إعداد ادلعلم  ،قم فقط بنسخ اللصق من خطة الدرس احلالية  ،مث تعديلو وتعديلو يف
يكون ادلعلمون أقل ً

رلال الدراسة اليت مت تدريسها  ،وثانياً يف تنفيذ عملية التعلم اليت تتم وف ًقا خلطة ادلعلم مت إحرازه يف برنامج التخطيط ،
وأخرياً يف تقييم ادلواد ادلستخدمة من قبل ادلعلم  ،مت تنفيذىا وف ًقا ألىداف وخصائص ادلادة .حبيث ميكن حتقيق قدرة
الطالب على متابعة الدروس .يهدف برنامج التخطيط الذي مت إعداده بواسطة معلمي اللغة العربية يف الفصل الدراسي
إىل إنشاء برنامج سنوي وبرنامج فصل دراسي وخمطط دراسي وخطة تنفيذ التعلم .إن تنفيذ تعلم اللغة العربية الذي
يقوم بو مدرسو اللغة العربية يف الفصل الدراسي التكثيفي يتم جزئيًا وف ًقا للمؤشرات احملددة لتطبيق التعلم .مبا يف ذلك

تقدمي الكفاءات واألنشطة ادلخطط ذلا  ،وتطبيق اسرتاتيجيات التعلم  ،واستخدام ادلوارد التعليمية ووسائل اإلعالم.

ومع ذلك  ،ال تزال الوسائط ادلستخدمة يف فئة ملحق الفئة ادلرئية بسيطة للغاية .ومع ذلك  ،فنن جودة تعلم اللغة
العربية ال تقل جودة اللغة العربية يف الفصل التكثيفي الدراسي عن غريىا من األكواخ األكثر تقدماً  ،بينما يتم إجراء
تقييم التعلم باستخدام تقنيات االختبار  ،سواء ادلكتوبة أو الشفهية أو الفعلية يف شكل اختبارات يومية ومتكررة .هناية
الفصل

ج

شعار
ِ
ِ َّ
ِ َّ
ِ
ْم َد َر َجات
َ ين
َ آمنُوا م ْن ُك ْم َوالذ
َ يَ ْرفَ ِع اللَّهُ الذ
َ ين أُوتُوا الْعل
Artinya: niscaya Allah akan meninggikan orang-orang
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
(Qs. Al Mujadilah: 11)

ه

إهداء
هذا العمل العلمي بقلب صادق تقدم الباحثة إىل:
 .1خاصة والديين احملبوبان الذان لديهما الرغبة يف إعطائي احلب واملودة إىل الباحثة و
أبدا ،وكنا
ال هناية فيها ،وتثقيفاين وتوجيهاين إىل مرحلة البلوغ ،وعلماين أال أستسلم ً
دائما ،وكنا حكيماً وغري عاطفي ملواجهة املشاكل يف احلياة .رضا اهلل
صبورا وصادقًا ً
ً

يف رضا والدين .شكرا على الصلوات اليت تقدما لطفيت وسعاديت.
 .2لزوجي الذي دائما املصاحب والتحفيز أثناء االنتهاء من دراسيت.
 .3إلخويت الذين حيفزون الباحثة دائما.

 .4عائلة كبرية ملعهد أصول الدين االسالمي املتكامل مكان ملعاجلة وللعثور على منوذج
جديد يف احلياة.
 .5زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية 2114

و

ترجمة الكاتبة
ولدت الباحثة يف قرية ميكار ساري ،منطقة فرعية واي سوالن ،منطقة المبونج
اجلنوبية ،وبالتحديد يف  52يونيو  ،5992وكانت البنت السابعة من الزوج السيد تاج الدين
والسيدة كارنية.
كان التعليم الذي متت يف املدرسة االبتدائية احلكومية  5ميكار ساري يف عام
 ،5002-5005مث استمرت إىل املدرسة الثانوية اإلسالمية االحتادية مكار ساري يف عام
 ،5050-5002بعد االنتهاء من املدرسة الثانوية استمرت الباحثة دراستها يف املدرسة
العالية أصول الدين بالمبنجأن يف عام  ،5052-5050مث يف عام  5052استمرت إىل
جامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج بكلية الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة
العربية حىت اآلن.

ز

كلمة الشكر والتقدير
إن احلمد هلل .مدحتو وطلبت ادلساعدة وسألتو عن ادلغفرة ورمحتو وتوفيق وتوجيهو
حىت تتمكن الباحثة من إكمال ىذه الرسالة العلمية .ضالة وسالما للنيب حممد وعلى آلو
وصحبو وأىلو .مع االنتهاء من ىذه الكتابة ،وبكل تواضع تشكر الباحثة إىل مجيع األطراف
الذين ساعدوا يف إكمال إعداد ىذه الرسالة العلمية .شكرت الباحثة إىل:
 .1األستاذ الدكتور احلاج مكري ،ادلاجستري رئيس للجامعة االسالمية احلكومية رادين
انتان المبونج الذي أعطى الفرصة للباحثة الكتساب ادلعرفة يف ىذه اجلامعة.
 .2األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار ،ادلاجستري عميد لكلية الًتبية والتعليم للجامعة
االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج الذي وفر الفرصة والتوجيو للباحثية أثناء
الدراسة.
 .3الدكتور .سفاري داود ،ادلاجستري رئيس لقسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية
والتعليم جامعة االسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج.
 .4السيد حممد عفيف أمر اهلل ،ادلاجستري .سكرتري قسم تعليم اللغة العربية ،كلية
الًتبية والتعليم الذي قدم أيضا ادلدخالت والتحفيز الستكمال ىذه الرسالة
العلمية.
 .5الدكتورندس احلاج أمري الدين ،ادلاجستري .ادلشرف االول و الدكتورندس احلاج
ألينس إلياس ،ادلاجستري .ادلشرف الثاين الذان يعطان دائما التوجيو والتحفيز

ح

بصعوبة من أجل استكمال ىذه الرسالة العلمية ،وقدما التوجيو واالرشاد بصدق
يف االنتهاء من ىذه الرسالة العلمية.
 .6السيد والسيدة ،حماضرين من كلية الًتبية والتعليم يف جامعة االسالمية احلكومية
رادين إنتان المبونج ،وخاصة قسم تعليم اللغة العربية الذين قاموا بتدريس معرفتهم
كثريا للباحثة يف معرفة أمهية العلم.
بإخالص وسامهوا ً

 .7رئيس مكتبة كلية الًتبية والتعليم ،ومكتبة مركزية رادين إنتان المبونج وادلوظفني
الذين ساعدوا الباحثة من خالل توفري ادلعلومات حول ادلراجع يف ادلكتبة أثناء
إجراء البحث.
 .8والديين ،السيد تاج الدين والسيدة كارنية ،اللذان قدمان التوجيو والدعم ادلعنوي
يقدمان
والروحي أثناء قيام بدراستة ،واعطيا احملبة دائماً ،وال يقدر بثمن ودائماً ما ّ
تفهمهما خالل فًتة الدراسة يف جامعة االسالمية احلكومية رادين إنتان المبونج.
 .9أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية وغريىم من األصدقاء الذين قدموا احلافز
والدعم الذي يتواجد دائما يف العمل اجلماعي ،سواء الفرح أو احلزن ،واألصدقاء
الذين ىم دائما موالون دلرافقة وتوفري احلافز يف استكمال ىذه الرسالة العلمية.
.11

مجيع األطراف الذين ال ميكن ذكرهتا واحدة تلو األخرى ،لكل ما تقدمهم

من مساعدة ،سواء بشكل مباشر أو غري مباشر إلكمال كتابة ىذه الرسالة
العلمية.

ط

مجيعا ،ال تستطيع الباحثة تقدمي أي شيء ،سوى سلسلة من مالحظات
بالنسبة ذلم ً

وتعليقات الشكر ،يتلقى اهلل سبحانو وتعاىل باستمرار ويبارك كل أعماذلم الصاحلة وحيصل
دائما على رمحتو وبركاتو وتوجيهاتو .ونأمل أن تكون ىذه الرسالة العلمية البسيطة مفيدة
ً
للباحثة على وجو اخلصوص والقراء بشكل عام ،وسوف تكون ممتنة للغاية عندما ميكن
تطوير ىذه الدراسة واستمرارىا .أخرياً ،فقط إىل اهلل الباحثة تطلب التعليمات واالستسالم،
رب العادلني.
وتطلب منو الغفران واحلماية .امني يا ّ

بندر المبونج  ،نوفمرب
الباحثة
صربية
سيت ىندون ّ

1411121147
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الباب األول
مقدمة
أ .تأكيد الموضوع
لتجنب األخطاء يف فهم اذلدف من ىذا ادلوضوع ،وىي :تعليم اللغة العربية لدى
الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان
كالياندا المبونج اجلنوبية .ليتم شرحو حول معٌت مصطلح ادلوضوع ،على النحو التايل:
 .1تعليم اللغة العربية
أ) .التعليم
يأيت من كلمة

belajar

حيصل على بداية

"pem

" وهناية " " anأن ىناك

عناصر من اخلارج ( )eksternalاليت ىي "تدخل أو  "intervensiحبيث حتدث عملية
التعليم .لذا ،فإن التعليم ىو زلاولة تبذذلا العوامل اخلارجية حىت تكون ىناك عملية
التعليم يف األفراد متعلّم.
ب) .اللغة العربية
اللغة العربية ىي للعربُت يف التعبَت عن أفكارىم .إذن اللغة العربية يف ىذا
البحث ىي لغة اليت تعلّمها ادلسلمون ،خاصة غَت العربُت كوسيلة لالتصال والعلوم،
حتديدا اللغة اليت تدرس يف ادلدارس أو ادلعاىد .يف حُت أن القصد من
وبشكل أكثر ً
الباحثة يف ىذه الرسالة العلمية ىو تعليم اللغة العربية الذي يهدف لطلبة احملتملُت يف
ادلدرسة العالية أصول الدين الذين يأتون من خارج ادلدرسة الثانوية أصول الدين.
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 .2الصف التكثيفي
ادلقصود بالصف التكثيفي يف ىذه الرسالة العلمية ىو صف إعداد أو فصل
التسريع ادلخصص للطلبة اجلدد خلرجيي من ادلدرسة ادلتوسطة أو ادلدرسة الثانوية الذين
ليس لديهم القدرة على التحدث بالعربية أو اإلصلليزية بنشاط ،والوقت الذي يستغرقو
ىو عام واحد وديكن للسنة التالية فقط دخول الفصل األول للمدرسة العالية (مقابلة يف
ادلالحظة األولية يف  7يوليو  .)ٕٓٔ2الصف التكثيفي سلصص للطلبة اجلدد الذين
تلقوا تعليمهم يف ادلرحلة ادلتسطة خارج ادلدرسة الثانوية أصول الدين  ،حبيث يتوقع أن
تكون مهاراهتم اللغوية قادرة على مواكبة قدرة الطلبة الذين لديهم تعليم يف ادلدرسة
الثانوية أصول الدين.
 .3معهد أصول الدين اإلسالمي المتكامل بالمبانجأن بينينجأهان المبونج الجنوبية
إندونسيا
معهد أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل ىو مؤسسة تعليمية دلعهد تستخدم
كمكان ذلذا البحث .ىذه ادلؤسسة مؤسسة تعليمية رمسية على مستوى االبتدائية،
الثانوية ،والعالية تقع يف قرية بالمباصلأن بينينجأىان ،المبونج اجلنوبية.
من التأكيد ادلوضوع أعاله ،ديكن أن نستنتج أن ادلقصود من ادلوضوع يف ىذه
الرسالة العلمية ىو " تعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول الدين
درس
اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية" البحث الذي سيُ ّ

عن تعليم اللغة العربية الذي يُعقد لطلبة احملتملُت يف ادلدرسة العالية أصول الدين ،يشمل
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على :نظام التعليم ،وأىداف التعليم ،وادلواد التعليمية ،وطريقة التعليم ،والتقييمات التعليمية،
وىي من خارج ادلدرسة الثانوية أصول الدين يف قرية بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج
اجلنوبية.
ب .أسباب الختيار الموضوع
أسباب اختيار ىذا ادلوضوع ىي كما يلي:
ٔ .تعليم اللغة العربية مهم جدا صلاح التعليم يعتمد بشكل كبَت على قدرة ادلعلم
وحتديد الطريقة ادلناسبة لتطبيقها على الطلبة.
ٕ .معهد أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج
اجلنوبية ىو مؤسسة تعليمية إسالمية تركز على تعليم اللغة العربية ،ولكن من حيث
قدرة الطلبة على التواصل باللغة العربية ال يزال ىناك العديد مل يكن األذكياء أو
القادرين ،وىذا ما دفع الباحثة إىل إثارة ىذا البحث.
ج .خلفية البحث
اللغة العربية ىي لغة داللية ظهرت من ادلنطقة اليت تضم اآلن ادلملكة العربية
السعودية .أعطت اللغة العربية الكثَت من ادلفردات إىل لغات أخرى خاصة مثل دور الالتينية
يف معظم اللغات األوروبية.
بالنسبة للعامل اإلسالمي ،فإن نفس عملية انتشار اللغة العربية يف تقاسم الدولة ىي
تأثَت تطور العلوم اإلسالمية اليت تكون مصادر تعاليمها من القرآن والسنة اليت تستخدم اللغة
العربية .اللغة العربية ىي أيضا اللغة الرئيسية اليت ديكن أن تؤدي إىل فهم الركيزتُت الرئيسيتُت
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لتعاليم الدين اإلسالمي (القرآن والسنة) ،وكذلك األدبيات ادلتعلقة بالشريعة اإلسالمية،
ومعظمها ال تزال مكتوبة باللغة العربية .لذلك ،تعليم وإتقان اللغة العربية أمر ضروري لكل
مسلم.
جيب دراسة اللغة العربية ادلسلمة لتشكيل وحتسُت نوعية اإلديان يف فهم تعاليم
اإلسالم .من الواقع أن معظم اىتمام اجلمهور باللغة العربية أقل توازناً من خالل اىتمامهم
باللغات األجنبية األخرى مثل اإلصلليزية والفرنسية واليابانية وغَتىم .على الرغم من أن اللغة
العربية كلغة ثانية يف العامل ىي نوع من اللغة األجنبية اليت يتم تعلمها ليس فقط لفهم تعاليم
أيضا يف مصلحة العلوم والسياسة
اإلسالم وحدىا .عالوة على ذلك ،تعمل اللغة العربية ً
واالقتصاد والثقافة .لذا فإن التعليم ىو أمر فخور ،خاصة إذا كان بإمكانك استخدامها
بنشاط (التحدث) والسليب (فهم الكتب باللغة العربية).
تتمتع اللغة العربية مبكانة متميزة بُت اللغات األخرى يف العامل .تتزايد احلاجة للغة
موقعا
العربية يوما بعد يوم يف ىذا العصر احلديث .وقد ذكر من قبل أن اللغة العربية حتتل ً

اسًتاتيجيًا بُت سلتلف اللغات العادلية .ىذا ذلا آثار على إحلاح اللغة العربية اليت تطورت دائما

يف أي وقت يف ىذا العصر العادلي .بطبيعة احلال ،ىناك حاجة ملحة للغة العربية من
األسباب التالية:

1

ٔ .اللغة العربية كلغة القرآن الكرمي
ٕ .اللغة العربية كلغة للصالة
ٖ .العربية كلغة احلديث
1

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada: 2014) hal.3
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ٗ .اللغة العربية لديها موقع اسًتاتيجي يف تطوير االقتصاد العريب
٘ .زيادة انتشار عدد االستخدامات العربية
نظرا ألمهية اللغة العربية ،وخاصة بالنسبة للمسلمُت .لذلك ديكن فهم أنو يتم
تشجيعنا على تعليم كيفية فهم اللغة العربية .وىو ادلبادئ األساسي يف تعليم اللغة العربية،
واليت تتوافق مع كالم اهلل سبحانو وتعاىل يف السورة يوسف اآلية ٕ اليت تنص على ما يلي:
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن
إِنَّا أ َ
Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa
Arab, agar kamu memahaminya.2

أيضا
بناء على كالم اهلل ،من ادلهم فهم اللغة العربية .الدراسة عن اإلسالم تعٍت ً

تعليم اللغة العربية كشرط إلزامي دلنطقة القرآن الكرمي ،ادلصدر الرئيسي لإلسالم.

ونظراً للدور الكبَت للغة العربية ،فإن ادلؤسسات التعليمية برعاية وزارة الدين تتضمن
اللغة العربية يف ادلناىج الدراسية اليت جيب تدريسها .عملية التعليم ىي عملية حتول علمي
من ادلعلم إىل الطلبة .ولكن ىناك أوقات ال ديكن فيها تلقي عملية التعليم إىل أقصى حد
من قبل أدمغة الطلبة .ىذا شلكن مع شيء خاطئ يف ىذه العملية .وخالل ىذه الفًتة،
تكون عملية التعليم عملية أحادية ،أو يقوم ادلعلم فقط بنقل ادلادة من الكتاب دون
االلتفات إىل ادلالحظات من الطلبة ،حبيث يكون ادلعلم أقل قدرة على معرفة وقياس النجاح
يف إجراء التعليم.
Penyelenggara,

Yayasan

2

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Bandung, 2005, hal.236
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التعليم وفقا  Oemar Hamalikىو مزيج يتكون من اإلنسان وادلواد وادلرافق وادلعدات
واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداف التعليم .يف ىذه احلالة ،يشارك
البشر يف نظام التدريس الذي يتكون من الطلبة وادلعلمُت وادلوظفُت اآلخرين ،وتشمل ادلواد:
الكتب ،السبورات وغَتىا .ادلرافق وادلعدات تتكون من الفصول الدراسية والسمعي البصري.
يغطي ىذا اإلجراء جدول وطريقة تقدمي ادلعلومات ،وشلارسة التعليم ،واالمتحانات ،وما إىل
ذلك.

3

إن عملية التعلّم ىي عملية ال تتوقف حىت هناية احلياة ،هبدف حتسُت حياة
أيضا تنفيذ التعلّم يف أي مكان،
اإلنسان ،والتعلّم ليس فقط من خالل ادلدارس ،بل ديكن ً
ألن التعلّم بشكل عام ال يقتصر على ادلكان والزمان .لن يتم فصل البشر ككائنات

اجتماعية عن متطلبات التعلّم ،وخاصة تعلّم اللغات.
يف عملية تعليم اللغة العربية ،جيب أن يعرف ادلعلم ثالثة مصطلحات ذلا عالقات
ىرمية ،وىي ادلنهج والطريقة والتقنية .ادلنهج ىو رلموعة من االفًتاضات ادلتعلقة باللغويات
(اللغة) .يف حُت أن الطريقة ىي طريقة ادلعلم للتعبَت عن ادلواد التعليمية ادلتعلقة هبذا ادلنهج.
عالوة على ذلك ،فإن التقنية ىي عمل ادلعلم يف ىذا اجملال يف حتقيق ادلواد التعليمية.
ترتبط ىذه ادلصطلحات الثالثة ببعضها البعض ،ألن ادلنهج يتم توضيحها بواسطة
الطريقة ،ويتم وصف الطريقة نفسها بواسطة التقنية 4.يف ىذه احلالة دلعاجلة تعليم اللغة
العربية ،من الضروري بذل جهد لتحقيق النجاح الذي حيتاج إىل طريقة يتم استخدامها حىت

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 57.
Ibid...hlm.19

3
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حتصل على إصلاز متوقع .يتأثر صلاح التعليم والتعلّم بعدة عوامل تشمل ادلعلم والطلبة
والطريقة ادلستخدمة .ديكن تفسَت الطريقة بالطريق أو الكيفية اليت تصل هبا إىل اذلدف.
وبالتايل ،فإن اختيار واستخدام الطريقة السليمة سيؤثر على صلاح أو فشل تعليم
اللغة العربية .أن صلاح أو فشل برنامج تعليم اللغة يتم تقييمو يف كثَت من األحيان من حيث
الطريقة ادلستخدمة ،ألن الطريقة حتدد احملتوى وكيفية تعليم اللغة العربية .بعد إجراء ادلقابالت
مع رئيس ادلعهد أصول الدين وىو االستاذ زين العابدين وادلالحظات األولية ،وجدت
الباحثة أن ادلدرسة العالية أصول الدين كانت مهتمة للغاية مبشكلة تعليم اللغات األجنبية
العربية واإلصلليزية.

5

يف األساس التعليم يف مؤسسة تعليمية للمدرسة العالية أو ما يعادذلا يتم بالتساوي
بُت مؤسسة ومؤسسة أخرى ،وبالتحديد التعليم يبدأ من الصف األول إىل الصف الثالث،
لكن التعليم يف ادلدرسة العالية أصول الدين خيتلف عن اآلخرين ،حيث يستمتع الطلبة اجلدد
جيب أن يدرس التعليم الثانوي من خارج ىذه ادلدرسة يف الصف التكثيفي دلدة عام واحد،
حبيث يتوقع أن تكون مهاراهتم اللغوية قادرة على مواكبة قدرة الطلبة الذين لديهم تعليم يف
ادلدرسة الثانوية أصول الدين االسالمي ادلتكامل .إن التعليم مثل ىذا مبثابة تسارع يف إتقان
اللغة العربية ،وخاصة يتعلم طلبة الصف التكثيفي اللغة العربية دلدة عام واحد ديكن أن
يتطابق مع قدرة الطلبة الذين درسوا اللغة دلدة ثالث سنوات يف ادلدرسة الثانوية .ال تتوفر
فصول التكثيفي إال يف ادلدرسة العالية أصول الدين ،ادلدرسة العالية ىي ادلؤسسة التعليمية
الوحيدة يف مقاطعة بينجأىان اليت تطبق الصف التكثيفي للطلبة الذين ليس لديهم مهارات
5
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اللغة العربية النشطة .ىذا بالتأكيد يصبح قيمة منفصلة للمدرسة لدراستها ،ألن ادلدرسة
االخرى ال يطبق الصف التمديد.

6

انطالقاً من خلفية البحث ،كانت الباحثة مهتماً للغاية بإجراء دراسة حول كيفية
تعليم اللغة العربية يف الصف التكثيفي يف معهد أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن
بينينجأىان المبونج اجلنوبية ،لذلك أجريت الباحثة البحث مع ادلوضوع :تعليم اللغة العربية
لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن
بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية.
قيمة الصوف التكثيفي العام الدراس ٕٓٔ2\ٕٓٔ2
ادلادة  :ادلطاالعة
الفصل  :التكثيفي
JUMLAH SISWA
(NILAI UJIAN
)SEMESTER I
4
2
3
8
3
2

JUMLAH SISWA
)(NILAI MID

SKOR (NILAI
)SISWA

NO

1
1
1
2
2
4
5
2
4

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sumber data: Data dokumentasi MA Ushuluddin Lampung Selatan.
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د .مشكلة البحث
استناداً إىل خلفية البحث والتعاريف التشغيلية ادلذكورة أعاله ،فإن مشكلة البحث
يف ىذا البحث ىي:
ٔ .كيف ختطيط تعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول
الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية ؟
ٕ .كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول
الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية ؟
ٖ .كيف تقييم تعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول
الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية ؟
ه .أهداف البحث
استناداً إىل مشكلة البحث دلعرفة
ٔ .كيف ختطيط تعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول
الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية
ٕ .كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول
الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية
ٖ .كيف تقييم تعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول
الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباصلأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية

10

و .فوائد البحث
كوسيلة ألخذ زمام ادلبادرة من أجل حتسُت عملية التعليم والتعلّم حبيث ديكن
للمدرسُت كمعلمُت يف ادلدرسة والطلبة كأطراف حيتاجون إىل التعليم أن يكملوا بعضهم
البعض وأن يعملوا معاً بشكل جيد ،حبيث ديكن التغلب على مشكالت تعليم الطلبة.

58

الباب الثالث
طريقة البحث
أ .نوع البحث
ىذا البحث ىو نوع من البحوث ادليدانية باستخدام هنج نوعي .يهدف استخدام
ىذا ادلنهج إىل وصف نشاط مرتبط بتعليم اللغة العربية لدى الطلبة التمديد يف معهد
أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباجنأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية .يستخدم
ىذا البحث أسلوبًا وصفيًا ،وف ًقا لناظر أن ادلنهج الوصفي ىو طريقة لفحص حالة رلموعة
بشرية ،أو كائن ،أو حالة ،أو نظام فكري ،أو فئة من األحداث يف الوقت احلاضر.

الغرض من ىذا البحث ىو تقدمي وصف وصفي أو رسم بطريقة منتظمة وواقعية ودقيقة
فيما يتعلق باحلقائق والصفات والعالقات بُت الظواىر ادلدروسة.

1

ب.موضوع البحث والكائن
يف ىذا البحث كانت موضوعات البحث الرئيسية ،ادلعلم العريب .والكائن من
البحث ىو تعليم اللغة العربية لدى الطلبة التمديد يف معهد أصول الدين اإلسالمي
ادلتكامل بالمباجنأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية.

Moh Ainin , Metodologi Penelitian Bahasa Arab, ( Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) hal.71
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ج .طريقة جمع البيانات
للحصول على بيانات صاحلة يف ىذا البحث ،مت استخدام عدة طرق ،من بُت أمور
أخرى:
 .1المالحظة
ادلراقبة أو ادلالحظة ىي تقنية أو طريقة جلمع البيانات من خالل تقدمي
ادلالحظات على األنشطة اجلارية .ادلراقبة عملية معقدة  ،وىي عملية تتألف من عمليات
بيولوجية ونفسية سلتلفة .اثنان من أمهها عمليات ادلراقبة والذاكرة .من حيث عملية تنفيذ
مجع البيانات ،ميكن دتييز ادلالحظات يف مالحظة ادلشاركُت ،وادلالحظة غَت ادلشاركُت .يف
ىذا البحث استخدم ادلؤلفون مالحظة غَت مؤتلفة ،حيث مل يشارك ادلؤلفون يف التعلم
ادلباشر .يالحظ ادلؤلف فقط عملية التعلم اليت جتري يف معهد أصول الدين اإلسالمي
ادلتكامل بالمباجنأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية .ال يشارك ادلشاركون يف
ادلالحظة غَت ادلشاركُت الباحث كمراقبُت مستقلُت فقط.

2

يتم تنفيذ ىذا النوع من ادلالحظة من خالل إجراء أول اتفاق مع ادلوضوعات
البحثية ادلتعلقة بادلكان والوقت واألدوات ادلستخدمة يف ىذه ادلالحظة مثل ادلالحظات
البحثية والكامَتات اللتقاط صور أو صور لألحداث اليت يتم مالحظتها .تستخدم طريقة
ادلالحظة ىذه دلعرفة ومتابعة عملية تنفيذ التعليم ،وادلرافق والبنية التحتية ،وكذلك ادلوقع
اجلغرايف دلدرسة معهد أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباجنأن بينينجأىان كالياندا
المبونج اجلنوبية.
2

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA,
2013), hal. 145

60

 .2المقابلة
تقدم

Esterberg

تعريفاً للمقابلة ،أي اجتماع لشخصُت لتبادل ادلعلومات

واألفكار من خالل األسئلة واألجوبة ،حبيث ميكن بناء ادلعٌت يف موضوع معُت.

3

ميكن تقسيم ادلقابالت إىل نوعُت  ،مها:

4

 )1المقابلة المنظمة
يف ادلقابلة ادلنظمة ،مت حتديد األسئلة واإلجابات البديلة ادلقدمة للشخص
اخلبَت مقدما .ميزة ىذا النهج ىو أن ىذا النهج قد مت توحيد .لذلك  ،ميكن جتميع
اإلجابات وحتليلها بسهولة.
 )2المقابلة غير المنظمة
ىذه ادلقابلة ىي أكثر رمسية .ميكن تقدمي أسئلة حول وجهات نظر احلياة،
وادلواقف ،وادلعتقدات ادلوضوعية ،أو غَتىا من ادلعلومات حبرية ذلذا ادلوضوع .ال
ميكن استخدام تقنية ادلقابلة ىذه على الفور لقياس النظر يف أن ادلوضوع يتمتع حبرية
اإلجابة كما يشاء ،واألسئلة اليت يطرحها القائم بإجراء ادلقابلة ميكن أن تنحرف
عن اخلطة األصلية.
انطالقا من تطبيقو ،مييز  Suharsimi Arikuntoادلقابالت من:

5

3

Ibid.....hal 317
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 167
5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hal. 132.
4
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أ.

ادلقابلة اجملانية ،ادلقابلُت حرة يف طلب أي شيء ،ولكن أيضا
يتذكر ما ىي البيانات اليت سيتم مجعها .يف التطبيق ،ال يقوم
القائم بإجراء ادلقابلة بإعداد اإلرشادات اخلاصة مبا سيتم طرحو.

ب.

وجهة ،ىي ادلقابلة اليت جيريها احملاور عن طريق تقدمي
ادلقابلة ادل ه
سلسلة كاملة ومفصلة من األسئلة.

ج.

وجهة اجملانية ،وىي مزيج من ادلقابلة اجملانية وادلقابلة
ادلقابلة ادل ه
وجهة.
ادل ه

ادلقابالت اليت أجراهتا الباحثة ىي ادلقابالت اجملانية ادلوجهة ،أي ادلقابالت
اجملانية ،لكن استخدام إطار مرجعي للسؤال .يتم تنفيذ ىذه التقنية الستكشاف
بيانات عن ادلنهج ادلستخدم كدليل ،وطريقة التعليم ادلستخدمة ،وأىداف التعليم
ومكونات التعليم األخرى .مت تنفيذ ىذه التقنية ضد االساتذة و الطلبة يف معهد
أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباجنأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية.
 .3التوثيق
ادلستند ىو سجل لألحداث ادلاضية .ميكن أن تكون ادلستندات يف شكل
كتابة أو صور أو أعمال ضخمة من شخص ما .وثائق يف شكل صور مثل الصور،
والصور احلية ،والرسومات وغَتىا .تعترب دراسة ادلستندات مكملة الستخدام طريقة
ادلالحظة وادلقابلة يف البحث النوعي.

6

ستكون نتائج األحباث من ادلالحظات

وادلقابالت أكثر موثوقية إذا دعمها تاريخ شخصي للحياة يف الطفولة ،يف ادلدرسة ،يف
Ibid.....hal.329

6
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العمل ،ويف اجملتمع والسَتة الذاتية .كما ستكون نتائج الدراسة أكثر موثوقية إذا كانت
مدعومة بالصور ادلوجودة أو األوراق األكادميية والفنية .ولكن جتدر اإلشارة إىل أنو
ليس كل الوثائق لديها مصداقية عالية .على سبيل ادلثال ،ال تعكس العديد من الصور
الشرط األصلي ،ألن الصور مصنوعة ألغراض معينة .وبادلثل ،فإن السَتة الذاتية
ادلكتوبة لنفسها غالبًا ما تكون ذاتية.

يتم استخدام ىذه الطريقة للحصول على البيانات اليت مت احلصول عليها من

خالل ادلستندات .يف ىذا البحث ،مت استخدام طريقة التوثيق للحصول على تاريخ
إنشائها ،وموقعها اجلغرايف ،ورؤيتها ،ومهمتها ،وحالة ادلعلمُت والطلبة ،وادلرافق والبنية
التحتية والغرض يف معهد أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل بالمباجنأن بينينجأىان
كالياندا المبونج اجلنوبية.

7

د .تحليل البيانات
تقنية حتليل البيانات ىي عملية البحث ادلنهجي وجتميع البيانات اليت يتم احلصول
عليها من ادلقابالت وادلالحظات والوثائق ،من خالل تنظيم البيانات يف فئات  ،ووصفها
إىل وحدات ،توليفها ،ترتيبها يف أمناط ،واختيار أي منها مهمة وأيها سيتم دراستها  ،وتقدمي
استنتاجات حىت يتم فهمها بسهولة من قبل أنفسهم واآلخرين .إن طريقة حتليل البيانات
اليت سيتم استخدامها يف ىذه الدراسة ىي استخدام حتليل البيانات النوعية  ،أي ادلؤلف
يصف ما ىي األشياء وما حيدث ويعرض بيانات حول نتائج البحث يف شكل أوصاف
مجلة .لتحليل البيانات من نتائج الدراسة ادلستخدمة طرق التحليل غَت اإلحصائية  ،وىي
Ibid.....hal.330
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الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات النوعية (البيانات يف شكل غَت أرقام) .لذلك لتوضيح
البيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج الدراسة ،يستخدم ادلؤلف أمناط التفكَت بالطريقة:
 .1طريقة االستقرائية
طريقة االستقرائية ىي طريقة تفكَت خترج عن عوامل زلددة  ،أحداث ملموسة ،
مث من أحداث وعوامل تعزى إىل تعميمات خاصة وىو أمر شائع.
 .2طريقة االستنتاجية
طريقة االستنتاجية ىي طريقة تفكَت خترج من األحداث العامة اليت يتم رمسها
بعد ذلك إىل استنتاجات زلددة .تستخدم ىذه الطريقة اليت يستخدمها ادلؤلف
الستخالص استنتاجات من ادلعلومات ادلختلفة اليت مت احلصول عليها دلزيد من التفصيل
على وجو التحديد حبيث ميكن احلصول على فهم واضح كمواد إلعداد تقارير البحث.
يشمل حتليل البيانات الفنية يف البحث النوعي ما يلي:

8

أ .تحليل البيانات قبل في الميدان
يتم التحليل على بيانات من الدراسات األولية  ،أو البيانات الثانوية  ،واليت
تستخدم لتحديد تركيز الدراسة .ومع ذلك  ،ال يزال تركيز ىذا البحث مؤقتًا ،
ويتطور بعد دخول الباحثُت وأثناء وجودىم يف ىذا اجملال.

Ibid.....hal. 245

8
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ه .تحليل البيانات في النماذج الميدانية

لMiles

و

Huberman

 )1ختفيض البيانات ()Data Reduction
إن ختفيض البيانات يعٍت التلخيص ،واختيار األشياء الرئيسية،
والًتكيز على األشياء ادلهمة ،والبحث عن ادلوضوعات واألمناط .وبالتايل فإن
البيانات اليت مت ختفيضها ستوفر صورة أوضح  ،وتسهل على الباحثُت إجراء
ادلزيد من عمليات مجع البيانات  ،والبحث عنها إذا لزم األمر.
 )2عرض البيانات ()Data Display
يف البحث النوعي ،ميكن أن يتم عرض البيانات يف شكل أوصاف
موجزة ،وسلططات ،وعالقات بُت الفئات ،وسلططات انسيابية ،وما شابو.
األكثر استخداما لتقدمي البيانات يف البحث النوعي ىو النص السردي .يف
عرض البيانات  ،باإلضافة إىل النص السردي  ،ميكن أن يكون يف شكل
رسومات ومصفوفات وشبكات (شبكات) وسلططات.
 )3رسم االستنتاج ()Conclusion Drawing
االستنتاجات يف البحث النوعي ىي نتائج جديدة مل تكن موجودة
من قبل .ميكن أن تكون النتائج على شكل وصف أو وصف لكائن كان
اضحا بعد فحصو ،ميكن أن يكون
داكنًا أو داكنًا يف السابق ،حبيث يصبح و ً
عالقة سببية أو تفاعلية أو فرضية أو نظرية.

11

الباب الثاني
إطار نظري
أ .التعليم
 .1تعريف التعليم
التعليم ( )Pembelajaranيأيت من كلمة " ،" ajarاليت تصبح بعد ذلك الفعل يف
شكل " التعليم ( .")Pembelajaranالتعليم ىو التفاعل ذىابنا كإيابنا بُت طرفُت حيتاجاف
إىل بعضهما البعض ،كمها ادلعلم كالطلبة .يف ىذا التفاعل ،ىناؾ اتصاالت مكثفة كموجهة
(نقل) ضلو ىدؼ زلدد سلف يف كقت سابق.

1

التعليم كفقا

Oemar Hamalik

ىو مزيج يتكوف من اإلنساف كادلواد كادلرافق

كادلعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أىداؼ التعليم .يف ىذه
احلالة ،يشارؾ البشر يف نظاـ التدريس الذم يتكوف من الطلبة كادلعلمُت كادلوظفُت
اآلخرين ،كتشمل ادلواد :الكتب ،السبورات كغَتىا .ادلرافق كادلعدات تتكوف من الفصوؿ
الدراسية كالسمعي البصرم .يغطي ىذا اإلجراء جدكؿ كطريقة تقدمي ادلعلومات ،كشلارسة
التعليم ،كاالمتحانات ،كما إىل ذلك.

2

تعريف التعليم ىو زلاكلة للتعلم .سيؤدم ىذا النشاط الطلبة إىل تعلم شيء
بطريقة فعالة ككفاءة .التعليم ىو عملية التفاعل بُت الطلبة كادلعلمُت كموارد التعليم يف بيئة
1

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:DIVA press,
2012), hal. 153.
2
Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 57.
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التعليم اليت تضم ادلعلمُت كالطلبة الذين يتبادلوف ادلعلومات .تعريف التعليم ىو زلاكلة
للتعلم .سيؤدم ىذا النشاط الطلبة إىل تعلم شيء بطريقة فعالة كفعالة .التعلم ىو عملية
التفاعل بُت الطلبة كادلعلمُت كموارد التعلم يف بيئة التعلم اليت تضم ادلعلمُت كالطلبة الذين
يتبادلوف ادلعلومات.
 .2أهداف التعليم
قبل التحدث عن األىداؼ التعليمية ،سوؼ تشرح الباحثة مستول األىداؼ،
ألف أىداؼ التعليم ىي اجلزء األخَت يف مستول األىداؼ .مستول األىداؼ اليت
كصفتها  Wina Sanjayaىي أربعة أىداؼ  ،كىي:

3

 )1أهداف التعليم الوطنية ()TPN
شيوعا
أكضحت كينا ساصلايا أف أىداؼ التعليم الوطٍت ىي األىداؼ األكثر ن

كىي األىداؼ النهائية اليت يتم استخدامها كمبادئ توجيهية يف العملية األكادديية.

4

إف أىداؼ التعليم الوطٍت منصوص عليها بوضوح يف ادلادة رقم ( )02لسنة
 0222من ادلادة  2اليت تصوغ كظائف التعليم الوطنية لتنمية إمكانات الطلبة
بشرا يؤمنوف كيكرسوف لإللو الواحد ،النبيل ،األصحاء ،ادلطلعُت ،القادرين،
ليصبحوا ن
ادلبدعُت .مستقلة كتصبح مواطنة دديقراطية كمسؤكلة.

3

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan , (Jakarta:
Kencana, 2010), hal. 64.
4
Ibid.... hal. 65.
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 )2األهداف المؤسسية ()IT
كتشرح

Wina Sanjaya

األىداؼ ادلؤسسية كأىداؼ جيب أف ربققها كل

مؤسسة تعليمية .أك بعبارة أخرل ،ديكن تعريف األىداؼ ادلؤسسية بأهنا ادلؤىالت اليت
جيب أف ديتلكها كل طالب بعد أف يكملها أك ديكنو إكماؿ برنامج تعليمي يف
مؤسسة تعليمية معينة.

5

 )3األهداف الدراسية ()TK
كأكضحت  Wina Sanjayaأف األىداؼ الدراسية ىي أىداؼ جيب ربقيقها
يف كل رلاؿ من رلاالت الدراسة أك ادلوضوع .أك ديكن تفسَته أف أىداؼ ادلناىج
الدراسية ىي ادلؤىالت اليت جيب أف ديتلكها الطلبة بعد إكماذلم جملاؿ دراسي معُت
يف مؤسسة تعليمية.

6

 )4األهداف التعليمية أو )TP( Tujuan Pembelajaran
تعرؼ

Wina Sanjaya

األىداؼ من األىداؼ بأهنا "القدرات اليت جيب أف

ديتلكها الطلبة بعد أف يتعلموا بعض ادلوضوعات يف رلاؿ دراسي معُت يف اجتماع
كاحد".

7

جيب أف نفهم أنو عند صياغة ىدؼ ،على الرغم من أف ما صاغو ادلعلم ىو
ىدؼ التعليم ،فال ينبغي أف ننسى أف اذلدؼ الذم جيب ربقيقو ىو يف الواقع ىدؼ
ادلناىج ادلستمدة من األىداؼ ادلؤسسية كأىداؼ التعليم الوطنية .كبالتايل ،لن يكوف
5

Ibid.... hal. 66
Ibid.... hal. 67
7
Ibid.... hal. 68
6
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ادلعلموف زلاصرين يف ربقيق أىداؼ تعليمية خاصة ،بينما يتم يف الواقع إمهاؿ ىدؼ
التعليم النهائي الوارد يف التعليم الوطٍت.
لذلك جيب على ادلعلم أف يفهم حقان األىداؼ من عملية التعليم  ،ألنو من
خالؿ فهم أىداؼ التعلم  ،سيتم توجيو عملية التعليم بوضوح.
 .3مبادئ التعليم
كفقان لػ  ،Chaedar Alwasilahمن خالؿ مالحظة أف طبيعة التعلم ىي التفاعل بُت
الطلبة كالبيئة التعليمية من أجل ربقيق أىداؼ التعلم (التغيَتات السلوكية) ،فهناؾ العديد
من ادلبادئ العامة اليت جيب أف تكوف مصدر إذلاـ لألطراؼ ذات الصلة بالتعلم (الطلبة
كادلعلمُت)  ،كىي:

8

أ .المبادئ العامة للتعليم
 .1ىذا التعليم ينتج تغيَتات يف سلوؾ الطلبة دائمة نسبيا.
 .0ديتلك الطلبة القدرة كاحملبة كالقدرة على النمو.
 .2ال يؤدم التغيَت أك ربقيق اجلودة ادلثالية إىل منو طبيعي يف عملية احلياة.
ب .المبادئ الخاصة للتعليم
 .1مبادئ االهتمام والدافع
يف عملية التعليم ،يكوف االىتماـ دبثابة رأس ادلاؿ األكيل الذم جيب تطويره
بشكل مثايل للحصوؿ على أقصى عملية كنتائج .االىتماـ ىو تركيز العقل عاطفيا
Toto Ruhimat, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grapindo, 2011) hal. 182
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بدنيا كنفسيا على شيء ىو زلور االىتماـ .كيتجلى شكل االىتماـ يف كيفية النظر
بانتباه ،كالشعور ،كالتحليل ،كغَتىا من األنشطة اليت تنفذ من خالؿ األنشطة
البدنية كالنفسية.
الدافع ىو زلرؾ أك قوة ديكنها ربريك شخص ما للقياـ بشيء ما .ديكن
استخداـ الدافع كهدؼ كأداة يف التعلم .الدافع يرتبط ارتباطا كثيقا باالىتماـ .ديكن
أف يكوف الدافع داخلينا ،دبعٌت أنو خيرج من داخل نفسو دكف تدخل من اآلخرين،
مثل التوقعات كادلثل كادلصاحل كاجلوانب األخرل داخل الشخص نفسو .خارجيا ،أم
ادلنبهات اليت تنشأ من خارج نفسها  ،على سبيل ادلثاؿ حالة بيئة الفصل الدراسي،
كادلدرسة ،كادلكافأة يف شكل ىدايا (ادلكافآت)  ،كالثناء .ديكن تقسيم الدافع إىل
اثنُت ،كمها :الدكافع الذاتية كالدكافع اخلارجية .كل دافع جوىرم كخارجي ديكن أف
أيضا أف تتغَت الدكافع خبالؼ ذلك .الدافع يف
يكوف داخلينا أك خارجينا كديكن ن
9
التعلم مهم جدا يف تنفيذ عملية التعليم .ىذا يعتمد على عدة أشياء ،كىي:
معا يف التعلم.
دائما على العمل ن
 .1جيب تشجيع الطلبة ن

 .0جيب دائمان تشجيع الطلبة على العمل كزلاكلة تلبية متطلبات التعلم.
 .2الدافع مهم يف احلفاظ على كتنمية ادلوارد البشرية من خالؿ التعليم.
ديكن تفسَت الدافع على أنو زلاكلة للنمو أك زيادة الدافع لتحقيق سلوكيات
معينة موجهة ضلو ربقيق األىداؼ .سلوؾ التعلم الذم حيدث يف عملية التعليم ىو
ربقيق أىداؼ كنتائج التعلم.
Toto Ruhimat, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grapindo, 2011) hal. 183
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 .2مبادئ النشاط
التعلم ىو يف األساس عملية نشطة يقوـ فيها الشخص بتنفيذ أنشطة بوعي
لتغيَت السلوؾ ،حبيث تستجيب األنشطة لكل تعلم .تنص النظرية ادلعرفية على أف
التعلم يظهر كجود ركح نشطة  ،فالركح ليست رلرد معلومات  ،كلكن الركح تعاجل
كربوؿ ادلعلومات الواردة

(& Berliner

.)067: 1981 ،Gage

10

يتمتع الطلبة

كمواضيع للتعلم بطابع نشط كبناء  ،كقادركف على التخطيط كالبحث كمعاجلة
ادلعلومات كربليلها كربديدىا كحلها كإبرامها كربويلها يف حياة أكسع .يف عملية
التعليم ،ديكن للمعلم استكشاؼ كتطوير أنشطة التعلم اليت تتمحور حوؿ الطلبة.
ب .تعليم اللغة العربية
 .1تعريف تعليم اللغة العربية
كما ىو موضح أعاله ،يعد التعلم عملية اتصاؿ ثنائية االذباه بُت ادلعلمُت
كالطلبة هتدؼ إىل تطوير قدرة الطلبة على معرفة قدراهتم كفهمها كتطويرىا .من ىذا
الفهم ،ديكن فهم أف ادلقصود من تعلم اللغة العربية ىو عملية تعلم تتكوف من تفاعل
بُت ادلعلم كالطلبة يف نقل ادلعرفة اليت يف ىذه احلالة ىي معرفة اللغة العربية من أجل
ربسُت مهارات اللغة العربية للطلبة على حد سواء بشكل مثمر كمتفرد حيدث يف أنشطة
التعلم .حيث يوجد اإلنساف كادلادية كادلرافق كادلعدات كاإلجراءات اليت تؤثر على
بعضها البعض لتحقيق أىداؼ التعليم.
Ibid.... hal. 184
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يف كتابو  ،ahmad fuad effendyأكضح أف تعليم اللغة مبٍت على أساس نظريات
علم النفس ( )psikologiكاللغويات ( .)linguistikيصف علم النفس كيف يتعلم الناس
شيئنا ما ،يف حُت أف علم اللغة يوفر معلومات حوؿ خصوصيات كعموميات اللغة،
كمعلومات من كليهما ،سلتلطة يف طريقة أك طريقة تسهل عملية التعليم كالتعلم لتحقيق
أىداؼ معينة 11.أدناه ،يصف الباحث نظرين حوؿ تعلم اللغة  ،كمها:
 )1نظرية علم النفس ()Psychologi
يوفق اخلرباء ادلتخصصُت يف علم النفس أنو يف عملية التعليم ىناؾ عناصر
( .)1الداخلية ،كىي ادلواىب ،كاالىتماـ ،كاالستعداد ،كاخلربة السابقة يف الطلبة.
( .)0اخلارجية ،كىي البيئة ،ادلعلم ،الكتاب ادلدرسي ،كسيلة التعليم كىلم جرا.
ىناؾ نوعاف من مدارس علم النفس ،كمها:
أ) مذهب السلوكية
كفقا

Edward l. tthorndike

النظرية القانونية أثر إعطاء االىتماـ

للمكافآت كالعقوبات ( ،)reward and punishmentكفقا لو مكافأة يقوم العالقة
بُت التحفيز كاالستجابة بدال من العقاب يضعفها .يلتزـ خرباء علم النفس الذين
يتعلموف اللغات دبفهوـ السلوكية حبجة أف تعلم اللغة حيدث يف مخس مراحل،
كىي :التجريب كتذكر األخطاء ،كالتقلي  ،كالربط ،كالتحليل .من ىذه الرتب
اخلمس ،ديكن أف نستنتج أف اللغة ىي يف األساس عملية لتشكيل العادات.

Ahmad Fuad Effendy Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misykat Malang, 2009),

11

hal.12.
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ب) مذهب المعرفية
يف مذىب السلوكية يؤكد على أمهية احلوافز اخلارجية ،يف تعليم ادلدارس
ادلعرفية يؤكد على أمهية التعليم النشط .التعلم ىو ما حيكم كجيد عملية التعليم.
زلددا لنتائج التعلم اإلجيابية أك السلبية األكلية كالنهائية.
إف البيئة ليست ن

12

من التوضيح أعاله ،من الواضح أف الشاغل الرئيسي ألتباع السلوكيات يف

التعليم ىو العوامل اخلارجية كأف التالعب ببيئة التعليم طريقة فعالة لتحقيق األىداؼ.
كفقا دلذىب السلوكية ،فإف التعليم ىو تغَت يف السلوؾ نتيجة للتفاعالت بُت التحفيز
كاالستجابة.
جدا ،ألنو ىو الذم خيتار ادلنبو ،كيصف
مهما ن
يف ىذا النهج ،يكوف دكر ادلعلم ن

أيضا الكتب كادلواد ككيفية
ادلكافآت كالعقوبات ،كيوفر التعزيز كحيدد النوع ،كخيتار ن
تدريسها ،بل كيقرر شكل اإلجابات على األسئلة ادلطركحة.
بالنسبة للطلبة ،يركز ىذا النشاط على أنشطة التدريب ،كصياغة ،كحفظ
ادلفردات ،كاحلوارات ،كنصوص القراءة ،كمن ناحية أخرل إعطاء األكلوية للشكل
اخلارجي للغة (األمناط كقواعد اذليكل) بدالن من احملتول ،كربديد أكلويات صحة الدقة
بدالن من قدرة التفاعل كالتواصل.
يف حُت أنو كف نقا للمذىب ادلعرفية ،فإف صلاح التعليم ال حيدده البيئة فقط ،بل
أيضا يف الطلبة الذاتيُت .كذكر  ،Chomskhyمن بُت أمور أخرل:
ن
 )1البشر من الوالدة لديهم قدرات لغوية فطرية.

Ibid.... hal. 13
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 )0مت ذبهيز البشر من الوالدة مع أدكات اكتساب اللغة (

LAD: language

.)acquisition device
 )2الفرضية حوؿ بنية اللغة اليت يصنعها األطفاؿ ربدث على عتبة الوعي،
كسيتم اختبارىا يف استخداـ اللغة اليت ستتم مطابقتها باستمرار مع
ادلدخالت اللغوية اجلديدة اليت سيتم احلصوؿ عليها من البيئة.
إف تعلم اللغات ال يستجيب فقط للمثَتات اخلارجية يف عملية تكوين العادات
بل ىو عملية إبداعية عقالنية كمعرفية.
يف نظرية اإلدراؾ ادلعريف تنص على أف التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ كالتفاىم اليت
ليست كاضحة جدا مثل السلوؾ .ىذه النظرية هتتم أكثر بالعملية من نتائج التعلم
نفسها .ينطوم التعلم على عملية تفكَت معقدة للغاية .ككف نقا ذلذه النظرية ،فإف العلم
مبٍت على فرد من خالؿ عملية تفاعل مستمرة كشاملة مع البيئة.
 )0نظرية علم اللغة ()Linguistic
أيضا باالختالؼ يف كجهات النظر
تتأثر االختالفات يف كيفية تدريس اللغة ن
حوؿ طبيعة اللغة كاالختالفات يف ربليل ككصف اللغة .يف نظرية اللسانيات ىناؾ تياراف،
مها التدفق اذليكلي كالتدفق التحوؿ التوليدم.
أ .التدفق الهيكلي ( )Aliran Structural
كقد تأثر ىذا التدفق من قبل علماء اللغة من

swiss ferdinand de sausure

Bloomfied

 .Lenardىو أساس لوضع

كلكن مت تطويره بشكل كبَت من قبل
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اللسانيات البنيوية على أساس البحث باستخداـ طرؽ البحث العلمي الشائعة يف
العلوـ .يف نظرية اللغة كفقا ذلذه التدفق ،من بُت أمور أخرل:
 )1اللغة ىي أكؿ الكالـ (عن طريق الفم).
 )0يتم احلصوؿ على ادلهارات اللغوية من خالؿ العادات سكب مع ادلمارسة
كادلعرفة.
 )2لكل لغة نظامها اخلاص هبا من اللغات األخرل.
 )1لكل لغة نظاـ سليم ككاؼ للتعبَت عن نية ادلتحدث.
 )5كل لغة تطور كتتابع تطور الزمن  ،خاصة عند االتصاؿ باللغات األخرل.
 )6ادلصدر األكؿ كالرابع لتوافق اللغة ىو ادلتحدث باللغة.
بناءن على ىذه النظريات اللغوية ،مت كضع عدد من ادلبادئ ادلتعلقة بتدريس اللغة،

دبا يف ذلك ما يلي:

 )1بسبب اكتساب ادلهارات اللغوية من خالؿ العادات ،جيب تكثيف ادلمارسة
ادلتكررة للحفظ كالتقليد.
 )0ألف اللغة احملكية ىي ادلصدر الرئيسي للغة ،جيب أف يبدأ ادلعلم باالستماع
مث التحدث كالقراءة كالكتابة لتدريبو الح نقا.
 )2النتائج التباينية (تستخدـ ادلقارنات بُت اللغة األـ كاللغة ادلستفادة كأساس
الختيار ادلوضوع كالتدريبات).

21

 )1يوىل اىتماـ كبَت للشكل اخلارجي للغة ،كىو النطق بطالقة ،كاذلجاء كالنطق
الصحيح للهياكل الصحيحة.

13

ب .التدفق التحول التوليدي
الشخصية الرئيسية ذلذا النوع ىو  ،noam chomskyالذم نشر كتابو عاـ
 1957بعنواف " "Languge Structuresيف ىذا التدفق ،كالقواعد مقسمة إىل بنائُت،
مها البنية اخلارجية (البناء الظاىر أك
االساسي أك

strukture

strukture

 )surfaceكالبنية الداخلية (البناء

 )deepشكل اخلطاب ادلنطوؽ أك ادلكتوب من قبل

ادلتحدثُت ىو ىيكل خارجي كىو مظهر من مظاىر البنية الداخلية.
يقسم

chomsky

مهارات اللغة إىل اثنُت ،كمها الكفاءة كاألداء .الكفاءة

(الكفاءات أك  )competensiىي القدرة ادلثالية اليت ديتلكها ادلتحدث .االختصاص
يصف ادلعرفة حوؿ أنظمة اللغة ادلثالية ،كىي معرفة نظاـ اجلمل ( ،)sintaksisكنظاـ
الكلمة ( ،)morfologiكنظاـ الصوت ( )fonologiكنظاـ ادلعٌت ( .)semantikيف حُت
أف األداء (األداء أك  )performanceىو عبارة عن كلمات ديكن مساعها أك قراءهتا،
كىي مطالب شخص ما كما ىي دكف أف تكوف مكركىة .لذلك قد ال يكوف األداء
مثاليان  ،كبناءن على  ،chomskyجيب أف توفر قواعد اللغة الكفاءة كليس األداء.

يف ىذه التدفق التوليدم ،يتم إنشاء عدد من ادلبادئ ادلتعلقة بتدريس اللغة،

دبا يف ذلك ما يلي:

Ibid.... hal. 18
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نظرا ألف ادلهارات اللغوية ىي عملية إبداعية  ،جيب أف مدينح الطلبةكف
 )1ن
فرصا كاسعة إلحداث تفسَتات يف ادلواقف التواصلية الفعلية  ،كليس رلرد
ن
التقليد كاحلفظ.

 )0مل يتم التأكيد على اختيار ادلواد يف نتائج ربليل التباين بل باألحرل على
احتياجات االتصاالت كإتقاف كظائف اللغة.
 )2ديكن إعطاء قواعد النحوية طادلا أهنا مطلوبة من قبل الطلبة كأساس لتكوف
قادرة على إنشاء األلفاظ كفقا الحتياجات االتصاالت.

14

 .2أهداف تعليم اللغة العربية
جيب أف يكوف لكل كائن بشرم ىدؼ ،باإلضافة إىل تعلم اللغة العربية.
األىداؼ ىي ادلكونات األساسية اليت جيب أف يفهمها كل معلم بشكل صحيح كهيئة
التدريسية كاذليئة التدريسية .األىداؼ ىي األساس أك نقطة االنطالؽ جلميع أنشطة
التعلم ،بدءا من التخطيط إىل التنفيذ كالتقييم ،ألنو يف كظيفة األىداؼ التعليمية كمؤشر
لنجاح التعليم ،من دكف صياغة كاضحة لألىداؼ من ادلستحيل قياس مدل صلاح التعلم
الذم مت تنفيذه .فيما يتعلق بوصف ادلهمة اليت تشرح ما جيب القياـ بو ،جيب أف يتم
عرضو أك إخطاره باألىداؼ ادلطلوب ربقيقها .اذلدؼ من تعلم اللغة العربية موجو ضلو
ربقيق األىداؼ ،كىي األىداؼ طويلة كقصَتة أك األىداؼ العامة كاخلاصة.

15

14

Pengajaran Bahasa Arab Media Dan Metode-Metodenya,

Ibid.... hal. 21
Ahmad Muhtadi Anshor,
(Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 7.
15
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أ .األهداف العامة
أكضح

أف اذلدؼ العاـ "ىو األىداؼ من الدرس

Abu bakar muhamad

نفسو كأنو يتعلق بادلوضوع" 16.أكضح

ahmad muhtadi anshor

نقالن عن عركض

 yusufك  syaiful anwarعن األىداؼ من تعلم اللغة العربية ،على النحو التايل:
 .1حىت يتمكن الطلبة من فهم القرآف كاحلديث كشريع إسالمي كتعاليمو.
 .0فهم كعرؼ الكتب الدينية كالثقافة اإلسالمية ادلكتوبة باللغة العربية.
 .2جيد يف التحدث كالكتابة باللغة العربية.
 .1ليتم استخدامها كأداة أخرل لدعم ادلهارات (.)supelementary
ب .األهداف الخاصة
كأكضح

bakar Abu

أف اذلدؼ اخلاص"ىو اذلدؼ الذم جيب ربقيقو من

ادلوضوعات يف ذلك الوقت" 17.أما بالنسبة إىل بعض ادلواضيع ادلدرجة يف األىداؼ
اخلاصة اليت جيب ربقيقها فهي :احملادثة ( ،)percakapanشكل الكلمة كتركيب
اجلمل (القواعد) ،كالكتابة (.)menulis

18

ذلذا السبب ،مت إعداد اللغة العربية يف مدرسة عالية لتحقيق الكفاءات
اللغوية األساسية  ،كاليت تتضمن أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل متكامل،
كىي االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة .كمع ذلك ،يف ادلستول االبتدائي ،ينصب
الًتكيز على مهارات االستماع كالتحدث كأساس لغوم .على ادلستول الثانوم ،يتم
16

Abubakar Muhamad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha
Nasional, 1981), hal. 5.
17
Abubakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, hal. 5
18
Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Dan Metode-Metodenya, hal. 8
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تدريس مجيع ادلهارات اللغوية األربعة بطريقة متوازنة .على مستول التعليم ادلتقدـ ،
تركز على مهارات القراءة كالكتابة ،لذلك يتوقع من الطلبة أف يكونوا قادرين على
الوصوؿ إىل ادلراجع العربية ادلختلفة.
ادلواد العربية يف مدرسة عالية ذلا غرض ما يلي:
 )1تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية ،الشفوية كادلكتوبة ،كاليت تتضمن أربع
مهارات لغوية ،كىي االستماع ،كالكالـ ،كالقراءة ،كالكتابة.
 )0زيادة الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح األداة الرئيسية للتعليم،
خاصة يف دراسة مصادر التعاليم اإلسالمية.
 )2تطوير فهم العالقات ادلتبادلة بُت اللغة كالثقافة كتوسيع اآلفاؽ الثقافية .كبالتايل،
من ادلتوقع أف يكوف لدل الطلبة نظرة ثقافية متعددة كأف ينخرطوا يف التنوع
الثقايف.
 .3تخطيط تعليم اللغة العربية
قدرة الربنامج على زبطيط التعليم كالتعلم االحًتافيُت ىي نفس القدرة على
قادرا على زبطيط التعليم كالتعلم ،
تصميم ادلباين للمهندسُت ادلعماريُت .لتكوف ن
جيب على ادلعلم أكالن مناقشة معٌت اخلطة كالغرض منها  ،كفهمها كعمليان  ،ال شك
يف ذلك .لذلك  ،يعد برنامج القدرة على التعليم كالتعلم دبثابة مصب جلميع
ادلعارؼ النظرية كادلهارات األساسية كالفهم ادلرتبط بكائن التعلم.19
Ali Mudlofir, Ibit , Hlm. 78.
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أ .تعريف تخطيط تعليم اللغة العربية
التخطيط عبارة عن صياغة قبل تنفيذ أم نشاط  ،يتم كضع خطة للمساعدة يف
تنفيذ نشاط لتعمل بسالسة .كف نقا لتشونينغهاـ يف االقتباس  ،فإف التخطيط
 Hamzah B. Unoىو اختيار كربط ادلعرفة كاحلقائق كاخلياؿ كاالفًتاضات للمستقبل
هبدؼ تصور النتائج ادلرغوبة كصياغتها كتسلسل األنشطة ادلطلوبة كالسلوؾ ضمن
احلدكد ادلقبولة اليت سيتم استخدامها يف التكيف.

02

إذا نظرنا إىل ذلك من التعريف الذم طرحتو شركة  ، Chunninghamفإف التخطيط
يش بو الطريقة اليت يتم هبا السعي إىل ربقيق األىداؼ اليت ستتحقق  ،أك ما إذا كاف
سيتم تنفيذىا .أثناء التعلم  ،ىناؾ بالطبع أىداؼ تعليمية جيب ربقيقها  ،خاصة
بالنسبة للمعلم .كمعلم جيب على ادلعلم كضع خطة تعليمية قبل تنفيذ التعلم.
01
التخطيط  ،كالذم يتضمن عناصر
أ) ربديد كتوثيق االحتياجات.
ب) ربديد االحتياجات اليت ربتاج إىل ربديد األكلويات.
ج) ادلواصفات التفصيلية للنتائج احملققة من كل حاجة ذات أكلوية.
د) ربديد ادلتطلبات لتحقيق كل خيار.
ق) سلسلة من النتائج الالزمة لتلبية االحتياجات ادلتصورة.
ك) ربديد االسًتاتيجيات كاألدكات أك األدكات البديلة ادلمكنة الستكماؿ كل شرط يف
ربقيق كل حاجة.
Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011) Cet Ke-7,
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Harjanto, Perencanaan pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm. 2
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Hlm. 1
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كبالتايل  ،فإف التخطيط يتعلق بتحديد ما سيتم القياـ بو .التخطيط يسبق التنفيذ ،
كالنظر يف التخطيط ىو عملية لتحديد أين تذىب كربديد ادلتطلبات الالزمة بأكثر الطرؽ
00
فعالية ككفاءة.
مت ربديد تعريف التخطيط كف نقا لػ  Waini Rasyidinبواسطة  Syafrudi Nurdinكىي:
"التخطيط ىو رسم خرائط للخطوات ضلو اذلدؼ .ال غٌت عن التخطيط للمعلمُت بسبب
زبصيص ادلوارد  ،كخاصة حصص الوقت احملدكدة
قاـ ادلعلم بالتخطيط  ،على الرغم من أنو مل يكن مكتوبنا بالكامل  ،إال أنو ينبغي
أف يشمل )1( :الغرض من التدريس  )0( ،اختيار ادلواد كف نقا للوقت  )2( ،االسًتاتيجية
ادلثلى  )1( ،األدكات كادلصادر  )5( ،أنشطة التعلم الطالب  )6( ،كالتقييم.
عند التخطيط للتعلم  ،ىناؾ شيئاف يصبحاف إرشادات يتم استخدامها بعد ذلك يف
تنفيذ التعلم  ،كمها خطط ادلنهج كخطط الدركس .ادلنهج ىو رلموعة من اخلطط
02
كالًتتيبات ادلتعلقة بأنشطة التعلم كإدارة الفصوؿ الدراسية كتقييم نتائج التعلم.
بينما  RPPىو ادلبدأ التوجيهي الذم كضعو ادلعلم قبل تنفيذ التعلم .جيب أف يكوف كل
قادرا على إعداد خطط الدركس ألف جودة أك فشل عملية التعلم يتم ربديدىا إىل
معلم ن
01
حد كبَت على جودة خطة الدرس ادلعدة.
ادلكونات اخلمسة الرئيسية يف خطة تنفيذ التعلم ىي:
Syafruddin Nurdin, Ibid, Hlm. 85.
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Febi Febrina, Dkk. Kompetensi Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Di Sdn 2 Banda
Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi Pgsd Fkip, Unsiyah, Volume 1. No. 1, 2016, Hlm. 43
24
Faizuz Sa’bani, Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Rpp Melalui Kegiatan
Pelatihan Pada Mts Muhammadiyah Wonosari, Jurnal Pendidikan, Volume 2, No 1, Mei 2017, Hlm.
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أىداؼ التعلم
ب) ادلواد  /احملتول
ج) االسًتاتيجيات كأساليب التعلم
د) كسائل اإلعالـ كمصادر التعلم
ق) التقييم
استنادا إىل العديد من األكصاؼ أعاله  ،ديكن للباحث أف يستنتج أف زبطيط
ن
التعلم ىو شكل من أشكاؿ اإلسقاط قدمو ادلعلم قبل تنفيذ التعلم .يتم زبطيط التعلم
لتسهيل ادلعلم يف إجراء التعلم .التخطيط ادلشار إليو يف ىذا البحث ىو عملية تصميم
التعلم الذم يشمل صياغة أىداؼ التعلم  ،كربديد زبصيص الوقت  ،كذبميع ادلواد
التعليمية  ،كتصميم أساليب ككسائل اإلعالـ الستخدامها  ،كذبميع خطوات التعلم
ككضع خطط التقييم.
ب .نطاق تخطيط تعليم اللغة العربية
أدناه  ،يتم شرح بعض مبادئ التخطيط كف نقا  Wina Sanjayaكاليت ديكن استخدامها
05
كمعايَت للتخطيط.
أ) أمهية

25

Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), hlm. 38-40
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ديكن تفسَتىا على أهنا ذات مغزل .القيمة ادلهمة للمعٌت  ،ىي أف زبطيط التعلم جيب
أف يكوف ذا معٌت حىت تسَت عملية التعلم بفعالية ككفاءة .لذلك  ،يتم تنظيم زبطيط
التعلم كجزء من عملية التعلم كف نقا الحتياجات الطالب.
ب) ذات الصلة
ادلعٌت ذك الصلة كفقا لذلك .قيمة ادلالءمة يف التخطيط ىي أف التخطيط الذم نقوـ
بتجميعو لو قيم مطابقة داخليا كخارجيا .ادلطابقة الداخلية ىي أف زبطيط التعلم جيب أف
يكوف كف نقا للمناىج ادلعموؿ هبا .يف حُت أف ادلطابقة اخلارجية تعٍت أف زبطيط التعلم
جيب أف يكوف كف نقا الحتياجات الطالب.
ج) اليقُت
تعٍت قيمة اليقُت أنو يف زبطيط التعلم الذم يعمل كمبدأ توجيهي يف تنفيذ عملية التعلم
 ،مل يعد حيتوم على بدائل ديكن اختيارىا  ،كلكن حيتوم على خطوات زلددة ديكن
تنفيذىا بشكل منهجي.
د) القدرة على التكيف
جيب أف يكوف زبطيط التعلم ادلرف مرنان أك غَت جامد .جيب أف يتم ترتيب زبطيط التعلم
ليتم تنفيذه يف رلموعة متنوعة من الظركؼ كالظركؼ ادلختلفة .كبالتايل ديكن استخداـ
التخطيط من قبل أم شخص سوؼ يستخدمو.
ق) البساطة
جيب أف يكوف زبطيط التعلم بسيطنا  ،شلا يعٍت سهولة الًتمجة كسهولة التنفيذ .التخطيط
ادلعقد كصعب التنفيذ لن يعمل كدليل للمعلمُت يف إدارة التعلم.

29

ك) تنبؤية
جيب أف يكوف خلطة التعلم اجليدة قدرة تنبؤية قوية  ،شلا يعٍت أف التخطيط ديكن أف
يصف "ما سيحدث  ،إذا  "...ىذه القدرة التنبؤية مهمة للغاية لتوقع االحتماالت
ادلختلفة اليت ستحدث  ،كبالتايل سيكوف من السهل على ادلعلمُت توقعها.
ز) كظائف كفوائد زبطيط التعلم
أساسا  ،من بُت أمور أخرل  ،على )1( :ربديد
تعمل خطة التدريس اليت يعدىا ادلعلم ن
اذباه أنشطة التدريس  /التعلم  )0( ،إعطاء زلتويات كمعٌت األىداؼ  )2( ،ربديد
كيفية ربقيق األىداؼ احملددة  ،ك ( )1قياس مدل مت الوصوؿ إىل اذلدؼ كما ىي
06
اإلجراءات اليت جيب ازباذىا إذا مل يتم ربقيق اذلدؼ.
كف نقا لػ  ، Wina Sanjayaىناؾ العديد من الفوائد اليت ديكن أف نتعلمها من اإلعداد لعملية
07
التعلم.
أ) من خالؿ عملية زبطيط دقيقة  ،سوؼ نتجنب النجاحات اليت ىي فرصة .كىذا ىو
 ،مع التخطيط الدقيق كالدقيق  ،كسوؼ نكوف قادرين على التنبؤ مقدار النجاح سوؼ
يتحقق.
ب) كأداة حلل ادلشاكل .من خالؿ التخطيط الدقيق للمعلمُت  ،ديكن بسهولة توقع
ادلشكالت ادلختلفة اليت قد تنشأ.
ج) االستفادة من مصادر التعلم ادلختلفة بشكل مناسب .من خالؿ التخطيط  ،ديكن
للمعلمُت ربديد ادلصادر اليت تعترب مناسبة لتعلم ادلواد التعليمية.
Syafruddin Nurdin, Ibid, hlm. 86
Harjanto, Ibid, hlm. 33-34
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د) سيكوف التخطيط قادران على جعل عملية التعلم تتم بشكل منهجي  ،شلا يعٍت أف
عملية التعلم لن تتم بطريقة طبيعية.
ج .خطوات تخطيط تعليم اللغة العربية
من أجل احلصوؿ على زبطيط شامل  ،ينبغي تنفيذه يف  6مراحل من العملية ،
08
كىي:
أ) مرحلة ما قبل التخطيط .تنقل ىذه ادلرحلة  )1( ،إنشاء أك تنظيم ىيئة أك جزء مسؤكؿ
عن تنفيذ كظيفة التخطيط ؛ ( )0كضع إجراءات التخطيط ؛ ( )2إجراء إعادة التنظيم
اإلدارم الداخلي من أجل ادلشاركة يف عملية التخطيط كعملية تنفيذىا ؛ ك ( )1إنشاء
آليات كإجراءات جلمع كربليل البيانات الالزمة يف التخطيط.
ب) مرحلة التخطيط األكيل .تتكوف من األنشطة )1( :مرحلة التشخيص ىي نشاط
يقارف الناتج أك اإلخراج ادلتوقع دبا مت إصلازه اآلف ؛ ( )0مرحلة صياغة اخلطة  ،ىي سياسة
تعطي التوجيو للجهود ادلبذكلة لتصحيح نقاط الضعف كأكجو القصور يف اخلطة ؛ ()2
تقييم االحتياجات  ،ىو متابعة بعد كضع السياسة ؛ ( )1حساب التكلفة ؛ ()5
االستهداؼ  ،ىو نشاط زبطيط دلراجعة كإعادة ربديد االحتياجات احملددة لتحديد
أكلويات الربنامج كربديد مستويات كاقعية لتحقيق األىداؼ احملددة.
ج) مرحلة صياغة اخلطة .يف الواقع  ،يكوف للتخطيط غرضاف مها )1( :إعداد رلموعة
من القرارات اليت تتخذىا السلطات ؛ ك ( )0توفَت منط أساسي للتنفيذ ىو التعامل مع
سلتلف الوحدات التنظيمية ادلسؤكلة عن تنفيذ ىذه القرارات.
Ibid, hlm. 17-19
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د) مرحلة كضع اخلطة .قبل تنفيذ اخلطة  ،جيب كضع اخلطة  ،دبعٌت مفصل حىت تصبح
مهاـ كل كحدة كاضحة .ىناؾ خطوتاف )1( :إنشاء برنامج  ،كالذم يقسم اخلطة إىل
رلاالت التنفيذ ؛ ( )0ربديد ادلشركع كصياغتو .يتكوف كل برنامج من رلموعات من
األنشطة ادلماثلة كتسمى كل رلموعة من األنشطة دبشركع
ىػ) مرحلة تنفيذ اخلطة .ىي اللحظة أك اللحظة اليت يتم فيها تنفيذ ادلشركع.
ك) تقييم ادلرحلة كإعادة التخطيط .طادلا يتم تنفيذ ىذه اخلطة  ،جيب إنشاء آلية للتقييم
فيما يتعلق بالتقدـ احملرز كاكتشاؼ االضلرافات أك االضلرافات.
د .مؤشرات تخطيط تعليم اللغة العربية
لتحقيق القدرات يف إعداد زبطيط التعلم  ،بالطبع ىناؾ العديد من ادلؤشرات
ادلستخدمة يف التقييم  ،بعض ىذه ادلؤشرات موجهة إىل مخسة جوانب (بدالن من أف
09
تمسمى الكفاءة الفرعية لتخطيط التعلم)  ،كىي:
أ) صياغة أىداؼ التعلم
ب) اختيار كتنظيم ادلواد
ج) اختيار مصادر التعلم  /كسائط التعلم
د) سيناريوىات  /أنشطة التعلم
ىػ) تقييم نتائج التعلم
دلعرفة مستول أك جودة ىذه اجلوانب ديكن رؤيتها من خالؿ ادلؤشرات كالواصفات
األساسية .إذا ظهرت مجيع ادلؤشرات كالوصفات األساسية يف اجلوانب ادلرصودة ،
فسيحصل ذلك اجلانب على احلد األقصى من الدرجات
29

Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007), hlm. 67
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 .4مواد تعليم اللغة العربية
يف التعليم ،ادلادم ليس ىدفا ،كلكن كأداة لتحقيق األىداؼ .لذلك ،جيب أف
يعتمد ربديد ادلواد التعليمية على األىداؼ ،من حيث التغطية كمستول الصعوبة
كالتنظيم .كذلك ألف ادلادة جيب أف تكوف قادرة على توصيل الطلبة لتكوف قادرة على
ربقيق الرقم الفردم كما ىو موضح يف اذلدؼ.
تتحوؿ مادة تعلم اللغة العربية يف مدرسة عالية يف ادلواد الدراسية الصف العاشر ك
كاحلادل عشر كالثاين عشر ربتوم العربية إىل موضوع منفصل ،لكن التعليم يتم درلو
موضوعيان مع مواضيع أخرل مع مراعاة السياؽ .ادلوضوعات اليت يتم تدريسها ىي (أ)
التحية كالسالـ كالسؤاؿ عن احلاؿ (ب) التعرؼ عن نفس( ،ج)  ،كقوؿ شكرا (د) نقل
االعتذار ( ،ك) قوؿ الوداع  ،كاالستجابة.
كيف حالك؟ السالم عليكم,
الحمد هلل بخير
صباح الخير  ,نهارك سعيد  ,مساء الخير  ,ليلتك سعيدة .
التعرؼ:

اسمي أحمد  ,أنا طالب .
اسمي فطرية  .أنا طالبة .
اسمي هادي  .أنا مدرس .كىلم جرا.

التودع:

إلى اللقاء !

مع السالمة .
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في أمان اهلل .كغَت ذلك
قوؿ الشكر:

شكرا كثيرا .
عفوا
الشكر على الواجب.
العفو:

استعف منكم  ,معذرة .
حيث تستند ىذه ادلوضوعات على الكفاءة الرئيسية ( .)KIالكفاءة األساسية

( )KDكدركس اللغة العربية.
 .5نطاق تعليم اللغة العربية
تتكوف ادلواد العربية يف ادلدرسة العالية من مواد يف شكل نصوص شفهي كمكتوب
يف شكل التعرض أك احلوار حوؿ مقدمات احلياة األسرية كاذلوايات كالعمل كالشباب
كالصحة كادلرافق العامة كالسياحة كالقصص اإلسالمية كالرؤل اإلسالمية كاألياـ
شخصيات إسالمية كإسالمية كبَتة لتدريب مجيع اجلوانب األربعة للمهارات اللغوية ،
كىي االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة.
نطاؽ تعليم اللغة العربية كما ذكر  Abdul Hamidىو كما يلي:

30

أ .تعليم االستماع ()menyimak
30

Abdul Hamid dkk, 2008. Pembeljaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode,Strategi dan
Media. Malang: UIN Malang.Hal 37
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مهما يف حياتنا ،ألف اإلستماع ىي أكؿ كسيلة
دكرا ن
يلعب اإلستماع ن
يستخدمها البشر للتواصل أك التواصل مع اآلخرين  ،يف مراحل احلياة.
ب .تعلم الكالم ()berbicara
الكالـ بلغة أجنبية ىو مهارة أساسية ىي ىدؼ العديد من أغراض تدريس
اللغة ،لذلك فإف الكالـ ىو كسيلة للتواصل مع اآلخرين.
ج .تعليم القراءة ()membaca
القراءة ىي أىم نظرية بُت ادلوضوع .يتفوؽ الطلبة الذين يتفوقوف يف قراءة
الدركس على دركس أخرل.
د .تعليم الكتابة ()menulis
مهارة الكتابة ىي مهارات أعلى من مجيع ادلهارات اللغوية األربعة .الكتابة
ىي كسيلة للتواصل مع اللغة بُت شخص كآخر ال يقتصر على ادلكاف كالزماف.
ه .تعليم المفردات ()kosa kata
يف تعلم ادلفردات ،ال يقوـ الطلبة حبفظ ادلفردات فقط دكف معرفة كيفية
أيضا أف يكونوا قادرين على استخدامها يف
استخدامها .كلكن يمطلب من الطلبة ن
شكل خطاب أك كتابة.
و .تعليم القواعد (النحو)
أف النحو ليس ىدفنا لتعليم اللغة ،كلكنو كسيلة دلساعدة الطلبة القادرين
على الكالـ كالقراءة كالكتابة بشكل صحيح.
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 .6استراتيجية تعليم اللغة العربية
اسًتاتيجية التعلم ىي اخلطة كالقواعد كاخلطوات كالوسائل اليت سيتم هبا تنفيذ ىذه
ادلمارسة كسيتم سبريرىا من االفتتاح إىل اإلغالؽ يف عملية التعليم يف الفصل الدراسي
لتحقيق اذلدؼ.
ما يلي ىو شرح عن اسًتاتيجية لتعليم اللغة العربية الذم يشمل تعليم العناصر
العربية (أصوات ،ادلفردات ،الًتاكيب) كاسًتاتيجيات تعليم ادلهارات اللغوية (االستماع
كالكالـ كالقراءة كالكتابة).
 .1استراتيجية تعليم المفردات ()Kosakata
اختلف خرباء التعليم حوؿ معٌت اللغة كاألىداؼ من التدريس ،كلكنهم
اتفقوا على أف تعليم ادلفردات مهم ىو التوجيو كاحلالة يف تعليم اللغات األجنبية.
فيما يلي ادلبادئ يف اختيار ادلفردات اليت يتم تدريسها للطلبة األجانب (غَت
ناطقُت بالعربية):
أ .توتر ( )Frequencyيعٍت اختيار ادلفردات ( )Kosakataاليت غالبا ما
تستخدـ.
ب .توزع ( )Rangeاختيار ادلفردات اليت تستخدـ على نطاؽ كاسع يف البلداف
العربية ،كاليت ليست فقط تستخدـ على نطاؽ كاسع يف بعض البلداف
العربية.
ج .ادلطاكعة ( )Avalabilityتعٍت اختيار كلمات معينة كمعاين معينة  ،كىي
الكلمات ادلستخدمة يف رلاالت معينة.

36

د .ألفة ( ،)Familiyarityشلا يعٍت اختيار الكلمات ادلألوفة كادلعركفة كترؾ
الكلمات اليت نادران ما تمسمع.
ق .مشوؿ ( ،)Coveregeيعٍت اختيار الكلمات اليت ديكن استخدامها يف سلتلف
اجملاالت ال تقتصر على حقوؿ معينة.
ك .احلمية تعٍت اختيار الكلمات اليت غالبان ما حيتاجها الطلبة بدالن من الكلمات
اليت ال ربتاج يف بعض األحياف أك نادران ما تكوف مطلوبة.
ز .عركبة ،كىو ما يعٍت اختيار الكلمات العربية ،كىي اختيار الكلمات العربية
على الرغم من أهنا قابلة للمقارنة يف اللغات األخرل.
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ىناؾ بعض اإلرشادات العامة اليت ترتبط ارتباطنا كثي نقا بتعلم ادلفردات يف
برامج تعلم اللغة العربية لغَت العرب  ،كىي على النحو التايل:
 )1عدد ادلفردات تدرس
 )0قائمة ادلفردات
 )2كيف نفسر معٌت ادلفردات (.)kosakata
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 .0استراتيجية تعليم النحو (القواعد)
النحو ىي قواعد اللغة اليت كلدت بعد اللغة .ىذه القواعد تولد بسبب
األخطاء يف استخداـ اللغة .لذلك ،يتم بالفعل تعلم النحو حبيث يتمكن مستخدمو
اللغة من نقل تعبَتات اللغة كيكونوا قادرين على فهمها بشكل صحيح كصحيح يف
Ibid.....hlm 69
Ibid....hlm 70
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شكل مكتوب (القراءة كالكتابة بشكل صحيح) كيف الكالـ (التحدث بشكل
صحيح).
 .3استراتيجية تعليم اإلستماع ()Mendengar
مهما يف حياتنا ،ألف اإلستماع ىي أكؿ كسيلة
دكرا ن
يلعب اإلستماع ن
يستخدمها البشر للتواصل مع اآلخرين يف مراحل حياهتم .من خالؿ اإلستماع 'ضلن
نعرؼ ادلفردات  ،كأشكاؿ األرقاـ كتراكيب .كمع اإلستماع ديكننا السيطرة على
مهارات اللغة األخرل كىي الكالـ ،القراءة ك الكتابة.
 .1استراتيجية تعليم الكالم ()Berbicara
القدرة على ترتيب الكلمات اجليدة كالواضحة ذلا تأثَت كبَت على حياة
اإلنساف .جيد للتعبَت عن أفكاره أك الوفاء باحتياجاتو .التحدث بلغة أجنبية ىو
مهارة أساسية ىي ىدؼ العديد من أىداؼ تدريس اللغة .ألف الكالـ ىو كسيلة
للتواصل مع اآلخرين.
 .5استراتيجية تعليم القراءة ()Membaca
القراءة ىي مهارة لغة كاحدة ليست سهلة كبسيطة  ،كليس رلرد صوت
احلركؼ أك الكلمات كلكن مهارة تنطوم على عمل عقل سلتلف.
ديكن تقسيم القراءة ينظر من أنشطتو إىل نوعاف ،كىي:
أ .القراءة الجهرية ()membaca keras
القراءة اجلهرية مهمة جدا يف ادلستول األكؿ من التعليم ،ألف ىذا النوع
من القرعة يعطي فرصة كبَتة للتدريب لنطقها بشكل صحيح ،عن طريق التوفيق
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بُت صوت الصوت مع الصيغة ادلكتوبة .جيب إكماؿ ىذا القراءة يف ادلستول
األكيل من عملية التعليم.
ب .القراءة الصامتة ()membaca dalam hati
القراءة الصامتة تتم من قبل العُت كالعقل .عندما ترل العُت الكتابة ،
حياكؿ العقل فهم معناىا كرسالتها .القراءة الصامتة ىو مهارة لغوية مهمة جيب
احلصوؿ عليها من خالؿ تعلم اللغة ،ألنو مع ىذه ادلهارة يستطيع الطلبة بسهولة
إضافة ادلعرفة كتطوير قدرهتم على فهم النص.
 .6استراتيجية تعليم الكتابة ()Menulis
الكتابة ىي كسيلة للتواصل مع اللغة بُت الناس كغَتىم شلن ال يقتصركف
على ادلكاف كالزماف.
يًتكز تعلم الكتابة على ثالثة أمور  ،كىي:
أ .القدرة على الكتابة بالكتابة الصحيحة
ب .فيكس خاطر
ج .القدرة على التعبَت عن األفكار بوضوح كبالتفصيل.
يف تعليم الكتابة ،تكوف عملية التعليم مع عدة مستويات ،بدءان بالدركس
اإلمال ء ،كاخلط إىل التعبَت.
 )1تعليم اإلمالء
أ) اإلمالء المنقول
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يهدؼ ىذا ادلستول األكؿ يف تعلم كتابة اللغة العربية إىل ربسُت
قدرة الطلبة على كتابة احلركؼ  ،كالكلمات العربية.
ب) اإلمالء المنظور
ىذا ادلستول من الصورة ىو استمرار لإلمالء ادلنقوؿ حيث يف ىذا
ادلستول ديكن للمدرس توفَت التدريب.
ج) اإلمالء اإلختباري
يتطلب اإلمالء اإلختبارم يف تنفيذه ثالث قدرات ،كىي القدرة على
االستماع ،كحفظ ما مسع ،ككتابة ما مسع ،يف نفس الوقت .يهدؼ اإلمالء
اإلختبارم إىل:
.1

تقوية العالقة بُت األصوات كالصيغ اليت تعلمها الطلبة عند القراءة.

.0

تقييم تطور كتقدـ ذكريات تلك اليت يسمعها الطلبة.
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 )2تعليم التعبير
ينقسم تعليم التعبَت إىل مستويُت يتوافقاف مع مستول لغة الطلبة ،كمها:
أ) التعلبَت ادلوجو ()Terbimbing
على ىذا ادلستول ،يعرؼ الطلبة هتجئة مئات الكلمات كيتقنوف
العديد من ادلفردات كقد طوركا مفاىيم لغوية.
ب) التعبَت احلرم ()Menulis Bebas
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ىذا ادلستول ىو ادلستول األخَت من تعلم الكتابة .يف ىذا ادلستول،
مدينح الطلبة حرية اختيار موضوع ،أك تطوير أفكارىم ،أك استخداـ ادلفردات
أك النصوص يف كتاباهتم ،لكن ىذا ال يعٍت أف الطلبة يكونوف خاليُت من
توجيهات كمساعدة ادلعلمُت.
 .7طريقة تعليم اللغة العربية
الطريقة ىي خطة شاملة تتناكؿ عرض ادلوضوع بشكل دكرم كليس يف صراع.
 ،Ahmad Fuad Effendyيف كتابو

"Metodologi Pengajaran bahasa Arab

سلتلفة يف تعليم اللغة العربية على النحو التايل:

" يذكر طرؽ
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أ .طريقة القواعد والترجمة
تفًتض ىذه الطريقة أف ىناؾ "منطق عادلي" كالذم ىو أساس كل اللغات
يف العامل ،كالقواعد ،كىي جزء من الفلسفة كادلنطق .لذا ،ديكن لتعلم اللغة تعزيز
القدرة على التفكَت ادلنطقي كحل ادلشكالت كحفظها .ديكن أف تشجع ىذه الطريقة
الطلبة على االحتفاظ بنصوص اللغات األجنبية كترمجاهتا بلغات الطلبة .غالبنا ما
تستخدـ ىذه الطريقة أساليب استنتاجية  ،كىي شرح تعريفات العناصر النحوية أكالن
مث إعطاء أمثلة.

)Ahmad Fuad Effendy, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012
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ب .طريقة المباشرة
تفًتض ىذه الطريقة أف عملية تعلم لغة ثانية أك لغة أجنبية ىي نفس تعلم
اللغة األـ ،أم باستخداـ اللغة بشكل مباشر كمكثف يف التواصل ،كمن خالؿ
االستماع كالتحدث .لذلك ،جيب على الطلبة ذبنب استخداـ لغة الطلبة .ىذه
الطريقة ىي عكس الطريقة القواعد .تستخدـ ىذه الطريقة طريقة استقرائية ،كاليت
تبتعد عن إعطاء األمثلة أكالن مث االستنتاجات.
ج .طريقة القراءة
تتطور ىذه الطريقة بناء على افًتاض أف تعليم اللغة ال ديكن أف يكوف
متعدد األغراض ،كمن حيث احتياجات متعلمي اللغة األجنبية  ،فإف القدرة على
القراءة ىي اذلدؼ األكثر كاقعية .إذف ،ىذه الطريقة براغماتية كليست نظرية
األىداؼ الرئيسي من ىذه الطريقة ىو مهارة القراءة ،كىي أف الطلبة قادركف
على فهم النصوص العلمية الحتياجاهتم الدراسية .أساس األنشطة التعليمية يف ىذه
الطريقة ىو فهم زلتويات القراءة ،مسبوقة بإدخاؿ ادلفردات الرئيسية كمعناىا ،مث
مناقشة زلتويات القراءة .يف ىذه الطريقة قد تستخدـ اللغة األـ دلناقشة زلتويات
القراءة.
د .طريقة السمعية الشفوية
تستند ىذه الطريقة على عدة افًتاضات ،من بُت أمور أخرل ،أف اللغة ىي
أكؿ الكالـ .لذلك ،جيب أف يبدأ تدريس اللغة بصوت أصوات اللغة يف شكل
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كلمات أك مجل ،مث قلها ،قبل قراءة الدركس ككتابتها .افًتاض آخر ذلذه الطريقة ىو
أف اللغة ىي احلرية ،كالسلوؾ سيصبح عادة عند تكرارىا مرات عديدة .لذلك ،
جيب أف يتم تدريس اللغة مع تقنيات التكرار 35.افًتاض آخر ىو تعليم اللغة كعدـ
تعليم اللغة .لذلك ،جيب ملء دركس اللغة بأنشطة مثل أنشطة تعلم قواعد اللغة.
أيضا على افًتاض أف لغات العامل زبتلف عن بعضها البعض.
تعتمد ىذه الطريقة ن
لذلك ،جيب أف يعتمد اختيار ادلواد التعليمية على نتائج التحليل التبايٍت ،بُت اللغة
األـ كاللغة اذلدؼ اليت يتم دراستها .األىداؼ من ىذه الطريقة ىو إتقاف أربعة
مهارات لغوية بطريقة متوازنة ،مع ترتيب العرض التقدديي ىو االستماع كالتحدث
فقط مث القراءة كالكتابة.
 .5طريقة التواصلية
أيضا على العديد من االفًتاضات ،أف كل إنساف لديو
تعتمد ىذه الطريقة ن

قدرات فطرية تسمى "أجهزة اكتساب اللغة"

(acquisition device

.)language

ربديدا بالعوامل الداخلية .االفًتاض
لذلك ،فإف ادلهارات اللغوية مبدعة ،كىي أكثر ن
التايل ىو أف استخداـ اللغة ال يتألف فقط من أربع مهارات لغوية (االستماع
كالتحدث كالقراءة كالكتابة) ،بل يتضمن العديد من القدرات يف إطار تواصل موسع
كف نقا لألدكار كادلشاركُت كحالة التفاعل كغرضو .ىناؾ افًتاض آخر ىو أف تعلم لغة
ثانية كلغة أجنبية ىو نفس تعليم اللغة األكىل ،كالذم يعتمد على احتياجات الطلبة
كاىتماماهتم .لذلك ،فإف ربليل احتياجات الطلبة كاىتماماهتم ىو األساس لتطوير
Ibid....hlm 59
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ادلوضوع ،كيف ىذه الطريقة ال يتم حظر استخداـ اللغة األـ كما ىو احلاؿ يف
الطريقة ادلباشرة ،كلكن يف ىذه الطريقة يتم تقليل استخداـ اللغة األـ فقط.
ه .طريقة االنتقائية
ىذه الطريقة تقوـ على افًتاض أف:
( )1ال توجد طريقة مثالية ألف لكل منها جوانب من مزايا كعوب
( )0لكل طريقة قدرة اليت ديكن استخدامها جلعل التدريس فعاالن
( )2كال جيب اعتبار كالدة طريقة جديدة كتحسُت،
( )1ال توجد طريقة كاحدة مناسبة جلميع األغراض ،كمجيع ادلعلمُت ،كمجيع الطلبة،
كمجيع الربامج التعليمية،
( )5أىم شيء يف التدريس ىو تلبية احتياجات الطلبة ،كليس تلبية احتياجات
طريقة،
( )6لكل معلم السلطة كاحلرية يف اختيار الطريقة اليت تناسب احتياجات الطلبة.
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بينما اقًتح

 Tayar YusufكSyaiful Anwar

Pengajaran Agama dan Bahasa Arab

يف كتاهبما "

Metode

" عدة طرؽ للتدريس ،كىي على النحو

التايل:
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أ .طريقة المحادثة
إف طريقة احملادثة ىو طريقة لعرض ادلواد العربية من خالؿ احملادثة  ،يف ىذه
احملادثة ديكن أف حيدث بُت ادلعلم كالطلبة كبُت الطلبة كالطلبة  ،يف حُت إضافة
كإثراء ادلفردات اليت تتزايد كثَت.
تبدأ ىذه الطريقة من افًتاض أف ربدث اللغة ادلنطوقة (التحدث) .يف ىذه
الطريقة ىناؾ العديد من اخلطوات اليت ازبذت يف تدريس ىذا  ،كىي:
أ .يقوـ ادلعلم بإعداد ادلادة بعناية كحيدد موضوع الصالة.
ب .يقوـ ادلعلم بتعديل ادلواد اليت سيتم تسليمها مع قدرة الطلبة.
ج .إلعطاء صورة أكضح دلعٌت  ،معٌت ادلادة  ،جيب على ادلعلم استخداـ الوسائل
التعليمية.
د .يتم شرح الكلمات الواردة يف احملادثة من قبل ادلعلم عن طريق كتابتها على
اللوح.
ق .أثناء التدريس  ،جيب أف يتكلم ادلعلم اللغة العربية.
ك .يعقد ادلعلم جلسة سؤاؿ كجواب حوؿ ادلادة  ،مباشرة بعد أداء الصالة.
ب .طريقة المطالعة ()Membaca
طريقة ادلطالعة ىي طريقة لتقدمي الدركس عن طريق القراءة كالقراءة كالقراءة
بدكف صوت أك يف القلب .يف ىذه الطريقة ،ىناؾ العديد من اخلطوات اليت جيب
كضعها يف االعتبار:
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 .1يقوـ ادلعلم بإجراء اختبار ما قبل االختبار قبل االختبار الذم يربط بُت
الدركس اليت مت تقدديها كالدركس اليت سيتم تقدديها حبيث يصبح
كمالئما .يف حُت أف اإلدراؾ ىو أف اىتماـ الطلبة يركز
التدريس سياقينا
ن

على الدرس.

 .0يطلب ادلعلم من الطلبة قراءة القراءة اليت سيتم تدريسها ،لتسهيل الطلبة
على االستماع بعناية إىل قراءة ادلعلم.
 .2يعُت ادلعلم الطلبة الذين يمعتقد أهنم أتقنوا إلعادة قراءة ادلواد بينما
يستمع الطلبة اآلخركف بعناية
 .1أجرل ادلعلم مناقشة حوؿ القراءة ،سواء حدث خطأ أـ ال .إذا حدث
خطأ ما ،يمطلب من الطلبة اآلخرين تصحيحها .لكن تصحيح األخطاء

مل يتم يف منتصف اجلملة.

 .5جيب أف يتم قراءات طويلة جدا يف أقساـ قصَتة.
 .6ادلعلم يعطي أمثلة كيكتب معٌت الكلمات الصعبة يف إعطاء التفسَت.
ج .طريقة إمالء ()Metode Dikte
يف ىذه الطريقة ،يعطي ادلعلم ادلوضوع ،بينما يكتبو الطلبة يف الكتاب ،أك
يكتب ادلعلم ادلادة على اللوحة بعد أف ينتبو الطلبة إليها ،مث يتم حذؼ الكتابة كمن
مث يمطلب من الطلبة الكتابة مرة أخرل إىل دفًت ادلالحظات .اخلطوات اليت جيب
أخذىا يف االعتبار يف ىذه الطريقة ىي:
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 .1حيمل ادلعلمة تراكم الوعي أكالن.
 .0إذا كانت الصورة "تتم عن طريق كتابة ادلادة" على اللوحة  ،فيمكن:
 )1ادلواد مكتوبة بشكل كاضح كمثَت لالىتماـ.
 )0يتم قراءة ادلواد ببطء كطالقة.
 )2خيرب ادلعلم بعض الطلبة بقراءتو بشكل صحيح كطالؽ  ،كإذا
أمكن ،يتم منح مجيع الطلبة الفرصة لقراءتو.
 )1بعد قراءة الربنامج ،خيربه ادلدرس بالكتابة على السبورة.
 )5عقد األسئلة كاألجوبة عن األشياء اليت مل يتم فهمها.
 )6يكتب ادلعلم كلمات صعبة من ادلادة.
 )7يقوـ ادلعلم بتقييم نتائج كتابة الطلبة.
 .2إذا كانت إمالء "تتم عن طريق قراءة ادلواد للطلبة  ،فعندئذ:
 )1اداء ادلعلم الرد.
 )0ديلي ادلعلم بوضوح كببطء.
 )2يقوـ ادلعلم بفحص نتائج كتاب الطلبة.
 )1اداء ادلعلم سؤ ناال كإجابة مث يمطلب من أحد الطلبة كتابة ادلادة على
السبورة.

 )5يقوـ ادلعلم بتصحيح الصورة "ككل.
اختبارا الح نقا حوؿ ادلادة اليت مت تدريسها.
تقييما أك
ن
 )6يقوـ ادلعلم ن
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د .طريقة اإلنشاء ()Mengarang
طريقة اإلنشاء ىي طريقة لعرض مواد الدركس من خالؿ إخبار الطلبة بأف
يؤلفوا اللغة العربية ،للتعبَت عن زلتويات قلوهبم كأفكارىم كذبارهبم .مع ىذه الطريقة،
يتوقع من الطلبة أف يكونوا قادرين على تطوير قوهتم اخليالية بشكل منتج كإبداعي.
بعض األشياء الواجب مراعاهتا يف ىذه الطريقة ىي:
 .1يقوـ ادلعلم بتعديل ادلواد اليت سيتم تسليمها بقدرات الطلبة.
 .0يعلم ادلعلم الطلبة يف الصف األساسي حوؿ تكوين الكلمات  /اجلمل اليت
يتقنوهنا يف مجل بسيطة .أما بالنسبة للطبقات العليا  ،فإف ادلعلم يعلم عن
تشكيل اجلمل اليت كانت مثالية .كبالنسبة للدركس العليا  ،يقدـ ادلعلم فقط
موضوعات ادلقاالت اليت جيب أف يقوـ هبا الطلبة.
 .2يقوـ ادلعلم بإجراء مناقشة مع الطلبة حوؿ نتائج ادلقالة اليت مت إجراؤىا.
 .1يقوـ ادلعلم بتصحيح نتائج معلومات الطلبة أثناء تقدمي شرح للطلبة.
استنادا إىل مهارة معلمهم.
 .5يكمل الطلبة مقاالهتم
ن
ه .طريقة القواعد (النحو والصرف)
إف عدـ دقة ادلعلمُت يف اختيار أسلوب تدريس اللغة العربية الذم يعطي
األكلوية للقواعد ادلادية ،أعطى االنطباع بأف اللغة العربية ىي لغة صعبة .رغم أف
القواعد ليست سول جزء من اللغة العربية .مث ينبغي أف يتم تعليم القواعد عرضا.
يتم تنفيذ ىذه الطريقة من خالؿ:
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 .1يقدـ ادلعلم أمثلة سلتلفة للمادة ادلعركضة.
 .0جيب أف يكتب ادلعلم األمثلة على اللوحة مث يقدـ تفسَتا لنواياىم
كتفامهاهتم.
ىذه الطريقة ديكن أف تكوف طريقة مثالية إذا كانت مدعومة من قبل إتقاف
ادلعلم على ضلو مالئم على طرؽ سلتلفة  ،حبيث ديكن أف تأخذ بدقة نقاط القوة
لكل طريقة كتعديلها الحتياجات برنامج التدريس الذم تتعامل معا ،مث تطبيقو
بالتناسب.
 .8وسيلة تعليم اللغة العربية
يف عملية التعليم كالتعلم ،فإف كجود كسيلة التعليم لو معاف ىامة .ألنو يف ىذه
األنشطة ،ديكن ادلساعدة يف عدـ كضوح ادلواد اليت يتم تسليمها من خالؿ عرض الوسيلة
كوسيط .ديكن تبسيط تعقيد مادة الدركس الواجب تسليمها إىل الطلبة دبساعدة الوسيلة.
مصطلح كسيلة التعليم لو معاين عديدة .ذكر غانيي كبريغز أف كسيلة التعليم
تشتمل على أدكات يتم استخدامها فعلينا لنقل زلتويات مواد التدريس اليت تشمل الكتب

كأجهزة إعادة تدكير األشرطة كاألشرطة ككامَتات الفيديو كمسجالت الفيديو كاألفالـ
كالشرائح كالصور كالصور كالرسومات كالتلفزيوف كأجهزة الكمبيوتر.
كذكر تفاىم آخر من قبل  ، Soeparnoكسيلة التعليم التعلم ىو مزيج من األجهزة
كالربرليات.

38
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Abdul Wahab Rosyid,M.Pd. Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN Malang
Press, 2009) hlm.26
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كما مت كضع قيود أخرل من قبل اخلرباء  ،كبعضها ىو ( AECTرابطة تيكولوجيا
التعليم كاالتصاالت) الذم حيد من كسيلة التعليم مثل مجيع األشكاؿ كالقنوات ادلستخدمة
لنقل الرسائل أك ادلعلومات.

39

من ادلعاين ادلذكورة أعاله ،ديكن مالحظة أف كسيلة التعليم ىي أداة يف عملية
التعليم كالتعلم لتقدمي مواد تعليمية للطلبة بفعالية ككفاءة.
أكضح  Suyantoأنواع كسيلة التعليم على النحو التايل:
 .1أداة السمعية ()Alat bantu dengar
أداة السمعية مع كسائل تعليم اللغة األجنبية اليت تتطلب تعلم استخداـ
احلواس السمعية يف الغالب ىي الراديو ،كمسجل شريط ،أك بعض اآلالت ادلوسيقية.
 .2أداة البصرية ()Alat bantu pandang
دييل ىذا النوع من كسيلة التعليم إىل احلصوؿ عليو بسهولة ألنو ديكن صنعو
أك اختياره من مواد يسهل احلصوؿ عليها نسبيا كغالبا ما توجد يف احلياة اليومية ،يف
حُت أف السعر أيضا غَت مكلف أك حىت يف بعض األحياف ال يتطلب أم رسوـ
على اإلطالؽ .مثل :السبورة كادلساعدات البصرية كالصور كالرسوـ كالبطاقات كما
شابو.
 .3أداة السمعية البصرية ()Alat bantu pandang-dengar
ديكن ذبميع ىذا النوع من الوسيلة يف ثالث رلموعات رئيسية ،كىي
كائنات حقيقية (كائنات حقيقية) ،كائنات صغَتة (منمنمات) ،ككائنات خاصة.
Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A. Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers,2009) hlm.3
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األشياء ىي يف الواقع كائنات ديكن استخدامها يف احلياة اليومية كىي عملية دبا
يكفي لنقلها إىل ادلدرسة.
Arif S, Sadiman

كأخركف،على اإلطالؽ أكضح بعض االستخدامات

لوسيلة التعليم ،كىي:
 )1توضيح طريقة عرض الرسالة حبيث ال تكوف لفظية للغاية (يف شكل
كلمات مكتوبة أك شفوية)
 )0التغلب على قيود ادلساحة كالوقت كقوة اإلحساس ،مثل:
جدا ،ديكن استبداذلا بالواقع أك
 الكائنات اليت تكوف كبَتة ن
الصور أك أفالـ اإلطار أك النماذج.
 األشياء الصغَتة ،ديكن أف تساعد من خالؿ أجهزة العرض
الصغَتة  ،كإطارات األفالـ ،كاألفالـ ،أك الصور.
جدا ،ديكن أف تساعد
جدا أك سريعة ن
 احلركة اليت تكوف بطيئة ن
يف التصوير الفوتوغرايف أك التصوير الفوتوغرايف عايل السرعة.
 ديكن عرض أحداث األحداث اليت كقعت يف ادلاضي مرة
أخرل من خالؿ تسجيل األفالـ كمقاطع الفيديو كإطارات
األفالـ كالصور أك لفظيا.
 ديكن عرض الكائنات شديدة التعقيد برأس ادلاؿ كالرسوـ
البيانية كغَتىا.
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 )2من خالؿ استخداـ الوسيلة التعليمية بشكل مناسب كمتنوع ،ديكن
التغلب عليها من خالؿ الطبيعة السلبية للطلبة .يف ىذه احلالة ،تكوف
كسيلة التعليم مفيدة دلا يلي:
 يسبب العاطفة  /احلماس للتعلم
 يتيح ادلزيد من التقلصات ادلباشرة بُت الطلبة كالبيئة كالواقع.
 سبكن الطلبة ،لتعلم بشكل فردم كفقا لقدراهتم كمصاحلهم.
 جيعل من السهل حفر ادلعلومات ادلطلوبة.
كبالتايل ،فإف استخداـ كسيلة التعليم يف عملية التعليم كالتعلم أمر ملح للغاية
لتقدمي تعلم نشط كإبداعي كفعاؿ كشلتع ،خاصةن يف تعلم اللغات .تتميز كسيلة التعليم
العربية خبصائص سلتلفة مع كسيلة التعليم بشكل عاـ .تتكيف كسيلة التعليم العربية مع
خصائص ادلواد العربية  ،مثل مهارات اإلستماع ،لذا فإف الوسيلة ادلستخدمة ىي الوسيلة
الصوتية مثل مسجالت أشرطة الفيديو ،أك الوسيلة السمعية كالبصرية كسلتربات اللغة
دلهارات الكالـ ،أك إنشاء ،أك ادلطالعة .مث ىناؾ أيضا كتب اخلط للتعلم اخلط.
 .9تقييم تعليم اللغة العربية
يأيت تقييم من الكلمة
”“Nilai

evaluation

يف اللغة اإلصلليزية الذم حيتوم على

الكلمة األساسية " ." valueترتبط الكلمة

value

أك

Nilai

value

من حيث التقييم

جيدا أك سيئنا ،صحيح أك خاطئ ،قوم أك ضعيف ،كايف أك غَت
باالعتقاد بأف شيئنا ن
كايف ،كىكذا .بشكل عاـ ،يتم تعريف التقييم على أنو عملية للنظر يف شيء كاحد أك
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-  كافية، ضعيفة قوية، مثل كوهنا جيدة،أعراض من خالؿ استخداـ معايَت نوعية معينة
. كىكذا، منخفضة-  عالية،غَت كافية
 اخلبَت يف تقييم،Linn  كGronlund  قاما،من أجل توفَت فهم كاضح دلعٌت التقييم
 التقييم ىو عملية منهجية جلمع كربليل: بوضع تقييم التقييم على النحو التايل،التعليم
 جييب التقييم على.كتفسَت ادلعلومات لتحديد التالميذ الذين حيققوف أىدافنا تربوية
evaluation is a systematic process of collecting, analyzing,

( السؤاؿ كيف جيد؟

and interpreting information to determine the exent to wich pupils are achieving

) يف اللغةintructional objectives. Evaluation answers the question „ how good?
Evaluasi adalah suatu proses yang

" :اإلندكنيسية أكثر أك أقل من ادلعاين التالية

sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data-data untuk
menemukan apakah seorang siswa dipandang telah mencapai target pengetahuan
atau keterampilan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Evaluasi ini
40

.dilakukan untuk menjawab pertanyaan „seberapa baik ?

"تقييم لإلشارة إىل الفعل أك العملية

Anas Sudijono

 كما نقل،Brown كفقا

evaluation refer to the act or process to determining the

( لتحديد قيمة شيء ما

 تعٍت اجلملة أف التقييم يظهر إجراء أك عملية لتحديد قيمة شيء.")value of something
.ما

41

40

Imam Asrori, Muhamad Thohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Misykat:
Anggota IKAPI,2012) hlm.2
41
Wayan Nurkencana, Evaluasi Pembelajaran, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986) hlm.1
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نأمل أف توفر تعريفات اخلرباء ادلذكورة أعاله صورة كاضحة للقارئ .مث كفقا
للمؤلفُت أنفسهم فيما يتعلق بالتعاريف ادلذكورة أعاله ،يلخص الباحثة أنو من حيث
التقييم يشمل عدة أشياء مهمة:
أ .التقييم عبارة عن عملية أك نشاط جيب تصميمو ألنو نشاط منظم ،يتكوف
من أنشطة للعثور على البيانات كمجعها كربليلها كتفسَتىا.
ب .يتم إجراء تقييم لتقييم صلاح ربقيق األىداؼ دلعرفة نقاط الضعف كأكجو
القصور يف زلاكلة لتحقيق أىداؼ التعلم.
من بعض معاين التقييم ادلذكورة أعاله ،ديكن فهم تعريف تقييم التعليم .تقييم
التعليم كفقا للباحثة ىو عملية مجع كمعاجلة البيانات حوؿ أنظمة التعليم ،كخاصة نتائج
تعلم الطلبة من أجل احلصوؿ على صورة كاضحة عن مدل ربقيق أىداؼ التعليم
لتحسُت كربسُت جودة التعليم .أنواع التقييمات يف تعلم اللغة العربية يف شكل اختبارات
ىي كما يلي:
 .1اختبار منفصل
ككف نقا

Oller

 ،حبسب ما نقلو

Ainin

 ،M.فإف االختبار ادلنفصل ىي

اختبارات تؤكد فقط على أحد جوانب اللغة ،مثل اختبارات القواعد ،كاختبارات
إنشاءات ،كاختبارات الصرؼ ،كما إىل ذلك يف كقت كاحد.
فيما يلي مثاؿ على اختبار منفصل على مكوف التعرؼ على الصوت باللغة
العربية (علم الصوت) ،كادلفردات ،كمنوذج الكلمة.
ادلثاؿ ( 1اختبار االستماع الذم يقيس الفركؽ الصوتية ادلماثلة)
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 ادلفردات اليت يف األسفل كاليت تبدك يف البداية على شكل ع ىي (ادلعلم
يقوـ بادلفردات التالية):
أ -حليم
ب -ىليم
ج -عليم
د -اليم
مثاؿ  0اختبار ادلفردات
• معٌت كلمة اجلامعة
c. Laboratorium bahasa

a. Masjid

d. Yayasan

b. Perguruan tinggi

مثاؿ  2اختبار تشكيل الكلمات  /احلركؼ
• تغيَت الكلمات (التصرؼ)
 )1اسم الفاعل من الكلمة ضرب ىو:
أ -ضارب
ب -ضراب
ج -ضركب
د -مضركب
 .2اختبار تكاملي
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االختبار التكاملي لو نفس األساس للنظرية اللغوية كاختبارات منفصلة .يف
أيضا
اختبار تكاملي ،ىناؾ رلموعة من أصغر أجزاء عنصر االختبار .كديكن القوؿ ن

أف ىذا االختبار التكاملي ىو تصحيح نقاط الضعف ادلوجودة يف االختبارات
ادلنفصلة .إذا كاف االختبار ادلنفصل يف كقت كاحد يقيس فقط جانبان من القدرات
اللغوية ،فإف االختبارات التكاملية تقيس قدرة الشخص على استخداـ سلتلف
جوانب اللغة كادلهارات .كبالتايل ،يف ىذا االختبار التكاملي ،جيب على الطلبة يف
اإلجابة عن سؤاؿ سؤاؿ لتوجيو اللغة كقدرات ادلهارات يف كقت كاحد.
كفقا ؿ  ،Nurgiantoroكاليت تشمل اختبار تكاملي جيد تنطوم على جوانب
من اللغة كادلهارات اللغوية ىي:
 .1ترتيب اجلمل
 .0تفسَت اخلطابات ادلختصرة اليت يتم قراءهتا أك مساعها
 .2فهم القراءات اليت تقرأ أك تسمع
 .1قم بًتتيب فقرة بناء على اجلمل ادلقدمة
كفيما يلي مثاؿ على اللغة العربية التكاملية
مثاؿ  :1اختبار الكتابة ادلوجو
• ترتيب (سلسلة) الكلمات يف مجل
رتب الكلمات األتية لتكوف مجلة كاملة
أ .شقة – يف – أمحد – مجيلة – يسكن
ب .تأكل – كجبات – زينب – اليوـ – يف
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ج .عبدالعزيز–اللغةالعربية–يدرس–الثقفة
اإلسألمية
مثاؿ  :5فهم اخلطاب ادلرصود (فهم ادلسموع)
• العثور على معلومات صرحية من النصوص الشفوية.
إستمعاؿ النص اآليت جيدا ,مث أجب عن األسئلة األتية!
زار مجيل كجالؿ معرض اذلويات يف جدة .يف معرض اذلوايات جناح مجع الطوابع
 ,كجناح اخلط العربيوجناح الصحافة ,كجناح التدبَتادلنزيل ,كجناح الرياضة.
أ  -من زار معرض اذلوايات؟
ب  -أين معرض اذلوايات ؟
ج – ماذا يف معرض اذلويات ؟
(مقتبس من كتاب العربية بُت يديك ،اجمللد )1
مثاؿ  :6اختبار القواعد (النحو)
• ربديد موقف الكلمة.
موقع "جناح  ...يف مجلة " يف معرض اذلويات جناح مجع الطوابع":
أ  -خرب"يف معرض "
ب  -مبتدأ مقدـ
ج  -مبتدأ مؤخر
د  -نعت موقع
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 .3اختبار واقعية
كفقا  ،Valetteاالختبارات العملية لديها تشابو مفاىيمي مع اختبارات
الكفاءة التواصلية.

Djiwandono

يعطي بعض التأكيد يف االختبارات االتصالية.

اجلوانب اليت جيب أخذىا يف االعتبار يف اختبارات اللغة التواصلية ىي الركابط
الواضحة بُت اختبارات اللغة كاجلوانب احلقيقية للتواصل الفعلي .اإلمالء ،اختبار
cloze

 ،فهم إعادة الصياغة ،اإلجابة على األسئلة ،التحدث أك ادلقابلة ،الكتابة،

كالًتمجة .فيما يلي مثاؿ على اختبار اإلمالء العريب القياسي .تتم قراءة ىذا النص أك
تشغيلو كتتمثل مهمة االختبار يف كتابة أك كتابة نص مت إمالئو.
سافر إمسا عيل مع كالده ككالدتو إىل السعو دية ألداء فر يضة احلج .كقضوا ىناؾ
أياما سعيدة بُت مكة ادلكرمة كادلدينة ادلنورة .قضوا أسبوا عُت يف مكة زاركا فيهما بيت اهلل
احلراـ كقضوا أسبوعا يف ادلدينة زاركافيو ادلسجد النبوم.
طاؼ إمسا عيل حوؿ الكعبة سعبة أسواط كسعى بُت الصفا كادلرأة سعبة أشواط
أيضا مث شرب من ماء زمزـ .شاىد امساعيل احلجاج يف عرفات كمٍت .لقد جاءكا من بالد
كثَتة .ألواهنم سلتلفة كلغاهتم سلتلفة .كقفوا مجيعا ينادكف " :لبيك اللهم لبيك" الفرؽ بُت
الصغَت كالكبَت كالرجل كادلرأة كالعريب كاألعجمي.
انتهت أياـ احلج كعادت العائلة اىل بلدىا ربمل اذلدايا اىل األىل كاألصدقاء.
أما امسا عيل فقدكاف سعيدا كسبٌت انيزكر مكة كادلدينة كل سنة.
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الباب الرابع
وصف موقع البحث
أ .نظرة عامة معهد أصول الدين اإلسالمي المتكامل بالمبانجأن بينينجأهان كالياندا
المبونج الجنوبية
 .1تاريخ تأسيس معهد أصول الدين اإلسالمي المتكامل
معهد أصول الدين اإلسالمي اؼبتكامل ىي مؤسسة اجتماعية تعمل يف ؾبال التعليم
مع القيم اإلسالمية اليت هتدف إىل تعزيز واغبفاظ على وزيادة روح اػبدمة بُت اؼبسلمُت
بشكل خاص والشعب اإلندونيسي بشكل عام .مت افتتاح معهد أصول الدين اإلسالمي
اؼبتكامل يف  52سبتمرب  5002من قبل رجينت المبونج اعبنوبية ،
واستندت إىل كاتب العدل

Alim, SH

H. Zulkifli Anwar

 .Syahirulمع الرقم  22بتاريخ  5002يناير

 5002واؼبسجل يف اؼبكتب اإلقليمي لوزارة دينية المبونج مع رقم / / 423

PP / LS

 ،5002وافتتح الطلبة القبول اعبديدة يف يونيو  .5002اغبمد هلل يف السنة األوىل من
قبول معهد أصول الدين اإلسالمي اؼبتكامل ،تلقى  32 +طالبًا تتألف من امرأة ورجال
من ـبتلف اؼبناطق ،وكالمها المبونج وغَتىا.
1

تأسست معهد أصول الدين اإلسالمي اؼبتكامل من قبل  H. Syarifudinاهلل يرحم،
األب البيولوجي  .Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin, S.Ag., MSIاستنادا إىل تعليمات من
1

Profil Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Belambangan Penenahan Lampung Selatan,
2018-2019
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والديو ،ومها إنشاء معهد ،يف عام  5002أنشأ معهد ويف الوقت نفسو أصبح زعيم
معهد ورئيس اؼبؤسسة اغبالية .معهد أصيل الدين اإلسالمي اؼبتكامل تقع على مساحة +
 4ىكتارات من األب اؼبؤسس يف جى .ترانس سومطرا بالمبنجأن قرية 02/02منطقة
فرعية .بيننجأىان منطقة .المبونج اعبنوبية .يف بداية تأسيس معهد ،استقر و درس يف
2

مكان بسيط للغاية ،ألن اؼبهجع والطبقة للتعلم مل يكونا كافيُت حيث درس الطلبة يف
أكواخ عندما تسرب اؼبطر وعندما كان ساخنا ،ولكن بفضل اهلل ،صدقو ومساعدتو يف
ىذا الوقت ،كان ىناك العديد من التغيَتات ،ال سيما وسائل التعليم ،وخاصة بفضل
جهود وأدب اؼبؤسسُت ،وصبيع العائالت الكبَتة من البيزانًتين وأيضاً بفضل اؼبساعدة
الذاتية ،واألوصياء السناريُت ومساعدة اغبكومة من خالل

AIBEP

يف عام  5002مع

 20ؿبليُت .يتكون من  2فصول ،مبٌت مكتبة واحدة ،مبٌت إداري واحد ،مبٌت علم واحد
ومبٌت ضبام واحد .وفيما يتعلق بنتائج اؼبساعدة الذاتية للمجتمع فضال عن األوصياء
الطلبة اؼبخصصة لبناء مهاجع ومراكز اغبرس واؼبساجد فضال عن مرافق لدعم حسن سَت
التعليم والتدريس يف معهد أخرى .مدرسة أصول الدين اإلسالمية الداخلية اؼبتكاملة تضم
ما يصل إىل  255طالبًا يتألفون من الطلبة من الصف األول إىل الصف السادس ،وقد
زبرجوا من  24طالبًا سالحياً .وقد مت توزيع اػبرجيُت من معهد أصول الدين االسالمي

اؼبتكامل يف ـبتلف اعبامعات العامة واػباصة يف المبونج حىت خارج.

3

Ibid.......
Ibid.......

2
3
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.2رؤية ورسالة وأهداف معهد أصول الدين االسالمي المتكامل
أ .رؤية
قادرة على اؼبنافسة يف إنشاء معهد والطلبة الذين يتمتعون باعبودة والشعبية
واإلسالمية وديكن أن يسامهوا فيها التنمية يف عصر اغبكم الذايت.
ب .رسالة
 )2دديقراطي
 )5شفاف
 )4اؼبهنية
 )3اؼبساءلة
 )2خلق حالة تعلم وبيئة تعليمية مواتية ومتناغمة.

4

ج .أهداف
 )1الهدف العام
اؽبدف العام من معهد يشَت إىل التعليم الوطٍت يف الفصل الثاين اؼبادة 4
"تثقيف حياة األمة وتطوير شخص كامل ،ومها اإلديان والتفاين يف سبيل اهلل
والسمعة النبيلة ،امتالك اؼبعرفة واؼبهارات ،والصحة اعبسدية والروحية مع شخصية
قوية ومستقلة و لديهم شعور باؼبسؤولية االجتماعية والوطنية.

Ibid.......

4
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 )2الهدف الخاص
اؽبدف احملدد من ىذا الربنامج ىو خلق خرجيُت لديهم قدرات متكاملة
لتطوير اؼبوارد البشرية اؼبؤمنُت واؼبخلصُت (اإلمتاق) واؼبعرفة والتقنية (العلوم
والتكنولوجيا) ،واسع األفق ،وذو مهارة عالية ،ومؤىل ،وقادر على التنافس،
ومستقل ،ولديو توازن بُت اإلديان ،العلوم واإلحسان وقادرة على الكفاح من أجل
تكريس أنفسهم للدين واجملتمع واألمة والدولة.

5

 .3الموقع الجغرافي لمعهد أصول الدين االسالمي المتكامل
يقع موقع ؼبعهد أصول الدين االسالمي اؼبتكامل يف قرية بينننجأىان ،المبونج
اعبنوبية رجيينسي  .002/002RT / RWبتعبَت أدق ىو أنو يقع يف شارع ترانس سومطرا
كم  ،22قرية بالمبنجأن ،منطقة فرعية بينجأىان ،منطقة المبونج الكنوبية إندونسيا.
الرمز الربيدي  42225كاليندا المبونج .معهد أصيل الدين اإلسالمي اؼبتكامل تقع على
مساحة  4 +ىكتارات (الوقف) من األب اؼبؤسس.

Ibid.......

5
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 .4المعلمون و الطلبة لمعهد أصول الدين االسالمي المتكامل
تكوين إدارة ؼبعهد أصول الدين االسالمي اؼبتكامل بالمبنجأن بيننجأىان المبونج
اعبنوبية  ، 5025-5022واليت تتكون من:
استشاري:
Dr. H. Achmad Asrori, MA
KH. Khodamul Qudus
Drs. KH. Syahiduddin
Drs. KH. Hatim Fananie

اؼبشرف:
Suhaimi AR.
A. Rodi, SH.
Arifin, SE.

مدير معهد:

Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin, S.Ag., MSI

السكرتَت األول

:

Zaenal Abidin, M.Pd.I

السكرتَت الثاين

:

Muhammad Akhi Yusuf, M.Pd.I

السكرتَت الثالث

:

Muhammad Rois Al-Fadhli

بيت اؼبال األوىل

:

Amas Masruroh, S.Pd.I

بيت اؼبال الثانية

:

Ani Mulyani

بيت اؼبال الثالثة

:

Aflah Aliyati

بيت اؼبال الرابعة

:

Desta Armelia

رئيسة القسم االقتصادي ؼبعهد :

Hj. Wawat Sukmawati, SE., MM
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رئيس القسم التعليم والتدريس :

Zaenal Abidin, M.Pd.I

رئيس القسم الرعاية للبنُت

:

Safaruddin, S.Pd.I

رئيس القسم الرعاية للبنات

:

Erah Rahmawati, M.Pd.I

رئيس اؼبدرسة العالية

:

Zaenal Abidin, M.Pd.I

رئيسة اؼبدرسة الثانوية

:

رئيسة اؼبدرسة االبتدائية

:

Erah Rahmawati, M.Pd.I

رئيس اإلدارة

:

Reki Kurniadi

اؼبوظفة

( Umi Farida :اؼبدرسة العالية)

اؼبوظفة

( Anisa Hakim :اؼبدرسة الثانوية)

اؼبوظفة

( Devi Mayanti :اؼبدرسة االبتدائية)

Sahriwantoni, S.Pd.I

 .5برنامج التعليم لمعهد أصول الدين االسالمي المتكامل
ولتحقيق األىداف والغايات اؼبتوقعة ،فإن معهد أصول الدين االسالمي اؼبتكامل
لديها برنامج التعليم يتضمن برامج داخل اؼبناىج و األنشطة الالمنهجية.
أ .برنامج داخل المناهج
يتم إعطاء برنامج داخل اؼبناىج بشكل كالسيكي باستخدام اؼبناىج
الدراسية يف وزارة الدين ( )Depagومكتب التعليم الوطٍت ( )Diknasجنبا إىل جنب
مع اؼبناىج الدراسية يف معهد اغبديثة.

71

ب .برنامج األنشطة الالمنهجية
هتدف الربامج األنشطة الالمنهجية إىل توفَت اؼبعرفة العملية ،حبيث ديكن
للخرجيُت أن ديارسوا ذلك يف اجملتمع ،ويشمل ىذا الربنامج :توجيو التعليم بشأن
تراث (الكتب الصفراء) ،وتعزيز تالوة القرآن الكرًن ،والتدريب يف ثالث لغات
(العربية واإلقبليزية واإلندونيسية) ،واالنضباط باللغتُت العربية واإلقبليزية يف اغبياة
اليومية ،ربفيظ القرآن الكرًن ،القصيدة ،اػبط ،حرف ،جانور ،مناقشة ،لألحباث
العلمية ،أجهزة الكمبيوتر ،الكشافة ،البنات ،فنون الدفاع عن النفس واالنضباط
اغبيايت.
ب .نتائج البحث
فيما يلي شرح لنتائج اؼبقابالت واؼبالحظات والوثائق وفهم الباحثة لتعليم اللغة العربية
لدى الصف التمديد معهد أصول الدين اإلسالمي اؼبتكامل بالمباقبأن بينينجأىان كالياندا
المبونج اعبنوبية:
 .1نظام تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
بناء على نتائج اؼبقابالت واؼبالحظات والوثائق اؼبوجودة ،برنامج زبطيط لتعليم
اللغة العربية لدى الصف التكثيفي معهد أصول الدين اإلسالمي اؼبتكامل بالمباقبأن
بينينجأىان كالياندا المبونج اعبنوبية .يستخدم نظام التعليم اؼبستخدم يف الصف التكثيفي
نظامُت ،مها نظام منفصل يعتمد على جوانب أو عناصر اللغة العربية والنظام الوحدوي.
ينقسم النظام اؼبنفصل إىل  3ؾباالت دراسة عربية ؿبددة ،وىي :االمالء ،واػبط،
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واؼبطالعة ،وؿبفوظات .و مث ىناك أيضا ؾبال الدراسة للغة العربية ككل الذي جيمع بُت
صبيع عناصر اللغة العربية دبا يف ذلك علم النحو و الصرف .سبت دراسة ؾباالت الدراسة
اػبمسة ىذه من قبل طلبة الصف التكثيفي ؼبدة فصلُت دراسيُت أو سنة واحدة .صرح
بذلك مدير اؼبدرسة العالية  Zainal Abidinيف مقابلة مع الباحثة .قال:
“Sistem pembelajaran di kelas Extension ada 2 terpisah dan kesatuan, sistem
, sistem kesatuan yaituالمحفوظات , Muthala’ah,الخط terpisah ada 4 yaitu Imla’,
nahwu dan shorop”6

 .2أهداف تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
اؽبدف من تعليم اللغة العربية يف الصف التكثيفي بشكل عام ىو تزويد الطلبة
باؼبهارات األساسية باللغة العربية واليت تشمل صبيع عناصر اللغة العربية اؼبذكورة أعاله.
تتماشى الكفاءات اؼبستهدفة مع اغبد األدىن من كفاءات اللغة العربية اليت درسها الطلبة
من اؼبدرسة الثانوية أصول الدين.

7

تعتمد األىداف بشكل خاص على كل ؾبال من ؾباالت الدراسة .التفاصيل ىي
كما يلي:

8

أ .الهدف من اإلمالء
 .2ديكن للطلبة كتابة اغبروف واعبمل العربية بالطريقة الصحيحة للكتابة.
 .5تدريب الطلبة على الرؤية والسمع والكتابة للكتابة بشكل صحيح.
 .4يتم تدريب الطلبة على قوة اغبفظ والذاكرة والًتكيز العميق.
6

Ustadz Zaenal Abidin (Kepala Sekolah MA) Hasil Wawancara, Tanggal 18 September 2018
Ibid......18 September 2018
8
Sumber: dokumen Silabus KMI tahun pelajaran 2002018/202019, 15 September 2018
7
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ب .الهدف من الخط
 .2ديكن للطلبة كتابة اغبروف العربية بالكتابة الصحيحة واعبميلة.
 .5ديكن للطلبة جعل اػبط العريب.
ج .الهدف من المطالعة
 .2ديكن للطلبة قراءة جيدة وبشكل صحيح.
 .5ديكن للطلبة فهم القراءة من خالل فهم جيد وسريع وشامل دون الوقوع يف
اؼبشاكل.
 .4ديكن للطلبة قول الكلمات بشكل جيد وواضح.
 .3ديكن للطلبة التعبَت عن اللغة العربية بشكل جيد.
د .الهدف من المحفوظات
 .2يوسع الطلبة عقوؽبم ومعرفتهم بكلمات صبيلة.
 .5الطلبة لديهم األخالق اغبميدة ونظرة صحيحة للحياة.
 .4يزيد الطلبة من القدرة على التأليف.
 .3حيفظ الطلبة العديد من الكلمات اعبميلة.
ه .الهدف من االنشاء
 .2خيتار الطلبة بعناية الكلمات وترتيبات اعبملة.
 .5ديكن للطلبة تغيَت اؼبقاالت بالًتتيب الصحيح للغة العربية وأسلوب اللغة اعبيدة
 .4ديكن للطلبة التعبَت عن آرائهم وأفكارىم بالتعبَت الصحيح باللغة العربية.
 .3الطلبة لديهم شعور حقيقي باللغة العربية.
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و .الهدف من اللغة العربية
 .2يستطيع الطلبة استخدام اللغة العربية كلغة للتواصل اليومي.
 .5الطلبة قادرون على إتقان  3مهارات لغوية بطريقة متكاملة
 .3تخطيط تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
بناءً على نتائج اؼبقابالت واؼبالحظات والتوثيق للوثائق اؼبوجودة  ،برنامج زبطيط
تعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول الدين اإلسالمي اؼبتكامل
بالمباقبأن بينينجأىان كالياندا المبونج اعبنوبية
يتكون من العديد من برامج التخطيط اليت ينفذىا مدرسو اللغة العربية يف الفصل الدراسي
للعام الدراسي  .5022/5025ىذا ما كشفو مدرس اللغة العربية  ،األستاذ أماس مصروح
يف مقابلة مع الباحث .قال

:

“Semua guru disini diminta untuk menyusun beberapa program perencanaan
diantaranya yaitu membuat RPP, silabus, menyusun program tahunan (prota) dan program
semester (prosem).”9

يُطلب من صبيع اؼبعلمُت يف معهد أصول الدين وضع برنامج للتخطيط وف ًقا ؼبوضوع

الدراسة اليت مت تدريسها  ،حيث يتم إعداد صبيع برامج التخطيط من قبل اؼبعلمُت الذين
يسًتشدون باؼبناىج الدراسية  ،ويقوم اؼبعلمون بربامج زبطيط التعلم يف بداية السنة التعليمية
 ،ألن اؼبدرسة تطلب فقط برنامج زبطيط التعلم يف بداية كل عام .وبعد االنتهاء من ذلك ،
9

Amas Masruroh, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Ushuluddin, senin 29
September 2018

75

يتم فحصو من قبل مكتب اؼبناىج قبل أن يتم توقيعو من قبل رئيس اؼبدرسة الذي سيتم
صبعو .وقد أوضح ذلك من قبل مدير اؼبدرسة  ،أستاد .م .زينل عابدين يف مقابلة مع
الباحث .قال:
“Semua guru diminta untuk menyusun program perencanaan pembelajaran, dan
diperiksa terlebih dahulu sebelum ditandatangani kepala sekolah, lalu proses
pengumpulannya biasanya pada awal tahun guru harus sudah menyiapkan program
perencanaan, untuk melengkapi administrasi guru.” 10

فيما يلي شرح لبعض برامج زبطيط التعلم اليت أعدىا مدرسو اللغة العربية.
أ .اؼبنهج
ستنادا إىل توثيق ومراقبة الوثائق اؼبوجودة  ،قام مدرس اللغة العربية يف معهد أصول
ً
أيضا بتجميع منهج دراسي .ويرد اؼبنهج الذي صبعو مدرسي اللغة العربية يف فصول
الدين ً

التمديد يف وثائق اؼبناىج الدراسية .عند إعداد اؼبنهج  ،يسًتشد مدرسو اللغة العربية باؼبناىج
اؼبستخدمة يف اؼبدرسة .صرح بذلك األستاذ أماس مسروح  ،مدرس اللغة العربية الذي
صرح:

“Silabusnya itu disusun menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan
sekolah yaitu dengan menggunakan kurikulum Gontor, jadi silabus yang kami susun juga
berpedoman pada kurikulum Gontor. Silabus ini juga nantinya digunakan untuk pedoman
penyusunan RPP/I’DAD.”11

يتكون مكون اؼبنهج من إعداد معلمي اللغة العربية من اؽبوية والكفاءات األساسية
والكفاءات األساسية ومؤشرات ربقيق الكفاءات واؼبواد التعليمية وأنشطة التعلم والتقييم
10

Zainal Abidin, wawancara dengan penulis, Ruang Kepala Sekolah MA Ushuluddin, 18
September 2018.
11
Ibid
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وزبصيص الوقت ومصادر التعلم .كما يستخدم اؼبنهج من قبل اؼبعلم كدليل توجيهي
إلعداد خطة تنفيذ التعلم (.)RPP
ب .خطة تنفيذ التعلم ()RPP
بناءً على نتائج اؼبقابالت اليت أجراىا الباحثون مع مدرسي اللغة العربية يف معهد
أصول الدين  ،قام مدرسو اللغة العربية بتجميع وثيقة خطة التعلم ( )RPPللفصل
الدراسي للعام الدراسي  .5022/5025مت تصميم  RPPكدليل يف تنفيذ التعلم .مت
تطوير  RPPعلى أساس اؼبنهج  ،كما أوضح السيد ناظر معهد أصول الدين الذي
صرح:
perencanaannya sendiri yang semua itu

“Semua guru menyusun program
”dikembangkan dari silabus

ربديدا  ،مثل  RPPكخطة ألنشطة التعلم  ،أوضح مدرسو اللغة
وبالنسبة لألكثر ً
العربية يف الفصل اإلضايف أنو عند إعداد  RPPمت تعديلو وف ًقا للمخطط الدراسي  ،ومل
يضع خطة الدرس اػباصة بو  ،ولكن كانت ىناك إرشادات أو أمثلة على  RPPsاليت مت
إعدادىا حىت يتسٌت للمدرس نسخها ولصقها وتغيَته وفقا جملال الدراسة تدرس.
بناءً على نتائج الوثائق واؼبالحظات اػباصة بالوثائق اؼبوجودة  ،قام مدرسو اللغة
العربية يف فصل االمتداد بتجميع برنامج خطة تنفيذ التعلم ( .)RPPتشمل اؼبكونات يف
خطة تنفيذ التعلم اليت أعدىا مدرسو اللغة العربية اؽبوية والكفاءات األساسية والكفاءات
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األساسية وأىداف التعلم واؼبواد التعليمية والطرق وخطوات التعلم واؼبصادر  /اؼبواد  /أدوات
التعلم واؼبؤشرات ومعايَت التقييم والتقييم.
أ .ىوية
تتضمن ىوية  RPPاليت أعدىا مدرس اللغة العربية يف الفصل التكثيفي اسم اؼبدرسة
واؼبوضوعات واغبالة التعليمية والفصل  /الفصل الدراسي واؼبوضوع وزبصيص الوقت.
تضمنت صبيع خطط الدروس اليت وضعها مدرسي اللغة العربية اؽبوية.
ب .الكفاءة األساسية
مشلت صبيع RPPاليت مت إعدادىا من قبل معلمي اللغة العربية يف فئة اإلرشاد
الكفاءات األساسية.
ج .الكفاءة األساسية
مشلت صبيع  RPPاليت مت إعدادىا من قبل مدرسي اللغة العربية يف الفصل التكثيفي
الكفاءة األساسية.
د .أىداف التعلم
صبيع  RPPاليت أعدىا مدرسو اللغة العربية يف الفصل التكثيفي مشلت أىداف
التعلم اليت يتعُت على الطالب ربقيقها.
ه .مواد التعليم
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قام مدرسي اللغة العربية بتضمُت مواد تعليمية يف صبيع برامج تقدًن اؼبساعدة
( )RPPقاموا بتجميعها لتنفيذ عملية التعلم يف الفصل.
و .طريقة التعليم
مشلت صبيع خطط الدروس اليت وضعها معلمو اللغة العربية يف ماجستَت حسن الدين
بندر المبونج األساليب اليت سيستخدمها اؼبعلم يف عملية التعلم .تباينت األساليب اليت
يستخدمها اؼبعلم  ،من بُت أشياء أخرى  ،طريقة البحث  ،وطريقة اؼبناقشة  ،وأساليب
النمذجة  ،وأساليب التعرق  ،وؿباضرات زائد  ،وطريقة مبسَتة  ،وطريقة العرض  ،وطريقة
قعدة وترجامعة  ،وطريقة السامرة  ،والسفارة  ،وطريققة القراعية  ،وطريقة مظاىرة.
ز .خطوات التعليم
يف كل خطة درس أعدىا معلمو اللغة العربية  ،سيتم تنفيذ خطوات التعلم من قبل
اؼبعلم والطالب .مت وصف خطوات التعلم اؼبصممة بالتسلسل من قبل مدرس اللغة العربية ،
بدءًا من أنشطة ما قبل التعلم (االفتتاح)  ،واألنشطة األساسية  ،وحىت األنشطة النهائية
والتقييم (اإلغالق).
ح .مصادر التعليم  /اؼبواد  /األدوات
تشمل صبيع  RPPاليت مت إعدادىا اؼبصادر وأدوات التعلم اليت سيتم استخدامها يف
التعلم .بناءً على اؼبقابالت اليت أجراىا الباحثون مع مدرسي اللغة العربية  ،كانت مصادر
التعلم اؼبستخدمة ىي كتب درس اللغة العربية يف مناىج  .5024وباإلضافة إىل ذلك ،
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 استخدم، أيضا العديد من كتب اللغة العربية األخرى وعلى وسائل اإلعالم
ً استخدم اؼبعلم
 صرح.مدرس اللغة العربية حسن الدين وسائل اإلعالم اؼبوجودة للمساعدة يف عملية التعلم
:بذلك السيد الرملي الذي قال
“Buku yang biasa saya gunakan untuk proses pembelajaran itu Buku Lughotul Arobiah
jilid satu, selain itu saya menggunakan buku yang lain untuk membantu memudahkan
pemahaman siswa. Sedang media pembelajaran saya memanfaatkan media yang sudah ada.
Adapun alat yang digunakan dalam pembelajaran seperti kamus Bahasa Arab, karton, papan
tulis dan spidol.”12

 مؤشر.ط
 اليت أدىل هبا مدرسو اللغة العربية العديد من اؼبؤشرات اليتRPP تضمنت صبيع
.جيب أن يتحقق من قبل الطالب بعد تنفيذ عملية التعلم
 معايَت التقييم والتقييم.ي
 يف.قام مدرسو اللغة العربية بتضمُت إرشادات التقييم يف كل خطة درس أعدوىا
 وأشكال أدوات وأدوات ومعايَت،  ىناك أنواع أو أساليب تقييم، اؼببدأ التوجيهي للتقييم
 تتكون إجراءات التقييم اؼبصممة من التقييم األويل وتقييم. وإرشادات التسجيل، التقييم
.العملية والتقييم النهائي
“Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan soal evaluasi di
akhir pembelajaran. Untuk penilaian kadang saya menggunakan soal uraian, pilihan ganda,
soal-soal yang ada di buku, dan dengan Tanya jawab secara lisan”. 13

12

Amas Masruroh, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Ushuluddin, senin 30
September 2018
13
Amas Masruroh, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Ushuluddin, senin 30
September 2018
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.3مواد تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
اؼبادة ىي مادة الدرس اليت سيتم منحها للطلبة ،حبيث ال يتم إجراء التدريس إذا
مل يكن ىناك مادة تدرس يف تدريس اؼبواد جيب أن تؤدي إىل اؽبدف حبيث يكون للمادة
مكانة مهمة من أجل ربقيق أىداف التدريس .بشكل عام ،مت ترتيب اؼبادة التعليمية يف
شكل كتاب كمؤشر ،حبيث حيتاج اؼبعلم فقط إىل تعلم وتطوير ؿبتويات اؼبادة باإلضافة
أيضا التعلم أوالً قبل أن يتم تدريسهم من قبل
إىل تسليم اؼبواد ،يف حُت ديكن للطلبة ً
اؼبعلم.
اؼبواد اليت يتم تدريسها يف الصف التمديد ىي:
المطالعة
إطالق الطيور
ذات يوم ذىب رجل من أمريقا إىل اؼبدينة ووجد ىف سَته ولدا يبيع الطيور
ووضع داخل القفص .ولذالك وقف الرجل مدة قليلة بنظر كنيب أوحزين .ؼباذا؟
ألنو رأى الطيور تطَت من جنب إىل أخر وأحيانا أرادت أن زبرج من القفض.
وبعد ذلك سأاللرجل الولد كم شبن ىذه الطيور ؟ قال الولد  :شبن الطيور سبعة
قروش .وقااللرجل للولد  :أناال أسأل عن شبن الواحد بل أسأل لك عن شبن
صبسع الطيور ألنيب أريد أن أشًتيها كلها.
وؼبا ظبع الولد جواب الرجل فرحا شديدا ,وابتداأ يعذ طيورة مث يقول :شبنها
ثالثون وستون قرشا مث دفع الرجول مباشرة ففرح الولد برجحو وأعطى الطيور إىل
الرجل  .وبعد أن تسلم الرجل القفص الذى فيو الطيور فتح بابو فخرجت
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الطيور وطارة إىل أعلى اغبو .وعند ذالك تعجب الولد وسأل إىل الرجل  :ؼباذا
أطلقت الطيور يا سيدى ؟فقال الرجل عفوايا ولدى كنت داخل السجن ثالث
سنوات واليت على نفسى أن ال يكون خبيال بإطالق من يكون سجينا مىب
استطعت إطالقة.
" كل معروف صدقة "
وتتكون اؼبواد اؼبتبادلة من مواد القراءة مع البيئة احمليطة بالطلبة مثل الصفوف
واؼبدارس الدينية واؼبدارس الداخلية اإلسالمية واؼبساجد واألنشطة الطلبةية
واألعداد واؼبصطلحات اؽبامة وأظباء األطراف واألشياء احمليطة بالطلبة.
 .5تنفيذ تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
صباحا حىت الساعة .22:00
يبدأ التعلم يف الفصل الدراسي يف ً 2:22

تعليم المطالعة

تالحظ الباحثة الصف التمديد يوم الثالثاء  55أكتوبر  5025من -05.32
 .2.32يف ىذا الصف يتم تدريس اللغة العربية من قبل أستاذة  Anindi Firdausيف حُت أن
عملية التعليم ىي كما يلي:

14

 .2المقدمة
أ .تفتح اؼبعلمة التعلم بتحية ويقوم الطلبة باإلجابة عليو يف وقت واحد.
ب .يستقبل اؼبعلم اللغة العربية.
Observasi kelas pada bulan 22 Oktober 2018
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ج .ديتلك اؼبعلم القدرة على التعلم أوالً لتوليد دافع تعلم الطلبة وتذكَت الطلبة
بأىداف التعليم.
 .2األنشطة األساسية
أ .يقوم اؼبعلم بإعطاء الطلبة عدة دقائق لقراءة بصمت مادة القرائة يف الوقت
الذي حياول فيو فهم ؿبتويات مادة القرائعة.
ب .يطلب اؼبعلم من عدد من الطلبة أن يقرأوا مادة القرائعة بصوت عال ،
مكتمالً النعم .إذا كانت القراءة صحيحة  ،فيمكن االستمرار يف اؼبادة  ،إذا
كانت القراءة ال تزال خاطئة  ،مث يتم القراءة أو التكرار من قبل الطلبة اآلخرين
أو من قبل اؼبعلم مباشرة.
ج .بعد االنتهاء من القراءة  ،يبحث الطلبة عن مفردات صعبة أثناء ؿباولة فهم
ؿبتويات مادة القراءة مرة أخرى.
د .يطرح الطلبة معٌت اؼبفردات الصعبة ؼبزيد من اؼبناقشة مع اؼبعلمُت والطلبة.
ه .يشرح اؼبعلم معٌت النص مع الطلبة من البداية إىل النهاية.
القواع حسب اغباجة من خالل مادة القراءة.
و .تناقش مواد َّ
 .3الخاتمة
أ .بعد مناقشة موضوع القرائعة والقواىد  ،استمر النشاط بالعمل على أسئلة
اؼبمارسة اؼبتعلقة بفهم ؿبتوى مادة القراءة وتطبيق القواعد من خالل كتابة صبل
بسيطة.
ب .يقوم اؼبعلم بتقييم نتائج تدريب الطلبة
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ج .يف االجتماع التايل  ،قبل االنتقال إىل مادة أخرى يف القاعة  ،يُعلم اؼبعلم
الطلبة حبفظو يف هناية االجتماع وإيداعو داخل وخارج الدرس.

ب .يغلق اؼبعلم التعلم مع الدعاء والتحيات.
 .4المواد
إطالق الطيور
ذات يوم ذىب رجل من أمريقا إىل اؼبدينة ووجد ىف سَته ولدا يبيع الطيور
ووضع داخل القفص .ولذالك وقف الرجل مدة قليلة بنظر كنيب أوحزين .ؼباذا؟
ألنو رأى الطيور تطَت من جنب إىل أخر وأحيانا أرادت أن زبرج من القفض.
وبعد ذلك سأاللرجل الولد كم شبن ىذه الطيور ؟ قال الولد  :شبن الطيور سبعة
قروش .وقااللرجل للولد  :أناال أسأل عن شبن الواحد بل أسأل لك عن شبن
صبسع الطيور ألنيب أريد أن أشًتيها كلها.
وؼبا ظبع الولد جواب الرجل فرحا شديدا ,وابتداأ يعذ طيورة مث يقول :شبنها
ثالثون وستون قرشا مث دفع الرجول مباشرة ففرح الولد برجحو وأعطى الطيور إىل
الرجل  .وبعد أن تسلم الرجل القفص الذى فيو الطيور فتح بابو فخرجت
الطيور وطارة إىل أعلى اغبو .وعند ذالك تعجب الولد وسأل إىل الرجل  :ؼباذا
أطلقت الطيور يا سيدى ؟فقال الرجل عفوايا ولدى كنت داخل السجن ثالث
سنوات واليت على نفسى أن ال يكون خبيال بإطالق من يكون سجينا مىب
استطعت إطالقة.
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" كل معروف صدقة "
 .6طريقة التعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
تعترب الطريقة اؼبستخدمة يف الصف التمديد مثل طريقة اؼبباشرة والطرق اؼبختلفة
لتقدديها ،وإضافة طرق أخرى كدعم يف شرح اؼبواد األخرى .ديكن سبييز الطريقة على
15

أساس عناصر اللغة العربية مثل طريقة تدريس اإلمالء ،وتعليم اؼبطالعة ،وتعليم اػبط،
وتعليم احملفظات ،وتعليم إنشاء .استخدام ىذه الطريقة كالتايل:
 .1طريقة تدريس المطالعة
الطريقة اؼبستخدمة يف تعليم الفتاكة ىي طريقة القراءة .اػبطوات كالتايل:
 .2يقوم اؼبعلم بإعطاء الطلبة عدة دقائق لقراءة بصمت مادة القرائة يف الوقت
الذي حياول فيو فهم ؿبتويات مادة القرائعة.
 .5يطلب اؼبعلم من عدد من الطلبة أن يقرأوا مادة القرائعة بصوت عال ،
مكتمالً النعم .إذا كانت القراءة صحيحة  ،فيمكن االستمرار يف اؼبادة  ،إذا
كانت القراءة ال تزال خاطئة  ،مث يتم القراءة أو التكرار من قبل الطلبة
اآلخرين أو من قبل اؼبعلم مباشرة.
 .4بعد االنتهاء من القراءة  ،يبحث الطلبة عن مفردات صعبة أثناء ؿباولة فهم
ؿبتويات مادة القراءة مرة أخرى.
 .3يطرح الطلبة معٌت اؼبفردات الصعبة ؼبزيد من اؼبناقشة مع اؼبعلمُت والطلبة.
Observasi kelas Extension 18 September 2018
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 .2يشرح اؼبعلم معٌت النص مع الطلبة من البداية إىل النهاية.
القواع حسب اغباجة من خالل مادة القراءة.
 .2تناقش مواد َّ
 .2بعد مناقشة موضوع القرائعة والقواىد  ،استمر النشاط بالعمل على أسئلة
اؼبمارسة اؼبتعلقة بفهم ؿبتوى مادة القراءة وتطبيق القواعد من خالل كتابة
صبل بسيطة.
 .5يف االجتماع القادم ،قبل التحول إىل مادة القراءة ،فإن اؼبعلم يرشد الطلبة إىل
حفظها يف هناية االجتماع وإيداعها داخل وخارج ساعات الدرس.
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إن استخدام ىذه الطريقة يتيح للطلبة فهم مادة القراءة بسرعة ولكنهم
يفتقرون إىل الًتكيز على مادة القواعد ،وقدرة الطلبة على القراءة ىي أكثر تدريباً.
ولكن إذا كان العرض التقدديي ال يشمل صبيع الطلبة يف التعلم  ،أو أنو متسرع
للغاية يف تقدًن اؼبواد ،فإن ىذا سيجعل الطلبة ينسون بسرعة اؼبواد اليت تعلموىا.
 .2طريقة المباشرة
يتم استخدام طريقة اؼبباشرة لتدريس اللغة العربية بطريقة متكاملة ،خاصة
يف نصوص القراءة .تطبيق الطريقة مباشرة يف الفصل اإلعداد كما يلي:
 .2يقوم اؼبدرس بفتح الدرس بتحيتو ،ويطلب منو التهنئة واأليام والتواريخ
والدروس باستخدام اللغة العربية .عندما ينظر إليها الطلبة الذين
يواجهون صعوبة يف النطق هبا ،يُطلب من اؼبعلم أن يكرر الطلبة بعضهم

سلسا.
البعض حىت يصبح األمر ً
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 .5يبدأ اؼبعلم الدرس من خالل توجيو الطلبة إىل نطق اعبملة باعبمل من
األسهل ،مث يشرح معٌت اعبملة باللغة العربية ،إذا كانت اؼبفردات يف
شكل ملخص ،فاؼبعلم يشرحها بشكل صباعي ،إذا كانت اؼبفردات
كائنًا ،فاؼبعلم يراىا مباشرة أو يصفها على اللوحة .اكتب ..
 .4بعد أن يفهم الطلبة أن يفهموا اعبملة باعبمل ،يقرأ اؼبعلم مادة القراءة
مرتُت أوالً ،بينما يستمع الطلبة إىل مادة القراءة ويفهموهنا دون رؤية
النص.
 .3يأيت الطلبة إىل مقدمة الصف للتعبَت عن ؿبتويات مادة القرائعة اليت
يفهموهنا باستخدام اللغة العربية.
معا نفس
 .2بعد تقدم صبيع الطلبة ،يفتح الكتاب الدراسي للتصحيح ً
الشيء يتم تنفيذ ىذه اػبطوات لتدريب الطلبة يف الداخل القدرة على
االستماع والكالم.
 5 .2أو  4طلبة يقرؤون مادة القراءة بصوت عال وبقراءة كاملة
وصحيحة.
اعتمادا على
 .2يتم شرح مادة القواد يف منوذجُت ،استقرائي واستنتاجي،
ً
الوضع الطبقي ،لكن باختصار فقط.
 .5يف هناية التعلم  ،يتم استخدامو ؼبمارسة أسئلة اؼبمارسة يف اؼبنهج ،إذا
كان الوقت ال يكفي مث يتم استخدام التمرين كواجب منزيل.

17
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يف تطبيق ىذه الطريقة اؼبباشرة  ،يقدم اؼبعلم أحيانًا مادة أخرى على أهنا
لعبة ،وكذلك لتطوير قدراتو يف االستماع والكالم .تتضمن اللعبة إرسال الطلبة
تصور (الرسم) مادة اؼبادة اليت يتم دراستها على اللوح ،مث التعبَت عن معٌت
الصورة بقراءهتا .ىنا الدقة يف القواعد واالستخدام الصحيح للمفردات (طبقاً
لتلك اؼبستخدمة من قبل العرب) مفضل للغاية .إذا كان الطلبة على حق يف
الكالم ،فإن اؼبعلم ال يًتدد يف إعطاء اؼبديح من خالل الكلمات  ،والعكس
مباشرا.
بالعكس ،إذا كان ىناك خطأ يف الكالم ،فإن اؼبعلم سيجري
ً
تصحيحا ً
 .7وسيلة تعليم اللغة العربية في الصف
يف تطبيق تعليم اللغة العربية يف الصف التكثيفي ،ال تستخدم األساتذ وسيلة
التعليم اؼبتطورة  /اغبديثة ،بل السبورات فقط ،والكتيبات اإلرشادية ،وكتب اؼبنهج
الدراسي كلية اؼبعلمُت ،واألشياء اؼبوجودة حولنهم.

18

 .8تقييم تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
تستند التقييمات اليت أجراىا اؼبعلمون يف الصف التمديد يف اؼبدرسة العالية
أصول الدين على خصائص كل ؾبال من ؾباالت الدراسة .ولكن بشكل عام ،فإن نوع
التقييم اؼبستخدم ىو تقنية اختبار ،وىي :االختبارات التحريرية  ،الشفوية والتدرييب.

19

Observasi kelas Extension 23 September 2018
Observasi kelas Extension 18 September 2018

18
19

88

أ .االختبار التحريري
 )1االختبار اليومي
يف إجراء االختبارات اليومية يف الصف التمديد لكل فصل من اؼبوضوع،
يف إجراء ىذا االختبار اليومي مل يكن ىناك زبطيط ؿبدد .لذلك ،يتم إجراء
االختبارات اليومية بشكل مفاجئ وال يعرف الطلبة مسب ًقا أن ىذه االختبارات
يتم إجراؤىا عادة عندما ينتهي الدرس ؼبدة نصف ساعة  ،وتبقى ساعة أخرى
متبقية ،مث يتم استخدامها لالختبارات اليومية.
فيما يتعلق باألسئلة اؼبطروحة  ،يكون معظمها يف شكل اختبارات تكاملية
أو اختبارات عملية يف شكل أسئلة حول اؼبقاالت .يًتاوح عدد األسئلة من 2
إىل  20مواد حسب الوقت اؼبتاح ومستوى الصعوبات االجتماعية اليت يعاين
منها اؼبعلم فجأة .اعبوانب اؼبادية اليت يتم اقتباسها ىي القواعد واؼبفردات أو
مزيج من االثنُت معاً ،على سبيل اؼبثال :األوامر لتغيَت شكل الكلمات ،أو
األوامر اؼبطلوب ترصبتها ،إما من العربية إىل اإلندونيسية أو العكس ،وأحيانًا
األوامر بإصدار صبل بسيطة من الكلمات اليت قدمت .يف حُت أن اجملال اختبار
يف ىذا التدريب اليومي ىو اجملال اؼبعريف.
 )2اإلختبار الفصل الدراسي النهائي
يتم إجراء ىذا االختبار بطريقة متكاملة مع فحص اؼبواد األخرى .من
كثَتا عن االختبار اؼبتوسط أو االختبارات اليومية
الناحية الفنية ،خيتلف التنفيذ ً

األخرى .يتم إجراء ىذا االختبار بشكل خاص من قبل عبنة فحص الفصل
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الدراسي النهائي .عادة ما يتم تقسيم الطلبة بشكل عشوائي وتوزيع مقاعدىم
مع طلبة آخرين من فصول أخرى .يتم ذلك حبيث يتم التقييم دبوضوعية أكثر.
على الرغم من وجود ظاىرة شائعة :غش  ،فإنو ال يزال من الصعب ذبنبها،
على الرغم من أن اإلشراف يتم عقد باإلضافة إىل الوقت اؼبخطط  ،أسئلة
االختبار ،اؼببادئ التوجيهية .كما مت التخطيط مسبقا وتقييمها .األسئلة
اؼبطروحة ىي أكثر عددا  ،بُت  50-20البنود  ،واليت تتكون من أسئلة مقال /
 .essayيتم التحكم يف اجملال اؼبقاس يف الغالب باجملاالت اإلدراكية  ،والنطاقات
جدا .تكون أسئلة الوصف يف
العاطفية والنفسية ال ربصل إال على جزء صغَت ً
الغالب على شكل اختبارات واقعية وتفاعلية مثل تنفيذ االختبارات النهائية
للفصل الدراسي اآلخر ،عند بدء االختبار ،ويقوم اؼبعلم اؼبشرف على االمتحان
بقراءة قواعد الفحص والتحقق من امتعة الطلبة اؼبتبقية يف الفصل ،فقط األداة
أكتب .بعد ذلك شارك اؼبشرف أسئلة االمتحان ،ومت تنفيذ االختبار يف غضون
 20دقيقة.
ب .اإلختبار التدريبي أو المهارات اللغوية أو اختبار الكفاءة
يتم إجراء االختبار التدرييب ىذا باستخدام تقييم احملفظة واختبارات
اؼبنع يف شكل اختبارات القراءة واالستماع والكتابة واحملادثة باللغة العربية .ىذه
اعبوانب األربعة تتلقى نفس االىتمام يف تقييمها ،وىذا يتوقف على نوع ؾبال
الدراسة .االمالء ،اإلنشاء و اػبط يؤكدان على القدرة على الكتابة واالستماع،
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يركز اؼبهللة على مهارة القراءة ،ويركز ؿبفوظات على قدرات اغبفظ ،وتركز اللغة
العربية على صبيع جوانب اؼبهارات اللغوية.
تصنيف تقييم ميداني الدراسة وأمثلة
اؼبطالعة

اإلحتبار التحريري والشفهي

اجب هذه األسئلة التالية !

 .1 .2أين ذىب الفالح ؟
 .5 .5ما سباب تلف اغبقل الفالح ؟
 .4 .4ماذا رأى الفالح ىف حقلو ؼبا جاء ؟
قيمة اؼبطالعة الصف التكثيفي
Jumlah
Nilai Rata2

Nilai
Nilai
mutholaah Lisan
8,0
6,5
5,0
8,0
7,0
7,0
8,5
6,5
6,0
8,5
8,5
8,5
6,0
8,5
8,5
9,0
6,5
8,5
8,5
8,5
7,5
7,7

6,0
5,5
6,0
7,5
6,0
6,0
7,5
6,0
6,5
6,0
7,5
6,5
7,0
6,0
6,5
6,5
7,0
8,0
6,5
6,5
6,5
7,5

Nama

No
Ujian
M-182
M-183
M-184
M-185
M-186
M-187
M-188
M-189
M-190
M-191
M-192
M-193
M-194
M-195
M-196
M-197
M-198
M-199
M-200
M-201
M-202
M-203

urut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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انطالقا من تصنيف التقييم جملال الدراسة واؼبثال أعاله ،يبدو أن تقييم التعلم
باللغة العربية يف الصف التمديد قد مت وفقا ألىداف وخصائص اؼبادة.
ج .تحليل البيانات
ربليل البيانات ىو عملية تبحث بشكل منهجي عن البيانات اليت يتم اغبصول
عليها يف ىذا اجملال ،سواء من نتائج اؼبقابلة أو اؼبالحظة اؼبيدانية أو الوثائق ،من خالل
تنظيم البيانات إىل فئات ،مث وصفها إىل وحدات ،مث ذبميعها وترتيبها يف أمناط ،واختيار أي
منها مهم واليت سيتم تعلمها مث استنتاجها حبيث يسهل فهمها بالشخص واآلخرين.

20

بعد أن أجرى الباحثون أحباثًا يف الصف التمديد ،مستخدمُت عدة طرق ،حصلت
الباحثة أخَتاً على البيانات اليت ربتاجها الباحثة .وبناءً على البيانات البحثية اؼبقدمة يف
وقت سابق ،ستقوم الباحثة بعد ذلك بتحليل البيانات باستخدام طريقة نوعية حول تعليم
اللغة العربية يف الصف التمديد يف معهدة أصول الدين االسالمي اؼبتكامل بالمبنجأن
بنينجأىان المبونج اعبنوبية.
 .1نظام تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
عند االطالع على بيانات اؼبقابلة حول نظام تعليم اللغة العربية واجملاالت
اػبمسة لدراسة اللغة العربية اليت مت تدريسها يف الصف التمديد  ،يبدو أن تعليم اللغة
العربية ىناك قد جذب االنتباه إىل صبيع اؼبهارات اللغوية دبا يف ذلك اإلستماع ،والكالم،
20

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,
:Bandung: Alfabeta), 2010. Hlm. 335
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والكتابة .أيضا ،االنتباه إىل مكونات اللغة اليت تشمل على اؼبفردات والقواعد .االستماع
على سبيل اؼبثال ،يتعلم الطلبة يف ؾبال الدراسة االمالء ،اػبط والعربية .يف حُت أن
القراءة يف درس اؼبطالعة والعربية .و الكالم ىو يف درس اؼبطالعة ،احملفوظات والعربية .يف
الوقت نفسو ،يتم دراسة القواعد بشكل عام فقط يف ؾبال الدراسات العربية.
 .2أهداف تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
من التحليل أعاله ،ديكن مالحظة أنو من خالل إتقان ؾباالت الدراسة اػبمسة
اؼبذكورة أعاله ،يتم ذبهيز الطلبة جبميع عناصر اللغة العربية حبيث ديكن للطلبة الكالم
بشكل نشط بلغة مكتوبة وسلبية وف ًقا ؼبعايَت كفاءة اللغة العربية اليت درسها طلبة يف
اؼبدرسة الثانوية أصول الدين.
 .3تخطيط تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
جيب أن يكون اؼبعلم قبل القيام بالتعلم يف الفصل األول قادراً على تطوير برنامج
للتخطيط .مت تصميم برنامج التخطيط كشكل من أشكال تصميم األنشطة اليت يتعُت
على اؼبعلم تنفيذىا يف الفصل .جيب أن يكون ىذا وف ًقا للنظام التعليمي الذي حددتو
اؼبدرسة  ،باإلضافة إىل االضطرار إىل ضبط اؼبناىج الدراسية اؼبطبقة يف الفصل التكثيفي.
يتم إعداد برنامج التخطيط من قبل معلمي اللغة العربية  ،أي الربنامج السنوي وبرنامج
الفصل الدراسي واؼبخطط الدراسي وخطة الدرس اليت تشمل اؽبوية والكفاءات األساسية
والكفاءات األساسية وأىداف التعلم واؼبواد التعليمية واألساليب وخطوات التعلم واؼبوارد
 /اؼبواد  /أدوات التعلم واؼبؤشرات ومعايَت التقييم والتقييم.

93

استنادا إىل الوثائق وبيانات اؼبقابالت  ،جيادل الباحث بأن خطة التعلم اليت أعدىا
ً
مدرس اللغة العربية يف الفصل الدراسي اإلرشادي تتفق مع ما ذكره Masnur Muslich
بأن اػبطة جيب أن ربقق عدة أشياء لتحقيق القدرة على إعداد خطط التعلم .تستخدم
يف التقييم  ،يتم توجيو بعض اؼبؤشرات إىل طبسة جوانب (بدالً من أن تُسمى الكفاءات
الفرعية يف زبطيط التعلم) صياغة أىداف التعلم  ،واختيار اؼبواد وتنظيمها  ،واختيار
مصادر التعلم ووسائل اإلعالم  ،والسيناريوىات  /أنشطة التعلم  ،وتقييم نتائج التعلم.
ومع ذلك  ،فإن نتائج اؼبقابلة جعلت الباحث يعتقد أن مدرس اللغة العربية يف الفصل
التمهيدي يف إعداد خطة الدرس  ،مل يكن لديو إبداع ألن اؼبعلم قام بتغيَت خطة الدرس
اغبالية فقط  ،وليس ذبميعها بنفسو.
 .4مواد تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
مع مالحظة أنواع اللغة العربية اؼبذكورة أعاله ،فقد دعمت اؼبادة ربقيق أىداف
تعليم اللغة العربية ليتم ربقيقو يف الصف التمديد اؼبنفصل واؼبوحد .بشكل منفصل ،كل
مادة مقدمة ؽبا ربقيق أىداف كل ؾبال من ؾباالت الدراسة .يف حُت أن ىذه اؼبواد
تدعم الوحدة ربقيق أىداف التعليم بشكل عام.
 .5تنفيذ تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
إن تطبيق تعليم اللغة العربية يف الصف التمديد يتماشى مع النظرية اليت مت
فحصها يف الفصل الثاين  ،ألن التعلم يف الصف التمديد كان نظامياً جيداً ،كما يتضح
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من جدول الدرس اؼبنظم ألعضاء ىيئة التدريس اؼبؤىلُت  /اػبرباء يف ؾباالهتم وبنيتهم
التحتية .فبا يدعم ربقيق تعليم اللغة العربية.
 .6طريقة تدريس اللغة العربية في الصف التكثيفي
استناداً إىل البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من اؼبيدان البحث ،فإن طريقة
التعليم العربية اؼبستخدمة يف الصف التمديد متنوعة ومتوافقة مع النظرية .يتكيف
استخدام الطريقة مع كل ؾبال من ؾباالت الدراسة .اؼبوضوعات واألساليب التالية
تشمل ما يلي:
موضوع التعليم المطالعة
يتم تسليم ىذه اؼبواضيع من خالل طريقة تدريس الطالعة
باإلضافة إىل ذلك ،فإن الطريقة اؼبستخدمة قد مت تعديلها ؼبستوى الصعوبات
اؼبادية ،مثل طريقة التعليم اؼبطالعة  .وىكذا سبكن اؼبعلم من تطبيق مبدأ اؼبطابقة بُت
اؼبادة والطريقة ،ومستوى صعوبة اؼبادة ،ومستوى ذكاء الطلبة ومعرفة الطلبة.
 .7وسيلة تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
يف تعليم اللغة العربية ،فإن الصف التمديد اؼبستخدمة ىي اللوحات ،والكتيبات
اإلرشادية ،واألشياء اؼبوجودة حوؽبا ،واؼبنهاج التعليمي اػباص باؼبؤسسة كمرجع.
عند مشاىدهتا من الشرح أعاله ،ديكن القول أن وسيلة التعليم باللغة العربية يف
الصف التمديد تصنف على أهنا وسيلة مرئية ال تزال بسيطة للغاية ،على الرغم من أن
جودة تعليم اللغة العربية يف الصف التمديد ليست أدىن من غَتىا من درجات اؼبدرسة
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العالية اؼبتقدمة .ألن االختالف يف ىذا الصف يكمن يف تطبيق نظام التعليم العريب
اؼبستخدم.
 .8تقييم تعليم اللغة العربية في الصف التكثيفي
انطالقا من الوصف الوارد أعاله تقييم تعليم اللغة العربية يف الصف التمديد مت
القيام بو وفقا ألىداف وخصائص اؼبادة ،ألن االمتحان يتم إجراؤه يف فصل واحد
واألسئلة اليت مت اختبارىا تتكيف مع اؼبواد اليت مت نقلها ،حبيث ديكن أن تكون معروف
قدرة الطلبة على اؼبشاركة يف الدرس.
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الباب الخامس
استنتاجات واقتراحات وخاتمة
أ .االستنتاجات
وقد عرض الباحث مناقشة ادلشكلة وكذلك نتائج البحث .ىناك عدد من
األشياء اليت ميكن استخالصها يف االستنتاجات ادلتعلقة بالبحث مع عنوان تعليم
اللغة العربية لدى الطلبة الصف التكثيفي يف معهد أصول الدين اإلسالمي ادلتكامل
بالمباجنأن بينينجأىان كالياندا المبونج اجلنوبية .أما بالنسبة إىل االستنتاج الذي
ميكن أن يستخلصو الباحث بأن تعلم اللغة العربية يف الفصل التكثيفي  ،فقد
استوىف بشكل عام متطلبات كفاءة ادلعلم يف التعلم .لكن يف كفاءات التخطيط ،
إبداعا ألنو يف إعداد ادلعلم  ،قم
ويف إعداد خطط الدروس  ،يكون ادلعلمون أقل ً
فقط بنسخ اللصق من خطة الدرس احلالية  ،مث تعديلو وتعديلو يف رلال الدراسة اليت
مت تدريسها  ،وثانياً يف تنفيذ عملية التعلم اليت تتم وف ًقا خلطة ادلعلم مت إحرازه يف
برنامج التخطيط  ،وأخرياً يف تقييم ادلواد ادلستخدمة من قبل ادلعلم  ،مت تنفيذىا وف ًقا
ألىداف وخصائص ادلادة .حبيث ميكن حتقيق قدرة الطالب على متابعة الدروس.
مع التفاصيل التالية.
 .1برامج التخطيط اليت مت إعدادىا من قبل معلمي اللغة العربية يف الفصل التكثيفي ،
وىي إعداد الربامج السنوية وبرامج الفصل الدراسي وادلناىج وخطط تنفيذ التعلم.
ذات صلة بالفعل بادلعايري اليت وضعتها الوكالة الوطنية دلعايري التعليم  ،ألنو يف إعداده
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يتابع ادلعلم فقط ادلستندات ادلوجودة من مكتب التعليم وخاصة يف إعداد .RPP
إبداعا ألن ادلعلم رلرد نسخ ولصق وتغيري ما
حبيث ميكن تفسري أن إعداد ادلعلم أقل ً

ىو موجود بالفعل.

 .2إن تنفيذ تعلم اللغة العربية الذي قام بو مدرسو اللغة العربية يف الفصل التكثيفي
ىو جزء منو بالفعل وف ًقا دلؤشرات التعلم احملددة .مبا يف ذلك تقدمي الكفاءات
واألنشطة ادلخطط ذلا  ،وتطبيق اسًتاتيجيات التعلم  ،واستخدام ادلوارد التعليمية
ووسائل اإلعالم .ومع ذلك  ،ال تزال الوسائط ادلستخدمة يف فئة ملحق الفئة ادلرئية
بسيطة للغاية .على الرغم من ذلك  ،فإن جودة تعلم اللغة العربية جودة تعلم اللغة
العربية يف فصل التكثيفي ليست متخلفة عن غريىا من األكواخ األكثر تقدماً.
استنادا إىل حتليل نتائج الدراسة  ،ميكن االستنتاج أن مدرس اللغة العربية يف
.3
ً
تقييما للتعلم .يتم ذلك عن طريق استخدام تقنيات
الفصل التكثيفي قد أجرى ً
االختبار  ،سواء كانت اختبارات مكتوبة أو شفهية أو فعلية يف شكل اختبارات
يومية واختبارات هناية الفصل الدراسي واليت تشمل  4مهارات لغوية  ،كل من
االستماع والكتابة والقراءة والتحدث باللغة العربية
ب.االقتراحات
استناداً إىل النتائج اليت حصلت عليها الباحثة ،اقًتحت الباحثة ما يلي:
.1

جيب على ادلعلمني يف الصف التكثيفي استخدام وسيلة التعليم احلديثة حبيث
يكون التعليم العريب أكثر فعالية.
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.2
.3

قادرا على إنشاء وتطوير برنامج التخطيط اخلاص بو
جيب أن يكون ادلعلم ً
جيب ضبط الوقت على احلمل الدراسي لكل درس.

.4

ال ينبغي على ادلعلم أن يستبعد دقة الطلبة باللغة العربية وفقا للقواعد ،على
الرغم من عدم وجود درس زلدد من علم النحو والصرف.

ج .الخاتمة
احلمد هلل رب العادلني ،بإذن اهلل سبحانو وتعاىل .ويصاحب ذلك جبهود
الباحثة لتكريس كل القدرات ،العقل ،الطاقة ،الوقت وادلال حىت تكتمل كتابة ىذه
األطروحةالرسالة العلمية .تدرك الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية ال تزال بعيدة عن
الكمال .ومع ذلك ،تأمل الباحثة أن تكون ىذه الرسالة العلمية مفيدة للقراء ،ال
سيما تلك ادلتعلقة بتعلم اللغة العربية يف الصف التكثيفي يف ادلدرسة العالية أصول
الدين .تتوقع الباحثة اقًتاحات بنّاءة وانتقادات من القراء لتحسني ىذه الرسالة
العلمية .عالوة على ذلك ،تشكر الباحثة مجيع األطراف الذين ساعدوا يف عملية
إعداد ىذه الرسالة العلمية من البداية وحىت النهاية ،دون أن يكونوا قادرين على
تذكر الباحثة واحدا تلو اآلخر .عسى اهلل سبحانو وتعاىل يرضى ،مبا فعلنا أو ما
نفعلو وسوف نفعل .امني يا رب العادلني.
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