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 األول الباب

 التمهيد

 

 البحث خلفية .أ

وىو احملاولة اليت يعملها  ”Instruction“التعليم مصطلح مًتجم من 
والعنصر األىم من التعليم ىو  ادلعلم أو ادلدرس لتعليم ادلتعلم أو جلعل ادلتعلم يتعلم،

ومصطلقة التعليم  1عاملة ي ن ادلعلم وادلتعلم لتقيي  األىدا  احملدةة ادل إنشاء
ميكن تعريفها على نطاق واسع على أنو عملية التفاعل ي ن مكونات نظام التعليم 
هبد  حتيي  نتائج التعلم  وىذا يعين أن التعليم ىو عملية ادلعامالت )إلعطاء 

ادلعلم، وادلتعلم، وأىدا   ي ن مكونات نظام التعليم، وىي يعضها البعض متباةلًة(
التعليم، وادلواة التعليمية، ووسائل التعليم، واألةوات واإلجراءات والعمليات التعليمية 

2والتيوًن من أجل حتيي  شامل تغيري يف نفس ادلتعلم ن 
 

( يأن ىناك مخس مكونات أساسية يف نظام 9002ويعرب فطاين وريانا )
التعليم، وىي: أىدا  التعليم، وادلواة التعليمية، واسًتاجتية أو طريية التعليم، 

.والوسائل التعليمية، وتيوًن التعليم
3

 

 والوحدة السالمة تشكل ادلكونات ىذه من واحد فلكل كنظام، والتعليم

 البعض يعضها وتؤثر تعمل واليت البعض، يعضها مع ادلكونات وتتفاعل الكاملة،

 التعليمية األىدا  إىل رجعت التعليمية ادلواة حتديد يف ادلثال، سبيل على ينشاط
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 وسائل تدعمها اليت ادلوافية الطريية ياستخدام ادلواة إلياء كيفية وكذلك ادلرسومة،

 ادلورةة وادلواة التعليم، أىدا  إىل فأشري التعليم تيوًن حتديد ويف ادلناسبة، التعليم

 وتعتمد تًتايط ادلكونات فتلك ادلستخدمة، الطريية أو التعليم وسائل

(Interdependensi ) تتداخلو  (Interpenetrasi) البعض يعضها متباةلة.
4 

ميكن أن يفهم التعليم كالنظام الذي يعمل مبكوناتو اليت ترتبط يعضها 
ويكمل كل جزأ اجلزأ اآلخر، و إذا حدث أي خلل يف مكون البعض يشكل وظيفي 

فجميع كنظام  ياعتبارهو  5ظام انعكس ىذا اخللل على النظام كلو،من ادلكونات للن
وصلاح  عناصره اليت تشكل النظام لديها شليزة وىي اعتماة الذي موجو لتقيي  اذلد 

م ىو النجاح يف حتيي  األىدا  التعليمية، ويعد ذلك، من الذي يتوقَّع أن النظا
حيي  ىذا اذلد ؟ من الذي يتوقَّع أن حيي  ىذا اذلد  ىو ادلتعلم كفاعل التعلم 

6ولذلك اذلد  الرئيسي من نطلم التعليم ىو صلاح ادلتعلم يف حتيي  األىدا  
 

ومن الشرح الساي  فأىدا  التعليم ىي ادلكون اليت ذلا وظيفة ىامة جدا 
قلب يف أجهزة جسم اإلنسان   و ىل و يادليارنة فاذلد  مثل . يف نظام التعليم

وانطالقا شلا سب  ميكن أن ييال، ون قلب؟ فطبعا ال  يوجد الناس الذين يعيشون يد
سو  حتدث عملية التعليم عندما تكون األىدا  التعليمية لتقيييها، ولذلك 
العملية التعليمية كأنشطة مستهدفة فكل أشياء يعملها ادلعّلم ن والطالب جيب أن 

  والطالب جلميع أنشطة ادلعلم نرايطة توجو لتقيي  األىدا  احملدةةة  فاألىدا  

                                                           
4
 Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 147. 

: نايلس) ميالة ،"للمنهتج النفسية األسس ادلناىج يف البقث و النظرية" عرفات، ماىر  5

 .4. ص ،(2009 الوطنية، النجاح جامعة

6
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,  

(Jakarta: Prenada Media Group، 2011), hlm. 6. 



3 

أمهية األىدا  يف العملية التعليمية  .وأىدا  التعليم فلسفيا نفس أىدا  احلياة 7
رمبا ال أىدا  التعليم لألشخاص الذين  .نفس أمهية التعليم يف العملية احليوية

( ةون أىدا  واضقة 3296:91كما قال ةيفيس )ليست ذلم أىدا  احلياة   
8فكل التخطيط ىو مثل احللم الذي ال ميكن الييام يو 

 

أساسيا، أىدا  التعليم ىو التغيري ادلطلوب واحملاول من خالل عملية 
. التعليم يف رلال سلوك الفرة سواء كان يف احلياة اخلاصة واحلياة العامة والطبيعة حولو

من كل أفكار  وأىدا  التعليم ىو مشكلة أساسية يف األنشطة التعليمية وجوىر
ويالتايل فإن أىدا  التعليم ىو عامل مهم جدا وحتدة مسار األنشطة  .الًتيوية

ادلارميبا ىناك أريع وظائف ة  نظرا ألمهية أىدا  التعليم، فيذكر أمحد  التعليمية 
الثاين، ذلا وظيفة لتوجيو احملاولة  . أىدا  التعليم  أوال، ذلا وظيفة إلهناء احملاولة

الرايعة، ذلا وظيفة . ا وظيفة كنيطة االنطالق لتقيي  أىدا  أخرىالثالث، ذل
9إىل تلك احملاولة إلعطاء الييمة 

 

يية الدولية وزير الًت  قانونوفيا دلعيار عملية التعليم ادلسّجل يف 
(Permendiknas رقم )فأىدا  التعليم تصف عملية التعليم 2007سنة  41 ،

األىدا  و نتيجتو اليت ترجى أن حيصل عليها الطالب وفيا للكفاءات األساسية  
لكل وحدة الًتيية جتب أن تشري لتقيي  أىدا  الًتيية الوطنية، كما قررت احلكومة 

يشأن نظام التعليم الوطين يف  9001لسنة 90ة رقم يف قوان ن اجلمهورية اإلندونيسي
أىدا  الًتيية الوطنية هتد  لتطوير إمكانات الطالب ليصبقوا  "، وىي 1فصل 
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رجال مؤمنا وخائفا من اهلل سبقانو وتعاىل، وذلم أخالق حسنة وصقية ومعرفة 
 الكوقال عمر مح " ومهارة وإيداعية ومستيلة ، وتصبقوا رجال ةمييراطيا ومسؤوال

يف كتايو "ادلنهج و التعليم" أنو قال "يف نطاق أوسع، فادلنهج ىو أةاة تعليمية لتنمية 
ويوفر ادلنهج فرصة كبرية للطالب لتجرية عملية الًتيية و التعليم ية ادلوارة البشرية اجلوة

10لتقيي  أىدا  الًتيية الوطنية وادلوارة البشرية اجلوةية" 
 

ال ميكن أن يستوعب الطالب ادلواة الدراسية ةون تعلمها، سواء كان 
تعلمها ذاتيا أو من خالل ادلعلم ن  عملية أو نشاط ةراسة ماةة حيدث يف وقت 

لتدريس( و من كلمة التعليم أو التدريس فنشأت ادلصطلقة التعليم والتعلم )ا
"األىدا  التعليمية" و ىي األىدا  اليت تصف ادلعرفة واليدرات وادلهارات ، 
وادلواقف اليت جيب أن تكون شللوكة من قبل الطالب كنتيجة من نتائج التعليم 

11ومعرب من حيث السلوك اليت دتكن مالحظتها و قياسها
. 

وأىدا  التعليم لكل ةرس ىي اشتياق من األىدا  ادلؤسسية وأىدا  
الًتيية الوطنية  فاألىدا  من التعليم اليت تبدأ من أىدا  الًتيية الوطنية حىت 

مزيد من التفصيل و أىدا  التعليم لكل ةرس ال تزلن رلرةة ومفهومية، وحتتاج إىل 
التفعيل يف شكل أغراض التعليم  أغراض التعليم أشد تفعيلي من األىدا  األخرى، 

من أىدا  التعليم  ةأغراض التعليم نوع من أىدا  العليم لكل ةرس وىي مشتي
لكل ةرس، اليت ستقي  من كل أنشطة التعليم من كل ةرس، ي ن أغراض التعليم 

أن تكونا مالءمة )التماسك( حىت حتيي  أغراض  وأىدا  التعليم لكل ةرس جيب
التعليم يصّور حتيي  أىدا  التعليم لكل ةرس كامال  وحتيي  أغراض التعليم من 
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مجيع الدروس أو من يرنامج ةراسي يعكس حتيي  أىدا  التعليم لكل ةرس 
12واألىدا  ادلؤسسية 

  

 قانون وزير الشؤون الدينيةأىدا  تعليم ةرس اللغة  العريية يف وقد ثبتت 

13وىي 9002سنة  9رقم 
: 

تطوير اليدرة على االتصال ياللغة العريية، سواء كانت شفهية أو مكتوية وىي   3
 ي  االستماع والكالم واليراءة  والكتاية حتتوي على أريع مهارات لغوية ، ى

من اللغات األجنبية تكون أةاة أساسية كلغة تنمية الوعي يأمهية اللغة العريية    9
 للتعلم، وال سيما يف ةراسة مصاةر التعاليم اإلسالمية 

تطوير فهم الًتايط ي ن اللغة والثيافة وتوسيع آفاق الثيافة  ويالتايل، من ادلتوقع   1
 أنفسهم يف الثيافات ادلتنّوعة  ي ن الثيافات ومشاركةللطالب نظر  ونأن يك

على الكفائات اليت جيب السايية فتقّدة أىدا  تعليم ةرس اللغة العريية 
   يعد أن ينتهوا من ةراسة ىذا الدرس  أن يستوعبوىاعلى الطالب 

وعلى الرغم من أن اللغة العريية قد اعتيد ادلسلمون مثل لغة الكتاب 
 أن ينهي يعد .ادليدس، اتضح أن اإلميان ليس لديها تأثري كبري على نتائج التعلم

إصلاز أىدا  التعليم ما زال يعيدا عما يرجى  ف ,الطالب ةراستهم ىذا الدرس
وجرى سنوات اشتكاء تعليم العريية، وخاصة فيما يتعل  صلاحها ال يزال يعيدا عن 

التعليم مع رلموعة متنوعة من احملاولة،  التوقعات  وقد دتت زلاولة لتقس ن نوعية
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ولكن اجلواب كان ال يزال يعيدا عن كافية  وتوضيح ىذه الظرو  أن تعليم اللغة 
 العريية ال تزال تواجو مشاكل سلتلفة اليت جيب أن ينظر حلها ياستمرار 

، أي فشل اوفشل حتيي  أىدا  التعليم عاةة ما يعترب خطأ يشري 
 . أو نيصان اىتمام الطالب، وىذا حيتاج إىل مزيد من الدراسة ادلعلم ن يف التدريس

ميكن أن يكون الفشل أيضا يسبب عوامل أخرى ، مثل عوامل ختطيط التعليم 
شلا يذكر ساييا أن نظام التعليم لديو مخس مكونات مًتايطة ي ن  . )ادلنهج الدراسي(
ىدا  التعليم ادلواة فتقدة أ . وأىدا  التعليم ىي العنصر األىمّ  . يعضها لبعض

التعليمية اليت ميكن تعلمها  وكيفية عملية التعليم ) استخدام طرق ووسائل التعليم ( 
وما حيتاج إىل التيوًن فتقديد مجيع مكونات تعليم توجو لتقيي  أىدا  التليم 

أىدا  و  إشارة أن تعليم اللغة العريية ال يناسب مع أىدا  ةرسو،   وىناكادلرجوة
كل ةرس تصور يف معايري زلتوى التعليم لكل ةرس  وفيا دلوقع ويب وزارة التعليم ل

الًتيية والثيافة تشتمل معايري زلتوى التعليم على رلال مواة التعليم األةىن وةرجة 
و  14الكفاءة األةىن لتقيي  كفاءات ادلتخرج ن األةىن يف مرحلة ونوع الًتيية ادلعينة 

وتلك  9002سنة  9رقم  قانون وزير الشؤون الدينيةيرة معيار تعليم اللغة العريية يف 
وعلى ادلعلم أن الكفاءات األةىن تصور يف معايري الكفاءات والكفاءات األساسية  

يواف  مكونات التعليم يأىدافو اليت مفصلة يف معايري الكفاءات والكفاءات 
 األساسية 

ادلعلم جيب أن يواف  الوسائل التعليمية ادلستخدمة مع  :على سبيل ادلثال
الكفاءات ادلرجوة يف معايري الكفاءة والكفاءات األساسية، إذا الكفاءات ادلرجوة 
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تناسب إذا كانت وسائل التعليم ادلستخدمة ىي وسائل التعليم ماىرة اليراءة فال 
 ادلسموعة، وكذلك يف اختيار الطريية اليت ستستخدم، واختيار ادلواة والتيييم 

ولكن وجدت الباحثة يف ادليدان أن كثري من ادلعلم ن الذين ال يهتمون 
( LKSب )هبذه األحوال وكثري منهم الذين يستخدمون ويعتمدون ورقة عمل الطال

(، LKSفيط يف التعليم، وتيدًن التعليم على ما ىو يوجد يف ورقة عمل الطالب )
وأحيانا ليس لديهم اجلهد دلناسبة مكونات التعليم مع الكفاءات ادلتوقعة  وما 
وجدت الباحثة غالبا يف ادليدان ىو يستخدم ادلعلم اختبارا حتريريا لتيوًن مهارة 

ن الكالم تعبري شفوي ليس حتريريا، ال يواف  االختبار الكالم، مع أن عرفنا مجيعا أ
التقريري لتيوًن مهارة الكالم ألنو ال يستطيع أن يييس ىذه ادلهارة كامال، نوع 
التيوًن الذي ال يناسب يالكفاءات ادلرجوة ال يستطيع أن يييس استيعاب الكفاءات 

كتشافات اليت تب ن اليت عّلم ادلعلم  وىذ االكتشا  الذي وجدتو الباحثة من اال 
االختالل يف عملية التعليم  وتصميم مكونات التعليم اليت تناسب مبعايري الكفاءات 
والكفاءات األساسية يساعد حتيي  األىدا  ادلرجوة )ألهنما صورتان من أىدا  
التعليم لكل ةرس( ، وان مناسبة مكونات التعليم مبعايري الكفاءات والكفاءات 

قيي  أىدا  التعليم ادلرجوة ميكن صعوية حتيييها  و ميكن األساسية منخفض فت
الباحثة أن تلخص من ىذا احلال يعين لتقيي  أىدا  التعليم ادلرجوة ، ينبغي أن 
يناسب تعليم اللغة العريية يأىدافو )معايري الكفاءات والكفاءات األساسية( يف 

   ًن تصنيع ادلواة واختيار ادلواة والوسائل التعليمية و التيو 

فمدرسة نور اذلدى مدرسة من ادلدارس اليت جتعل ةرس اللغة العريية ةرسا 
من الدروس فيها، وجاذيية ىذه ادلدرسة ىي تعليم ةروس العلوم الدينية فيها، ةرس 
اللغة العريية أيضا، لذا صلاح تعليم الطالب يف تلك الدروس ما ىو أشد متوقعا من 

ة العريية مل يستطيع على األةاء يتوقعاهتم  وينبغي قبل األياء، لكن إصلاز تعليم اللغ
حبث مشكالت فشل اإلصلاز يف ىذه ادلدرسة وحلو، فهل ميكن تعليم اللغة العريية 
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يف ىذه ادلدرسة ال تناسب يأىدافو )ينطر اىل مكوناتو( حيت يسبب فشل اصلاز 
 الطالب؟

"تعليم اللغة  انوانطالقا من ادلشكلة السايية، فإن الباحثة تيًتح حبثا يعنو 
اإلسالمية  كايل ووصلو قدس)ةراسة حتليلية  الثانوية "العريية يف مدرسة "نور اذلدى
 ".عن مناسبة التعليم يأىدافو(

 المسألة تحديد .ب

 :ومها ادلسألة، حتديدي الباحثة فقدةت السايية، البقث خلفية شرح على واسناةا

 اإلسالمية؟ الثانوية "ذلدىاللغة العريية يف مدرسة "نور ا كيف تعليم  3

ىدافو اإلسالمية يأ الثانوية "اللغة يف مدرسة "نور اذلدى ىل يناسب تعليم  9
 ؟9002سنة  9رقم   قانون وزير الشؤون الدينية حسب

 وفوائده البحث أهداف .ج

 أىدا  البقث  3

مناسبة تعليم  دلعرفةوفيا خللفية البقث فأىد  ىذا البقث ىي 
اإلسالمية كايل ووصلو قدس  الثانوية „نور اذلدى‟مدرسة  اللغة العريية يف

 9002سنة  9رقم   قانون وزير الشؤون الدينيةيف لكل ةرس يأىدافو 
 فوائد البقث  9

ترجو الباحث  أن ىذا البقث ليس حبثا الذي جيب قيامو الباحثة 
،يل ترجو الباحثة ىذا البقث ينفع جلميع  وظيفة ةرجة الليسنسإلكمال 

 .مديري الًتيية واجملتمع العامو ألطرا  من الًتيوي ن ا

 ة  من الناحيةيييتطبالنظرية وال الناحية من وذلذا البقث منافع

ما مكونات التعليم اليت تناسب  النظرية، فإن ىذا البقث ييدم معلومات حول
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 ا دىإىل األ تقيي اليت يتوسل هبا ادلعلم لل تعليم اللغة العريية وما يتعل  يوي
 .افودمناسبة التعليم يأىوييدم ادلعلومات عن أمهية  .ادلنشوةة

ية، ادلنافع ادلرجوة من ىذا البقث ترجع إىل مكان تطبييمن الناحية ال
 س وإىلدكايل ووصلو قالثانوية اإلسالمية  " ىدنور اذلىذا البقث وىو مدرسة "

 ىذا البقث  ياحثةنفس 

اقًتاحية وتيوميية لتقس ن  ةامواأن تكون نتائج ىذا البقث : للمدرسة (أ 
الثانوية اإلسالمية كايل „نور اذلدى‟مدرسة  نوعية تعليم اللغة العريية يف

حىت جيد ادلتعلم التعليم ادلثايل لكي يستطيعوا أن حيييوا  ووصلو قدس
 أىدا  التعليم ادلرسومة

ولنفس الباحثة، عسى أن يعطي ىذا البقث زياةة النظر ويتطور : للباحثة (ب 
 فس الباحثة تطورا جيدا و يصبح الباحثة أكثر احًتافا يف رلال الًتييةن

تربع األفكار حول تصّور تعليم اللغة العريية : للتربويينوالمجتمعالعام (ج 
ىدا  الًتيوية ميكن ادلتعلمون األادلثايل وادلناسب يأىدافو لكل ةرس لكي 

 .من ةراستهم ء الطالبحتيييها يعد انتها


