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 الباب الثاني
 2228سنة  2رقم  الدينية الشؤون وزير سب قانونحتعليم اللغة العربية وأهدافه 

 الهيكل النظري .أ 
 تعليم اللغة العربية .1

، وعّلمو تعليمًا مبعٌت جعلو «عّلم»التعليم لغة: ىو مصدر للفعل 
يعَلم، وَعِلم الشيء أي عرفو وتيقنو. والتعليم مصطلحاً ىو التدريس وىو مقابل 

فالتعليم عند صاحل عبد العزيز و عبد  للتعلم. إذ نقول: علمتو العلم فتعلم.
وليست  فيحصلها التلميذ، ادلدرس يقدمها الىت بادلعرفة العزيز عبد اجمليد زلدود

حيا تو  يف الفرد منها واستفاد فعال إذاإستخدمت قوة ىي وامنا قوة دائما ادلعرفة
 1وسلوكو.

إن التعليم عملية تفاعل مستمر بُت ادلعلم و ادلتعلم، تتطلب من كل  
منهما أدوارا ديارسها من أجل حتقيق أىداف زلّددة، باعتبار أن التعليم عملية 

 2ىادفة و منظمة.
واللغة العربية ىي رلموعة من الرموز ادلتمثلة يف احلروف اذلجائية  

العربية اليت يستند على نطق واحد منها أو أكثر أصوات معينة، تعطي دالالت 
وز اخلاصة هبا. و ىي يدرمها من يفهم ىذه اللغة، فاللغة العريبة رلموعة من الرم
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متفرعة إىل: القواعد النحوية والصرفية والبالغية واإلمالئية واخلط والتعبَت 
 3الشفهي والكتايب والقراءة واحملفوظات والنصوص األدبية.

ادلعلم ادلتعلم عادلا عما يعلم من  إذن تعليم اللغة العربيو ىو أن جيعل 
مواد درس اللغة العربية وىو يهدف إىل حتقيق أىداف معينة وديارس بالطريقة 

 وينمو قدرة ادلتعلم على مهارات اللغة العربية.
وقد اتفق العديد من الًتبويُت على ادلراحل اليت ينبغي أن ديارسها  

 ل يف:ادلعلم يف عملية التعليم وىي ثالث مراحل تتمث
 مرحلة التخطيط: التخطيط واإلعداد لدرس اللغة العربية (أ 

وختطيط تعليم اللغة العربية يعٍت أن يضع ادلعلم خطة مبدئية 
ومنظم وىادفة حيدد فيها األىداف السلوكية اليت ينشد بلوغها يف سلوك 
تالميذه والتدابَت األساليب واإلجراءات اليت سيتخذىا أثناء تنفيذ دروس 

العربية، والوسائل واألنشطة التعليمية الالزمة، واليت يسعى من خالذلا  اللغة
 أىل حتقيق أىداف التعليم ادلرسومة

 4وما حيتاج أن خيطط يف مرحلة التخطيط ىو:
ف التعليم لكل موضوع حتديد وصياغة األىداف السلوكية أو أىدا (0

 من الدرس
تقوًن ما قبل التعليم، لتحديد خربات التالميذ السابقة، ومستوى  (2

 منوىم العقلي
 حتديد ادلواد والوسائل التعليمية ادلتاحة للتعليم (3
 حتليل احملتوى التعليمي للدرس وحتديده (4
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 تصميم طريقة أو اسًتاتيجية حتقيق األىداف (5
 أساليب تقوًن نتائج التعليماختيار وتصميم  (6

وىناك عدة الربامج اليت جيب أن يستعدىا ادلعلم يف عملية 
ختطيط للتعليم، وىو برنامج تصميم توزيع الوقت، وبرنامج سنوي، 

و الربنامج اليومي  (Silabus) وبرنامج فصل دراسي، و سلطط الدراسي
 5 .(RPP)أو سلطط تنفيذ التعليم 

 مرحلة التنفيذ: تنفيذ درس اللغة العربية (ب 
تنفيذ درس اللغة العربية يعٍت ترمجة وتطبيق اخلطة ادلكتوبة يف 
مرحلة اإلعداد تطبيقا فعليا داخل حجرة الصف، والًتبويون وصفوا ىذه 

دلعلم مبحاولة تطبيق خطة التعليم واقعيا يف ادلرحلة ادلرحلة اليت يقوم فيها ا
الصف الدراسُت وذلك بتفاعلو واتصالو اإلنساين مع تالميذه، ويتم من 
خالذلا تعلم القدرات وادلهارات وادلعارف اليت تنص عليها األىداف 
السلوكية بشكل خاص وأىداف التعليم لكل درس بشكل عام، ويستعمل 

علومات وادلباد  والوسائل اليت اقًتحها يف ادلعلم يف ىذه ادلرحلة معظم ادل
مرحلة التحطيط السابقة، وجيب أال تستغرق مرحلة النتفيذ زمن احلصة  

ومرحلة تنفيذ التعليم ىي مرحلة  6كلو، بل ينبغي أن يتبقى وقت للتقوًن.
من مجيع عماية مرحلة التخطيط، ألن فيها حتدث عملية نقل رئيسية 

 العلوم من ادلعلم إىل ادلتعلم.
 مرحلة التقوًن: تقوًن درس اللغة العربية (ج 
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إن التقوًن عملية ذات أمهية كبَتة يف اجملال الًتبوي وىي كما 
وصفها الًتبويون عملية مستمرة تبدأ قبل التدريس وتسَت معو خطوة 

يص نقاط القوة ونقاط الضعف يف جوانب التعلم والتعليم، خطوة، لتشخ
 .بغية اقًتاح احللول اليت تصحح ادلسار

والتقوًن مبعناه العام عملية تشخيصية عالجية وقائية تستهدف 
الكشف عن مواطن القوة والضعف يف التعليم، بقصد حتسُت العملية 

ملية احلصول  على التعليمية وتطويرىا مبا حيقق األىداف ادلنشودة، وىو ع
ادلعلومات والبيانات واستخدامها يف التواصل أىل أحكام تستخدم يف احتاذ 

 7القرارات.
أربع عناصر أو مكونات يف  تومن ثالث مراحل سابقة وجد 

ية وطريقة التعليم ووسائل التعليم والتقوًن. ادلواد التعليمو التعليم وىي األىداف 
وعلى  8وإذا نظرنا للغة وجدنا أهنا فنون أربعة: استماع وكالم وقراءة وكتابة.

 يعّلم ادلتعلَم. خَتة بأي مهارة ادلعلم أن يناسب ثالث عناصر التعليم األ
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سنة  2الدينية رقم  الشؤون وزير قانونأىداف تعليم اللغة العربية لكل درس يف  .2
2008 

 مفهوم أىداف التعليم . أ
 ىو اذلدف الوجيز دلعجم وفقا اذلدف، من مجع األىداف

 9.وضلوىا السهام إليو توجو الغرض
 االنتباه مركز ويكون شخص دلنشوده النهائي ادلوعد ىو اذلدف

 واإلرادة العليا ادلثل على حتتوي األىداف ويف. اجلهد خالل من لتحقيقو
 ىاما دورا يلعب اذلدف10 .لتحقيقو مركزة جهود إعداد يف وكذلك والنية،
 لديو كان إذا احلياة يف ناجحا ادلرء يكون سوف حال، كل حتقيق يف

 حتقيق كيفية على وإرشادا توجيها ادلرء يعطي اذلدف احلياة، يف ىدف
 مدى دلعرفة األىداف، إىل حيتاج التعليم تنفيذ يف ادلعلم وكذلك ىدفو
 .جرى قد الذي التعليم صلاح

 يعلمو جعلو وىو ،"عّلم" الفعل من ادلصدر اسم ىو التعليم و
 بعملية ادلتطابقة العملية ىو اصطالحا فالتعليم 11.فتعلم عّلمتو يقال
 حدوث لكي التعليم عملية كمهندس ادلعلم عملها التدريس أو التعليم
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 جلعل احملاولة أو السعي ىو التعليم من األخر والتعريف 12.التعّلم عملية
 13.ادلتعلم لتعليم العملية أو يتعلم ادلتعلم

 ادلثل على حيتوي الذي النهائي ادلوعد ىي التعليم فأىداف
 العليم عملية كيفية عن وتوجيها إرشادا تعطي وىي والنية واإلرادة العليا

 يقام دلاذا علة ألهنا ليمالتع أىداف التعليم نتيجة تصور أن وجيب وتنفيذىا
 .التعليم

 ىو اذلدف فإن ولذلك. اذلدف على ادلدرك النشاط ىو التعليم
 توجيهات يعطي ليس ىو و التعليم، عملية يف ادلهمة األشياء من شيء
 اختيار يف أيضا زلددا حكما يعطي بل فقط، العملية تذىب أين إىل

 14.مالتعلي عملية يف التقوًن وأدوات والطرق ادلواد،
 سلوك التعليم أىداف أن ختلص أن ديكن السابقة األراء ومن

 عملية يف مهم شيئ وىي تعلمو، كنتيجة ادلتعلم حتقيقها مراد ومهارة
 .العليم مكونات وحتديد الختيار مبدأ ألهنا التعليم

سنة  2اللغة العربية حسب قانون وزير الشؤون الدينية رقم  أىداف تعليم . ب
2008 

فأىداف التعليم لكل درس ىي األىداف اليت يتعُت حتقيقها 
حبلول أي درس من الدروس يف مؤسسة معينة. وىذا يعٍت أن يتم حتقيق 

وأىداف  .معُت القدرة من قبل الطالب بعد أن أكمل برنامج درس
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 Zainal Asril, Paduan Micro Teaching, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008),  hlm. 20. 

13
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 32. 

14
 B. Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 1990), cet. 2, hlm. 18. 
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التعليم لكل درس ىي اذلدف اليت جيب حتقيقها يف أي درس من الدروس 
،15  

وأىداف تعليم درس للغة العربية تصور ادلؤىالت اليت جيب أن 
تكون شللوكة من قبل الطالب بعد أن ينهي ىذا الدرس يف  مرحلة 

 لتحقيق اذلدف ىي أىداف التعليم لكل درس أساسيا معينة، درسةمو 
 قادرة تكون أن جيب أىداف التعليم لكل درس فكل األىداف ادلؤسسية.

 16.ادلؤسسية األىداف لتحقيق وتوجيهها ادلؤسسية األىداف دعم على
سنة  24و 23و 22وزير الًتبية الوطنية رقم  قانونىل اسنادا إ

على معايَت زلتوى التعليم ومعايَت كفاءة ادلتخرجُت وتنفيذىا، مث  2006
تؤذن وزارة الدينية لتوفَت قواعد الًتبية اإلسالمية يف ادلدارس االبتدائية 

دينية اإلسالمية، وادلدرسة ادلتوسطة وادلدرسة الثانوية لتطوير دروس العلوم ال
(PAI)   خيرج وزير 2008من مايو  6ودرس اللغة العربية. ويف تاريخ 
 زلتوى ومعايَت ادلتخرجُت كفاءة معايَت بشأن القانون  الدينية الشؤون
 العلوم دروس العربية اللغة ودرس  (PAI) الدينية العلوم دروس تعليم
  17.العربية اللغة ودرس  (PAI) الدينية

أىداف التعليم لكل درس للغة وقد ذكرت سابقا أن ثبتت 
 ضا، وىي:أي 2008سنة  2رقم  الدينية  الشؤون وزير قانونالعربية يف 
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 Tim Pengembang MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, hlm. 47. 

16
 WinaSanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, 

hlm. 125. 

17
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Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan 
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تطوير القدرة على االتصال باللغة العربية، سواء كانت شفهية أو  .أ 
مكتوبة وىي حتتوي على أربع مهارات لغوية ، ىي  االستماع 

 والكالم والقراءة  والكتابة.
من اللغات األجنبية تكون أداة كلغة تنمية الوعي بأمهية اللغة العربية   .ب 

 سة مصادر التعاليم اإلسالمية.أساسية للتعلم، وال سيما يف درا
تطوير فهم الًتابط بُت اللغة والثقافة وتوسيع آفاق الثقافة. وبالتايل،  .ج 

بُت الثقافات ومشاركة أنفسهم يف للطالب نظر من ادلتوقع أن يكون 
 الثقافات ادلتنّوعة.

على الكفائات السابقة فتحّدد أىداف تعليم درس اللغة العربية 
بعد أن ينهوا الدراسة ىذا الدرس.  أن يستوعبوىاالب اليت جيب على الط

وللمعلمُت فهم أىداف التعليم لكل درس اليت يتم تدريسها يف مدرس 
ألن من خالل فهم أىداف التعليم لكل درس ، سوف  خاص ىو مهم،

 تساعد يف صياغة أىداف تعليم موضوع أو موضوع فرعي لتعليمو
، وضعت األىداف (KTSP)وفقا دلنهج مرحلة وحدة التعليم  

اليت جيب حتقيقها من قبل الطالب يف شكل الكفاءة. الكفاءة ىو مزيج 
من ادلعرفة، وادلهارات ، والقيم، والسلوك تنعكس يف العادة من التفكَت 

 18والعمل. وتصنف الكفاءات إىل ثالثة أنواع:
 فاءة ادلتخرجُت معيار ك .أ 

الكفاءة من ادلتخرجُت ىو حد القدرة األدىن اليت يتعُت 
حتقيقها حبلول ادلتعلمُت بعد إتباعهم التعليم يف مرحلة أو وحدة تربية 

مدرسة االبتدائية، و    معينة. على سبيل ادلثال، كفاءة  متخرجي
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 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, hlm. 134-137. 
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مدرسة   مدرسة ادلتوسطة، و كفاءة  متخرجي  كفاءة  متخرجي
 الثانوية

 معيار الكفاءة  .ب 
معيار الكفاءة ىو حد تأىيل القدرة األدىن من ادلتعلمُت 
اليت تصف اكتساب ادلعارف والسلوك و ادلهارات اليت يتوقع حتقيقو  

 يف كل فصل أو مستوى الدراسي يف درس معُت.
 الكفاءات األساسية .ج 

الكفاءات األساسية ىي احلد األدىن من عدد القدرات 
ازىا ادلتعلمُت يف إتقان مفهوم أو موضوع مقدم يف اليت جيب إصل

الفصل الدراسي يف مرحلة تعليم خاصة. وبالتايل إن لكل درس كان 
بعض الكفاءات األساسية اليت يتعُت حتقيقها كمعيار إصلاز معيار 

 الكفاءة.
 يف صوغت اليت التعليم كأىداف األساسية الكفاءات

 فإن ، ولذلك. إصلازىا قياس يف صعوبة تزال ال العامة السلوك شكل
 يصف أن ىو التخطيط مرحلة برامج تطوير يف ادلعلم وظائف

 التعليم إصلاز مؤشر و. التعليم إصلاز مؤشر إىل األساسية الكفاءات
 .األساسية الكفاءات حتقيق يف النجاح معايَت يكون ىذا
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 الدراسات السابقة .ب 
 " الباحثة دراسات تناقش عنجتد ال بعد إجراء درس للدراسات السابقة، 

تعليم اللغة العربية )دراسة حتليلية عن مناسبة التعليم بأىدافو لكل درس(". مل جتد 
التعليم بأىدافو. مع أن ال توجد الدراسات  ا يبحث يف مناسبةالباحثة حبثا زلدد

ادلماثلة مع البحث الذي جتريو الباحثة، ولكن وجدت الباحثة بعض الدراسات اليت 
ذات صلة ذلذا البحث. و كما يلي ىي الدراسات السابقة اليت ىي ذات صلة ىي 

 ذلذا البحث:
الرسالة بعنوان "حتليل مناسبة مشولية ادلواد يف ادلواد التعليمية بالكفاءات  .أ 

االساسية يف كتاب األحياء دلدرسة ادلتوسطة احلكومية". والكاتبة ذلذه الرسالة 
رجة من كلية تدريس الرياضيات والعلوم الطبيعية ىي ويتا نور األندرييايت متخ

. ويبحث ىذا البحث مناسبة ادلواد 2013يف جامعة الًتبية األندونيسية لسنة 
التعليمية الواردة يف كتاب األحياء دلدرسة ادلتوسطة احلكومية بالكفاءات 
األساسية. وتدل نتيجة ىذا البحث على أن الكتاب احمللل مل يناسب 

ألساسية ادلسجلة، وىذا معروض من أربعة وأربعُت عالمات التعليم بالكفاءات ا
ادلفصلة من ست الكفاءات األساسية وبعض منها ال يظهر يف ادلواد التعليمية 

 وىناك بعض ادلواد التعليمية أيضا اليت ال يناسب بالكفاءات األساسية.
ادلواد وفرق بُت ىذا البحث وحبث الباحثة أن ىذا البحث يبحث يف مناسبة 

التعليمية الواردة يف كتاب األحياء دلدرسة ادلتوسطة احلكومية بالكفاءات 
األساسية، وادلواد التعليمية مكون من مكونات التعليم. وىذا البحث يركز يف 
مكون واحد فقط، لكن حبث الباحثة يبحث يف مناسبة مجيع مكونات التعليم 

ايَت الكفاءات الكفاءات بأىداف تعليم اللغة العربية اليت مفصلة يف مع
 األساسية.



21 

الرسالة كتبها إمام توفيق بعنوان "تطبيق الوسائل السمعية البصرية الرتقاء نتائج  .ب 
للصف  1تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية شربون 

" وىو متخرج من كلية 2013-2012احلادى عشر اللغوي لسنة الدراسية 
تأىيل ادلعلمُت جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية لسنة الًتبية و 
. ودلت نتيجة ىذا البحث على أن تطبيق الوسائل السمعية البصرية يف 2013

تعليم اللغة العربية للصف احلادى عشر قد حصلت على درجة عالية ويستطيع 
ادلة للطالب الرتقاء نتائج تعليم اللغة العربية، وأما الدليل فأن القيمة ادلع

 .75من القيمة ادلعينة  84,32
وىذا البحث ال يشرح شرحا واضحا يف أي نوع التعليم تستخدم ىذه 
الوسائل، ىل ديكن ىذه الوسائل مستخدمة يف مجيع مهارات اللغة العربية، و 
ان يستخدم تعليم مهاراة القراءة فنجح التعليم؟ ويف ىذا البحث ستجيب 

 الباحثة ىذا السؤال.
الرسالة كتبتها لطفييانا أوكتافييا متخرجة من قسم اللغة العربية كلية الًتبية  .ج 

، 2010وتأىيل ادلعلمُت جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية لسنة 
.أ يف 7بعنوان "تطبيق طريقة ادلباشرة لًتقية مهارة الكالم الغة العربية للصف 

بانج"، ودلت نتيجة ىذا البحث أن مدرسة مفتاح اذلدر كايل أوري ماجووان ردي
ىناك ترقية مهارة الطالب بعد الدراسة واحلماسة والسرور يف اشًتاك التعليم، 

 وأثار فضوذلم على ادلواد ادلعلمة، وذلم الرغبة واإلرادة الستفهام.
وىذا البحث يبُت أن اختيار الطريقة ادلناسبة مبعايَت الكفاءات يساعد 

 إصلاز الطالب يف تعليم ىذه ادلهارة.حتقيق الكفاءات و ترقية 
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 كريطار الفاال .ج 
واالطار الفكري ىو  19وىي طريقة فكرة الباحثة ادلتعلقة بعملية البحث.

أهنا أن يكون من ادلتوقع استنادا إىل اذليكل خريطة مفهوم نتائج البحث اليت من ش
درسة "نور ، أن ادلشكالت اليت تبحثها الباحثة ىي تعليم اللغة العربية يف مالنظري

-2013اذلدى" الثانوية اإلسالمية كايل ووصلو قدس يف ادلستوى الثاين سنة دراسية 
 .2008سنة  2ومناسبة بأىدافو حسب قانون وزير الشؤةن الدينية رقم  2014
مًتجم  2008سنة  2أىداف التعليم حسب قانون وزير الشؤةن الدينية رقم  وأما

ومعيار كفاءة  إىل الصيغة أكثر مفصال وىي معيار الكفاءة والكفاءة األساسية
 .ادلتخرجُت
داف التعليم. والكلمة الرئيسة يف ىذا البحث ىي تعليم اللغة العربية وأى 

داف التعليم وادلواد التعليمية وطريقة أى وىي كوناتموجدير بالذكر، أن التعليم لو 
داف ىي مكونة مهمة ألىا حتدد مكونات واألى. التعليم ووسيلة التعليم والتقوًن

صنعت الباحثة سلطط البحث ليسهل للقراء أن التعليم األخرى. وفقا ذلذه النظرية 
  يفهموا عملية ىذا البحث.
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