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ولباب األ     

مةالمقد  

  البحث خلفية .أ 

 2اما رقم نظ ةسييندوناإلمهورية اجل، قّرر وزير الشؤون الدينية 2008مايو  6يف التاريخ  
 للغة العربية ىف املدرسة.اار احملتوى لتعليم دين اإلسالم و ة املتخرج و معيعن معيار كفاء 2008سنة 

عن  2003 سنة 20 رقم ةرية اإلندونسييف قانون اجلمهو  األمر املكتوب هذا احلال بناء على
اجلمهورية اإلندونسية ة ي، ونظام احلكوم(Sistem Pendidikan Nasional) النظام الرتبوي الوطين

نظام وزير و  (Standar Nasional Pendidikan)الرتبوي  الوطين معيارعن  2005سنة  19رقم 
مبعيار   2006سنة  23و رقم ) Standar Isi(مبعيار احملتوى  2006سنة  22 الرتبية الوطنية رقم

نظام وزير الرتبية و ، 1واملتوسط ءلتعليم اإلبتدا) Standar Kompetensi Lulusan(كفائة املتخرج 
و رقم  2006سنة  22رقم  الرتبوي الوطينزير تنفيذ نظام و عن  2006سنة  24 الوطنية رقم

، 2008 سنة 2رقم  ةرية اإلندونسيؤون الدينية اجلمهو بتقرير نظام وزير الشو  .20062سنة  23
حيصل منهج اللغة العربية برجاء  تنفيذو  طويرتتوجيه ىف  صريتأن  الرتبية معاهدعلى  تولذلك وجب

  على كفاءة اللغة العربية.تخرجون امل

وهو املنهج. املنهج ىف تنفيذ التعليم روحه و توجيهه اللذان يشتمالن  شيئ مهم التعليم يف 
تستعمل لتوجيه سة والطريقة الىت اواحملتوى واملادة الدر  دفالتنظيم من اهلو  ططاخل جمموعةفيهما 

بنظام  2003سنة  20قانون رقم  19 البناء 1الرتبية املعينة (الفصل  هدف لصتنفيذ التعليم حل
تطبيق األفكار واملفاهيم النفيذ هو  .هتنفيذهو فيف املنهج  شيئ مهم أما تعليم اجلمهورية).

واملهارات أاملعارف  تأثري، سواء يف شكل تغيرياليوفر  حبيثعملية ال إجراءواالبتكار يف  والسياسات،
  .واملواقفأوالقيم أ

                                                           

1
  .2 .ص والكفاءة األساسية،مبعيار كفاءة املتخرج  2008سنة  2رقم   نظام وزير الّشؤون الّدينية 

 
2Mansur Muslich, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Dasar Pemahaman Dan 

Pengembangan,  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 1. 
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امج، أو ربنالو فكرة، الو  ،فهوماملتطبيق هو عملية لموليسا أن تنفيذ املنهج ذكر ميلر وسيلر و   
الناس  يف جمموعة ايكون تغيري حىت ديدة، اجلنشطة األاملمارسات التعليمية أو إىل  النظام من املنهج

   كامل، فيحصل ليس له كامال.إذا كان تنفيذ التعليم غريو  .3تغيريالالذين وافقوا على 

 يف كتب كما ويةستامل أو اإلسالمية ثانويةال درسةامل ىفمن تعليم اللغة العربية  دفما اهلأ 
هي: مهارة مهارات،  ةربعألى ع ميذتاليقدر ال أنف 2008 سنة 2 رقم الّدينية الّشؤون وزير نظام

 .ستماعمهارة االو مهارة الكتابة، و لقراءة، مهارة او الكالم، 

للغة العربية ا مهارةة العربية يهدف إىل حتسني جودة و م اللغتعل بناء على البيان املذكور، إن
  الّدينية ونالّشؤ  ريوز  من رر قبامل املنهج طبقت أن اإلسالمية ثانويةال درسةامل على ينبغىو  ،للتالميذ

 وزير نظام من باالمر يناسب أنوجب عليه  الذي العربية اللغة منهج أما. 2008 سنة 2 رقم
مبعيار كفائة املتخرج ) و Standar Isi(مبعيار احملتوى  هوف 2008 سنة 2 رقم  الّدينية الّشؤون

)Standar Kompetensi Lulusan .(نظام من امر أ لَ مَ عْ تُـ رتبية أن على املؤسسة ال ةجباو ال الوظيفة 
  .معيار كفائة املتخرجو  معيار احملتوى و تطوير صنعت أن يه 2 سنة 2 رقم  الّدينية الّشؤون وزير

املنهج ال  ق اهلدف واهلمة يف الرتبية.لتحقي أداة، ألنه دور مهم له نهجامل عملية التعليميف 
 أمولاملذه فليس له منفعة كىف تنفي اعظمماملنهج ال إذا كان .جديا إذا كان تنفيذه ليس املنافعيعطى 

 . ألقصىبا عملية التعليم حينما تنفذ وتنشر نافعاملنهج امل يعطي باحلسن. قد تصممولو 

 رشادإ حتت الرمسي احدى املدارس من فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، مدرسة "النووى" ال  
 Kurikulum(املدرسية  ةدوحال ىالدراسي على املستو نهج ستعمل املت يتال الدينية الشؤون ريوز 

Tingkat Satuan Pendidikan(. 

منهج  تنفيذ باملوضوع العلمي البحث يبحث أن الباحث يريد القادمة، الفكرة على ءبنا  
ثانوية ىف مدرسة "النووى" ال 2008سنة  2اللغة العربية عند نظام وزير الّشؤون الّدينية  رقم 

 .فروارجا برجاناإلسالمية، 

 المشكالتصياغة  .ب 

                                                           

 3Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen 
Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 
174-175. 
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 بناء على خلفية البحث السابقة ميكن للباحث أن يركز على املسائل اآلتية:

يف الصف  2008سنة  2رقم  عند نظام وزير الّشؤون الّدينية لغة العربيةلانهج متنفيذ  كيف .1
  ؟فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، مدرسة "النووى" اليف  املستوى الثاينعلى  األول

مدرسة يف  ثاينستوى الاملعلى  يف الصف األول تخرجاملة كفاءمعيار  و  توىمعيار احمل كيف .2
 ؟فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، "النووى" ال

 أهداف البحث .ج 

 أهداف هذا البحث فيما يلي:

يف  2008سنة  2نهج اللغة العربية عند نظام وزير الّشؤون الّدينية  رقم متنفيذ  عرفةمل .أ 
  .فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، مدرسة "النووى" اليف  ثايناملستوى ال على الصف األول

مدرسة يف  الثاينستوى املعلى  يف الصف األول ةاألساسية كفاءالمعيار الكفاءة و  ملعريفة .ب 
 .فروارجا، برجانثانوية اإلسالمية، "النووى" ال

 وائد البحثف  .د 

علومات املن النتائج توفر إ ية والعملية. من اجلانب النظري،الفوائد النظر  يوفرهذا البحث  
 املدارس وأ ثالبح كائن جعل اليت للمدرسةهج اللغة العربية ول تنفيذ مناملعرفة حديدة أو اجل

هج اللغة سة كالتحقق املادي للمفهوم يف منالبحث الدرا استخدم نتائج هذيميكن أن و . ةاملتساوي
استقراء هذه  ة على ذلك، من خاللوعالو  .ا ةساويو املأ الثانوية اإلسالمية مدرسةلل العربية

من و  .منهجد اكتشافات جديدة حول عناصر من ، وجعل من املمكن وجو الظاهرة يف امليدان
  نفع على األطراف التالية:تالبحث  نتائجناحية العملية ال

نشطة هج واألوالتأمل لتحسني وتطوير املن دخلاملكالبحث   استخدام نتائج هذاميكن  .1
  .بدروس اللغة العربية املتعلقالتعليمية، وخصوصا 

 يقية يف هذا اال، حبيثللمعلومات احلق مصدركن أن تستخدم كمت نتائج هذا البحث .2
 .صورة موضوعية عن حالة تعلم اللغة العربية ىف املدرسةم لديه منياملعل

 اللغة العربية. نيعلمث تزيد املعلومات واملعارف ملنتائج هذ البح .3

  .فروارجا برجان اإلسالمية الثانوية" النووى" ةملدرستقدمي اإلقرتاحات  .4
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 المصطلحات تحديد.ه 

 فهي املستعملة املصطلحات حيدد نأ الباحث فأراد املوضوع عن البحث هذاألن ال خيرج     
  :يلي ما

 تنفيذ .1

 باإلجنليزية ويقابله ،على وزن فّعلتنفيذا  -ينّفذ-نّفذ من مصدر هو تنفيذال    
Realization, Implementation باإلندونيسي ويقابله .Pelaksanaan تنفيذمعىن " وقيل "

   .4به قضى ملا العملي اإلجراءب

 املنهج .2

و أ ”Curro“من الالتينية، يعين  "Curriculum" اصطالح املنهجتقاقي، شايف     
“Currere” و“Ula” و أ“Ulums” يعين ما وهو “Racecourse” مضمار أو يعىن احلقل 
 حلملالغربة  القدمي الزمانهو يف  له معان كثرية، . املنهج5عربة السباق وغري ذلكالسباق أو 

  .6لتحقيق األهداف الرتبوية كتوجيه طخيط ما هو املنهج. النهاية اىل البداية من اإلنسان
  املنهج هو: Webster 1812يف القاموس وبسرت 

“(1) A race course, a place for running; a chariot, (2) A course, in general; 
applied particulary to the course of study in university”.  

جتب أن تؤخذ  مسافة السباقتعريف املنهج السابق له تعرفان، مها املقصود من   
 البداية من اإلنسان حلمل القدمي الزمان يف هو قطار احلفز ”Chariot“ من قبل العدائني، و

و يف املرجع  .7والتعليمالتطوير التاىل إصطالح املنهج يستعمل يف عامل الرتبية ، ويف النهاية اىل
  :8اآلخر يبني أن املنهج هو

A plan for providing sets of learning opportunities for persons to be educated. 
  .)تعليما واليكون لألناسطة لتوفري فرص التعلم مجع اخلهو (

                                                           

 .979 ص. . الثانية،)، ج1982، (مصر: دار املعارف، عجم الوسيط، جز. األولاملإبراهيم أنيس، 4

 5Saifuddin Sabda, Model Kurikulum Terpadu Iptek dan Imtaq, (Ciputat: Quantum 
Teaching: 2006), hlm. 21. 
 6S. Nasution , Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 8. 
 7Syafruddin Nurdin, M. Basyiruddin Usman, Guru Professional dan Implementasi 
Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 33. 
 8Saylor Alexander Lewis, Curriculum Planning For Better Teaching And Learning, 
(Canada: simultaneously, 1980), hlm. 28. 
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 عن والنظوم اخلطط جمموعة هو الرسالة هذه يف املنهج أن الباحث وقصد     
 التعليم أنشطة تنفيذ يف كدليل املستخدمة الطريقة مع الدراسية واملواد توىواحمل األهدف
 .9املعني التعليمي فداهل حلصول

ف لتحقيق هدهو ألة مهمة  من تلك املعارف املختلفات، أن املنهج نطالقوا  
قال رشدي امحد أن  .كاملراد  ةيف الرتبيكون صعبا يف حتقيق هد سنبدون املنهج احلو  ية.بالرت 
لوكان املنهح حسنا، و حيقق  ف الرتبيةإن هد .10يةهداف الرتبنهج هو وسيلة لتحقيق أامل

 املنهج سيعطي الفوائد لوكان املنهج منفدا باألقصى. 

 العربية اللغة .3

 حذفت ،ةعَ فُـ  اووز ،ورضي ىوسع دعى باب من ،لغو صلهاأ ،ككرة اللغة  
 ،والنطق ،والسقط ،واخلطأ ،مطلقا الصوت: اللغة ومعىن. التأنيث هاء ،عنها وعوض ،المها

أصالن صحيحان: أحدمها يدل على لغو: الالم والغني واحلرف املعتّل  .11والباطل ،واهلذيان
وقال تعاىل:  .12شيئ ال يـُْعَتد به، واآلخر على اللَهِج بالشيئ
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وقيل  .13والذين ال يؤدون الشهادات الكاذبة، وال يساعدون أهل الباطل على باطلهم أي

  .14اللغو هو اخالط الكالم

                                                           

 1املادة  1مبعيار الوطين الرتبوى الباب  2005سنة  19نظام احلكومة اجلمهورية اإلندونسية رقم 9
 .13الفقرة 

  10
(ايسيكو: املنظومة  ،ه ا مناهجه واسالبتعليم اللغة العربية لغري الناطقنيرشدي امحد طعيمة،  

 .61) .ص 1410، اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقفة

  
11

(ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  ،فقه اللغة العربية ،اوريل حبرالدين 
  3ص:  ،)2009 ،ماالنق

  
)، ص. 1994(بريوت: دار الفكر،  معجم املقاييس يف اللغة،، بن زكريا أيب حسني أمحد بن فارس12

957.  

  .34م)، ص.  2006دار الكتب العلمية، ، (بريوت: راغيتفسري امل أمحد مصطفى املراغي،13  
، بدون مكتبة الثقافة الدينية: (بدون مكان ،يف الفرد فؤائد اللغةالسيوعي،  ب هزيكوس الوحىنالو 14  

  .342تاريخ)، ص. 
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 صلهاأو  رةكُ  مثل ةٌ عَ فُـ  وزن على لفظةٌ  فهي لغةً  اللغةأن  ىخر اجع األر وقيل يف امل    
اللغة . 15، إذا هذىىغَ لْ يَـ  يَ غِ لَ  ومنها .غونلُ  ،لغات :مجعها يف وقيل. ةٌ لَ عْ فُـ  وزن على ةٌ وَ غْ لُ 

 النقل طريق من ليناإ وصل وقد اغراضهم عن العرب عربات اليت الكلمات هي اصطالحا
 العرب منثور من الثقات رواه وما الشريفة واحلديث الكرمي القرأن لنا وحفظها

مدرسة املعلم يف  يعلمه الذي دى الدروسحالعربية هنا إقصود باللغة ما املا.16ومنظومهم
  .فروارجا برجانثانوية اإلسالمية، "النووى" ال

 نظام .4

  .17تنظيملل املصنوع )ة والقرارعدوالقا دليلالالرتتيب ( هو    

 الّشؤون الّدينية وزير .5

كومة يف أمر احلبعض  يف تنفيذ ريو مهاجل ئيسر الساعد الوظيفة لي له الوزير وه    
  سألة الدينية.امل

 2قم ر  .6

  .الّدينيةوزير الّشؤون نظام  رقم هو    

  2008سنة  .7
 .سنة تقرير النظام هي    

 اإلسالمية الثانوية املدرسة .8

 اليت الدينية الشؤون ريوز  رشادإ حتت الرمسية التعليمية وحدةإحدى من ال هي    
 املدرسة من كاستمرار الوسطى مالتعلي مرحلة يف اإلسالمية باخلصوصيةالعام  التعليم قامتأ

                                                           

15
 .ص ،)م 1998 ،النفائس دار: بريوت( ،تدريسها وطرائق العربية خصائص ،معروف حممود نايف 

17. 

 
 .7 .ص ،)2007 ،الفكر دار: لبنان( ،العربية الدروس جامع ،ييىنالغال مصطفى16

 17 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 76. 
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 مالتعل نتيجة من ستمرارياال وأ وياستامل خرىاآل شكلالو أ اإلسالمية املتوسطة واملدرسة املتوسطة
  .18اإلسالمية املتوسطة املدرسة و املتوسطة املدرسةب ساواملأو  واستامل عرتفامل

 .فروارجا برجان، اإلسالمية الثانوية "النووى" سةمدر  .9

 )Berjan( برجان بقرية فروارجا منطقة يف بنيت اإلسالمية الثانوية ةاملدرس هي  

  .الدينية الشؤون ريوز  حتت املدرسة وكانت .اإلسالمية الثانوية سة "النووى"مدر سم با

                                                           

َعلمِ  2008سنة  74نظام احلكومة رقم  18
ُ
 .4 ، ص.20الفقرة  1من املادة  1الباب  بامل


