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  الباب الثاني

  هيكل النظرىال

  

 الدراسة السابقة  .أ 

  البحوث العلمية السابقة املتعلقة مبوضوع هذا البحث منها : ةحثالبا تقد وجد

"تنفيذ املنهج الدراسي على مستوى الوحدة املدرسية يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثاين  .1
ناصرالدين رقم  م" اليت أعدا مها2008/2009باملدرسة العالية احلكومية الثانية مسارنج 

وكان تركيز ونطاق البحث الذي أجراه مهامناصر الدين . 2009/  3103263الطالب 
تنفيذ املنهج الدراسي على مستوى الوحدة املدرسية يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثاين 

 2008/20091باملدرسة العالية احلكومية الثانية مسارنج 

تنفيذ املنهج الدراسي للغة العربية يف فصل املدرسة الثانوية اإلسالمية املمهدة يف الدرجة  .2
ب اليت أعدها مفاخر رقم الطال الدولية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال

تنفيذ املنهج يناقشهو أن  البحث هلذا األساسي الغرض 2011 / 073211053
الدراسي للغة العربية يف فصل املدرسة الثانوية اإلسالمية املمهدة يف الدرجة الدولية باملدرسة 

 :التالية املشكلة على اإلجابة إىل دف الدراسة هذهالثانوية اإلسالمية احلكومية قندال. 
املنهج الدراسي للغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال  ) كيف منوذج1(

) كيف تنفيذ املنهج 2يف فصل املدرسة الثانوية اإلسالمية املمهدة يف االلدرجة الدولية (
الدراسي لتعليم اللغة العربية يف فصل املدرسة الثانوية اإلسالمية املمهدة يف الدرجة الدولية 

 2لثانوية اإلسالمية احلكومية قندال.باملدرسة ا
نهما وتلك البحوث السابقة خمتلفة بالبحث العلمي الذي كتبته الباحثة، أما الفرق بي

 الفصل يف العربية اللغة دراسي منهجفهي كون البحث العلمي الذي كتبته الباحثة ملعرفة تنفيذ 

 ملعرفة و دماك كراجناوين مارجوهايو اإلسالمية"  اهلداية نور"  اإلبتدائية مبدرسة السادس
السابقة لقد ك البحوث , ولكن يف تلالعربية اللغة دراسي منهجالعوامل الدافعة واملانعة ىف تنفيذ 

  يذ منهج الدراسي يف املدرسة العالية االسالمية.حبثوا  تنف
                                                             

 عليم اللغة العربية يف الفصل الثاين باملدرسة العالية احلكومية الثانية مسارنجمهام ناصرالدين "تنفيذ املنهج الدراسي على مستوى الوحدة املدرسية يف ت  1

  2008/2009" 

2
 مية احلكومية قندال"مفاخر "تنفيذ املنهج الدراسي للغة العربية يف فصل املدرسة الثانوية اإلسالمية املمهدة يف الدرجة الدولية باملدرسة الثانوية اإلسال  
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  الهيكل النظري  .ب 

منهج دراسي اللغة العربية في الفصل السادس بمدرسة اإلبتدائية " نور الهداية "  .1

  اإلسالمية

 مفهوم المنهج الدراسي   )أ 

  مفهوم املنهج الدراسي لغة: )1
 الطريق الواضح وورد يف القرآن الكرمي يف قوله : لغًة يعين الدراسي املنهج

 curriculum كلمة باإلجنليزية يقابله3.)ة ومنهجاً تعاىل ( لكل جعلنا منكم شرع

 اإلنسان حلمل القدمي الزمان يف العربة هي kurikulum كلمة باإلندونيسية ويقابله
  4.النهاية ىلإ بدايةال من

  الحااصط ج الدراسيمفهوم املنه )2
 الغاية ىلإ الوصول سبيل يف خيط ما وه اصطالحا الدراسي املنهج

بنسبة على ما يعرفه من الذهب أو النظرية الرتبوية له معان كثرية وهو  5.الرتبوية
تطور النظرية  ج الدراسي حقيقة يطور على مروراملفهوم للمنه اليت تتبعها. ألن
هو وسيلة ج الدراسي املنه محد طعيمةأرشدي ما قال ك 6.الرتبوية وممارستها

هو ج الدراسي وأما املفهوم األخرى املنه 7لتحقيق األهداف الرتبية والتعليمية.
خطة العمل, وهو يف امليدان املدرسى يشمل أنواع اخلربات والدراسات الىت 

ج الدراسي هي املنه السابقة أن اتويف تعاريف 8.توصلها املدرسة إىل التالميذ

                                                             
 116,ص.2005(بندع: زكما) 48القران الكرمي, سورة: املائدة 3

4 S. Nasution , Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hlm: 8 

5S. Nasution , Asas-Asas Kurikulum, hlm: 8 

6 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praketek, Bandung: 
PT.Remaja Rosdakarya, 1997,hlm.4 

 61. ص. 1410 رشدي امحد طعيمة, تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه واساليه,( ايسيكو: املنظومة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة)7

 35, :داراملعارف),ص.املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية عبد العليم إبراهيم,8
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 واألساليب املستخدمةالتعلم احملتوى و  دمواالرتتيبات املتعلقة اخلطط و  جمموعة من
 .أنشطة التعليم والتعلم تنظيم لتوجيه

 اللغة العربية في ج الدراسيأهداف المنه  )ب 

إىل نوعني: أهداف عامة, و أخرى خاصة.  الدراسي وتنقسم أهداف املنهج
ما ينبغي تزويد التالميذ به من معارف ومعلومات,  –هنا  –ويقصد باألهداف العامة 

وما ينبغي تنميه عندهم من قيم واجتاهات,  وما ينبغي تدريبهم عليه من أعمال 
وأداءات, كأفراد يف اتمع, وتتسم هذه األهداف بأن حتقيقها يستغرق وقتا طويال,  

اللغة العربية وحدها, فضال عن  تكما تشرتك فيه املواد الدراسية املختلفة وليس
  .لثالثملرحلة التعليم حبلقاته ا اصالحيته

ألهداف اخلاصة ماينبغي حتقيقه عند التالميذ من منو يف با املقصدبينما 
املعلومات واملهارات والقدرات اللغوية يف اية كل حلقه من حلقات التعليم 
األساسي. وتتسم األهداف اخلاصة بأا أكثر حتديدا وإجرائية وأوثق ارتباطا خبصائص 

مو, ومما جيعلها متميزة يف كل حلقة عن أخرى, التالميذ يف كل مرحلة من مراحل الن
وأما األهداف األخرى املذكورة ينبغي أن  9.فضال عن خصوصية اللغة العربية ا

 الناطقني ا عدة مستويات من اللغة العربية لغري دراسيتتضمن أهداف منهج 
  األهداف:

 , ومن أمثلة هذه األهداف: الدراسي أهداف عامة للمنهج
فهم اللغة العربية الفصيحة املستعملة أي اإلستماع الواعي يف مواقف احلياة  )1

 .العامة
 .التحدث باللغة العربية وسيلة اتصال مباشر وتعبريا عن النفس )2
 ., وإدراك للمعاين والتفاعل معهاايسر  قراءة اللغة العربية )3
 .الكتابة باللغة العربية تعبريا عن مواقف وظيفية, وتعبريا ذاتيا عن النفس )4

دث أهداف عامة لكل مهارة من مهارات اللغة األربع, وهي اإلستماع واحمل
والقراءة والكتابة, حيث ينبغي على واضع املنهج أن حيدد أهدافا عامة لتعليم كل 

  .من هذه املهارات مهارة

                                                             
 50, ص.1998(القاهرة: دارالفكر العريب)  مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي,رشدي امحد طعيمة, 9
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أو الىت نسعى إىل حتقيقها  أهداف خاصة : وهي األهداف السلوكية املبتغاة,
من تعليم كل مهارة من مهارات اللغة األربع. أهداف خاصة باملستويات: فلدينا يف 
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا ثالثة مستويات هي املستوى اإلبتدائي, واملستوى 

ملستوى املتقدم, وهنا ينبغي أن نضع أهدافا خاصة لكل مهارة من مهارات املتوسط, وا
اللغة األربع, وذلك لكل مستوى من مستويات تعليم اللغة فتصبح لدينا أهداف 
خاصة سلوكية لتعليم اإلستماع والتحدث والقراءة والكتابة يف املستوى اإلبتدائي 

  10.ومثلها للمتوسط ومثلها للمتقدم

 اللغة العربةفي ج الدراسي تطوير المنهأساس   )ج 

و  الدراسي جتؤثر قبل كل شيئ يف حمتوى املنهالدراسي ج إن أسس املنه
أيضا يف أهدافه ومواده وأنشطته. ومن هنا يطلق على هذه األسس اسم تنظيمه وتؤثر 

احملددات اليت حتدد جوانب املنهج. وعليه سوف ال يستغىن عنها يف عمليات البناء 
ج الدراسي يف أن املنه )Nasution(والتطوير والتحسني. كما قال س. ناسوتيون 

ج فيه إعتمادا, وأما عنده أن املنه تنظيمه وتركيبه حيتاج إىل خمتلفة األسس اليت يتكون
  الدراسي ينبغي عليه أن يعتمد على األسس وهي كما تلى:

  األسس الفلسفة )1
 التعليم، يف مجيع إىل حد ما كانة مركزية لديهم وتصميم لدراسيمنهج ا

 املستخدمة هي مدرجبدال من واحد و  .التعليم بدال من والنتائج حتديد العملية
إن األهداف التعليمية أو الرتبوية تمع  .جمنهلل سس الفلسفيةاألتعزيز األساس ل

خمتلفة، ألن كل جمتمع له خصائص إما بنسبة الفلسفة أو  ىواحد مبجتمع اخر 
بنسبة الثقافة. وهذه هي األشياء اليت تدعو إىل اختالف األهداف الرتبوية يف كل 

الف الفلسفة الرتبية جمتمع. وعلى هذا, يقول منري املرسي: ختتلف األهداف باخت
  11.كما ختتلف بإختالف ثقافة اتمع- التقليدية منها التقدمية –

 األسس  السكولوجي )2

                                                             
,(إيسيسكو:منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم اللغة العربية اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجياتمة, رشدى أمحد طعي10

 123. ص. 2006)والثقافة

 63. ص. 1978مصري: مكتبة األجنلو املصرية,  يف إجتماعية الرتبية, منري املرسي,11
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 ألنه فيضوء غريها من املخلوقات ختتلف عن املخلوقات اليت البشر هو
احلالة النفسية  عن، وسأشرح النفسية واصلة مناقشةم قبل .يةالنفس حالته أحكام

 للشخص النفسية واجلسدية اخلصائص هي احلاالت النفسية .من ذلكتعريف لل
 .بيئته مع التفاعل السلوك يف يف أشكال خمتلفة من أن تكون الذي يعترب، كفرد

 العاطفيةو  واملعرفية الظاهر منها واخلفي احلياة، من خصائص هو مظهر السلوك
  12.احلركيةو ، السلوكية

  سس النظاماأل )3
وهذا األساس بنسبة على املنهج الدراسي يقدمها املعلمون إىل 

وإنطالق من  لفروع أو بنظرية الوحدة.تالميذهم, أكانت فيه بنظرية فيه بنظرية ا
ج الدراسي بتأسيس على فلسفة الدلة, وحاجة التالميذ, ذلك أن إختيار املنه

ج الدراسي املوفق, ولذلك ينبغي افة واتمع فيها, على أي املنهوهكذا بالثق
وهلذا بنسبة على إختيارها وفق  13.لمعلم أن حيتار منهما, ألن هلما مزايا وعيوبل

  .على نظريتهم بالرتبية
 ىاألسس اإلجتماع )4

 االفرتاض .يف اتمع للحياةإعداد الطالب  و أهداف التعليم واحد من
 14.للمجتمع تعادأن ، وينبغي من قبل اجلمهور من اتمع تعليما الطالب هو أن

وتقدم األساس اإلجتماعي حقيقة أساسا عما سيتعلمها املعلم إىل املتعلم من 
و غريها كي مطابق على احلاجة أاملادة الدراسية سواء كانت للغة العربية 

جتماعية، والثقافة، والتنمية للعلوم والتكنولوجي. ويرجو منها خلدمة التالميذ  اإل
 مستوى، وارتفاع احلالة النفسية ،مع لذلك15.كي ميلكون الزواد حينما يف اتمع

أنه  أعاله التفسري مع .غريها من املخلوقات مع ملقارنةبا وأكثر تعقيدا رجل من له

                                                             
12Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, (PT Remaja 

Rosdakarya: Bandung) 1997. hlm 45 

13S. Nasution, Kurikulum Dan Pengajaran, (Bandung: Bumi Aksara) 1989. hlm.14 

14 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosda 
Karya)2011. hal.65 

15Muslam, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktis, (Semarang: PKPI12) 2004. 
hlm.53 



10 

 

 

 األساس ليكون جدا النفسية شيء يستحق هو الرتبية والتعليم، يف من الواضح أن
 سوف حتصل على النفسي املنهج على ألنه يعتمد، هج الدراسيةتطوير املن يف

  .النتائج املرجوة

 اللغة العربية في ج الدراسيالمنه عناصر  )د 

 ترتيبا واليت لديها، بشري أو حيواينكائن هج الدراسية لاملن تشبيه وميكن
، الرئيسية األهداف منهج اجلسد هوتشريح العناصر املكونة لل. التشرحيية متحددة

  16.ميوالتقو  وسائل اإلعالم أو العمليةتسليم أو العمليات أوالنظم و  أو املوادواحملتوى 
 األهداف )1

 .هج الدراسيةاملن من قبل املراد حتقيقها املنهج هي أهداف األهداف
 عوامل خمتلفة، من خالل النظر يف مثل هذه الطريقة يف األهداف وضعت ولذلك

  :مثل
مؤسسة ية األساس أل تصبح األهداف ألن هذه، الرتبية الوطنية أهداف  )أ (

 .تعليمية
 .املعنية أهداف مؤسسةو  هج الدراسيةنامل بني أهداف قالتطاب  )ب (
تكون على  سوف، واليت أو وظيفة هج الدراسيةاملن أهدافحتياجات طبقا ال  )ج (

 .املوظفني استعداد
 .والتكنولوجيا تطوير العلومغرض طبقا لل  )د (
يف  السائدة القيممنظومة  وتطلعات هج الدراسيةاملنهداف االمتثال لأل  )ه (

17.تمعا 
 احملتوى )2

 اليت يتم تطويرها واخلربات مجيع األنشطة األساس املنهج هو حمتوى
 هجاملن اختيار تنظر أيضا يف قد ألهداف الرتبوية. من أجل حتقيقاتنظيمها و 
   :تاليةاملعايري الو 
  .املراد حتقيقها وفقا لألهداف  )أ (

                                                             
16Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan,hlm.102 

17 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosda 
Karya) 2010, hlm.122 
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  .من الطالب التنمية وفقا ملستوى  )ب (
  .والدولةاألمة مكان العمل و  واتمعوطالب مفيد لل  )ج (
 .والتكنولوجياتطور العلم وفقا ل  )د (

 .عناصر عملية )3
تظهر وجود أنشطة التعلم،   ج الدراسىينهامل على عملية تنفيذجيب 

مني لتدريس الطالب يف املدرسة من خالل وجها لوجه، وكذلك وجهود املعل
خارج املدرسة من خالل األنشطة املنظمة ومستقلة. ويف هذا السياق، يتعني على 
املعلمني الستخدام جمموعة متنوعة من اسرتاتيجيات التدريس، وطرق التدريس، 

  .18الوسائل التعليمية وغريها من مصادر التعلم
 اسرتاتيجيات التدريس )4

طيع يف عملية التعليمية, حتتاج إىل االسرتاتيجية املناسبة كي تست
بعد ذلك تعين خط السري للوصول إىل إن االسرتاتيجة 19األهداف املرجوة متاما.

اهلدف أو اإلطار املوجه ألساليب العمل والدليل الذي يرشد حركته. وتعين 
االسرتاتيجية فن استخدام الوسائل لتحقيق األهداف. وعليه فاسرتاتيجية التدريس 
على وفق هذه املفاهم تعين جمموعة األمور اإلرشادية اليت حتدد وتوجه مسار عمل 

وخط سريه يف الدرس،ألن التدريس بطبيعته عملية معقدة تتداخل وترتابط املدرس 
عناصرها يف خطوات متتابعة، إذ إن كل خطوة تتأثر باألهداف التعليمية 

 20.والتحركات اليت يؤديها املدرس وينظمها ليسري على وفقها يف عملية التدريس
 ميو التق )5

التقومي هو تقدير مدى صالحية أو مالءمة شيء ما يف ضوء غرض ذي 
صلة, أو هو العملية اليت حيكم ا على مدى جناح العملية الرتبوية يف حتقيق 

العديد من ، وذلك ألن صعبة ومعقدة هو املنهج تقومي 21األهداف املنشودة.

                                                             
18Oemar Hamalik, Manajemen.hlm.185 
19Isriani Hardini, Strategi Pembelajaran Terpadu (Teori, Konsep & Implementasi), 

(Yogyakarta: Familia, 2012), hlm.73 

 93.ص. 2005), دارالشروق: عمان, (يسهاتدر  وطرائق مناهجها العربية اللغة, الدليمي حسني علي طه 20

 49. ص.2005, (عمان: دارالشروق), وطرائق تدريسها طه علي حسني الدليمي, اللغة العربية مناهجها 21
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 واتساع األشخاص الذين شاركوا، والكثري من جيب أن يتم تقومي اجلوانب الىت
ترتبط ارتباطا  األربعة العناصر .أخذها بعني االعتبار اليت جيب هج الدراسيةاملن

  22مع بعضها البعض وثيقا
ج الدراسي عليهم مسئولية تقومي حمتواه واملواد التعليمية واضع املنهولقد 

فالبد من احلكم على مدى صدق حمتواه ومدى  الىت استخدمها لتحقيق أهدافه,
قيمته ىف إحداث التغري املنشود ىف شخصيات التالميذ, حبيث ينتج عن حنول 

ر من جوانب شخصيام مث البد من معرفة مدى حقيقى ىف جانب أو أكث
مناسبة هذا املنهج حلاجات التالميذ, ومليوهلم ومدى قدرته على إكسام 

وعملية التقومي أساسه  23اجناهات معينة, وإتقام ملهارات خاصة ىف االتصال.
عملية قياسية سواء كانت من ناحية حتقيق األهداف التعليمية ومدى مناسبة 

 أداة يستخدمها املعلماحملتوى وفعالية طريقة التدريس املستخدمة. والتقومي هو 
قال نانا شودية ملعرفة قدرة التالميذ على ما تعلمهم. وأما التقومي ينبغي عليه كما

  24يشتمل على ثالثة اجلوانب, وهي معرفية, وجدنية, ومهارية.
  

 تعليم اللغة العربية .2

 مفهوم تعليم اللغة العربية  )أ 

فهوم مب الباحثة قدمتقبل أن تبحث الباحثة شيأ من تعليم اللغة العربية س
تعليم هو إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان لن اسماالالتعليم. قال حممد علي 

التالميذ بطريقة قومية, وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم 
وقال أمني شكور, التعليم هو  25.والوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة

عملية تقدمي املادة الدراسية من املقدم إىل األخر بنظام موجه بتغري سلوك وتصريفات 
  26.اإلنسان ليبلغ أشد إىل بالغة جسميا كان أم روحيا

                                                             
22Zainal Arifin,Konsep,hlm. 93 

 453. ص.1983هرة: داراملعارف),حممود رثدى خاطر,طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ىف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة, (القا 23

24Nana Syaodih, Pengembangan,hlm. 112 

 12. ص.1983), , (القاهرة: دار املعارفالتوجيه يف تدريس اللغة العربية حممد على السمان,25

26Amin Syukur, Metodelogi Studi Islam, (Semarang: Gunung Jati), 1999. hlm.171 
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عند الباحثة هو أن تعليم اللغة العربية هي تعليم نظام جديد يف والتعريف 
نسق وحتليل اخلربة إلنسانية من خالل اللغة. أي نشاط مقصود يقوم به فرد ما 
ملساعدة فرد آخر على اإلتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفه 

يتصل فيه بلغة غري لغته  وتعود اإلتصال به. أنه بعبارة أخر تعرض الطالب ملوقف
  األوىل.

التعليم اللغة العربية هي إيصال املعلم إىل املتعلم  وقاله حممد علي السمان أن
اليت تتعلق العلم واملعرفة واملادة اللغة العربية بطريقة قوية ومناسبة لتحقيق األهداف به 

  وليفهم عن القرآن واألحادث وعلم الديناإلسالمية.

 اللغة العربيةعوامل تعليم   )ب 

أو إرجتالية. وتعليم  عشوائيةالتعليم هو عملية مهمة ومنظمة وليس عملية 
اللغة العربية حيتوى على العوامل املعينة وهي املعلم, واملتعلم, واملادة, والطريقة 

  والوسائل.
 املعلم )1

 املعلم هو القائم بدور الرتبية والتعليم أو املرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت
واملعلم حيمل يف عنقه أمانة  27.الذي تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية التعلمية

هي تربية اجليل الناشئي من املواطنني. فلذلك املعلم مهم جدا يف عملية التعليم 
ات املرغوبة يف سلوك املتعلم, وتنمية روح اإلنضباط ألنه يستطيع أن حيدث التغري 

 الذايت لدي التعلم, واحرتام أنظمة املؤسسة التعلمية من خالل اإلقتداء مبعلمهم.
جناح العملية التعليمية رهن بتضافر جهود وتوافر امكانات كثرية, ولكن مهما 

جيدة,  تكن املدرسة حسنة االعداد, غنية االمكانات, ومهما تكن الربامج
وللكتب مناسبة, ومهما يكن املخططون للربامج واملعدون للمناهج واملوجهون 
للمعلمني يف غاية الكفاءة. فان هذا كله يكون قليل الفائدة اذا مل يكن املعلم 
نفسه صاحلا الداء دوره, بل رب مدرس قدير يستطيع أن يتغلب على ماعسى أن 

                                                             
 72. ص.1956, (بدون مكان: داراجلهاد) اصول الرتبية وعلم النفس سحن حافظ وآخرون,27
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فيحصل من تدريسه على أحسن يكون يف مدرسته وغريها من نقص أو قصور, 
  28النتائج.

  املعلم حيتاج إىل صفات عديدة:
يكون ذا شخصية قوية, يتميز بالذكاء واملوضوعية والعدل ملعلمان  ينبغي  )أ (

 واحلزم واحليوية والتعاون.
ام باإلطالع على ما استجد يف طرق أن يكون مثقة, واسع األفق, لديه إهتم  )ب (

 التدريس ويف مادته.
 .أن يكون آداؤه للعربية صحيحا, خاليا من األخطاء  )ج (
أن يكون حمبا لعمله, متحسما له, متمكنا من املادة الدراسية اليت يقوم   )د (

 بتدريسها.
 وأن يكون على عالقة طيبة مع طالبه وزمالئه ورؤسائه.  )ه (

 املتعلم )2
متعلما فهو متعلم"  –تعلما  –يتعلم  –علم اسم الفاعل من "تعلم واملت

واملتعلم هو اإلنسان الذي يتعلم عادة  29.يقال علمته فتعلم –وتعلم مطأوع علم 
لحصول على العلم النافع يف حياته ومعيشته. يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية ل

ونقل أبو حامد حممد بن حممد الغزايل قول عيسى عليه السالم يف فضيلة التعليم: 
  30.من عمل وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما يف ملكوت السماوات

من هذا التعريف, املتعلم ال بد أن يطيع املعلم. وهو الذي علم وعمل 
مبا علم ويستطيع أن يفرق بني األشياء من حسن وقبيح وحق وباطل. وهو ليس 
يتعلم العلم أي املعرفة فحسب ولكن يتعلم عن كيفية لتحصيل على تعديل 

  السلوك واألخالق.
  

 املادة )3

                                                             
2
 14, ص.التوجيه يف تدريس اللغة العريب حممد على السمان,5

 522. ص1987, (بريت لبنان: داراملشرف) املنجد يف اللغة واألعالم, الطبعة الثامنة لوبس مألوف,29

 21ون سنة. ص. بريوت: دار الكتب العلمية) بد, (إحياء علوم الدين, ج. األولأبو حامد حممد بن حممد الغزاىل, 30
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هي معلومات اليت يقصد املعلم أن يوصلها إىل التالميذ.  يةساادة الدر امل
 31ناسب باملنهج ليواصل كفاءة األساسية الطالب من مهارة اللغة.املتطلب املادة 

اإلبتدائية اإلسالمية يستحدم مادا من الكتاب  ويف تعليم اللغة العربية يف مدرسة
 .سى والكتاب التدرىبادر لا

 الطريقة )4
الطريقة هي وسيلة يسري املعلم التالميذ يف إلقاء املادة الدراسية. وتقصد 
بالطريقة التعليمية يف هذا البحث هي كيفية التعليم. وطريقة التعليم مبفهومها 

 يتم بواسطتها تنظيم اال اخلارجي للمتعلم الوسع تعين جمموعة األساليب اليت
جناح عملية التعليم تتعلق بنجاح الطريقة  32من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة.

ملستحدمة. وهي وسيلة لتحقيق أهداف املواد التعليمية بوقة حمدد. فالطريقة ا
مها وجهان لعملة واحدة فإذا ضعفت إحدامها مل - واملادة التعليمية متالزمان

يتحقق اهلدف من العملية التعليمية على الصورة املنشودة. فحسن الطريقة ال 
  مل تصادف طريقة جيدة.يعوض فقر املادة, وغزارة تسبح عدمية اجلدوي إذا 

وقال حممد عطية اإلبراشي الطريقة هي األساس الذي تبىن عليه مهنة 
التدريس, ويتفق النجاح يف الدراسة, فقد تقوم الوزارة بوضع املناهج, ويقوم النظار 

  33.بعمل جدوال الدروس وفق قانون نظام املدارس واملبادئ احلديثة يف الدراسية
  للطريقة اجليدة يف التعليم شروط, وهي:

 .جيب أن تتالئم الطريقة مع مادة التعليمية  )أ (
 .ينبغي أن تناسب الطريقة مع موضوع التعليمية  )ب (
  .عم الطريقة على أساليب التشويق والتشجيو جيب أن تق  )ج (
 34.ينبغي أن تراعي الفروق الفردية   )د (

                                                             
31D. Hidayat, Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah, (Semarang: PT. Karya Taha 

Putra), 2007, hlm.ج 

. 1989), والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة منشورات: مصر, (وأساليبه مناهجه ا الناطقني لغري العربية تعليم, مطعيمة أمحد رشدي32
 35.ص

 267, (بدون مكان: دار إحياء الكتب العربية) بدون سنة. ص. الرتبية والتعليم روح حممد عطية اإلبراشي,33

 79, (بدون مكان وسنة), ص.طرق التدريس وفق املناهج احلديقة امربوك عثمان أمحد,34
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 الوسائل )5
الوسائل يف تعليم اللغة العريب هي كل ما يتعلمه املرس من الوسائل 
ليستعني به على تفهيم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات 

جلديدة. فقد يستعني بشيئ من املعلومات القدمية أو يلجأ إىل حواسهم فيعرض ا
عليهم شتا يسهل عليهم إدركه بإحدى احلواس فظهر أن استعمال وسائل 

  35.اإليضاح تطبيق على قواعد التدريس إىل املعقول
ولذلك, الوسيلة مهمة جدا, ألن الوسيلة تستطيع أن جتلب رغبة 
التالميذ وأن ترتفع تفهم التالميذ وأن تعطي البيانات الثيقة وأن ختلص املعلومات 

املعلم أن يستطيع الستخدام  على حىت البد36.وأن تسهل بتفسري اللبيانات
  الوسيلة يف أي مادة التعليمية لكي صار املعلم الناجح.

 أهداف تعليم اللغة العربية  )ج 

 العنصر األهداف يف عملية التعليم مهم جدا. األهداف التعليمية هي اليت
ج ألن مجيع العناصر األخرى ترتبط ا إرتباطا وثيقا. األساسي من عناصر املنه

ويقتصده: "املنتاجات التعليمي واملدرسة إىل مساعدة التلميذ على بلوغها بالقدر 
الذي تسمح به إمكاناته وقدراته ومبا تسمح ا قدرات وإمكانات الؤسسة 

  37.التعليمية
قال عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان, تعليم اللغة العربية إىل حتقيق ثالثة 

  38أهداف, هي:
الكفاية اللغوية: واملقصود ا سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة العربية, متييزا  )1

وإنتاجا, ومعرفته برتاك باللغة, وقواعدها األساسية: نظريا ووظفيفيا, واإلملام بقدر 
 الستعمال.مالئم من مفرادت اللغة, للمفهم وا

                                                             
 23مية) بدون سنة. ص. , (كونتور: كلية املعلمني اإلسالالرتبية والتعليم, ج.األول حممود يونس وقاسم بكر,35

36Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 
2003, hlm. 75 

, ط. الثانية, 1995, (اململكة العربية السعودية: دار اللواء)اهج وطرق التدريسمدخل إىل املنحممد مزمل البشري وحممد مالك حممد سعيد, 37
 28ص.

, (مؤسسة الوقف اإلسالمي, (جلانب النظري)دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان, 38
 30-29ه), ص.  1425



17 

 

 

الكفاية اإلتصالية: ونعين ا قدرة املتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة  )2
تلقائية, والتعبري, بطالقة عن أفكاره وخرباته, مع متكنه من استيعاب ما يتلقى من 

 اللغة يف يسر وسهولة.
 عن أفكار الكفاية الثقافية: ويقصد ا فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة, تعرب )3

 أصحاا وجتارم وقميهم وعادم وآدام وآدام وقنوم.

 اللغة العربية في دراسي الج منهالتنفيذ   )د 

  :وهي, نشطاتأ ربعةأ حيتوى املدرسة يف العربية اللغة دراسيال جنهامل تنفيذ )1
 .العربية اللغة تعليم يف اإلسرتاتيجة تطوير  )أ (
 .العربية اللغة ليمتع يف الربامج تطوير  )ب (

 .العربية اللغة تعليم يف التعليم عملية  )ج (

 .العربية اللغة تعليم يف التقومي  )د (

هج الدراسية إىل اوينقسم تنفيذ املنOemar Hamalikرأيبالنسبة للوأما 
هج الصف املستوى. دورا يف املدرسة هو مها تنفيذ املناهج املدرسية ومن مستويني،

مل على مستوى الطبقة هو املعلم. تنفيذ املنهج الدراسي يف مدير املدرسة والع
  ما يلي:كالدراسى   هج املن ن ينفذواأ يةمديري املدارس جيب على املدرسية مستوى

  السنوي خطيطتتنظيم ال  )أ (
  نشطةتنظيم تنفيذ األ  )ب (
 رئيس االجتماع  )ج (
  تصنيف القرار   )د (

وظيفة  متقسي تعينيجيب  .الصف على مستوى هج الدراسيةاملن تنفيذ
ثالثة أنواع  إىلتقسيم . ج الدراسى ىف مستوى الصفدارية تنفيذ املنهإاملعلمني 

   :، ومهااألنشطة اإلدارية
  التدريس الواجبات تقاسم  )أ (
  الواجبات إلشراف املادة اإلضافية توزيع  )ب (
  39.التدريس اخلصوصي تقسيم املهام  )ج (

                                                             
39 Oemar Hamalik, Manajemen, hlm.173 
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  شياء وهي: أج الدراسي يف املدرسة حيتوى ستة مبادئ تنفيذ املنه )2
نفع تيبىن بإمكان الطالب وتطوير هم وظروفهم لينالوا الكفاءة الىت   )أ (

 بنفوسهم.
 .للتعلم األركان اخلمسة من خالل متسك نفذت املناهج  )ب (
 بإمكام وظرفهم  وينال الطالب حسن التعليم ويشرف تطوير هم مناسبة  )ج (
 التسامح بني املعلم واملتعلم  )د (
ومصادر التعليم  متنوعة وسائلو إسرتاتيجية متنوعة ب ج الدراسىتنفيذها املنه  )ه (

 نفع البيئة ملصادر التعليمتاحلسنة و  ىوالتكنولوج
 .نفع ظروف البيئة وإجتماعية وثقافةت  )و (
توزن ومعلقة بوكان تطوير الطالب يتضمن كل عناصر املادة ومادة احملالية   )ز (

 40.وإتصالة من كل مستوى الرتبية
  : الدراسي املنهج تطوير مبادئ )3

كون دليال، فهناك عدد من املبادئ يف عملية التنمية. ي أنليمكن املنهج 
  .41وسوف يتناول فيما يلي عدد من املبادئ اليت تعترب هامة

 )Prinsip Relevansi(املالءمة مبدأ  )أ (

 جاتاحل مناسبة تكون أن جيب املنهج يف املنظمة التعلم خربات
  .املالءمة بدأامل مايسمى وهذا .اتمع

 )Prinsip Fleksibelitas(املرونة مبدأ  )ب (

  .القائمة  تنفيذ جيب املنهج يأ نةو مر  املنهج يكون أن وينبغي
  

 )Prinsip Kontinuitas(االستمرارية مبدأ  )ج (

 العالقات واستدامة مواصلة إىل حاجة هناك أن يعين املبدأ هذا
  .التعليمية الربامج من وأنواع املستويات خمتلف على موضوع نالبي املتبادلة

                                                             
40 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Kesatuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya)2006, hlm.247 

41Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori & Praktik, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media) 
2010, hlm.179  
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 )Prinsip Efektifitas(الفعالية مبادئ  )د (

 هو تطبيق ميكن الذي الدراسي املنهج يف باخلطة يتعلق الفعالية مبدأ
  .التعلم و التعليم أنشطة يف حتقيقه

 )Prinsip Efisiensi(الكفاءة مبدأ  )ه (

 , والوقت والصوت، الطاقة، بني ملقارنةبا يتعلق الكفاءة مبدأ
  .عليها املتحصل بالنتائج تستخدم اليت والتكلفة

 


