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اإلهداء

:البحث العلمي إىلأهدي هذا

اللذان يربياين صغريا حىت اآلن ) األب احلاج عبد احلنان واألم احلاجة حورية(والدّي احملبوبان .1
برتبية حسنة ويرشداين إىل األعمال الصاحلة ويأدباين باألخالق الكرمية، لعلى مها من 

.اللذان يعطيان الدعم  يف كل أموري) نصر و ( وإىل محا ومحاة .الصاحلني
الذي يساعدين يف كل حال ويشجعين يف عمل هذا البحث العلمي،  ) حممد رضوان( زوجي .2

.جزاكم اهللا خريادائما تشجعيناليت) ألزا فطري( وإىل أخيت الصغري احملبوبة 
.جزاكن اهللا خريا. أصدقائي احملبوبة اليت تساعدنين يف عمل البحث العلمي.3
.حيت ظهر شعور احلب يف تعليم اللغة العربية باحلقأساتذيت الذين علموين  اللغة العربية .4
أسريت جزاكم اهللا خريا.5



ز

كلمة الشكر والتقدير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

سبحان اهللا البصري العليم و احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيياء 
قال اهللا تعاىل .تابعهم بإحسان إىل يوم الدينعلى أصحابه ومنو واملرسلينمحمد صلى اهللا عليه والسالم 

فإن أصدق ((}يأيها الذين ءامنوا اتقوا اهللا حق تقاته، والمتوتن إال وأنتم مسلمون{: يف القرآن الكرمي
ا وكل حمدثة بدعة  احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثا

)).ة يف الناروكل بدعة ضاللة وكل ضالل

تعليم اللغة العربية :واحلمد هللا وبإذنه استطعت الباحثة أن تنته هذا البحث العلمي حتت العنوان
ملدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام با19يف زمان الوباء كوفيد 2013التعليمنهجمب

.2020/2021الدراسي 

احلمد لِله بعون اهللا و توفيقه ،باللغة العربيةالعلميالبحث و إنطلقا من الشعور بواجيب ألكتب 
قد متت كتابة هذا البحث العلمي للحصول على الشهادة . ا البحث العلميمن كتابة هذيت هإنت

الذين قد ساعدوين يف كتابة هذا تذة الألسكثرياشكراولفإنين أق.  اجلامعة يف تعليم اللغة العربية
:البحث العلمي، منهم

.أرشد عبد الغين املاجستري. اجلامعة يف جامعة حممدية ماترام درئيس .1
.درس عبد الوهاب املاجستري، عميد كلية الدين اإلسالم.2
.حسنان املاجستري كوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية واملشرف األول.3
.الدكتور أمحد حلواين شافعي كاملشرف الثاين.4
جزاكم اهللا خريا على . هذا حبث علميواآلخرين الذين يعطون مساعدة  يف كتابة.5

م .مساعدة وتوجيها
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عسى  اهللا أن جيعل أعماهلم خاصة لوجه الكرمي جيزيهم  اهللا خريا ويعطيهم هداية 
.وتوفيقه ومغفرته ورضوانه

2021فرباير ..، ماترام

الباحثة

احلاجة خري النجوى
716110042: رقم التسجيل
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العربيالمستخلص 

ميثل حالًيا مشكلة تتعلق بالصحة العاملية ، وكذلك يف 19كوفيد2019ال يزال مرض فريوس كورونا 
االنتشور ماتارام ، كان من الصعب للغاية تعديل .بناًء على معلومات مدرس اللغة العربية أ. عامل التعليم

نظام التعلم أثناء الوباء الذي حظر التعلم وجًها لوجه حبيث أجرب املعلمني على التكيف لفرتة وجيزة 
وقد أدى ذلك إىل ظهور عقبات خمتلفة يف عملية التعلم املنفذة ، . اإلمكانات املوجودةوتعظيم مجيع 

دف هذه الدراسة إىلبناءً . سواء من قبل الطالب واملعلمني واملرافق الداعمة وصف ) 1على ذلك ، 
ة كوفيدباملدرسة الثانوية اإلسالميخالل جائحة  2013تنفيذ تعلم اللغة العربية باستخدام منهج 

أثناء 2013ملعرفة ما هي العقبات يف تنفيذ تعلم اللغة العربية باستخدام منهج ) 2اإلنتصار ماترام
.باملدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام19كوفيدجائحة  

ا . شهدت ظاهرة تغيري املناهج الدراسية يف إندونيسيا صعوًدا وهبوطًا وفًقا للسياسات احلكومية املعمول 
هو احلال مع الظاهرة احلالية ، أصدرت احلكومة ممثلة بوزارة التعليم والثقافة سياسة تنفيذ املناهج كما 

هلذا السبب ، من الضروري إعادة بناء منهج جديد . جلميع مستويات التعليم2013الدراسية لعام 
لشخصية مع الذي يعتمد على تعليم ا2013املنهج اجلديد هو منهج . يتوقع أن حيل هذه املشاكل

هي تعبئة مجيع 2013العوامل اليت تؤثر على جناح منهج . التعلم املوضوعي املتكامل والنهج العلمي
موارد املدرسة لتكون قادرة على حتقيق رؤية املدرسة ورسالتها وأهدافها وأهدافها من خالل الربامج اليت 

.يتم تنفيذها بطريقة خمططة وتدرجيية

. مكان البحث مباجستري اإلنتشور مطرام. النوعي مبنهج وصفييستخدم هذا البحث البحث
نتائج .استخدمت تقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة عدة طرق ، وهي املقابالت واملالحظة والتوثيق

باملدرسة 19كوفيدأثناء جائحة  2013مت تنفيذ تعلم اللغة العربية باستخدام منهج ) 1: البحث هي
باستخدام اسرتاتيجيات التعلم القائم على املشاريع واسرتاتيجيات إلنتصار ماترامالثانوية اإلسالمية ا
خالل جائحة  2013معوقات تنفيذ تعلم اللغة العربية باستخدام منهج ) 2. التعلم عرب اإلنرتنت
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ة القيود الناشئة عن عوامل داخلية وخارجي: ، وهيباملدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام19كوفيد
الطلب ، والتحفيز ، واستعداد الطالب لتقبل التعلم : والعقبات اليت تنشأ عن العوامل الداخلية هي

اجلوانب األسرية ، واجلوانب : يف حني أن تلك اليت تأيت من عوامل خارجية ، وهي. مبفاهيم جديدة
تمعية .املدرسية ، واجلوانب ا

19كوفيد،تعليم اللغة العربية: الكلمات األساسية
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المستخلص اإلندونيسي

Skripsi,  Hj. Khaerun Najwa, Nim  : 716110042yang berjudul“Pembelajaran Bahasa Arab

menggunakan Kurikulum 2013 pada Masa Pandemi Covid 19 di MA. Al Intishor

Mataram Tahun Ajaran 2020/2021”. Pembimbing I: Husnan, M.Pd.I, Pembimbing II:

Dr. Ahmad Helwani Syafi’i.

Coronavirus disease 2019 (covid-19) pada saat ini masih menjadi maslah kesehatan dunia, begitu
juga pada dunia pendidikan. Berdasarkan keterangan guru Bahasa Arab MA Al-Intishor
Mataram, menyatakan bahwa sangat kesulitan menyesuaikan system pembelajaran pada masa
pandemic yang yang melarang pembelajaran dengan tatap muka sehingga memaksa para guru
untuk melakukan adaptasi dengan singkat dan memaksimalkan semua potensi yang ada. Hal ini
mengakibatkan munculnya berbagai kendala dalam proses pembelajaran yang dilakukan, baik
kendala dari siswa, guru, maupun sarana pendukung. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian
ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran bahasa arab dengan
menggunakan kurikulum 2013 pada masa pandemic covid 19 di MA Al-Intishor Mataram 2)
Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa arab menggunakan
kurikulum 2013 pada masa pandemic covid 19 di MA Al-Intishor Mataram.

Fenomena perubahan kurikulum di Indonesia memgalami pasang surut sesuai dengan kebijakan
pemerintah yang berlaku. Seperti halnya fenomena saat ini, pemerintah yang diwakili oleh
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan implementasi  kurikulum
2013 untuk semua jenjang pendidikan. Untuk itu perlu adanya keharusan untuk merekonstruksi
kurikulum baru yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kurikulum baru
itu adalah Kurikulum 2013 yang berbasis pada pendidikan karakter dengan pembelajaran tematik
terpadu dan pendekatan saintifik. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kurikulum
2013 adalah dengan menggerakkan semua sumber daya sekolah untuk dapat mewujudkan visi,
misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana
dan bertahap.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Tempat
penelitian di MA Al-Intishor Mataram. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitan adalah: 1) Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab menggunakan
kurikulum 2013 pada masa pandemic covid 19 di MA Al-Intishor Mataram dilaksanakan dengan
menggunakan strategi pembelajran project based learning dan strategi pembelajaran dalam
jaringan (daring). 2) Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa arab menggunakan
kurikulum 2013 pada masa pandemic covid 19 di MA Al-Intishor Mataram yaitu: kendala yang



ط

bersumber dari factor internal dan eksternal. Kendala yang bersumbber dari factor internal yaitu:
minta, motivasi, dan kesiapan siswa menerima pembelajaran dengan konsep yang baru.
Sedangkan yang berasal dari factor eksternal yaitu: aspek keluarga, aspek sekolah, dan aspek
masyarakat.

Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Pandemi Covid-19
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الفصل األول
أساسية البحث

خلفية البحث.أ
تشهد ظاهرة تغيري املناهج الدراسية يف إندونيسيا صعوًدا وهبوطًا وفًقا السياسة احلكومة 

ااملعمو  ، أصدرت احلكومة ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم سياسة تنفيذ املنهج الظاهرة احلاليةعلى غرار . ل 
ومع ذلك، فإن . جلميع مستويات التعليم يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية2013التعليم 

اية املطاف إجيابيات وسلبيات حول تنفيذها2013سياسة تنفيذ املنهج التعليم من. شهدت يف 
مل 2013، ذكروا أن املنهج التعليم2013خالل بعض خرباء التعليم الذين درسوا تطبيق منهج التعليم

وبناًء على . يكن جاهزًا بعد لتطبيقه يف مجيع مستويات التعليم يف املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية
مجيع املدارس على املنهج هذا القرار، أصدرت وزارة التعليم والثقافة قرارًا يقضي بعدم تطبيق 

فقط من قبل املدارس اليت كانت جاهزة ولديها 2013وقد مت تطبيق املنهج التعليم. 2013التعليم
.معايريخاصة، حبيث قررت احلكومة تعيني املدرسة

بناًء . يف إندونيسيا) اإلسالم(للمدارس القائمة على الدين 2013مث ماذا عن منهج التعليم
دين يف مجهورية إندونيسيا، فإن املدارس حتت رعاية وزارة الدين ال تزال تستخدم املنهج على قرار وزير ال

وهذا . 2013، ولكن املدارس الدينية فقط لديها معايري حمددة تطبق منهج التعليم2013التعليم لعام 
يف 2013ليميفسر أن وزارة التعليم والثقافة ووزارة الدين لديهما نفس السياسة بشأن تطبيق منهج التع

، عندما ربسبب متطلبات العص2013ج التعليممت إنشاء منه: "وحبسب حممد نوح قال. إندونيسيا
تغريت األوقات، جيب أن يتغرياملنهج أيًضا على أساس تعزيز املنطق، وليس جمرد احلفظ، ما هو مطلوب 

1.هو اإلبداع واإلنتاجية واالبتكار والعاطفي

. ري االلتزام بإعادة بناء منهج جديد يتوقع أن حيل هذه املشاكلمن التفسري أعاله، من الضرو 
الذي يعتمد على تعليم الشخصية مع التعلم املواضيعي املتكامل 2013املنهج اجلديد هو منهج التعليم

1Tamim Rauf, Analisis  Implementasi Kurikulum 2013 Pembelajaran Bahasa Arab: Studi Kasus di MAN Yogyakarta
I dan MAN Yogyakarta III, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm.2.
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حترك مجيع املوارد املدرسية لتكون 2013العوامل اليت تؤثر على جناح منهج التعليم.. واملنهج العلمي
حتقيق رؤية ورسالة وأهداف وغايات املدرسة من خالل الربامج اليت يتم تنفيذها بطريقة قادرة على 

حبيث ال يتم 2013جيب أن يكون لدى املدارس استجابة إجيابية ملنهج التعليم . خمططة وتدرجيية
تمع جتاهلها من قبل أصحاب املصلحة يف النطاق اجلزئي يف عملية تنفيذ املنهج، أي مديرة املدرسة وجم

كما حيدد نظام التعليم جناح أو فشل أي بلد، وخاصة يف السباق ملتابعة . املدرسة يف املؤسسة التعليمية
تمعات قادرة على لعب دور نشط يف بناء نظام . تقدم البلدان األخرى من املتوقع أن تكون مجيع ا

العالية إلحضار هذه البلدان تعليمي وطين، ألنه من خالل التعليم نأمل أن يتم جلب البشر ذوي اجلودة
.إىل دولة ذات سيادة وعادلة ومزدهرة

لن يتم فصل املناقشة حول التعليم عن املنهج التعليم، ألن املنهج عبارة عن جمموعة من املواد 
املختلفة اليت جيب أن يدرسها الطالب، وهو مكون تعليمي يستخدمكمرجع من قبل كل مرجع تعليمي، 

2.نظم، خاصة من قبل املعلمني واملديرينمن قبل املدير وامل

أحد العناصر اليت حظيت باهتمام كبري من تطبيق نظام التعليم الوطين هو مشكلة املناهج 
املنهج هو عامل مهم جدا يف . الدراسية، وال حىت عدد قليل ممن يعتربون املنهج هو جوهر أنشطة التعلم

.عملية التعليم
نهج باعتباره مطلًبا مطلًقا، فهو يثبت أن املنهج جزء ال يتجزأ من التعليم يف الواقع، ميكن أن يقال امل

3.والتدريس

وجودها هو إشارة إىل عملية . املنهج هو عنصر مهم جدا للتعليم املستمر يف وحدة التعليم
.التعلم اليت حتتوي على مكونات مثل األهداف واحملتوى وهيكل الربنامج والتنظيم وعملية التعلم

، 1952، 1947، وبالتحديد يف 1945مت تطوير املناهج الدراسية يف إندونيسيا منذ عام 
اليت كانت 2006حىت املناهج الدراسية 2004، 1994، 1984، 1975، 1968، 1964

خالل عملية تغيري املناهج الدراسية، ال توجد أهداف أخرى، باستثناء حتسني . 2012صاحلة حىت عام 

2E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;Sebuah Panduan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), hlm.4.
3Nana Syaodiah dan Sumadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2004), hlm. 4.
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لذلك، من . يعترب تطوير املناهج كمحدد ملستقبل أطفال األمة. يم التعلم يف املدارسعملية التعلم وتصم
املتوقع أن يتم تطبيق منهج جيد يف إندونيسيا حبيث ينتج مستقبًال مشرقًا ألطفال األمة ويكون له آثار 

.على تقدم األمة والدولة
على أنظمة 2006م إىل عا1945حيتوي كل منهاج دراسي يطبق يف إندونيسيا من عام 

ميكن أن . ميكن أن تكون االختالفات اليت حتدث يف النظام مزايا أو عيوب املنهج الدراسي نفسه. خمتلفة
تأيت نقاط القوة والضعف هذه من األساس أو املكونات أو التقييمات أو املبادئ أو األساليب أو مناذج 

.تطوير املناهج الدراسية
. هو زيادة وتوازن بني املواقف واملهارات والكفاءات املعرفية2013إن توجه املنهج التعليم 

ملنهج التعليم 20متشيا مع القانون رقم . التحسني والتوازن بني الكفاءات املوقف واملهارات واملعرفة
كفاءة اخلرجيني هي مؤهل لقدرة اخلرجيني اليت تشمل : 35كما هو موضح يف شرح املادة 2013

متاشيا مع تطوير املناهج القائمة على . واملهارات وفًقا للمعايري الوطنية املتفق عليهااملواقف واملعرفة 
.لتشمل اجتاهات الكفاءة واملعرفة واملهارات بطريقة متكاملة2004الكفاءة اليت كانت رائدة يف عام 

ل مع دخو . إىل اجلهود املبذولة لتحسني املناهج السابقة2013دف سياسة املناهج لعام 
وحىت اآلن، ال يزال هذا التنفيذ يواجه عقبات رئيسية جيب 2014/2015العام الدراسي اجلديد 

بشكل أساسي، ال يُنظر إىل تصميم املنهج يف التعلم فقط من تصميم املنهج، ولكن األهم . معاجلتها
ال .من ذلك هو واقع ا

ملية التعليمية عرجاء ألنه ليس املنهج هو أهم جزء يف نظام التعليم، وبدون منهج ستكون الع
يُطلق على املنهج أيًضا أداة لتحقيق األهداف يف التعليم، وقد مت ترتيب مجيع األنشطة . لديه اجتاه واضح

لذلك، ميكن القول أن جناح أو فشل عملية التدريس والتعلم يف مؤسسة تعليمية، ال . بدقة ومنهجية
.التعليميةينفصالن عن املناهج الدراسية يف املؤسسة 

.يف حني أن اللغة العربية نفسها قد مت تدريسها من رياض األطفال إىل الكلية
إن تعلم اللغة العربية نظريًا موجه حنو اجلوانب الدينية واأليديولوجية، أي أن تعلم اللغة العربية يهدف إىل 

على مستوى التعليم 4. فهم وفهم الطالب الذين لديهم تعاليم إسالمية، سواء بشكل نشط أو سليب
4Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 89-90.
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االبتدائي والثانوي، يتم تنفيذ هذا التوجيه يف الغالب من قبل أو املدرسة أو املؤسسات التعليمية املتكاملة 
.يف االثنني

. تعليم اللغة أمر ضروري للغاية، ألنه أداة إلتقان اللغة أو التواصل والتفاعل االجتماعي
. من أجل مواكبة العصر. ذلك جيب إتقان ودراسة اللغة العربيةأصبحت اللغة العربية حالًيا لغة دولية، ل

ا لغة عاملية، فإن اللغة العربية هي أيًضا لغة عامية، باإلضافة إىل قراءة تالوة  بصرف النظر عن كو
.للصالة وقراءة القرآن أيًضا

يفرتض لذلك . غالًبا ما يستبعد الطالب املواد العربية، على أساس أن الفهم صعب للغاية
عالوة على ذلك، . الطالب أن املواد العربية تتطلب تركيزًا عميًقا جًدا ألنه هناك حاجة كبرية إىل حفظها

فإن الطالب بشكل أساسي مل يتلقوا بعد أحكاًما يف اللغة العربية على املستوى األساسي، لذا فإن اللغة 
بعض الطالب أيًضا أن املواد العربية من ناحية أخرى، يعترب . العربية هي موضوع غريب وجديد عليهم

م يف األساس قد حصلوا بالفعل على قدر من التعلم يف املستوى السابق . ممتعة للغاية وسهلة الفهم ، أل
ستكون املواد العربية أيًضا مملة للطالب إذا مل يكن املعلم بارًعا يف إتقان املادة والصف والتعلم الذي 

.يبدو رتيباً وغري مبدع
يف تعليم 2013ا بالنسبة الهتمام الكاتب بإجراء البحوث املتعلقة بتقييم املنهج التعليم أم

اللغة العربية، فهو أن تعليم اللغة العربية هو مادة إلزامية جيب أن تكون موجودة يف كل مدرسة يف 
استخدام منهج التعليم إندونيسيا حبيث تتطلب التنفيذ اجليد حىت يصبح تعليم اللغة العربية الحًقا فعاًال ب

اللغة العربية هي موضوع يطور مهارات االتصال الشفوية واملكتوبة لفهم املعلومات واألفكار . 2013
ا كلغة . واملشاعر والتعبري عنها وتطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة اللغة العربية، باإلضافة إىل االعرتاف 

.ة للدين اإلسالميرمسية لألمم املتحدة، هي أيضا مقرها كلغ
إن إتقان اللغة العربية باإلضافة إىل دعم كفاءة املرء ألغراض التوظيف يف جماالت اخلدمة 
واالتصال والدبلوماسية واألعمال بني الدول، يعزز أيًضا أساس التنوع اإلسالمي، سواء ألغراض العبادة 

هلا خصائص جيب أن 2013عليم ومع ذلك، فإن دروس اللغة العربية يف منهج الت. وفهم التعاليم
.تتكيف مع التعلم املواضيعي املتكامل واملنهج العلمي
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أسئلةالبحث. ب
باملدرسة الثانوية 19يف زمان الوباء كوفيد2013نهج التعليم مبكيف تنفيذتعليم اللغة العربية . 1

؟2020/2021اإلسالميةاإلنتصار ماترام العام الدراسي 
باملدرسة الثانوية 19يف زمان الوباء كوفيد2013نهج التعليم مبتعليم اللغة العربية تنفيذالعراقيل أي . 2

؟2020/2021الإلسالميةالإلنتصار ماترام العام الدراسي 
أهداف البحث. ج
باملدرسة 19يف زمان الوباء كوفيد2013نهج التعليم مبلوصف كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية . 1

؟2020/2021لإلنتصار ماترام العام الدراسي الثانوية  الإلسالمية ا
باملدرسة 19يف زمان الوباء كوفيد2013نهج التعليم مبتنفيذ تعليم اللغة العربية العراقيل لوصف أي .2

2020/2021الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام الدراسي 
فوائد البحث. د
فوائد النظرية.1
.اخلزانة العلمية يف عامل الرتبية وأمهيته ل التعليم اللغة العربيةقادرة على إضافة وإثراء ) أ

قادرة على توفري التعلم البديل يف تعليم اللغة العربية وحنو تطوير التعليم، وخاصة الرتبية) ب
.اإلسالمية

فوائد العملية.2
.ادات املناهج املطبقةيوفر فوائد للمعلمني لتطوير تعلم اللغة العربية الذي يتوافق دائًما مع إرش) أ

.تصبح دراسة علمية مفيدة للكتاب على وجه اخلصوص وللقراء بشكل عام) ب

حدود البحث. ه
.19يف زمان الوباء كوفيد2013نهج التعليم مبقصرت الباحثة علىتعليم اللغة العربية : حتدد العنوان.1
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يف زمان 2013نهج التعليم مبعربية أجرت الباحثة هذا البحث على تعليم اللغة ال: حتدد املكان. 2
.يف الفصل العاشر، با ملدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام19الوباء كوفيد

.2020/2021يقوم الباحثون بإجراء البحوث يف العام الدراسي : حتدد الزمنية.3
تحديد المصطلحات. و
.التقومي هو إجراء أو عملية لتحديد قيمة شيء ما. 1
عبارة عن جمموعة من اخلطط والرتتيبات املتعلقة باحملتوى 2013نهج التعليم تعليم الغة العربية مب. 2

ومواد التعلم واألساليب املستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التدريس والتعلم اليت تركز على 
.املهارات واملعرفةحتسني وموازنة املهارات الناعمة واملهارات الصعبة اليت تشمل جوانب املواقف و 

التعلم هو عملية تفاعل، وبالتحديد التفاعل بني املعلم والطالب والطالب للطالب الكتساب املعرفة . 3
.وحتسني املهارات وحتسني السلوك واملواقف وتقوية الشخصية

ى أن اللغة العربية هي اجلمل اليت يستخدمها العرب . 4 للتعبري عن حبسب الغالياين نقًال عن أولني 
).األفكار واملشاعر(أهدافهم 

الدراسات السابقة. ز
: تعليم اللغة العربية2013حتليل تطبيق منهج التعليم "أطروحة متيم رؤوف بعنوان : أوالً 

يف هذه األطروحة تركز املناقشة على رئيس ". 3ومان يوجياكارتا 1دراسات حالة يف مان يوجياكارتا 
نتائج املناقشة يف هذه . يف مؤسستني مدرسيتني2013ية مع تطبيق منهج التعليم حتليل تعلم اللغة العرب

املدرسة الثانوية 3جوغجاكرتا و 1األطروحة هي مدرستان مها املدرسة الثانوية احلكومية جغجاكرتا 
تمع احمليط واآلخرين وتتجلى هذه السمعة يف . احلكومية ومها مدرستان يتمتعان بسمعة طيبة بني ا

كما نفذت املدرستان منهج التعليم . جودة جناح الطالب الذين فازوا عدة مرات يف املسابقات العربية
.يف تعليم اللغة العربية بشكل جيد على الرغم من عدة عقبات يف ذلك2013

يف تعليم اللغة العربية يف 2013تنفيذ منهج التعليم "أطروحة وجيي ليستاري بعنوان : ثانياً 
يف هذه ). إىل جاهزية املعلم وتوافر وسائل التعلماستنادا(يوجياكارتا 3لثانوية احلكوميةاملدرسة ا

األطروحة يتم الرتكيز أكثر على كيفية استعداد معلم اللغة العربية وتوافر وسائل التعلم باستخدام منهج 
ة يف تعلم اللغة العربية اليت نتائج املناقشة يف هذه الرسالة هناك العديد من العوامل املثبط. 2013التعليم 
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ا معلمو هذه املواد، مثل وضع خطط الدروس وتقنيات التدريس، يواجه الطالب الذين هم  يشعر 
باإلضافة إىل ذلك، يف التعلم، ال يستخدم املعلمون دائًما الوسائط التعليمية . اهليدروجني وتقييم الطالب

.يف توافر الوسائط البسيطةبسبب نقص إبداع املعلم حبيث ال يزال هناك نقص
يف املدرسة 2013إشكالية تعليم منهج اللغة العربية "سكرييب فاتح رزق ويبوو بعنوان : ثالثاً 

تركز هذه املناقشة يف هذه املناقشة أكثر ". 2015-2014ويتس العام الدراسي 2الثانوية احلكومية
ا معلمو اللغة العربية باستخ ونتائج املناقشة يف هذه . 2013دام منهج على املشكالت اليت يشعر 

األطروحة هي أنه ليس كل تعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية واتيس املدرسة الثانوية احلكومية 
هناك بعض املشاكل مثل ليست كلها تكمن خطة . 2013يعمل بسالسة عند استخدام منهج 2

ا ما ينقل املعلمون األهداف أو الكفاءات األساسية اليت جيب الدرس يف كل عملية تنفيذ للتعليم، ونادرً 
حتقيقها عند تعلم اللغة العربية، وأمناط التفاعل بني املعلمني والطالب ليست جيدة أيًضا، وطرق 

التدريس
2013أقل تنوًعا، ووسائل التعلم غري كافية، ويستخدم التقييم املنهج الدراسي وشعر املنهج التعليم 

.أيًضا بأنه صعب للغاية
العنوان الذي استعرضه املؤلف مل يفحص األطروحات السابقة، ولكن التشابه بني عنوان 

ساواة حول التعليم اللغة العربية األطروحة الذي درسه املؤلف مع الرسائل أعاله يناقش على قدم امل
يف حني أن موقع االختالفات يف البحث يفعله املؤلفون مع األطروحة . 2013باستخدام منهج التعليم 

إىل جانب البحث الذي يقوم به املؤلف يركز . الذي سبق ذكره خيتلف يف موضوع البحث وموقع البحث
عليم اللغة العربية وما هي العوائق اليت حتول دون تنفيذ يف ت2013على عملية تنفيذ تقييم املنهج التعليم 

.يف تعليم اللغة العرب2013تقومي املنهج التعليم 
الإلطار النظري. ح

19في زمان الوباء كوفيد تعليم اللغة العربية.1
اللغة ليستمجرد نظام من األمناط اللغوية حمكومة بشفرة من القوانني، وهي حتدد الإلنتاج 

.قبول وغري املقبول جلميع األشكال املنطوقةاللغوي امل
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تعلم اللغة عبارة عن تأسيس لقانون حيكم السلوك وليس جمرد تأسيس لعادة كما يقول 
كتسابه وتعلمه عن طريق احملاكاة والرتديد إالسلوك اللغوي شيئ معقد جدا، ومن مت الميكن .السلوكيون

.فقط
ىل اخلطأ، كما لن إط جديدة من النطق، قد يقود الإلعتماد على القياس وحده يف بناء أمنا

عتماد أسلوب احملاكاة والرتديد اليساعد املتعلم على تعلم مجيع اجلمل املوجودة يف اللغة و ذالك ألن إ
مادام املتعلم الميلك معرفة كاملة بأبنية اللغة، وهلذ فإن املتعلمني يف آخر .الذاكرة ذات طاقة حمدودة

. خالل نظام اللغة اجلديدةماالذي حياولون عمله
البد من مد املتعلمني بقدر من الشرورح والإليضاحات النحوية ليدرك املتعلمني األبنية اليت 

حاجة املتعلمني 5.حياولون السيطرة عليها حيث ميكن توظيفها يف أشكال جديدة من النطق
م اللغوية و الثقافية و أهداف الربنامج هي ا ختري إليت حتدد أسلوب النتدرج يف الالتصالية، وخلفيا

الرتكيز على املتعلم العتباره حمور العملية التعليمية و الإلهتمام به حرفيا و .احملتوي و تنظيمه، و تقدميه
.وجدانيا

الإلهتمام باملهارات الألربع بشكل متكامل من غري تركيز على مهارة معينة تركيزا الخيدم 
ىل بيئةإباألنشطة الصفية وحتويل الفصل الدراسي الإلهتمام. العملية الإلتصالية

بالوسائل التعليمية، و السمعية مع تدري الإلهتمام . تصالية طبيعية تشبه البيئة الطبيعية خارج الفصلإ
اإالدقة يف  ا املادة التعليمية املقدمة وعالقتها  .ختيار الوسيلة و التأكد من ضرور

احلقيقية اللغة بأسلوب طبيعي وهي ختتلف عن أسلوب املواقف تعليم اللغة عن طريق املواقف 
الإلهتمام بالتعلم الإلجتماعي، وكذالك التعلم التعاوين . التقليدية املتبعة يف طريقية السمعية الشفوية

ىل جمموعات تنافس فيما بينها هي حل مشكلة أو مناقشة إوذالك منخالل تقسيم حجرة الدراسة 
6.قضية

.28،  )2008الدار العلمية للنشر والتوزيع، : اجليزة(، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعبد اهللا عمر الصديق،  5

.30،)2008الدار العلمية للنشر والتوزيع، : اجليزة(، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعبد اهللا عمر الصديق،  6
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أو مؤشر لشخص قيل . جوانب ملهارات اللغة العربية يتم تدريسها يف عملية التعلمهناك أربعة 
أنه لديه قدرة على اللغة العربية عندما ميتلك شخص ما أربع مهارات لغوية،

7:وهي

)مهارة القراءة(القدرة على القراءة . أ
لى التحدث يقال أن شخص ما ليس لديه القدرة ع. القراءة هي إحدى املهارات يف اللغة

ا على قراءة وفهم النصوص باللغة العربية، خاصة القرآن واحلديث العربية جيًدا، إذا مل يكن قادر باللغة
.وغريها من الكتب العربية

من بني هذه القراءة بصوت عال، . يف سياق قراءة اللغة العربية، هناك عدة أنواع من القراءة
8.الرتفيهية والقراءة التحليليةالقراءة بصمت، القراءة السريعة، القراءة

يقرأ . القراءة بصوت عاٍل هي نوع من القراءة تتم بصوت واضح وميكن لآلخرين فهمها
دف القراءة السريعة إىل تشجيع الطالب على اجلرأة على . الصمت لفهم كل من املوضوع والتفاصيل

وفري التدريب للطالب لتعزيز الطلب وحب دف القراءة اإلبداعية إىل ت. القراءة بشكل أسرع من املعتاد
دف القراءة التحليلية إىل تدريب الطالب على القدرة على العثور على املعلومات من . القراءة بينما 

).يف شكل مكتوب(املواد أو األدب املكتوب 
)مهارة الكتابة(القدرة على الكتابة . ب

:ومن بني هؤالء. العربية بعدة طرقميكن رؤية القدرة على كتابة املتعلمني باللغة 
.ميكنه كتابة الكلمات والعبارات واجلمل حبروف إمالئية وعالمات ترقيم مناسبة) 1
القدرة على التعبري عن املعلومات كتابًة يف مجل بسيطة وفًقا للسياق الذي يعكس القدرة على ) 2

.املناسبةاستخدام الكلمات والعبارات واحلروف وعالمات الرتقيم والبنية 
.القدرة على التعبري عن اآلراء واملشاعر يف الكتابة اليت تعكس مهارات الكتابة بشكل مناسب) 3
)مهارة اإلستماع(القدرة على االستماع . ج

:ومن بني هؤالء. ميكن النظر إىل القدرة على االستماع إىل اللغة العربية من عدة جوانب

7A. Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004), hlm. 123.
8Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 24.
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يف سياق من خالل ) الكلمات أو العبارات أو اجلمل(التعرف على صوت احلروف واحلروف ) 1
.مطابقتها ومتييزها بدقة

.احلصول على معلومات عامة أو تفصيلية من مشاركة أشكال بسيطة من اخلطاب الشفوي) 2
)مهارة الكالم(القدرة على الكالم . د

:ذلك ما يليميكن رؤية القدرة على التحدث باستخدام اللغة العربية يف عدة أشكال، مبا يف
.قادرة على نقل املعلومات لفظيا مع النطق الصحيح يف مجل بسيطة) 1
إجراء حوارات بسيطة بسالسة وبشكل صحيح تعكس القدرة على التواصل بأدب وبشكل ) 2

.مناسب
حتدث اآلراء واملشاعر لفظيا بسالسة وفقا للسياق الذي يعكس القدرة على التواصل بأدب وبشكل ) 3

.مناسب
مبادئ جيب أخذها يف االعتبار عند تعلم اللغة العربية، مبا يف 10فًقا لعبد احلميد، هناك و 

:ذلك
.متركز الطالب) 1
.التعلم بالقدوة والتعود) 2
.تنمية القدرات االجتماعية) 3
.تنمية طبيعة التوحيد والفضول واخليال) 4
).حل املشكالت(تنمية مهارات حل املشكالت ) 5
.إبداع الطالبتطوير ) 6
.تطوير فهم لقيمة واستخدام العلم والتكنولوجيا) 7
.زيادة الوعي كمواطنني صاحلني) 8
.التعليم مدى احلياة) 9

.تكامل الكفاءات والتعاون والتضامن) 10
يف حني أن الغرض من تعلم اللغة العربية نفسها هو تطوير قدرة الطالب على استخدام اللغة 

: نمية القدرة على إتقان اللغويات أو مهارة اللغه، يف حني تنقسم املهارات إىل أربعت. شفويا وحتريريا
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، )مهارة قراءة(، ومهارة القراءة )مهارة كالم(، ومهارة التحدث )مهارة اإلستماع(مهارات االستماع 
).مهارة كتابة(ومهارة الكتابة 

2013تقويم المنهج التعليم .2
طبيعة تقويم المنهج. أ

التقومي هو سلسلة من األنشطة اليت تقارن بني حتقيق املدخالت واملخرجات
يتم التقييم على تنفيذ اخلطة لتقييم التنفيذ الناجح لربنامج أو نشاط . والنتائج مقابل اخلطط واملعايري

املعلومات تقييم الشركة هو توفري .9على أساس املؤشرات وأهداف األداء املدرجة يف الربنامج أو النشاط
يطبق التقييم أيًضا اختيار . من أجل تسهيل اختاذ القرار يف خطوات خمتلفة لتطوير املناهج الدراسية

10.املعايري وجمموعات البيانات والتحليل

وفًقا لسقمادينتا، يلعب تقييم .حيدد اخلرباء تقييم املنهج مع جمموعة متنوعة من التفامهات
السياسات التعليمية بشكل عام، وكذلك يف صنع القرار يف املناهج املناهج دورًا مهًما يف حتديد 

يف الوقت نفسه، وفًقا لـ نسوتيون، يعد تقييم املناهج أمرًا معقًدا بسبب اجلوانب العديدة اليت 11.الدراسية
.جيب تقييمها، والعدد الكبري من األشخاص املعنيني، ومدى املنهج الدراسي الذي جيب مراعاته

ذلك، ذكر أجوس زينول فطري أن تقييم املناهج هو عمل قائم على جمموعة من يف غضون 
تعتقد زينل عارفني أيًضا أن تقييم املنهج هو أحد املكونات املهمة وهي . املعايري املتفق عليها واملسؤولة

12.مرحلة جيب أن يأخذها املعلم لتحديد مدى فعالية املنهج

ه يصعب صياغة تقييم املنهج بشكل صريح، ويرجع ذلك جيادل سقمادينتا أيًضا مرة أخرى أن
:إىل عدة عوامل

.يسر تقومي املناهج تغري الظواهر) 1
.هدف تقييم املنهج هو شيء يتغري وفًقا ملفهوم املنهج املستخدم) 2

9Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 98.
10Nana Syaodiah Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006), hlm. 172.
11Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 263-
268.
12S. Hamid Hasan, Evaluasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 32.
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.تقييم املناهج هو جهد يبذله البشر الذين تتغري طبيعتهم أيًضا) 3
هناك أطراف أخرى جتادل بعدم وجود عالقة بني . ن مستقالنالتقومي واملنهج التعليم مها جماال

أولئك الذين يرون عالقة، . الطرفني، ولكن هناك أطراف أخرى تدعي أن للعالقات عالقة وثيقة للغاية
العالقة بني التقومي واملنهج . تؤثر التغيريات يف املنهج على تنفيذ املنهج. تكون العالقة عالقة سببية

اآلراء القدمية اليت مل تعد تتوافق مع متطلبات العصر، يتم استبداهلا تدرجيياً . ة تطوريةعضوية، والعملي
.بآراء جديدة أكثر مالءمة

استناًدا إىل الرأي أعاله، ميكن استنتاج أن تقييم املنهج هو عملية تقييم جناح برنامج مت 
اختاذ القرارات ملزيد من التحسني تنفيذه، سواء كان قد حقق أهدافه أم ال من أجل توفري املدخالت و 

.للربنامج املنفذ
أهداف تقويم المناهج) ب

13:وحبسب محيد حسن، فإن تقييم املنهج له األهداف التالية

.توفري املعلومات املتعلقة بتنفيذ تطوير وتنفيذ املناهج كمدخالت لصنع القرار) 1
.يف بيئة معينةحتديد مستوى جناح وفشل املنهج والعوامل اليت تساهم ) 2
.تطوير العديد من احللول البديلة للمشكالت اليت ميكن استخدامها يف جهود حتسني املناهج) 3
.فهم وشرح خصائص املناهج وتنفيذ املناهج) 4
مبادئ تقويم المناهج) ج

14:وحبسب سيفار الدين وأمني الدين ، يتم تقييم املناهج من خالل املبادئ التالية

يرتبط مبدأ املالءمة بثالثة جوانب، . املالءمة، مبعىن أنه ذو صلة بني التعليم ومتطلبات احلياةمبدأ ) 1
وهي أمهية التعليم لبيئة الطالب، الصلة بتطوير احلياة احلالية واملستقبلية، وأمهية التعليم ملتطلبات عامل 

.العمل
.مبدأ فعالية التعلم املتعلم. غوب فيهمبدأ الفعالية، أي مدى حتقيق أو حتقيق شيء خمطط له أو مر ) 2

13Syafaruddin dan Amiruddin MS, Manajemen Kurikulum, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 113.
14Muhammad Zaini, Pengembangan KurikulumKonsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi, (Yogyakarta: Teras,
2009),  hlm. 149.
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ميكن ). املدخالت(واجلهد املبذول ) املخرجات(مبدأ الكفاءة مبعىن املقارنة بني النتائج احملققة ) 3
.مراجعة مبدأ الكفاءة من حيث الوقت والطاقة واملعدات والتكلفة

.يات وأنواع التعليممبدأ االستمرارية، والذي يعين التواصل أو التشابك بني خمتلف مستو ) 4
تتضمن املرونة مرونة ). ليست جامدة(مبدأ املرونة، مما يعين أن هناك مساحة إلعطاء حرية العمل ) 5

.املشاركني
مقيم املناهج) د

15:ميكن تصنيف مقيمي املناهج إىل نوعني، على النحو التايل

تقويم الداخل) 1
.يأيت أيًضا من املؤسسة املراد تقييمهااملقيم الداخلي هو تنفيذ تقييم املناهج الذي 

تقويم خارجي) 2
املقيمون اخلارجيون هم املقيِّمون الذين يأتون من خارج املؤسسة ليتم تقييمهم وليسوا مشاركني 

من املتوقع أن يكون هذا املقيم قادرًا على التصرف ويكون قادرًا على أن . يف تنفيذ املناهج الدراسية
.ألنه ليس لديه مصاحل شخصيةيكون مستقًال، 

نماذج تقويم المناهج) هـ
وفًقا لزينال عارفني، من منظور املناهج كربنامج، ينقسم نوع تقييم املناهج إىل مخسة أقسام 

:على النحو التايل
تقويم التخطيط والتطوير) 1

األولية يف اهلدف الرئيسي هو تقدمي املساعدة . تعمل نتائج هذا التقييم على تصميم املنهج
ميكن لنتائج هذا التقييم التنبؤ بإمكانية تنفيذ . أبرزت املشكلة أهلية واحتياجات. إعداد املناهج الدراسية

.يتم التقييم قبل تطوير املنهج وتطويره. املنهج وجناحه
15Rizka Widayanti, dkk. Manajemen Kurikulum Bahasa Arab, (Malang: Kota Tua, 2008), hlm. 178-180.
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مراقبة التقويم) 2
ايعمل هذا التقييم على التحقق مما إذا كان املنهج حيقق أهدافه بشكل فعال، وم

نتائج هذا التقييم جيدة جًدا ملعرفة إمكانية إهدار املوارد. إذا كان املنهج مطبًقا كما ينبغي
.ووقت التنفيذ، حبيث ميكن جتنبها

تقويم األثر) 3
ميكن قياس هذا التأثري بناءً . يعمل هذا التقييم على حتديد األثر الناجم عن املناهج الدراسية

.حتقيق أهداف املنهجعلى معايري النجاح كمؤشر على

تقويم الكفاءة االقتصادية)4
هلذا السبب، يلزم إجراء مقارنة بني مقدار . يعمل هذا التقييم على تقييم مستوى كفاءة املنهج

.التكلفة والطاقة والوقت املطلوب يف املناهج الدراسية مع املناهج األخرى اليت هلا نفس األهداف
تقويم البرنامج الشامل) 5

يعمل هذا التقييم على تقييم املنهج العام، بدءًا من التخطيط والتطوير والتنفيذ والتأثري، 
.باإلضافة إىل مستوى الفعالية والكفاءة

تقويم منهج اللغة العربية.3
خطوات تقويم المنهج التعليم اللغة العربية) أ

16:عند تقومي منهج اللغة العربية، هناك خطوتان جيب اختاذمها

مرحلة التحضير)1
ا. تكتشف مرحلة التحضري بشكل أساسي ماذا وكيف يتم إجراء التقييم أي أ

16Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 32.
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هناك العديد من . حتتاج إىل خطة واضحة بشأن أنشطة التقييم مبا يف ذلك األدوات واملرافق الالزمة
ا يف مرحلة اإلعداد هذه ، وهي :اخلطوات اليت جيب القيام 

يف هذا االختصاص، يتم شرح أهداف . جعي، كمرجع لتنفيذ التقييمترتيب مصطلح التقييم املر ) أ
وغايات التقييم، والنطاق أو الكائن الذي يتم تقييمه، واملنظمة اليت تتعامل مع التقييم وتكاليف إجراء 

.التقييم
التصنيف، وهو ما يعين إجراء مراجعة ألدوات التقييم مثل األهداف املراد حتقيقها، وحمتويات ) ب
.قييم، واالسرتاتيجيات املستخدمة، ومصادر البيانات، واألدوات، واجلدول الزمين للتقوميالت
اهلدف الرئيسي هو رؤية . التقييم التجرييب، وهو تنفيذ تقنيات وإجراءات التقييم خارج عينة التقييم) ج

موثوقية أدوات التقييم وتدريب موظفي التقييم مبا يف ذلك اخلدمات
.تكون جودة البيانات اليت مت احلصول عليها مقنعةاللوجستية، حبيث

مرحلة التنفيذ) 2
بعد إجراء التجربة وحتسني أو حتسني إجراءات وتقنيات وأدوات البحث، فإن

:بعض األنشطة اليت مت تنفيذها يف مرحلة التنفيذ هذه هي. اخلطوة التالية هي إجراء التقييم
ء تقييم من خالل األدوات اليت مت إعدادها مقابل مصدر البيانات مجع البيانات يف امليدان يعين إجرا) أ

.وفًقا للربنامج املخطط
جتميع ومعاجلة بيانات التقومي على حد سواء البيانات اليت مت إنشاؤها على أساس تصور تنفيذ ) ب

موعات املستهدفة للمناهج وكذلك البيانات املستندة إىل مالحظات املراقبني و  .نتائج املراقبةاملناهج وا
.جتميع وصف املناهج، بناء على معلومات البيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج التقييم) ج
ميكن أن يستخدم احلكم نوعني من . على معايري حمددة مسبًقاديد احلكم على وصف املناهج بناءحت) د

.املنطق، املنطق الرأسي واألفقي
التقييم وتأكيدها يف اجتماع خاص يشارك فيه فريق التقييم مع منفذي هناك حاجة ملناقشة نتائج ) هـ

.املناهج وصنع القرار ورمبا من العناصر األخرى ذات الصلة، قبل استخدام النتائج
جوانب المنهج العربي الذي يجب تقييمه.ب
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جوانب للمناهج العربية اليت جيب تقييمها، واليت تتضمن عناصر مهمة يف) أربعة(4هناك 
17:املنهج، وهي

الهدف)1
جيب أن يستند ختطيط الربنامج التعليمي ، رمبا يكون الربنامج بأكمله أو املنهج أو التدريس 

تقييم أهداف املنهاج هو يف املقام األول ملعرفة ما إذا كان املنهج ميكن أن . أو التقييم على هذا اهلدف
التقييم ميكن معرفة مستوى أهداف املناهج كهدف يف من خالل هذا . يساهم يف حتقيق أعلى يف التعليم

.حتقيق األهداف التعليمية
محتويات المنهج)2

يتضمن مكون احملتوى مجيع أنواع . يتضمن تقييم حمتوى املناهج برامج مربجمة لتحقيق األهداف
يتم تقييم احملتوى . املواداملواد اليت جيب تدريسها، وجماالت املواد أو املواد التعليمية اليت تغطي مجيع هذه 

ذا اهلدف، وصدقها كعلم، أو حقائق أو آراء معينة، واتساعها  أو مواد املناهج من حيث صلتها 
.وعمقها
ستراتيجّية التعليمإ)3

يتضمن تقومي اسرتاتيجيات التدريس خمتلف اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف بناًء على مواد 
كونات اسرتاتيجية التدريس املناهج املختلفة املختارة، واألساليب، تشمل م. التدريس احملددة مسبًقا

وتقنيات التدريس املختلفة، وأنظمة التقييم، وحتقيق نتائج تعلم الطالب يف شكل تقييم للعملية والنتائج 
.اليت مت احلصول عليها

واسطة التعليم)4
شكل وسيلة لتوفري الراحة إن عنصر الوسائط التعليمية هو أحد مكونات املناهج الدراسية يف

ا هناك أنواع خمتلفة من الوسائط املستخدمة ألغراض . والوضوح للطالب يف عملية التعلم اليت يقومون 
.التدريس التقليدية واحلديثة

17Rizka Widayanti, dkk. Manajemen Kurikulum Bahasa Arab, (Malang: Kota Tua, 2018), hlm. 180-181.
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نتيجة اإلجراء)5
حتتوي األشياء احملققة يف املنهج على ثالث مشكالت على األقل، هي املخرجات واآلثار 

اآلثار يف شكل . واملخرجات يف شكل إجنازات التعلم اليت حققها الطالب وفًقا لألهدافوالتأثريات، 
بينما التأثري هو تأثري املنهج على تطوير املؤسسات . تغيريات سلوكية هي جزئيا نتيجة لعالج التعلم

تمع .التعليمية نفسها واملعرفة وا
سة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام وحلولهالعوامل التي تنفيذ منهج اللغة العربية في المدر . 4

يف دروس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار 2013يف تنفيذ منهج التعليم 
ماترام، تأثر العديد من العوامل بعوامل داعمة ومثبطة على حد سواء، ميكن أن تكون هذه العوامل من 

:تشمل العوامل الداعمة من اجلانب الداخلي ما يلي. جياجلانب الداخلي أو اجلانب اخلار 
حبيث يكون تعلم اللغة العربية من خالل 2013حياول املعلمون دائًما زيادة معرفتهم مبنهج التعليم . أ

الذي يتم إجراءة يف املدرسة أفضل، لذا فهم يشاركون يف العديد من األنشطة 2013منهج التعليم 
.2013ش العمل واملناقشات حول منهج التعليماإلرشاد الفين وور : مثل
.2013يوجد كتاب للمعلمني و الطالب لتسهيل تعلمهم اللغة العربية با إستخدام منهج التعليم . ب
.البيئة المتدينة أو الدينية. ج
بعضها من املدرسة املتوسطة اإلسالمية أو، وبعضها فقط من املدرسة (خلفيات الطالب املتنوعة . أ

.املتوسطة احلكومية
اخنفاض الدافع الداخلي للطالب. ب
.من قبل الطالب) اإلجنليزية(ال تزال اللغة العربية تعترب آفة من اللغات األجنبية األخرى . ج
.املرافق والبىن التحتية احملدودة وغري الكافية، مثل خمتربات اللغات وشاشات العرض. د
، خاصة يف نظام تقييم 2013صعوبات يف تنفيذ منهج التعليم ال يزال بعض املعلمني يواجهون . ه

.نتائج تعلم الطالب
المشكلة في تعليم اللغة العربية. 5
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بدأ تعلم اللغة العربية لغري العرب يف القرن السابع عشر ، عندما بدأ تدريس اللغة العربية يف 
االهتمام باللغة العربية ومتابعتها فقط يف عام يف هذه األثناء يف أمريكا ، بدأ . جامعة كامربيدج يف إجنلرتا

يوجد يف مصر العديد من مراكز تعليم اللغة العربية، واليت تتميز .يف مدارس اجليش األمريكي1947
يوجد يف كل مركز من هذه املراكز لتعليم اللغة العربية مشروع .بعدد من مشاريع التنمية العربية املوجودة

: 2003يونس وحممد عبد الرؤوف، (ة بأهداف حمددة، وعدد من اخلطط واملواد تطوير كامل للغة العربي
22.(
الجوانب اللغوية.1
نظام الصوت. أ

، يستمر تدريس اللغة العربية يف جنوب شرق آسيا بشكل عام ويف إندونيسيا بشكل يف الواقع
الكفاءة يف االستماع ومع ذلك، ال يزال جانب النظام الصويت كأساس لتحقيق . خاص منذ قرون

.والتحدث غري ملحوظ
كلمات. ب

تعد املفردات اليت يتم تبنيها على نطاق واسع يف اللغة اإلندونيسية قيمة مضافة لإلندونيسيني 
لتعلم اللغة العربية بسهولة، ألنه كلما زاد استخدام املفردات العربية يف اللغة الوطنية اإلندونيسية، أصبح 

ومع ذلك، فإن نقل . ندونيسيني تكوين املفردات، يعطي الفهم ويثبته يف الذاكرةمن األسهل على اإل
تغيري املعىن، يتغري : الكلمات من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية ميكن أن يسبب مشاكل خمتلفة، منها

.النطق عن الصوت األصلي، ويظل النطق يتغري معناه
جملة او حكم على. ج

ذه الطريقة سيكونون قادرين . لعربية، جيب على الطالب أوًال فهم املعىنعند قراءة النصوص ا
ا بشكل صحيح .على قراء

جاري الكتابة. د
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، هي أيًضا عقبة منفصلة ملتعلمي اللغة تلف متاًما عن الكتابة الالتينيةالكتابة العربية اليت خت
تينية من اليمني إىل اليسار، بينما تبدأ الكتابة تبدأ الكتابة الال. العربية غري العربية، خاصة من إندونيسيا

.العربية من اليسار إىل اليمني
الجوانب غير اللغوية. 2

إىل جانب املشكالت اللغوية اليت يواجهها الطالب غري العرب ، تعترب املشكالت غري اللغوية 
غري العرب مثل إندونيسيا أيضا عقبة أمام التعلم الناجح وهي الظروف االجتماعية والثقافية للعرب مع

.والنظر يف املواد التعليمية
العوامل االجتماعية والثقافية. أ

املشكلة اليت قد تنشأ هي أن التعبريات واملصطلحات وأمساء األشياء غري موجودة باللغة 
ة  اإلندونيسية إنه ليس باألمر السهل وال يفهمه بسرعة الطالب اإلندونيسيون الذين ليسوا على دراي

.كاملة بالثقافة االجتماعية لألمة العربية
عامل الكتاب املدرسي. ب

إن عامل استخدام الكتب املدرسية يف التعلم أمر ملح أيضا، بسبب دورها جبانب املعلم حىت 
.اآلن، فهي ال تزال أداة كافية لتحديد جناح التعلم

العوامل البيئية االجتماعية. ج
مع هذه البيئة، سيضطر  . املتعلم إىل بيئة اللغة اليت تتم دراستهاالتعلم الفعال للغة هو جلب

كل طالب إىل استخدام اللغة، حبيث يكون تطوير إتقان اللغة الذي يتعلمه أسرع نسبيا من أولئك الذين 
18.ليسوا يف بيئة اللغة

منهج البحث. ط
تصميم البحث. 1

ج حبثي ينتجوفًقا للعنوان أعاله، يعد هذا البحث نوًعا من  البحث النوعي، وهو 
19.بياناتوصفية يف شكل بيانامتكتوبة أو شفويةمن الناس وسلوك ميكنمالحظته

18 Acep Hermawan, Metodologi Pmebelajaran Bahasa Arab. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung: 2011. Hlm. 99.
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ج حبثي ينتج بيانات وفًقا للعنوان أعاله، يعد هذا البحث نوًعا من البحث النوعي، وهو 
20.وصفية يف شكل بيانات مكتوبة أو شفوية من الناس وسلوك ميكن مالحظته

نوع هذا البحث هو البحث امليداين، أي البحث الذي يهدف إىل إجراء دراسة حبسب 
متعمقة للوحدة االجتماعية بطريقة تؤدي إىل تكوين صورة كاملة منظمة ومنظمة متاًما للوحدة 

.االجتماعية
إستخدم هذا البحث لإلجابة على أسئلة حول ماهية احلادث وكيفية اإلبالغ عن النتائج كما 

الل من املتوقع أن يرفع هذا البحث النوعي وصف الواقع والواقع االجتماعي وتصورات من خ. هي
.الباحثني املستهدفني دون تلوثه باإلجراءات الرمسية

ةحضور الباحث. 2
أثناء إجراء هذه الدراسة، كانت الباحثة حضرة يف امليد البحت، وبالتحديد يف املدرسة الثانوية 

الإلنتصارماترام حيث مسح هلم بإجراء البحوث، وذلك من خالل زيارة موقع البحث وفًقا الإلسالمية 
.للوقت احملدد، وكذلك إجراء مقابالت مع العديد من اجلهات املهتمة يف املدرسة

زمان والمكان البحث. 3
مكان البحث. أ

.أجريت الدراسة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام
ت البحثوق. ب

.2020/2021أما الإلجراء البحث يف الشهر مايو حىت يونيو العام الدراسي 
موقع البحث.1

أّما املوقع الذي متضع هذاالبحث هو املدرسة  الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام، والسبب هو أن 
بسهولة من قبل الباحثة، الباحثة تعرف بالفعل حالة املدرسة، كما أن موقعها قريب وميكن الوصول إليه 

سواء باستخدام املركبات ذات العجلتني حبيث تكون قادرة على تسهيل الباحثة يف القيام بأنشطة يف هذا 
ال .ا

19Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 109.
20Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 109.
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مصادر البيانات.2
مواضيع البيانات أو مصادر البيانات هي األشخاص أو األشياء أو األشياء األخرى اليت 

يف . هلذا البحث هو موضوع احلصول على البيانات ومجعهامصدر البيانات . تستخدم كمصادر حبث
:هذه الدراسة مصادر البيانات املأخوذة هي

مصادر البيانات األولية. أ
هذا هو مصدر البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من الكتب اليت كتبها خرباء

ملنشورات املتعلقة مبنهج وفًقا للمشكلة قيد الدراسة، مبا يف ذلك يف هذه احلالة العمل العلمي وا
.2013التعليم

مصادر البيانات الثانوية. ب
مثل مدير املدارس و عميل . وهي مصدر البيانات اليت تتم معاجلتها من جمال البحث

.املناهجومعلمي مادة اللغة العربية
أسلوب جمع البيانات.3

عضهم البعض يف عملية مجع البيانات، إستخدمت الباحثة عدة طرق، حبيث يدعمون ب
:الطريقة املستخدمة هي كما يلي. ويكملون طريقة بأخرى

المالحظة.أ
طريقة املالحظة هي طريقة تتم عن طريق املالحظة أو التسجيل بشكل منهج األعراض اليت 

يف هذه الدراسة، إستخدمتالباحثة طريقة مالحظة. متت دراستها
21.مراقب مستقلا وكان جمردكن مشاركغري مشارك، أي أن الباحثة مل ت

ا مالحظات و تسجيل منهجي لظواهر قيدا  وفقال سوترسنو حادي يتم املالحظة العادية أ
.الدراسة يف هذه األثناء

وفقال برحان بوجن املالحظة هو طريقة جلمع البيانات تستخدم جلمع بيانات  البحث من 
.خالل املراقبة والإلستثعار

21Lexy Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 178.
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تاج أن طريقة املالحظة هي طريقة جلمع البيانات من خالل ستنإبناء على الرأي أعاله ميكن 
.املراقبة املباشرة الظروف املختلفة اليت حتدث يف موضوع البحث

طريقة املالحظة هي طريقة تتم عن طريق املالحظة أو التسجيل بشكل منهجيحول األعراض 
مل ري مشارك، أي أن الباحثةالباحثة طريقة مالحظة غتستخدمإ، يف هذه الدراسة. اليت متت دراستها

22.ا وكان جمرد مراقب مستقليكن مشارك

يستخدم هذا األسلوب، من بني طرق أخرى، من قبل الباحثة ملراقبة تنفيذ تقييم املنهج التعليم 
يف تعليم اللغة العربية الذي أجراه معلمو اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار 2013
.حبيث ميكن تعلم اللغة العربية بشكل جيدماترام، 

المقابلة. ب
ا طرفان ومها احملاور الذي طرح  طريقة املقابلة هي حمادثة مع نية حمددة للمحادثة اليت يقوم 

.السؤال واملقابل الذي أعطى اإلجابة على السؤال
العربية الرئيسي ومعلم ُتستخدم هذه التقنية الستكشاف البيانات الداعمة اليت تظهر ملدرس اللغة 

انية واملوجهة، مما يعين أنه . االنتصار مطرام أما فيما يتعلق بالتنفيذ، فإن الباحثة إستخدمت املقابالت ا
عند إجراء املقابالت، فإن احملاور حيمل املبادئ التوجيهية اليت ليست سوى ملخص لألشياء اليت سيتم 

.طرحها
التوثيق. ج

لتوثيق جلمع البيانات حول الوصف العام ملوقع البحث، على سبيل املثال يتم استخدام طريقة ا
الوصف العام يف املدرسة الثانوية الإلسالمية الإلنتصار ماترام، املنهج، بيانات املعلم، بيانات الطالب، 

.األنشطة املنفذة، البنية التحتية واملرافق اليت تدعم عملية التعلم
أسلوب تحليل البيانات.4

ا لـ لكسي مولويغ، فإن حتليل البيانات هو عملية تنظيم البيانات وفرزها يف األمناط والفئات وفقً 
ووحدات الوصف األساسية حبيث ميكن صياغة املوضوعات وافرتاضات العمل على النحو الذي اقرتحته 

22Lexy Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 178.
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حث عن أمناط مبعىن آخر، يعد حتليل البيانات نشاطًا يتعلق بتنظيمه وتصنيفه وتركيبه، والب. البيانات
.العالقات، وإجياد ما يعترب مهًما وما مت تعلمه واختاذ القرارات اليت سيتم نقلها

يتم إجراء حتليل البيانات يف البحث النوعي يف وقت واحد مع مجع البيانات وبعد ذلك،أي 
اسة، بينما يف هذه الدر .جيب أن يتبع مجع البيانات بتحرير البيانات وتصنيفها وتقليلها وعرضها

مت إجراء حتليل البيانات منذ أن كانت الباحثة يف امليدان،أثناء مجع البيانات وبعد مجع مجيع البيانات أو 
بناًء على التعريف أعاله، فإن خطوات حتليل البيانات اليت قامت الباحثة يف . بعد االنتهاء من احلقل

:هذه الدراسة هي كما يلي
.نتائج التوثيق واملالحظة واملقابالتفحص البيانات اليت مت مجعها من . أ

.نفذ تقليل البيانات من خالل أخذ البيانات اليت ميكن معاجلتها بشكل أكرب. ب
.ترتيب البيانات يف الوحدات ذات الصلة. ج
).التشفري(التصنيف أثناء التشفري . د
.إجراء عمليات التحقق من صحة البيانات. ه


