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Summary of the Research
The aim of this research is to know the concept of curriculum for teaching Arabic
language and its application process. It also goes to know the four elements of the
curriculum (objectives, content, method, method and evaluation) in primary
school in Indonesia.
Keywords: Curriculum Elements, Elementary School

مستخلص البحث
يهدف ىذا البحث إىل معرفة مفهوم ادلنهج لتعليم اللغة العربيّة وعملية تطبيقو كما أنو يذىب إىل معرفة عناصر
ادلنهج األربعة (وىي األىداف واحملتوى والطريقة ووسيلتها والتقومي) يف ادلدرسة اإلبتدائية بإندونيسيا.
الكلمة األساسية :عناصرادلنهج ،ادلدرسة االبتدائية
مق ّدمة
مهمة جدا باعتبارىا أداة االتاال ومادر العلم .ولذل ،،فم
كما عرفنا أن اللغة اللغة العربية ىي ّ

ادلهم بالنسبة للجميع أن يعرفو ويفهموا عناصر ادلنهج ،وىي األىداف ومضمون احملتوى لتعليم اللغة العربية
للناطقُت بلغات أخرى والطريقة التعليمية والوسائل ادلعينة والتقومي بشكل كامل.
يقاد باحملتوى يف منهج تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بو رلموعة ادلواقف التعليمية ذات ادلضمون
اللغوي والثقايف واالتاايل ادلقدمة للطالب ،وأيضاً األنشطة اللغويـة والثقافية واالتاالية اليت تسهم يف تعلم اللغة
ع طريق شلارسة الطـالب ذلــا ومعايشـتو دلضموهنا.
ولكي خنتار ىذا احملتوى بشكل سليم ،البد م معايَت الختيار احملتوى اللغوي بشكل يستجيب لطبيعة
اللغة العربية وخاائاها ،وأيضاً يستجيب لطبيعة الدارس وسنو ومستواه وأغراضو ودوافعو .وىكذا يف احملتوى
الثقايف ال بد م معايَت لكي يستويف احملتوى طبيعة الثقافة العربية اإلسالمية ،وأغراض ودوافع ادلتعلم أو الدارس.
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 .1أسئلة البحث
نق ّدم ادلسألة السابقة ىف خلفية البحث فتكون أسئلة البحث فيما يلي:
ٔ.

ما مفهوم ادلنهج تعليم اللغة العربيّة للمدرسة اإلبتدائية ؟

ٖ.

كيف عناصر ادلنهج تعليم اللغة العربية للمدرسة اإلبتدائية ؟

كيف تعليم اللّغة العربية للمدرسة اإلبتداعيّة ؟

ٕ.

 .3اهداف البحث
ٔ .دلعرفة مفهوم ادلنهج تعليم اللغة العربيّة للمدرسة اإلبتدائية

ٕ .دلعرفة كيف تعليم اللّغة العربية للمدرسة اإلبتداعيّة
ٖ .دلعرفة كيف عناصر ادلنهج تعليم اللغة العربية للمدرسة اإلبتدائية
المبحث
 .1مفهوم منهج تعليم اللغة العربية للمدرسة االبتدائية
ادلنهج عنار م عناصر العلمية التعليمية .وأصل ىذه الكلمة مكونة م ثالثة أحرف وىي النون واذلاء
النهج (يسك اذلاء) أي سل،
األمر هنجا (أي أبانو وأوضحو) وهنج الطريق (سلكو) ،و ْ
واجليم ويقال نـَ َه َج ُزلَ َّم ٌد َ
ٔ
الطريق الواضح.
أن ادلنهج إصطالحا كما شرح امحد رشدى طعيمة ىف كتابو تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا "خطة
ٕ
قدمو الرابطة ادلعيار
لطريق ينبغى أن يسلكو الًتبويون لتحقيق اىدافهم .ىذا التعريف يناسب بالتعريف الذى ّ

للتعليم القومي م أن ادلنهج ىو رلموعة م اخلطط والًتتيبات حول االىداف واحملتويات وادلواد التعليمية
وطرق استخدامها لتوجيو تنفيد األنشطة التعليمية لتحقيق أىداف تعليمية معينة.

ٖ

1

رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللغة لغَت الناطقُت مناىجو وأسالبو ،الرباط :منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة إيسكو/ٔٗٔٓ ،

 ،ٜٜٔٛصٜ٘ .
2

ٖ

نفس ادلرجع  .صٜ٘ .
Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah BSNP tahun 2008
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ادلدرسة اإلبتدائية ىي اليت تبدأ كل الطّلبة يدرسون بعد اخلروج م روضة األطفال .عند اإلندونسي
معُت .و يف ىذه ادلدرسة واجب على كل الطّلبة بأن ينتهي دراستهم بعد
مدرسة اإلبتدائية ست سنوات ّ
ستّة سنوات ,منهج تعليم اللغة العربية للمدرسة االبتدائية ىي رلموعة م اخلطط والًتتيبات حول االىداف
واحملتويات وادلواد التعليمية وطرق استخدامها لتوجيو تنفيد األنشطة التعليمية لتحقيق أىداف تعليمية معينة يف
مادة اللّغة العربيّة عند ادلدرسة اإلبتداعيّة.
توصيل ّ
 .2تعليم اللغة العربية في مدرسة اإلبتدائية
مدرسة اإلبتدائية م اذنّيّة ادلراحل بُت ادلراحل األخرى ،مثل ادلرحل الثّنويّوية ،العالية او
اجلامعة .لذال ،تعليم اللغة العربيّة م اذنيّة األشياء فيها .ألن بعضم يبدؤن يف تعلّم القران
يقوي رأيهم
ّ
يهتم ادلدارس و ّ
ادلدرسات بإىتمام جيّد.إن قوي فيها فقد ّ
الكرمي(.خاصة للمسلمُت) .لذا ّ
يف تعلّم اللغة العربيّة.

 -اللغة العربيّة ذلا اربع مهارات:

أ .مهارة اإلستماع  :اختبارات االستماع موضوعية وليست ذاتية ،وىو بطبيعتها تعرفية ىف الغالب
وليست إنتجائية .واألسئلة فيها ىف الغالب شفهية يستمع الطالب إليها ورنيب شفهيا أو كتابيا.
وتتخذ اختبارات اال ستماع أشكاال عديدة .منها اختبار الاورة والكلمات ،اختبار اجلملة
ادلختلفة ،اختبار الاوت ادلسموع ،اختبار الكالم السريع ،اختبار حفظ ادلسموع.

ب .مهارة الكالم  :والقدرة الكالمية ذلا على عدة مستويات ،أدناىا ىو نطق نص مقروؤ أو نطق نص
مسموع .ويف ىذا ادلستوى ينطق الطا لب ما ىو مكتوب أو مسموع فقط .وادلستوى األعلى م
ذل ،ىو تكوي مجلة منطوقة .وادلستوى األعلى م الثاين ىو تكون سلسلة م اجلمل يف عملية
كالمية متالة .وم وسائلو  :اإلعادة الشفهية ،اختبار التنغيم ،اعالم الوقت.
ج .مهارة القراءة  :ولقياس فهم ادلقروء ىناك أشكال عديدة م األسئلة .ىناك األسئلة العادية
ادلبدوءة بأداة استفهام اليت ترد بعد قراءة النص ( القاَت أم الطويل) .مثل  :اختبار االختيار م
متعدد ،اختبار مزاوجة أشكال الكلمات ،مزاوجة الاورة

واجلملة.

د .مهارة الكتابة  :وىف اختبار ىذه ادلهارة ،منها تاحيح الفقرة ربت كتابة الطالب ،الكتابة ادلقيدة
بالسؤال ع ادلفردات ،اإلمالء فوريا موضوعيا باالنتاج أو التعرف .ومجيع اختبارات الكتابة ،شنك
أن تكون موضوعية إال اختبارات اإلنشاء ادلوجو واإلنشاء احلر.
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لذا كما قال الدكتور شهداع أ ّن ادلدرسة اإلبتداعيّة يًتّكزون يف مهارة اإلستماع اي فهم
ادلسموع و حفظ ادلفردات و يعرفون احلروف اذلجائيّة و سلارجات و كتابات كلمة اإلستفهام و

للاف
األول ،الثاين و الثّالث و الرابع) ،و الباقي اعٍت
الضمائر و قراءة احلوار (.
التّعارف ّ
ّ
ّ
للاف ّ
مادات:
اخلامس و السادس سنق ّدمكم صورة ّ
جدول نموذج معيار الكفاءة والكفاءة األساسية
ف الخامس للمدرسة االبتدئية
للص ّ
لمهارات اللغوية ّ
ادلهارات
اإلستماع

معيار الكفاءة)(SK

ٗ

الكفاءة االساسية )(KD

فهم ادلعلومات اللفظية م خالل

ٔ .ربديد أصوات احلروف اذلجائية والكالم

أنشطة االستماع يف شكل احلوار حول
ادلدرسة

(الكلمات واجلمل) ع ادلدرسة
ٕ .وجد ادلعٌت أو ادلفهوم اخلطاب الشفوي
البسيط حول ادلدرسة

الكالم

كشف ادلعلومات شفويا يف شكل احلوار
حول ادلدرسة

ٖ.

القيام حبوار بسيط ع ادلدرسة

ٗ .نقل ادلعلومات شفويا يف مجل بسيطة حول
ادلدرسة
الساعة
السا عة األن ؟ األن ّ
مثال  :كم ّ

الواحدة.
الكتابة

فهم مكتوبة يف شكل اخلطاب أو احلوار
حول ادلدرسة

٘ .تنطق احلروف اذلجائية والكلمات واجلمل،
واخلطابات ادلكتوب ع ادلدرسة

6.Hidayat, Manajemen kurikulum baru, Rosda karya ( Bandung : 2013), hal : 43
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 .ٙالعثور على معٌت ،واألفكار ،أو أفكار
مكتوبة حول ادلدرسة
القراءة

كتابة الكلمات والعبارات ،والنص وظيفية

نسخ الكلمات واجلمل ،ويؤلف الكلمات

قاَتة بسيطة ع الساعة

إىل مجل كاملة حول الساعة

للصف الخامس
ما ّدة
ّ

٘

مهارة اإلستماع
ِ
سيـ ْقرأُ أُستاذُ َك الِْق َّ ِ ِ ِ
اخلَ ِام ِ ِ
ِِ
ِ
ا ِل ْ
ََ َ َْ
ب ِىف الْ َف ْ
ا َة ْاْلتيَ َة .ا ْْسَ ْع قَرائَـتَو َجيِّ ًدا يَا أَخ ْي ! ا ْْس ْي َح َس  .اَنَا طَال ٌ
س مَ
االبتِدائِيَِّة .اَلْمدرسة بعِيدةٌ ِم بـي ِيت .اَ ْذى ِ
َّر ِ ِ
ِِ
ب اِ ىىل َم ْدَر َس ِ ْيت.
الْ َم ْدَر َس ِة ِْ ْ َ
ب ا ىىل الْ َم ْدَر َسة بالد َّ َ
اجة .يَا اَخ ْي َىيَّا نَ ْذ َى ُ
َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ َْ ْ َ ُ
ِ
الس ِ ِ
،
احةُ اََم َام الْ َم ْدَر َس ِةَ .و َس َ
احةٌ .اَ َّ
اد اللِّ َواء .تِلْ َ
َ ،م ْدَر َس ِ ْيت .اَلْ َم ْدَر َسةُ َكبِْيـَرةٌ .تِلْ َ
اُنْظُْر ! تِلْ َ
احة ع َم ُ
ط َّ َ
لس َ
َ ،س َ
م ْكتَبةٌ .الْم ْكتَبةُ جانِب الْم ْدرس ِة .ي ْذىب بـعض الطُّالَّ ِب اِ ىىل الْم ْكتَب ِة ِىف ِح َّ ِ ِ ِ
اح ِة
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ
اة ْاال ْس ًَت َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْلء اَساتِي ٌذ .اَْالَساتِي ُذ ِىف ِْ
اال َد َارِة.
ب ِىف الْ َف ْ
يَا اَخ ْي ! ىى ُؤْلء طُالَّ ٌ
َ ْ
ا ِلُ .ى ْم َْرنل ُس ْو َن َع ىلى الْ ُك ْرس ِّي .ىى ُؤ َ ْ
ب .اَلطُّالَّ ُ
ِ
ِِ
ِ
ا ِل َّ ِ
الِ ِه ْم.
اَِْال َد َارةُ بَـ َْ
ب ِىف فَ ْ
ا ِل الثَّالث َوالْ َف ْ
ُت الْ َف ْ
س ِىف ْاال َد َارِة ُُثَّ يـُ َعلِّ ُم ْو َن الطُّالَّ َ
الراب ِع .اَْالَ َساتْي ُذ ُرنَ ِّهُزْو َن الد ُ
ُّرْو َ
ات :
اَل ُْم ْف َر َد ْ
ِ
ب Siswa :
طَال ٌ
أ ََم َام Di depan :

َكبِْيـَرةٌ Besar :

ِ
اد اللِّ َو ِاء Tiang :
ع َم ُ

س Pelajaran :
ِح َّ
س ج ُد ُرْو ٌ
اةٌ َ Waktu:د ْر ٌ

بَعِْي َدةٌ Jauh :

ساحةٌ
َ

ط Di tengah :
َو َس َ

ـج َه ُـز Menyiapkan :
َج َـهَز يَ ْ

Halaman :

 PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)UINوPENDIDIKAN BAHASA ARAB

http//www. Zainal Abidin,

5

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2011.
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اجةٌ Sepeda :
َد َّر َ

اِ َد َارةٌ

Kantor :

ِ
ب Di samping :
َجان َ

َم ْكتَبَة

Perpustakaan :

ادةُ الْ َكالَِم :
َم َّ
ْلِت ِِبيِّ ٍد واطْبِ ْقو مع ِ ِ
ِ
ِ
ِ
!،
صديْق َ
َربَ َّدثَ ْ
ت فَاط َمة َويـُ ْو ُسف َع ِ الْ َم ْدَر َسة .إِقْـَرأْ ى َذا ا ْحل َو َار اْ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ
فَ ِ
اط َمة

اخلََِْت!
اح ْ
َ :
صبَ ُ

يـُ ْو ُسف

 :صباح النـُّوِر ,يا فَ ِ
اط َمة !
ََ ُ ْ َ

فَ ِ
اط َمة

 ،،يَا يـُ ْو ُسف ؟
 :أَيْ َ َم ْدَر َستُ َ

يـُ ْو ُسف

يف الشَّا ِرِع ُس ْوِد ْرَما ْن َرقْ ُم ٖٗ َجا َك ْرتَا.
َ :م ْدَر َس ِ ْيت ِ ْ

فَ ِ
اط َمة

َ ،كبِْيـَرةٌ ؟
َ :ى ْل َم ْدَر َستُ َ

يـُ ْو ُسف
َوَو ِاس َعةٌ.
فَ ِ
اط َمة

ِ
َن فِيـها ُغر ٌ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّها نَ ِظْيـ َفةٌ
ا ْوٌل ُمنَظَّ َمةٌ َوإِ َد َارةٌ َ
ف َكثْيـَرةٌ مْنـ َها  :فُ ُ
ضيِّـ َقةٌ لَكنـ َ
 :نَـ َع ْم ،ى َي َكبْيـَرةٌ َوَواس َعةٌ ِ.أل َّ ْ َ َ
َ ،ذلَا َم ْكتَبَةٌ َوَم ْع َم ٌل ؟
َ :وَى ْل َم ْدَر َستُ َ

يوسف  :نـَ َع ْمَ ،ذلَا َم ْكـتَبَةٌ ُم ِرْزنَةٌ َوَم ْع َم ٌل ُم ِريْ ٌح.
فَ ِ
اط َمة

اح ِة ؟
ب التَّالَِمْي ُذ ِيف َّ
الر َ
َ :وأَيْ َ يَـلْ َع ُ

يـُ ْو ُسف  :يَـلْ َعب التَّالَِمْي ُذ ِيف الْملْ َع ِ
اح ِة اْ َلو ِاس َع ِة.
ب اْ َلو ِاس ِع َوِيف َّ
الس َ
َ
ُ
اطمة  :ىى ِذ ِه م ْدرسةٌ َكبِيـرةٌ وو ِاسعةٌ و َِ
ِ
مجْيـلَةٌ.
َ َ َ َْ ََ َ َ
فَ َ
ا َل
بَ ,سأ َْد ُخ ُل الْ َف ْ
يـُ ْو ُسف  :طَيِّ ْ
فَ ِ
اط َمة  :اِ َىل اللِّ َق ِاء !
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السالََم ِة.
يـُ ْو ُسف َ :م َع َّ

مادة الكتابة :
ط الْ َكلِم ِ
ِ
ات ْاْلتَِي َة ِِبَيِّ ٍد !
الَح ْظ دنَْ َ َ
اَْالَ ْمثِلَ ُة
أ -مبتدأ  +خرب )ظرف أو جار ورلرور(
ٔ.

الْم ْدرسةُ جانِب الْم ْقا ِ
ف
َ ََ َ َ َ َ

ٕ.

ا ُل َوَراءَ اْ ِال َد َارِة
اَلْ َف ْ

ٖ.

اَلْ َم ْح َفظَةُ لِـ ُـع ــثْ َمان

ٗ.

ا ُل َكالْغُْرفَِة
اَلْ َف ْ

٘.

اَلْم ِديـر ِىف ِْ
اال َد َارِة
ُ ُْ

ب -خرب مقدم  +مبتداء مؤخر  +نعت
ٔ .فَـو َق االْ ِمْن َ ِ ِ
اح ُمنِْيـٌر
ض َدة م ْ
ابَ ٌ
ْ
َٕ .ح ْوَل اْالُ ْستَ ِاذ تِلْ ِمْي ٌذ ُْرلتَ ِه ٌد
ٖ .خارِج ِْ
اال َد َارِة اَ َساتِْي ٌذ
َ َ
اجلِ َدا ِر صورةٌ َِ
َٗ .ع ىلى ْ
مجْيـلَةٌ
ُ َْ
٘ .ع ىلى الْم ْكتَ ِ ِ
اب َكبِْيـٌر
ب كتَ ٌ
َ َ
الشرح :
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 .1الفاظ فوق ،ربت ،امام ،حول ،وراء ،جانب و ىئالء م ظروف األماك
جار
 .2و م  ،أىل ،ع  ،على ،يف ،ب ،ل ،ك م حرف ِّ
يسمى باخرب مق ّدم
اجلار يوقع امام الكلمات ّ
 .3احروف لظرف ادلكان و ّ
اجلار.
 .4كلّهما م أدوات ّ
يسمون بالنعت
 .5الفاظ مثل نشيط ،كبَت ،جديد و مهَت ّ

 .3عناصر المنهج تعليم اللغة العربية للمدرسة اإلبتدائية
إذن أن ادلنهج الواضح يتكون م اربعة عناصر وىى  :األىداف ,احملتوى ,الطريقة و الوسائل و التقومي,
و عناصر ادلنهج للمدرسة اإلبتدائية فيما يلي:
أ .الهدف
بد لديهااألشياء ادلذكور كفوقّ .أوال
للمدرسة اإلبتداعيّة ادلنهج ادلناسب لتعليم اللّغة العربيّة ال ّ
دبوجود اذلدف .اذلدف لغة :الغاية ،ويف اجملال الًتبوي يقاد باذلدف الوصف ادلوضوعي الدقيق ألشكال التغَت
ادلطلوب إحداثها يف سلوك الطلبة بعد مرورىم خبربة تعليمية معينة .وتشتق األىداف م ادلاادر الكثَتة ،منها
الثقافة اإلسالمية واجملتمع احمللي واالذباىات ادلعاصرة يف التدريس وسيكلوجية الدارسُت وطبيعة ادلادة.

ٙ

يركز تعليم اللغة العربية ىف مستوى االبتدائي على مهارات االستماع والتحدث كأساس اللغة ،وم
حيث ربقيقها تنقسم االىداف اىل قسمُت  :األىداف العامة واخلاصة .
 االهداف العاماالىداف العامة كما عرفو رشدى امحد طعيمة ىي الىت ال زبتص دبادة معينة وشنك
ربقيقو م خالل عدة مواد دراسية وىف فًتة زمنية طويلة.
فقد قررهتا وزارة الشؤون الدينية االندونيسية ،وىي :

٘
7
8

رشدى امحد طعيمة ،نفس ادلرجع ،صٙٗ-ٖٙ.
رشدى امحد طعيمة ،ادلرجع السابق ،صٙٗ .
SKL, SK, KD MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab
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ٔ .القدرة على االتاال مع اْلخري لدى الطلبة باللغة العربية شفويا كان ام ربريريا ىف اربع
مهارات يعٌت مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
ٕ .تنمية الوعي باذنية اللغة العربية كأحد اللغة االجنبية لتابح األداة الرئيسية ىف التعليم،
والسيما ىف تعليم ماادر ادلعلومات االسالمية
ٖ .تطوير التفاىم ع الًتابط بُت اللغة والثقافة وتوسيع اْلفاق الثقافية .وم ادلتوقع ان يكون
للطلبة األفكار بُت الثقافة واإلخنراط ىف التنوع الثقايف.
 األهداف الخاصةفهى تل ،الىت زبتص دبوضوع الدرس الذى يلقيو ادلعلم ىف حاة معينة ,اما االىداف
اخلاصة ىف تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا للمنهج مستوى الوحدة الدراسية تتكون م معيار
الكفاءة) (Kompetensi dasarوالكفاءة األساسية )(Standar Kompetensi
وىف ادلنهج القومي مثالمنهج سنة  ٕٓٓٛوجدنا االصطالح ادلنهج ادلستوى الوحدة
والسالبوس .ولك ليس ربتاج إىل الوحدة ادلنهج ،فتحتاج إىل استعمال ادلتلبقة
السالبوس
اليت

 :ىو

خطة التدريس ألحد أو رلموعات م

عند الطّلبة .لذا
ادلواد الدراسية

تشمل معيار الكفاءة ،والكفاءة األساسية ،وادلواد األساسية م

واألنشطة
األدوات
األساسية،

م

التعليمية
اخلاصة

التعليم والتعلم،

عملية التعليم والتعلم ،وادلؤشرات ،والتقييم ،وربديد الوقت ،وادلوارد/

التعليمية .السالبوس ىو ترمجة دلعيار الكفاءة والكفاءة األساسية
وأنشطة التعليم والتعلم ،ومؤشرات لتقييم ربقيق الكفاءة.

يف ادلادة

ٜ

ب .المحتوى
ىو رلموع اخلربات الًتبوية واحلقائق وادلعلومات الىت يرجى تزويد الطالب هبا ،وكذل،
اإلذباىات والقيم الىت يراد تنميتها عندىم واخَتا ادلهارات احلركية الىت يراد إكتساهبم اياىا هبدف ربقيق
النمو الشامل ادلتكامل ذلم ىف ضوء األىداف ادلقررة ىف ادلنهج.
ٗ

Badan Standart Nasional Penddikan Tahun 2008

 10رشدى امحد طعيمة ،ادلرجع السابق ،ص.ٙٙ – ٙ٘ .
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وأن ىف اختيار احملتوى معايَتا كما قال نيكوالس فهى  :معيار الادق ،معيار األذنية ،معيار
ادليول واإلىتمامات ،معيار القابلية للتعلم ،ومعيار العادلية ٔٔ.وىذه ادلعاير كما قدمو رشدى امحد طعيمة
يناسب دبجال تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى.
أما احملتوى ىف عملية التدريس فهو يتاور ىف ادلواد الدراسية (الكتاب ادلقرر) الىت تتضم
على ادلفردات (النص ىف ادلوضوع ادلعُت) وادلهارات اللغوية األربعة .إن عملية اإلختيار زلتوى ادلنهج
أبعادا كثَتة ،فهي وإن كانت ربدد بداللة
ليست عملية زل ّددة وإدنا ىي عملية تأخد يف حساهبا ً
األىداف اليت نريد ربقيقها إال أهنا تنعقس بتفاعالهتا مع األىداف على كفاة عناصر ادلنهج
ومكوناتو.
ّ

ٕٔ

ج .الطّريقة
الطرق مجع م الطريق ة .وىي دبعناىا العام اخلطة الىت يرْسها الفرد ليحقق هبا ىدفا معينا م
األعمال بأقل جهد وىف اقار وقت .كطريقة الاانع ىف صناعتو والزارع ىف زراعتو والتاجر ىف ذبارتو وكل
انسان ىف أدائو لعملو.

ٖٔ

وادلقاود بالطريقة ىف الًتبية  :اخلطة الىت يرْسها ادلدرس ليحقق هبا اذلدف م العملية
التعليمية ىف اقار وقت وبأقل جهد م جانبو وم جانب التالميذ ,فالطريقة وادلادة الدراسية
متالزمت ان .وذنا وجهان لعملة واحدة ،فاذا ضعفت احداذنا مل يتحقق اذلدف م العملية على الاورة
ادلطلوبة .فمثل الطريقة كمثل قائد السيارة ال يستطيع ان يقود سيارتو – مهما تك تامة التجهيز – اذا
مل تك ذا مهارة .ومثل ادلادة كمثل السيارة ،ال سيتطيع قائدىا قيادهتا – مهما يك ماىرا – اذا كانت
اجهزهتا ناقاة او سلتلة .فال بد ان يكون القائد – الذى ىو الطريقة – ماىرا وال بد ان تكون السيارة

 11ادلرجع السابق ،ص.ٙٙ .

 12صاحل ذياب ىندي وىشام عامر عليان ،دراسات يف ادلناىج واألساليب العامة (عمان :دار الفكر،)ٜٔٛٚ ،
ٔٓٔ.
ٖٔ

دكتور زلمود على السمان ،التوجيو ىف تدريس اللغة العربية  ،دار ادلعارف ٜٖٔٛ ،م ،صٜٛ .
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– الىت ىى ادلادة – سليمة .ال بد اذن م ربط الطريقة بادلادة ،وال بد م انتقاء الطريقة ادلناسبة للمادة
ادلدروسة.

ٗٔ

د .الوسائل التعليمية
٘ٔ

والوسائل التعليمية ىي

تقرب بو إىل الغَت.
"الوسائل" مجع م "وسيلة" ،و معناىا "ما يُ َّ
مجيع ادلواد واألدوات والربامج واْلالت واألجهزة وادلعدات وادلواقف التعليمية واللغة ال

لفظية اليت

يستخدمها ادلعلم يف تعليمو وادلتعلم يف تعلمو الكتساب اخلربات التعليمية يف مجيع رلاالهتا ،م أجل
ربقيق األىداف التعليمية ادلرغوب فيها و م أجل الوصول إىل تعلم أكثر فاعلية و كفاية.

ٔٙ

وشنك القول أن الوسيلة التعليمية ىي قناة االتاال اليت سبر م خالذلا الرسالة (اخلربة
التعليمية) م ادلرسل إىل ادلستقبل .وتتكون الوسيلة م الرسالة وىي اخلربة أو اخلربات التعليمية أي
ادلادة التعليمية ،وحامل الرسالة ،واألداة أو اجلهاز الذي يظهر حامل الرسالة أي حامل الرسالة .إن ما
تشملو مدارسنا اليوم م أنواع متعددة م الوسائل التعليمية كادلختربات واألفالم ادلتحركة والثابتة
والراديو والتلفزيون والتسجيالت الاوتية واألسطوانات والنموذج وادلرسومة واجملسمة والاور والسرائح
ت شكل جزءا ىاما ال يتجزأ م العملية الًتبوية و تسهم بالتايل دنو اخلربات عند ادلتعلم وتسهل عملية
الوصول إىل ادلعرفة بأقل جهد وبأقار وقت .ولكل م ادلدرسة ىف ىذا اليوم ذلا الوسائل التعليمية وعلى
األقل الوسائل السمعية كالراديو والتسجيالت ،والوسائل السمعية البارية كالتلفاز.
ه .التقويم

ٗٔ
ٔٛ

زلمود على السمان ،نفس ادلراجع صٜٓ .

لويس مالوف ،ادلنجد يف اللغة و األعالم (بَتوت :دار ادلشرق )ٕٓٓٓ ،صٜٓٓ :

 .ٔٛعبد العزيز ب زيد ابو تيلي ،الوسائل التعليمية (جقيقبة تدريبية)( ،الرياض :ادلراجعة العلمية و الفنية وحدة التطوير بإدارة التديب الًتبوي ٕٔٗٓ ،ىـ)
صٚ:
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التقومي كما قال رشدى طعيمة ىو رلموعة اإلجراءات الىت يتم بواسطتها مجع بيانا
خاصة بفرد او

دبشروع او بظاىرة ودراسة ىذه البيانات بأسلوب علمي للتأكيد م مدى

ربقيق اىداف زلدودة سلفا م اجل ازباذ قرارات معينة.

ٔٚ

وعند زلمد مرزوق:أن التقومي ىو العملية الىت يقوم هبا الفرد أو اجلماعة دلعرفة مدى
النجاح او الفشل ىف ربقيق األىداف العامة الىت تتضمنها ادلنهج وكذل ،نقاط القوة والضعف بو
حىت

شنك ربقيق األىداف ادلنشودة بأحس صورة شلكنة ٔٛ.ويقوم ادلدرس على ىذا التقومي ىف

كل

موضوع معينة .مثال  :التمري /اإلختبار الشفوي او

التحريري،

هناية ادلادة الىت تبحث ع

الوظيفة الفردية او اجملموعية ،اخلالصة وغَت ذل.،
الخالصة

االختتام
وعرفنا أن اللغة وخاصة اللغة العربية م حيث تعلمها وتعليمها ربتاج إىل اإلسًتاجية الاحيحة ىف
إستخدام ادلناىج والطرق ىف ادلستوى ادلناسبة السيما ىف ادلدرسة السادسة اإلبتدائية .ولذال ،فيجب على
ادلدرسُت السيما على مدرسي اللغة العربية أن سنطط األىداف ىف البداية حىت هناية الدراسة م األىداف العامة
واخلاصة.
ُث بالنظر اىل العملية التعلمية حنتاج اىل الوسائل التعليمية والتقومي واالىداف ،احملتوى ،طرق التدريس.
ويف عملية التدريس ىف ادلدرسة االبتدائية "دار التقوى" سيعون أغونج ،فورووساري ،فاسوروان زنتاج إىل ادلنهج
اخلاص.

قائمة المراجع
ابو تيلي ،عبد العزيز ب زيد .الوسائل التعليمية .الرياض :ادلراجعة العلمية والفنية وحدة التطوير بإدارة التديب
الًتبوي ٕٔٗٓ .ىـ
السمان ،زلمود على .التوجيو ىف تدريس اللغة العربية .بَتوت :دار ادلعارف.ٜٖٔٛ ،
 17رشدى امحد طعيمة ،ادلرجع السابق ،صٕٚ .

 18زلمد السيد زلمد مرزوق ،دليل ادلعلم اىل صياغة األىدافالتعليمية السلوكية وادلهارات التدريسية( ،الدمام :دار اب اجلوزي ٜٜٔٙ ،م) ،صٕٔ٘ .

99

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2017
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

طعيمة ،رشدي أمحد .تعليم اللغة لغَت الناطقُت مناىجو وأسالبو .الرباط :منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية
والعلوم والثقافة إيسكو.ٜٜٔٛ .
عليان ،صاحل ذياب ىندي وىشام عامر .دراسات يف ادلناىج واألساليب العامة .عمان :دار الفكر.ٜٔٛٚ ،
مألوف ،لوس .ادلنجد يف اللغة و األعالم ،بَتوت :دار ادلشرقٕٓٓٓ ،
مرزوق ،زلمد السيد زلمد .دليل ادلعلم اىل صياغة األىدافالتعليمية السلوكية وادلهارات التدريسية .الدمام :دار اب
اجلوزي.ٜٜٔٙ .
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tahun 2008

100

