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 الباب الثاين

 النظرايت

 نظام التعليم للفصل الدراسي .أ

 ليم للفصل الدراسيق نظام التعيلتطب النظامي والعمايل ساساال .1

 االساس النظامي

لفصل الدراسي احلايل يف املؤسسات التعليمية ل التعليم يشري تطبيق نظام

   11مؤسسات وهي: بعضالثانوية إىل  رسةوخاصة املد

)ب(  1، الفقرة  12، املادة  2003 سنةل 20نيسيا رقم قانون مجهورية إندو أ(  

اليت تنص على أنه "حيق لكل طالب يف كل وحدة تعليمية احلصول على 

اخلدمات التعليمية وفًقا ملواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم." مث انتقل إىل النقاط  

) و( اليت تنص أيًضا على أنه "حيق للطالب يف كل وحدة تعليمية إكمال 

 عليم وفًقا لسرعة التعلم وعدم اخلروج عن املوعد احملدد."الت

 
11 BSNP, Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester untuk SMP/MTs dan 

SMA/MA, hlm. 4 
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بشأن معايري التعليم الوطنية،   2005لسنة  19شرح الالئحة احلكومية رقم ب( 

( اليت تنص بشكل أساسي 3( و )2( و )1الفقرات ) 11املقالة   كما تؤكد

 على ما يلي:

ت التعليمية اليت تقوم احلكومة و / أو احلكومة اإلقليمية بتسهيل الوحدا (1

تسعى إىل تطبيق نظام وحدة الفصل الدراسي ألن هذا النظام يستوعب 

بشكل أكرب مواهب الطالب واهتماماهتم وقدراهتم. مع تنفيذ هذا 

 النظام، ال حتتاج وحدة التعليم إىل إجراء برانمج ختصيب ألنه مدرج

((Built In .يف هذا النظام 

ققت معايري التعليم الوطنية أو تفي هبا تصنف احلكومة املدارس اليت ح (2

تقريبًا يف فئة مستقلة ، واملدارس اليت مل تستوف معايري التعليم الوطنية 

يف الفئات القياسية. فيما يتعلق ابملدارس اليت مت إدراجها يف الفئة 

املستقلة ، فإن احلكومة تشجعها على الوصول تدرجييًا إىل املستوى 

 الدويل.

 (sks)لفصل الدراسي ل التعليم نظام طبيقمة وتسهل تتشجع احلكو  (3

 (.1بسبب مزااي هذا النظام كما هو موضح يف التفسري يف الفقرة )
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املدرسة املتوسطة/املدرسة املتسطة اإلسالمية/املدرسة املتوسطة  يرتبط مع (4

درسة املدرسة الثناوية/املأو أشكال أخرى من املكافئ، و  املذهلة

املدرسة الثناوية ، مية/املدرسة الثناوية املذهلةالثناوية اإلسال

، أو أشكال أخرى من املعادل املهنية/املدرسة الثناوية املهنية اإلسالمية

إذا ما أرادوا  تعليم. جيب أن يطبق نظام اللتعليمميكن تطبيق نظام ا

املدرسة الثناوية/املدرسة البقاء يف الفئة املستقلة ، خاصة ابلنسبة إىل 

املدرسة الثناوية  ية اإلسالمية/املدرسة الثناوية املذهلة أوالثناو 

أو غري ذلك من النماذج  املهنية/املدرسة الثناوية املهنية اإلسالمية

 املكافئة املصنفة بشكل مستقل.

 22عبء التعلم كما هو مقصود يف ملحق الئحة وزير الرتبية الوطنية رقم ج( 

 لي:بشأن معايري احملتوى كما ي 2006لسنة 

تنظم الوحدات التعليمية يف مجيع أنواع ومستوايت التعليم برامج تعليمية  (1

 لفصل الدراسي.ل تعليمابستخدام نظام احلزم أو نظام ال

املدرسة املتوسطة/املدرسة الوحدات التعليمية من الفئات القياسية  (2

درسة املدرسة الثناوية/املو  املتسطة اإلسالمية/املدرسة املتوسطة املذهلة

املدرسة الثناوية  الثناوية اإلسالمية/املدرسة الثناوية املذهلة و
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ابستخدام نظام احلزمة أو  املهنية/املدرسة الثناوية املهنية اإلسالمية

 للفصل الدراسي. تعليمميكنها استخدام نظام ال

املدرسة الثناوية/املدرسة الثناوية اإلسالمية/املدرسة وحدات التعليم  (3

املدرسة الثناوية املهنية/املدرسة الثناوية املهنية  املذهلة و الثناوية

 لفصل الدراسي.ل تعليميف فئة مستقلة ابستخدام نظام ال اإلسالمية

 االساس العمايل

عن  2014لعام  158الئحة وزير التعليم والثقافة اجلمهرية اإلندونيسيا رقم 

 تدائي والثناوي. تنفيذ نظام التعليم للفصل الدراسي يف التعليم االب

 يف هذا الئحة وزير الذي هو املقصود:،  1فصل 

املدرسة و   املدرسة املتوسطة/املدرسة املتوسطة اإلسالمية،التعليم هي  ةوحد (1

املدرسة الثناوية املهنية/املدرسة الثناوية ، الثناوية/املدرسة الثناوية اإلسالمية

 .املهنية اإلسالمية

، هو شكل من أشكال تنظيم SKSابسم و  ،لدراسيللفصل ا تعليمنظام ال (2

يتبعه كل فصل  ذيال دواملوا تعلمعبء  فيه الطالب مقدار تارالتعليم خي

 مواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم / سرعة التعلم.  علىدراسي يف وحدة التعليم 
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م الطالب يف هناية يالنهائية لنتائج تعل قيمة، هو الIPابسم و إن مؤشر اإلجناز،  (3

 فصل الدراسي واليت تشمل قيمة الكفاءات املعرفية والكفاءات املهارات.

 3فصل 

م املتنوع واإلدارة يمن خالل تنظيم التعل للفصل الدراسي تعليمنظام ال فيذتن (1

 املرنة لوقت التعلم.

( من خالل توفري 1م كما هو مشار إليه يف الفقرة )يخيتلف تنظيم التعل (2

 دة ميكن للطالب اتباعها.لكل ما صفحة التدريبات

( من خالل حتمل 1تتم إدارة وقت التعلم املرن كما هو مشار إليه يف الفقرة ) (3

سرعات التعلم  علىلكل مادة من الطالب  صفحة التدريباتعبء التعلم ل

 اخلاصة بكل منهم.

 4فصل 

ب م يتم متييزه لكل جمموعة من الطالييف شكل تعل ريتم إدارة التعلم ابستخدام 

 بسرعات تعلم خمتلفة.

 5فصل 

من جملس االعتماد الوطين  Aعلى االعتماد  لديكالتعليم اليت  ةوحد (1

 يف إدارة التعليم.  للفصل الدراسي تعليمنظام الللمدارس تطبيق 
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من قبل وحدة التعليم كما هو مشار إليه  للفصل الدراسي تعليمنظام التطبيق  (2

املدرسة السابعة يف  صفن ال( على مراحل تبدأ م1يف الفقرة )

املدرسة  يف صف العاشرأو ال املتوسطة/املدرسة املتوسطة اإلسالمية

   .الثناوية/املدرسة الثناوية اإلسالمية

 تعريف نظام التعليم للفصل الدراسي .2

لفصل الدراسي كان موجودا دائما جنبا إىل ل تعليمهذا الربانمج نظام ال

النظام ككل  عامل التعليم االبتدائي والثانوي.جنب مع إنشاء نظام حزمة يف 

يتكون من مكوانت مرتابطة ، تؤثر بشكل متبادل ومرتابطة مع بعضها البعض 

لتحقيق أهداف حمددة سلًفا. حني أن كلمة االئتمان هي التقدير الكمي 

هو نظام مكافآت  تعليملذا، فإن املقصود من نظام ال لألنشطة األكادميية.

، وعبء تنظيم الربامج اليت يتم التعبري  درسنيعمل امل أعباءسية، و لألمحال الدرا

 12ائتمان. عنها مجيًعايف صورة

لفصل الدراسي املصغر ابعتباره لابستخدام برانمج تعليمي ، يتم استخدام 

أصغر وحدة زمنية لتحديد طول الربانمج التعليمي يف مستوى واحد ، وهذا 

عليم الكامل من مستوى واحد من البداية إىل النهاية يعين: يتم تقسيم برانمج الت
 

12 Syifah Fauziyah, Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) pada Mata Pelajaran PAI di 

SMAN 78 Jakarta..., hlm. 11. 
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لذلك ، يف فصل دراسي واحد ينتهي  13إىل برامج تنفيذ الفصل الدراسي.

 ييم.الربانمج التعليمي مع نشاط التقييم والتق

لفصل الدراسي هو نظام لتنظيم الربامج التعليمية حيث ل تعليمنظام الأما 

املتبعة يف كل فصل دراسي يف  ادالطالب عبء التعلم اخلاصة هبم واملو  تارخي

لكل مادة يف نظام الفصل الدراسي  تعلميتم التعبري عن عبء ال وحدة التعليم.

 نظام التعليممن  تعلمعبء ال . يتضمن(sks)للفصل الدراسي  التعليمبوحدات 

 واجبةساعة واحدة للتعلم وجهًا لوجه ، وساعة واحدة من ال للفصل الدراسي

املنظمة ، وساعة واحدة من النشاط الذايت غري املنظم. يف هذا الدليل، يتم 

للفصل  تعليم" و "الوحدات الSKSللفصل الدراسي" بـ " تعليماختصار "نظام ال

   sks".14"الدراسي" خمتصرة  

على أن  2014 سنةل 158والثقافة رقم  بيةوحيث تنص الئحة وزير الرت 

، هو شكل من أشكال  sksابسم  مث يستمرللفصل الدراسي ،  تعليمنظام ال

ي يتبعه كل ذال ادواملو  تعلمالطالب مقدار عبء ال تارتنفيذ التعليم حيث خي

 
13 Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), hlm. 254. 
14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006..., 
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مواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم / سرعتهم  علىفصل دراسي يف وحدة التعليم 

 15التعلم.

للفصل الدراسي ، ميكن  تعليمبناًء على الفهم املذكور أعاله لنظام ال

ل الدراسي هو نظام تعليمي يتم عقده يف عامل للفص التعليماالستنتاج أن نظام 

التعليم االبتدائي والثانوي ، حيث خيتار الطالب أنفسهم مقدار عبء التعلم 

مواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم  علىواملواد اليت سيحضرها كل فصل دراسي واحد 

 لديهم.

تفسري عبء التعلم هو النشاط أبكمله الذي جيب أن يتبعه الطالب يف 

يتم التعبري عن عبء  وع واحد وفصل دراسي واحد وسنة واحدة من التعلم.أسب

مع وجود عبء  (JP) خصص التعليميف  للفصل الدراسي التعليمنظام تعلم 

على األقل خارج  خصص التعليم 306يبلغ  املدرسة الثناوية إمجايل على مستوى

دقيقة من  45 عموًما من ساعات الدراسةاحملتوى احمللي. يتكون عبء دراسة 

دقيقة( ألنشطة املهمة  27)حوايل  ٪60األنشطة املباشرة وجًها ال يقل عن 

 16املهيكلة واملهام املستقلة غري املهيكلة.

 
15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014  
16 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Aliyah, (Direktorat 

KSKK Madrasah, 2019), hlm. 13 
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اليت متت من خالل توفري وحدات تعليمية كاملة لكل يف ترتيبات التعلم 

صفحة موضوع ميكن أن يتبعه الطالب. وتسمى وحدات التعلم أبكملها 

هي وحدة صغرية من الدراسة مرتبة  صفحة التدريبات .أيًضا (UKBM) الدريبات

ابلتسلسل من السهل إىل الصعب. وحدة التعلم عبارة عن وصف إلتقان 

هارات مرتبة يف وحدات أنشطة التعلم اليت تتضمن وحدات الطالب للمعرفة وامل

( KI)سية رئيال ةعلى الكفاء أنشطة التعلم املستقلة الفريدةحيتوي  من وقت التعلم.

وكذلك اسرتاتيجيات التعلم الفردية لتحقيق اكتمال  (KD)األساسية  ةوالكفاء

أيًضا من بناء  التدريباتصفحة ميكن أن تستفيد  17عبء التعلم احملدد.

 الشخصية للطالب مثل أن تكون حامسًا يف التفكري واإلبداع وغريهم.

 ف نظام التعليم للفصل الدراسياهدأنطاق و  .3

جيب تطبيقه ، والنطاق  نطاقللفصل الدراسي هناك  تعليميف تطبيق نظام ال

اليت تشمل  للفصل الدراسي تعليمنظام الهنا هو يف شكل برانمج نصي لتنفيذ 

التنفيذ والتقييم كما يف و عنصرين، ومها مبادئ وآلية التنفيذ بدءا من اإلعداد 

 التايل. لصورةا

 
17 Ibid, hlm. 9. 
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 للفصل الدراسي تعليمنظام الآلية لتنفيذ  2.1صورة       

فصل لل تعليمنظام الابإلضافة إىل النطاق ، هناك أيًضا أهداف لتطبيق 

اليت هتدف عموًما إىل تطبيق االئتماانت ، أي أن التعليم ميكن أن يقدم   الدراسي

 برامج متنوعة ومرنة لتوفري الفرص للطالب الختيار برانمج التعلم اخلاص هبم.

 18لفصل الدراسي هي كما يلي:ل التعليم نظام طبيقاألهداف احملددة لت

توفري الفرص للطالب القادرين والدراسة جبد ، حىت يتمكنوا من إكمال أ( 

 دراساهتم يف أقصر وقت ممكن.

توفري الفرص للطالب ليتمكنوا من أخذ املواد وفًقا الهتماماهتم ومواهبهم ب( 

 وقدراهتم.

 بني املدخالت واملخرجات.يوفر إمكانية وجود نظام تعليمي إلنشاء توازن ج(  

تسهيل تعديل املنهج الدراسية على مستوى الوحدة التعليمية من وقت آلخر د(  

 وفًقا لتطور العلوم والتكنولوجيا والفن.

 
18 Ainidyah Putri Permatasari, Konsekuensi Pemberlakuan Sisitem Kredit Semester (SKS) 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 3 Sidoarjo (Studi 

Kasus pada Siswa yang memprogram Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 3 

Sidoarjo), Skripsi S1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015),   hlm. 16. 
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 إعطاء إمكانية تطبيق نظام تقييم التقدم التعليمي للطالب بشكل صحيح.ه( 

 تطبيق نظام التعليم للفصل الدراسي مبادئ .4

  19ام االئتمان الفصل الدراسي مع مبدأين ، على النحو التايل:يتم تطبيق نظ

 أ( املبادئ العامة 

مبرونة اختيار املواد ووقت  للفصل الدراسي تعليمنظام الاملرونة هي تطبيق  (1

يت تتيح للطالب حتديد وإدارة اسرتاتيجيات التعلم االنتهاء من فرتة التعلم ال

 بشكل مستقل.

الذي يسمح للطالب  للفصل الدراسي تعليمنظام الالتميز هو تطبيق  (2

ابحلصول على فرص التعلم وحتقيق القدرات املثلى وفًقا ملواهبهم 

 واهتماماهتم وقدراهتم و / أو سرعة التعلم.

الذي يسمح  للفصل الدراسي تعليمالنظام التقدم املستمر هو تنفيذ  (3

للطالب ملتابعة املوضوع أو الربانمج مباشرة دون قيود من قبل الطالب 

 اآلخرين.

 
19 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS)..., hlm. 10-11. 
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الذي يتيح للطالب  للفصل الدراسي تعليمنظام الالعدالة هي تطبيق  (4

احلصول على فرصة للحصول على العالج وفًقا للمواهب واالهتمامات 

 تعلم اململوكة بشكل فردي.واالهتمامات و / أو سرعة ال

املعدلة حسب خصائص  للفصل الدراسي تعليمنظام الاألمهية هي تنفيذ  (5

 .املستوايت واألنواع والوحدات التعليمية

 اصاخل ئداباملب(  

على مراحل جلميع الطالب يف وحدة  للفصل الدراسي تعليمنظام ال طبيقت (1

لى التعلم بسرعة وطبيعية التعليم ، سواء الطالب الذين لديهم القدرة ع

ليست فقط  للفصل الدراسي تعليمنظام الخدمات  (.by school)وبطيئة 

 للطالب الذين لديهم القدرة على التعلم بسرعة.

جيب معاملة كل طالب وعمله كفرد فريد وفًقا ملواهبه واهتماماته وقدراته  (2

 وأمناط تعلمه واحتياجات النظام البيئي التعليمي الداعم.

جيب تصميم وتطوير عملية التعلم كعملية تفاعلية تنظم خربات التعلم لبناء  (3

املواقف واملعارف واملهارات ، وكذلك الشخصية من خالل حتويل خربات 

التعلم من خالل التعلم وجها لوجه ، والتعلم املنظم واملستقل املنهجي 

 والنظامي يف الطبيعة.
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من حتقيق إتقان التعلم يف كل مادة جيب تسهيل كل طالب بطريقة متكنه  (4

 على النحو األمثل وفًقا لسرعة التعلم.

جيب أن يستخدم تقييم نتائج تعلم الطالب تقييم مرجعي يعتمد على  (5

 الكفاءة.

م حزم التعلم الرئيسية اليت وضعتها يجيب أن تستخدم مواد التعلم والتعل (6

تكون يف شكل كتب مدرسية  احلكومة أو الوحدات التعليمية اليت ميكن أن

صفحة و / أو مراجع رقمية أخرى. ابإلضافة إىل ذلك ، جيب تطوير 

واليت يتم استخدامها لتسهيل الطالب بطريقة تدرجيية  (UKBM) التدريبات

 ومستدامة.

 وسائلومجيع ال 2013 املنهج يستخدم برانمج التعليم ابلكامل هيكل (7

 الداعمة ذات الصلة.

لعب املعلم دور امليسر واملنظم ودعم الدراسة وبناء الشخصية جيب أن ي (8

 .  للفصل الدراسي تعليمنظام الإلدارة   التعلم  صادروم
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 تطبيق نظام االئتمان الفصل الدراسيل نقائصو  مزااي .5

لفصل الدراسي يف املدارس ل التعليم يف تطبيق نظام زااي ونقائصأما ابلنسبة مل

 20تايل:العامة ، على النحو ال

 نظام التعليم للفصل الدراسيلتطبيق  مزاايأ( 

و  وير إمكاانهتم وفًقا لقدراهتم ومواهبهم واهتماماهتمميكن للطالب تط (1

 رج بسرعة.خييستطيع أن 

 تسهيل قيام املعلمني خبدمة الطالب وفًقا لقدراهتم. (2

 استقاللية الطالب يف التعلم. محاسة و زايدة (3

   نظام التعليم للفصل الدراسي  لتطبيق نقائصب(  

يف إشارة إىل عدد املوضوعات املعروضة يف   تتغري إدارة املوارد التعليمية دائًما (1

 كل فصل دراسي.

 .إعداد جدول تعليمي أكثر تعقيًدا (2

 .ةال يزال الطالب حباجة إىل التوجيه يف حتديد اختيار املاد (3

 

 

 
20 Maulana Ahsanul Chuluq, Evaluasi Sistem Kredit Semester (Studi Kasus) di Madrasah 

Tsanawiyah Unggulan Amanatul Ummah Surabaya, Skripsi S1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 

2018), hlm. 33-34. 
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 تعليم اللغة العربية .ب

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

فة للطالب وجهود التعلم عبارة عن عملية تتضمن فهم املعلم لتدريس املعر 

" ،  teachيف اللغة اإلجنليزية، تُسمى كلمة التدريس " 21الطالب لتعلم املعرفة.

" اليت علمبينما تُسمى الكلمة "تعّلم" يف اللغة العربية، وهي مستمدة من كلمة "

رمحن ، فإن التعلم الوفًقا ملا قاله هيلجارد وفًقا ملا أورده فتح   املعرفة أو الفهم.تعين

هو عملية تغيري من خالل األنشطة أو إجراءات التدريب سواء يف املخترب أو يف 

  22البيئة الطبيعية.

صورة أن اللغة تعين الكيان العام الذي يضم النشاط اللغوي اإلنساين يف 

اللغة العربية هي لغة العرب  23.ثقافية؛ منطوقة، أو مكتوبة، معاصرة أو متوارثة

واإلسالم. كانت هذه اللغة العربية معروفة وتسيطر عليها مجاعة إندونيسية خاصة 

يف القرن الثاين عشر، ودخلت إندونيسيا ألول مرة قبل لغات أجنبية أخرى. ال 

لذلك غالبًا ما تعترب اللغة العربية لغة ميكن فصل اللغة العربية عن اإلسالم ، 

 
21 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), hlm. 

23. 
22 Ibid..., hlm. 24. 

23 Ahmad Al-Khani, Defenisi Bahasa, diakses dari 

https://www.alukah.net/literature_language/, pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 09.30 WIB. 

https://www.alukah.net/literature_language/,
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م اللغة العربية، هناك مكوانت تسمى أنظمة تعلم اللغة العربية. ييف تعل 24الدين.

 املواد وأساليب التقييم والطالب واملعلمني.املكوانت، وهي األهداف و 

 عناصر تعليم اللغة العربية .2

م اللغة العربية، هناك العديد من العناصر اليت جيب مراعاهتا حىت ييف تعل

  25أما العناصر كالتايل: م بشكل جيد ووفًقا للنتائج املتوقعة.يميكن أن يعمل التعل

 هدف تعليم اللغة العربيةأ( 

 ب( مادة تعليم اللغة العربية

 ج( طريقة تعليم اللغة العربية

 د(  تقييم تعليم اللغة العربية

 ه( الطالب

 و(  مدرس اللغة العربية

 

 

 

 

 
24 Toni Pransiska , Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia Historisitas dan Realitas, 

(Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 103. 
25 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab..., hlm. 27. 
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 الفعال تعليم اللغة العربية .3

لية التعليم والتعلم ليست سوى حتقيق أقصى قدر من م يف عميإن فعالية التعل

نتائج التعلم من خالل إضافة القليل من التوابل مثل األساليب والطاقة وتوفري 

   26م الفعال جيب أن تفي ابملتطلبات مبا يف ذلك:يلتنفيذ هذا التعل  الوقت.

ة تقنيات التعلم بشكل جيب على املعلم فهم كيف يعلم. هذا يتطلب معرف  أ(

 عام وعلى وجه التحديد.

جيب أن حيافظ املعلم على موقفه ومظهره، ألن الطالب سيجعلون املعلم ب( 

 مثاالً حيتذى به.

جيب أن يكون صوت املعلم واضًحا وميكن أن يسمع مجيع الطالب يف ج( 

 الفصل ، ألنه مع الصوت املناسب جيعل الطالب يهتمون جيًدا.

علم املادة قبل الدخول إىل الفصل، حبيث ال شيء ميكن أن يقلل من يعد املد(  

 فعالية التعلم.

جيب على املعلم فهم املزيد عن حمتوايت كتاب الكتب املدرسية. هذا يعين (  ه

 أن املعلمني مطالبون بقراءة الكتب بشكل متكرر.

 
26 Ibid.., hlm. 42. 
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مغزى أو  جيب على املعلم حتفيز الطالب مع الثناء الصادق ، واهلدااي ذاتو(  

 املادية من أجل لفت انتباههم إىل الدرس.

 جيب على املعلمني االنتباه إىل الفروق الفردية بني الطالب.ز(   

جيب على املدرس أن يعامل الطالب بلطف وحمبة حىت يصبح جو الفصول ح( 

 الدراسية ممتلئًا ابلعالقات االجتماعية الصحية.

نظيم الفصل وتعزيز التواصل يف جيب أن يكون املعلم حكيمًا من أجل تط( 

 الفصل.

جيب أن يكون املعلمون منصفني للطالب الذين لديهم قدرات خمتلفة يف ي( 

 تلقي الدروس.

 جيب أن حيب املعلم الدرس أمام الطالب.ك(  

 جيب على املعلم توفري الفرص للطالب.ل(  

عد هذا أكرب جناح بناًء على متطلبات املعلم يف إنشاء تعلم فعال للغة العربية ، ي

 .يشعر به املعلم ألنه قام بنجاح مبهامه وحقق أهداف التعلم اليت متت برجمتها
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 العربيةمهارة اللغة  .4

الغرض الرئيسي من تعلم لغة أجنبية هو تطوير قدرة الطالب على استخدام 

تسمى القدرة على استخدام اللغة يف عامل تدريس اللغة  اللغة شفهيًا وكتابياً.

   27املهارات اللغوية.

م اللغة العربية ، هناك العديد من القدرات اليت جيب إتقاهنا ملساعدتنا ييف تعل

 يف ذلك ما يلي.  على أن نصبح ابرعني يف اللغات ، وخاصة اللغة العربية ، مبا

و عملية إنصات إىل الرموز  هكما عرفنا ان االستماع      أ(  مهارة اإلستماع،

 28تفسريها.نطوقة مث امل

مهارة تتبع مهارة االستماع زمنيا. فالطفل يستمع و يستمع، ب( مهارة الكالم، 

األنشطة اليت ميكن تعريض املتعلم هلا بقصد  من 29.مث حياول البدء ابلكالم

تطوير مهارته على الكالم: تعرض املتعلم اىل مواقف حيتاج فيها اىل ان 

 
27 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 129. 

استخدام القصة يف الكتاب "القراءة الراشدة "بتعليم مهارة االستماع لطلبة مدرسة اثنوية أهلية مبعهد   رفق رشاد، 28 
 135.  (، ص2017)جامعة اإلسالمية احلكومية تلونج اجونج: تلونج اجونج،  ليمجملة التع،  اإلسالم جورسان مالرك فونوروجو

 .17. دار الفالح للنشر و التوزيع(، ص :)االردن مدخل إىل علم اللغة،حممد علي اخلويل،   29
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 30يتكلم و هذه املواقف متعددة، و جيب ان تندرج من السهل اىل الصعب.

   31فان صحة الكالم تتطلب صحة القواعد النحوية.

كما غرفنا ان القراءة هي مهارة ان تعرف احملتوايت شيء  ج( مهارة القراءة،

و أنشطة لتنال املعىن من الكتابة  أو هضمه يف القلب لفظالذي مكتوب بت

  32النص.

هي مهارة لوصف أو تعبري حمتوايت العقل، بداء من ااجوانب    د(  مهارة الكتابة،

ة، مثل يكتب الكلمات، حىت إىل احملتوايت املعقد يعين يكتب األكثر بسيط

      33.القصة

 تعليم اللغة العربية  يف كلا مش .5

من املتوقع أن جيعل تعلم اللغة العربية املعلمني أو املعلمني احملتملني أو حميب 

املوجودة يف تعلم  اللغة العربية أكثر حساسية وإبداًعا يف إجياد حلول للمشاكل

 
 .196. ص، (2006زيع، ، )االردان: رالشروق للنشر و التو ، الكايف يف اسالب تدريس اللغة العربيةحمسن علي عطية  30

. ص. 2010، املنحال، دراسات يف تنمية مهارات التحدث و الكتابة لطلب املرحلة االساسيةامحد ابراهيم صومان،  31
10. 

32 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2016), hlm. 99-100.  
33 Ibid,.. hlm. 115. 
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بشكل عام ، هناك ثالث جمموعات تتضمن مشاكل يف تعلم اللغة  اللغة العربية.

  34العربية ، مبا يف ذلك:

 أ( مشكلة اللغوية 

هذه املشكلة هي يف األساس عقبة حتدث يف تدريس اللغة بسبب 

االختالفات يف اخلصائص الداخلية يف اللغوايت العربية نفسها مقارنة 

اخلصائص العاملية للغة العربية ، من بني أمور أخرى ، وهي  ابإلندونيسية.

لديها جمموعة متنوعة من أساليب اللغة ؛ ميكن التعبري عن اللغة اللغة العربية 

العربية شفهيا وخطيا ؛ العربية هلا نظام وقواعد حمددة ؛ العربية تعسفية اللغة 

العربية دائًما ما تكون متطورة ومنتجة ومبدعة ؛ العربية لديها نظام صويت 

لديها بنية الكلمات اليت اللغة العربية ؛ العربية لديها نظام كتابة فريد ؛فريد

ميكن أن تتغري وإعادة إنتاج. العربية لديها نظام عريب ؛ العربية متنع حقاً 

 التطابق بني عناصرها والعربية هلا معىن جمازي غين جًدا.

 املنهجية ةب( املشكل

يف التدريس ابللغة العربية الذي حيدث يف املدارس التعليمية ، تواجه أيًضا 

ملنهجية مبعىن األشياء املتعلقة ابألنشطة يف عملية التعلم ، مشكالت تتعلق اب
 

34 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konsep dan 

Implementasinya, (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 55 
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مثل األهداف ومواد املناهج الدراسية وختصيص الوقت واملدربني والطالب 

 ووسائل اإلعالم والتعلم.

  ج( املشكلة اإلجتماعية

تدريس اللغة العربية يواجه أيًضا مشكالت ميكن تصنيفها على أهنا 

هذه املشكلة ارتباطًا وثيًقا ابلسياسات يف جمال  مشكالت اجتماعية. ترتبط

تدريس اللغة العربية ، ورؤية اجملتمع ملوقف اللغة العربية وعدم توفر بيئة لغوية 

 تدعم جناح تعليم اللغة العربية.

 

 

 

 


