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 ملخص البحث
 

اؼبدرسة العربية ُب تعليم الّلغة . 0119عزيزة، رتنا اكتامي نور. 
فصل  اإلسالمية اغبكومية فونوركجو)دراسة مقارنة بُت اؼبتوسطة

 0اإلسالمية اغبكومية   اؼبدرسة اؼبتوسطةُب الثنائية اللغوية
اإلسالمية  اؼبدرسة اؼبتوسطة تدريب التفوؽفصل فونوركجو ك 
 اللغة تعليمقسم رسالة اؼباجستَت،  .فونوركجو( 3اغبكومية 

 اإلسالمية فونوركجو جامعة الدراسات العليا، كلية العربية،

 :اللغوم اؼبدقق. الدكتور زىر الفىت اؼباجستَت: اؼبشرؼ اغبكومية.
 رزؽ عليانا مصلحة اؼباجستَت.

الثنائية  ، فصلاللغة العربية : تعليممفتاحيةالكلمات ال
  .فصل تدريب التفوقو ، اللغوية

مؤسسات  تحسُت نوعيةكفقا بم اللغة العربية يتعل
ة الىت تعد كعماد من العمود لًتقية جودة اغبياة اإلسالمي يةتعليمال

الدينية من خالؿ الًتبية كالتعليم. كبناء بتغَت العصور 
كالتكنولوجيا، يتزايد الطلب على تعليم اللغة العربية كتطويره. 
، قامت بنشأة منهج الفصوؿ  كىذا مدلوؿ بأف اؼبدارس اليـو
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كمن اػباص اؼبدرسة اؼبتميزة بأنواع من الربامج اؼبتقدمة للطالب. 
فصل الثنائية بفونوركجو، فهو اغبكومية  اؼبتوسطة اإلسالمية

فونوركجو  0اغبكومية  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اللغوية ُب
 3اغبكومية  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ُب فصل تدريب التفوؽك 

 . فونوركجو
الكشف عن تعليم ( 1) كمن أىداؼ ىذه الرسالة ىي:

اؼبدرسة اؼبتوسطة  فصل الثنائية اللغوية ُبربية ُب اللغة الع
الكشف عن تعليم اللغة ( 0) فونوركجو. 0اغبكومية  اإلسالمية
 اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ُب فصل تدريب التفوؽك  العربية ُب

كجو التشابو أالكشف عن ( 3) فونوركجو. 3اغبكومية 
فصل ك فصل الثنائية اللغوية كاالختالؼ ُب تعليم اللغة العربية ُب 

.  يدانّ خبطة حبث م ةنهج الباحثتُب ىذه الرسالة  .تدريب التفوؽ
ُب صبع اغبقائق كاؼبعلومات ىو باؼبالحظة كالتوثيق.  ةمنهج الباحث

 (Miles ) ىو ميلس  ُب ربليل اغبقائق  ةكأما منهج الباحث
حقائق زبفيض البيانات كعرض  (Huberman) كىوبَتمُت 

تعليم اللغة ( 1) البيانات كاػبالصة. كأما نتيجة البحث منها:
 0اؼبتوسطة اغبكومية العربية ُب فصل الثنائية اللغوية باؼبدرسة 



 

 د

كأما أىداؼ تعليم اللغة العربية ىو تنمية مهارات  فونوركجو
ذا اللغوية األربعة كقد صارت مهارة الكالـ مراعاة خاصة ُب ى

كإف  ،0113تعليم باستخداـ اؼبنهج الّدراسي ، اؼبناىج الفصل
 ستخدـبا تعليم ، كاؼبوادطريقة تعليم اؼبستخدمة فيو طريقة انتقائية

من  0113ىو كتاب اللغة العربية على أساس اؼبنهج الدراسي
إمنا التقوميات اؼبستخدمة ، كزارة الشؤكف الدينية إندكنيسيا قبل

تعليم اللغة العربية ُب فصل ( 0) حريرم.التقييم الشفوم كالت
أىداؼ ك  فونوركجو 3اؼبتوسطة اغبكومية تدريب التفوؽ باؼبدرسة 

تعليم اللغة العربية لتنمية مهارات الطلبة ُب اللغة العربية، القراءة 
كحفظ القرآف الكرمي، كتعزيز الطلبة كإعدادىم ؼبمارسة األكؼببياد 

تعليم باستخداـ اؼبنهج الّدراسي ، اؼبناىج إما منطقيا أـ إقليميا
  متفق كإف طريقة تعليم اؼبستخدمة فيو طريقة انتقائية، 0113
دركس  ىو كتاب ستخدـباتعليم ، كاؼبواد الطلبة  كحاالت  باؼبواد

 English“ كالكتاب  0113اللغة العربية باؼبدخل العلمي ؼبنهج 

And Arabic Lessons”  ، الشفوم التقوميات اؼبستخدمة التقييم
كىناؾ بعض اؼبعادالت كاالختالفات ُب تعليم ( 3) .كالتحريرم

أ( من ُب فصل الثنائية اللغوية كفصل تدريب التفوؽ.  اللغة العربية
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إمنا نظاـ تعليمو بفصل يـو كامل، كباستخداـ  :وجو التشابوأ
كأىداؼ تعليمو لدعم الطلبة ُب اتقاف مهارات  ،0113منهج 

 ،ُب فصل الثنائية اللغوية كفصل تدريب التفوؽإما  اللغوية األربعة
كأما التقومي  ،كإف طريقة تعليم اؼبستخدمة فيو طريقة انتقائية متفق

ُب ىاتُت اؼبدرستُت بالتقومي الشفوم كالتحريرم. ككاف ؽبما 
االنشطة الداعمة اؼبمثلة ُب ترقية مهارات اللغوية لدم الطلبة. 

بًتكيز اللغة   :نائية اللغويةفصل الث( 1 ب( وإنما االختالفاتها:
كوسيلة فعالة لطباعة األجياؿ دبهارة اللغة، ككاف اللغة اؼبستخدمة 

كاف تركيز فصل الدراسي ،  ُب الفصل مها اللغة االقبليزية كالعربية
الثنائية اللغوية دبهارة الكالـ إما ُب الفصل أـ ُب بيئة اؼبدرسة 

راسي الثنائية اللغوية ُب كقاـ فصل الد، باللغة العربية كاالقبليزية
تعليم اللغة العربية باؼبواد كتنمية مهارات اللغوية ُب عملية تعليم 

ندكنيسية استخدـ اللغة األ :كأما فصل تدريب التفوؽ (0اؼبساء. 
ككاف استخداـ اللغة العربية ُب عملية تعليم  ،ُب عملية تعليمو

دكنيسية كلغة اللغة العربية، كُب بعض األحياف استخدـ اللغة االن
كقد قاـ عملية تعليم اللغة العربية ُب تعليم ، التواصل ُب الفصل

 . English and Arabic lessonاؼبساء باستخداـ الكتب 
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ABSTRACT 

 

Nur Utami Ajizah, Ratna. 2019. "Learning Arabic Language 

At MTsN Ponorogo (Comparative Study 

Between Bilingual classes at MTsN 2 Ponorogo 

and Achievement Class in MTsN 3 Ponorogo)". 

Supervisor: Zahrul Fata M.IRK, Ph.D. Proofreader: Rizka 

Eliyana Maslihah, M.Pd.I 

 

Keywords: Learning Arabic, Bilingual Class, achievement 

class 

Arabic language learning continues to experience 

improvements in line with the improved quality of Islamic 

educational institutions that became one of the cornerstones 

improving the quality of religious life through education. As 

the changing times and technology are now learning the 

Arabic language is also increasingly in demand and 

developed. It is evident schools make an initiative to form 

classes are featured with a variety of programs offered to 

students. Particularly in MTsN Ponorogo are bilingual 

classes that are MTsN 2 Ponorogo and Achievement Class 

in MTsN 3 Ponorogo. 

The purpose of this study are: (1) To explain about 

learning Arabic bilingual classes in MTsN 2 Ponorogo (2) 

To explain about learning the Arabic language coaching 

classes in MTsN achievement 3 Ponorogo (3) To explain the 

similarities and differences between learning Arabic 

bilingual classes in MTsN 2 Ponorogo and learning the 

Arabic language coaching classes in MTsN achievement 3 

Ponorogo. 
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In this study, the authors used a qualitative study 

design to describe the results of a symptom or finding a way 

to see through field data collection methods. For the data 

collection methods used by the author is the observation and 

documentation. While the data analysis methods used by the 

author is Miles and Huberman namely data reduction, data 

display, Conclusions. The results of this study are: (1) 

Language Learning Arabic in bilingual classes MTsN 2 

Ponorogo: The purpose of learning is to master four skills of 

language and specially is conversational skills, curriculum 

used is the curriculum 2013, The learning method used is 

the method of eclectic, Arabic language material uses a 

book from the Ministry of Religion, and for evaluation using 

an evaluation written and orally (2) Language Learning 

Arabic Achievement Class in MTsN 3 Ponorogo: Interest 

Learning was that students master the language skills, 

capable of reading al-Quran as well as nurture and prepare 

students to follow the Olympics, the curriculum used 

curriculum 2013, Methods Arabic language learning method 

adapted eclectic matter and the circumstances of their 

students, using the Arabic language material uses a book 

from the Ministry of Religion and the book "English and 

Arabic lesson", while for evaluation of learning using two 

techniques, namely oral and written evaluation. (3) The 

similarities and differences in the Arabic language teaching 

in bilingual classes and Achievement classes: a) Similarly, 

among others: the teaching and learning system uses full 

day school system, curriculum K 13 learning goals that 

students are able to master the four language skills, learning 

method used is the eclectic method, a second evaluation 
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activities school using the same evaluation techniques, and 

both have complementary activities to improve language 

proficiency students. b) While the difference between: 1) 

Class bilingual: Promoting the language as an effective 

means scoring proficient generation. The language used in 

classes, namely English and Arabic, emphasizes the aspects 

of his speaking ability both in the classroom and 

environment school, on the afternoon of activities, 

especially in the Arabic language learning material required 

is the development of language skills. 2) Development 

Achievement classes: In the process of learning to use 

Indonesian, Arabic language is used during the process of 

learning Arabic only, and also sometimes teachers and 

students use Indonesian as a language of communication in 

the classroom, in the process of learning Arabic language is 

more emphasized on the basic theories of learning Arabic, in 

the afternoon activities especially in learning Arabic uses 

the book "English and Arabic lesson". 
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Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Kelas Bilingual, 

Kelas Bina Prestasi 

pembelajaran bahasa Arab terus mengalami 

perbaikan seiring dengan peningkatan mutu lembaga 

pendidikan Islam yang menjadi salah satu pilar peningkatan 

kualitas kehidupan keberagamaan melalui jalur pendidikan.  

Seiring perubahan jaman dan teknologi kini pembelajaran 

bahasa arab juga semakin diminati dan dikembangkan. Hal 

tersebut terbukti sekolah- sekolah membuat inisiatif 

membentuk kelas-kelas unggulan dengan berbagai program 

yang ditawarkan kepada siswa. Khususnya di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri di Ponorogo terdapat kelas bilingual 

yang berada di MTsN 2 Ponorogo dan Kelas Bina Prestasi 

yang berada di MTsN 3 Ponorogo. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan 

tentang pembelajaran bahasa arab kelas bilingual di MTsN 2 

Ponorogo (2) Untuk menjelaskan  tentang pembelajaran 

bahasa arab kelas bina prestasi di MTsN 3 Ponorogo (3) 

Untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan antara 

pembelajaran bahasa arab kelas bilingual di MTsN 2 
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Ponorogo dan pembelajaran bahasa arab kelas bina prestasi 

di MTsN 3 Ponorogo. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan rancangan 

penelitian kualitatif untuk mendiskripsikan hasil penelitian 

dari suatu gejala atau temuan dengan cara melihat di 

lapangan melalui  metode pengumpulan data. Untuk metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Observasi 

dan Dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang 

digunakan penulis adalah Miles dan Huberman yaitu   

Reduksi Data, Display Data, Kesimpulan. Adapun hasil 

penelitian ini adalah: (1) Pembelajaran Bahasa arab di kelas 

bilingual MTsN 2 Ponorogo: Tujuan pembelajarannya yaitu 

menguasai 4 ketrampilan bahasa dan yang dikhusukan 

adalah ketrampilan berbicara, Kurikulum yang digunakan 

yaitu kurikulum 2013, Metode pembelajaran yang 

digunakan yaitu metode Ekletik, Materi bahasa arab 

menggunakan buku dari Kemenag, dan untuk evaluasi 

menggunakan evaluasi tulis dan lisan (2) Pembelajaran 

Bahasa arab di kelas bina prestasi MTsN 3 Ponorogo: 

Tujuan Pembelajarannya yaitu siswa menguasai ketrampilan 

Bahasa, mampu membaca al-quran serta membina dan 

mempersiapkan siswa mengikuti olimpiade, kurikulum yang 

digunakan kurikulum 2013, Metode pembelajaran bahasa 

arab menggunakan metode ekletik yang disesuaikan materi 

serta keadaan siswanya, materi bahasa arab menggunakan 

buku dari Kemenag dan buku “English and Arabic lesson”, 

sedangkan Untuk Evaluasi pembelajaran menggunakan dua 

Teknik evaluasi yaitu lisan dan tulis. (3) Persamaan dan 

perbedaan pembelajaran Bahasa arab di kelas bilingual dan 

kelas Bina Prestasi: a) Persamaannya antara lain: pada 
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system belajar mengajarnya menggunakan sitem full day 

school, menggunakan kurikulum K 13, tujuan 

pembelajarannya yaitu siswa mampu menguasai empat 

kecakapan berbahasa, Metode pembelajaran yang digunakan 

yaitu metode ekletik, kegiatan evaluasi kedua madrasah ini 

menggunakan teknik evaluasi yang sama, dan sama-sama 

memiliki kegiatan pendukung dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa siswa-siswinya. b) Sedangkan 

perbedaannya antara lain: 1) Kelas bilingual: 

Mengedepankan bahasa sebagai sarana efektif mencetak 

generasi yang mahir berbahasa. Bahasa yang digunakan 

dalam kelas yaitu bahasa Inggris dan bahasa arab, 

menekankan pada aspek kemampuan berbicaranya baik di 

dalam kelas maupun lingkungan Madrasah, pada kegiatan 

sore hari khususnya dalam pembelajaran bahasa arab diisi 

materi berupa pengembangan ketrampilan berbahasa. 2) 

Kelas Bina Prestasi: Dalam proses pembelajaran 

menggunakan bahasa Indonesia, Bahasa arab digunakan saat 

proses pembelajaran bahasa arab saja, dan juga terkadang 

guru dan murid mnggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa komunikasi di dalam kelas, didalam proses 

pembelajaran bahasa arab lebih ditekankan pada teori-teori 

dasar pada pembelajaran bahasa arab, pada kegiatan sore 

hari khususnya dalam pembelajaran bahasa arab 

menggunakan buku “English and Arabic lesson”. 
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 الباب األول
 المقدمة

 
 خلفية البحث .أ 

ال خيتلف اثناف ُب أف اللغة العربية ربتل مكاننا شريفنا ُب 
اإلندكنيسي كأف تعليمها كتعلمها يشكالف أىم ما اجملتمع 

شغلت فيو جهود العلماء اإلندكنيسيُت كاىتمت بو 
اؼبؤسسات الًتبوية اإلسالمية اإلندكنيسية. كلعل أىم ما 
يقف كراء ذلك كوف إندكنيسيا أكرب دكلة إسالمية سكاننا 
فمن الطبيعي أف يهتم الشعب اإلندكنيسي الذين كانت 

ُت اىتمامنا كبَتنا هبذه اللغة اليت تنطق هبا أغلبيتهم مسلم
 1اؼبصادر األساسية لدينهم اإلسالـ.

إال أف ىذا اؼبكاف العظيم للغة العربية كاالىتماـ 
الكبَت بتعليمها كتعلمها ال يعٍت بالضركرة أف ىذه اللغة قد 

                                                 
تعليم منهج تعليم اللغة العربية لطالب البكالوريوس في قسم ؿبمداف حفص،  1

، براىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنجإ)رسالة اؼباجستَت: جامعة مولنا مالك ، اللغة العربية
0113 ،)1 
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حظيت ما تستحقو كلغة دينية كأجنبية من ىندسة كسياسة 
 جملاؿ تعليم اللغة العربية ٌبلوضع اآلالتعليم اؼبتقدمة. فإف ا

ُب إندكنيسيا عبارة عن مرحلة ميكن كصفها انتقالية حيث 
أنو بدأ يشهد بعض التطورات اؼبلحوظة الواعدة من ناحية، 

 كال يزاؿ يتعرض لعدة مشاكل شائكة من ناحية أخرل.
كمن بُت تلك اؼبشاكل ىو عدـ ربقق أىداؼ 

ية بوصفها اللغة الثانية( بالنسبة التعليم )أم تعليم اللغة العرب
إىل مستوياهتا اللغوية اليت زبتلف باختالؼ اؼبؤسسة اغباضنة 
لربنامج اللغة، كىذه أشهر تقسيمات اؼبستويات كفق أشهر 

 :أطر عاؼبية، ىي 3كأىم 
 ؛معايَت اجمللس األمريكي للغات  –
  ؛اإلطار اؼبرجعي األكركيب اؼبشًتؾ  –
 ؛ اؼبستديرةمعايَت الطاكلة   -

 .اؼبستويات حبسب الربامج كاعبامعات األخرل   -

أما أىداؼ تعليم اللغة العربية ُب إندكنيسيا  
خاصة ُب اؼبرحلة اؼبتوسطة فيقسم إىل قسمُت أك ىدفُت؛ 

 عاـ كخاص، أما اؽبدؼ العاـ فهو:
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تعريف الطالبات بأىم طرؽ التدريس العامة كمعايَت  -1
 اختيارىا.

الطالبات دبفهـو اللغة بصفة عامو كخصائصها إؼباـ  -0
 ككظائفها.

إؼباـ الطالبات بأىم الطرؽ كاالذباىات اغبديثة ُب  -3
 تعليم اللغة.

تعريف الطالبات بأىداؼ تدريس اللغة العربية ُب  -7
 اؼبرحلة اؼبتوسطة كمناىجها.

تعريف الطالبات دبهارات اللغة العربية كأسس تعليمها  -5
 رحلة اؼبتوسطة.للتلميذات باؼب

إتقاف الطالبات طرؽ تدريس بعض فركع اللغة  -6
 العربية.

إكساب الطالبات اؼبهارات الالزمة لتدريس اللغة  -7
 العربية باؼبرحلة اؼبتوسطة.

تكوين اذباىات إجيابية لدل الطالبات كبو تدريس  -8
 اللغة العربية. 

 أما األىداؼ اػباصة فهي:
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كالكالـ مع اؼبواضيع كفاءة الطالب َب االستماع . أ
 اليت يتم التواصل كالسياقية.

كفاءة الطالب َب القراءة كالكتابة الذم يقرأ النص . ب
على اؼبواضيع االجتماعية كالدينية كاؼبهنية، كالكتابة، 

الكلمات باللغتُت العربية  كاليت سبثل اغبركؼ أك
كبشكل صحيح ُب سياؽ احتياجات اليـو ك لألماـ 

أف الًتكيز على تعلم اللغة العربية . ىذا اؽبدؼ يعترب 
على التواصل، كمها تشكيل اؼبهارات اللغوية، كليس 
إىل معرفة اللغة. معرفة اللغة يتم تطبيقها، كليس 

 0النظرم.

اؼبدرسة مؤسسة تربوية اجتماعية ذات مهمة نبيلة، 
كىي أساس بناء الفرد كاجملتمع، كتكوين شخصيتو كتربيتو 

مية كباؼبثل العليا، كإكسابو اؼبعارؼ كتزكيده بالقيم اإلسال
كاؼبهارات اليت تساعده على اإلسهاـ ُب بناء ؾبتمعة كتنميتو 
كتطويره علميا كثقافيا كاقتصاديا كاجتماعيا كحضاريا كسلوكيا 
                                                 
2
 

http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=3339000&lng=AR&cid=

30030 
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من اؼبعركؼ أف اؼبدرسة  كذلك كفق ما جاء بسياسة التعليم.
أيضا  ىي البيت الثان للمتعلم بعد األسرة كاؼبنزؿ، كما تعد

من أىم مؤسسات اجملتمع كيتوقع منها أف تقـو بأدكار عديدة 
ُب ؾباؿ تربية الطالب تربية سليمة، كشاملة لكافة اعبوانب، 
كال يقتصر دكرىا على جانب كاحد فقط مثل تزكيدىم 
باؼبعارؼ، كاؼبعلومات؛ فإضافة إىل االىتماـ باعبانب اؼبعرُب 

تلفة بصورة كظيفية فهي مسؤكلة عن إكساهبم اؼبهارات اؼبخ
  3لكي تعينهم على التكيف مع ؾبتمعهم، كمتطلباتو اؼبتغَتة.

اؼبنهج الدراسى يتعلق بكل اؼبراحل اؼبدرسية كىو 
اؼبرحلة اإلبتدائية كاؼبتوسطة كالثانوية، ُب إندكنسيا تنقسم فيها 
اؼبدرسة اغبكومية أك اإلسالمية إىل ثالث مراحل: كىي 

اؼبرحلة 
كالثانوية  (SMP/MTS)كاؼبتوسطة  (SD/MI)اإلبتدائية

 (SMA/MA) .  كمدة الدراسة َب اؼبرحلة اإلبتدائية
سنوات، كَب اؼبرحلة اؼبتوسطة كالثانوية ثالث سنوات  ست

كىي الفصل األكؿ )الصف السابع َب اؼبرحلة اؼبتوسطة 

                                                 
3
 http://www.alriyadh.com/ 3300/33/30 /article833306.html 
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كالعاشر َب اؼبرحلة الثانوية( كالثان )الثامن َب اؼبرحلة 
دم عشر َب اؼبرحلة الثانوية( كالثالث )التاسع اؼبتوسطة كاغبا

 7َب اؼبرحلة اؼبتوسطة كاثنا عشر َب اؼبرحلة الثانوية(.
قد ذكر فبا سبق أف اؼبرحلة اؼبتوسطة ىي اؼبرحلة 
الوسطى من التعليم العاـ حبيث يسبقها اؼبرحلة اإلبتدائية 
كيليها اؼبرحلة الثانوية، كُب سياسة التعليم ُب اجملتمع 

ودم تعد اؼبرحلة اؼبتوسطة مرحلة ثقافية عامة، يراعى السع
فيها منو كخصائص اؼبرحلة العمرية اليت مير هبا الطلبة، 

تعترب  كتشارؾ غَتىا ُب ربقيق األىداؼ العامة من التعليم.
إىل  10)من   السن اليت مير هبا اؼبتعلم ُب اؼبرحلة اؼبتوسطة

ة انتقالية بُت سنة( سنا حرجة، حيث مير الطالبات دبرحل 15
اؼبرحلتُت االبتدائية كالثانوية فهي تتمم ما قبلها كسبهد ؼبا 

إزاء مطالب منو  -بعدىا كتتحدد رسالة اؼبرحلة اؼبتوسطة 
ُب ربقيق القدر الكاُب من التناسق  -اؼبتعلمُت كخصائصهم 

كالتناغم مع اؼبرحلتُت السابقة كالالحقة دبا يضمن التدرج 

                                                 
أستاذة ُب جامعة ، ) اللغة العربية في المرحلة المتوسطةمنهج تعليم  ،فبلوءة النعمة 7

 .5(، 0113،زين اغبسن اإلسالمية غنغوغ فركبولنجوا
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نضوج. كعند كضع أىداؼ الًتبية الطبيعي ُب النمو كال
للمرحلة اؼبتوسطة ينبغي إعطاء كزنا كبَتا ػبصائص منو 

  5اؼبتعلمُت كمطالبهم ُب ىذه اؼبرحلة.
 كما سبثل اؼبرحلة اؼبتوسطة مرحلة انتقاؿ مهمة ُب
حياة الطالبات فهي تعد اؼبتعلمُت لالضطلع بأعباء اغبياة 

كىي ُب الوقت ذاتو  نتهائهم من الدارسة هبا،كا العملية فوار
 تضع األساس ؼبن يواصل الدراسة منهم ُب اؼبرحلة اؼبتوسطة.

ظر إىل كاقع تعليم اللغة العربية ُب اؼبرحلة اكالنّ 
اؼبتوسطة جيد أف معظم اؼبدارس فشلت ُب ربقيق األىداؼ 
السابقة، من أجل ذلك بدأت بعض اؼبدارس ُب إجباد 
الفصوؿ اؼبكثفة لًتقية مهارة اللغة لدم طالهبا، من تلك 

 0اؼبدارس ىي اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 (،Billingual Class)ؽبا فصل الثنائية اللغوية اليت  فونوركجو

اليت ؽبا  فونوركجو 3كاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 . (Kelas Bina Prestasi)فصل تدريب التفوؽ 

                                                 
 .6 ،المرجع نفسو  5
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بطرؽ ـبتلفة،  العربية اعبّيدة التعليم جودة الرتقاء
، للغة العربيةا ىعلالطالب  تقنيةخاصة ُب ربسُت جودة 

فصل ك  تنظيم فصل الثنائية اللغوية يطرقها ى لحداكمن 
م ذالفصل ال و، كى (Kelas Bina Prestasi)تدريب التفوؽ

ذم ستخدـ لغة التدريس باللغتُت العربية كاإلقبليزية، كالي
 الثنائية اللغوية ذا فصلى. ك اؼبتوسطة ُب اؼبدارس يستخدمها

ربسُت القدرة التنافسية ُب ُب حل للمشكلة الرئيسية 
سيقـو ىذا الفصل بتزكيد الطالب دبهارات ي. العاؼب

االتصاؿ الشفوم كالكتايب باللغتُت اإلقبليزية كالعربية كاليت 
  6لدل الطالب. تقاف العلـو كالتكنولوجياإل مفتاحاستكوف 

ليس فقط من فصل الثنائية اللغوية، الذم يكوف 
اغبلوؿ ؼبشكالت الرئيسية  لتحسُت القدرة التنافسية ُب 

لعامل الدكىل، كُب اليـو نشأ الربنامج الذم يقاؿ بفصل ا
تدريب التفوؽ. فهو الفصل اؼبستهدؼ اػباص لطلبة الذين 

                                                 
6
 Dokumentasi Kelas Bilingual MTs Negeri 3 Ponorogo تدريب  ) الوثيقة لفصل

  2018 -08-10 , ( فونوركغو 3اغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطة  التفوؽ
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لديهم اإلرادات كالقدرات على تعزيزىم العميق ألجل ربقيق 
 األىداؼ اؼبرجوة. 

تدريبا"، فأنو -يدّرب-التدريب من كلمة "دّرب
لتقدـ. كأما  السعي على األفضل، كاعبهد اؼببذكلة على ا

التفوؽ" ىو االقباز أك النتائج اعبيدة اؼبوصولة. كمن  كلمة "
اؼبعاىن السابقة، استنتجت الباحثة من مفهـو "تدريب 
التفوؽ " باحملاكلة لتحسُت نوعية التعليم ُب اؼبدارس ألجل 

 ربقيق الغاية األفضل. 
برامج فصل الثنائية اللغوية يقّدمها لطالب الذين 

اإلرادة القويّة لتعليم صحيح إلستمرار الدراسة  ؽبم اؼبزية ك
إىل اؼبستول العاىل.  لفصل الثنائية اللغوية اؼبزايا الكثَتة 
بنسبة إىل الفصل العادم اآلخر. منها: زمن التعليم، مادة 

التعليم، كسائل التعليم، كاؼبنهج الدراسية اؼبستعملة  
 للمدرسُت.

 محيتوأك  تُتباللغ يتعلق ءشي ىيالثنائية اللغوية 
 من ؼبعٌتأف ا  ؼبصطلحُتا ىذين تعريف من يفهم 7عليهما.

                                                 
7
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 151 
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 لتعلمكا لتعليما لعملية يعد فصل ىوالثنائية اللغوية فصل
الثنائية  فصل ُب لتعليما سةرؼبدا تنفذ .لغتُت ـيستخد ملذا

الثنائية  تعليم من ذجمنا ةعدأك  ذجمنو اـباستخداللغوية
 للغةا ثنائية :لغتُت مع ةغبيا"ا بلكتاا ُب يوجد.اللغوية

 ُبالثنائية اللغوية تعليم تنفيذ ذجمنا ةعد ػبويلا علي حملمد"
 : يلي فيما ىيك لفصلا

 للغةدرس ا تعليمك ىلكألا باللغة ركسلدا صبيع تعليم ( أ
 ،لثانيةا باللغة ألجنبيةا
 بعضهاك ىلكألا باللغة سيةرالدا ادؼبوا بعض تعليم ( ب

 باللغة بيةدألا ادؼبوا تعليم لكذ ؿمثا .لثانيةا باللغة
 ، لثانيةا باللغة لعلميةا ادؼبوا تعليمك ىلكألا

 من معينة ـياأ ُب للتعليم ىلكألا للغةا زبصيص( ج
 ، لخرأ ـياأ ُب للتعليم لثانيةا لغةا زبصيصك عألسبوا
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 سيرالدا ـليوا يةابد من للتعليم ىلكألا للغةا زبصيص( د
من  للتعليم لثانيةا للغةا زبصيصك منتصفو ىلإ

 8منتصف اليـو الدراسي إىل هنايتو.
م يالتعلىي ة ويثنائية اللغال التعليم ُب الفصوؿ كتنفيد

إمكانات ذىنية كموىبة  ميلكوفللطالب الذين  ستخدـاؼب
الثنائية  فصلم ُب يللطالب اؼبشاركة ُب التعل جيب  صة.خا

لذلك التصنيفي.  ارببعد اإلعالف عن اجتيازىم لالختاللغوية
اؼبوىبة  زيادةعلى الثنائية اللغوية فصل، حيصل الطالب ُب 

فيما يتعلق  ل. العاد الفصلم أكثر من الطالب ُب يُب التعل
أف  ىناؾ شيء مهم ىوموناندار على أف  رحهبذا األمر، ش

م سهلة للغاية كال ياؼبوىبة لن تنشأ إذا كانت أنشطة التعل
ربتوم على ربديات لألطفاؿ اؼبوىوبُت حىت ال تظهر 

 9. قدراهتم اؼبتفوقة

                                                 
6
اغبقوؽ مكة :صبع  ) ة(،وياللغالحياة مع لغتين ) الثنائية ؿبمد على اػبويل،  

 31(، 1988، ؿبفوظة للمؤلف
9
 Utami Munandar (ed.), Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, cet. 3 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Rineka 

Cipta, 2009), 139. 



12 

 

م ُب يلتعللأف الباحثة بتستخلص  من البياف السابق،
م ُب يعملي خيتلف عن التعل بعد الثنائية اللغوية صلف

م بصعوبة كربديات يميتاز التعل .الفصوؿ الدراسية العادية
أف أجهزة  . كهبذا نعرؼالعادمُب الفصل م يأكثر من التعل

ربتوم على مناىج ؿبتول  الثنائية اللغوية فصوؿالتعلم لل
ا من احملتول اؼبستخدـ ُب الفصوؿ الدراسية  أكثر تعقيدن

على سبيل اؼبثاؿ ، ُب نفس اؼبادة التعليمية، تكوف   .العادية
أكثر  الثنائية اللغويةلكفاءة اؼبستخدمة للصفوؼ لمؤشرات 

 .من اؼبؤشرات اؼبستخدمة ُب الفصوؿ العادية
فونوركغو  0 ية كانت اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكوم

فإشًتكت تلك اؼبدرسة بنظاـ  ىناؾ تعليم اللغة العربية.
إذ تستخدـ اؼبدرسة  كتاب اللغة العربية على  ة.ياغبكوم

باإلضافة إىل ذلك، . 0113 األساسي اؼبنهج الدراسي
ىناؾ األنشطة اػباصة اؼبتعلقة باللغة العربية يعٍت برنامج 

 العربية عند الطالب.لًتقية فهم اللغة  الثنائية اللغوية
كاألىداؼ من تعليم اللغة العربية بتلك اؼبدرسة ىي لًتقية  
كفاءة مهارة الكالـ كقدرة الطالب على قراءة كتب الًتاث 
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كلكن عقدت ىذه األنشطة بوقت معُت كبالربامج اػباصة 
أما الطريقة  من خالؿ األكقات اؼبقرر من قبل الوزارة الدينية.

لعربية اؼبستخدمة ُب تلك اؼبدرسة ىي من طرؽ تعليم اللغة ا
الطريقة اإلنتقائية كلكن الواقع أف اؼبدرس يالئم اؼبادة من 
الكتاب اؼبستخدـ .كالتقومي اؼبستخدـ ُب ىذه اؼبدرسة ىو 

 11.االختبار الوطٍت كاالمتحاف الشفهي
اؼبدرسة اؼبتوسطة  ُب الثنائية اللغويةُب فصل 

مستمرة منذ  نفدتاليت  فونوركغو 0 اغبكومية اإلسالمية
 فصل. أحد اإلقبازات اليت حققها طالب 0111عاـ 

)مسابقة  Aksioma اػبطابية  ُب مسابقة كافالثنائية اللغوية
. قبل بضع سنوات فانية كالرياضية بُت اؼبدارس اإلسالمية(

ُب حُت أنو يوجد تعلم اللغة العربية مدعومنا بوجود العديد 
الطالب، مثل حفظ اؼبفردات،  من األنشطة اليت تدعم مهنة

  فيو.، إخلاحملادثة

 فّ امن الدراسة األكلية، ًب اغبصوؿ على معلومات ك 
من خالؿ الثنائية اللغوية فصلالطالب الذين دخلوا برنامج 

                                                 
 .0118-11-11، اؼبقابلة 11
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 ،اختيار دقيق. يشمل ىذا االختيار اختبار اللغة اإلقبليزية
ك القرآف قراءة ك ككتابة  ،كفبارسة الصالة ،كاللغة العربية

SKHUN  كاختبار اإلقباز كأقل قيمة ُبSKHUN  ىو
 71، كاختبار اإلقباز أدىن متوسط للنتائج ىو  05.11

 11كاؼبرتبة اػبامسة ُب اؼبدرسة السابقة.
فونوركغو فصال يقاؿ  3كُب اؼبدرسة الثناكية اغبكومية 

بفصل تدريب التفوؽ، باإلضافة إىل أف لديهم القدرات 
سة اؼبتقدمة أفضل فبن غَتىم. على التفكَت ككذلك اؽبما

كمن خالؿ فصل تدريب التفوؽ، تطورت بعض األنشطة 
الرئيسية ُب إعداد الطلبة ليصبحوا طلبة مستعدين للتنافس 

 ُب العصر العاؼبي. 
كمن أجل ربسُت اؼبهارات كقدرات الطلبة من 
أعضاء فصل تدريب التفوؽ، استخدـ بعض الربامج لدعم 

اللغة، كاػباص منها اللغة العربية مهارات الطلبة ُب ؾباؿ 
كاللغة االقبيلزية. بالتعميق على قدرة الطلبة ُب اتقاف اللغات 

                                                 
  .0118-11-10، اؼبقابلة 11



15 

 

إما نظريا أك تطبيقيا، سوؼ يصبح األصوؿ الرئيسية ُب 
 اؼبنافسة اؼبستقبل.

اإلسالمية  ةاؼبدرسة اؼبتوسطال خيتلف كثَتان عن  
ائية الثن فصل، ىناؾ أيضان برنامج فونوركغو 3 اغبكومية

أحد اإلقبازات اليت حققها  .0117ُب عاـ  شأأناللغوية
السنة  اػبطابية ُب مسابقة كاففصل تدريب التفوقطالب 
 فونوركغو 0 اإلسالمية اغبكوميةُب اؼبدرسة الثناكية  0119

(MAN 2 Ponorogo ) . ساعات  تدريب التوقيفُب فصوؿ،
 كتاب،الالدين )فقو تطبيقي، كدراسة  دإضافية ُب موا

اللغة اإلقبليزية )احملادثة،  ،الكتابة، كربفيظ القرآف(ك قراءة الك 
Olimpiade Bahasa Inggris الرياضيات ،) Olimpiade 

Mtematika)) (. يتم إعطاء ادثةكالعربية )اػبط العريب/ احمل
 .حصتاف كل درسُب  إضافة ساعة 

إف طريقة التعليم اؼبستخدمة ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة 
نوركغو خصوصا ُب فصل تدريب التفوقهو فو  3اغبكومية 

اؼبوجو إىل الطالب. فيو، يكوف  Active Learning تقارب
الطالب الفاعلُت الذين يقوموف بتكوين اؼبعارؼ بقّواىم 
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كيكوف اؼبدرس كاسطة كؿبركا. فمن تلك الطرؽ ىي: طريقة 
Discovery Learning, Tutor Sebaya, Problem Solving, 

Problem Based Learning    غَتىا.ك 
10
  

بناء على اػبلفية أعاله، ىناؾ ؾباؿ ؼبزيد من البحث 
م اللغة العربية كمقارنة برامج يمن خالؿ معرفة كيفية تعل

فصل  ُبك  الثنائية اللغوية فصلم اللغة العربية ُب برامج يتعل
ىاتُت اؼبدرستُت إذا كانت ىناؾ أكجو تدريب التفوؽ ُب 

 احثةلذلك من الضركرم للب. بينهماتشابو ُب االختالفات 
"تعليم الّلغة العربية  :وضوعإجراء حبث عن طريق أخذ اؼب

اإلسالمية الحكومية  المدرسة المتوسطةفي 
 Kelas)فصل الثنائية اللغوية  )دراسة مقارنة بينفونوروجو

Bilingual)  في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية
 Kelas Bina)فصل تدريب التفوق و  فونوروجو 2

Prestasi) 3المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  في 
 ("فونوروجو

  

                                                 
03

 .0118-11-10، اؼبقابلة 
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 أسئلة البحث .ب 

جابة عنها ُب إىل ج إربتا ليتاؼبسائل الباحثة د اربد
ثالث تأخذ رة كؼبذكوالبحث اعلىخلفية ء لبحث بناا اىذ

 :كما يلي مسائل

فصل الثنائية اللغوية كاقع تعليم اللغة العربية ُب  كيف .0
 ؟فونوركجو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ُب 

فصل تدريب كاقع تعليم اللغة العربية ُب  كيف .3
اؼبدرسة اؼبتوسطة ُب (Kelas Bina Prestasi)التفوؽ

 ؟فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 

ما أكجو التشابو كاالختالؼ ُب تعليم اللغة العربية ُب  .0
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اللغوية ُب  فصل الثنائية

 Kelas)فصل تدريب التفوؽك  فونوركجو 0اغبكومية 

Bina Prestasi) ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية
 ؟فونوركجو 3
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 أىداف البحث .ج 

من األىداؼ اليت تصبو إليها ىذه الدراسة مايأٌب:
  

ائية فصل الثنالكشف عن كاقع تعليم اللغة العربية ُب  .0
 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية اللغوية ُب 

 .فونوركجو

فصل تدريب الكشف عن كاقع تعليم اللغة العربية ُب ك  .3
اؼبدرسة اؼبتوسطة ُب (Kelas Bina Prestasi)التفوؽ

 .فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 

الكشف عن أكجو التشابو كاالختالؼ ُب تعليم اللغة  .0
اؼبدرسة اؼبتوسطة فصل الثنائية اللغوية ُب العربية ُب 

فصل تدريب ك  فونوركجو 0اإلسالميةاغبكومية 
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة (Kelas Bina Prestasi)التفوؽ

 .فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 
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 فوائد البحث .د 

  فوائد البحث ُب ىذا البحث العلمى فهي:أما 

 الفائدة النظرية .1

 أ.  زيادة الثقافة ُب تدريس اللغة العربية 
تطوير  جلأمن  لعلميةؿ األعمااخزينة  دةياب. ز

 ـلعلوا
 الفائدة العملية .0

 للمدرسة .أ 

ل لدت لنظريار اإلكثاالبحث مفيد ا اىذأف تكوف 
 لفصل.اتعلميها ُب  ؿؾباألجنبية من اللغة امعلمي 

معلومة كلبحث مقًتحة ا انتائج ىذف تكوأف 
تعليم  لتعليمية ُبت اؼبؤسسال الدؼبعرفة ر اإلكثا

خاصة ب كيسها للطالرتدم ليت جيراألجنبية اللغة ا
الثنائية لديها برنامج فصل ليتالتعليمية ت اؼبؤسساا
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 Kelas Bina)فصل تدريب التفوؽاللغوية ك 

Prestasi). 
 للباحثة. ب

لزيادة اؼبعارؼ العلمية اؼبهمة فىتعليم اللغة العربية 
 ستقبل.اؼبناسبة دبهنة التعليم َب اؼب

 الدراسات السابقة .ه 

تنطوم ىذه الدراسة جهد علمي كبَت كذلك 
 لألسباب اآلتية:

لحكومية اإلسالمية اجامعة ، 0115خَت الفضلي، .0
الدراسات العليا قسم تعليم اللغة  فونوركجويوججكرتا 

العربية، ربت العنواف:  تعليم اللغة العربية ُب اؼبعهد 
 العصرم كالسلفي )دراسة مقارنة بُت اؼبعهد األسعاد

جاميب كاؼبعهد سعدات الداراين جاميب(. كحصلت على 
النتيجة: تعليم اللغة العربية ُب اؼبعهد السلفي كالعصرم. 

جيرم على طريقتُت، طريقة اؼبعاىد  فتعليم اللغة العربية
فالتعليم ُب اؼبعاىد السلفية  السلفية كاؼبعاىد العصرية.

كاؼبعاىد العصرية على مناىج الدراسية ـبتلفة كثَتا يظهر 
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حاكؿ ىذا  من اؼبختلفة الكتاب اؼبستخدمة َب اؼبعهدين.
البحث أف يكشف ما يتعلق بتعليم اللغة العربية من 

ٍب يقارف الباحث حبيث يستخلص  .ىدؼ كمادة كطريقة
أيهما أنسب من خالؿ نظريات تعليم اللغة العربية. جيد 
الباحث أف أىداؼ تعليم اللغة العربية ؽبا عالقة متينة 
كترابط مع اؼبواد الدراسية كالطرؽ اؼبستخدمة. كأما كجو 
اإلختالؼ بُت ىذا البحث ىو  يبحث عن اؼبعاىد 

ما تشابو بُت ىذا البحث ىو السلفية كاؼبعاىد العصرية. كأ
 يتساكيُت عن دراسة مقارنة.

اإلسالمية  فونوركجو. جامعة 0118عفيف فرديانشة،  .3
اغبكومية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، ربت 
العنواف: برامج تعليم اللغة العربية لطالب الصف التاسع 

ومية ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبك الثنائية اللغوية
. كحصلت 0118/ 0117ُب السنة الدراسة  فونوركجو

( بياف زبطيط تعليم اللغة العرابية 1على النتيجة: )
لطالب الصف التاسع الثنائية اللغوية ُب اؼبدرسة 

ُب السنة الدراسة  فونوركجواؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
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( بياف تنفيذ تعليم اللغة العرابية 0. )0118/ 0117
التاسع ثناء اللغة ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  لطالب الصف

/ 0117ُب السنة الدراسة  فونوركجواإلسالمية اغبكومية 
( بياف تقومي تعليم اللغة العربية لطالب 3. )0118

الصف التاسع الثنائية اللغوية ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة 
/ 0117ُب السنة الدراسة  فونوركجواإلسالمية اغبكومية 

. كأما كجو اإلختالؼ بُت ىذا البحث ىو  0118
يبحث عن  البحث النوعي. كأما تشابو بُت ىذا البحث 
ىو يتساكيُت عن مكاف البحث كىو ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة 

 .فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 
كأما كجو اإلختالؼ بينهما كبُت  ىذا البحث ىي 

غة العربية من اؼبدرسة اؼبتوسطة تركز ُب تعليم الل
كُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 

كمها فصل الثنائية  فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 
 . (Kelas Bina Prestasi)فصل تدريب التفوؽاللغوية  ك 
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 منهج البحث .و 

 نوع البحث .1

استخدمت الباحثة نوع البحث ؽبذا البحث 
( Qualitative researchلنوعي )على سبيل البحث ا

كالبحث النوعى ىو إجرآت البحث الىت تنتج البيانات 
(  كاألصوات اؼبكتوبة أك من Descriptive dataالوصفية )

 13ألسنة األشخاص ك طبائع اؼبتأملة.

 

 حضور الباحثة في ميدان البحث .2

تتعلق هبذا البحث تعلقا كبَتا ألف  حضور الباحثة
 Humanالدراسية  الشحصية )الباحثة إحدل كسائل 

Instrument( عبمع البيانات، اؼبنهج العلمي )Scientific 

 (Paradigma   اؼبستخدـ ىذا االختبار التحرير أك
 الوسيلة االخرل.  االستفتاء أك

الباحثة ىي الوسيلة األفضل الوسائل عبمع 
( Informanالبيانات. كىي الوسيلة اؼبتصلة مع اؼبخرب )

                                                 
13 Margono,  Metodologi Penelitian Pendidikan ( منهج البحث الًتبوم) 

(Jakarta: RinekaCipta, 2003), 36. 
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 فهم انواع التبدالت َب اؼبيداف كاغبصوؿكيقدر على 
 17عليها.

 مكان البحث .3

اؼبدرسة اؼبتوسطة ىو  ميداف البحث ؽبذه الرسلة
كاؼبدرسة اؼبتوسطة  فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 
. زبتار الباحثة ىتُت فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 

اؼبدرستُت ألهنما تتسوياف ُب تعليم اللغة العربية ُب فصل 
 Kelas Bina)فصل تدريب التفوؽالثنائية اللغوية ك 

Prestasi) .كتتخالفاف بطرؽ التدريس 
 مصادر البيانات .4

مصادر البيانات ىي  اؼبصادر الىت حصل 
 15عليها الباحثة من ميداف البحث. 

 أ.اؼبخرب 

                                                 
14 Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif ( البحث الكيفي منهج  ) 

(Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2000), 19. 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( 

البحث ُب مدخل التدرييب عملية ) (Jakarta: PT Rineka Cipta; 2002), 115. 
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يقصد اؼبخرب َب ىذا البحث ىم اؼبدرسوف ك 
توسطة ا ؼبدرسة اؼبالطالب ُب فصل الثنائية اللغوية في

فصل تدريب ك  فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  (Kelas Bina Prestasi)التفوؽ

 . فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 
 الوثيقة. ب

يقصد بالوثيقة َب ىذا البحث ىو الوثائق أك 
 16الصور اؼبدكنة َب الكتاب أـ غَت اؼبدكنة.

 . أساليب جمع البيانات5
 كأساليب صبع البيانات َب ىذا البحث ىي: 

 (Observation Method)اؼبالحظة . أ

طريقة اؼبقابلة الًتكيبية ألف  استخدمت الباحثة
السؤاؿ كاعبواب الذل يعطى إىل اؼبخرب قد ثبتت 
أكال من القابلة. استخدمت الباحثة ىذه الطريقة 

 عبمع البيانات من:

                                                 
 36اؼبرجع نفسو،  16

. 
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اللغوية ُب  مدّرس اللغة العربية ُب فصل الثنائية (1
 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

 Kelas Bina)فصل تدريب التفوؽك  فونوركجو

Prestasi)  ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية
 .فونوركجو 3اغبكومية 

بعض طالبات ُب فصل الثنائية اللغوية ُب  (0
 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

 Kelas Bina)فصل تدريب التفوؽك  فونوركجو

Prestasi) اإلسالمية  ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة
 .فونوركجو 3اغبكومية 

تستعمل اؼبالحظة للحصوؿ على البيانات عن تعليم 
اللغة العربية ُب فصل الثنائية اللغوية ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة 

فصل تدريب ك  فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 
اؼبتوسطة ُب اؼبدرسة  (Kelas Bina Prestasi)التفوؽ

 .فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 

 ( (Interview Methodاؼبقابلة . ب
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اؽبدؼ من استخداـ ىذه الطريقة ىو لنيل البيانات 
ُب فصل الثنائية اللغوية ُب اؼبدرسة عن تعليم اللغة العربية 

فصل تدريب ك  فونوركجو 0اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
درسة اؼبتوسطة ُب اؼب (Kelas Bina Prestasi)التفوؽ

 .فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 
من نوعية  كأما استخدمت الباحثة 

اؼبالحظة ىي اؼبالحظة النظامية دبعٌت اؽبيكل 
(Structured observation)  الىت ؽبا عالمة يعٌت

ىيكل فيها لدكافع اؼبنظمة َب نوعو أكال كعالمة 
خاصة من كل دافع َب ذلك النوع. استخدمت 

ىذه الطريقة للحصوؿ على األحواؿ الباحثة 
 احملتاجة َب ىذا البحث العلمى، كما يلى:

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية أحواؿ  (0
كاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  فونوركجو

 .فونوركجو 3

اؼبدرسة ُب ُب فصل الثنائية اللغوية تعليم اللغة العربية 
فصل تدريب ك  فونوركجو 0اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
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ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  (Kelas Bina Prestasi)التفوؽ
 .فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 

 ( Dokumentary Methodج. الوثيقة ) 

استخدمت الباحثة الطريقة الوثيقة لنيل  
اللغوية  ُب فصل الثنائيةالبيانات عن تعليم اللغة العربية 

 فونوركجو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ُب 
ُب اؼبدرسة  (Kelas Bina Prestasi)فصل تدريب التفوؽك 

 كما يلى:   .فونوركجو 3اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 سيسها كاؼبوقع اعبغراَب فيها.تأتاريخ  .1

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية تركيب اؼبنظمة ُب  .0
كاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  كجوفونور  0اغبكومية 
 .فونوركجو 3اغبكومية 

اؼبدرسة اؼبتوسطة أحواؿ اؼبدرسُت كالطالب ُب  .3
كاؼبدرسة اؼبتوسطة  فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 
 .فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 
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 .تحليل البيانات6
الباحثة أسلوب ربليل  تستخدماَب ىذا البحث 

البيانات ىى ربليل كصفي كيفي على طراز ميلس 
(Miles ( ك ىوبَتماف )Huberman، )17    كلتحليل

 البيانات تستخدـ الباحثة بثالث طرؽ كىى كما يلى:
 

 
 

 (Reduction Dataزبفيض البيانات   ). أ

ىى عملية إختيارية، تركيز اإلىتماـ، تبسيط 
الظاىرة َب اؼبيداف. َب ىذا ملخص كربويل البيانات 

البيانات من اؼبقابلة  البحث ربصل الباحثة على

                                                 
17

 Myles Huberman, Analisis Data Kualitatif( ةربليل البيانات الكيفي )  

(Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16-19. 
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(Interview  ( كاؼبالحظة ،)Observation  ،)
(،  اؼبعقدة َب التدريس ك Dokumentaryكالوثيقة )

األعماؿ اليومية من اؼبدارس ٍب زبفضها باختيار 
كربديد عن األحواؿ األصلية اؼبتعلقة بعملية تعليم 

 اللغة.  
 (   Display Dataعرض البيانات ). ب

عرض البيانات ىو تأمل َب تركيب اإلعالـ  
 على شكل نظاـ خاص لتسهيل الفهم عن معناىا.

ت ٍب تعريضها بتصميم على كبعد زبفيض البيانا
َب ىذا البحث عرض  شكل تفسَت السرد األخبار.

ُب  البيانات بنظاـ خاص عن تعليم اللغة العربية
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ُب فصل الثنائية اللغوية 

كاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  فونوركجو 0اغبكومية 
 .فونوركجو 3اغبكومية 
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 ( Conclusionج. اإلستنتاج ) 
اإلستنتاج ىو ربليل البيانات اؼبستمر َب مدة صبع  

َب ىذا البحث ميكن معرفة تنفيذ  18البيانات أك بعدىا.
اؼبدرسة ُب ُب فصل الثنائية اللغوية تعليم اللغة العربية 

فصل تدريب ك  فونوركجو 0اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  (Kelas Bina Prestasi) التفوؽ

 .فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 
 . فحص صحة البيانات7

إف صحة البيانات تشكل الفكرة اؼبهمة اليت 
ذبدد من مفهـو صحة )الصدؽ( كاإلعتمادية 

كمصممة لتالئم متطلبات اؼبعايَت كاؼبعرفة  )اؼبوثوقية(
كالنموذج نفسو. كلتأسيس صحة البيانات ربتاج 

نيات اليت تستند إىل معايَت معينة، الباحثة التق
(، اؼبنقولة crediilityكىي:جدير بالثقة )

                                                 
 01 المرجع نفسو، 18
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(tranferaility( اإلعتمادية ،)dependability ،)
 19(.confirmailityكاليقُت )

كنظرة عامة اؼبتعلقة بالتقنيات عن فحص 
صحة البيانات حيث تتضمن  كل معاير على عدة 

لى سبديد تقنيات الفحص أم تشمل جدير بالثقة ع
اؼبشاركة كمثابرة اؼبراقبة كالتثليث كالتحقق من األقراف 
ككفاية اؼبرجعى كدراسات اغبالة السلبية كأعضاء 

ستخدامت كصف كفصل كالتبعية االتحقق.اؼبعلومات ب
ستخدامت ابإستخدامت حظ التدقيق كاليقُت ب

 01ضماف اليقُت.

الباحثة إحدل التقنيات لفحص  تستخدماك  
ىي: تقنية التثليث أم تقنيات اليت  صحة البيانات،

تفيد شيئ من خارج البيانات لتحقق كمقارنة البيانات 
كالتثليث ينقسم إىل أربعة   اليت حصلتها الباحثة.

                                                 
19 LexyMoeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif ( البحث العلم  منهج
 .171-173 ,(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000) ( الكيفي

 1751 المرجع نفسو،   01
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أقساـ ىي تثليث اؼبصادر كتثليث الطرؽ كتثليث 
 احملققُت كتثليث النظريات.
الباحثة تقنيات   تستخدماكُب ىذا البحث، 

التثليث اؼبصادر أم كسيلة اؼبقارنة كالتحقق من كراء 
درجة الثقة للمعلومات اؼبكتسبة من خالؿ الزمن 

كميكن  كألدكات اؼبختلفة فياألساليب اؼبختلفة.
 ستحصل الباحثة على التحقيقي:

مقارنة البيانات من اؼبالحظات بالبيانات احملصولة  .1
 باؼبقابالت.

قولو ُب العامة بقولو ُب القطاع اؼبقارنة بُت  .0
 اػباص.

اؼبقارنة بُت قولو ُب حالة البحوث بقولو ُب كل  .3
 كقت.

اؼبقارنة بُت اغباؿ كنظر الشحص باآلراء اؼبختلفة  .7
من كجهات نظر الناس العاديُت كاؼبتوسطة ُب 

 التعلمة أكالعالية كاغبكومة.
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اؼبقارنة بُت نتائج اؼبقابالت بتحليل مضموف  .5
 01تصلة.الوثيقة اؼب

 تنظيم البحث .ز 

 يتكوف ىذا البحث :
الباب األكؿ : مقدمة البحث كىي ربتوم على      

خلفية البحث كأسئلة البحث كأىداؼ البحث 
 .كالدراسات السابقة كمنهج البحثكفوائد البحث 

دراسة نظرية ربتوم على ما الباب الثان: 
حوؿ تعليم اللغة العربية من مفهـو تعليم اللغة، 
كأىداؼ تعليم اللغة العربية، كأنواع الطرؽ اؼبستخدمة 
فيتعليم اللغة العربية كالتقومي. كاستخداـ فصل الثنائية 

فصل الثنائية تعريف اللغوية ُب تعليم اللغة العربية من
فصل اللغوية. كاستخداـ اللغوية كتنظيم فصل الثنائية 

فصل من تعريف (Kelas Bina Prestasi)تدريب التفوؽ

                                                 
 179 المرجع نفسو،   01
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فصل كتنظيم  (Kelas Bina Prestasi)تدريب التفوؽ
 .(Kelas Bina Prestasi)تدريب التفوؽ

يتكوف من غرض البيانات الباب الثالث:  
كنتائج البحث، يشتمل ىذا الباب على بيانات 

ة كاؼبراقبة مع االستبانة  البحث من طريق الوثائق كاؼبقابل
كمؤكد البيانات. ينقسم ىذا الباب إىل قسمُت: 
األكؿ البيانات اؼبتعلقة بأىداؼ تعليم اللغة العربية 
كموادىا كطرؽ تعليمها ُب فصل الثنائية اللغوية ُب 

. فونوركجو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
لغة العربية كالثان البيانات اؼبتعلقة بأىداؼ تعليم ال

 Kelas)فصل تدريب التفوؽكموادىا كطرؽ تعليمها ُب 

Bina Prestasi) ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية
 فونوركجو 3اغبكومية 
ربليل البيانات اؼبتعلقة أكجو :الباب الرابع 

فصل التشابو كاالختالؼ ُب تعليم اللغة العربية ُب 
مية اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسال الثنائية اللغوية ُب

فصل كتعليم اللغة العربية ُب  فونوركجو 0اغبكومية 
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ُب اؼبدرسة (Kelas Bina Prestasi)تدريب التفوؽ
 .فونوركجو 3اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

االختتاـ الذم يشتمل على الباب اػبامس: 
 اػبالصة كاالقًتاحات.

 قائمة اؼبراجع
 قائمة اؼبالحق
 ترصبة اغبيات
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 الباب الثاني
وفصل تدريب التفوق   تعليم الّلغة العربية في فصل الثنائية اللغوية

 المتوسطة للمرحلة

المبحث األّول: تعليم الّلغة العربية في المرحلة المتوسطة: 
 وتقويمو ومنهجو وطرقو ومواده أىدافو

 المطلب األول: أىداف تعليم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية إمنا ىو عملية ذىنية كاعية 
الكتساب السيطرة على األمناط الصوتية كالنحوية 

األمناط كربليلها بوصفها كاؼبعجمية، من خلل دراسة ىذه 
ؿبتول معرفيا. فتعلم اللغة يستنذ إىل الفهم الواعي لنظاـ 

 1اللغة كشركط إلتقاهنا.
دبا ُب ذلك تعليم اللغة -فلكل عملية التعليم

ال بد من أىداؼ يلـز ربقيقها، كىي ؾبموعة  -العربية
النتائج التعليمية اليت ينتظر أف يصل إليها التالميذ بعد 
                                                 

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: اضبد، على مدكور ك إمياف اضبد ىريدم،  1
 .18(، 0117)القاىرة :دار الفكر العريب،  ،النظرية والتطبيق
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باػبربات اللغوية اؼبختلفية اليت خططت ؽبم طواؿ مركرىم 
ىذه اؼبرحلةػ كقد تكوف ىذه األىداؼ على شكل مهارات 
لغوية يتقنها التالميذ أك على شكل معارؼ كثقافات 
يستوعبوهنا أك قيم كاذباىات يتمثلوىا أم أهنا تكوف على 
صورة تغَتات ُب سلوؾ التالميذ تشمل ـبتلف جوانب 

  0الشخصية لديهم.
 نقسمت اؼبتوسطة للمرحلة العربية اللغة تعليم كأىداؼ

 : ىدفُت إىل
 العامة: األول

 كمعايَت العامة التدريس طرؽ بأىم الطالبات تعريف .1
 .اختيارىا

 كخصائصها عامو بصفة اللغة دبفهـو الطالبات إؼباـ  .0
 .ككظائفها

                                                 
)القاىرة: دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  العرابية،تعليم اللغة مصطفى رسالف،  0

0115 ،)07. 
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 تعليم ُب اغبديثة كاالذباىات الطرؽ بأىم الطالبات إؼباـ  .3
 .اللغة

 اؼبرحلة ُب العربية اللغة تدريس بأىداؼ الطالبات تعريف .7
 .كمناىجها اؼبتوسطة

 تعليمها كأسس العربية اللغة دبهارات الطالبات تعريف .5
 .اؼبتوسطة باؼبرحلة للتلميذات

 .العربية اللغة فركع بعض تدريس طرؽ الطالبات إتقاف .6

 اللغة لتدريس الالزمة اؼبهارات الطالبات إكساب .7
 .اؼبتوسطة باؼبرحلة العربية

 تدريس كبو الطالبات لدل إجيابية اذباىات تكوين .8
 . العربية اللغة

 الخاصة: الثاني
 اليت اؼبواضيع مع كالكالـ االستماع َب الطالب كفاءة .1

 .كالسياقية التواصل يتم
 النص يقرأ الذم كالكتابة القراءة َب الطالب كفاءة .0

 كالكتابة، كاؼبهنية، كالدينية االجتماعية اؼبواضيع على
 كبشكل العربية باللغتُت أكالكلمات اغبركؼ سبثل كاليت
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 ىذا.  لألماـ ك اليـو احتياجات سياؽ ُب صحيح
 على العربية اللغة تعلم على الًتكيز أف يعترب اؽبدؼ

 إىل كليس اللغوية، اؼبهارات تشكيل كمها التواصل،
  3.النظرم كليس تطبيقها، يتم اللغة معرفة. اللغة معرفة
 للمرحلة العربية اللغة تعليم فى المناىجالمطلب الثاني: 

 المتوسطة
 التعلم هنج كىو أعاله، اؼبذكورة لألىداؼ كفقا

 أم النهج، أربعة تضم اؼبدرسة) اؼبتوسطة للمرحلة الفعاؿ
 (.كاؽبيكلية السياقية، التواصلية، إنسان، هنج

 يتطلب العربية اللغة تعلم أف نرل مأ إنسان منهج .1
 التعليم. التدريس ىيئة أعضاء كليس النشطة، الطالبية
 كاإلداريُت، اؼبعلمُت، احملفز، دبثابة كيكوف النشط،

 االستفادة اؼبعلمُت على ينبغي. ذلك إىل كما كاؼبقيموف،
 .احملتملُت الطالب صبيع من

                                                 
3
  

http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=3339000&lng=AR&cid=

30030 
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 ىي للغة األساسية الوظيفة أف نرل أف التواصلي منهج .0
 تكوف أف ينبغي العربية اللغة أف يعٍت كىذا. التواصل

 كمواد ككاقعية، عملية ىي اليت اؼبواد التعليمية اؼبواد
 قبل من ابالغها كميكن أم استخداـ ُب التدريس
 التدريس يتم مل اليت اؼبواد. خطيا أك شفويا الطالب
 .للوقت كمضيعة فعالية أقل سيكوف التواصل

 كفقا الذم اؼبعٌت بوصفها اللغة سياقية منهج .3
 يستند أف ينبغي ىنا،. كغركهبا الطالب الحتياجات

 ككالة، احتياجات على التعليمية اؼبواد تصميم
 .اؼبستقبل ىلإك  اليـو الطالب كاحتياجات

 شيء بوصفها اللغة تعلم أفّ  نرل أف اؽبيكلي منهج .7
 اىتماما تلقى (لقواعد) اللغة لبنية ينبغي كلذلك،. رظبي

 اؽبيكل يكوف أف جيب كلكن. التدريس مواد تصميم ُب
 ليس النحوم/ قواعد كالعملية التواصلية حىت الوظيفي

 قد العربية اللغة تعلم ُب التواصلية كليس العملي من
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 فقط كليس اؼبهرة، اللغة لطالب تشكيل ُب فشلت
  7.االنكليزية أيضا بل العربية

 المحتويات
 : العامة التدريس طرق إلى مدخل: أوال

 .كحديثا قدميا التدريس طريقة مفهـو .1

 طريقة ،(اإللقاء) احملاضرة:  مثل العامة التدريس طرؽ أىم .0
 التعلم ىربارت، طريقة اؼبشكالت، حل طريقة اؼبناقشة،
 طريقة االستقصاء، طريقة اإلتقان، التعلم التعاكن،

 .االكتشاؼ

 .للتدريس اؼبناسبة الطريقة اختيار معايَت .3

 : وتعلمها اللغة تعليم إلى مدخل:  ثانيا
 .عامو بصفو اللغة مفهـو .1

 .اللغة خصائص أىم .0

 .االنساف حياة ُب كأمهيتها اللغة كظائف .3

 .األـ لغتو الطفل يكتسب كيف .7

                                                 
4http://afrizaldaonk.blogspot.com/2011/01/blog-post_3796.html 
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 .اللغة تعليم ُب اغبديثة االذباىات أىم .5

 :وتعلمها العربية اللغة تعليم: ثالثا
 .كعاؼبيا ؿبليا كنشرىا تعليمها كأمهية العربية اللغة .1

 .تعليمها ُب كتوظيفها العربية اللغة خصائص أىم .0

 التعليم مراحل ُب متعددة فركع إىل العربية اللغة تقسيم .3
 .العاـ

 :المتوسطة المرحلة في العربية اللغة تدريس: رابعا
 للبنات اؼبتوسطة باؼبرحلة العربية اللغة تدريس أىداؼ .1

 .ربقيقها ككسائل

 ككسائلها اؼبتوسطة اؼبرحلة ُب ككتبها العربية اللغة خطط .0
 .كأنشطتها

 اؼبرحلة ُب سيما كال العاـ التعليم ُب العربية اللغة مهارات .3
 .اؼبتوسطة

 .العاـ التعليم ُب العربية اللغة مهارات تعليم أسس .7

 ":التنفيذ خطة: " التدريس واستراتيجيات طرق



44 

 

 للطالبات الدراسي اؼبقرر ىذا تقدمي ُب يراعي
 :يلي ما بالكلية

 أسلوب باستخداـ مسبقا الدرس إعداد الطالبات تكليف .1
 .ؿبددة كتب من اؼبعلومات كصبع التعيينات،

 كأىم موضوعها، حيدد اليت احملاضرة طريقة استخداـ .0
 مرحلة كل عقب األسئلة طرح للطالبات كيتيح عناصرىا،

 .مراحلها من

 كإعطاء البسيطة، اؼبيدانية البحوث إجراء الطالبات تكليف .3
 .التدريسي الواقع كنقد النموذجية، الدركس

 اغبلوؿ طرح كؿباكلة اؼبتوقعة، اؼبيدانية اؼبشكالت مناقشة .7
 .ؽبا اؼبناسبة

 اؼبشكالت، كحل كاؼبناقشة، األخرل، الطرؽ استخداـ .5
 علي ىنا التدريس ىيئة عضو دكر كيقتصر التعاكن، مكالتعلّ 

 .اإلرشاد ك التوجيو

 كينميها، يثبتها النظرية باألفكار اللغوية التطبيقات ربط .6
 ُب العربية اللغة فركع بعض تدريس نقد ًب مل إذا السيما
 .اؼبتوسطة اؼبرحلة
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 إثراء اغبديثة، التعليم كتقنيات التعليمية بالوسائل االستعانة .7
 .للطالبات كتشويقا للمعلومات، كتثبيتان  للدرس

 المطلب الثالث: طرق تعليم اللغة العربية
إلقاء  الطريقة ىي النظاـ الذم يسَت عليو اؼبدرس ُب

درسو ليوصل اؼبعلومات إىل أذىاف التالميذ بشكل حيسن 
أغراض الًتبية. كطريقة التعليم ينبغي أف ينظر إليها ال على 
أهنا شيء منفصل عن اؼبادة العلمية أك عن اؼبتعلم بل أهنا 

طريقة التدريس ؿبدكدة  5جزء متكامل من موقف تعليمي.
كاؼبدرس يتأثر بالكتاب اؼبدرسي كيكوف معيارا للتدريس. 

بطريقة التعليم اليت ميكن أف تتمشى مع الكتاب اؼبدرسي، 
كالطالب يتأثر بطريقة التعليم اليت تستفاد من طريقة الكتاب 

 6اؼبدرسي.

                                                 
)مصر: اؼبكتبة اؼبصرية  تعليم اللغة العربية بن النظرية والتطبيق،شحاتة، حسن  5

 01(، 0118اللبنانية، 

الكتاب  تعليم العربية لغير الناطقين بها،رشدم أضبد طعيمة كؿبمود كامل الناقة،  6
 .65(، 1983، األساس اعبزء األكؿ، )مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل
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كأما الطرؽ اؼبستخدمة لتعليم اللغة األجنبية فهي: 
طريقة القواعد كالًتصبة، فاؼبدرس ينطلق من القواعد النحوية 

يذ حبفظها. كبذلك فإف الدرس عبارة عن ماليت يكلف التاّل 
ميذ على نص أك ؾبموعة من النصوص اليت يتدرب التاّل 

ترصبتها بادئا باؼبفردات، ٍب اعبمل، ٍب 
النصوصكاملة،كيالحظأف الًتكيز ىنا على القراءة كالكتابة 

ٍب الطريقة النفسية أك السيكولوجية  7كالًتصبة.
(Psychological Method) ـو على تعليم كىي طريقة تق

اؼبفرداتأكال من خالؿ بناء سلسلة من اعبمل تدكر حوؿ 
أنشطة اغبياة اليومية كاؼبواقف العملية منها مثل االستيقاظ 
ُب الصباح كتناكؿ الطعاـ كالذىاب إلىالسوقوزيارة الطبيب 

 8كاآلخر.

                                                 
 النظريةتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها علي أضبد مدكور كإمياف أضبد ىريدم، 7

 .086(، 0117)القاىرة: دار الفكر العرىب، والتطبيق،

 .75،المرجع نفسو  8
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كىي  (Phonetic Method)كتليها الطريقة الصوتية 
لطريقة اؼبباشرة، كىي كالطريقة ل الطريقة ُب اؼبرحلة الصوتية

السيكلوجية تركز على اؼبمارسة الشفهية أكال، إال أهنا 
تستخدـ طريقة علمية منطقية كمدخل للمشكلة، فهي تبدأ 
بدراسة اعبهاز الصوٌب كطريقة إخراج األصوات، كقبل بدء 
دراسة اللغة يتعلم التالميذ الطريقة السليمة لتشكيل كإخراج  

كنقراءة أصوات اغبركؼ األجبدية  يتعلم كل األصوات، كما
 ككتابتها.

كالطريقة الطبيعية اليت تعتمد على عدـ استخداـ 
اللغة األـ ُب قاعة الدرس تقـو على أساس أف الفرد يستطيع 

الطريقة اليت يتعلم هبا الطفل  أف يتعلم اللغة األجنبية بنفس
ديد لغتو األـ،  كما أهنا تعتمد على التمثيل الصامت كالًت 

كاألسئلة كاإلجابات اؼبتبادلة كوسيلة لفهم اللغة كتقليدىا. 
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كاؼبفردات ُب ىذه الطريقة تكتسب من خالؿ األنشطة 
 9اليومية.

اليت ترل (The Reading Method) ٍب طريقة القراءة 
أف التخيل السمعي  للغة اليت حيصلها الطالب جيب أف 

القراءة ميكن يساعده أخَتا عندما يعود لقراءة النص. فبعد 
عمل التدريبات شفوية مرتبطة بالنص الذم قرأ، كعادة ما 
تأخذ ىذه التدريبات شكل القراءة اعبهرية اليت يقـو هبا 
اؼبعلم كالتالميذ، كأيضا شكل األسئلة كاألجوبة اليت تدكر 
حوؿ النص. كعلى ىذا فاعبزء الرئيسيمن اؼبقرر ُب ىذه 

 11اسعة.الطريقة خيصص للقراءة اؼبركزة كالو 
 The Audio Lingual) الطريقة السمعية الشفوية

Method)  ىي اليت توجب ُب تعليم اللغة األجنبية أف يبدأ
بتعليم الوحدة الصوتية كاألمناط الصوتية قبل ؿباكلة تعليم 
                                                 

مكة اؼبكرمة: جامعة ، )تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىؿبمود كامل الناقة، 9
 77.(،1985، أـ القرل

 .85،المرجع نفسو 11
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القراءة كالكتابة، كتوجب استخداـ اؼبعينات الصوتية 
كالبصرية من أشرطة تسجيل كأفالـ تعليمية كغَتىا 

 11ىذه الطريقة االستعانة باللغة األصلية. كالتستبعد
أما الطريقة التوليفية أك االنتقائيةفقد عرفتها 

(Eclectic Method)اؼبعلم اػباصة اليت يستفيد  بأهنا طريقة
فيها من كل عناصر الطرؽ األخرل اليت يشعر أهنا فعالة. 
كىذه الطريقة عادة ما تتغَت مع كل فصل ككل مهارة جديدة 

مع كل تغَتأك إضافة جديدة ؼبعلومات اؼبدرس كمهارتو ك 
كىي طريقة تعليم اللغة  األجنبية جبمع أك  10كخرباتو.

استخداـ  على سبيل اؼبثاؿ، بتوليف طرؽ التدريس الكثَتة.
الطريقة اؼبباشرة كطريقة القواعد كالًتصبة كطريقة اإللقاء ُب 

 كقت كاحد لتعليم اللغة األجنبية.

                                                 
 )القاىرة: دار الفكر العريب، مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب،علي اغبديدم، 11

0115 ،)5. 

 .117، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىؿبمود كامل الناقة، 10
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 المتوسطة للمرحلة العربية باللغة تعليم مواد: الرابع المطلب

 اللغة مكونات من تتكوف العربية اؼبواد دراسة
 اؼبفردات من تتكوف كىي اللغة، كعناصر اللغوية كاؼبهارات

 االستماع من اللغوية اؼبهارات كتتكوف. كاؽبياكل كاألصوات
 اؼبرحلة يعرب اؼبتوسط اؼبستول إف. كالكتابة كالقراءة كالكالـ
 الثركة كزيادة نطاقها كتوسيع األساسية اؼبهارات ىذه تثبيت
  13.الطالب عند اللغوية

 اللغة موضوعات" حنفي اغبليم عبد للدكتور ككفقا
 التواصلية اليت اؼبواضيع ىي الفعالة التدريس مواد ىي العربية

 كالعلـو كالدين اليومية، اغبياة موضوعات حوؿ كالسياقية
 ".كالتكنولوجيا

 اؼبدرسة( للمدرسة اغبالية الدراسية اؼبناىج إىل استنادا
 الدركس الدرجة من( التاسع إىل السابع الصف ُب للمتوسط

 :كىي موضوعات، تشمل

                                                 
، )الرياط: منشورات اؼبنظمة تعليم العربية لغير الناطقين بها رشدم أضبد طعيمة، 13

 .77ـ(، 1999ق/ 1717للًتبية كالعلةـ كالثقافية "إيسيكا"، 
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 السابع الصف  .1
 احملاكرة العربية اللغة مدرس فيو يعلم الصف، ىذا َب  

 عن احملادثة مثل. الطالب كفاءة تناسبها اليت باؼبوضوعات
 األسرة، عن كاإلعراض اؼبدرسية، كالتجهيزات التعارؼ،
 كاغبديقة، كاؼبنزؿ، كاؼبكتبة، كاؼبكاتب، الدراسية، كالفصوؿ
 .كالعنواف كاألمر،

 الثامن الصف .0
 احملاكرة العربية اللغة مدرس فيو يعلم الصف، ىذا َب

 اليومية، كاألنشطة العربية، اللغة تعلم كأىم األكقات، عن
 كتعلم الصالة، كطريقة الوضوء، كطريقة اؼبدرسة، إىل كالوقت

 . كاؼبهنة القدـ، ككرة اؼبدرسة، كمكتبة اغبساب، علم
 التاسع الصف .3

 بالدكلة اؼبتوسطة اؼبرحلة َب األخَت الصف ىذا
 عن احملاكرة فيو يعلم أف اؼبدرس على كحيسن اإلندكنيسية،

 الفطر، كعيد رمضاف، كصـو النيب، ميالد بذكرل االحتفاؿ
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 العامل، خالق القمرية، كالشهور اإلسالمي، كاالحتفاؿ
  17.كاؼبدرسة ، كاغبج كالزكاة،
 المتوسطة للمرحلة العربية باللغة التعليمي المواد مهارة

 بتدريس اػباصة كاؼبهارات اؼبفاىيم اؼبقرر ىذا يقدـ
 بطريقة لذلك فيمهد اؼبتوسطة، اؼبرحلة ُب العربية اللغة

 ٍب اختيارىا، كمعايَت كأنواعها، مفهومها حيث من التدريس
 يتناكؿ ٍب عامة، بصفة اللغة تعليم عن موجزة فكرة يعطي
 كخصائصها، كنشرىا، تعليمها أمهية حيث من العربية اللغة

 من كل تدريس طرؽ يقدـ كما العاـ، التعليم ُب كمهاراهتا
 استكماؿ يتم أف على كالكتابة، كالقراءة كالكالـ اإلستماع

 :تلى كما كىي. اآلخر اؼبقرر ُب العربية اللغة فركع بقية
 يسمعهم الذى الحوار أو النص عن التالميذ يستمع( أ)
 ظبع كما اؼبفردات عن استماع. 1
 ظبع كما الكلمات عن استماع. 0

                                                 
14 http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/3339/03/
Penyelarasan-Materi-dan-Model-RPP-Bahasa-Arabuntuk-Pendidikan-

Dasar-dan-Menengah-Nurul-Murtadho.pdf, diakses 122119ـ15ـ  

 

http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/
http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/10/
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 يشتمل الذل ظبع، كما النص أك اغبوار عن استماع. 3
 :فيو

 السابع الفصل
 خالؿ من االستماع مهارة اؼبدرس يعلم: األكؿ مستول  (أ

 إشارة، اسم ضمَت، اسم) كػ أكالصرفية النحوية اللغوية اؼبادة
 (.النعت اعبر، أدكات

 من االستماع مهارة اؼبدرس يعلم: الثان مستول  (ب
 الفعل، كمعٌت أكالصرفية النحوية اللغوية اؼبادة خالؿ

 .كاغبركؼ كاإلسم،
 الثامن الفصل

 .كاؼبصدر اؼبضارع، كفعل اؼباضي، فعل: األكؿ مستول   (أ
 من االستماع مهارة اؼبدرس يعلم: الثان مستول  (ب

 ،(كخرب مبتدأ) اإلظبية كاعبملة النحوية اللغوية اؼبادة خالؿ
 .بو كاؼبفعوؿ( كفاعل فعل) الفعلية كاعبملة
 التاسع الفصل

 كلمة اؼبؤكؿ، اؼبصدر اؼبضارع، فعل: األكؿ مستول   (أ
 .اإلضافية كاعبملة كالنهي، النفي
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 اسم ك مزيد، ك ؾبرد فعل يل،ضتف اسم: الثان مستول( ب
 .موصوؿ

 َب ظبع كما الرئيسية األفكار أك اؼبعٌت عن استخراج. 7
 .النص

 الحوار عن التالميذ يتكلم( ب)
 .كفصيحة صحيحة اؼبفردات عن كالـ. 1
 .كفصيحة صحيحة الكلمات عن كالـ. 0
 .احملادثة أك اغبوار عن كالـ. 3
 ِمن، َمن، ما، كمثل اإلستفهاـ أدكات باستعماؿ السؤؿ. 7

 .كالصحيحة اؼبناسبة كاإلجابة أين حل،
 قرأىم الذى النص عن التالميذ يقرأ( ج)
 .قرأ كما كصحيصة فصيحة اؽبجائية حركؼ قراءة. 1
 .كصحيحة فصيحة النصس قراءة. 0
 .قرأ كما النص َب كاؼبعٌت رأسية األفكار عن استخراج. 3
 .اؼبقركء للنص مناسبا عنوانا يضع. 7
 .اؼبقركء للنص بناسب الذل السؤؿ عن اجابة. 5
 .الكلمات َب مؤنث ك مذاكر مييز. 6
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 .اؼبقركء النص َب النعت عن تأيُت. 7
 .اؼبقركء النص َب الضمنية اؼبعاىن يستنتج. 8

 
 والنص والكلمات المفردات التالميذ يكتب( د)

 والحوار
 تناسب الىت البسيطة الكلمات أك اؼبفردات كتابة. 1

 (.امالء/ خط) الصحيحة باألمثلة
 .الكلمات تكوف اغبركؼ رتب. 0
 .اعبملة تكوف الكلمات رتب. 3
 .الفكرة تكوف اعبملة رتب. 7
   15.اؼبوضوع يناسبها اليت اإلنشاء كتابة. 5

  

                                                 
15

 Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ), Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) serta Model Pengembangan Silabus Madrasah 

Tsanawiyah (Mata Pelajaran Bahasa Arab), Direktorat Pendidikan 

Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depertemen Agama RI: 

7111) 
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 للمرحلة العربية اللغة تعلم تقويمالمطلب الخامس: 
 المتوسطة

 كتابي اختبار( أ
 التحريرم االختبار ىو لالتصاالت اؼبصرية الشركة

 كىذا.  الكتابة ُب مشاكل ال أك أسئلة على للرد سيلة الذم
 بلغة مكتوب شكل على قدمها اليت اإلجابة على ىو،

 األسئلة كتابة كيفية ذلك، غضوف ُب. ذبارب إجراء بصدد
 مثل الفم، طريق عن يكوف أف أيضا كميكن تشكيلها ميكن

 لو حىت أنو يعٍت، كىذا  .االمالء كاالختبارات االستماع
 اعبواب كلكن الشفوية، األسئلة إعطاء يعٍت ذلك كاف
 ٍب مكتوب، شكل على ذبارب إجراء بصدد قدمتو الذم

 .كتايب اختبار يسمى اختبار
 شفوي اختبار( ب

 عن اإلجابة لكيفية اختبار ىو الشفوم االختبار
 االختبار ىذا. شفويا بو القياـ اؼبشكالت أك األسئلة
(. الكالـ) الكالـ على القدرة لقياس مناسبة ىو الشفوم

 تعرؼ أف ميكن ، الفم طريق عن االختبار ىذا خالؿ من
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 اعبانب من سواء اغبديث، على القدرة على الطالب قدرة
 الكلمات، اختيار كاؼبراسيم كسالسة، النحوية، ؽبجتو، من
 ُب كبالغة كالضغط، اؼبعلومات، تقدمي ُب كالدقة وهبا،اسل
 يتم أف كميكن الكالـ، على القدرة قياس أيضا. كلمة لفظ
 النصوص قراءة على القدرة لقياس الشفوية االختبارات تنفيذ
 ليس كالقدرة، الشفوم، االختبار ىذا خالؿ من. العربية
 النص، فهم اختصاص من معركفة ذبارب إجراء بصدد فقط

 إجراء بصدد اختصاص من اعبانب من أيضا اؼبعركؼ كلكن
 ، الكلمات نطق ُب كالطالقة القراءة إتقاف على ذبارب

  16.القراءة كسرعة كالدقة كالتجويد
 أساليب التقويم

تقدمي أكراؽ  1
 pembagian)  عملال

kertas tugas) 

 

اؼبشاركة  0
 keaktifan) الصفية

(31 )
ثالثوف 
                                                 
16

 M.Ainin, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab تقويم تعلم اللغة )
,(Malang: Misykat, 2116) ,العربية(  115-116  
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dalam kelas) درجة 
اختبار أعماؿ  3

 tugas-tugas)  السنة

dalam setahun) 

 

االختبار  7
 ujian)  النهائي

akhir semester) 

(71 )
سبعو 

ف 
 درجة

 
عملية التقومي ىو من عملية مًتاتب كحيتاج إىل 

خبار ك البيانات. أّما عملية التدريس ىو ـبططة ك اال
ب ك مستمرة ك متسلسلة ك يراد بالبيانات ىي طبيعة الطال

اىتمامهم طواؿ خصة الدرس، كنتائج اإلمتحاف أك 
الوظائف اؼبنزلية كنتائج اإلمتحاف النصفي كغَتىا، ك يتعلق 
بذالك البيانات تأخذ ك تعُت اغبكم مناسبا بالقصد 
كأىداؼ التقومي. كأّما أىداؼ التدريس يكوف معايرا أساسيا 

 ُب التقومي.من أمهية أىداؼ التقومي ىي:
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ربقيق اؽبدؼ أك أىداؼ اؼبرسومة من قبل معرفة مدل  .1
 ؛الدكلة كىذا ىو اؽبدؼ الرئيسي لعملية التقومي

الكشف على مدل فعالية اعبهاز الًتبوم أك فعالية اإلدارات  .0
اؼبختلفة اؼبكونة للجهاز الًتبوم مدل فعالية الربامج كخططة 

 ؛اؼبطبقة

التأكد من صحة القرارت كاآلراء الىت أخذت إباف زضبة  .3
مل دكف اإلستناد إىل اؼبعلومات مستندة إىل حبث أـ علم الع

 ؛أك ذبريب
اإلطمئناف إىل اعبهات اؼبسؤكلة أك اؼبؤسسات الىت تقدـ  .7

 ؛اػبربات االزمة للتلميذ

اغبصوؿ على معلمات كإحصائية خاصة دبدل اإلقبزات  .5
كاألكضاع الراىنة اؼبؤسسات الًتبوية كرفع ىذه البيانات 

 17عبهات اإلختصاص.
تقومي فوائد كثَتة عبميع عناصر النظاـ التعلمي، لل

 كميكن إصباؿ ىذه الفوائد فيما تلى:

                                                 
 تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقو على مهارة الكتابةأكريل حبر الدين، 17

 .111(، 0111)ماالغ: مطابع جامعة اسالمية حكومية مالكى ااطبعة، 
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بالنسبة للطالب، يساعد التقومي الطالب على معرفة نواحي  .1
 ؛القوة  كنواحي الضعف

بالنسبة للمعلم، يساعد التقومي اؼبعلم على تعريف  .0
 ؛اؼبشكالت اإلجتماعية ك النفسية للطلبة

يساعد اؼبدرسة َب مقارنة إقبازىا كأدائها بالنسبة للمدرسة،  .3
 ؛بإقباز كاداء اؼبدارس األخرل

بالنسبة لتطوير اؼبنهج، إزباذ القرارات اؼبتعلقة باؼبنهج على  .7
 ؛كمعلمات صحيحة أسس كاقعة

بالنسبة للمجتمع، توفَت األدلة ك اؼبعلمات عن اؼبنهج  .5
تأثَت للمجالس النيابية ك التشريعية كالىت يكوف َب قراراهتا 

 18على سَت العملية التعليمية.

االختبارات اللغوية ىي ؾبموعة من األسئلة اليت 
يطلب من الطالب أف يستجيب ؽبا هبدؼ قياس مستواه ُب 
مهارة معينة كبياف مدل تقدمو فيها كمقارنتو بزمالئو. 
لالختبارات اللغوية كظائف كثَتة، كمن اؼبعركؼ أف االختبار 

                                                 
)عامن: دار اؼبسَتة  ، التقويم الواقعي في العملية التدريسمصطفي العبسىؿبمد 18

 . 18 -17(، 0111للنشر ك التوزيع، 
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كظائف ُب أف كاحد. ككظائفو  الواحد قد تكوف لو عدة
 منها:

 ؛قياس ربصيل الطالب .1

 ؛تقييم اؼبعلم لنجاحو ُب التعليم .0

 ؛التجربب ؼبعرفة أية أساليب التدريسية أفضل .3

 ؛ترفيع الطالب من صف إىل آخر .7

 ؛إعالف الوالدين دبستول أبنائهم .5

 ؛لدل الطالبتشخيص نقاط الضعف  .6

 ؛قبميع الطالب ُب فئات متجانسة .7

 ؛على الدراسةخفز الطالب  .8

 ؛التنبؤ بقدرة الطالب على السَت ُب برنامج دراسى ما .9

فرز الطالب إىل مقبوؿ كغَت مقبوؿ لاللتحاؽ بربنامج  .11
 19دراسى ما.

 كلالختبارات اللغوية عدة األنواع، منها:
 نوع االختبار حبسب غرضو، ىو:  .1

                                                 
)أكجونج فاندانج: مطبعة  مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبيةأزىر أرشد، 19

 .159(، 1998األحكاـ، 
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كىو اختبار  (،(Achievement Testاالختبار التحصيلي ( أ
مدل التحصيل ك يكثر ىذا النوع ُب يهدؼ إىل قياس 

 اختبار هناية العاـ الدراسي.

كخيتلف  (،(Proficiency Testاختبار اإلجادة أك الكفاءة ( ب
ىذا االختبار عن سابقو. إذا ال يتقيد دبنهج معُت أك مقرر 
دراسي، أك كتاب ؿبدد، ك إمنا يقيس مهارات اللغوية 

 العامة.

 (،(Language Aptitude Testاللغوية اختبارات اإلستعداد ( ج

كيقصد هبا  االختبار الذل حيدد درجة استعداد الطالب 
ألف يتعلم اللغة الثانية، إهنا تقيس مدل مستول التقدمي 
الذل قد حققو الطالب، كمن أمثلة ىذه االختبارات، 

الذم كضعو  Modern   Language Aptitude Testاختبار 
 .1959كاركؿ كسيونسنة 

 حبسب منتج االختبار، ىو:نوع االختبار  .0

كىو الذم توضع لو  (،(Standarized Testاالختبار اؼبقنن ( أ
معايَت ميكن ُب ضوئها ربديد مستول الطالب بالنسبة لغَته 

 بدقة.
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كىو الذم يضعو  (،(Teacher- Made Testاالختبار اؼبعلم ( ب
ؼبعلم، كال تتوفر صفة التقنُت. كهبدؼ منو معرفة مستول 

 ىؤالء الطالب ُب اؼبادة العربية اليت درسها اؼبعلم. 

نوع االختبار حبسب التقدير الذل حصل عليو الطالب، ىو  .3
 نوعاف:

، يسمي ىذا النوع باختبار اؼبقاؿ ألف ((Essayاالختبار اؼبقاؿ ( أ
ضى من الطالب كتابة موضوع أك اإلجابة على السؤاؿ تقت

 01عرضا ربريريا لألجوبة.

، كيسمي ىذه اإلسم ألنو ((Objectiveاالختبار اؼبوضوعي ( ب
يبعد أثر الذاتية سواء َب إعداده أك َب تصحيحو. ك ىناؾ 

 أربعة أنواع لالختبار اؼبوضوعي، ىي:

، كَب ىذا ((Multiple- Choiceاالختيار من تعدد األجوبة  (1
النوع يقدـ للطالب مشكلة كربتها ؾبموعة من البدائل الىت 

 خيتار منها اإلجابة الصحيحة. 
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، كَب ىذا النوع يقدـ ((True- Falseاختبار الصواب كاػبطأ  (0
للطالب عبارة يطلب منو فيها أف حيدد ما إذا كانت 

 صحيحة اـ خاطئة.

ب عموداف ، كَب ىذا النوع يقدـ للطال((Matchingاؼبزاكجة  (3
من العبارات ٍب يطلب من اختبار كلمة أك عبارة من العمود 

 الثاىن لتناسب كلمة أك عبارة َب العمود االكؿ. 

، كفيو زبذؼ بعض الكلمات من ((Completionالتكملة  (7
 01صبل معينة ك يكلف الطالب بكتابتو.

 

 المبحث الثاني: مفهوم فصل الثنائية اللغوية
إف مصطلح الثنائية اللغوية يرادفو ُب اللغة اإلقبليزية مصطلح    

Bilingualism كلقد خطر ببايل أف أترجم ىذا اؼبصطلح األجنيب .
 بعدة كجوه منها:

ثنائية اللغة: كلقد عدلت عن ىذا اؼبصطلح أيضا للسبب  .1
 ذاتو، حيث أنو قد يدؿ على أف اللغة ذاهتا ثنائية.
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استعماؿ الفرد أك اعبماعة للغتُت بأية الثنائية اللغوية ىي  .0
للغة رات امن مهارة ألية مهاف كإلتقات اجادرمن درجة 

 00اؼ.ألىدامن ؼ ىدم ألك

 تعريفات للثنائية اللغوية، منها: .3

 أف يتكلم الناس ُب ؾبتمع ما لغتُت..أ 

 أف يعرؼ الفرد لغتُت..ب 

 أف يتقن الفرد لغتُت..ج 

 03أف يستعمل الفرد لغتُت..د 

 ثة أقساـ:ثال ىلية إيقسم الثنائية اللغو 
 أك ُتلغتث كل من يتحدل أف قسم ير ول:ألالقسم ا 

 داتمفر ص،خا ـنظا ذات منهما كل ؽبجتُت جييد
 ُتتعلم ىاتاء سوالثنائية اللغوية  يصبح ،مفاىيمك كيباترك
 ثيتحد ؾبتمع ُب فكا اءسوك ا،كبَت أك اصغَت للغتُتا

                                                 
00

اغبقوؽ  مكة :صبع ) ة(،وياللغالحياة مع لغتين ) الثنائية ؿبمد على اػبويل،  
 .18(، 1988، ؿبفوظة للمؤلف
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 اليت تللغاا دبتعد ىنا ةلعربا. حدمهاأ أك اللغتُت ىاتُت
 أحادل فهو كاحدة لغة يتحدث كاف فإذا الفرد، يتحدثها

الثنائية اللغوية،  فهو ـبتلفتُت لغتُت يتحدث كاف كإذا اللغة،
ل ير، كللغةافهو ثالثى ت لغاث ثالث يتحدف كاكإذا 

 ىوك تلغا ثثال من كثرأ جييدف كاد إذا لفرأف البعض ا
 multiligual  .07 تللغاا دمتعد

 ىذا عليها يطلق لىتا ةحيدالوا غبالةأف ا لثانى:القسم ا
لو فرصة ح ىى حالة طفل تتاالثنائية اللغوية  صطلحاال
 تللغاا ـبتلفى ألبوين لدك اءسو لغتيو دبتحدثىط الختالا

 من ىلكألا تواسنو َبش عاأك  لغتو منها كل من فيلتقط
 05الثنائية اللغوية. ؾبتمع َب طفولتو

ل حدإلو ح تتال لذالطفل أف ابالذكر كاعبدير   
 إجاده يسمعها اللتُت باللغتُت غبديثا جييد لفرصتُتا ُتىات

 زكد قد هللا أف لكذ. هبا الناطقُت مستول إىل تصل كبَتة
 طريق عن لو تيسر فسيولوجية تبإمكانا للبشرا لوليدا

                                                 
)مكة ، ىخرت ألعربية للناطقني بلغااللغة املرجع ىف تعليم ا ،رشدل أضبد طعيمة 07

 .70(،1989اؼبكرمة: مطابع جامعة أـ القرل، 
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 ،طفولتو َب ليوإ يستمع تللغاا من دعد أم فتقاإ ةحملاكاا
 تغباالا ىذه مثل َب لطفلا أف ؼبلكةا ىذه ىلإ ؼيضا

  أك عباالستما اءسو قاتوأك معظم َب للغتُتا يعايش
 لديو ترسخ مل لطفلا أف عن فضال ،سةرباؼبما أك ةباحملاكا

 .عبديدا تعلم عن تعوقو خاصة لغوية داتعا بعد
الثنائية  حصطالا ُتلثالث يربط بأم الركالثالث: القسم ا

 ىوك.ـألا لغتو َتغ، ثانية لغة َبد لفرل أداء امستواللغوية ك
 .H فَتشتب يضرللثنائية اللغوية. ك تمستويا دحيد بذلك

H. Stern لك:ذعلى  مثاال 

 بالفرنسية.ؽ ىو يتشد.أ 

 لفرنسية بطالقة.اىو يتكلم .ب 

 بالفرنسية ثربدأ أف ،لبيتا َبألمر عند كل ايتسا.ج 
 .باإلقبليزية أك
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للثنائية اللغوية. إال  تمستويا عن ثلثالا عبملا ىذه ربتعتك
 ـؼبفهوا ءضو َبأف اعبملة الثالثة أقرهبا إىل الثنائية اللغوية 

 06الثنائية اللغوية. لكلمة لشائعا
التعليم الثنائية اللغوية ليؤدم مصطلح ـ ستخدالقد 

سة رية مدأعلى ؿ لبعض ليد. فلقد استخدمو اـبتلفةن معا
 سةرمد لك أف ٍتيعا ىذكجنبية. أمنهما لغة ف كفيها لغتا

تعليما الثنائية فيها توصف بأف  ىلكأللغة غَت اللغة اتعلم 
 من لعاملا ُبلتعليم امج امعظم برتصبح بذلك اللغوية. ك

 تعليم صبيعها، تكن مل إف الربامج، معظم ألف ع،لنوا ىذا
 صبيع ؿؼبثا. كاسهاارمد ُب كثرأ أك ةحدكا جنبيةأ لغة

 للغةا تعليم لعربيةا دلبالا ُب كالثانوية ؼبتوسطةا ارسؼبدا
 تعليم على ؿؼبثاا اىذؿ يد، سيةلفرنا للغةا أك إلقبليزيةا

 07.لتعريفا اىذ ُبكما الثنائية اللغوية
 تعليم مصطلح ـيستخد ُتلباحثالكن بعض ك  

. لسابقا ؼبعٌتا عن ـبتلفء على شيؿ ليدالثنائية اللغوية، 

                                                 
 .77  ،المرجع نفسو  06

 .151 ة(،وياللغالحياة مع لغتين ) الثنائية ؿبمد على اػبويل،  07



69 

 

 لغتُت ـتستخد سةرمد ؼبصطلحا اىذ من ؼبعٌتا أف عندىمك
 لعلميةا ركسلدا لتعليم ىلكألاللغة امثل  ،للتعليم سطةاكو
مج اال تدخل بركبية. داآلركس الدالثانية لتعليم اللغة كا

الثنائية  تعليم من ؼبصطلحا اىذ ُبألجنبية اللغة اتعليم 
 08اللغوية.

 أف عليو جيبالثنائية اللغوية تعليم أف لبعض ل ايرك
 :آلتيةا تباؼبكونا يتضمن

 مجالربكا تلتعليماا ميتقدالثنائية اللغوية  تعليم على جيب.أ 
 ليتا باللغة عبديدا للطالب سيةرؼبدا داتشارإلكا لتوعيةا

ألكثرية فيجب اللغة ؼ الطالب ال يعرف اكا. كإذا يعرفها
 ضتفر بلغة الك بلغتو سيةرؼبدا داتشارإلا لو ميعليو تقد

 .يعرفها ال بلغة أك عليو

ألكثرية من اللغة ؼ اال يعرأك لطالب ال يتقن ف اكاإذا .ب 
 ىلكألا بلغتو تعليمو سةرؼبدافيجب على لثانية ت اللغاا
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 تعليمو زجيوال كلكتابة اءة كالقرـ كالكالع كاالستمارة امها
 .ىلكألاللغة ا راتمها صبيع تقانوإ قبل لثانيةا باللغة

 بعد لثانيةا للغةا من بعةرألا راتؼبهاا لطالبا سةرؼبداتعلم .ج 
 .ىلكألا لغتو من بعةرألا راتباؼبها تقانوإ

 ليتا باللغة ؼبختلفةا لتعليميةا ادؼبوا لطالبا سةرؼبداتعلم .د 
 ُب ضعيفا فكا إذا لثانيةا باللغة تعليمو زجيو الك. يتقنها

 ليتا ىلكألا باللغة تعليمو ألحسنكا .لثانيةا للغةا اـستخدا
 .يتقنها

 جييارتد لثانيةا للغةا اـباستخد لتعليميةا ادؼبوا تعليم سةرؼبدا.ق 
 .لثانيةا للغةا ُب لطالبا ـتقد حسبك

 لطالبا من ىلكألا بالثقافة تتعلق مجابر ميبتقدهتتم اؼبدرسة .ك 
 سةرؼبدا ـتقد أف يعٍت اىذك. متواكرك بنفسو ثقتو لتعزيز

الثنائية اللغوية  تعليم فيها لتعليما ففيكو ُتثقافتلغتُت ك
  09لثقافية معا.اثنائي ك
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ضمن الثنائية اللغوية تعليم تعمل برامج   
 ؼببحثا اىذ ُبل سنركلتباين. ع كالتنوة اشديدرات طاإ

 . تباينها لمدك مجالربا من اعألنوا ىذه
 مجالربا يتخذ أف ميكن ،نلزماايع زلتوامن حيث 

 :آلتيةا ؿألشكاا حدأ
 حدالوا سيرالدا ـليوا ُب كببالتنا ىنلثاالغة كؿ ك ألالغة ( أ

 فتكو سيرالدا كؿعبدا ُب ىلكألا غبصةا أف يعٍت اىذك.
 غبصةكا لثانيةا باللغة لثانيةا غبصةكا ىلكألا باالللغة مثال

 . اىكذك ىلكألا باالللغة لثالثةا
 للغةكا سيرالدا ـليوا من كؿألا لنصفا ُب ىلكألاللغة ا( ب

 غبصصا ُبيس رلتدا. يتم منو نلثاا لنصفا ُب لثانيةا
 لتاليةا ثلثالا غبصصا ُبك ىلكألا باالللغة ىلكألا ثلثالا

  لثانيةا باللغة

 مثال. عألسبوا ـياأ مع كببالتنا لثاىنا لغةك ىلكألاللغة ا( ج
 ىلكألا للغةا إلثنُتكا لثاىنا لغة ألحدكا ىلكألا للغةا لسبتا

 فيكو يسرلتدا أف يعٍت اىذك. ذاىكاك لثاىنا لغة ءلثالثاكا
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 لخرأ بلغة لتاىلا ـليوا ُبك معينة بلغة ـليوا لكذ طيلة
 .كببالتنا

 ُب لثاىنا لغةك عألسبوا من كؿألا لنصفا ُب ىلكألاللغة ا( د
 . منو لثاىنا لنصفا

سي رالدا كؿعبدا ُب متفرقة تساعا ُب ىلكألاللغة ا( ق
 نسبة حسب لألخرا تلساعاا ُبلثانية اللغة كاألسبوعي ا

 .معينة يعزتو

 لغةك(  جتماعيةا ادمو مثال) معينة سيةدرا ادؼبو ىلكألاللغة ا( ك
 أك( ىااسوك ـلعلوا أم) لألخرا سيةرالدا ادللمو لثانيةا

 31.بالعكس

 ُب لتعليما ُب ـتستخد يتلت اللغاامن ناحية ك 
 :لتايلا لوجوا على مجالربا عتتنو ،لصفا غرفة

 اـستخدكا اد،ؼبوا يسرتد ُب ىلكألاللغة اـ التعليم بالستخدا( أ
 .فقط كلغة لثاىنا لغة لتعليم لثاىنا لغة

                                                 
 175  ،المرجع نفسو  31



73 

 

 اـستخدكا اد،ؼبوا يسرتد ُب ىنلثاالغة اـ لتعليم بالستخدا( ب
 . فقط كلغة ىلكألا للغةا لتعليم ىلكألا للغةا

 لثاىنا لغةك اد،ؼبوا بعض يسرُبتد ىلكألاللغة اـ استخدا( ج
 . آلخرا للبعض

: أم دةما كل يسرلتد ىنلثاالغة كؿ كألالغة اـ ستخدا( د
 ُب ةحدالوا دةؼباا رسيّد ىوك لغتُت حدالوا ؼبعلمـ ايستخد

 31ة.حدالوا غبصةا

 مجاربلع اتتنو، سيةرالدالكتب ت امن ناحية لغا 
 :لنحوا اىذ على

 تعليم كتب اماعد ىلك ألا باالللغة سيةرالدا لكتبا صبيع( أ
 .لثاىنا لغة

 للغةا تعليم كتب اماعد لثانيةا باللغة سيةرالدا لكتبا صبيع( ب
 .ىلكألا
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 باقيك ىلكألا باالللغة( معينة تموضوعا ُبلكتب )ابعض ( ج
 .ىنلثااباللغة ل( ألخرا تؼبوضوعاا ُب) لكتبا

 طبعةك ىلكألاطبعة منو باالللغة ـ سي تقدب دراكل كتا( د
 مطالبا أك االختيار ُب احر لطالبا فيكوك. لثاىنا باللغة
 . الربنامج حطة حسب معا هبما

 تتخذ ؼ،لصفوا ُب بلطالا ذبميعمن ناحية 
 :منها متنوعة شكاالأ مجالربا

 ُب ىلكألا للغةا ىي ىلكألا لغتهم لذينا بلطالا ذبميع( أ
 حد.كاصف 

 صف ُب لثاىنا لغة ىي ىلكألا لغتهم لذينا بلطالا ذبميع( ب
 .حدكا

 صف ُب لثاىنا لغة بطال مع ىلكألاللغة ب اطالمزج ( ج
 مع ىلكألاللغة اىي ـ ألالذين لغتهم ب الطال: أم احدكا
 .لثاىنا لغة ىي ـألا لغتهم لذينا بلطالا
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 ُب لثاىنا لغةك ىلكألا للغةا فيعرفو لذينا بلطالا ذبميع( د
 الثنائية اللغوية. بلطالا أم ،حدكا صف

 لغة أك ىلكألاللغة ف ا)يعرفو للغةا ييدحاأ بلطالا ذبميع( ق
 أك ىلكألاللغة ف ا)يعرفوب الثنائية اللغوية ( مع طاللثاىنا

   30(.لثاىنا لغة
 Kelas Bina)فصل تدريب التفوق مفهوم  المبحث الثالث:

Prestasi) 

لن يتوفق اعبهود اؼببذكلة لتحسُت كتنمية نوعية 
التعليم. كشارؾ أنواع الربامج اؼببتكرة ُب تنشيط ذبديد 
الًتبية، منها الفصل اؼبتميز. ككاف فصل تدريب التفوؽ  
كنوع من أنواع الفصل اؼبتميز يستملك اػبصائص اؼبماثل 

التعليم اؼبختلف لتلبية احتياجات الطلبة بو. فيحتاج 
اؼبوىوبُت من حيث توفَت اؼبواد التعليمية لتناسب اىتمامات 
الطلبة كمواىبهم كقدراهتم الفكرية. فبا ميكن ؽبؤالء الطلبة 
على أف يشعركا سهولة من أنو مل يتم شحذىم باؼبنهج 

                                                 
 .168 ة(،وياللغالحياة مع لغتين ) الثنائية ؿبمد على اػبويل،  30
 



76 

 

فيحتاج الطلبة اؼبوىوبوف إىل اىتماـ ك  33الدراسية العادية.
عناية خاصة للتغلب اؼبشكالت اؼبوجهو ُب ربقيق مواىبهم 

 اؼبتفوقة. 

أشار تطوير اؼبنهج اؼبتباينة خاصة إىل اغباجات 
األساسية اؼبتعلقة بنمو األفراد. اختالفا باؼبناىج الدراسية 
العادية الىت تنطبق عبميع الطلبة، فيقصد اؼبنهج اؼبتمايز 

لفراؽ التعليمية، دبا باستعاب التعليم العديد من ؾبموعات ا
فيو ؾبموعات الطلبة اؼبوىوبُت. من خالؿ ىذا الربامج 
اػباصة، سيحصل الطلبة اؼبوىوبوف دبحتويات الدراسية 

 37أعلى كأسرع من أقراهنم العاديُت.

فصل تدريب التفوؽ فصال متميزا، حيث كاف 
الطالب فيو من الطالب الذين لديهم االقبازات اؼبتميزة ٍب 

  35صل خاص.صبعهم ُب ف

                                                 
00

 Daniel Muijs, David Reynolds, Effective Teaching Teori dan Aplikasi, 

ter.  Helly prajitno soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto ( yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2008), 261. 
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يتم تنفيذ نظاـ التعليم من خالؿ تطبيق اؼبناىج 
اؼبخصبة باإلضافة إىل تعميق اؼبواد اللغة اإلندكنيسية كاللغة 
اإلقبليزية كاللغة العربية كالرياضيات كالعلـو الطبيعية كالعلـو 
االجتماعية كبعض األنشطة الدراسية لتطوير اىتمامات 

تعليم ُب فصل تدريب الطالب كمواىبهم كقدراهتم. إف ال
التفوؽ ىو التعليم اؼبتميز الذم ميكن تسهيل البناء كتطوير 
اؼبهارات كالقدرات كاؼبواىب كاالىتمامات كالسلوكيات عند 
الطالب حىت يكوف لديهم مؤشرات ربصيالت عالية 

كمن أىداؼ التعليم اؼبتميز ُب فصل  .كمتفوقة إلمكاناهتم
 تدريب التفوؽ:

الذاكية، يؤمنوف باهللا كيتقونو، كميتلكوف إعداد الطلبة ( أ
الشخصية النبيلة، كميتلكوف اؼبعرفة كاؼبهارات، كيتمتعوف 

 بصحة اعبسمية كالركحية.
توفَت الفرص للطلبة الذين لديهم الذكاء أعلى من اؼبعدؿ ( ب

الطبيعي للحصوؿ على اؼبعرفة كاؼبهارات اليت تتوافق 
 .بإمكانات الطلبة
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ن حيث نقل اؼبعرفة ك تكنولوجيا توفَت الفرص للطلبة م( ج
 اؼبتاحة كفقا بتطور التنمية. 

 توفَت اؼبكافآت للطلبة الذين ميتازكف. ( د

إعداد اؼبتخرجُت اؼبمتازين ليصَتكا طالبا فبتازين كفقا لتطور ( ق
  36عقلية الطالب.

إمنا ُب عملية التعليم عمل ؾبمع. كأطلق بو ألنو 
قة متكاملة ُب يتطلب قدرة شخصية كاجتماعية ثقافية بطري

عملية التعليم. كألنو يتطلب دمج إتقاف اؼبواد كاألساليب 
كالنظريات كاؼبمارسات ُب تفاعل الطلبة، كإنو حيتوم على 

كالتكنولوجيا كاختيار القيمة كاؼبهارات   كالعلـو عناصر الفن
  37ُب عملية التعليم.

                                                 
36

 Ayuni, Studi Komparasi Hasil Belajar Antara Siswa Kelas X Program 

Bina Prestasi Dengan Program Reguler Pada Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Di MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013 )درساة مقارنة بين  
لفصل ا وفي فصل تدريب التفوق في ٠١فصل  تدريس العقيدة األخالقنتائج 

/ 2١٠2فونوروغو السنة الدراسية  2العادي في المدرسة الثناوية الحكومية 
2١٠3)    ( Skripsi, STAIN, Ponorogo,2013), 22-23. 

37
 .07  ،المرجع نفسو  
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كمن حيث انتاج الطلبة اؼبتميزة ُب فصل تدريب التفوؽ، 
عملية التعليم فيو بالفضائل األكثر من الفصوؿ  رباكلت

العادية. فيحتاج االىتمامات باؼبكونات الىت تؤثر بو. ككاف 
اؼبكونات اؼبؤثرة ُب عملية التعليم ىو اؼبنهج، اؼبواد، اؼبواد 
التعليمية أك الوسائل التعليمية، الطريقة، كالتقومي. كأف يكوف 

ادية ُب كل فصل تدريب التفوؽ أفضل من الفصوؿ الع
مكوناتو، ألف من اؼبتوقع أف يصبح الطالب قادرين على 

  38 دعم تعلمهم حىت ميكنهم على ربقيق النتائج اؼبمتازة.

 كمن اؼبكونات العالية كما يلى:
 اؼبنهح.أ 

إف اؼبنهج الدراسية اؼبستخدمة الوطنية ىو برنامج 
حد األدىن، لذا بالنسبة إىل الصفوؼ اؼبتميزة أف يضيف 

 أك بعبارة أخرل أف جيعل اؼبنهج ـبصبا. اؼبنهج 

 اؼبادة.ب 

                                                 

38
 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan منهج مستوي الواحدة(

 .173 ,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) الدراسية( 
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 .جيب تعميق كل مادة ُب اؼبنهج كإثرائها كتوسيعها

 اؼبواد كالوسائل التعليمية.ج 
فيما يتعلق اؼبواد كالوسائل التعليمية، من الضركرم 
بإكماؿ الكتب اؼبصدرية للطالب كاؼبعلمُت. كما جيب 

الطالب ُب توفَت دعم الكتب الذل ميكن بو ربسُت نشاط 
ككذلك فيما يتعلق باألثاث، جيب أف تكوف  .التعلم

الوسائل التعلمية كغَتىا من مرافق التعليم أكثر مالءمة من 
 .حيث الكمية كاعبودة

 طريقة التعليمية.د 

من اؼبتوقع أف يتم تطبيق أساليب التعليم 
كاالسًتاتيجيات كمناذج التعليم كالتقنيات كاؼبناىج بشكل 

طلبة ُب الفصل اؼبتميز بتحفيز التفكَت مناسب لتمكُت ال
من حيث تطوير أشكاؿ التعليمية اؼبتنوعة. كُب تنفيذ 
التعليم اؼبتميز ُب فصل تدريب التفوؽ حيتاج على اؼبدرسُت 
بتوفَت االىتمامات اػباصة لكل الطلبة. كأف يتكيف 
الواجبات اؼبنزلية بإرادة الطلبة لتحسُت اقبازاهتم. كأف يقـو 

 تعليقات ُب كثَت من األحياف. بإعطاء ال
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 التقومي.ق 

كأف  39أف يكوف التقومي دعم الطلبة للتعلم اغبقيق.
خدـ التعليقات ك االتباعات من بعد التقوميات. ككاف تيس

إدارة الفصوؿ من الفصوؿ اؼبتميزة فبثال بالفصوؿ العادية. 
إما من ترتيب جداكؿ الدركس، كاؼبقاعد، كموقف كراسي 

كموقف اللوحة، كترتيب الرسومات، الطلبة كاؼبعلم، 
كالدعائم ُب الفصل الىت تدعم عملية التعليمية اؼبتميزة كأف 
يكوف اؼبراجع للتعليم. ككاف االنضباط كالنظاـ ُب الفصوؿ 

 اؼبتميزة ىو الفصوؿ اػباصة دبا فيو القيمة الواضحة. كمن

اؼبهم أف مدل شدة التعلم، ال يزاؿ الطلبة يشعركف بالتعليم 
  .ؼبنزيل كاالستمتاع كاألماف فيوُب ا

تتضمت العديد من أنشطة التعليمية ُب فصل 
تدريب التفوؽ الذم يشتمل فيو األنشطة الداخلية اؼبكونة 
بتطيبق اؼبنهج الوطنية. كبالنسبة لفصل تدريب التفوؽ، 
حيتاج إىل توفَت تعميق كتطوير اؼبواد اؼبعينة باؼبواىب احملتملة 

خدمت فيو اؼبنهج اػباصة كإضافة عند الطالب، ألف است
                                                 
39

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru,95-97 
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أكقات الدراسة ُب اؼبدرسة. كأما االنشطة اػبارجية، أف يتبع 
 71طلبة الفصوؿ اؼبتمزة كفقا دبواىبهم ك مهارهتم.

  

                                                 
40

 Ayuni, 30 
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 الباب الثالث
المتوسطة  واقع تعليم الّلغة العربية في فصل الثنائية اللغوية في

 Kelas Bina)وفي فصل تدريب التفوق  فونوروجو 2الحكومية 

Prestasi)  فونوروجو 3في المدرسة المتوسطة الحكومية 
 

 المبحث األول: لمحة عن ميدان البحث

 2المطلب األّول: لمحة عن المدرسة المتوسطة الحكومية 
 فونوروجو

 2تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة الحكومية  . أ
 فونوروجو

اؼبدرسة الوحيدة كانت ىذه اؼبدرسة ىى   
التابعة لوزارة الشؤكف الدينية كاليت تقع َب قرية كاراع جيباع 

، أما غَتىا من فونوركجو  (Karang Gebang Jetis)جيتس
اؼبدارس فهي أىلية، من ىنا طلب رئيس كزارة الشؤكف 

من كزارة الشؤكف الدينية اؼبركزية عاـ  فونوركجوالدينية فرع 
اؼبتوسطة األىلية إىل لتحويل تلك اؼبدارس  1979
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اغبكومية، لكن القرار الذم نزؿ من كزارة الشؤكف الدينية 
ىو حكومية اؼبدرسة اؼبتوسطة جونتوع  1981اؼبركزية  عاـ 

(Gentong)  فونوركجواليت تقع ُب عاكم كليست ُب. 
ٍب نزؿ القرار بعد ذلك من قبل الوزارة   

مبٌت  حبكومية اؼبدرسة اؼبتوسطة ستونو، لكنها ازبذت
كمكاف التدريس    فونوركجواؼبدرسة اإلبتدائية "معارؼ"  

حيث دخل طالب اؼبدرسة االبتدائية ُب الصباح، ُب حُت 
دخل طالب اؼبدرسة الثانوية ُب اؼبساء، ككاف عددىم 

 1طالبا. 71طالبا لكل فصل  81آنذاؾ 
كبسبب كثرة الطالب كضيق البناء، انتقلت   

عابل  ) (Plampitanفالمفيتاف اؼبدرسة الثانوية إىل شارع 
، فبذلك 1980 – 1981َب السنة  فونوركجوجيناعاف 

يسطيع الطلبة عقد الدراسة ُب الصباح بعد أف كاف ُب 
 اؼبساء.

                                                 
 مارس 09، 1، الوثيقة فونوركغو 0تاريخ تأسيس اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  1

0119. 
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 2تركيب منظمة المدرسة المتوسطة الحكومية   . ب
 فونوروجو

ؼبعرفة تركيب منظمة اؼبدرسة اؼبتوسطة   
رئيس اؼبدرسة دككتوراندكس تاريب  فونوركجواغبكومية 

اؼباجستَت، كؾبلس اؼبدرسة اغباج دككتوراندكس سوراطا 
اؼباجستَت، كرئيس قسم اؼبكتب الدككتوراندكس سرل ىداية 
اؼباجستَت، رئيس قسم الشؤكف الطالب ىاريانطا 
اؼباجستَت، رئيس قسم اؼبنهج الدراسى مشهودل 

يف عثماف اؼباجستَت، رئيس قسم الشؤكف اجملتمع لط
 .S.pd، رئيس قسم الوسائل بودل سانتوساS.Agكاحد، 
 فونوركجوللمدرسة اؼبتوسطة اغبكومية   

مدرسوف كاؼبدرسات منهم متخرجوف من اعبامعة كؽبم من 
مدرسا الذل يتكوف  61ػ كعدد اؼبدرسُت  s 0ك s  1درجة 

موظفا  16مدرسة كأما اؼبوظف فيها  39مدرسا  01من 
من موظفات. إذف  6اؼبوظفُت ك  من 11الذل يتكوف 

صبيع اؼبدرسُت كاؼبوظفوف باؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 
ؼبعرفة أظباء اؼبدرسُت كاؼبوظفُت  .شخصا 76 فونوركجو
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تفصيال ميكن  فونوركجوباؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 
أحواؿ الطلبة اؼبدرسة  0 .قراءهتما َب اؼبلحق هبذا البحث

-0118العاـ الدراسي  جوفونورك اؼبتوسطة اغبكومية 
من البنٍت ك  757طالبا، كاف  900بلغ إل  0119
من البنات، ؼبعرفة أظباء الطلبة تفصيال ميكن قراءهتما  531

 3 .َب اؼبلحق هبذا البحث
 ج.  رؤية لمدرسة وبعثتها وأىدافها

 الرؤية .1
تكوين شخصية اؼبسلمُت اإلندكنيسيا بأخالؽ الكرمية، 

ر على علـو الدينية كالتكنولوجيا كالذكاء، كالتقول كالقد
 كالثقفة كحفظ البيئة.

 البعثة .0

 .تكوين الشخصية اإلسالمية غبياة اغبقيقية.أ 

                                                 
 09، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 0صبلة األساتيذ، الوثيقة   0

 .0119 مارس

 مارس 09 ،فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 3صبلة الطلبة، الوثيقة  3
0119. 
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تطوير اؼبنهج الدراسي مع اؼبعلم يرم الدكلية مادة العلـو .ب 
 .الطبيعية، كاللغة اإلقبليزية، كاللغة العربية

أدم عملية التعليم بابستفادة اؼبصادر اؼبتنوعة أك مصادر .ج 
اؼبتفرقة موارد متعددة مبنية على تكنولوجيا اؼبعلومات 

 .كاإلتصالت
تنفيذ العملية التعلمية اؼبباشرة، كاالبدائية، كالبتكارية، .د 

 .كالفعالية، كالتعاكنية، كالتواصلية كؼبهمة للطلب
تعزيز ركح رعاية البيئة اإلجتماعية كالبيئة اؼبالدية، كغرس .ق 

 .اغبياة اؼبقتصدة غبفظة البيئة
طبيق ثقافة غبياة النظيفة منع تلوث البيئة ُب أحياة ت.ك 

 .اليومية
 .تعويد على السلوؾ اؼبهّذب أم حاكلة منع فساد البيئة.ز 
تنمية ركح اؼبنافسة ُب الكفاءات اؼبختلفة كصبيع اجتمع .ح 

 .اؼبدرسة
تطوير الكفاءة كااللبتكار النموذجية للمجتمع اؼبدرسة .ط 

 كالوطٍت بل الدكم. كقدرة على اؼبنافسة اؼبستول القليمي
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 األىداف  .3
باإلضافة على ماسبق من رؤية كبعثة فأىداؼ اؼبدرسة 

 ىي: فونوركجواؼبتوسطة اغبكومية 
 .اؼبثاؿ تطوير كفاءة الطلبة كؾبتمع اؼبدرسة على سبيل .أ

إجاد البيئة اإلسالمية كالثقافة العاملية . ب
 .للمدرسة

 .اقباؿ تطوير العلـو كالتكنولوجيا .ج
 .إنتاج اؼبتخرجٍت القادرين على اؼبنافسة الدكلية .د

ق. تركيب منظمة اؼبدرسة اؼبتوسطة  اغبكومية 
 .فونوركجو

الوسائل التعليمية والبنية التحتية المدرسة المتوسطة  .7
 فونوروجو 2اإلسالمية الحكومية 

الوسائل التعليمية ىي اآلت تستخدـ مباشرة 
الفصوؿ الدراسية كدعمت عملية التعليم، كىي تتكوف من 

 كاؼبكاتب كالكراسي كغَت ذلك.
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البنية التحتية ىي مرفق ايل تدعم بشكل غَت 
مباشر على مسار عملية التعليم أك التدريس،كمثل الفناء 

 كاغبدائق .
 فونوركجوكاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

ىي كغريها من اؼبؤسسات التعليمية، ىى أنواع من الوسائل 
كالبنية التحتية إىل تساعدىا ُب أتدية عملية  التعليمية

 .التعليم كالنشطات اؼبتنوكعة
 فونوركجواؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

ىي اؼبؤسسة التعليمية الرظبية إيل أدارىا ديناميكيا كمهنيا 
إل أف يبلغ الرتبية كالتعليمية اعبيدة. كباإلضافة إل ذلك 

رسة اىل توزيع األعماؿ فيحتاج إىل تركيب منظمة اؼبد
 7كاضحا حسب قدراىتم.

 د. فصل الثنائية اللغوية
َب بداية، فصل الثنائية اللغوية للفصل اػباص َب        

طوؿ السنة  0111اؼبدرسة اؼبتوسطة العمومية، َب السنة 

                                                 
 09، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 7صبلة الوسائل، الوثيقة  7

 .0119 مارس
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 RMBIكاف عطف فصل   RSBIكاحدة كنصف كألف عطف 
إىل ثناء  RMBIكمن بعض رأم أمر اؼبدرسة بدذؿ  .أيضا

 5اللغة، فيها تعليم اللغة العربية كاإلقبليزية. 

ؼبعرفة تركيب منظمة لفصل الثنائية اللغوية   
 كىى فونوركجو 0اغبكومية  باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية

اؼبسؤكؿ فصل الثنائية اللغوية الدككتوراندكس تاريب 
اؼباجستَت، كرئيسة فصل اللغة سىت فتح اعبنة اؼباجستَت،  

 ،M.pdتب فصل الثنائية اللغوية ىارم ايكو أسيشاكَتم كا
، كاضحا يستطيع أف ينظر إىل M.pdعفيف فرديانشة 

 6اؼبالحق.
  

                                                 
 مارس 31 ،فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،1 اؼبقابلة، مشهودل 5

0119. 

 09 ،فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،5 الوثيقة، ىيكل اإلدارة  6
 .0119 مارس
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المطلب الثاني: لمحة عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 فونوروجو 3الحكومية 

تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  .أ 
 فونوروجو 3

 3بنيت اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
بناء على  1993أكوستوس  05ُب التاريخ  فونوركجو

 077اغبكم كزيرشؤكف الدينية اعبمهورية اإلندكنسي رقم 
. جربت اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 1993السنة 

علي كثَتة الطريقة الطويلة قبل يصَت  فونوركجو 3اغبكومية 
 ما يلي:   اغبكومية الكامية ك

 1973مدرسة الرعية قبل السنة  (1

صناعة البناء تبنية َب قرية العنوت ُب السنة ( PGA)صَت  (0
1973 

صَت الثانوية اإلسالمية صناعة البناء تنشئة ثالث زعيم  (3
يعٌت السيد سة ماردل، كالسيد أضبد عابد، كالسيد ارضبٌت. 

كبرقم ميثاؽ اؼبدرسة: ؿ.ـ  1978ديسمبَت  1ُب التاريخ 
كترظبى أف تكتبو كاتب العقود الرظبية  1978/ب/3/31/
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ُب  3لسيدة كوستيٍت  سوسرككوسوما اؼباجيسبَت برقم 
 . 1987ريل أب 00تاريخ ال

 1986فرباير  06صَت اؼبدرسة اؼبتوسطة فيلليأؿ َب التاريخ  (7
برقم الرسالة  فونوركجومن اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 

 .1996/حىت سنة 21/ق/SK(1986:اغبكم 

يصَت باؼبدرسة  1993أككطوبَت  05ٍب ُب التاريخ  (5
ئوت اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية الكاملة حبكم كزير الش

 . 1996السنة  077الدينية اعبمهورية اإلمدكنيسية رقم 

يسلم ىذه اؼبدرسة َب منو التقدمى السريع َب ؾباؿ 
جامعى كغَته. مند جيعل ىذه اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
صناعة البناء فيبلغ الطالب حىت فصلُت. ٍب بلغ أكجو ا 
بعد جيعل ك ضعها باغبكومية كيبلغ ستة فصال. ليكمل 

بيانات فطالب جييبوف أف يتعلمو َب بيانات الكشف ال
  1996حت  1986اعبمعية احملمدية عونوت مند سنة 

نتحصل على مساعدة  1991فاغبمد اهللا َب سنة 
االرض كالبيانات الىت موقعها قريب عن البيانات اؼباضى. 

كبن موافق أف كل  1998ٍب ؼبؤثر التعليم كالتعلم مند سنة 
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مًت  011 +يانات اعبديدة الىت مسافتها األعماؿ يركز َب ب
إىل الشماؿ عن بيانات اؼباضى. بسَت الوقف فاؼبدرسة ا 

يريد أف يسعى  فونوركجو 3اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
دائما ليكمل أدكات مساعد الًتبية كليكمل أىداؼ 

  7الدراسة.

 الرؤية والرسالة للمدرسة .ب 

 (Visi)الرؤية  (1

 : فونوركجو 3الرأية اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
"إف تشكل مسلم مؤمن ك متدين كـبتلق كذك علم كدائرة 

 حدكد كاسعة"

 (Misi)الرسالة  (0

  .يرتفع نظاـ الطالب َب بيئة اؼبدرسة.أ 

 .ترتفع عملية الطالب َب عملية التعليم  كالتعلم.ب 

  .لتنبغى كنشيط عملية الدينية.ج 

  .الطالب َب تتبيع اإلنتشر العلم كالتيكنولوجىترتفع دكرة .د 

                                                 
 .0119 أبريل 6، 1، الوثيقة فونوركغو 3تاريخ تأسيس اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  7
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تكمل كربسن األدكات كالوسائل اؼبدرسة لتبُت نتائج .ق 
 .الطالب

الموقع الجغرفى بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية  .ج 
 فونوروجو 3الحكومية 

 3تقع اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
، ُب الشارع سوفرافتو سوكاكاتى رقم تسعوف فونوركجو

 كما يلي:   ،. أما حدكدىافونوركجو( عونوت 91)
  .فونوركجواعبهة الشمالية : حد بقرية سوكاسارل بابادف 

  .فونوركجو: حد بقرية كنيتُت  اعبهة اعبنوبية 
  .فونوركجو: حد بقرية فولورجيو بابادف  اعبهة الشرقية 
   .احية سوكارجيو: حد بن اعبهة الغربية 
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أحوال المدرسين والطالب بالمدرسة المتوسطة  .د 
 فونوروجو 3اإلسالمية الحكومية 

اؼبدررسوف كاؼبدرسات َب اؼبدرسة اؼبتوسطة 
مأىلوف جملاؽبم كعدد   فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 

  8مدرسة.03مدرسا ك  07مدرسا. كمنها  51كلهم 
كعدد الطالب َب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

 193طالبا. كللصف السابع  577 فونوركجو 3اغبكومية 
طالبا كالطالب للصف  197طالب كللصف الثامن 

 9طالبا.  161التاسع 
 

 أدوات المدرسة ووسائلها .ه 

جيب لكل ؾبالس الًتبية الرظبية أف سبلك الوسائل 
إلنو من االمور اؼبهمة اؼبتصلة بعملية التعلم كالتعليم. 
كاحواؿ الوسائل َب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
                                                 

 6، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،0الوثيقة صبلة األساتيذ،   8
 .0119 أبريل

 أبريل 6، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،3الوثيقة صبلة الطلبة،  9
0119. 
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حسن منها طبس عشرة فصوؿ كمعمل اللغة  فونوركجو 3
معمل الطبيعي كمعمل الكمبيوتر كالشؤكف الدارية كاؼبكتبة 

ؼبسجد كغرفة الرائس كالشؤؤكف الدارية/ كإشرؼ كا
إجتماعيد/ك/ة الكشاؼ كصبعية تعاكنية الطالب كغرفة 

 11.خاؼبدرس كاغبارس كاحملز كاؼبطب

 فصل تدريب التفوق .و 

يقصد إعداد فصل تدريب التفوؽ ـبصص لطلبة 
الذين لديهم اؼبواىب كاىتمامات كإرادات تعليمية مثالية 

تعليم كاالستمرار إىل اؼبستول كعالية، كتوجهات عظيمة لل
التعليمي األعلى. ككاف تصميم الفصل اؼبتميز يهدؼ 
للحصوؿ على بعض اؼبزايا مقارنة بالفصوؿ العادية 
األخرل، منها: التمييز ُب ؾباؿ االمكانات، كأكقات 
التعلم، كؿبتول اؼبواد الدراسية، كأساليب التعليم اؼبستخدـ 

 باؼبعلمُت. 
  
                                                 

 6، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،7الوثيقة صبلة الوسائل،  11
 .0119 أبريل
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 العام  األىداف .٠

تقدمي اػبدمات اػباصة لطلبة الذين لديهم اؼبواىب ( أ
 كاىتمامات كإرادات عالية للتعلم كفقا لقدراهتم. 

احملاكلة لتقدـ قدرات الطلبة ُب التفكَت العميق مشوليا ( ب
 كابتكاريا كإبداعيا على كجو كامل. 

احملاكلة لتقدـ قدرات الطلبة ُب استخداـ اللغة العربية كاللغة ( ج
 االقبليزية .

 احملاكلة لتقدـ قدرات الطلبة ُب قراءة كربفيظ القرآف الكرمي.( د

 فبارسة الطلبة ألداء صالة الضحى كالصالة اعبماعة.( ق

 التدريب كإعداد الطلبة ألكؼببيادم إما منطقيا أـ كطنيا. ( ك

 الخاص  األىداف .2

 اؼبدرسُت( أ

 .0113الفهم كاالعداد كتطبيق اؼبنهج  (1

 يل.الفهم كاالتقاف كتطبيق التعليم الفعا (0

 الفهم كتطوير ركحية اؼبدرسُت على أساس شريعة اإلسالـ. (3
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 الفهم كتطوير العملية اعبماعية.  (7

 االتقاف على أجهزة الكمبيوتر كاالنًتتات. (5

الفهم كالقدرة على أداء الصالة الفرضية أساسا لتشكيل  (6
 شخصية اؼبدرسُت.

 تقدمي اػبدمات اػباصة ُب عملية التعليم ُب الفصل اؼبتميز. (7

تقدمي االمكانات كغرفة الدراسة اؼبرحية حبيث استمتع  (8
 الطالب عند تعلمهم ُب اؼبدرسة أك الغرفة. 

 ب(. الطلبة

يقدر الطالب على ربدث باللغة االقبليزية  كاللغة العربية  (1
 فعاليا.

يقدر الطالب على قراءة القرآف فصيحا كدقيقا كيقدر على  (0
 القصَتة.حفظ السور من القرآف كما ُب السور 

 ميارس الطالب على أداء صالة الضحى كالصالة اعبماعة.  (3

أف يفوز الطالب ُب اؼبسابقات كاألكؼببية ُب مستول  (7
 اؼبنطيقي كالوطٍت.
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  11يقدر الطالب على قراءة الكتب اؼبعينة صحيحة كدقيقة. (5

كقد سبت برؾبة الفصل اؼبتميز منذ العاـ الدراسي 
التفوؽ الذين ، فإنو تغَت بفصل تدريب 0117-0115

يشَت إىل قدرة الطلبة ُب ؾباؿ الًتبية االسالمية )الفقو 
التطبيقي، كدراسة الكتب، كالقراءة الكتابية، كحفظ 
القرآف(، اللغة االقبليزية )احملادثة كأكؼببية اللغة االقبليزية (، 
اللغة العربية )اػبط كاحملادثة(، كالرياضية )أكؼببية 

 10الرياضية(.

  

                                                 
 ،فونوركغو 3َب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  الربنامج فصل تدريب التفوؽ  11

 .0119 أبريل 6، فونوركغو ،5الوثيقة 
 أبريل 7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 11خالص، اؼبقابلة  10

0119. 
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تعليم الّلغة العربية في فصل الثنائية اللغوية ني: المبحث الثا
 فونوروجو 2المتوسطة الحكومية  في

تعليم اللغة العربية  في فصل  أىدافالمطلب االّول: 
الثنائية اللغوية فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 فونوروجو 2الحكومية 
ثقافة العريبة ُب تعليم اللغة العريبة، يعرؼ الطالب بال

ألف تعليم اللغة . الثقافة اللسانية أك الثقافة الكتابيةإما 
العربية فيهدم اؼبدرس الطالب ُب فبارستهم حيت تكوف  
 كفاءة الطالب ُب كالـ اللغة العربية سواء مع العريب.

الغرض من تعليم اللغة العربية ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة 
اغبكومية فونوركغو حبيث يكوف الطالب لديهم أربعة 

 (.)االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة مهارات
لتعزيز اؼبهارات من اؼبتوقع أف يكوف لدل الطالب 
أيضا مهارات الدعم ُب شكل عناصر اللغة أم شكل من 

الضغط، التجويد، اؼبفردات، العبارة،  أشكاؿ الكالـ.
  .التهجئة، الكتابة كالقواعد
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ية كأما األىداؼ من تعليم اللغة العربية لفصل الثنائ
اللغوية ىو إؼباـ الطالب على مهارة اللغة األربعة أم مهارة 
االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. كللوصوؿ إىل إؼباـ ىذه 
اؼبهارات األربعة حيتاج الطالب إىل إؼباـ عناصر اللغة أم 
اللهجة كالًتنيم كاؼبفردات كالعبارة كالػهجاء كالكتابة كقواعد 

 اللغة.
تعليم اللغة العربية  في فصل  لمناىجا: الثانيالمطلب 

الثنائية اللغوية فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 فونوروجو 2الحكومية 

نفذ تعليم اللغة العربية ُب فصل الثنائية اللغوية 
. إذ أّكد ىذا اؼبنهج 0113راسي باستخداـ اؼبنهج الدّ 

الدراسي على التوازف بُت اؼبوقف أك السلوؾ كاؼبعرفة 
ءة. كالبد أف ينفذ تعليم اللغة العربية لفصل الثنائية كالكفا
على إعطاء اؼبسامهة البارزة َب إجياد سلوؾ الطالب  اللغوية

اعبّيد مع استيعاب قيم اإلسالمية كأدب العرب كشبة أدب 
 اؼبعاصر اؼبطابق بتعاليم اإلسالـ.
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كمن ؿبتوم تعاليم اللغة العربية لفصل الثنائية اللغوية ىي 
الطالب بأدب كعادات العرب نطقا ككتابة. كيرجي سبهيد 

على معّلم اللغة العربية لفصل الثنائية اللغوية القياـ بتدبَت 
الطالب على تعويد احملادثة باستخداـ اللغة العربية للوصوؿ 

 13إىل سالسة الكالـ باستخداـ ىذه اللغة كناطقها.
تعليم اللغة العربية  في فصل  طرق: ثالثالمطلب ال

الثنائية اللغوية فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 فونوروجو 2الحكومية 

كربتوم عملية تعليم اللغة العربية لفصل الثنائية 
 Scientific"اللغوية باستخداـ نػهج التعليم العلمي 

aproach" :كنػهج اؼبهارة اللغوية على ما يلي 
 نػهج التعليم العلمي .0

ؼبالحظة، أم ربتوم عملية التعليم على القراءة ا(أ )
كاؼبشاىدة كاالستماع على النموذجية اؼبقدمة من اؼبعلم 
                                                 

 أبريل 1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 0عفيف، اؼبقابلة  13
0119. 
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بطريقة اؼبسجل أك اؼبباشرة. كالبد أف تالحظ ىذه عملية 
التعليم على عناصر اللغة العربية اؼبوجودة من خالؿ الػهيئة 

ة أك التقدمي أك الكتابة، كعلى الطالب أف يقـو بالػمحاك
 كالنقل كاؼبطالعة من سائر النموذاج بصورة التوجيو.

تقدمي األسئلة، أم نشر األسئلة اؼبتعلقة دبواد  (ب )
التعليم إما من جهة اؼبعلم أك من جهة الطالب، لزيادة 
معرفتهم كبو اؼبواد اؼبدركسة. كربتوم األسئلة على كظائف 
األساليب اإلجتماعي كىيكل الكتابة اؼبقركءة، كشبة عناصر 

 اللغة اؼبوجودة.

اإلستكشافات، أم تتكوف من عملية القراءة (ج )
كاالستماع كاؼبشاىدة كبو النموذاج من النصوص اؼبدركسة. 
كتتكوف النصوص من الكتب التعليمي كاؼبقّرر كاؼبصادر 
اآلخر مع الًتكيز على كظائف األساليب اإلجتماعي 
 كىيكل الكتابة اؼبقركءة، كشبة عناصر اللغة اؼبوجودة من

 النصوص اؼبدركسة. 
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اإلشًتاؾ، أم تعّلم الطالب النصوص اؼبقّرر َب (د )
اجملموعة اؼبختارة ربت رياسة اؼبعّلم ألجل ذكر كظائف 
األساليب اإلجتماعي، كعلى أعضاء اجملموعة نيل 
التعليقات من الطالب اآلخر كأصحابو بعد تقدمي النتائج 

 من العمل َب ؾبموعتهم.

أف يقـو بالقراءة  االتصاالت، أم على الطالب(ق )
كاالنصات كاالستماع كالتقدمي كاؼبمارسة كاؼبنشورة كاحملادثة 
كقراءة النصوص اؼبدركسة. كبعد تقدمب النتائج سيحصل 
الطالب التعليقات من الطالب اآلخر كاؼبعّلم، كميكن على 
الطالب تقدمي الصعوبات كنيل اؼبساعدة من الطالب 

 كصل الطالب على اآلخر لتسهيل الصعوبة اؼبوجودة حىت
 اسًتاتيجية اقباز اؼبشكالت َب عملية التعليم كالتعّلم.

 نػهج اؼبهارة اللغوية .3
مهارة االستماع، أم أف الطالب يستمع إىل اؼبواد (أ )

الدراسّي بطريقة مالحظة الصور اؼبقرر َب بداية الدراسة، ٍب 
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يستمع الطالب إىل تقدمي اؼبفردات اعبديدة، كيلية يالحظ 
وات األحركؼ الػهجائية كالعبارات كاعبمل الىت الطالب أص

يستمعو الطالب بطريقة اؼبباشرة أك من خالؿ اؼبسّجل. 
كَب ىذه الدراسة يالحظ الطالب كظائف الثقافة كقواعد 

 اللغة كترتيب التقدمي كالكتابة،

مهارة الكالـ، أم تقدمي الطالب عن اؼبواد اؼبدركسة (ب )
كبو الصوص  من الكتب أك من االستماع كاالنصات

اؼبدركسة أك التقرار على النصوص اؼبسموعة كاؼبقركءة. كيلية 
القياـ على تقدمي األسئلة كرد األجوبة، كيليو تبادؿ األسئلة 
ربت اؼبواد اؼبدركسة. كيرجو من ىذه التدريبة على العادة 

 للكالـ كاحملادثة باستخداـ اللغة العربية،

راءة النصوص مهارة القراءة، أم يعود الطالب على ق(ج )
اؼبدركسة، منفردة كانت أك باعبماعة َب اجملموعة، كيليو 
مطالعة القراءة اؼبقركءة مع فهم قواعد اللغة َب النصوص 

 اؼبدركسة عند الطالب،
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مهارة الكتابة، أم أّف الطالب يقـو بتدريب كبو (د )
النصوص اؼبدركسة بصورة الكتابية. كميكن القياـ على 

ر أك اإلمالء اؼبباشر أك اإلمالء التدريب باإلمالء اؼبنظو 
 17االختبارم أك اإلمالء دكف النظر إىل اؼبواد اؼبدركسة.

تعليم اللغة العربية  في فصل  مواد: رابعالمطلب ال
الثنائية اللغوية فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 فونوروجو 2الحكومية 
كربتوم مواد تعليم اللغة العربية لفصل الثنائية اللغوية 
على اؼبواد اؼبتكاملة أم تتكوف مواد اللغة العربية من اؼبواد 
اؼبختارة كاؼبتعالقة دبهارة اللغة األربعة، كشبة الًتكيز على اؼبواد 
التعليمية اػباصة حسب أىداؼ التعليم الوضع. كاؼبكونات 
من مواد تعليم اللغة العربية لفصل الثنائية اللغوية ىي كما 

ب اؼبختارة، كاغبوار باستخداـ اللغة يلي: اؼبفردات كاألسالي
 العربية، كقواعد اللغة، كالقراءة كالكتابة.

                                                 
14

 Durus lughoh Arobiyah, buku guru bahasa Arab, pendekatan saintifik 

kurikulum 2013, (Kementerian Agama RI, 2014), 1. 
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كمن سائر مواد اللغة العربية اؼبوجودة لفصل الثنائية 
اللغوية فركز الباحثة على اؼبواد التعليمية للمحادثة 
باستخداـ اللغة العربية ألجل إؼباـ الطالب على مهارة 

 Scientific"الكالـ. كاستخدـ اؼبعلم نػهج التعليم العلمي 

aproach" ائية عند عملية تعليم اللغة العربية لفصل الثن
اللغوية. كأما خطوات التعليم الاّلـز عند اؼبعلم لفصل 
الثنائية اللغوية ىو إثبات اإلعداد لعملية التعليم أم قراءة 
اؼبواد التعليمية قبل خصة الدراسية مع إعداد كسائل التعليم 
الػمحتاجة ٍب إبداع اؼبواد عند عملية التعليم لكل الفصل 

 الدراسي.
  



118 

 

تعليم اللغة العربية  في فصل  متقوي: خامسالمطلب ال
الثنائية اللغوية فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 فونوروجو 2الحكومية 
إف التقومي َب اللغة العربية َب فصل الثنائية اللغوية 

على  فونوركجو 0دبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
صورة االمتحاف الشفوم كالتحريرم. كيكوف االختبار 

رفة كفاءة الطالب َب مهارة اللغويات باللغة مقدارا ؼبع
العربية. إذ يوعد االختبار النهائي لكل اؼبستوم. أم أف 
االختبار مفتاح للوصوؿ إىل اؼبستوم بعده. كأصبح ىذا 
االختبار مهّم للطالب خاصة لطالب بفصل الثنائية 
اللغوية، ألف االختبار ىو نوع من اختبار كفاءة الطالب 

رفة كفاءة الطالب َب مهارة اللغويات كاالختبار ؼبع
 15باستخداـ اللغة العربية الصحيحة.

كإذا مل يكمل الطالب َب االختبار الشفهي 
كالتحريرم، فيمكن عليو أف يشًتؾ َب ربسُت االختبار. 

                                                 
مارس  31، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 11سييت، اؼبقابلة   15

0119. 
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كجيرم التحسُت حسب اؼبؤشرات اػباصة أم اؼبؤشرات 
اليت مل ينجحها الطالب فيها. كأما الطريقة لتحسُت 

بار ىو باشًتاؾ إعادة االختبار أك دبعاعبة الواجبة االخت
 اؼبنزلية. 

كبنسبة إىل الطريقة لتنفيذ االختبار فأف األىداؼ 
من إجياد ىذا االختبار ىو ؼبعرفة براعة اؼبواد كتعويد 
الطالب كبو اللغة العربية خاصة َب احملادثة باستخداـ اللغة 

الشفهي فعلى العربية. كقبل إشًتاؾ الطالب َب االختبار 
الطالب االستعداد بالتعلم اعبّيد كبو اؼبؤشرات اػباصة اليت 
أخربىم اؼبعلم قبل إجياد االختبار. كأما الطريقة لتنفيذ 
االختبار ىو تقدـ ثالثة حىت طبسة الطالب إىل اؼبعّلم، 
يليو سأؿ اؼبعّلم إىل الطالب عن األسئلة شفهيا كعلى 

اػبطوات من إجياد  الطالب أف جييب شفهيا كذلك. كأما
 االختبار الشفهي فهى كما تلي:

قرأ الطالب نص القراءة كاحد فواحد بالفصاحة  .1
 .كاعبّيد
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سأؿ اؼبعّلم عن مضموف النص باستخداـ اللغة العربية  .0
ٍب أجاب الطالب شفهيا كاف دكف النظر إىل نص 
اؼبقركء كيليو سأؿ اؼبعلم عن معان الكلمة اعبديدة مع 

 .اللغة اؼبوجودة َب نص القراءة الًتاكيب كقواعد

كيستمر اؼبعّلم تقدمي األسئلة حسب اؼبؤشرات  .3
 اؼبوجودة.

كأما كبول اؼبواد كاألسئلة لالختبار الشفهي ربتوم 
على مهارة القراءة أم قراءة النصوص بالصواب كاعبّيد 
كالفصاحة، كيليو مهارة الكالـ أم كفاءة الطالب َب 

العربية كإجابة األسئلة شفهيا احملادثة باستخداـ اللغة 
باستخداـ اللغة العربية. إذ البد أف يكوف تقدمي األسئلة 
من اؼبعلم باستخداـ اللغة العربية، كعلى الطالب أف جييب 

 16األسئلة باستخداـ اللغة العربية كذلك.
 كأما األىداؼ من إجياد ىذا الربنامح فهى كما تلي:

                                                 
 1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 00أداكات السئلة، الوثيقة  16

 .0119أبريل 
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اؼبقركء أم فهم إعطاء الدكافع إىل الطالب على فهم  .1
 .النصوص َب القراءة

كفاءة الطالب إلجابة األسئلة َب االختبار الشفهي  .0
 .باستخداـ اللغة العربية

عرض التعبَتات كأساليب اعبمل البسيطة حسب  .3
 00قواعد اللغة الصحيحة.

نتائج الطالب ُب االمتحاف الشفوم كمل يصل النتائج إىل 
 19األنشطة. صورة 18حّد األقصي أك ُب الدرجة السفلى.

                                                 
مارس  31، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،11سييت، اؼبقابلة  17

0119. 

أبريل  1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 07، الوثيقة النتيجة 18
0119. 

 1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 10صورة األنشطة، الوثيقة  19
 .0119أبريل 
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: برنامج لتعليم اللغة العربية  في فصل سادسالمطلب ال
الثنائية اللغوية فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 فونوروجو 2الحكومية 

 نشر الكتاب اعبييب للمفردات اعبديدة. .٠

اػبلفية من نشر ىذا الكتاب اعبييب ـبصوصا للمفردات 
اعبديدة ىي تسهيال للطالب َب الفصل الثنائية اللغوية 
على تطوير كفائتهم اللغوية من خالؿ برنامج اللغة خارج 
الفصل الدراسي. ألف اللغة ربتاج إىل التعويد من خالؿ 

ل البيئة اللغوية، إم التعويد من عملية التعليم داخل الفص
أك التعويد من خالؿ الربنامج اللغوية خارج الفصل. كمن 
ٍب، حيتاج الطالب إىل زبزين اؼبفردات الكثَتة، تسهيال لػهم 
على الكالـ باستخداـ اللغة العربية. إذ حيتاج الطالب 
الوسيلة إلكثار اؼبفردات، كإحدم الطريقة ىي بنشر 
الكتاب اعبييب. ألّف يستطيع الطالب أف حيفظ أكثر 
اؼبفردات بوسيلة نشر ىذا الكتاب، كميكنهم النظر إىل ىذا 
الكتاب حُت نسي الطالب كبو اؼبفردات اؼبعينة. إذ 
األىداؼ من نشر ىذا الكتاب اعبييب اؼبخصوص 
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للمفردات اعبديدة ىو دافعا للطالب أف يستخدـ اللغة 
العربية َب احملادثة اليومية، كميكنهم النظر إىل ىذا الكتاب 

ب لػهم الذكر عن اؼبفردات اؼبعّينة. كأما اؼبسؤكؿ حُت يصع
من نشر ىذا الكتاب اعبييب ىو اؼبعّلم باؼبدرسة اؼبتوسطة 

أم اؼبعلم ؼبادة اللغة  فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 
 العربية كمادة اللغة اإلقبليزية.

كأما احملتوم للكتاب اعبييب ىو سائر اؼبفردات احملتاجة 
تعّلم مادة اللغة العربّية كاإلقبليزية من  لتسهيل الطالب عند

الفصل السابع إىل التاسع، كيليو كتابة اؼبفردات احملتاجة 
للمحادثة اليومية أك اؼبفردات اؼبتعلقة باألشياء اؼبوجودة 
حوؿ اؼبدرسة. كطريقة كتابة الكتاب ىو كتابة اؼبفردات 

للغة باستخداـ اللغة العربية كيليو زيادة اؼبعٌت باستخداـ ا
اإلقبليزية ٍب إعطاء اؼبعٌت من باستخداـ لغة األـ أم اللغة 
اإلندكنيسيا. كعلى الطالب أف حيفظ اؼبفردات بداخل ىذا 
الكتاب اعبييب إىل اؼبعلم. كأما الشكل من ىذا الكتاب ىو 
صغَت، حىت ميكنهم الطالب أف حيمل ىذا الكتاب إىل أم 

الصعبة كل مكاف كاف، حىت يسهلهم عند حبث اؼبفردات 
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احملادثة باستخداـ اللعة العربية أك اإلقبليزية. كأما احملتوم 
الصفحة. كأما  61العنواف ك َب  07من ىذا الكتاب ىو 

العبارة  العنواف اؼبوجود بػهذا الكتاب ىو كما يلي: التعّرؼ،
 األفعاؿ اليومية، األسئلة عن الوقت، الوقت، اليومية،

َب  بيئة اؼبدرسة، اؼبدرسة،التعّلم َب  األىل كاألخوات،
 أعضاء اعبسم، النباتات كاػبضركات، َب البيت، اؼبكتبة،

اؼبوسم  الطعاـ كالشراب، الّدين، َب اغبّماـ، َب الطريق،
الصّحة ، اؼبصاحبة التسّوؽ، الصفة، َب اؼبكتبة، كالطقس،
أعضاء  االمتحاف، اؼبهنة، األمكنة العاّمة، الػهواية، كاؼبرض،
 البيت.

 النظاـ اؼبتعّلقة بنشر الكتاب اعبييب ىو كما يلي:كأما 
البد أف حيمل الطالب ىذا الكتاب اعبييب َب (أ )

جيوبػهم، حُت عملية التعليم َب الفصل أك خارج 
 .الفصل الدرسي أك حُت الرّاحة من الّدراسة

إذا ضاع الكتاب أك اؼبمّزؽ أك الفسد فالبد على (ب )
صوير الطالب شراء الكتاب اعبييب اعبديد أك ت

 .الكتاب ألصحابػهم
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كإذا الطالب ال حيمل ىذا الكتاب اعبييب للمفردات (ج )
إىل اؼبدرسة فيناؿ الطالب عقابا على عدـ ضبلو. 
كأما العقاب متساكياف بالعقاب على عدـ ضبل 
أدكات اؼبدرسة الكاملة، كأما الصورة من العقاب ىو  

 .كالنقاط على جواز النظاـ

 01تاب فهى كما تلي:كأما األىداؼ من نشر ىذا الك
 .تسهيال للطالب على حفظ اؼبفردات اعبديدة(أ )

زيادة زبزين اؼبفردات عند الطالب بػهذه اؼبدرسة (ب )
 .خاصة للطالب َب فصل الثنائية اللغوية

 .اؼبساعدة على تعويد احملادثة باستخداـ اللغة العربية(ج )

اؼبساعدة على الطالب حُت ناؿ األسئلة من اؼبعلم (د )
 .العربيةباستخداـ اللغة 

تسهيال على الطالب لبحث اؼبفردات اعبديدة الىت مل (ق )
يعرفهم اؼبعٌت باستخداـ اللغة العربية خاصة للطالب 
                                                 

ابريل  1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 5سييت، اؼبقابلة   01
0119. 
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َب فصل الثنائية اللغوية. ىذه ىى صورة نشر الكتاب 
 00كصورة اؼبواد.  01اعبييب للمفردات اعبديدة.

حفظ اؼبفردات اعبديدة )تقدمي اغبفظ كل  .2
 أسبوعُت(.

حفظ اؼبفردات اعبديدة ٍب تقدمي اغبفظ  من برنامج   
كل أسبوعُت إىل اؼبعلم ىو كػمحاكلة اؼبدرسة لتطوير كفائة 
الطالب كبو اللغة العربية كاإلقبليزية ألنػهم من الطالب 

بػهذه اؼبدرسة. كيكوف حفظ   بفصل الثنائية اللغوية
اؼبفردات مع تقدمي اغبفظ إىل اؼبعلم خطوتا استمرارية على 

شر الكتاب اعبييب. ألف األىداؼ من نشر برنامج ن
الكتاب اعبييب ىو لتسهيل الطالب عند تعويد احملادثة 
باستخداـ اللغة العربية أم نشر الكتاب ألجل تطوير كفائة 

 لغة الطالب.
                                                 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ، 7صورة نشر الكتاب للمفردات اعبديدة، الوثيقة   01
 .0119ابريل  1، فونوركغو 0اغبكومية 

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 6مواد الكتاب للمفردات اعبديدة، الوثيقة  00
 .0119ابريل  1، فونوركغو
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كيكوف برنامج حفظ اؼبفردات اعبديدة طريقة لتعويد 
الذكر كحفظ الطالب كبو اؼبفردات اعبديدة الىت تعّلمها 

ب داخل الفصل الدراسي. حىت تعّود الطالب على الطال
 ومية باستخداـ اللغة العربية اعبّيدة.ياحملادثة ال

كأما النظاـ اؼبتعّلق بربنامج حفظ اؼبفردات اعبديدة 
 ٍب تقدمي اغبفظ كل أسبوعُت إىل اؼبعلم ىو كما يلي:

البد على الطالب حفظ اؼبفردات اعبديدة اؼبكتوبة َب (أ )
 تقدمب اغبفظ إىل اؼبعلم، كبعد اغبفظ الكتاب اعبييب ٍب

البد على اؼبعّلم إعطاء التوقيع َب بطاقة حفظ 
الطالب، بيانا على تقدمي حفظ الطالب كبو 

 .اؼبفردات اعبديدة

كميكن على الطالب تقدمي اغبفظ كّل يـو أم تقدمي (ب )
اغبفظ قليال فقليال حىت بلغ الوقت أسبوعُت. كإذا 

األسبوع أك ألسبوعُت  حفظ الطالب عن اؼبادة لذلك
الواجب، فيمكن على الطالب أف يستمر اغبفظ 
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للعنواف بعده، تسهيال لػهم غبفظ اؼبفردات بعد 
 .أسبوعُت اآلٌب

 .البد على الطالب أف يقـو بالنشاط لػهذا الربنامج(ج )

لكل اؼبعّلم ميكنهم القياـ باختبار اغبفظ على طالبُت (د )
 نفس على األقّل أك ثالثة طالب على األكثر َب

 .الوقت

كميكن على الطالب أف يقـو بتقدمي حفظ اؼبفردات (ق )
 .خارج حصص الدراسة أك خارج عملية التعليم

كيكوف تقدمي حفظ اؼبفردات اعبديدة شرطا على (ك )
 .إشًتاؾ الطالب َب اإلمتحاف التحريرم كالشفوم

البد على الطالب ؼبستوم السابع حفظ اؼبفردات من (ز )
 .11-1العنواف 

الب ؼبستوم الثامن حفظ اؼبفردات من البد على الط(ح )
 .01-11العنواف 
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البد على الطالب ؼبستوم التاسع حفظ اؼبفردات من (ط )
 .07-01العنواف 

كأما األىداؼ من إجياد برنامج حفظ اؼبفردات اعبديدة 
 03فهى كما تلي:

 .زيادة زبزين اؼبفردات عند الطالب(أ )

مساعدة الطالب لتعبَت آرائهم باستخداـ اللغة (ب )
 .ة الصحيحةالعربي

مساعدة الطالب لفهم اؼبواد اؼبدركسة عند عملية (ج )
 .التعليم كالتعلم

مساعدة الطالب لتطوير كفائتهم اللغوية. ىذه ىى (د )
 07صورة األنشطة حفظ اؼبفردات.

                                                 
 أبريل 1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 6سييت، اؼبقابلة  03

0119. 
 0درسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية اؼب، 0،الوثيقة  األنشطة حفظ اؼبفرداتصورة  07

 .0119 أبريل 1، فونوركغو
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 ".Qurban Integrityإجياد برنامج تضحية التكاملى"  .3

 Qurbanاػبلفية من إجياد برنامج تضحية التكاملى" 

Integrity ،ىو إجياد الربنامج لذبح اغبيواف ألجل القرباف "
كعلى الطالب اإلشًتاؾ بػهذا الربنامج مند بداية شراء 
اغبيواف كرعاية اغبيواف كذبح اغبيواف كتوزيع غبم اغبيواف 
تدريبا لػهم. كجبانت ذلك، على الطالب أف جيعل اؼبفردات 
 اؼبناسب بقطعة اللحم مع سائر العملية اؼبتعّلقة بذبح

اغبيواف، ألجل قوة ذاكرة الطالب كبو اؼبفردات اؼبتعلقة 
 بالذبح كعيد األضحي. 

كعلى الطالب أف يبحث اؼبفردات اؼبتعلقة بعيد 
األضحى كذبح اغبيواف من الكتب اؼبدرسي أك الكتاب 
اعبييب أك من فتح اؼبعجم أك تقدمي األسئلة إىل اؼبعّلم. كبعد 

أف يكتب التقرير اؼبتعلق إنتهاء الربنامج البد على الطالب 
بعمليتهم َب عيد األضحى كبرنامج تضحية التكاملى 
 باستخداـ اللغة العربية. ككتابة التقارر يكتب من كل فراؽ.

ككاف ىذا الربنامج من ؾبموعة تعليم عدة الدرس 
أم اللغة العربية ك اللغة اإلقبليزية كالبيولوجي كالفقو 
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م اإلجتماعي كاغبساب. كالثقافة اإلسالمية كالطبيعية كعل
بنسبة إىل مادة اللغة العربية، ميكن الطالب أف يذكر 
اؼبفردات عن عدد اغبيواف كأجزاء جسم اغبيواف باستخداـ 
اللغة العربية. كيقـو التقدمي من الفراؽ اؼبختلفة، ألف عدد 
اغبيواف كثَت إذ ميكن كل الفرؽ الًتكيز باغبيواف َب فرقتو مع 

 م.اإلشراؼ من اؼبعلّ 
 Qurbanكأما األىداؼ من برنامج تضحية التكاملى " 

Integrity:05" فهى كما تلي 
 .الفهم عن طريقة ذبح اغبيواف للقرباف(أ )

زيادة زبزين اؼبفردات اعبديدة اؼبتعلقة بعيد األضحي (ب )
 .كأجزاء اغبيواف

أف العملية التجريبية سيؤّدم إىل قوة الذكر عن (ج )
اء اغبيواف. ىذه اؼبفردات اؼبتعلقة بعيد األضحي كأجز 

                                                 
05

 مارس 31، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 11سييت، اؼبقابلة   
0119. 
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 06ىى صورة األنشطة من برنامج تضحية التكاملى.
 07كاعبدكاؿ من برنامج تضحية التكاملى.

اؼبسابقة لكفائة لغة الطالب باؼبدرسة اؼبتوسطة  .4
 .فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 

اػبلفية من إجياد ىذه اؼبسابقة ىي الًتكيز على 
باستخداـ  تطوير شجاعة  الطالب كبو احملادثة كالكالـ

اللغة العربية، كيليو التعويد على شجاعة الكالـ بُت يدم 
اؼبستمعُت كاغباضرين أك على اؼبنرب كأماـ الفصل. ألف 
الشجاعة َب الكالـ بُت يدم اغباضرين حيتاج إىل التعويد 
كالتدريب العديد من خالؿ الربنامج اؼبسركر كاغبالة 

ألجل التعويد من اؼبسركرة كمن خالؿ طريقة التعليم اعبديد 
 خالؿ الربنامج خارج الفصل.

                                                 
06

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،9، الوثيقة تضحية التكاملى صورة  
 .0119أبريل  1، فونوركغو

07
اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  ،18، الوثيقة برنامج تضحية التكاملىاعبدكاؿ   

 .0119أبريل  1، فونوركغو 0اغبكومية 
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كأما اؼبواد بػهذا الربنامج حيتوم على اػبطابة كتقدمي 
القصة كالتمثيل. كعلى فرؽ التقدمي أف خيتار العنواـ اػباص 
من اتفاؽ أعضاء الفرقة. كيليو يناؿ الفرقة اإلشراؼ من 
اؼبعلم ألجل التعمق عن تقدميهم قدر شهرا كاحد، كيقـو 

رصة إلشراؼ التقدمي بعد عود الطالب من الدراسة َب الف
الفصل الّدراسي. أم َب يـو اإلثنُت كالثالثاء كاألربعاء 

 .16.31إىل  15.31كاػبميس من الساعة 
كأما اػبطوات من تقدمي اؼبسابقة ىى التدريب لكل 
الفرقة كلتقدمي خاص طواؿ شهرا كاحد، كيليو تشًتؾ الفرؽ 

لفرؽ من كل اجملموعة كَب كل اؼبسابقة لبحث أحسن ا
الفصوؿ. كالفائزين من كل الفصوؿ سيكوف اؼبوكلة من كل 
فصل ألف يقـو بالتقدمي أماـ اعبميع أم أماـ سائر أعضاء 
اؼبدرسة أم َب اؼبنرب اؼبخصوص لتقدمي الفنوف باستخداـ 
اللغة العربية. كأما النتائج يؤخذ من قبل قسم ىيئة التحكيم 

سائر األساتيذ كاألستاذات كصبيع اػباص، كبُت يدم 
الطالب من فصل الثنائية اللغوية، حىت يكوف الربنامج 
مهرجان كاؼبسركر. كبنسبة إىل اؼبشرؼ كىيئة التحكيم 
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تطلب اؼبدرسة اؼبساعدة إىل مواكلة الطالب كاألساتيذ من 
اإلسالمية  فونوركجواعبامعة دار السالـ اإلسالمي كاعبامعة 

 09رة األنشطة. كالصو  08اغبكومية.

 ".Language Adventureإجياد برنامج ـبيم اللغة "  .5

 Languageاػبلفية من إجياد برنامج ـبيم اللغة " 

Adventure ىو التقنية من تعويد استخداـ اللغة العربية من "
خالؿ رحلة اللغة َب العامل، كاألىداؼ من إجياجو ىو 

ر الطالب إجياد الربنامج اؼبسركر عند الطالب كلتقوية ذك
كبو اؼبفردات اؼبتعلقة بالنباتات كاألشياء اؼبوجة حوؿ بيئة 
اؼبدرسة أك َب العامل. كجبانب ذلك، يرجي على الطالب 
أف يشعر باؼبسركر كاغبماسة للتعلم عن اللغة العربية، ألنػهم 
يتعلم من العامل كالنبانات مباشرة ربت إشراؼ اؼبعلم. كمن 

اللعب َب العامل، إذ ليس ٍب ميكن الطالب أف يتعلم مع 
التعلم َب العامل كما ىو التعّلم َب الفصل الدراسي، كال 
                                                 

أبريل  1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،8سييت، اؼبقابلة   08
0119. 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  ،11صورة اؼبسابقة لكفائة لغة الطالب، الوثيقة   09
 .0119أبريل  1، فونوركغو 0اغبكومية 
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يشعر الطالب باؼبالؿ حُت التعلم َب العامل. كأف التعلم َب 
العامل نوع من التمتع بأنعم اللة تعاىل كالطريقة ؼبعرفة أنواع 

 الكائنة مع معرفة اؼبفردات اعبديدة عنو.
الفصل فهى بدعوة الطالب على  كأما طريقة التعليم خارج

التعلم خارج الفصل الدراسي، أم دعوة الطالب قياـ 
التعلم َب موقع السياحية اؼبخصوصة داخل اؼبدينة 
كخارجها. كبعد الوصوؿ ميكن الطالب أف يتعلم اؼبفردات 
اعبديدة من األشياء اؼبوجودة َب تلك اؼبكاف، كيليو ميكن 

ره َب تلك اؼبكاف أك الطالب أف يعرب األشياء الذم نظ
األشياء الذم خطر َب فكرتػهم كفؤادىم. كأما التصور من 
الربنامج ىو بشكل التخّيم كالرحلة َب مكاف خاص طواؿ 
اليـو أك يومُت كليلة كاحدة. كأما اؼبشرؼ لػهذا الربنامج ىو 
الطالب كاألساتيذ من اعبامعة دار السالـ اإلسالمي 

 اغبكومية.اإلسالمية  فونوركجوكاعبامعة 
 كأما األىداؼ من إجياد ىذا الربمنج فهى كما تلي:

اإلؼباـ على تسّلط اؼبفردات اعبديدة عن األشياء (أ )
اؼبوجودة حوؿ اػبيمة مع استخداـ اؼبفردات َب 
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اعبملة اؼبفيدة كَب اؿبادثة اليومية باستخداـ اللغة 
 العربية.

اغبصوؿ على الشكر إىل اهللا تعاىل ػبل الكائنات (ب )
اؼبوجودة ُب ىذه العامل كحوايل اػبيمة، كالوعي بأف 
اهللا تعاىل ىو خالق كل الكائنات كال شريك لو من 

 غَته.

التعويد على الطاعة إىل سائر النظاـ كالطاعة على (ج )
 حفظ أمن النباتات كاؼبخلوقات.

اغبصوؿ على اؼبسؤكلية للنفس كللبيئة بصورة (د )
الصورة   31الاللتزامات على الوظيفة كالوجوب.

 30اعبدكاؿ األنشطة. 31األنشطة.

                                                 
أبريل  1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،9سييت، اؼبقابلة   31

0119. 

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،11، الوثيقة  إجياد برنامج ـبيم اللغة  31
 .0119أبريل  1، فونوركغو

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،19، الوثيقة  برنامج ـبيم اللغة إجياد  30
 .0119أبريل  1، فونوركغو
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 أسبوع العريب. .6

اػبلفية من إجياد ىذا الربنامج ىو إجياد البيئة اللغوية 
، فونوركجوللطالب باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

كاألىداؼ من إجياده ىو لتعويد الطالب بطريقة تعّلم اللغة 
ن إجياده نعويد العربية كمثل َب اؼبعاىد اإلسالمية. كيرجى م

الطالب على الكالـ باستخداـ اللغة العربية كاإلؼباـ َب 
مهارة الكالـ باللغة العربية. ألف اؼبادرس اإلسالمية ىو 
األرض اػبصب لتنمية كفائة اللغة العربية، كمن ٍب البيئة 
اؼبناسبة ػبلق اػبلوؽ احملمودة كاإلسالمية مع  كفائة اللغة 

ذلك، قد ذكر َب النظر العلمي أف  العربية اعبيّدة. كجبانب
اؼبعاىد اإلسالمية قد كلد منو الطالب اؼباىرين مع اإلؼباـ 
باللغة العربية، خاصة َب مهارة الكالـ أم احملادثة 
باستخداـ اللغة العربية َب احملادثة اليومية. كاؼبثاؿ منو معهد 
دار السالـ كونتور كمعهد اإلمياف اإلسالمي كمعهد كيل 

سالمي بعابر كمعهد الرسالة العصرم اإلسالمي سوعو اإل

                                                                                                        
 



128 

 

كمعهد اؼبوّدة اإلسالمي كغَت ذلك من اؼبعاىد اإلسالمية 
 .فونوركجوب

ككاف ىذا الربنامج جيرم ربت اإلشراؼ من الطالب 
كاألساتيذ من اعبامعة دار السالـ اإلسالمي كاعبامعة 

نامج اإلسالمية اغبكومية. كتقنية التعليم لػهذا الرب  فونوركجو
ىو إجياد التعليم َب الفصل الدراسي مع زيادة الربنامج 
خارج الفصل الدراسي ألجل تقوية كفائة لغة الطالب 

. كجيرم فونوركجوباؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
الربنامج طوؿ األسبوع، كالبد على الطالب اؼبقيم َب 
اؼبسكن اؼبخصوص، كسوؼ يناؿ الطالب اإلشراؼ من 

يذ كاألستاذات من اعبامعة دار السالـ اإلسالمي األسات
 اإلسالمية اغبكومية. فونوركجوكاعبامعة 

ة َب األسبوع العريب يؤخذ من مكأما اؼبواد اؼبستخد
، كشبة فونوركجوالكتب اؼبدركسة دبعهد دار السالـ كونتور 

التعويد للطالب كما التعويد َب بيئة اؼبعهد دار السالـ. 
تعليم  اؿ األسبوع ربتوم على ما تلي:اؼبواد اؼبقدمة طو 

تعليم  احملادثة باستخداـ اللغة العربية، اؼبفردات اعبديدة،
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تعليم  تعليم اإلستفهاـ، تعليم األظباء اإلشارة، الضمائر،
تعليم اعبملة اإلظبية  تعليم العداد كاؼبعدكد، اؼببتدأ كاػببار،

 تعليم حرؼ النواصب كاعبواـز كاعبّر. كالفعلية،
 ا األىداؼ من إجياد ىذا الربنامج فهى كما تلي:كأم

التعمق بالنظرية اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية اليت (أ )
 .تعلمهم الطالب َب الفصل الدراسي

إعطاء الدكافع إىل الطالب كاغبماسة على التعلم (ب )
كتعويد احملادثة باستخداـ اللغة العربية مع استخدامو 

 .َب احملادثة اليومية

 .وير عبانب براعة اغبياة للطالبالنشأ كالتط(ج )

زرع التضامن كالتكافل للطالب َب التعلم ككيفية (د )
 33اغبياة َب اجملتمع. 

 35كالصورة األنشطة. 37اعبدكاؿ األنشطة.

                                                 
مارس  31، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،11سييت، اؼبقبلة   33

0119. 

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،01، الوثيقة  أسبوع العريب اعبدكاؿ  37
 .0119مارس  09، فونوركغو
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تدريب اللغة العربية ؼبعلم مادة الًتبية اإلسالمية  .7
 كمعلم مادة اللغة العربية.

كأما اػبلفية من إجياد ىذا الربنامج ىو لشحذ كفائة 
معلم مادة الًتبية اإلسالمية كمعلم مادة اللغة العربية، مع 
ترقية كفائة اؼبعّلم كتعويد اؼبعلم بكفاءة كمهارة اللغة العربية 
خاصة َب الكالـ أك احملادثة باستخداـ اللغة العربية. كيرجي 

اءة معلم مادة الًتبية من إجياد ىذا الربنامج سَتتقي كف
اإلسالمية كمعلم مادة اللغة العربية َب كفاءة مهارة اللغة 
العربية، حيت يكـو اؼبعلم القدكة اغبسنة للطالب كبو كفاءة 
اللغة العربية. كأما التقنية إلجياد ىذا الربنامج ىو إجياد 
الربنامج ألعضاء اؼبسؤكلية لفصل الثنائية اللغوية دبدرسة 

، كيعد الربنامج َب فونوركجوإلسالمية اغبكومية اؼبتوسطة ا
، ك بشهر أفريل 0118شهر أغسطس إىل نوفمبَت سنة 

حصص.  16. كعدد اإللتقاء ىو 0119إىل مايو سنة 
كيعد الربنامج مرتُت كل األسبوع َب يـو اإلثنُت كاػبميس 
                                                                                                        

 1، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،13، الوثيقة  أسبوع العريب  35
 .0119أبريل 
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كأما احملاضر ىو من  15.31إىل  17.31يبدأ َب الساعة 
 دار السالـ.األساتيذ من جامعة 

 كأما األىداؼ من إجياد ىذا الربنامج فهى كما تلي:
التطوير كالًتقية لكفاءة اللغة العربية ؼبعلم مادة الًتبية (أ )

اإلسالمية كمعلم مادة اللغة العربية دبدرسة اؼبتوسطة 
 .فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 

تزكيد اؼبعّلم بطريقة تعليم اللغة العربية اؼبسركرة كالناشطة (ب )
كاؼبناسبة ؼبادة اللغة العربية خاصة ؼبعلم مادة الًتبية 
اإلسالمية كمعلم مادة اللغة العربية دبدرسة اؼبتوسطة 

 .فونوركجو 0اإلسالمية اغبكومية 

ترقية كفاءة اؼبعّلم َب طريقة التعليم خاصة ؼبعلم مادة (ج )
اإلسالمية كمعلم مادة اللغة العربية دبدرسة الًتبية 
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اعبدكاؿ  36.فونوركجو 0اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 38كالصورة األنشطة. 37األنشطة.

نشر كسائل اإليضاح للمفردات بوسيلة اجمللة  .8
 اغبائطية.

كأما اػبلفية من إجياد ىذا الربنامج ىو االستمرار من 
ة كفاءة لغة الطالب، سائر الربنامج اؼبتعلقة بتقوية كترقي

خاصة َب مهارة الكالـ باللغة العربية. كيرجي من إجياد ىذا 
الربنامج أف يقدر الطالب على إؼباـ اؼبفردات اعبديدة 
اؼبتعلقة باحملادثة اليومية. كجبانب ذلك، يرجي أف يكوف 
األشياء اؼبعلق َب اجملّلة اغبائطية أف يؤثر الطالب َب 

اعبّيدة كالنقطة اعبوىرية موقفهم اليومية كسلوكهم 
اؼبستخدمة َب اجملتمع. كمن ٍب، يرجي من الصور اؼبعّلقة أف 
                                                 

مارس  31، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ،10سييت، اؼبقابلة   36
0119. 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  ،01، الوثيقة  تدريب اللغة العربية ؼبعلم اعبدكاؿ   37
 .0119أبريل  1، فونوركغو 0اغبكومية 

اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ، 17، الوثيقة تدريب اللغة العربية ؼبعلم األنشطة  38
 .0119أبريل  1، فونوركغو 0اغبكومية 
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يؤثر نفوس الطالب، ألف الصور تتكوف من اؼبكونات 
اؼبختلفة كالرسالة اػباصة من الصور اؼبوجودة أك األلواف 

 اؼبختارة من عند الصانع.
كأما التقنية من صناعة اجمللة اغبائطية فهي بعد سباـ 
الصناعة فوضع اجمللة َب األماكن االسًتاتيجية كميكنهم 
الطالف النظر كقراءة اجملّلة. كىذه اجملّلة ينشر كل أسبوعُت، 
إذف ستبدؿ الكتاية كالصور َب اجمللة بعد أسبوعُت. كأما 
اؼبواد للمجلة اغبائطية يؤخذ من الكتب اؼبدركسة أك 

 وجودة. الكتاب اعبييب أك اؼبعجم أك كسائل اإلعالـ اؼب
كأما األىداؼ من إجياد ىذا الربنامج فهى كما 

 39تلي:
السهولة لفهم اؼبفردات اعبديدة مع استخدامها َب (أ )

 .اعبملة اؼبفيدة

                                                 
مارس  31، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 13سييت، اؼبقابلة   39

0119. 
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السهولة غبفظ اؼبفردات اعبديدة، ألف نظر إليهم (ب )
الطالب كل اليـو ككل اؼبركر جبانب ىذه اجملّلة 

 .اغبائطية

 اعبديدة. تقوية اغبفظ كذكر الطالب كبو اؼبفردات(ج )
 71الصورة األنشطة.

تعليم الّلغة العربية في فصل تدريب التفوق المبحث الثالث: 
(Kelas Bina Prestasi) فونوروجو 3المتوسطة الحكومية  في 
فصل تعليم اللغة العربية  في  أىدافالمطلب االّول: 
فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية تدريب التفوق 

 فونوروجو 3الحكومية 

تدريب كأما األىداؼ من تعليم اللغة العربية لفصل 
 فبا يلي: التفوؽ

إؼباـ الطالب على مهارة اللغة األربعة أم مهارة االستماع   (1
 كالكالـ كالقراءة كالكتابة. 

                                                 
، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 15الصورة األنشطة، الوثيقة   71
 .0119أبريل  1
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يقدر الطالب على ربدث باللغة االقبليزية  كاللغة العربية  (0
 فعاليا.

ر على يقدر الطالب على قراءة القرآف فصيحا كدقيقا كيقد (3
 حفظ السور من القرآف كما ُب السور القصَتة.

 ميارس الطالب على أداء صالة الضحى كالصالة اعبماعة.  (7

أف يفوز الطالب ُب اؼبسابقات كاألكؼببية ُب مستول  (5
 اؼبنطيقي كالوطٍت.

  71يقدر الطالب على قراءة الكتب اؼبعينة صحيحة كدقيقة. (6

فصل تعليم اللغة العربية  في  المناىج: الثانيالمطلب 
فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية تدريب التفوق 

 فونوروجو 3الحكومية 
ُب اغبقيقة، ال خيتلف تعليم اللغة العربية ُب فصل 
تدريب التفوؽ بالفصوؿ العادية، فهو بتطبيق اؼبنهج 

. كلكن يوجد اإلضافات ُب ىيكاؿ فصل تدريب 0113

                                                 
فونوركغو،  3الربنامج فصل تدريب التفوؽ َب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية   71

 .0119أبريل  6، فونوركغو، 5الوثيقة 
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زة النسبية( يّ ممن ناحية الكمية )اؼبالتفوؽ )التمييزات(، إما 
زة التنافسية(. فإف تعليم اللغة يّ مكمن ناحية النوعية )اؼب

العربية ُب فصل تدريب التفوؽ ثالث حصص الدراسية 
 كحصتُت مسائيا ُب كل األشبوع. 

فصل تعليم اللغة العربية  في  طرق: ثالثالمطلب ال
 فى المدرسة المتوسطة اإلسالميةتدريب التفوق 

 فونوروجو 3الحكومية 
دـ ُب تعليم اللغة العربية خج التعليم اؼبستذ كمن النمو 

 3ُب فصل تدريب التفوؽ اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
بًتكيز على مدخل التعلم الفعايل اؼبوجهة  فونوركجو

للطالب. كُب ىذا اؼبدخل، يكوف الطالب فبثلُت الناشطُت 
الذين يبنوف اؼبعارؼ بكل إمكاناىهم. كأما دكر اؼبعلمُت 
فيو كاؼبيسرين، كالوسيطُت، كاحملركُت. فإهنم لن يسامهوا  
كموضوعي التعليم، بل كشريكي التعلم عند الطالب. 

رائق اؼبستخدمة فيها: التعلم اإلكتشاُب كمن بعض الط
(discovery learning التعلم من األقراف، حل ،)
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 problem basedاؼبشكالت، التعلم القائم حبل اؼبشكالت )

learning .كما أشبو ذلك ،) 
ج التعليم اؼبستخدـ ُب فصل تدريب ذ ككاف منو 

التفوؽ ىو النمودج الذم يتوافق حباالت الطلبة. كفقا دبا 
الو السيد خالص زمران فوطرا كمدير فصل تدريب ق

 فبا يلى:  فونوركجو 3التفوؽ باؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
ج التعليم ُب فصل تدريب التفوؽ تسليما  ذ كُتسّلم منو 

كافا إىل اؼبعلمُت، ألهنم الذين عرفوا كفهموا حالة 
الطالب فيو. كأما اؼبدير كأعضاء مدبرم فصل 

بتوفَت االمكانات اؼبادية  تدريب التفوؽ قاموا
الداعمة مثل غرفة الدراسة اؼبكيفة، كالشاشة، 
كاالنًتنات، كاؼبكتبة، كترخيص اغبمل الكمبيوتر، 

كـبترب اللغة   (Pojok Buku References)اؼبكتبة
اؼبكيفة. كىناؾ الربنامج الداعمة من مدبرم فصل 
تدريب التفوؽ بإعطاء اؽبدية للفائزين بكاؿ مادة من 

  70واد الدراسية كل شهر.اؼب

                                                 
 اؼبرجع نفسو. 70
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كتعزيز ىذا البياف دبا قالو األستاذة أكليس سعادة كمدّرسة 
ج التعلم ذ منو  اللغة العربية ُب فصل تدريب التفوؽ، أفّ 

اؼبستخدـ فيو بضبط حالة الطلبة. كما العادة، استخدـ 
ج التعليم ُب فصل تدريب التفوؽ العرض التقدميي ذ منو 
(power point كوسائل ) التعليمية. كبالنسبة إىل اؼبواد

الدراسية الصعبة، يُطلب الطلبة بالقراءة ٍب الشرح من 
اؼبدرسُت. كأما اؼبواد الدراسية اؼبتواضعة، يطلب من 
الطالب أف يكونوا مستقلُت، كأف يبحثوا اؼبعلومات 
بأنفسهم، كلن يفسركا كثَتة باؼبدرسُت، كأف يالحظ اؼبدرس 

ك الشرح أك االصالح فيقـو فيو، فإف كجد اؼبشكالت أ
اؼبدرس بتوضيحو، كتكوين اؼبشاركة، أك أنظمة العركض 
التقدميية، حبيث لكل اؼبشاركة مسؤكلية من األسئلة 
كاألسالب اؼبستخدمة. كمن اؼبهم أف يسرع عملية التعليم 

 73من أف يشعر الطالب باؼبلل إف كاف سَته بطينا.

                                                 
73

 5، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 3، اؼبقابلة أكليس سعادة 
 .0119أبريل 
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ب التفوؽ، إف ُب تعليم اللغة العربية ُب فصل تدري
استخدـ اؼبدرس اللغة العربية للتحدث كالتواصل فيو. فإف 
كجد الغموض عند الطالب عما شرح اؼبدرس، قاـ اؼبدرس 

جل الفهم على اؼبواد بالتفتيش أك بإعطاء التعليقات أل
اؼبقصودة. كلن يستخدـ اؼبدرس اللغة العربية فحسب، بل 

ُب تقدمي  باللغة االندكنيسا أيضا، من أف يسهلو اؼبدرس
  77اؼبواد الدراسية كشرحها، كأف يسهل الطالب ُب فهمها.

كزعم الطالب بالسركر إف كاف تعليم اللغة العربية ُب 
فصلهم باستخداـ طرائق اللعب اللغوم فبا يدعمهم 

  75بالفعاؿ كاؽبماسة ُب تعّلمهم.
كمن أنظمة فصل تدريب التفوؽ باؼبدرسة اؼبتوسطة 

 فبا يلى: نوركجوفو  3اإلسالمية اغبكومية 
 (Full Day School) اليومي الكامل مدرسة .1

                                                 
 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 1األنشطة تعليم اللغة العربية، اؼبالحظة  77

 .0119أبريل  5، فونوركغو

 5، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 3، اؼبقابلة أكليس سعادة 75
 .0119أبريل 
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استخدـ فصل تدريب التفوؽ باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
م الطالب . تعلّ Full Day School فونوركجو 3اغبكومية 

ُب اؼبدرسة خالؿ شبان ساعات )من الساعة السادسة ك 
طبسُت صباحا إىل الساعة الثالثة كالنصف مساء(، يشتمل 

الة الضحى كالصالة الظهر كالتناكؿ فيو الراحة كالصّ 
  76الغداء.

 . نظاـ الفصل الصغَت0

حيدد النظاـ الفصل الصغَت باؼبدرسة اؼبتوسطة 
ؾبموعة الطلبة بالثاىن  فونوركجو 3اإلسالمية اغبكومية 

كعشرين طالبا ُب فصل كاحد. كيقصد هبذا النظاـ 
ليل أف يسهل لتحسُت عملية التعليم من حيث عددىم الق

تطوير ذكاء الطالب كإبداعهم كأخالقهم بشكل دقيق 
كموجو. جبانب ذلك، يرجى من ىذا النظاـ أف يثَت انتباه 
اؼبعلم ألمناط تعلم الطالب فعاليا كاقتنائيا، على سبيل 

                                                 
أبريل  7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 7خالص، اؼبقابلة  76

0119. 
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اؼبثاؿ بالقياـ على اؼبدخل الشخصي، الذم حيًـت الطالب  
 كأفراد ـبتلفة بعضهم البعض. 

 اػبارجية نشطة نظاـ األ .3

سوؼ حيصل االنشطة اػبارجية فوائد ـبتلفة. من 
إضافة إىل ذبارب جديدة، ربفيز الشجاعة، البناء على 
العملي اعبماعى، التواصل الفعاؿ بُت كاحد مع األخرل، 
القياـ بالعمل اؼبعُت باغباالت كالظركؼ، الفهم بأم اؼبزايا 

إىل  أك العيوب ُب نفسو كنفوس اآلخرين، كميكن أف يؤدم
االحًتاـ اؼبتبادؿ ُب كل قرار. إضافة إىل ذلك، يهدؼ 

نشطة اػبارجية حملاكلة تشجيع تفكَت األفراد منهجيا األ
 كنظاميا.

 نظاـ التعلم باألقراف .7
يقصد استخداـ ىذا النظاـ من حيث شعور 

صدقاء أفضل من التعلم باؼبعلمُت الطالب بأف التعلم باأل
ا النظاـ يُقاـ بالطالب ُب بعض األحياف. فإمنا تطبيق ىذ

الذين لديهم القدرات ُب التعلم ألجل تدريب الطالب 
بالقدرات أقل منهم. لذا، من اؼبمكن أف يكوف فعاليا إف 
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قسم الطالب إىل فرؽ التعلم. كل فرقة يشتمل بأربعة إىل 
طبسة طالبا. كيتضنم اؼبظهر اغبقيقق من ىذا النظاـ 

ُب الفصل. كيتم  بشكل حلقات دراسية صغَتة اؼبستخدمة
إعطاء كل فرقة من الفرؽ موضع الدراسة اؼبعينة، ٍب صناعة 
كرقة العمل كتقدميها أماـ الفصل. كل اؼبشاركُت من رئيس 
اجمللس، كاؼبختلط، كالكاتب، ك شاركي اغبلقة كلهم من 
الطالب. كأما دكر اؼبعلم كمراقب الذم يقـو 

 باالستنتاجات كالتصحيحات إف كجد األخطأت. 

من أجل إنشاء جو التعليمي التفضية الذم حيفز ك 
االقباز، فيختلف تصميم فصل تدريب التفوؽ اؼبدرسة 

بتصميم الفصوؿ  فونوركجو 3اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
العادية. منها تصميم الفصل ليكوف غرفة مغطاة بالسجاد، 
كتصميم اؼبقاعد الدراسية اؼبتنوعة )مقعد كاحد لطالب 

 Pojok Bukuاشات كنظامو الصوٌب، كاؼبكتبة كاحد(، كالش

Reference  الذم خيزف الكتب لدعم عملية التعلم عند
الطالب كما معجم اللغة العربية كاالقبليزية، كتب الدراسي 
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االقبليزم كالعريب، كغَتىا من الكتب الداعمة األخرل. 
 77كالصورة األنشطة.

فصل تعليم اللغة العربية  في  مواد: رابعالمطلب ال
فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية تدريب التفوق 

 فونوروجو 3الحكومية 
ككاف الكتاب اؼبستخدـ ُب تعليم اللغة العربية ىو  

، 0113كتاب دركس اللغة العربية باؼبدخل العلمي ؼبنهج 
 English And ككرقة عملية الطلبة، كالكتاب الدعامة "

Arabic Lessons " اؼبخصصة لطلبة فصل تدريب التفوؽ
اؼبؤلف بفريق اللغة عند فصل تدريب التفوؽ. كإمنا 
استخداـ ذالك الكتب ليس لوقت كاحد فإنو منفرؽ 

ككرقة عملية  0113بينهما. إف الكتاب اللغة العربية دبنهج 
 English Andالطلبة استخدـ ُب الصباح كأما الكتاب 

Arabic Lessons 78ء.استخدمو ُب اؼبسا 
                                                 

 1، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 8الصورة األنشطة، الوثيقة  77
 .0119أبريل 

أبريل  7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 0خالص، اؼبقابلة  78
0119. 
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فصل تعليم اللغة العربية  في  تقويم: خامسالمطلب ال
فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية تدريب التفوق 

 فونوروجو 3الحكومية 
إف التقومي َب اللغة العربية َب فصل تدريب التفوؽ دبدرسة 

فونوركعو على صورة  0اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
االختبار مقدارا االمتحاف الشفوم كالتحريرم. كيكوف 

ؼبعرفة كفاءة الطالب َب مهارة اللغويات باللغة العربية. إذ 
يوعد االختبار النهائي لكل اؼبستوم. أم أف االختبار 
مفتاح للوصوؿ إىل اؼبستوم بعده. كأصبح ىذا االختبار 
مهّم للطالب خاصة لطالب بفصل تدريب التفوؽ، ألف 

ب كاالختبار االختبار ىو نوع من اختبار كفاءة الطال
ؼبعرفة كفاءة الطالب َب مهارة اللغويات باستخداـ اللغة 

 79العربية الصحيحة.
كإذا مل يكمل الطالب َب االختبار الشفهي كالتحريرم، 
فيمكن عليو أف يشًتؾ َب ربسُت االختبار. كجيرم 

                                                 
أبريل  7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 11خالص، اؼبقابلة  79

0119. 
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التحسُت حسب اؼبؤشرات اػباصة أم اؼبؤشرات اليت مل 
قة لتحسُت االختبار ىو ينجحها الطالب فيها. كأما الطري

 باشًتاؾ إعادة االختبار أك دبعاعبة الواجبة اؼبنزلية. 
كبنسبة إىل الطريقة لتنفيذ االختبار فأف األىداؼ من إجياد 
ىذا االختبار ىو ؼبعرفة براعة اؼبواد كتعويد الطالب كبو 
اللغة العربية خاصة َب احملادثة باستخداـ اللغة العربية. كقبل 

ب َب االختبار الشفهي فعلى الطالب إشًتاؾ الطال
االستعداد بالتعلم اعبّيد كبو اؼبؤشرات اػباصة اليت أخربىم 
اؼبعلم قبل إجياد االختبار. كأما الطريقة لتنفيذ االختبار ىو 
تقدـ ثالثة حىت طبسة الطالب إىل اؼبعّلم، يليو سأؿ اؼبعّلم 
إىل الطالب عن األسئلة شفهيا كعلى الطالب أف جييب 

 فهيا كذلك. ش
: برنامج لتعليم اللغة العربية  في سادسالمطلب ال

فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية تدريب التفوق فصل 
 فونوروجو 3الحكومية 

 English And  Arabic Lessonإصدار الكتاب  (1
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ف ىذا الكتاب بفرقة اللغة من فصل تدريب التفوؽ ألّ 
. حيتول فيو فونوركجو 3اغبكومية  اؼبتوسطةاؼبدرسة 

مادتُت، مها اللغة العربية كاللغة االقبليزية. نشر ىذا الكتاب 
، كلو رقم الكتاب القياسي 0117باجملاىد فريس عاـ 

 الدكيل. 
كمن ؿبتول اؼبواد الدراسية العربية ؽبذا الكتاب: اؼبطالعة، 
القواعد، اػبطابة، احملادثة، اؼبفردات، الرسالة، كأنواع 

 51.كتابكالصورة ال 51اػبط.
كاستخدـ ىذا الكتاب خاصة لطلبة فصل تدريب التفوؽ، 

 ُب اغبصة اإلضافية فهو ُب اؼبساء.
  (Arabic Club) منظمة العربية (0

إف منظمة العربية ىي الفرقة أك اؼبشاركة من طلبة 
فصل تدريب االتفوؽ. كقاـ ىذا اؼبنظمة ربت إشراؼ معلم 

 :اللغة العربية. كأنشطة ىذا اؼبنظمة فبا يلى
                                                 

أبريل  7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 6خالص، اؼبقابلة  51
0119. 

 1، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 7الصورة الكتاب، الوثيقة  51
 .0119أبريل 
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 .احملادثة( أ

 53كالصورة األنشطة. 50اػبطابة.( ب

 ختيار الطالبا (3

كاف الطالب الذين يدخلوف نظاـ الفصل تدريب 
، من 0119-0118التفوؽ، اػباص َب العاـ الدراسى 

خالؿ اختيار دقيق. كإمنا االختيار فيو حيتمل على اختبار 
اللغة االقبليزية، كاختبار اللغة العربية، كفبارسة الصالة، 
القراءة ككتابة القرآف، رسالة نتائج االمتحانات الوطنية، 
كاختبار التحصيل. ككاف النتيجة األقل ُب رسالة نتائج 

ختبار التحصيل األقل ا، ك 11،05االمتحانات الوطنية 
 ، كمن الفائزين اػبامس أك قبلها من اؼبدرسة السابقة. 71
 مؤىالت اؼبعلمُت أك اؼبيسرين (7

                                                 
أبريل  7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 7خالص، اؼبقابلة  50

0119. 

 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 9الوثيقة  ،منظمة العربيةالصورة األنشطة  53
 .0119أبريل  6، فونوركغو
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دكف ليصبحوا مدرسي فصل إمنا اؼبعلموف اؼبستع
تدريب التفوؽ ىم اؼبدرسوف الذين لديهم الدكافع القوية 
لتطوير إمكانات الطالب، كالشخصية النبيلة القادرة على 
أف يكونوا أسوة حسنة للطالب، كإتقاف اؼبواد الدراسية 
كطرئق التدريس اؼبتنوعة، كالقدرة على تشغيل أجهزة 

ىن كاالنضباط، الكمبيوتر كاإلنًتنت، كمنفتح الذ
كاالستمرارية ُب تطوير األنفس حىت يكوف لديهم الكفاءة 

 اؼبثلى. 
 (Arabic Day)يـو العريب  (5

يقصد عملية يـو العريب خاصة لفصل تدريب اللغة 
العربية ؼبمارسة كإتقاف مهارة الكالـ العربية عند الطالب. 
يلـز على الطالب باستخداـ اللغة العربية َب اليـو اؼبعُت 

 57و ُب يـو اعبمعة كيـو اإلقبليزم ُب يـو السبت.فه
 55كالصورة األنشطة.

                                                 
أبريل  7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 8خالص، اؼبقابلة  57

0119. 

 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 11الصورة األنشطة يـو العريب، الوثيقة  55
 .0119أبريل  6، فونوركغو
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  (Arabic Camp )اؼبخيم العريب (6

ُب خيّصص فهي  ،سنةال كلّ يقـو ىذا النشاط مرة  
بوع ُب معهد الرسالة سالصف الثامن. كأجريت ؼبدة أ

. كأرشد كل النشاط من فونوركجوالعصرم اؼبربمج العاؼبي 
الربنامج باألستاذات ُب ذلك اؼبعهد. كأما األنشطة ُب ىذا 

 األىداؼ من اؼبخيم العريب فبا يلى:

 .تدريب استقالؿ الطالب ُب بيئة اؼبعهد( أ

 .اتقاف اللغة العربية أحسن فبا قبل( ب

 .فبارسة الطالب ُب مهارة الكالـ العربية( ج

 56فبارسة مهارة الكتابة العربية كاؼبهارات األخرل.( د
 57كالصورة األنشطة.

  

                                                 
أبريل  7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 9خالص، اؼبقابلة  56

0119. 

 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 11الصورة األنشطة اؼبخيم العريب، الوثيقة  57
 .0119أبريل  6، فونوركغو
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 الباب الرابع
المدرسة  تحليل تعليم الّلغة العربية في فصل الثنائية اللغوية في

وفي فصل تدريب التفوق  فونوروجو 2المتوسطة الحكومية 
(Kelas Bina Prestasi)  3في المدرسة المتوسطة الحكومية 

 فونوروجو
 

في فصل الثنائية المبحث األول: تحليل تعليم اللغة العربية 
 فونوروجو 2المدرسة المتوسطة الحكومية  اللغوية في

 أىداؼ تعليم اللغة العربية .1
فصل الثنائية  كحيتوم أىداؼ تعليم اللغة العربية

على تنمية   :وجفونورك  0 باؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اللغوية
كفاءة لغة الطالب َب مهارة اللغة األربعة، اإلؼباـ بعناصر 

كاؼبعرفة على ثقافة العربية، كالتعويد على الكالـ  اللغة العربية،
  .باستخداـ اللغة العربية

باؼبدرسة  اللغويةبنظر إىل أىداؼ ُب فصل الثنائية 
مطابقا ُب حبث السابق  وجفونورك  0 اؼبتوسطة اغبكومية

ذكر ُب األكؿ، على الرغم من عدـ كجود كلو، إال أف اؼب



152 

 

مستول النجاح ُب ربقيق األىداؼ أثبت قباحو من نتائج 
البحث ُب مهارة الكالـ جيد. يقدر الطالب على فهم 
اؼبسموع من كالـ األستاذ ُب التعليم كيقدر الطالب على 

 .بالصحيح مدرسوالكتابة من السمع 
 اؼبناىج تعليم اللغة العربية .0

نفذ تعليم اللغة العربية ُب فصل الثنائية اللغوية 
. إذ أّكد ىذا اؼبنهج 0113باستخداـ اؼبنهج الّدراسي 

الدراسي على التوازف بُت اؼبوقف أك السلوؾ كاؼبعرفة 
 ُب فصل الثنائية اللغوية اؼبنهج الّدراسيكأما  كالكفاءة.

 مناسبة باؼبنهج اؼبدرسة اؼبرحلة اؼبتوسطة.
مهارة اللغة العربية َب اؼبدرسة اؼبتوسطة  عملية تعليم
خاصة لفصل الثنائية  فونوركجو 0 اإلسالمية اغبكومية

 اللغوية إىل نوعُت، مها كما يلي:
عملية التعليم داخل الفصل الدراسي )األنشطة . أ

األكادمية(، أم تنفيذ عملية تعليم مهارة اللغة العربية 
إىل  16.75داخل الفصل الدراسي مند ساعة 

. كلكن تنقسم الفرصة الدراسية إىل عدة 17.35
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اؼبواد الدراسي اؼبختلفة، كبنسبة إىل الفرصة اػباصة 
لتعيلم مهارة اللغة العربية ضيقة. إذ َب النهاية يكوف 
مفمـو الطالب كبو اغبوار باستخداـ اللغة العربية 
ضعيفة، كمل يقدر الطالب أف يقـو باحملادثة اليومية 

 عربية اعبّيدة.باستخداـ اللغة ال

األنشطة اللغوية خارج الفصل الدراسي )األنشطة غَت . ب
األكادمية(، أم األنشطة اللغوية النافذة خارج 
الفصل الّدراسي إضافية للطالب َب اؼبدرسة اؼبتوسطة 

فونوركجو خاصة لفصل  0اإلسالمية اغبكومية 
الثنائية اللغوية. كأصبحت ىذه األنشطة استمرارية من 

الثنائية اللغوية، ألّف األىداؼ من إجياد تنفيذ فصل 
ىذا الفصل ىو إؼباـ الطالب كبو اؼبهارة اللغوية 
األربعة، خاصة َب مهارة الكالـ حىت يستوعب 
الطالب على استخداـ اللغة العربية َب احملادثة 
اليومية. تتكوف األنشطة اللغوية من شبانية الربامج، 



154 

 

لغة  كتعّد َب أكقات ـبصوصة لتطوير كفاءة
 1الطالب.

 طرؽ تعليم اللغة العربية .3

استخداـ طرؽ التعليم أك اسًتاتيجية التعليم غَت 
اؼبناسب دبا كتب َب إعداد التدريس كيؤدم ىذا الواقع إىل 

كأما طرؽ التعليم . عدـ اغبماسة من جانب الطالب
اؼبستخدمة باؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية فونوركغو تركز َب 

إذ  .0113اؼبنهج الدراسي  ُب اعباريةتطبيق طرؽ التعليم 
  .0113تشمل الطرؽ كما ىي َب اؼبنهج الدراسي 

كمن البحث، استخداـ طريقة التعليم اللغة العربية ُب 
َب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  الثنائية اللغويةفصل 

مطابقا بالنظرية، استخداـ طريقة اإلنتقائية فونوركجو  0
ليم ألف لكل مادة اللغة العربية تقسم من مناسبة عند التع

اؼبهارات كال يستطيع اؼبعلم أف يستخدـ بالطريقة مساكية ُب 

                                                 
1
مارس  31، فونوركغو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 15سييت، اؼبقابلة  

0119. 
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كىذه الطريقة فعالة لسهولة فهم الطالب  .تعليم اللغة العربية
 .كطريقة اإلنقائية ال جيعل الطالب بالشائم

 اؼبواد تعليم اللغة العربية .7

ؼبتوسطة ذبمع ُب مادة تعليم اللغة العربية ُب مستول ا
فصل مادة كاحدة يعٌت اللغة العربية كالكتاب اؼبستخدـ ُب 

و جفونورك   0 باؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية الثنائية اللغوية
 .مطابقا بالنظاـ اغبكومية اؼبوجودة

باؼبدرسة  فصل الثنائية اللغوية الكتاب اؼبستخدـ
ة على و ىو كتاب اللغة العربيجفونورك   0 اؼبتوسطة اغبكومية

كزارة الشؤكف الدينية  من قبل 0113أساس اؼبنهج الدراسي
استخداـ مصادر التعليم اؼبمل يؤدم إىل قلة ك  .إندكنيسيا

 0معارؼ الطالب.

 تقييم تعليم اللغة العربية  .5

مل يكوف عملية تنفيذ التقومي ؼبادة اللغة العربية 
"، إذ communicative approachيستخدـ اؼبدخل االتصايل "

                                                 
0
مارس  31، وجفونورك  0اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 17سييت، اؼبقابلة  

0119. 
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يصور عملية تنفيذ تقومي اللغة العربية كما يطلب بو اؼبثالية مل 
من معّلم اللغة العربية بصورة العامة. كجبانب ذلك، يظهر 
اإلبػهاـ بُت اؼبواد الدراسي ك اؼبؤشرات للتقومي، كمن ٍب يظهر 
اإلبػهاـ بُت اؼبواد الدراسي كمضموف اؼبواد َب أسئلة التقومي، 

قومي َب اؼبدارس ألجل تقومي قباح ألف األىداؼ من تنفيذ الت
الطالب َب عملية التعليم فحسب كال يهدؼ التعليم ؼبعرفة 
قوة كينونة الطالب أك قوة فهم الطالب كبو اؼبواد اؼبدركس 
َب الفصل الدراسي أك خارج الفصل. كمن ٍب، يظهر 
األىداؼ من تنفيذ تقومي اللغة العربية مع تقّدـ التقومي ؼبعرفة  

 ب َب قواعد النحو كعناصر اللغة فحكفاءة الطال

سب، دكف تقّوـ الكفاءة َب اؼبهارة اللغوية األربعة. 
كالبد أف يغَّت اؼبعّلم كبو ىذه العادة، ألف األىداؼ من تقومي 
اللغة العربية خاصة ؼبستوم اؼبتوسطة ليس لتقّوـ كفاءة 
الطالب بالعلـو اللغوية فحسب، بل لتعويد الطالب كبو 

لغة العربية كآلة االتصاؿ أم استخداـ اللغة استخداـ ال
العربية َب احملادثة اليومية، كيليو لتعويد الطالب كبو اؼبهارة 
االتصالية بصورة الكالـ كالكتابة كما ىى َب مهارة اللغة 
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األربعة. باإلضافة إىل ذلك، أف يكوف تنفيذ تقومي اللغة 
م جانب اؼبعرُب العربية تقـو اعبوانب الكلية َب اللغة العربية أ

 3كالعاطفى كاغبركي.
كبنسبة إىل ما علمت الباحثة من البيانات السابقة، 
فآرت الباحثة أف اؼبعلم باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

يستعّد تعليم اللغة العربية بأحسن ما  فونوركجو 0اغبكومية 
ميكن. بدأ تعليم اللغة العربية بالتخطيط الكامل أم كتابة 

م اعبّيد ٍب تقدميو إىل كزارة الشؤكف الدينية ليفتش إعداد التعلي
كل ما كتب اؼبعلم َب إعداد التعليم. كجبانب ذلك، البد 
على اؼبعلم أف يكتب األشياء اؼبتعلقة بتنفيذ تعليم اللغة 
العربية َب إعداد التعليم، أم البد أف يكتب أىداؼ التعليم 

لتقومي حسب كمؤاشرة التعليم َب إعداد، كيليو تعيُت نوع ا
 أىداؼ التعليم اؼبكتوبة.

مها ُب فصل الثنائية اللغوية إمنا التقوميات اؼبستخدمة 
، أف التقومي التقييم الشفوم كالتقييم التحريرم.  كمن اؼبعلـو

                                                 
3
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ( طريقة تعليم اللغة

ربيةعال ),(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 284. 
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ىو الدكر اآلخَت من عملية التعليم، كلكن حيتاج التقومي إىل 
 التخطيط اؼبطبوخ لعدة األسباب التالية:

 قومي حسب تطوير أىداؼ التعليم،زبطيط تنفيذ الت.أ 

أصبح التخطيط لتنفيذ التقومي آلة لتفتيش أىداؼ التعليم .ب 
 حسب التخطيط اؼبوجود َب إعداد التعليم،

أصبح التخطيط لتنفيذ التقومي دليال على عملية التعليم .ج 
 حسب إعداد التعليم،

يدؿ التخطيط لتنفيذ التقومي أنواع الصعوبة كالسهولة َب .د 
 التعليم.عملية 

كنظرا إىل أنواع الربامج دبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  
الكثيفة، فيكوف تنفيذ عملية التقومي  فونوركجو 0اغبكومية 

موسوس كمنزعج. إذ يؤدم ىذه اغبالة إىل تأخر استعداد 
الطالب عند عملية التعلم كاستعداد التقومي. كيليو يؤدم ىذه 
األسباب إىل عدـ نتائج الطالب اؼبمتازة كمل يصيل النتائج 

 إىل حّد األقصي.

 الداعمة . الربنامج6
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فصل الثنائية اللغوية ُب لتعليم الداعمة ل الربنامجكمن 
صدكر كتاب  فبا يلى: فونوركجو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 

اؼبفردات، حفظ اؼبفردات مرة ُب االسبوعُت، سالمة قرباف، مسابقة 
مهارة اللغوية، مغامرة اللغة، أسبوع العريب، تدريبات اللغة العربية 

 .فرداتؼبدرسي العلـو الدينية، كاعبدار اإلعالمي للم
في فصل المبحث الثاني: تحليل واقع تعليم اللغة العربية 

في المدرسة المتوسطة  (Kelas Bina Prestasi)تدريب التفوق 
 فونوروجو 3الحكومية 

إف منهج فصل تدريب التوقيف ىو منهج ـبصص 
للطالب احملتملُت الذين لديهم اؼبواىب كاالىتمامات 
كإرادات التعليمي اؼبثايل كالعايل كإرشادات عالية للدراسة 
كمواصلة التعليم األعلى. كإف لفصل تدريب التوقيف فبيزات 
من الفصوؿ العادية األخرل، منها التمييز ُب ؾباؿ 

أكقات التعلم كؿبتول الدراسى كمدخل التعليم االمكانات ك 
 اؼبستخدـ باؼبعلمُت. 

 Kelasتعليم اللغة العربية ُب فصل تدريب التفوؽ )

Bina Prestasi)  فونوركجو 3ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية. 
 أىداؼ تعليم اللغة العربية .1
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 Kelasإمنا أىداؼ التعليم من فصل تدريب التفوؽ )

Bina Prestasi)  فونوركجو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية ُب :
تقدمي اغبدمات اػباصة للطالب الذين لديهم اؼبواىب 
كاالىتمامات كاالمكانات العالية للتعلم مناسبة بقدرات 
الطالب عن طريق تنمية قدرات التفكَت مشوليا كابتكاريا 
كإبداعيا كتنمية مهارات الطالب ُب اللغة العربية، كالقراءة، 

لقرآف الكرمي، فبارسة الطالب بأداء صالة الضحى كربفيظ ا
كالصالة اعبماعة، كالتدريب كإعداد الطالب ؼبشاركة 

 األكؼببياد منطقيا أـ كطنيا.
بناء على نتائج البحث، ظهر بأف أىداؼ تعليم 
اللغة العربية بًتكيز اؼبواىب كاالىتمامات كاإلمكانات العالية 

ط بأف أىداؼ التعليم كقدرات التفكَت عند الطالب. فاستنب
قد سارت سَتا حسنا مستدال بالتواصل األفضل للطالب 
باللغة العربية، كتسهيل الطالب ُب قراءة كحفظ القرآف 

 الكرمي. 
كما ذكر فيما سبق، فإف األىداؼ اؼبرجوة ىي قدرة 
الطالب على التواصل باللغة العربية فعاليا، كالقدرة على قراءة 
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فظ السور اؼبعينة كالسور القصَتة القرآف فصيحا كدقيقا كح
ُب القرآف الكرمي، كمتعود على أداء صالة الضحى كالصالة 
اعبماعة، كيفوز األكؼببياد كاؼبسابقات منطقيا أـ كطنيا، 

 كالقدرة على قراءة الكتب اؼبعينة صحيحا كدقيقا.
بناء على نتائج ىذا البحث، ظهر بأف األىداؼ 

العربية قد سارت سَتا حسنا. مدلوؿ اؼبرجوة ُب تعليم اللغة 
العريب ُب فصل  خيمةبوجود الربنامج مثل اليومي العريب ك 

تدريب التفوؽ. فإمنا بوجودمها، يقدر الطالب على التواصل 
مع اآلخرين باللغة العربية فعاليا، إما بأصدقائهم ككذلك 

 معلمهم اللغة العربية. 
للغة العربية إمنا مقياس النجاح عند الطالب ُب تعليم ا

ىو معايَت اكتماؿ  فونوركجو 3باؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 
. فيقدر الطالب على 81اغبد األدىن لدرس اللغة العربية 

فبارسة اللغة العربية إما ُب غرفة الفصل أـ غَتىا، كيتواصل 
صبيع الطالب فعاليا باللغة العربية شفهيا كربريريا باؼبعلم أـ 

 بزمالءىم ُب فصل تدريب التوقيف. 
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عند نجاح بناء على نتائج ىذا البحث بأف مقياس ال
ميكن مالحظة الطالب ُب تعليم اللغة العربية يقاؿ ناجحا. 

ذلك من خالؿ نتائج درجات صبيع الطالب ُب تقييم هناية 
 81الفصل الدراسي بطريق اغبصوؿ على درجات أعلى من 

ُب اؼبواد اللغة العربية. كبالنسبة ؼبهارات اللغة العربية اليت 
فوؽ، فسوؼ حصل عليها الطالب ُب فصل تدريب الت
 .يستمركف ُب الزيادة إىل جانب مستول الفصل

 تعليم اللغة العربيةاؼبناىج  .0

تعليم اللغة العربية ُب فصل تدريب ، فهو بتطبيق 
. كيوجد اإلضافات ُب ىيكاؿ فصل تدريب 0113اؼبنهج 

التفوؽ )التمييزات(، إما من ناحية الكمية )اؼبمّيزة النسبية( 
زة التنافسية(. فإف تعليم اللغة العربية كمن ناحية النوعية )اؼبميّ 

ُب فصل تدريب التفوؽ ثالث حصص الدراسية كحصتُت 
 بوع. سمسائيا ُب كل األ

ُب فصل الثنائية  اؼبنهج الّدراسيكبنسبة إىل البحث 
كلزيادة مناسبة باؼبنهج اؼبدرسة اؼبرحلة اؼبتوسطة.  اللغوية

يزيد كال  ىيكاؿ اؼبنهج من اؼبدير فصل تدريب التفوؽ كال
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، كىذا  0113ينقص الكفاءة األساسية منهج الدراسي 
يؤدم إىل برنامج اللغوية كالدينية كالعلمية ُب فصل تدريب 

 التفوؽ. 
 طرؽ التعليم .3

كمن طرؽ التعليم اؼبستخدـ ُب تعليم اللغة العربية ُب 
بًتكيز على مدخل التعلم الفعايل اؼبوجو فصل تدريب التفوؽ 
ؼبدخل، يكوف الطالب فبثلُت الناشطُت للطالب. كُب ىذا ا

الذين يبنوف اؼبعارؼ بكل إمكاناهتهم. كأما دكر اؼبعلمُت فيو  
كاؼبيسرين، كالوسيطُت، كاحملركُت. فإهنم لن يسامهوا  
كموضوعي التعليم، بل كشريكي التعلم عند الطالب. كمن 

 discoveryبعض الطرائق اؼبستخدمة فيها: التعلم اإلكتشاُب )

learning التعلم من األقراف، حل اؼبشكالت، التعلم القائم ،)
(، كما أشبو problem based learningحبل اؼبشكالت )

 ذلك.

بناء على نتائج البحث ظهر بأف طرؽ اؼبدخل اؼبوجو 
للطالب يستنبط بطريقة التعليم الدقيقة. كميكن مالجظتها 
من فعاؿ الطالب عندما التواصل باآلخرين. كميكن يقاؿ بأف 
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ىو فصل تدريب التفوؽ تطبيق طرؽ تعليم اللغة العربية ُب 
 . النتقائيةا الطريق الطرؽ اؼبختلطة/

لتعليم فيو بنظاـ الفصل الصغَت كنظاـ نظاـ ا استخدـ
التعلم باألقراف. كيقصد بنظاـ الفصل الصغَت لتحديد 
ؾبموعة الطالب بالثان كعشرين طالبا ُب كل فصل. أما 
الغرض من ىذا النظاـ ىو لتحسُت عملية التعليم ألنو من 
اؼبتوقع أف يكوف من السهل تطوير ذكاء الطالب كإبداعهم 

كتوجيههم بعدد قليل من الطالب  كأخالقهم بشكل جيد
كأما نظاـ التعلم باألقراف ألف ُب بعض  .ُب فصل كاحد

األحياف يشعر الطالب بالتدريس األفضل بأقراهنم من قبل 
 معلمهم. 

فتطبيق ىذا النظاـ ىو أف الطالب الذين لديهم قدرة 
أكرب ُب التعليم سوؼ يعلموف الطالب اآلخرين الذين لديهم 

. لذلك سيكوف فعالية إذا قسم الطالب إىل قدرة أقل منهم
طالب.  5-7كتتكوف كل فرقة من  .بعض فرؽ الدراسة

يتضمن اؼبظهر اغبقيقي ؽبذا النظاـ ىو شكل حلقات دراسية 
بسيطة الىت ذُبرل ُب الفصل. كإعطاء كل فرقة من فرؽ 
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الدراسة الواجبات لدراسة اؼبواد اؼبعينة، كالتناكؿ على أكراؽ 
ميها أماـ الفصل. صبيع اؼبشاركُت من رئيس العمل، كتقد

اعبلسة، كاؼبتلقي، كاؼبدير، كالكاتبة كلهم من أعضاء الفصل 
)الطلبة(. كأما دكر اؼبعلم فيو فقط كمراقب الذم يقـو 

 باالستنتاجات كالتصحيحات إف كجد األخطأت. 
كاستنبط من ىذين نظامُت أف نظاـ التعليم هبا يقاؿ 

ـ الفصل الصغَت ميكن أف يثَت انتباه ناجحا. ظهر من أف نظا
على  اؼبعلم ألمناط تعلم الطالب بشكل فعاؿ كأقصى حد.

سبيل اؼبثاؿ، من خالؿ القياـ على اؼبدخل الفردم حىت حيًـت 
الطالب كأفراد خيتلفوف عن بعضهم البعض كالطالب الذين 
يتمتعوف بقدرات أكرب على التعلم سوؼ يعلموف الطالب 

 ديهم قدرة أقل.اآلخرين الذين ل
 اؼبواد تعليم اللغة العربية .7

ككاف الكتاب اؼبستخدـ ُب تعليم اللغة العربية ىو  
، 0113كتاب دركس اللغة العربية باؼبدخل العلمي ؼبنهج 

 English And Arabic ككرقة عملية الطلبة، كالكتاب الدعامة "

Lessons " اؼبخصصة لطلبة فصل تدريب التفوؽ اؼبؤلف بفريق



166 

 

اللغة عند فصل تدريب التفوؽ. كإمنا استخداـ ذالك الكتب 
ليس لوقت كاحد فإنو منفرؽ بينهما. إف الكتاب اللغة العربية 

ككرقة عملية الطلبة استخدـ ُب الصباح كأما  0113دبنهج 
  7استخدمو ُب اؼبساء. English And Arabic Lessonsالكتاب 

العربية باستخداـ كبنسبة إىل البحث اؼبواد تعليم اللغة 
فصل تدريب التفوؽ مناسبة بالنظاـ اؼبرحلة اؼبتوسطة ُب 

 إندكنيسيا كاستخداـ اؼبواد مناسبة جبزئو.

 تقييم التعليم  .5

مها ُب فصل تدريب التفوؽ إمنا التقوميات اؼبستخدمة 
التقييم الشفوم كالتقييم التحريرم. ىناؾ أربع مهارات اللغوية 

ن االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. ُب تعليم اللغة العربية م
لن  فونوركجو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية كُب تطبيقها ب

يقـو تلك اؼبهارات اللغوية كحده، كلكن يصَت مادة كاحدة 
  5فهي اللغة العربية.

                                                 
أبريل  7فونوركغو،  3، اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 0خالص، اؼبقابلة  7

0119. 

أبريل  7، فونوركغو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ، 11خالص، اؼبقابلة  5
0119. 



167 

 

إمنا إجراء التقييم الشفوم قبل االمتحاف التحريرم 
العادة يقدـ الذم يصبح نقطة تقييم الكالـ كاؼبفردات. كُب 

اؼبعلم تعليمات للطالب قبل االمتحاف الشفهي ، يقدـ 
اؼبعلم شبكة من األسئلة أك األكامر اليت سيتم تقدميها أثناء 

 .االمتحاف الشفهي
كأما إجراء التقييم التحريرم ُب هناية مناقشة كاحدة أك 
فصل كاحد. كُب العادة يتم إجراء اختبارات كتابية 

ضنا اختبارات كتابية ُب هناية الفصل )اختبارات يومية( كأي
الدراسي )هناية تقييم الفصل الدراسي( أك زيادة ُب مستول 
الدرجات. فإذ كجد الطالب الذين مل يصلوا إىل حد األدىن 
ؼبعايَت االكتماؿ، فهناؾ برنامج عالجي ؽبم، كإف مل يصلوا 
حد األدىن ؼبعايَت االكتماؿ فاستعدد على إعطاء اإلرشادات 

 صة. اػبا
بناءن على البحث اؼبذكور، كانت أنشطة التقييم متوافقة 
باإلجراءات كاؼبراحل اليت حددهتا اغبكومة كمناسبة بالتعليم 

 .اللغة العربية ؼبستول اؼبدارس اؼبتوسطة
 الداعمة الربنامج .6
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فصل تدريب التفوؽ الداعمة للتعليم ُب  الربنامجكمن 
(Kelas Bina Prestasi)  3ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 

 فبا يلى: فونوركجو
 .English And Arabic Lessonsإصدار الكتاب  (1
 .فرقة اللغة العربية  (0
 .مؤىالت اؼبعلمُت كاؼبيسرين (3
 .اختيار الطالب (7
 .اليـو العريب (5
 .اؼبخيم العريب (6

تعليم اللغة بين أوجو  التشابو واالختالف المبحث الثالث: 
المدرسة المتوسطة  الثنائية اللغوية فيالعربية في فصل 

في المدرسة  وفصل تدريب التفوق فونوروجو 2الحكومية 
 فونوروجو 3المتوسطة الحكومية 

تؤكد طريقة التعليم اؼبطبقة َب ىاتُت اؼبدرستُت  
اؼبدرسة اؼبتوسطة ك  فونوركجو 0ؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية )ا

على أسلوب التعلم النشط اؼبوجو  (فونوركجو 3اغبكومية 
للطالب. هبذا اؼبدخل، يصَت الطالب اؼبمثلُت النشطُت 
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الذين يبنوف اؼبعارؼ بكل إمكاناهتم. كأما دكر اؼبعلم العظيم 
فيو كمسهل كميسر ككسيط. فلم يقم اؼبعلم كموضوع 

 التعليم، كلكن كشريك التعلم عند الطالب. 
باحثة، ىناؾ من خالؿ النتائج اليت حصلت هبا ال

ؼبدرسة افصل ثنائية اللغة ببُت أكجو  التشابو كاالختالؼ 
ُب فصل تدريب التفوؽ ك  فونوركجو 0اؼبتوسطة اغبكومية 

 ، فهو فبا يلى:فونوركجو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 
الثنائية في تعليم اللغة العربية في فصل أوجو  التشابو  .1

 فونوروجو 2المدرسة المتوسطة الحكومية  اللغوية في
في المدرسة المتوسطة  وفي فصل تدريب التفوق

 .فونوروجو 3الحكومية 

اؼبدرسة  الثنائية اللغوية ُبُب فصل كاف اؼبنهج اؼبستخدـ .أ 
ُب  كُب فصل تدريب التفوؽ فونوركجو 0اؼبتوسطة اغبكومية 

 0113ىو اؼبنهج  فونوركجو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 
 بالنهج العلمي. 
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 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  الثنائية اللغوية ُبفصل تطبق .ب 
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  كُب فصل تدريب التفوؽ فونوركجو
 اليومي الكامل.  مدرسةنظاـ  فونوركجو 3اغبكومية 

ت استخدم، اػباص ُب تعليم اللغة العربية، التعليمُب ؾباؿ .ج 
ر بوزارة الشؤكف الدينية صبهورية اؼبواد الدراسي بالكتب اؼبنش

 .هزة بأكراؽ عمل الطالب كالكتاب اؼبصاحبإندكنيسيا، اجمل

اؼبدرسة  الثنائية اللغوية ُبفصل كاف تركيز تعليم اللغة العربية .د 
ُب  كُب فصل تدريب التفوؽ فونوركجو 0اؼبتوسطة اغبكومية 

بأربع مهارات، فهو  فونوركجو 3اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 
 االستماع، الكالـ، القرأة، كالكتابة. 

من أىداؼ تعليم اللغة العربية أف يتقن الطالب اؼبهارت .ق 
 اللغوية األربعة. 

اؼبهارت اللغوية األربعة مل يقم  ُب تعليم اللغة العربية،كاف .ك 
دبفردىم.  الف قد قاـ تلك اؼبهارات األربعة ُب مادة كاحدة 

اؼبدرسة  الثنائية اللغوية ُبالعربية. إما فصل  فهي تعليم اللغة
 كُب فصل تدريب التفوؽأـ  فونوركجو 0اؼبتوسطة اغبكومية 

 .فونوركجو 3ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 
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فصل اللغة العربية ُب  تعليمكاف طريقة التعليم اؼبطبقة ُب .ز 
 فونوركجو 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  الثنائية اللغوية ُب

 3ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  ل تدريب التفوؽفصك 
 . النتقائيةا طريقةباستخداـ طريقة ـبتلطة/  فونوركجو

 .مصممة اؼبناسبة بالظركؼ اؼبادية كالطالب

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  الثنائية اللغوية ُبفصل تطبق .ح 
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  فصل تدريب التفوؽك  فونوركجو

النظاـ الفصوؿ الصغَت من حيث  ركجوفونو  3اغبكومية 
 طالبا.  05الطالب لكل منو ال يزيد عن 

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  الثنائية اللغوية ُبفصل إمنا .ط 
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  فصل تدريب التفوؽك  فونوركجو

مثل متكامل بالوسائل االمكانات  فونوركجو 3اغبكومية 
اؼبكيف اؽبواء، كالشاشاة، كنظاـ الصوت، كالسبورة، ك 

لتخزين الكتب الداعمة ُب  (Pojok Buku Reference)اؼبكتبة 
عمليات تعليم الطالب مثل اؼبعاجم اإلقبليزية كالعربية 
كالكتب اؼبدرسية العربية كاإلقبليزية كغَتىا من الكتب 

 .الداعمة األخرل
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تُت اؼبدرستُت بنفس الطرؽ، ت أنشطة التقييم ُب ىااستخدم.م 
كىي أنشطة التقييم اليت قامت هبا اؼبعلم ُب تعلمهم 
باستخداـ عدة تقنيات تقييم، منها االختبارات الشفوية 
كاالختبارت التحريرية اليت أجريت لتحديد مدل اؼبعرفة 

 ميلكها الطالب. 

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  الثنائية اللغوية ُبفصل قاـ .ؾ 
ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  فصل تدريب التفوؽك  وفونوركج

بأنشطة الداعمة لتحسُت مهارات  فونوركجو 3اغبكومية 
اللغوية عند الطالب. كفبا يتعلق بالربامج الداعمة ُب ىاتُت 
اؼبدرستُت، من أف يكوف معادال أـ ـبتلفا، فإنو دليل على أف 

دة ىاتُت اؼبدرستُت قامت بتنفيذ اؼبنهج اؼبتفوقة لتحسُت جو 
 التعليم حىت يقدر الطالب على اتقاف اللغة العربية جيدا. 

الثنائية اللغوية اللغة العربية في فصل  تعليمفي االختالف  .2
فصل و  فونوروجو 2المدرسة المتوسطة الحكومية  في

 3في المدرسة المتوسطة الحكومية  تدريب التفوق
 .فونوروجو
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 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  الثنائية اللغوية ُبفصل ركز .أ 
على تركيج اللغة كوسيلة فعالية إلنتاج األجياؿ  فونوركجو

الذين يتقنوف اللغات. ككانت اللغة اؼبستخدمة ُب الفصل مها 
اللغة االقبليزية كاللغة العربية. إمنا ُب تعليم الرياضيات كاؼبواد 

ة، كأما الدراسية العامة األخرل يلـز باستخداـ اللغة االقبليزي
تعليم العلـو الدينية باستخداـ اللغة العربية كاالندكنيسية 
ككذلك صبيع اؼبواد اؼبستندة إىل تكنولوجيا اؼبعلومات. كيبدأ 

، مستمر 13،31إىل الساعة  6،31كقت التعلم من الساعة 
. كقبل الدرس الصباح، 15.31بالتعليم اؼبكثف إىل الساعة 

 . دقيقة 15بدأ حبفظ اؼبفردات حوؿ 

ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  فصل تدريب التفوؽ استخدـ.ب 
اللغة اإلندكنيسية ُب عملية تعليمو. أما اللغة  فونوركجو 3

العربية ُيستخدـ ُب عملية تعليم اللغة العربية فحسب، 
اؼبعلم كالطالب اللغة اإلندكنيسية كلغة  استخدـكأحيانا 

العربية ُب فصل  التواصل ُب الفصل. قامت عملية تعليم اللغة
 تدريب التفوؽ ثالث حصص كمزيدة حبصتُت ُب اؼبساء.  
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اؼبدرسة اؼبتوسطة  الثنائية اللغوية ُبفصل إف تصميم غرفة  .ج 
 معادؿ بتصميم الفصل العادم.  فونوركجو 0اغبكومية 

ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  تدريب التفوؽفصل إف تصميم غرفة .د 
بشكل مريح للطالب، كما إعطاء  فونوركجو 3اغبكومية 

السجاد فيي غرفة الفصل، كإعدادات اؼبكاتب اؼبتنوعة، 
 مكتب كاحد لطالب كمقعد كاحد لطالب كاحد. 

 0اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  الثنائية اللغوية ُبفصل ركز .ق 
دبهارة الكالـ، إما ُب الفصل أـ البيئة اؼبدرسية،  فونوركجو

 كأما اللغة العربية أـ اللغة االقبليزية. 

 3ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  تدريب التفوؽفصل كاف .ك 
يركز بالنظرية األساسية ُب عملية تعليم اللغة  فونوركجو
 العربية. 

 0مية اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكو  الثنائية اللغوية ُبفصل إمنا .ز 
ينفذ عملية التعليم اؼبساء بتعليم اللغة العربية  فونوركجو

 لتطوير اؼبهارات اللغوية كما احملادثة كالكتابة. 

ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  تدريب التفوؽفصل  استخدـ.ح 
ُب تعليم اللغة العربية بالكتب اؼبنشر دبعلمي  فونوركجو 3
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ؼبتوسطة اغبكومية ُب اؼبدرسة ا تدريب التفوؽفصل اللغة من 
  ”English and Arabic lesson“، فهو الكتابفونوركجو 3

الذم حيتوم على اؼبواد احملادثة، كالقراءة، كالكتابة، كالقواعد، 
 كاػبطابة، كاػبطط العربية. 

ُب ىذه اغبالة، يسَت جهود اؼبدرسة ُب ربسُت 
أىداؼ التعليم سَتا حسنا كحيتاج إىل اغبفاظ ليقـو 

األساسي ُب عملية التعليم، كاػباص ُب تعليم باألىداؼ 
 اللغة العربية. 

تأمل اؼبدرسة بتوفَت االمكانات كالتسهيالت 
اؼبختلفة بالفصوؿ العادية األخرل لتحسُت التعليم الذم 
يدـك ُب غرفة الفصل، ككذلك لتحقيق جو موات لتحفيز 

 قدرات الطالب بأحسن فبا ميكن. 
ة اؼبوجو للدعم، كالتوجيو، إمنا مادة اللغة العربية ماد

كالتطوير، كرعاية اؼبهارات، كلتعزيز اؼبوقف اإلجيايب ذباه اللغة 
العربية من حيث القدرة على فهم خطاب اآلخرين كفهم 
القراءة، كالقدرة على استخداـ اللغة العربية كوسيلة االتصاؿ 
شفهيا كربريريا. كإف اؼبهارات اللغوية العربية ككذلك اؼبوقف 



176 

 

ايب باللغة العربية مهّم جدا للطالب ؼبساعدة فهم القرآف اإلجي
 الكرمي كاغبديث، ككتب اللغة العربية اؼبتعلقة باإلسالـ. 

من خالؿ ربليل البيانات العالية يعرؼ بأف جهود 
الثنائية فصل اؼبدرسة كاػباصة أكالء اؼبديرين كاؼبعلمُت ُب 

فصل ك  كجوفونور  0اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  اللغوية ُب
قد  فونوركجو 3ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  تدريب التفوؽ

دلت على الناحية اإلجيابية عند طلبة فصل اؼبتميز الذين 
قدركا على تظهَت اإلقبازات اؼبختلفة مثل الفائز الثان ُب 

 0مسابقة اػبطابة العربية ُب اؼبدرسة العالية اغبكومية 
ُب اؼبدرسة  لتفوؽتدريب افصل )طالب من  فونوركجو

، كالفائز األكؿ 0119( العاـ فونوركجو 3اؼبتوسطة اغبكومية 
على  AKSIOMAُب مسابقة اػبطابة من الطالب كالطالبة ُب 

 0طبقة فرقة عمل اؼبدرسة باؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية 
 . 0119العاـ  فونوركجو
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 باب الخامسال
 الخاتمة

 البحثنتائج  . أ

باإلضافة إىل البيانات من ميداف البحث كقيامت 
صيل الباحثة إىل نتائج تالباحثة بتحليل اؼبشكالت ف

 البحث كما تلي:
تعليم اللغة العربية ُب فصل الثنائية اللغوية باؼبدرسة  .1

كأما أىداؼ تعليم اللغة  فونوركجو 0اؼبتوسطة اغبكومية 
األربعة كقد صارت مهارة العربية ىو تنمية مهارات اللغوية 

تعليم ، اؼبناىج الكالـ مراعاة خاصة ُب ىذا الفصل
كإف طريقة تعليم  ،0113باستخداـ اؼبنهج الّدراسي 
ىو   ستخدـبا تعليم ، كاؼبواداؼبستخدمة فيو طريقة انتقائية

من  0113كتاب اللغة العربية على أساس اؼبنهج الدراسي
إمنا التقوميات ،  كزارة الشؤكف الدينية إندكنيسيا قبل

كقد صارت مهارة ، اؼبستخدمة التقييم الشفوم كالتحريرم
الكالـ مراعاة خاصة ُب ىذا الفصل من خالؿ أمنا 

  االنشطة الداعمة فيو كثَتة.
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تعليم اللغة العربية ُب فصل تدريب التفوؽ باؼبدرسة  .0
أىداؼ تعليم اللغة العربية ك  فونوركجو 3اؼبتوسطة اغبكومية 

مهارات الطلبة ُب اللغة العربية، القراءة كحفظ القرآف لتنمية 
الكرمي، كتعزيز الطلبة كإعدادىم ؼبمارسة األكؼببياد إما 

تعليم باستخداـ اؼبنهج الّدراسي ، اؼبناىج منطقيا أـ إقليميا
 كإف طريقة تعليم اؼبستخدمة فيو طريقة انتقائية، 0113

ىو   ستخدـباليم تع كاؼبواد، الطلبة  كحاالت  باؼبواد  متفق
 0113دركس اللغة العربية باؼبدخل العلمي ؼبنهج  كتاب

،  ”English And Arabic Lessons“ عمة اكالكتاب الد

كايضا  ،التقوميات اؼبستخدمة التقييم الشفوم كالتحريرم
ىناؾ العديد من األنشطة الداعمة لتنمية مهارة اللغة 

 اللعربية ُب فصل تدريب التفوؽ.

 اؼبعادالت كاالختالفات ُب تعليم اللغة العربيةكىناؾ بعض  .3

وجو أأ( من ُب فصل الثنائية اللغوية كفصل تدريب التفوؽ. 
إمنا نظاـ تعليمو بفصل يـو كامل، كباستخداـ  :التشابو
كأىداؼ تعليمو لدعم الطلبة ُب اتقاف  ،0113منهج 

إما ُب فصل الثنائية اللغوية كفصل  مهارات اللغوية األربعة
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كإف طريقة تعليم اللغة العربية اؼبستخدمة  ،ب التفوؽتدري
كأما التقومي ُب ىاتُت اؼبدرستُت  ،فيو طريقة انتقائية متفق

بالتقومي الشفوم كالتقومي التحريرم. ككاف ؽبما االنشطة 
ب( الداعمة اؼبمثلة ُب ترقية مهارات اللغوية لدم الطلبة. 

بًتكيز اللغة   :اللغويةفصل الثنائية ( 1 وإنما االختالفاتها:
كوسيلة فعالة لطباعة األجياؿ دبهارة اللغة، ككاف اللغة 

كاف ،  اؼبستخدمة ُب الفصل مها اللغة االقبليزية كالعربية
تركيز فصل الدراسي الثنائية اللغوية دبهارة الكالـ إما ُب 
غرفة الفصل أـ ُب بيئة اؼبدرسة باللغة العربية كاللغة 

ل الدراسي الثنائية اللغوية ُب تعليم اللغة كقاـ فص، االقبليزية
العربية باؼبواد كتنمية مهارات اللغوية مثلما احملادثة كالكتابة 

 :كأما فصل تدريب التفوؽ (0ُب عملية تعليم اؼبساء. 
ككاف  ،ندكنيسية ُب عملية تعليمواستخدـ اللغة األ

استخداـ اللغة العربية ُب عملية تعليم اللغة العربية، كُب 
بعض األحياف استخدـ اللغة االندكنيسية كلغة التواصل ُب 
الفصل. تركيزه بالنظرية األساسية ُب تعليم اللغة العربية. 
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كقد قاـ عملية تعليم اللغة العربية ُب تعليم اؼبساء 
 . English and Arabic lessonباستخداـ الكتب 

 
 اقتراحات . ب

يقصر ىذا البحث ُب كصف ظواىر تعليم اللغة 
، ُب فصل الثنائية اللغوية كفصل تدريب التفوؽ بية ُب العر 

فتمكن للباحثة الالحق تنفيذ البحث ُب الفصل األخر كُب 
 اؼبتغَت األخر كُب النظرية األخرل.
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