
 الباب األول

 خلفية الدراسة 

 
 خلفية الدراسة -أ

الرتبية هي عملية يف تشكل املهارات األساسية سوًا كان يتعلق بقوة العقل )السلطة 

الفكرية( أو بقوة العاطفية اليت توجه إيل طبيعة اإلنسان ومع غريه. الرتبية تشجع جودة 

اإلنسان يف تشكل وحتسني كفاءة العلمي واحلركي والسيما النفسي. الرتبية والتعليم هي 

بناء اجملتمعات، وتطور احلضارات وترقي األفراد من قبل األهل واملدارس  احملرك األساسي يف

واجلامعات واملؤسسات اجملتمعية هبدف نقل املهارات واملعارف لألفراد والقضاء على األزمة 

وتنمية اجتاهات األفراد. التعليم والرتبية من أساسيات النهوض يف أي جمتمع، وهي من أبرز 

ياة اإلنسانية، فاجملتمع يرتكز على التطور الفكري واحلضاري والعلمي األمور املهمة يف احل



لتكوين جمتمع متكامل ومرتابط ومتفاهم تنتظم من خالله حياة الفرد بفكره الوعي يف مجيع 

 جماالت احلياة واستمرارها بطريقة سهلة ومرحية. 

لى جودة الرتبية هي األساس اليت تساعد على تقدم الشعب، وتقاس تقدم الشعب ع

والرتبية  1نظام الرتبية املوجودة. والشعب بدون  الرتبية قد تبقي بعيدا عن الشعوب اآلخر.

هي السعي على إستعداد الفرد اليت حتيط جبميع انحية الرتبية. والرتبية ال تكون من انحية 

 وذلك أبن الرتبية هلا مسامهة كبرية يف 2العلمي ولكن أيضا من انحية النفسي واحلركي.

التعليم وتربية األجيال مجيع العلوم واملعلومات اليت تساعهم يف احلرص على احلياة. ألن 

اهلدف من الرتبية هي تنمية القدرة اإلجيابية اليت متلكها كل شخص من خالل عملية الرتبية 

  3اليت أتمل يف إجياد اهلماسة يف كسب العديد من العلوم.
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شعوهبا برتبية وتعليم من مراحل الروضة وكذلك أيضا الشعب اإلندونسياء تشجع 

حيت اجلامعات ومن إحدها هي اجلامعة اإلسالمية احلكومية أنتسارى ببنجرماسني، وهي 

تعطي الفرصة الكبرية لدي الطالب بتوفري املعلومات على حسب أقسام الكليات اليت قد 

لعربية اليت تعلم اختارها الطالب من قبل. ويف تلك اجلامعة هناك قسم يف تعليم اللغة ا

الطالب اللغة العربية ومهارهتا األربعة وأيضا مجيع املواد اليت تساعد يف حتقيق أمل ماقد 

وضعه الرئيس قسم التعليم اللغة العربية أبن يكون خمرجها لديهم املهارة اللغوية ويستطعون 

إحدى املواد تعليمها لآلخرين أي أبن يكون مدرس أو حماضر. والتعليم اللغة العربية من 

الرتبية اإلسالمية، ألن منهج الرتبية اإلسالمية تستمل على اجلهود لتحقيق األلفة، 

واإلنسجام، واملناسبة واملوازنة بني عالقة اإلنسان خبالقه، وعالقة اإلنسان مع اإلنسان، 

وعالقة اإلنسان مع املخلوقات والبيئة، وعالقة اإلنسان بنفسه. وتلك العالقات حتتوي يف 



املنهج الرتبية اإلسالمية اليت تتكون من املادة العقيدة واألخالق، والفقه، والقرآن واحلديث، 

    4والتاريخ وثقافة اإلسالمية واللغة العربية.

لتحقيق كلها البد من تنظيم يف الرتبية لكي يكون عملية التعليم  تسري مناسب مع 

بعملية اإلدارة التعلمية لتحقيق األهداف اليت الشروط احملدودة. تنطيم الرتبية هو كل ما يتعلق 

والتنظيم الرتبية هو    5مت تعيينها، سوًا كان هدف القصري أو املتوسط أو اهلدف الطويل.

اإلحتياج اليت ال ميكن فصله عن العملية التعليمة على شكل عام. ألن بدون التنظيم ال 

 6اءه.ميكن حتقيق أهداف الرتبية على حنو أمثل بفعالية وكف

واملنهج هو الذي يسطر أو يتوىل األمر عن األهداف الرتبية وختطيطها، وتنفيذها، 

واملواد، ومدخلها ومن مث التقومي وهو أخر خطوة من خطوات املنهج. وكذلك متبطقا أبن 

املنهج هو خطة تربوية  تتضمن األهداف العامة واخلاصة، واحملتوى، والنشاطات التعليمية، 
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ضمن أيضا سلسلة املواد الدراسية اليت جيري االهتمام هبا، وطرق املعرفة والتقومي. وتت

واملنهج  7واملمارسة املتبعة، ويكون هو النظام الذي حيدد القرارت حول بناء املنهاج وتنفيذه.

يف تعرفه الواسع هو املعدات يف تنفيذ وتنطيم اهلدف، واملواد الدراسية وطريقة استعماله  

  8تعليم للحصول على اهلدف الرتبية احملدودة.كمرشد يف عملية ال

وأما اهلدف من املنهج هو إعداد البشر اإلندونيسي اليت لديهم القدرة للعيش كأفراد  

ومواطن الذي يؤمن ابهلل، ومنتج، ومبدع، ومبتكر، ومؤثر وقادر على املسامهة يف احلياة 

ألن املنهج لديه موقف اإلسرتاتيجي  ولذلك 9اإلجتماعية، والدولة، والوطن واحلضارة العاملية.

 ألن املنهج على شكل عام هو وصف للرؤية والبعثة واألهداف التعليم للوطن. 

أمهية املنهج يف املدارس أو اجلامعات، هي اليت تصميم التعلم اليت تتكون من املواد 

ع، أن الدراسية املنظم واملخطط من انحية األنشطة التعليم، ومحالك يشرح على شكل واس
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املنهج هو الذي يشتمل على املواد الدراسية. ولذلك املنهج هو عدة من املواد دراسية اليت 

جيب تعليمه للطالب للحصول على عدة علوم، واملواد الدراسية تعترب كخربة الوالدين أو 

ويف الواقع أن  10أانس لديهم املهارة يف املاضي اليت قد ترتب على شكل منهجي ومنطقي.

ملنهج ليس حمدود يف جمال املواد الدراسية فحسب، وإمنا تشتمل على شىت عملية يف تعريف ا

 : (Saylor and Alexander) املدرسة أو خارج املدرسة كما عرف سيلور والكسندر 

“.....school’s curriculum is the total affort of the school to bring about 

desired outcome’s in school and in out of school situation. In short, the 

curriculum is the school’s program for learner”.
11 

ويف تعريف اآلخر أن املنهج هو مجيع الربانمج، ووسائلها، وأنشطة املؤسسات 

وهكذا أن املنهج هو 12التعليمية أو التدريبية لتحقيق الرؤية والبعثة يف تلك املؤسسة.

جمموعات من ختطيطات التعليم اليت حتتوي على احملتوايت واملواد الدارسية املنظم، وبرانجمي 
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وخمطط على شكل جيد اليت هلا عالقة جبميع األنشطة والتفاعل اإلجتماعي يف عملية 

تدبري األنشطة التعلمية  للوصول إىل هدف التعليم. ولذلك أن املنهج مهم جدا يف تنظيم و 

املواد الدراسية يف عامل التعليم. تنظيم املنهج هو نظام إدراة املناهج اليت تكون إستهالكية،  

، منهجي، ومنتظيم من أجل حتقيق إجناز هدف املنهج. ي ِّ
لذلك ال ميكن فصل املنهج  13ُكل ِّ

 عن الرتبية.

ندونيسياء افندي يوصف أن هناك عدة أشكال يف التعليم اللعة العربية يف إ فؤاد أمحد

)  ( تعلم اللغة العربية لتكلم وهدف تلك املهارة لقراءة القرآن كروضة تعليم القرآن4وهو: )

TPA)( ،تعليم اللغة العربية اليت هلا عالقة قوية بتعميق 2، يف املسجد، أو املصلى أو حنوها )

غة العربية على شكل  ( تعلم الل3تعلم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية مثل املعاهد التقليدية، )

( 1كلي وهدفه تعليم اللغة العربية كلغة اإلتصال إيضافة إىل اللغة الدينة كمعاهد احلديثة، )

تعلم اللغة العربية مع املنهج اليت عينها احلكومة كاملدارس اإلبتدائية، واملدارس الثانوية 
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معات ودورات املؤسسات مع ( تعلم اللغة العربية كهدفه اخلربة واإلحرتاف يف اجلا1والعالية، )

اخلصائص الواضح يف جمال العلوم وهدف دورات اللغة العربية وهي العربية لألغراض اخلاصة  

وكذلك أيضا يف اجلامعة احلكومية  14كمثل لسياحة، للحاج والعمرة، والتجارة، واألعمال.

كان لتعليم اللغة أنتسارى تزويد طالهبا  بتعليم اللغة العربية سوًا كان لألغراض اخلاصة أو  

 العربية يف املدارس والدورات. 

واألهداف من تعليم اللغة هي معرفة علوم اللغة العربية،  مثل املطالعة واحملادثة 

واإلنشاء والنحو والصرف، حيت حيصل على املهارات اللغوية األريعة هي : اإلستماع والقراءة 

ان لتعليم اللغة العربية من انحية والكتابة والكالم. قسم تعليم اللغة العربية هي مك

الكالوالقراءة واإلستماع والكتابة، إلسند هذه املهارات ينبغي ملواد ختص درسها كالكالم هلا 

مادة تسمى ابملادة الكالم وكذلك املهارات األخر. والطلبة تزود مبواد أخر مثل الرتبية النفس 
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واد مهم ومواد مساعد وكالمها جيب والفلسفة وعلم احلديث وغريها، ويف هذه القسم هلا م

األخذ، لكي يساعد على تطوير هبتهم وخربهتم يف تعليم اللغة العربية. وهناك أيضا مواد 

تساعد الطلبة يف مقابلة احلياة واجملتمع بعد التعلم يف اجلامعة لكي ال يكونوا متخريين يف 

 العمل بعد التخرج من اجلامعة.

ليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى اإلسالمية من املالحظة األويل يف قسم تع

احلكومية، أن الطالبة يف قسم تعليم اللغة العربية لديهم القدرة واحلماسة يف متابعة التعليم 

وهم حياولون التكلم ابللغة العربية ونتائج تعليمهم يف مهارة الكالم جيدة ولكنهم أحياان ال 

نسون بعض املفردات، وذلك أن البيئة ال يساعدهم يف يوجيدون التكلم ابلعربية جيدا ألهنم ي

تقدم مهارة تكلمهم، وأيضا أن بعض احملاضرين واحملاضرات ال يتكلمون ابلعربية حينما 

 يقوموم ابلتعليم يف اجلامعة.



وعلى ذلك قسم تعليم اللغة العربية أصلحت وتطورت نفسها أبحسن ما ميكن 

وسنة  2243, وسنة  2242ثة مرات يف سنةة بتحويل منهج تعليم اللغة العربية بثال

, sks 411يبلغ  2243, سنة 491sksيبلغ  2242يف سنة  sks. وعدد 2241

.  وذلك إبضاعة بعض املواد الكلية, وهذه sks 419يبلغ عدد  2241يف سنة و

اإلصالح والتطور لطلبة تعليم اللغة العربية لتخرجهم من اجلامعة بدون نقص كمية تعليمهم 

 يف شعبة تعليم اللغة العربية.

 ويف هذا اجلدول سأشرح عدد مواد املهم واملساعد يف تلك السنوات

 

 اجملموعة املواد اخلاص املساعداملواد  املواد الرئيسي السنة الرقم

4. 2242 14 41 8 41 



2. 2243 12 48 9 44 

3. 2241 11 33 _ 84 

 وهناك بيان عن هذا اجلدول.

اللغة  عليمصيل هي تفاللغة العربية ابلت عليمريزومة ودراسة العلومية اليت يدرسها يف ت

من خمتلف العلوم وهي علم  هااندماج مصدرالعربية بشكل اكادميي ألهنا علم ولو كانت 

ومن انحية اللغة: األصوات وعلم الصرف وعلم النحو وعلم البالغة وعلم الداللة وغريها. 

تعليم اللغة العربية الميكن فصلها بني العلوم وهي علم اللغة وعلم للغة النظرية وعلم للغة 

يم اللغة العربية التطبقي وعلم للغة النفس وعلم للغة اإلجتماعي. ومن انحية عملية تعل

 يستعمل علم املساعد يف الرتبية وهي علم الرتبية وعلم النفس الرتبوي.

ألن تعليم اللغة العربية تولدت وتكربت من خمتلف العلوم، ولذلك تنمية الرتبية اللغة 

 العربية ال ميكن فصلها من بني ذلك العلوم.  



من العلوم وذلك حيتاج للطالبة قسم تعليم اللغة  تعليم اللغة العربية تتضمن العاديد

العربية مهارات يف فهم ذلك العلم. ويكون إختبار قبول الطالبة لقسم التعليم اللغة العربية 

قامت ابملقابلة مع رئيس سواال ابللغة العربية، ولكن حقيقته ال يكون كذلك ألن الباحثة 

تعليم اللغة العربية ال تقوم ابإلختبار الطالبة  قسم تعليم اللغة العربية، وقال الرئيس أن قسم

إلختيار قسم تعليم اللغة العربية ، ولكنهم قاموا ابإلختبار لوضع الطالبة يف الفصول فقد، 

وليس لديهم الفرصة لتحويل إختيار الطالبة ألقسام أخر. وأما الذي قام إبختبارهم هو املركز 

سسة العامة أي اجلامعة موالن مالك يف ماالنغ العام لقبول الطالبة وهم يتعاونون مع مؤ 

وأيضا يف اجلامعة جاكرات. واألسئلة مساواي هلذه اجلامعات، وشكل األسئلة يكون من ضمن 

القدرة العامة وليس هناك أسئلة خاصة عن اللغة العربية لطالبة الذين خيتارون القسم التعليم 

 15اللغة العربية.
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شهر أغسطس هناك تغريات يف قبول الطالبة  0251وأما يف السنة الدراسية عام 

ألن هناك سؤال خاص عن اللغة )أي للغة اإلندونيسية واللغة العربية واللغة اإلجنليزية (، 

وذلك يساعد الطالبة الذين خيتارون والذين ال خيتارون قسم اللغة العربية لكي ال خيطيئون يف 

 الطالبة. يف تعليم اختيار القسم. ويسهل على احملاضرين واحملاضرات

ولذلك من املهم تنظيم منهج تعليم اللغة العربية لتحقق هدف املعني مما قبل. التنظيم 

على رأي استنر وفرمي هو عملية التخطيط واملنظمة والرائسة والضبط على مجيع أانس املنظمة 

 تاانان صاودة سكمادين, واملنهج كما قال 16للحصول على اهلدف اليت قرارها املنظمة

(Nana Saudah Sukmadinata)  مثل العقل لديها أقسام ووظائف خاصة وهلا صلة

هكذا هو املنهج، وألجل ذلك تنظيم املنهج  17واعتماد مع غريها وتؤثر مع بعضها البعض.

شئ يقرر عملية التعليم والتدريس لتحقق اهلدف، ولكي يسري التعليم والتدريس أبحسن ما 
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لرتكيب وتصميم منهج تعليم اللغة العربية وإستكمال اسرتاتيجية ميكن، ودفع املدرسني 

التعليم، واملواد الذي يساعد خلربت الطالب يف فهم العلم وتطبيقها يف جمال الرتبية ويف حياة 

 اجملتمع أيضا.

النتطيم واملنهج هلا جزء مكمل أو عناصر، وإدرة التعليم املتوسطة العامة 

Depdiknas (5111قد نشر كت ) ااب عن دليل تنظيم املدرسة، يف ذلك الكتاب شرح عن

. تنظيم 3. تنظيم اإلفراد، 0. تنظيم املنهج، 5اجلزء مكمل عن نشاط التنظيم وتشمل: 

سوحرمسي أركونتو وليا يولياان . وأما رأي 18. تنظيم الوسائل1. تنظيم املالية، 4الطالب، 

(Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana  ) كمل النتطيم تتضمن على األقل أن جزء م

. تنظيم اإلفراد  املدرسة ) من انحية املدرسني أو عمال 0. تنطيم الطالب، 5أشياء:  8

                                                         
18Rusman, Manajemen....., h. 127    



. تنظيم املالية، 6. تنظيم نظام اإلدارة، 1. تنظيم الوسائل، 4. تنظيم املنهج، 3التنطيم(، 

  19.تنظيم عالقة اجملتمع.8. تنظيم منظمة ومعهد الرتبية، 7

أما اجلزء املكمل أو العناصر املنهج هي اليت تؤثر بعضها البعض من خالل عملية 

عبدهللا التعليم والتدريس، وهلذا كل واحد منها ال يستطيع فصلها البعض، كما رأي الدكتور 

. 0. عنصر اهلدف، 5أشياء:  6أن جزء مكمل املنهج هي  ( Abdullah Adiعدي )

. 1. عنصر الوسائل، 4. عنصر املنظمة أو اإلسرتانيجية، 3، عنصر احملتوايت أو مواد املنهج

ومصطلح تنظيم الرتبية هو فيما يتعلق جبمع   20. عنصر التقومي.6عنصر عملية التعليم، 

.تنظيم الطالب، 3. تنظيم املوظفني، 2. تنظيم املنهج،4األنشطة يف عملية الرتبية من بينها:

.تنظيم العالقة بني املدرسة 1نية والتحتية، .تنظيم الب1.تنظيم املالية والتمويل، 1

                                                         

        19Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, )Yogyakarta: Aditya Media 

bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2008(, h. 6  

           20Hamdan, Pengembangan .......,  h. 26 



من بعض مكوانت يف تنظيم  21. تنظيم خدمات اخلاصة مبؤسسة التعليم.4واإلجتماعيةـ، 

الرتبية، اليت لديها دور كبري يف عملية التعليم هو املنهج. ومن املنهج نستطيع أن نعرف إدارة 

ت، الطريقة أو )عملية التدريس التعليم. مكوانت املنهج تتكون من: األهداف، احملتواي

وترتبط اإلدراة والتنظيم ابإلنسان ارتباطا وثيقا فهو عنصرها األول  22والتعلم(، والتقومي.

واألخري، حيث يعود اتريخ ممارسة اإلنسان لإلدارة إىل اآلف السنني اختذ خالها اإلنسان 

ارة عناصر التنظيمات وتفعليها أمناطا وأشكاال إدارية خمتلفة. فاإلدارة هي العنصر الفاعل إلد

 23وتبعث فيها استمرارية احلياة.

أن تنظيم الرتبية هي إحدى النشاط اليت تتنفذ فيها ختطيط أو  (Tyler)تيالر  ورأي

ختطيط الرتبية ونشاط التنفيذ معاً. من تلك التعريف والرأي أن التنطيم واضح، هي تنظيم 

                                                         

 39املرجع نفسه...، 21 
22 Ahmad Baihaqi, Manajemen Kurikulum Pengembangan  Pribadi Muslim(KPPM) (Studi Di 

SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta), Jurnal Tarbiyatuna, Vol.7 No.2 2016 
 449ص.  ،م(2223)دار عمار للنشر و التوزيع،الفكر الرتبوي املقارن، العاينوجيهة اثبت  23



املنظمة، والتوجيه، وضبط سعي أشخاص الرتبية يف الرتبية أي عملية التنفيذ، وعملية 

 استخدام كل منبع القدرة لبلغ هدف الرتبية.

وتعليم تربية اللغة العربية ال يستطيع فصلها من بني ذلك العلوم الىت قد صورهنا يف ما  

سبق، وكذلك  عناصر املنهج. وكيف يكون التنظيم مهجه لكي يكون منهج قسم تعليم 

منهجا ميسرا ومتكامال لتعليم اللغة العربية ويستطيع قسم تعليم اللغة العربية اللغة العربية 

 ختريج  خرجيهم الذين لديهم املهارة يف التكلم والتعليم يف احلاضر. 

 

 مشكلة الدراسة -ب

بناء على خلفية املشكالت الىت قدمتها الكاتبة فيما سبق عن تنظيم منهج اللغة 

يف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسن، اليت  العربيةلعربية قسم تعليم اللغة ا

ستكون موقع البحث العلمى هناك. وترتكز البحث على ثالثة أمور أساسية مبناسبة تنظيم 



املنهج وهي : ختطيط املنهج، تنفيذ املنهج، وتقومي املنهج. فإن املشكالت األساسية يف هذا 

 يلي :البحث العلمي ميكن تنظيمها كما 

يف جامعة أنتسارى  لعربية قسم تعليم اللغة العربيةكيف ختطيط منهج اللغة ا .4

 اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسن؟

يف جامعة أنتسارى اإلسالمية  كيف تنفيذ منهج اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية .2

 احلكومية يف بنجرماسن؟

يف جامعة أنتسارى اإلسالمية  لعربيةلعربية قسم تعليم اللغة اكيف تقومي منهج اللغة ا .3

 احلكومية يف بنجرماسن؟

 

 الدراسة أهداف -ج

 أما األغراض اليت اجتهتها الكاتبة يف هذا البحث العلمي هي :



يف جامعة أنتسارى اإلسالمية  معرفة ختطيط منهج اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية .4

 احلكومية يف بنجرماسن

يف جامعة أنتساري اإلسالمية  اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربيةمعرقة تنفيذ منهج  .2

 احلكومية يف بنجرماسني

يف جامعة أنتسارى اإلسالمية  لعربية قسم تعليم اللغة العربيةمعرفة تقومي منهج اللغة ا .3

 احلكومية يف بنجرماسن

 الدراسة منافع -د

علم الرتبية وإدارة الرتبية، كيفية نظرية البحث يكون هلا فائدة ومنفعة لتطوير 

مطابقًا ملا هو مطلوب لدى  ة العربيةقسم تعليم اللغصوص إدارة املنهج اللغة العربية وابخلو 

احملاضرين واحملاضرات، وقسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية، وابلعام اجلامعة أنتساري 

 احلكومية يف بنجرماسني.



لتقدم واإلصالح فيما كان من املصلحة ملنهج تعليم  مفيدة للقسم التعليم اللغة العربية .4

 اللغة العربية، وتكون كمرشد يف تطوير املناهج اللغة العربية.

ولطالب تعليم اللغة العربية ستكون مركز الدرسة يف البحوث ويكون أيضاً توجيهية يف  .2

 مصلحة أحباثهم وعلومهم. 

فيذ وأيضًا لتقومي املنهج قسم وللمحاضرين واحملاضرات تكون كمرجع للتخطيط، والتن .3

التعليم اللغة العربية، ومن هناك يعرف احملاضرين واحملاضرات ختطيط، وتنفيذ والتقومي 

كل املواد اليت يدرسه أو يدرسها، وهناك مشرح مكمل إلعداد مواد تعليم الغة 

 العربية.

للغة العربية وللجامعة أنتساى احلكومية ببنجرماسني تكون خزنة العلوم إلدارة منهج ا .1

  وتكون مركزا ومرجعا للبحوث واملقاالت.

 التعريف العلمي -ه



لكي يكون هذا البحث حبثا علميا منهجيا، البد من إيضاح معاين األلفاظ 

واملصطلحات األساسية اليت استحدمتها الكاتية هلذا املوضوع، إلن التباس هذه املعاين 

 يؤدي إيل  اخلطاء يف فهم ما يبني عليها.

 اإلدارة .1

أي هو تنظيم التنفيذ، تنظيم  management كلمة تنظيم أصلها من اللغة اإلجنليزية،

طريقة اليت قرارها شخص أو جمموعة من  الرئيس و إدرة العمل. معين التنظيم هوكمثل

ويف اللغة العربية التنظيم هو النظام أو التنظيم. 24األشخاص يف حماولة التنسيق لبلغ اهلدف.

 ويف اللغة اإلجنليزية التنظيم هو 25والتنظيم.ومعين أخر هو اإلدارة والتدبري أي هو الرتتيب، والتدبري 

                                                         
24Munir dan Wahyu, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), h.      

              25Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 550 



“The Process of planning, organizing, leading, and controlling the 

work of organization members and using all available organizational 

resources to reach stated organizational goals”.26 

من بعض التعريف عن اإلدارة  ميكن للباحثة إستتاجها، إبن اإلدارة هو يشتمل 

التعاون العملي بني شخصني أو أكثر يتضمن التخطيط، عملية العمل، الرتتيب، 

للتحقيق اهلدف اليت مت تيينها. ووظيفة التنظيم  والتوجيهات، وأيضا اإلشراف من مجيع املوارد

 الذي عرفها اخلرباء منهم:

: يقول أن العناصر اإلدارة  هو التخطيط (Lousi A. Allen) لووس أ. ألني  .4

(planning) التنظيم ،(organizing) التنسق ،(coordination) التحفيز ،( 

motovating) والتحكم ،(controlling) . 

                                                         

                26James AF. Stoner, R. Edwar Freeman, Daniel R. Gilbert, JR, Management,(Pearson: 6 

edition, 1994) dalam  Munir dan Wahyu, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 9-10. 



يقول  ( Koonzt,Harold dan Cyril O.Dnell) كوونز، حرلد سريل او دنيل  .2

، (organizing)، التنظيم ( planning)أن عناصر اإلدراة يتضمن هو التخطيط 

 . (controlling)، والتحكم (directing )، التوجيه (staffing )املوظفني 

يشرح أن العناصر اإلدارة هو التخطيط  (Henry Fayol)هنري فيول  .3

(planning) التنظيم ،(organizing) األمر ،(Command) التنسق ،

(coordination) والتحكم ،(controll)27. 

 ومن تلك التعريف نستنتج أن وظيفة 

أي هو طريق التنفيذ بعد أن قدمت الباحثة اجلميع من التعريفات عن التنظيم، عرفنا  أ

وشكل التنظيم وترتيب أعضاء التنظيم واستعمل  سعي يف تنسيق طريق التنفيذ أن التنظيم هو

 مجيع العناصر املوجودة ليبلغ اهلدف اليت قرارهنا

                                                         
27 Husnul Yaqin, Kapita Selekta: Administrasi dan Manajemen Pendidikan, (Banjarmasin 

Antasari Press, 2011), h. 8 



 

 

 املنهج. 2

هو مكان curere أي اجلاري وcurir وأما املنهج أصلها من اللغة اليواننية هو 

القدمي يف اليوانن، وهذا التعريف اهلم ز. وهذا اإلصطالح من العامل الرايضة يف زمان روماين 

ويف اللغة 28حيتمل معين املسافة الذي جيب قطعه اجلاري من اخلط البداية إيل خط النهاية.

العربية مبعين املنهج، أي السبيل املنري، يعين سبيل املنري يسري عليه الناس يف أداء حياتة. ويف 

املعلم والتالميذ لرتقية املعلومات واملهاراة الرتبية أن املنهج هو السبيل املنري الذي يسري عليه 

وعند حممد علي اخلويل أي هو املنهج الذي يشكل جمموعة من التنفيذ والوسائل 29والقيم.

                                                         
28Hasan Langgulung, Manusia dan pendidikan Suatu Analisis Psikologi Pendidikan, (Jakarta: 

Pustaka Al-Husna, 1986), h. 176 
 1م(، ص. UN Malik2244، )ماالنغ: منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العاملي ديوي محيدة،29



من تلك اإلصطالحتني التنظيم 30لتنظيم جممع الرتبية يف إجاد اهلدف الرتبية اليت نتمنه.

نهج على شكل الرتتيب ليوجه إىل واملنهج أي هو تنظيم املنهج من خالل عملية التدبري امل

اهلدف املنهج الذي قد قرارها. واملقصود من التنظيم املنهج يف هذا البحث أي تنظيم منهج 

اللغة العربية )قسم تعليم اللغة العربية( يف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية يف 

 بنجرماسني.

 . إدراة املنهج3

املنهج ابسلوب استهالكية و شامل و عملية أو طريقة إدارة  تنظيم املنهج هو

 (Suharsimi Arikunto)أما رأي سوحرمسي أركونتو  31منهجي لبلغ هدف املنهج املعرب.

هو كل عملية اجلهد معا لتيسري حتقيق هدف التدريس مع مركز الدائرة ىف السعى يف حتسن 

                                                         
30 Muhammad Ali Al-Khawli dalam Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2008), h. 122 
31Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 191.  



أن تنظيم  (B. Suryosubroto)وهذا كرأي ب. سوريوسوبروتو  32جودة التفاعل التدريس.

املنهج هو مركزه الدائر هو النشاط والسعي ىف أتسيس حاالت التدريس ىف املدرسة ولكي 

واملقصود من إدارة املناهج هو التعليم اإلداري والرئيسئي يف املدرية  33تضمن تيسر التدريس.

أو جلامعة. املبادئ اإلساسي إلدارة املناهج هو اجلهد لعملية التعلم لكي يسري جبد، من 

خالل قياس حتقيق أهداف الطالب وتشجيعًا للمدارس أو احملاضرين على تطوير 

 اسرتاتيجيات التعلم ونقلها ابستمرار. مراحل إدارة املدرسة أو اجلامعة من خالل أربع مراحل: 

( صياغة 2( حتليل اإلحتياجات، )4مرحلة التخطيط، يتضمن عدة مراحل: ) .4

( إنشاء خطة 1تصميم املنهج الدارسي: )( حتديد 3األسئلة واإلجابة عليها: )

 : التطوير، والتنفيذ والتقييم.(Master plan) الرئيسية

                                                         
32Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen........, h. 131.   
33B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta 2004), h. 42.  



( صاية 2( صياغة العقلية أو االساس املنطقي، )4مرحلة التطوير، يتضمن من ) .2

( اإلختيار 1( حتديد تركيب الربانمج وحمتوايته، )3الرؤية والبعثة واألهداف، )

( إختيار املوارد واألدوات وأدوات 1يم أشطة التعلم، )( تنظ1والتنظيم املواد، )

 ( أختيار طرق لقياس نتائج التعلم.1التعلم،)

( شرح املواد، 2( إعداد اخلطط وبرامج التعلم، )4مرحلة التنقيذ، حيتوي على : ) .3

( توفري موارد األدوات ووسائل التعلم، 1( حتديد إسرتاتيجة وطريقة التعلم، )3)

 ( حتديد بيئة التعلم.1أداة التقييم وعملية نتائج التعلم، )( حتديد كفية 1)

مرحلة التقييم، القيام به خاصة ملعرفة نقاط القوة والضعف يف املناهج الدارسية  .1

اليت ط َِّوَر على شكل تكويين أو تلخيصي. وتقومي املنهج يستمل على السياق، 

لرتكيز هنج النظام . تقييم السياق هو ا(CIPP) واملدخل، والعملية، واملنتج 

واهلدف، والظروف الفعلية، واملسائل، والفرصة. تقييم املدخل: ترتكز على قدرة 



النظام وإسرتتيجية حتقيق اهلدف، تنقيذ التصميم والتكاليف والفوائد من تصميم 

العملية هلا تركيز وهو توفري املعلومات إلختاذ القرار يف إجراء الربانمج، تقييم 

   34ى حتقيق العملية وهناية الربانمج متطابق مع التقييم التلخصي.املنتج ترتكز عل

وأما تنظيم املنهج ىف هذا البحث هو تنظيم منهج تعليم قسم اللغة العربية يف جامعة  

 أنتسارى اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

 قسم تعليم اللغة العربية .4

قسم تعليم اللغة العربية هي من إحدى القسم اليت توجد يف جامعة أنتسارى 

اإلسالمية، وهي تساهم يف تعليم اللغة العربية للطالب قسم تعليم اللغة العربية ابلعلوم اليت 

 تفيد يف حياهتم العلمية والعملية  وهدف قسم تعليم اللغة االعربية هي: 

 اءة الرتبوية واملهنة والشخصية واإلجتماعية.إنتاج املتخرجني الذبن لديهم الكف .4

                                                         
34Rusman, Manajemen...., h. 17.  



تولد األحباث العلمية اليت تولصف على أساسيات أو مبادئ علمية كإستحكم  .2

 على حل املسائل يف جمال الرتبية اللغة العربية.

نشر نتيجة الرتبية والتعليم واألحباث يف جمال الرتبية اللغة العربية على مؤسسات  .3

 الرتبية واجملتمع.

املتخرجني الذبن لديهم املهارات احلياتية وابخلصوص اليت لديها عالقة يف  إنتاج .1

 جمال العمل.

نشر األفكار والنظرايت التعليم اللغة العربية واللغات إىل مدرسني اللغة العربية  .1

  35واجملتمع.

 الدراسة السابقة  -و

 هناك عدة حبوث عن تنظيم منهج اللغة العربية من بينها: 

                                                         
35Buku Panduan Penerimaan Mahasisiwa Baru IAIN Antasari Tahun Akdemik  2014/2015, h. 

16.  



Samsudin  Noor, Manajemen Kurikulum Pembelajaran Bahasa 

Arab (PBA) (Studi Komparatif Di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah dan 

Madrasah Tsanawiyah Negri Kab. Kota Kudus),  

ـــــــةبت الباحـــــــث قـــــــوميف هـــــــذا البحـــــــث ي مـــــــن انحيـــــــة ختطـــــــيط املـــــــنهج،  ميـــــــز أومبقارن

ـــــــة تقـــــــومي مـــــــنهج تعلـــــــيم اللغـــــــة العربيـــــــة يف  وتنظـــــــيم املـــــــنهج، وتنفيـــــــذها وكـــــــذلك مـــــــن انحي

ـــــدس، واملعادلـــــة  املدرســـــة املتوســـــطة قدســـــية واملدرســـــة املتوســـــطة احلكوميـــــة كبـــــوف  مدينـــــة ق

ــــــة التخطــــــيط أن املدرســــــتني تقــــــوم برتتيــــــب املــــــنهج، خطــــــة  بــــــني تلــــــك املدرســــــ  مــــــن انحي

م، معـــــاير الكفـــــاءة، الكفــــــاءات األساســـــية. ويف التنظيمهـــــا أن تلـــــك املدرســــــ  تنفيـــــذ الـــــتعل

تقـــــوم بتـــــأليف تقـــــومي األكـــــادميي، وجـــــدول املـــــواد الدراســـــية، وبـــــرانمج األنشـــــطة الدراســـــية، 

ــــــذ أن تلــــــك املدرســــــتني تقــــــوم بتقــــــدمي املــــــواد  وكــــــذلك واجــــــب املــــــدرس. وأمــــــا بنســــــبة التنفي

ويف التقــــــومي أن كــــــيال املدرســــــ  تقــــــوم إبختبــــــار اللغــــــة العربيــــــة الــــــيت عرضــــــتها قســــــم الــــــدين، 

الشـــــفهي والتحريـــــري. وأمـــــا الفـــــرق بينهمـــــا أن املدرســـــة املتوســـــطة قدســـــية تســـــعمل منهجـــــني 



قــــــدس تســــــعمل  4وأمــــــا يف املدرســــــة املتوســــــطة احلكوميــــــة ، KTSPوهــــــو مــــــنهج املعهــــــد و

ـــــر ثبـــــاات مـــــن املدرســـــة املتوســـــطة قدســـــية،2243املـــــنهج  وأمـــــا  وأيضـــــا إســـــتعداد اإلداري أكث

التنطـــــــيم يف املدرســـــــة املتوســـــــطة قدســـــــية علـــــــى أســـــــاس الثقـــــــة املتبادلـــــــة، وأمـــــــا يف املدرســـــــة 

قــــــدس خمططــــــا متامــــــا جيــــــدا واثبتــــــا، ويف التنفيــــــذ املدرســــــة املتوســــــطة 4املتوســــــطة احلكوميــــــة 

مناســــــبا علــــــى مــــــا أمــــــره القســــــم الــــــدين مــــــع التنفيــــــذ غــــــري  KTSPفدســــــية تســــــعمل املــــــنهج 

قـــــــدس تنفـــــــذت بشـــــــكل 4يف املدرســـــــة املتوســـــــطة  2243  املثـــــــايل، وبنســـــــبة تعلـــــــم املـــــــنهج

جيــــــد مناســــــبا خلطــــــة نتفيــــــذ الــــــتعلم الــــــيت مت ترتبهــــــا. يف األنشــــــطة األساســــــية تنفيــــــذ املــــــنهج 

KTSP  ،يف املدرســـــة املتوســـــطة قدســـــية قـــــدس، املعلمـــــني يطبقـــــون أســـــلوب طريقـــــة القــــــراءة

وأمـــــا معلمـــــني املدرســـــة واخلطبـــــة، و األســـــئلة واألجوبـــــة، واملناقشـــــة، والتـــــدريبات واملمارســـــة. 

التقـــــــــومي للمدرســـــــــة  وأمـــــــــا. (kiaitaias)قـــــــــدس يطبقـــــــــون األســـــــــلوب العلمـــــــــي 4املتوســـــــــطة 

 املتوســـــطة قدســـــية تســـــتعمل اإلختبـــــار الشـــــفهي والتحريـــــر ابحلـــــد األد  مـــــن املعـــــاير اإلتقـــــان



(KKM)  12اللغـــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة% (Local  و )أو املعهــــــــــــــــد(KTSP) 41% وأمــــــــــــــــا يف ،

يف هــــــذا 82%.36 (KKM)قــــــدس احلــــــد األد  مــــــن املعــــــاير اإلتقــــــان 4املدرســــــة املتوســــــطة 

البحـــــــــث يبحـــــــــث الباحـــــــــث عـــــــــن املقارنـــــــــة بـــــــــني املدرســـــــــة املتوســـــــــطة القدســـــــــية واملدرســـــــــة 

املتوســــــطة احلكوميــــــة يف تنظـــــــيم مــــــنهج تعلــــــم اللغـــــــة العربيــــــة ســــــواء مـــــــن حيــــــث التخطـــــــيط 

 الذي يستعمله يف تلك املدرستان.والتنفيذ والتقومي وكذلك عن املنهج 

Muh. Ariadi Muslim, Manajemen Pembelajarab Bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Nurul Hakam (Putra) Kediri NTB, Tesis Yogyakarta: 

Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 

2016. 

هذا البحث يبحث الباحث عن تنظيم تعلم اللغة العربية يف معهد نور احلكم  يف 

(. كيف وظيفة التخطيط يف 4، واملشكلة يف هذا البحث هي: )NTB)لألوالد(كاديري 

(. كيف وظيفة املنظمة 2)تنظيم تعلم اللغة العربية يف معهد نور احلكم )لألوالد(كاديري؟ 

                                                         
36 Samsudin  Noor, Tesis Manajemen Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab (PBA) (Studi 

Komparatif Di Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah dan Madrasah Tsanawiyah Negri Kab. Kota Kudus). 



(. كيف وظيفة التنفيذ 3معهد نور احلكم )لألوالد(كاديري؟ ) يف تنظيم تعلم اللغة العربية يف

(. كيف وظيفة التقومي 1يف تنظيم تعلم اللغة العربية يف معهد نور احلكم )لألوالد(كاديري؟ )

(. كيف أتثري تنظيم 1يف تنظيم تعلم اللغة العربية يف معهد نور احلكم )لألوالد(كاديري؟ )

احلكم )لألوالد(كاديري حنو حتصيل العلمي للطالب؟. وهذا  تعلم اللغة العربية يف معهد نور

البحث هو البحث الوصفى، كيفية مجع البياانت وهي املالحظة ومقابلة والتوثيق. وحتليل 

البياانت وهي حتليل النوعي ومن خطواهتا وهي تقليل البياانت وعرض البياانت وحتقيق 

 البياانت. 

يط يف تنظيم تعلم اللغة العربية يتضمن (. وظيفة التخط4ونتيجة  البحث هي )

مع املوضوع األساسية  ) RPP)برانجما سنواي وبرانمج للفصل الدراسي، وخطة تنفيذ التعلم 

وهو املعايري االختصاص، الكفاءة األساسية، مؤشرات أهداف التعلم، املوضوع األساس، 

( وظيفة تنظيم اإلدارة تعلم اللغة 2)األنشطة التعلم، اخلطوات التعلم، التقييم واملوارد التعليمية.



العربية واملوضوع األساسي حتتوي على تفاصيل الصف التقليدي اليت أصبحت منوذجا 

تنفيذ تنظيم تعلم اللغة وظيفة NTB .(3 ) للصف الرئيسي يف املعهد نور احلكم كيدري

وظيفة تقومي منهج ( 1العربية هو النقاش حول برانمج املنهج، تنفيذ التعلم وتقييم التعلم. )

التعلم اللغة العربية تنفذ عن طريق تقييم األنشطة االكادمييه للمعلمني، ومراجعة نتائج تعلم 

( اثر تنظيم تعلم اللغة العربية حنو حتقيق الطالب وميكن 1الطالب ومراقبة مواقف الطالب. )

ربية، مسابقة مالحظتها من األنشطة الىت نفذت وهو احملاضرة، مسابقة خطبة ابللغة الع

الذكي عن الكثب ابللغة العربية، وضع جملة اجلدار ابللغة العربية، حمادثة ابللغة العربية، 

وأما يف هذا 37مسابقة قراة الكتب التوراث اإلسالمية وحتديد األايم ابللغة العربية واإلجنليزية.

 NTBحلكم كيدري البحث يقوم الباحث بتنظيم منهج التعلم اللغةة العربية يف املعهد نور ا

                                                         
37 Muh. Ariadi Muslim, Manajemen Pembelajarab Bahasa Arab di Pondok Pesantren Nurul 

Hakam (Putra) Kediri NTB, Tesis Yogyakarta: Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negri 

Sunan Kalijaga, 2016. 



انحية التخطيط واإلدارة والتنفيذ والتقومي وكذلك اثر التنظيم يف األنشطة والتعلم عند من 

 الطالب. 

Nur Hidayati, dengan judul Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab 

Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negri  Surakarta Tahun Ajaran 

2016/2017. Tesis Surakarta Program Pascaserjana Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta Tahun 2017. 

هذا البحث تبحث عن تنظيم تعلم اللغة العربية يف الربانمج الدينية املدرسة العالية 

سوراكرات. وهذا البحث تستعمل على البحث النوعي اليت تستخدم النهج  4احلكومية 

( وظيفة التخطيط 4الوصفي النوعي. ونتائج هذا البحث من تنظيم تعلم اللغة العربية )

ليومية، ووضع برانمج العمل اليت حتتوي على العمل اليومي، حتتوي على : وضع اجلداول ا

( وظيفة اإلداري وهو 2أسبوعي، شهري وعامي وأيضا تقوم إبجراء التقييم وموارد التعلم. )

تصميم التعلم إبستخدام االسلوب املناسبة حبال الطالب واالسلوب اليت تستعمل خمتلفة 

ت حتتوي على : تنفيذ املنهج مع خطوات ( وظيفة التوجيها3مناسب على حسب املواد. )



تعلم اللغة العربية )الكالم، القراءة، الكتابة، والنحو(، والتوجيهات يف عملية التعلم الذي 

يقوم أبدائها املعلمني مع البيئة اهلادئة، وتقومي تعلم اللغة العربية تنفذ على مرحلتني وهو: 

ة املراقبة بطريقة مالحظة على عمل املعلمني ، ( وظيف1التقييم التكويين والتقييم التلخيصي. )

ونتجة الطالب، وتنفيذ اسرتاتيجية التعلم، وإجنازات التعلم اليت حقق الطالب، ومالحظة 

( احلواجزات تتكون من: اإلحتياجات املعدة يف السكن غري كاىف 1ومواقف الطالب. )

كومية وليسوا من خرجات أوغري مثايل، ألن بعض الطالب خرجات من املدرسة الثانوية احل

( احللول تتكون من 1املعهد، واألنشطة اململؤة أو الكثافة جتعل الطالب يشعرون مبلل. )

نقص املعدة يف املعهد وذلك ال ينقص من تنفيذ التعلم، وكل الطالب الذي  كانوا من 

أو خرجات املدرسة الثانوية احلكومية تعطي هلم التوجهات اخلاص، ومع أنشطة اململؤة 

وهذا 38الكثافة املعلمني واملعلمات تقوم أبدئ التعلم ليس بطريقة رمسية ولكن غري رمسية.
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Aliyah Negri  Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Tesis Program Pascaserjana Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta Tahun 2017. 



البحث ترتكز على تنطيم تعلم اللغة العربية للربانمج الدينية يف املدرسة العالية احلكومية 

سوراكرات، ويف هذا البحث  توصف الباحثة أن التنطيم يف تلك املدرسة تبدأ من وظيفة 

، ووظيفة اإلداري، ووظيفة التوجيهات، ووظيفة املراقبة، وهناك أيضا تشرح الباحثة التخطيط

 عن عن احلواجز وحلوهلا تنظيم تعلم اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية  سوراكرات.

Samsul Alam, dengan judul Manajemen Kurikulum Pembelajaran 

Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah Negri Lappariaja Kab. Bone. Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab. 

هذا البحث هو البحث امليداين اليت مت حبثها يف املدرسة العالية احلكومية الفرايجا  

يف منطقة بوين. ونوع البحث هو الوصف النوعي اليت تستعمل النهج القانوين، واإلجتماعي، 

 (Primer) ياانت البحث تتكون من إثنان والرئيسي والنفسي وكذلك التنظيم. وأما ب

.ومن مث طرق مجع البياانت وهو  الذي قام به الباحث من (Sekunder) والبياانت الدعم 

املالحظة املباشرة يف امليداين للحصول على البياانت واملعلومات، وكذلك القيام إبجراء 



سة وانئب املنهج يف املدرسة العالية احلكومية املقابلة مع أساتيذ اللغة العربية وأيضا مدير املدر 

الفرايجا يف منطقة بوين. وبعد ذلك يقوم الباحث بتحليل البياانت اليت قد مت مجعه من 

خالل عدة مراحل وهو ختفيض البياانت، عرض البياانت، ومرحلة اإلستنتاج. وأما طريقة 

لتحقيق حقيقة وصحة البياانت  اختبار بصحة البياانت، يقوم الباحث بطريقة التثليث وهدفه

( أن تطبيق تنظيم منهج التعلم اللغة العربية يف املدرسة العالية 4البحث. نتائج البحث )

احلكومية الفرايجا يف منطقة بوين لقد سار بشكل جيد يف خمتلف املناهج الشاملة مع 

( العقبات 2وظائف املنهج مع أمنا هناك ال تزال عدة عقبات يف مواجه تطبيق املنهج، )

تظهر يف تطبيق وظائف املنهج على كل فرد يف نطاق التنظيم املدرسة اليت مل يوزع بعد على 

حد االقصى، ألن هناك فرق بني املنهج القدمي واملنهج اجلديد وذلك يسبب اإلرتباك بني 

هج أساتيذ اللغة العربية، ألن مل يكن هناك إنسجام بني سياسة احلكومة املنهج القدمي واملن

( 3اجلديد وذلك يؤدي للتداخل بينهما بسبب انعدام التنسيق يف حتديد سياسة احلكومة، )



اخلطوات اليت ال بد فعلها يف تغلب العقبات يف تطبيق منهج التعلم اللغة العربية يف املدرسة 

 العالية احلكومية الفرايجا يف منطقة بوين هو ابناء غرض املشرتك املستمر بني املنهج القدمي

واملنهج اجلديد وتكيف املنهج مع الواقع يف تعليم املدرسة العالية احلكومية لفرايجا يف منطقة 

يف هذا البحث يعرض الباحث أن تنظيم منهج تعلم  39بوين دون احلد من املناهج األساسية.

اللغة العربية يف املدرسة العالية احلكومية الفرايجا يف منطقة بوين، لقد نفذت تنظيم منهج 

تعلم اللغة العربية مع وظائف التنطيم، وهناك أيضا شرح الباحث عن العقبات وخطواهتا يف 

 تغلبها، ولكن مل يشرح الباحث وظائف تنظيم واحداً فواحداً.

Nuryani, dengan judul Implementasi KurikulumPendidikan Bahasa 

Arab, Studi Kasus Di Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

(PBA) IAIN Tulungagung. 
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ه املقالة تبحث عن تنفيذ املنهج وعملية النظام مع العديد من أصحاب املصلحة. هذ

فعالية املنهج ميكن اتقوميه بعد تنفيذه يف الفصل حيث أن األساتيذ والطالب يشتاركون 

يف تنفيذ املنهج. وهذه املقالة  بنشاط. لذلك حيب على األساتيذ إظهار الكفاءة واملسؤولية 

( تعريف املنهج، 2( تعريف التنفيذ، )4تتحدث عن تنفيذ املنهج يف قسم اللغة العربية وهي )

هذه املقالة قامت  40( مرحلة يف عملية تنفيذ منهج قسم اللغة العربية.1( تنفيذ املنهج، )3)

يف املنهج ، وتنفيذ املنهج بشرج حمتوايت املقالة على شكل واضح من تعريف التنفيذ، وتعر 

وأيضًا عن مراحل تنفيذ املنهج. ومن هناك قامت الباحثة بتوضيح عن تقومي املنهج ويتضمن 

. حمتوايت 2. األهداف ومعايري التقومي، 4( مكوانت وهي : 1هذا التقومي إىل ستة )

 .ومي. طريقة التق1.  أشطة التعلم، 1. وسائل التعلم،  1.  طريقة التعلم3املنهج، 
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Azkia Muharom Alnantani, dengan judul Implementasi Kurikulum 

2013 Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah, Universitas 

Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

هذه املقالة للحصول على البياانت عن تنفيذ املنهج ومعقباهتا، وأما النموذج  هدف

البحث هو املدرسة اإلبتدائية الىت بناها اجلامعة اإلسالمية احلكومية جاكرات واملدرسة يف هذا 

يف تعلم  2243اإلبتدائية احلكومية مجفكا فوتيح كتمثيل من املدرسة الىت تستعمل املنهج 

اللغة العربية. وهذا البحث تستعمل النهج النوعي بطريقة دراسة احلالة. والبياانت مت حصوهلا 

ثة مصادر وهو: املالحظة، املقابلة والواثئق الدراسة. ونتائج البحث تشرح أن تنفيذ من ثال

يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية مجفكا فوتيح  واملدرسة اإلبتدائية الىت بناها  2243املنهج 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية جاكرات خاصة يف تعلم اللغة العربية لقد مت عمليتها على شكل  

فقا للمعايري القياسية. وأما العقبات هو لدى دور األساتيذ يف التعلم مازال غالبا، و كبري و 

 teacher) التعلم مازال ترتكز يف األساتيذ، ولذلك أنشطة التعلم مركز على ما أمره األساتيذ 



centered )41.  وكيف يتم تنفيذه يف املدرسة اإلبتدائية  2243هذه املقالة تشرح عن املنهج

الىت بناها اجلامعة اإلسالمية احلكومية جاكرات واملدرسة اإلبتدائية احلكومية مجفكا فوتيح، 

 وكيف يكون معقبات تنفيذه. 

بعد املعرفة عن تلك البحوث أدركت الباحثة أن هناك شئ مل يبحثوا عنه على 

صيل وهي ختطيط وتنفيذ منهج اللغة العربية وتقوميها يف قسم التعليم اللغة العربية يف بتف

ويف هذا البحث العلمى الكاتبة تبحث عن تنظيم جامعة أتنسارى احلكومية ببنجرماسني  

الرتبية أي تنظيم قسم التعليم اللغة العربية من حيث ختطيط املنهج، وتنفيذها وتقومي منهج 

ة. ألن التنظيم مهم لكي يتنظم عملية اإلدارة فيها ويسر على القوانني الىت قر رها اللغة العربي

من تلك البحث السابق، للباحثة هلا صورة ماذا ستعمل يف البحث اليت  رئيس اإلدارة.
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ستكون حبثا هلا وهي تنظيم منهج اللغة العربية )قسم تعليم اللغة العربية( يف جامعة أنتساري 

 ومية يف بنجرماسني.اإلسالمية احلك

 اإلطار الفكري -ز

هذا البحث تتألف من محسة أبواب، الباب األول تتحوي على خلفية البحث، 

تنظيم البحث، أغراض االبحث، فوائد البحث، التعريف التطبيقي، البحث السابق، وهيكل 

 البحث.

القرآن، تعريف الباب الثاين األساس النظري: حتتوي على تعربف التنظيم, التنظيم يف 

املنهج وتعريف تنظيم املنهج، ختطيط املنهح، تعريف ختطيط املنهج، وظيفة ختطيط املنهج، 

مبادئ املنهج، عملية ختطيط املنهج، إمتام املنهج، تعريف إمتام املنهج، أساس اإلمتام، العوامل 

ليم، تقومي املنهج، اليت أتثري  يف إمتام املنهاج، إستعداد التعليم، إدارة الفصل، طريقة التع

 تعريف تقومي املنهج، أهداف تقومي املنهج، نطاق تقومي املنهج.



الباب الثالث البحث العلمي: نوع البحث، مكان البحث، أشخاص البحث، 

 موضوع البحث، مجع االبياانت، حتليل البياانت، طريقة تصحيح البياانت.

لغة العربية، بيان نتيجة البحث، الباب الرابع بيان نتيجة البحث: اتريخ قسم تعليم ال

 ختطيط املنهج، إمتام املنهج، تقومي املنهج.

 الباب اخلامس التحليل: ختطيط املنهج، إمتام املنهج، تقومي املنهج.

 الباب السادس اإلختتام: اخلالصة، النتائج
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