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 الباب الرابع
 التفسري والتحليل 

 
 املعهد السلفي روضة الطالبني   تعليم اللغة العربية يف -أ

 املعهد السلفي روضة الطالبني  حملة عن  -1
 عهد روضة الطالبني امل نشأة اترخيية -أوال

امل منطقة  كان  يف  اتيور  قرية  يف  يقع  الطالبني  روضة    HSUعهد 
كياهي احلاج أمحد و   2000ليمنتان اجلنوبية، ُبين هذا املعهد يف سنة  اك

. وعدد الطلبة الذين يدرسون يف معهد روضة الطالبني  مؤسسه  معطي
سنة   وقبل  طلبة.  عشر  بناءه  أول  روضة    2000يف  معهد  م كان 

قرآءة مولد احلبشي ومسط  الىت قام بيم  تعلالبشكل جملس  يقع  الطالبني  
اجلمعة  الدرر ليلة  سنة  يف كل  ويف  اجمللس  م    2000،  معهدا  صار 

، فيتعلم  جيدا  عهد روضة الطالبني. واآلن املعهد تطور تطورامبيسمى  و 
من كليمنتان اجلنوبية، جائوا  ذلك املعهد، بعضهم    إىلكثري من الطلبة  

 ة.  وكليمنتان الشرقي ،وكليمنتان الوسطى
 عهد روضة الطالبني وهدفه املغاية -اثنيا

 يةغاال (أ
الطالبني  امل روضة  األجياللغاية  له  عهد   الفامهون   تكوين 

الرتاثية  اب املتقني  كي  لكتب  وإمام  الذاكرين  العاملني  يكونوا علماء 
 اجملتمع. إىلاملتخلقني أبخالق كرمية ومستعدين للخدمة 

 اهلدف (ب 
اخلالص (1 الطلبة  يف    نيتكوين  واملتبحرين  الدين  و علمجيع  قلبه  م 

 والعاملني العاملني واملتقني واملتخلقني أبخالق كرمية
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 يكونوا الدارسني املوثوقنيكي إشراف الطلبة    (2
 لمجتمع تطهريا للقلبوالتذكريل نشر علوم الدين  (3
املؤسسة   (4 جلميعساعداملتكوين  لتحسني    ة  اجملتمع  يف  الناس 

 م والذكر والفكر والعمل اجلودة، وخاصة يف انحية العل
 إعطاء القدوة احلسنة يف احلياة، وثقافة سامية إندونيسيا  (ج

 املنهج العام ابملعهد اإلسالمي روضة الطالبني -اثلثا
 4.4اجلدول: 

 املواد الدراسية  الرقم

 العامة الدينية  اللغة العربية 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 اللغة العربية
 النحو

 الصرف 
 اخلط العريب

 املطالعة

 حتسني القرآن
 التجويد

 حتفيظ القرآن
 التفسري

 علوم التفسري
 التوحيد 

 الفقه
 أصول الفقة

 احلديث
 أصول احلديث

 التصوف 
 السرية النبوية
 علوم الرتبية

 اللغة اإلجنليزية
 اللغة اإلندونيسية 

 الرايضيات
 علم االجتماع 

 اجلغرافية
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 واألنشطة الطالبيةالربامج  -رابعا
داخل    كلهم  ونإن طلبة املعهد اإلسالمي روضة الطالبني ساكن

ف أنواع األنشطة هلم حىت  املعهد  املعهد،  فيه   تكون كل األوقات أعد 
 نشاط وشغل. وميكن تفصيل هذه األنشطة على النحو التايل: 

 1األنشطة اليومية  (أ
 4.5 اجلدول:

 الطالبني اليومية أنشطة طلبة املعهد اإلسالمي روضة 
 األنشطة الوقت 

04.30 
05.00 –  06.00 
06.00 –  07.00 
07.00 –  07.30 
07.30 –  08.00 
08.00 –  10.00 
10.00 –  10.20 
10.20 –  12.00 
12.00 –  13.45 
13.45 –  15.00 
15.00 –  16.00 
16.00 –  16.30 
16.30 –  17.30 
17.30 –  18.15 

 القيام من النوم 
 صالة الصبح ابجلماعة وقراءة ورد اللطيف 

 تعليم كتب الرتاث 
 الفطور واإلستعداد لدخول املدرسة 

 صالة الضحى وقراءة القرآن  
 الدراسة الصباحية

 األوىل االسرتاحة
 الدراسة الصباحية

 الة الظهر/ الغذاء(الثانية )ص االسرتاحة
 الدراسة الصباحية

 / األنشطة احلرة  االسرتاحة
 صالة العصر مجاعة

 الفنون
 قراءة يس وراتب العطاس

 
 الواثئق املعهد اإلسالمى روضة الطالبني البياانت مأخوذة من   1
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18.15 –  19.00 
19.00 –  20.00 
20.00 –  20.45 
20.45 –  21.00 
21.00 –  22.00 
22.00 –  04.30 

 االستعداد لصالة املغرب 
 صالة املغرب مجاعة و الدراسة الليلىة 

 صالة العشاء مجاعة و قراءة راتب احلداد 
 تناول العشاء 

 الدراسة الليلية 
 الراحة )النوم( 

 

 2ألنشطة األسبوعيةا (ب 
 4.6اجلدول: 

 األسبوعية روضة الطالبني آمونتايأنشطة طلبة معهد 
 األنشطة الوقت  اليوم

 17.30  – 16.30 األحد 
20.30 –  21.15 
21.15 –  22.15 

 الطبل
 قراءة نظم عقيدة العوام 

 احملاضرة  

 عملية االجتماع  22.00  – 21.00 اإلثنني 

 تشجيع اللغة 22.00  – 21.00 الثالاثء

 قراءة كتب الرتاث 22.00  – 21.00 األربعاء 

وقراءة كتب  22.30  – 20.15 اخلميس  احلبشي  املولد  قراءة 
 الرتاث

 اجلمعة
 

05.30 –  06.00 
08.00 –  09.30 
10.00 –  12.30 
14.00- 15.00 

 تدريب قراءة التهليل 
 الرايضة والتنظيف العام 

 فن الطبخ 
 قراءة الربدة 

 
 2020/2021نشر قبول الطلبة اجلديد السنة الدراسى   2
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 تدريب تنغيم تالوة القرآن 17.30  – 16.30
 

 3األنشطة السنوية  (ج
الطالبني  اإلسالمي روضة  معهد  لطلبة  السنوية  األنشطة 

 : هيآمونتاي 
 خطبة اإلفتتاح / أسبوع  التعارف -أوال
 احتفال ذكرى املناسبات اإلسالمية -اثنيا
 ختم القرآن  -اثلثا

 حتفال حوالن األكرب لإلمام الشافعى والشيخ عبد القادر اجليالىند(. ا
 املعهد السلفي روضة الطالبني يف املواد يف تعليم اللغة العربية -2

 املواد يف تعليم اللغة العربية يف املعهد رشيدية خالدية  -أوال
 مادة اللغة العربية (أ

 السنة األوىل (1
 أوال( هدف تعليم مادة اللغة العربية

على  املتعلمني  قدرة  اكساب  إىل  املادة  هذه  هتدف 
والكتابة ابللغة العربية الفصيحة  والقراءة  الكالم  االستماع و 

  4وترقية مهاراهتم اللغوية يف اللغة العربية.
 اخلطة الدراسية ملادة اللغة العربيةاثنيا( 

املادةهناك   هلذه  الدراسية  على    الىت  اخلطة  تشتمل 
بياانت هذه املادة وهي السنة الدراسية، الفصل الدراسي، 

 عدد احلصة الدراسية، املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة اللغة العربية اثلثا( 

 
 2020/2021نشر قبول الطلبة اجلديد السنة الدراسى   3
 22، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  4
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يف ف األوىل  للسنة  العربية  اللغة  مادة  موضوعات  أما 
مامل فيتكون  ولكل   موضوعا  10ن  عهد رشيدية خالدية  

متدريبات املوضوع   أسبوع.  ،  يف كل  حصتني  على  وزعا 
 :5فصيلها فيما يليهذه املوضوعات ميكن ت

 

 تعارف (1)
 العمرة (2)
 يف البيت (3)
 يف احلديقة (4)
 يف السكن  (5)
 يف املكتب  (6)
 الدراسة  (7)
 إىل املدرسة  (8)
 يف املدينة (9)
 اهلواية (10)
 الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية رابعا( 

اللغة  مادة  تعليم  املستخدم يف  املدرسي  الكتاب  أما 
يف   األوىل  للسنة  خالديةالعربية  رشيدية   هو كتاب   معهد 

وزارة   جمموعة  ألفه  الذي  الثاىن  جزء  للناشئني  العربية 
 املعارف مبملكة العربية الصعودية.

 السنة الثانية (2
 أوال( هدف تعليم مادة اللغة العربية

 
 املدروسة على شرح املعلمة.كتاب   البياانت مأخوذة من  5
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إىل   املادة  هذه  املتعلمنيهتدف   مجيع  اكساب 
والكال االستماع  من  اللغوية  والكتابة  املهارات  والقراءة  م 

 6على املستوى البسيط. 
 اخلطة الدراسية ملادة اللغة العربيةاثنيا( 

اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه  
املادة وهي السنة الدراسية، الفصل الدراسي، عدد احلصة  

 الدراسية، املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة اللغة العربية اثلثا( 

يف إان الثانية  للسنة  العربية  اللغة  مادة  موضوعات   
خالدية   رشيدية  من    معهد  ولكل    موضوعات   8تتكون 
موزعة على حصتني يف كل  واملادة  ،  املوضوع مترينات كثرية

 7: دول التايلوعات ميكن نظرها يف اجلأسبوع. هذه املوض
 

 يف الصف  (أ)
 الطعام (ب )
 العطلة (ج)
 يف املدرسة  (د)
 أمي (ه)
 العائلة (و)
 املراسلة  (ز)
 يف السوق   (ح)

 الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية رابعا( 

 
   2020مايو  4يف يوم اإلثنني،  مدرسة اللغة العربية هنضية احلسىن  املقابلة مع    6

 اإلسالمي   عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  7
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اللغة   مادة  تعليم  املستخدم يف  املدرسي  الكتاب  أما 
للسنة األوىل يف معهد رشيدية خالدية  هو كتاب  العربية 

جزء   للناشئني  وزارةالعربية  جمموعة  ألفه  الذي   الثاىن 
 املعارف مبملكة العربية الصعودية.

 مادة اخلط العريب  (ب 
 هدف تعليم مادة اخلط العريبأوال( 

على   القدرة  املتعلمني  اكساب  إىل  املادة  هذه  هتدف 
  8ميلة.اجل كتابة احلروف العربية

 اخلطة الدراسية ملادة اخلط العريب اثنيا( 
هلذه   الدراسية  هذه  اخلطة  بياانت  على  تشتمل  املادة 

احلصة  عدد  الدراسي،  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي  املادة 
 الدراسية، املوضوعات املدروسة واملراجع. 

 موضوعات مادة اخلط العريباثلثا( 
أما موضوعات مادة اخلط العريب للسنة األوىل يف معهد  

موضوعات، موزعة على حصة    8رشيدية خالدية  فيتكون من  
 :9سبوع. وهذه تفصيل تلك املوضوعاتيف كل أ واحدة

 قواعد األحرف اهلجائية 
 جمموعة أحرف أ، ك، ل  (أ)
 جمموعة أحرف خ، ح، ج، ع، غ (ب )
 جمموعة أحرف د، ذ، ر، ز و  (ج)
 جمموعة أحرف ش، س، ص، ض، ط، ظ (د)
 جمموعة أحرف م، ء، ي، ه، ال (ه)

 
   2020  مايو  4يف يوم اإلثنني،  العريب  اخلط مدرسة فخريدي املقابلة مع  8

 76، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  9
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 واجلملة  والكلمات تنظيم األحرف  (و)
 منفصلةجتزيئة الكلمات إىل أحرف  (ز)
 األحرف املنفصلة حىت يصري كلمة متصلة أحرفها  وصل (ح)
 

 مادة احملفوظات (ج
 هدف تعليم مادة احملفوظاتأوال( 

هتدف هذه املادة إىل تزويد الرصيد اللغوي يف اللغة العربية 
روح   وتبعث  نفوسهم  يف  األخالق  جذور  تنمية  للمتعلمني، 

ابإلعتماج على كالم  االعتماد على النفس واجلد يف طلب العلم  
   10احلكماء املعربر ابألساليب البديعة.

 اخلطة الدراسية ملادة احملفوظاتاثنيا( 
اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  
الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 

 املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 فوظاتموضوعات مادة احملاثلثا( 

مامل معهد  وضوعات  يف  الثانية  للسنة  احملفوظات  ادة 
خالدية    حصة    7من    تتكونرشيدية  على  موزعا  موضوعا، 

فيما   تفصيلها  ميكن  املوضوعات  هذه  أسبوع.  يف كل  واحدة 
  :11أييت

 

 قال أبو نواس رمحه هللا تعاىل  (أ)
 صيحة نقال أبو العتاهية يف ال (ب )
 قال بن أيب بكر املقري رمحه هللا   (ج)

 
   2020مايو  13، األربعاء)مدرس مادة احملفوظات( يف يوم احلاج أمحد محيدي املقابلة مع    10

 شرح املدرس عنه  البياانت مأخوذة من  11
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 قال صاحل بن عبد القدوس رمحه هللا  (د)
 قال صاحل بن عبد القدوس رمحه هللا  (ه)
 قال بن أىب طالب كرم هللا وجهه ىف النصائح  (و)
 قال صفي الدين رمحه هللا يف األخالق  (ز)
 رمحه هللا تعاىل قاو أبو نواس  (ح)
 احلكمقال مؤيد الدين األصبهاىن رمحه هللا تعاىل يف  (ط)
 قال علير بن أيب طالب كررم هللا وجهه يف احلكم (ي)

 الكتاب املدرسي ملادة احملفوظاترابعا( 
احملفوظات   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 

هو كتاب   خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  احملفوظات  للسنة 
 ة.الثاني للسنة

 مادة اإلنشاء  (د
 هدف تعليم مادة اإلنشاءأوال( 

إىل اكساب قدرة املتعلمني على أيضا  هتدف هذه املادة  
و  الفصيحة  والقراءة  الكالم  االستماع  العربية  ابللغة  والكتابة 

 12وترقية مهاراهتم اللغوية يف اللغة العربية.
 اخلطة الدراسية ملادة اإلنشاء اثنيا( 

اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  
الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 

 املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة اإلنشاء ( اثلثا

 
 اإلسالمي   عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  12
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موضوعات   معهد أما  يف  الثانية  للسنة  اإلنشاء  مادة 
من  ر  فيتكون  على حصتني موضوع  5شيدية خالدية   موزعا   ،

 :13كالتاىل   اثنتني يف كل أسبوع. هذه املوضوعات 
 

 األول: آمال املراهقني الدرس  (أ)
 الصحة والرعاية احلية :الثاىن الدرس  (ب )
 النظافة ىف اإلسالم :الثالث الدرس  (ج)
 اهلواية :الرابع الدرس  (د)
 اخلامس: املهنة الدرس  (ه)

 الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء رابعا( 
اإلنشاء   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 

 Bahasa Arab untukللسنة الثانية يف معهد رشيدية خالدية  هو   
MA 

 مادة املطالعة  (ه
 هدف تعليم مادة املطالعةأوال( 

املتعلمني   قدرة  تنمية  إىل  هتدف  عامة  بصفة  املادة  هذه 
عربية نصوص  فهم  املادة  على  هذه  فإن  أخرى  انحية  ومن   ،

ا على  قدرهتم  تنمية  إىل  من هتدف  الرئيسية  األفكار  ستخالص 
 14، وأخذ العربة من خالهلا. ةاملقروء وصالنص

 اخلطة الدراسية ملادة املطالعة اثنيا( 
هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  اخلطة الدراسية  

الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 
 املوضوعات املدروسة واملراجع. 

 
 كتاب املدروسة    البياانت مأخوذة من  13

 2020مايو  4يف يوم اإلثنني،  مادو املطالعة مدرسة سىت عائشة املقابلة مع    14
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 موضوعات مادة املطالعةاثلثا( 
معهد   يف  األوىل  للسنة  املطالعة  مادة  موضوعات  أما 

فيتكون من   موضوعا، موزعا على حصتني   4رشيدية خالدية  
فيما  اثنتني تفصيلها  ميكن  املوضوعات  هذه  أسبوع.  يف كل   
 :15أييت

 

 الشروق  (أ)
 التهاون (ب )
 هل تعاهد على ترك الكذب؟  (ج)
 سرعة اخلاطر  (د)

 الكتاب املدرسي ملادة املطالعةرابعا( 
املطالعة   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 

شيدة  هو كتاب القراءة الر   ة الثانية يف معهد رشيدية خالديةللسن
 . الذي ألفه عبد الفتاح صربي وعلي عمر ثالثاجلزء ال

مو  معهد  أما  يف  الثانية  للسنة  املطالعة  مادة  ضوعات 
موضوعا، موزعا على حصتني   5من  رشيدية خالدية  فيتكون  

فيما   تفصيلها  ميكن  املوضوعات  هذه  أسبوع.  يف كل  اثنتني 
 :16أييت

 اجلامع األزهار (أ)
 التقليد األعمى  (ب )
 الصبية والضفدع  (ج)
 كذب املنجمون ولو صدقوا (د)
 القاضى واألمري  (ه)

 
 9، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل البياانت مأخوذة من   15

 9، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل البياانت مأخوذة من   16
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املطالعة   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 
القراءة   هو كتاب  خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  للسنة 

 . الذي ألفه عبد الفتاح صربي وعلي عمر ثالثالرشيدة اجلزء ال
 مادة اإلمالء (و

 هدف تعليم مادة اإلمالء أوال( 
املتعلمني يف كتابة  قدرات  تنمية  إىل  املادة  هذه  هتدف 

ل البسيطة اليت مسعوها وفقا  الكلمات مث اجلممث  احلروف العربية  
 . والصرف واخلط النحو ةقاعدل

 موضوعات مادة اإلمالءاثنيا( 
معهد   يف  األوىل  للسنة  اإلمالء  مادة  موضوعات  أما 

خالدية   من  رشيدية  حصة موضوعا،    12فيتكون  على  موزعا 
 :17واحدة يف كل أسبوع كالتاىل

 

 األلف اللينة يف األمساء  (أ)
 األلف اللينة يف األفعال (ب )
 حروف بني احلذف والكتابة (ج)

 الكتاب املدرسي ملادة اإلمالءاثلثا( 
الكتاب   اإلأما  تعليم مادة    مالء املدرسي املستخدم يف 

يف معهد رشيدية خالدية هو كتاب دليل اإلمالء    وىلللسنة األ
 يف قواعد الكتابة العربية الذي ألفه فتحى اخلوىل.

 مادة البالغة (ز
 هدف تعليم مادة البالغةأوال( 

 
 البياانت مأخوذة من الكتاب املدرسي هلذه املادة  17



90 
 

تنمية   إىل  عامة  بصفة  املادة  املتعلمني على  هتدف هذه  قدرة 
 القرآن الكرمي الذي هو أساس البالغة ومعرفة أسراره. فهم معاىن 

 بالغة الاخلطة الدراسية ملادة اثنيا( 
اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  
الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 

 املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة البالغة اثلثا( 

مادة    أما معهد  البالغة  موضوعات  يف  األوىل  للسنة 
فيتكون من   ، موزعا على حصتني موضوعا  7رشيدية خالدية  

 :18فيما أييتيف كل أسبوع. هذه املوضوعات ميكن تفصيلها 
 

 تقسيم الكالم إىل اخلرب واإلنشاء (أ)
 اخلرب (ب )
 الغرض من إلقاء اخلرب  (ج)
 أضرب اخلرب  (د)
 خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر  (ه)
 اإلنشاء وتقسيمه إىل طلىب وغري طلىب  (و)
 اإلنشاء الطلىب وأقسامه (ز)

 الكتاب املدرسي ملادة البالغة رابعا( 
مادة   تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  البالغة  أما 

البالغة  هو كتاب  خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  للسنة 
 الواضحة الذي ألفه علي اجلارم ومصطفى أمني.

 
 البياانت مأخوذة من الكتاب املدرسي هلذه املادة   18
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يف معهد رشيدية  الثاىن  للسنة  البالغة  أما موضوعات مادة  
من   فيتكون  موزعا على حصتني  موضوعا  9خالدية   يف كل  ، 

 :19ما أييتأسبوع. هذه املوضوعات ميكن تفصيلها في
 

 التشبيه (أ)
 احلقيقة واجملاز (ب )
 اجملاز اللغوى  (ج)
 اإلستعارة التصرحيية واملكنية  (د)
 وأصلية تقسيم االستعارة إىل تبيعية  (ه)
 تقسيم االستعارة إىل مشرحة وجمردة ومطلقة (و)
 االستعارة التمثيلية  (ز)
 بالغة االستعارة وشواهد ذلك من املنظوم واملنثور (ح)
 اجملاز املرسل وعالقته (ط)

مادة   تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  البالغة  أما 
البالغة  هو كتاب  خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  للسنة 

 ألفه علي اجلارم ومصطفى أمني. الذي  ىف علم البيان الواضحة
 مادة النحو (ح

 هدف تعليم مادة النحوأوال( 
والكتابة   الكالم  على  املتعلمني  قدرة  املادة  هذه  هتدف 
فهم   على  قدرهتم  وتنمية  الصحيحة،  القواعد  وفق  العربية  ابللغة 

واألسالي الكلمات  ومعرفة  العربية،  والكتب  والسنة    بالكتاب 
 20. الفاسدة

 اخلطة الدراسية ملادة النحو اثنيا( 
 

 البياانت مأخوذة من الكتاب املدرسي هلذه املادة   19
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على بياانت هذه املادة   املشتملهلذه املادة اخلطة الدراسية 
الدراسي،  الفصل  الدراسية،   وهي  احلصة  الدراسية، عدد  السنة 
 املوضوعات املدروسة. 

 موضوعات مادة النحو اثلثا( 
يف معهد رشيدية  األوىل  أما موضوعات مادة النحو للسنة  

موزعا على حصتني يف كل موضوعا،    17خالدية  فيتكون من  
 :21وهي أسبوع.

 

 اجلملة املفيدة (أ)
 أجزاء اجلملة  (ب )
 الفعل املاضى (ج)
 الفعل املضارع  (د)
 فعل األمر  (ه)
 الفاعل (و)
 املفعول به  (ز)
 املبتدأ واخلرب  (ح)
 اجلملة الفعلية (ط)
 اإلمسيةاجلملة  (ي)
 نصب الفعل املضارع  (ك)
 جزم الفعل املضارع  (ل)
 رفع الفعل املضارع  (م)
 كان وأخواهتا (ن)
 إن وأخواهتا (س )

 
 البياانت مأخوذة من الكتاب املدرسي هلذه املادة   21
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 سمجر اال (ع)
 النعت (ف)

 الكتاب املدرسي ملادة النحو رابعا( 
أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة النحو للسنة  

اجلزء  األوىل يف معهد رشيدية خالدية  هو كتاب النحو الواضح  
 األول الذي ألفه علي اجلارم ومصطفى األمني.

 هدف تعليم مادة النحو للفصل الثاىنخامسا( 
والكتابة   الكالم  على  املتعلمني  قدرة  املادة  هذه  هتدف 

العربية   فهم  ابللغة  على  قدرهتم  وتنمية  الصحيحة،  القواعد  وفق 
الكلمات   ومعرفة  العربية،  والكتب  والسنة  واألساليب  الكتاب 

 22اخلاطئة. 
 للفصل الثاىن اخلطة الدراسية ملادة النحوسادسا(  

اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  
الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 

 املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة النحو سابعا( 

تتكون   يف معهد رشيدية خالدية  الثاىن    مادة النحو للسنة
أسبوع.  موضوعا،    33من   يف كل  حصتني  على  فهي  موزعا 
 :23هذه

 

 تقسيم الفعل  (أ)
 املبىن واملعرب (ب )
 أنواع البناء  (ج)

 
 10، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  22
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 أنواع اإلعراب  (د)
 أحوال بناء فعل املاضى (ه)
 أحوال بناء األمر  (و)
 أحوال بناء املضارع (ز)
 إعراب احملل  (ح)
 الفعل املضارع املعتل اآلخر  (ط)
 اإلسم املعتل اآلخر )مقصور ومنقوص(  (ي)
 نصب املضارع بعد أن مضمرة (ك)
 جوازم فعل املضارع  (ل)
 األفعال اخلمسة (م)
 تقسيم اإلسم إىل مفرد ومثىن ومجع (ن)
 تقسيم اجلمع  (س )
 إعراب املثىن   (ع)
 إعراب مجع املذكر السال  (ف)
 إعراب مجع املؤنث السال  (ص)
 املضاف واملضاف إليه (ق)
 األمساء اخلمسة  (ر)
 التأنيث يف األفعال عالمات  (ش)
 عالمات التأنيث يف األمساء (ت )
 النكرة واملعرفة  (ث )
 العلم (خ)
 املعرف ابأللف والالم (ذ)
 الضمري  (ض)
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 اإلسم املوصول (ظ)
 اسم اإلشارة (غ)
 انئب الفاعل (أأ)
 أفعال االستمرار الناسخة و مادام  ( ب ب )
 املفعول املطلق ( جج)
 املعفول ألجله  ( دد)
 ظرف الزمان وظرف املكان  (هه)

 املدرسي ملادة النحوالكتاب اثمنا( 
أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة النحو للسنة  

عهد رشيدية خالدية  هو كتاب النحو الواضح اجلزء امليف  الثانية  
 الذي ألفه علي اجلارم ومصطفى األمني. الثاىن

 مادة الصرف  (ط
 هدف تعليم مادة الصرف أوال( 

والكتابة   الكالم  على  املتعلمني  قدرة  املادة  هذه  هتدف 
فهم   على  قدرهتم  وتنمية  الصحيحة،  القواعد  وفق  العربية  ابللغة 

والكتب   والسنة  واألساليب  الكتاب  الكلمات  ومعرفة  العربية، 
تنمية قدرهتم على استنادا    اخلاطئة.   فإهنا هتدف إىل  إىل ذلك 

 24استخدام املعاجم العربية.
 اخلطة الدراسية ملادة الصرف اثنيا( 

اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  
الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 

 املوضوعات املدروسة واملراجع. 

 
 10، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  منالبياانت مأخوذة   24
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 موضوعات مادة الصرف اثلثا( 
معهد  أما   يف  الثانية  للسنة  الصرف  مادة  موضوعات 

خالدي من  رشيدية  فيتكون  على    9ة   موزعة  موضوعات، 
فيما   تفصيلها  ميكن  املوضوعات  هذه  أسبوع.  يف كل  حصتني 

 :25أييت
 

 علم الصرف :املقدمة (أ)
 الضمائر (ب )
 املقابلة  (ج)
 األبنية  (د)
 تصريف األصول (ه)
 القسم األول: الثالثى اجملدر  (و)
 القسم الثاىن: الثالثى املزيد فيه (ز)
 القسم الثالث: الرابعى اجملرد  (ح)
 القسم الرابع: الرابعى املزيد فيه (ط)
 تصريف املضاعف  (ي)
 تصريف املثال (ك)
 تصريف األجواف (ل)
 تصريف الناقص (م)
 تصريف اللفيف (ن)
 تصريف امللتوي (س )

 درسي ملادة الصرف الكتاب املرابعا( 

 
 البياانت مأخوذة من الكتاب املدرسي هلذه املادة   25
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الصرف   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 
هو كتاب   خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  التصريف للسنة 

 الذي ألفه حسن بن أمحد.
 

 املواد الدينية (ي
املعاهد   يف  التعليم  بني  األساسية  الفروق  بعض  من  إن 
املواد   هي  التعليمية  املؤسسات  من  غريها  يف  والتعليم  اإلسالمية 
أدق   اإلسالمية  املعاهد  يف  الدينية  املواد  تعليم  أن  حبيث  الدينية، 

أكثر فرص دراسية. بدأ تعليم املواد الدينية يف معهد   أيضا وأعمق وهلا
رشيدية خالدية اإلسالمية منذ التحاق املتعلم يف السنة األوىل وحىت 

منه.  الكتب  خترجهم  وأمساء  الثانية  للسنة  املدروسة  الدينية  املواد  أما 
 : املدرسية املستخدمة فهي كالتايل

 4.7اجلدول: 
  معهد رشيدية خالدية اإلسالمية أمساء الكتب الدينية املدروسة يف

 الكتاب املدرسي  اسم املادة   الرقم
احلصىن،   الفقة .1 حممد  بن  بكر  أبو  الدين  تقي 

 كفاية األخيار 
 رسالة املعاونة احلبيب عبد هللا احلداد،  األخالق  .2
 الرحيق املختومالشيخ صفي الرمحن،  التاريخ اإلسالمي  .3
 فتح اجمليد الشيخ عبد الرمحن بن حسن،  التوحيد  .4
 صفوة التفاسريالشيخ على الصابوىن،  التفسري .5
 املباحث يف علوم القرآن مناع القطان،  علوم القرآن  .6
 رايض الصاحلني اإلمام النووي، احلديث .7
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 كتاب الرتبية جزء الثاىن الرتبية  .8
 م اللغة العربية  عملية تعلي -3

 التعليم يف املعهد اإلسالمى روضة الطالبنيطريقة  -أوال
 طريقة تعليم مادة اللغة العربية )احملادثة(  (أ

الثالثة  السنة  إىل  األوىل  السنة  من  تدرس  العربية  اللغة  مادة 
الطالبنيمبعهد   تعليم هذه  اإلسالمي روضة  املستخدم يف  الكتاب   .

إن   احملاورة احلديثة. هذا الكتاب يتكون من جزئني.املادة هو كتاب  
تفصيله ميكن  املادة  هذه  تعليم  من    اطريقة  املدروسة  املواد  حسب 

 نص عن العبارات القصرية. أو  نص حواري
 :اخلطوات اليت يسري عليها املدرس تتمثل يف النقاط التالية

املد (1 على  يفتتح  الدراسية  األدوات  ويضع  ابلسالم  احلصة  رس 
 املكتب مث يسأل عن املادة. 

 يقرأ املدرس النص احلواري وأيمر الطلبة بتشكيل النص وضبطه.  (2
 قراءة املدرس مجاعة.  حياكي الطلبة (3
الكلمات   (4 وجدت  وإذا  مجاعة.  احلوار  ترمجة  يف  الطلبة  شرع 

 الغريبة فأخربت املعلمة معناها.
ال (5 املدرس  جمموعتني كبريتني يقسم  إىل  اجملموعات  طلبة  إىل  مث   

ويصلح  املدروس.  احلوار  ملمارسة  فرصة  هلم  ويعطي  الصغرية 
 املدرس قراءة الطالب إذا كان خاطئا. 
من تتكون  املادة  احملفوطة  نص    إذا كانت  املفردات 

 :26فاخلطوات اليت يسري عليها املدرس تتمثل يف النقاط التالية

 
   2020أبريل  24يوم اجلمعة،  (، يف مادة اللغة العربية ة)مدرس سىت نور سفران  املقابلة مع    26
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املدرس   (1 املادة  يدخل  ويكتب  السالم  يلقي  مث  الدراسية  الغرفة 
 على السبورة خبط واضح.

املدر  (2 و أيمر  املقرر  الكتاب  الطلبة إبخراج  الصفحة  س  يفتحه يف 
 املعينة. 

ابالستماع وإتيان املعىن كما وأيمر الطلبة  يقرأ املدرس املفردات   (3
 قد أمره يف األسبوع املاضى من البحث عن املعاىن املفردات. 

 ملدرس أمثلة استعمال املفردات يف العبارة القصرية.يقرأ ا (4
أمامه  (5 املاضى  أسبوع  يف  املفردات  حفظ  الطلبة  املدرس  أيمر 

 واحدا أو اثنني من الطلبة. 
 طريقة تعليم مادة اخلط العريب  (ب 

الثانوية  املرحلة  من  األوىل  السنة  يف  تدرس  العريب  اخلط  مادة 
التعلي ركز  الطالبني.  روضة  اإلسالمي  النسخ مبعهد  خط  على  م 

على   املادة  هذه  تعليم  عند  املدرس  سار  اآلخر.  خط  ومعرفة 
 :27اخلطوات التالية 

على   (1 األدوات  يضع  مث  السالم  ويلقي  الفصل  املدرس  يدخل 
 املكتب.

األسبوع   (2 يف  مجعها  قد  إذا كان  الطلبة  دفاتر  املدرس  يوزع 
 املاضي. 

 على السبورة.  مجيال خيط املدرس خطا (3
بعد   (4 املدرس  أو  يكتب  القرآنية  اآلية  أو  املعينة  احلروف  ذلك 

النبوي خبط واضح مجيل على اخلط  أو احلديث  العربية  احلكم 
   الذي رمسه على السبورة.

 
   2020أبريل  24اخلط العريب( يف يوم األربعاء،  ة)مدرس   جويرية املقابلة مع  27
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بيان   (5 مع  السبورة  على  العربية  احلروف  بعض  املدرس  يكتب 
 طريقة الكتابة.

يطلب من الطلبة كتابة ما على السبورة يف دفاترهم خبط مجيل   (6
املدرس حوهلم للتعديل واإلصالح مباشرة. أو يف بعض ويدور  

 األحيان، جيمع الدفاتر أوال ويصلحها أمام الفصل.
 طريقة تعليم مادة النحو (ت 

يسري  اليت  فاخلطوات  قواعد حنوية  من  تتكون  إذا  النحو  مادة 
 عليها املدرس هي: 

األوىل السنة  من  النحو  مادة  الثاىن  تدرس  مستوى  إىل    يف 
مبعهد اإلسالمي روضة الطالبني. الكتاب املستخدم يف السنة الثالثة  

املادة هو   لطلبة تعليم هذه  الطالبني  وإسعاف  النحو  مبادي  كتاب 
و  األوىل  اآلجالسنة  ومتممة  جدا  الثانية. وم ر خمتصر  السنة  لطلبة  ية 

ىف ست حصص األسبوع  يف  املادة  هذه  األوىل يف  .  تدرس  السنة 
 :28يةاملدرس تتمثل يف النقاط التالفاخلطوات اليت يسري عليها 

 أيمر املدرس الطلبة بفتح الكتاب املقرر يف الصفحة املعينة.  (1
بعد   (2 املاضي  األسبوع  يف  املدروسة  املادة  عن  املدرس  يسأل 

 افتتاح الدرس.
فكلمة   (3 كلمة  حنوية  قاعدة  فيه  الذي  الكتاب  املدرس  يقرأ 

 (. البنجريةللغة احمللية )ابها يشرحو 
النموذجية   (4 اجلمل  املدرس  الطريقة يقرأ  على  ويشرحها 

املدرس ويكتب شرح  ، ويف هذا احلني يستمع الطلبة  "الشاهد"
 ما مسعه من القراءة واملعاين يف كتابه الشخصي.

 
 يف غرفة املدرسني  2020أبريل  25النحو( يف يوم السبت،  و)مدرسة أستويت فطر املقابلة مع   28
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املدرس يكتب النموذج واملدرس والطلبة حيلل القواعد املوجودة   (5
 يف النموذج.

 لطريقة "الشاهد" أعطى املدرس السؤال والطلبة حيللها على ا (6
حيتاج إىل التعديل ومزيد الشرح  يف هناية احلصة يعدل املدرس ما (7

 ابملوضوع.املتعلقة 
الثانية  يف   تتمثل يف السنة  فاخلطوات اليت يسري عليها املدرس 

 29يةالنقاط التال
قرأها   (1 لكل كلمة  معىن  ويعطي  متمهال  الكتاب  املدرس  يقرأ 

 شرح املقروء.وحاول أن يشرح الفكر الرئيسي من 
 أيمر املدرس الطلبة بكتابة ما مسعه من املدرس يف كتابه. (2
 أيمر املدرس بعض الطلبة بشرح ماقد شرح املدرس. (3
من  (4 يفهموه  ل  ما  الستفسار  فرصة  للطلبة  املدرس  يعطي 

 الدرس. 
املدرس   عليها  يسري  اليت  فكما  اخلطوات  احلفظ  حصة  يف 

 :30يلى
الدرس   (1 املدرس  "يبدأ  وقراءة كشف  عليكم"  السالم  بقول 

 احلضور.
بني   (2 ما  اآلجرومية  منت  الطلبة  حمفوظا   5إىل    1يقرأ  فصال 

 ابجلماعة 
ما   (3 اإلضاىف   الدراسي  اآلجرومية كالكتاب  منت  املدرس  يقرأ 

وضبط   5إىل    1بني   بتشكيل  الطلبة  وأيمر  اآلخر،  فصال 
 الكتاب.  

 
 يف غرفة املدرسني  2020أبريل   25النحو( يف يوم السبت،  ة)مدرسيرىن حسىن  املقابلة مع  29

 يف غرفة املدرسني  2020أبريل  25النحو( يف يوم السبت،    ة)مدرس فطرة أستويت املقابلة مع  30
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حفظها  (4 املطلوبة  اآلجرومية  منت  حبفظ  الطلبة  املدرس  أيمر 
مرت بصوت  الذي  مجاعة  الفصل  آخر  إىل  فع من فصل معني 

 سبق أن تعملوه يف األسبوع املاضي.
ويكتب   (5 املدرس  أمام  املتون  من  ما حفظه  يعرض كل طالب 

اية حفظه يف دفرت خاص معد املدرس بداية حفظ الطالب وهن
 هلذا األمر. 

 وهكذا تكون الدراسة إىل آخر احلصة. (6
 طريقة تعليم مادة املطالعة  (ث 

عبارة  اإلسالمية  خالدية  رشيدية  معهد  يف  املطالعة  درس  إن 
إلي الدرس كما سبقت اإلشارة  القراءة ألن هذا  يهدف  عن درس  ه 

 31نور آسيةإىل دراسة النص القرائي ابستخدام كتاب معني. قالت  
إن اخلطوات اليت تسري عليها عند تعليم هذا الدرس ميكن تصويرها 

 :قاط التاليةيف الن
 يدخل املدرس الفصل ويلقي السالم أمام الطلبة (1
 .قسم املدرس الطلبة على عدة فرقة و أعطاهم املوضوع املبحوثة (2
 حبث الطلبة معىن الفصة املعينة.  (3
 وترمجتها وشرح معناها.قدم الطلبة بقراءة القصة جهرية  (4
 صحح املدرس اخلطأ.  (5

 طريقة تعليم مادة الصرف  (ج
، وهو  الصرفمادة  اخلطوات اليت يسري عليها املدرس يف تعليم  

 :كاآليت

 
 .2020مايو  27،  األربعاء( يف يف يوم مادة املطالعة)مدرسة   سىت آسيةملقابلة مع ا  31
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يسأل املدرس عن املادة املدروسة يف األسبوع املاضي بعد افتتاح  (1
 الدرس. 

  أن يشكليقرأ املدرس األمثلة الصرفية وزان واحدا، وأيمر الطلبة   (2
 الكتاب وضبطه. 

 ال يسمعون املدرس يطلب بعض الطلبة إعادة القراءة لعل البعض   (3
 قراءة املدرس. 

 أيمر املدرس لكتابة السطر حتت الكلمات الصعبة.  (4
أو   (5 منه مجاعة  ليقيس  الطلبة  وأيمر  اآلخر  األمثلة  املدرس  أعطى 

 ني كبريتني. يف فرقت
إىل التعديل ومزيد الشرح   احتاجاحلصة ما    آخريعدل املدرس يف   (6

 عما يتعلق ابملوضوع.
يسري عليها املدرس اخلطوات تتمثل يف  فيف حصة احلفظ اليت  و 

 :النقاط التالية
الدرس  املدرس   (1 كشف  عليكم  السالم    بقوليبدأ  وقراءة 

 احلضور.
حبفظ   (2 الطلبة  أيمر  الذي املطلو   التصريفات املدرس  حفظها  بة 

 تعملوه يف األسبوع املاضي مجاعة بصوت مرتفع.
يعرض كل طالب ما حفظه أمام املدرس ويكتب املدرس بداية   (3

 حفظ الطالب وهناية حفظه يف دفرت خاص معد هلذا األمر. 
 وهكذا تكون الدراسة إىل آخر احلصة. (4

حصة   يف  املدرس  "الشاهد"  أما  عليها  يسري  اليت  فاخلطوات 
 : لنقاط التاليةتتمثل يف ا
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وخصائصها  (1 قرينتها  من  جديد  بوزن  يتعلق  عما  املدرس  يشرح 
 من الصيغ واملعىن املعتادة.

 أعطى املدرس السؤال على طريقة "الشاهد"  (2
على   (3 ابعتماد  أو  القاموس  ابستخدام  السؤال  الطلبة  حيلل 

 حفظهم السابقة.
يف   (4 املدرس  ما    آخريعدل  ومزيد    احتاجاحلصة  التعديل  إىل 

 الشرح مبا يتعلق ابملوضوع.
 الوسائل والتقومي يف املعهد اإلسالمي روضة الطالبني -اثنيا

اللغة العربية يف معهد اإلسالمي   تعليم  أما الوسائل املستخدمة يف 
 روضة الطالبني آبمونتاي فتتكون من: 

والصورة، (أ واملكاتب،  السبورة  مثل  الغرفة،  يف  املوجودة    األدوات 
 وغريها من األدوات

 الكتاب التعليمي  (ب 
مبعهد  العربية  اللغة  تعليم  يف  املستخدمة  التقومي  أساليب  أما 

 : ، فتتكون منسالمي روضة الطالبني آبمونتاياإل
 االختبار اليومي أو األسبوعي (أ

اللغة   تعليم  عملية  يف  املطبق  األسبوعي  أو  اليومي  االختبار 
روضة   اإلسالمي  معهد  يف  االختبار العربية  هو  آبمونتاي  الطالبني 

واملثالالشف التحريري.  واالختبار  جيري    هي  العربية  ما  اللغة  مادة  يف 
طريق   عن  االختبار  واجلواب  يكون  أو السؤال  ابلعربية  شفهيا 

ب أمر  أو  يقومونابإلندونيسية  اثنني(  )اثنني،  الطلبة  الفصل    عض  أمام 
 .32لتطبيق احلوار واحملادثة بينهما 

 
 يف غرفة املدرسني  2020أبريل  25( يف يوم السبت،  ورزوجة مؤسس املعهد)مدرس النحو  فطرة أستويتاملقابلة مع   32
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خالل   من  الشفهي  االختبار  يكون  مثال،  النحو  مادة  ويف 
ويكتب  حفظ املتون كمنت اآلجرومية أو نص مهم الذي عينه املدرس.  

يقصد من ذلك معرفة املدرس مدى تطور  حد احلفظ ىف لوح معني. و 
التايل. أما التدريب  حفظ الطالب على املادة وبدأ احلفظ يف األسبوع 

ملدرس بعض األسئلة التطبيقية على السبورة التحريري فمن خالل كتابة ا
دفاترهم يف  حتريراي  إبجابتها  الطلبة  للسنة   وأمر  "الشاهد"  طريقة  على 
 .األوىل وعلى طريقة اإلعراب للسنة الثانية

 االختبار النصفي أو السنوي  (ب 
يقصد ابالختبار النصفي أو السنوي هو االختبار املنفَّذ يف أوقات 

معر  مدى  ملعرفة  نصف خمصوصة  خالل  املدروسة  املواد  عن  الطلبة  فة 
السنة أو خالل السنة، ويتولد منه جناح الطالب أو عدمه. وهذا النوع 
يف   آبمونتاي  الطالبني  روضة  اإلسالمي  معهد  يف  ينفذ  االختبار  من 

والتحريرية الشفهية  الطالب   .33صورتني  بدعوة  يكون االختبار الشفهي 
فظ ما، حسب املواد اليت تعلموها يف  فرادى إىل غرفة وأيمر املمتحن حب

يف االمتحان الشفهي   ةإىل ذلك فإن الطالبإستنادا  الدروس الصباحية.  
يؤمر بقراءة الكتاب املعني مث يسأل عن اإلعراب من الكلمات املوجودة  

طرح األسئلة فباملقروء ابللغة اإلندونيسية. أما االختبار التحريري    بنيأو  
 الل عملية التعليم مباشرة.دروسة خالتحريرية عن املواد امل

 البيئة اللغوية يف معهد اإلسالمي روضة الطالبني  -4
الطالبني  روضة  اإلسالمي  معهد  يف  ابلطلبة  احمليطة  اللغوية  البيئة  إن 

 ج الغرف الدراسية كما يلى:تتمثل يف تنفيذ األنشطة اللغوية خار 
 تعليم كتب الرتاث  (أ

 
 يف غرفة املدرسني  2020أبريل  25( يف يوم السبت،  ورزوجة مؤسس املعهد)مدرس النحو  فطرة أستويت املقابلة مع  33
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الطالبني  امل اإلسالمي روضة  تعقد  هو  عهد  اليت  املعاهد  إحدى  من 
يعقد هذا التعليم بعد صالة الصبح وبعد املغرب يف .  الرتاث   تعليم الكتب

أو ساعة ونصف.   ما بني ساعة  التعليم  يستغرق هذا  لياىل املخصوصة. 
 :34وصورة هذا التعليم كما أييت

دة أو الكتاب الذي سوف  جيتمع الطلبة يف غرفة معينة حسب املا (1
 مجاعة.  الدعاءيتعلموهنا و يقرأ 

الغرفة   (2 املدرس  التعليم  و يدخل  صاحب  يفتتح  على  ابلتوسل 
 . الكتاب 

الكتاب  (3 يفتح  املوضوع و   املدرس  يف  الكتاب  نفس  يفتح  الطلبة 
قبل فتح الكتاب يسأل املدرس بعض الطلبة عن   وأحياان  اجلديد،

 الدرس املاضي. 
الكتاب   (4 يقرأ  املوضوع،  املدرس  ويشرح  معانيه  الطلبة و ويعطي 

مهما من الشرح يف نقطة  يستمعون قراءة املدرس وشرحه ويكتبون  
 الكتاب نفسه. 

ويشرح   (5 يفهموه  ل  عما  لالستفسار  للطلبة  فرصة  املدرس  يعطي 
 املدرس هذا الغموض. 

 فكما يلى:ويف بعض األحيان، بعد افتتاح التعليم، 
امليكروفون للطالب لقراءة النص أو املوضوع املبحوثة  أعطى املدرس  (1

 متناواب.
قرائته   (2 اآلخر  والطلبة  املدرس  ويستمع  جهرية  النص  الطاللب  يقرأ 

 وأصلح املدرس ما يراه خاطئا من قراءته. 

 
 2020مايو  3البياانت مأخوذة من املالحظة يف األحد،   34
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قراءة   (3 طريق  عن  تعليمه  يف  املدرس  يبدأ  القراءة  من  انتهى  وإذا 
يستمعو  الطلبة  بينما  وشرحه  معانيه  مع  املدرس  الكتاب  قراءة  ن 

 وشرحه. 
روضة   اإلسالمي  معهد  يف  املدروسة  الرتاث  أما كتب 

 : الطالبني فكاآليت
  4.9دول:اجل

أمساء كتب الرتاث املدروسة يف معهد اإلسالمي روضة الطالبني 
 للمستوى االبتدائي

 اللغة املستخدمة  اسم الكتاب   املواد 
 كفاية العوام  التوحيد 

 الدر الثمني
 اليقني خالص نور 

 اللغة العربية
اليو  املاللغة العربية 
 اليو املاللغة العربية 

 تقريرة السديدات الفقة
 مبادي علم الفقه

 فروكنن مجال الدين 

 اللغة العربية
 اليو املاللغة العربية 
 اليو املاللغة العربية 

 كفاية األتقياء  األخالق 
 بداية اهلداية 

 هداية السالكني 
 فتوح العارفني

 اللغة العربية 
 اللغة العربية

 اليو املاللغة العربية 
 اليو املاللغة العربية 

 اللغة العربية األذكار احلديث
 املذاكرة  (ب 

ابملذاكرة ممارسة    يقصد  إىل  يهدف  الذي  النشاط  ذلك  هو 
الطلبة   يتعلمها  اليت  والدروس  العربية  املواد  املناقشة بقراءة  طريق 
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و  واجلواب،  السؤال  أو  فهمهابينهم  يعقد 35حماولة  النشاط  هذا   .
بعد العشاء يف ليلة اخلميس وليلة الثالاثء يف حدود ساعة واحدة؛ 

ليال التاسعة  الساعة  العمن  الساعة  إىل  تصوير   وميكن  ليال.  اشرة 
 كما يلى: هذا النشاط  

 الطلبة جيتمع يف غرفة معينة حسب جمموعتهم. (1
املذاكرة يفتتح اجملموعة ابلدعاء مجاعة وبقراءة التوسل رئيس   (2

 لصاحب الكتاب. 
 الباب الذي سوف يتعلمه.  يفكل طالب يفتح كتابه  (3
املادة   (4 بقراءة  الطلبة  من  أثنني  أو  واحدا  أيمر   ينة املعالرئيس 

 .التمعن قراءته ابالهتمام و إىل  وناآلخر يستمعو 
 يعدل اآلخر ما يراه خاطئا من القراءة ويصححها. (5
يتناقش   (6 عماالطلبة  أو  املختلفة  اإلعراب  موقع  يتعلق    عن 

 ابلكلمات الغريبة اليت ل يعرفوا معناها.
والفكرة  (7 واحملتوى  ابملضمون  يتعلق  عما  الطلبة  يتناقش 

 املادة املقروءة ويكتبون ما حيتاج إىل الكتابة. الرئيسية عن 
نتائج   (8 عن  منهم  اثنان  أو  واحد  يستخلص  النهاية،  ويف 

 املناقشة. 
 احملافظة  (ج

الذي يهدف إىل مراجعة    طيقصد ابحملافظة هو ذلك النشا
دعما  حفظها  جيب  اليت  الرتاث  مواد كتب  على  الطلبة  حفظ 

للدرو  الفهم  وتقوية  حيث  من  الصباحية  النظم    واحلفظس  من 
م منت اآلجرومية، أو املتون احملفوظة  الشعرية مثل نظم عقيدة العوا

 
 يف غرفة الضيافة 2020مايو  3يف يوم األحد،  فطرايء النعمةاملقابلة مع   35
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وغريها،   والتقريب  غاية  منت  أو  الفقه  يف  مسألة  ستني  منت  مثل 
صورة   . أما36اء يعقد هذا النشاط كل يوم بعد صالة الصبح والعش 

 : هذا النشاط ميكن تصويرها يف النقاط التالية
غر  (أ يف  طالب  حسب  جيتمع كل  جمموعة  لكل  معينة  خاصة  فة 

 جمموعته.
اليت سبق درسها يف  (ب  املواد  من  املعينة  املادة  حيفظ كل طالب 

 الدروس الصباحية أو مواد كتب الرتاث  
الصباحي يف حدود  الدرس  بداية  قبل  املنفذة  احملافظة  أما 
عشر دقائق فيتمثل يف حفظ الطلبة على املنت اليت سبق درسها يف 

وينتهي هذا النشاط عند جميئ مدرس   37بقة مجاعيا املناسبات السا
 إىل غرفة الدراسة. 

 كتابة اللوحات العربية (د
أو  شعارات  هناك  الطالبني  روضة  اإلسالمي  معهد  يف 
واألحاديث   القرآنية  اآلية  مثل  اجلدار  يف  متعلقان  عربية  حكم 

مثل "ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه. إن هللا  وكذا املعردات  الشريفة  
لغين عن العاملني" و " العلماء ورثة األنبياء". واحلكم العربية مثل: 

و   العلم"  يتعلق ابلطبخ كـ"فنجان، املف"األدب فوق  ما  مثل  ردات 
و  الذرة"  "الباذجنان،  مثل  اخلضروات  وأنواع  من صحن"  ذلك  غري 

اللوحات العربية. إضافة إىل ذلك فإن اللوائح املشرية إىل الغرف أو  
 38املباين كتبت كذلك ابللغة العربية مثل "غرفة على ين أيب طالب" 

معهد اإلسالمي . يقصد من عرض هذه الكلمات والشعارات يف  
 

 يف غرفة الضيافة 2020مايو  3يف يوم األحد،  )كاتب منظمة الطلبة( املقابلة مع يوسف احلميدي  36

 2020مايو   3البياانت مأخوذة من املالحظة يف يوم األحد،   37

   2020مايو  9السبت  ة يف يوم ظ البياانت مأخوذة من املالح  38
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العربية  اللغة  فيه  مبا  التعلم  يف  الطلبة  رغبة  ترقية  الطالبني  روضة 
 وإجياد الوسائل الداعمة لتكوين البيئة اللغوية العربية.

 قسم ترقية اللغة (ه
معهد  هذا   يف  اللغة  إحياء  يف  األقسام  أهم  يعترب  القسم 

الطالبني.   اللغوي   مسؤولالقسم  هذا  روضة  الرصيد  تزويد  عن 
 وظائف  يف املعهد. وهلا عدة  فردات( وإصالح اللغة)امل

 االمتحان، و كل األسبوع  اللغةامتحان  عقد النشاط اللغوي مثل  (1
 األكرب 

للطلبة  (2 إعطاءها  بعد  معني  مكان  يف  اجلديدة  املفردات  عرض 
 يوميا

 39تعقيب املتخلفني عن اللغة  (3
اللغة كمثل القسم  هذا  برامج  و   هو كاإلصالح اخلطأ يف 

بـ"ال ماذا ماذا" وغريه، أو   إجياب  استخدام "ال أبس" فيمن تقول 
املفردات  عقد اختبار  أو    اإلتصاللطلبة على ترك اللغة الزائدة يف  ا

 كل األسبوع.  
 وجوب الكالم والتحدث ابللغة العربية (و

الطالبني  روضة  اإلسالمي  املعهد  يف  الساكنني  الطلبة  إن 
الزمن  جي العربية حسب  الكالم ابللغة  يعىن    املقررب عليهم  لذلك 

األسبوع ىف  واألربعاء  واإلثنني  السبت  يوم  النظام  .  يف  هذا  يلزم 
ويعذر كالمهم ابللغة اإلندونيسيا من يف الكلمات  لطلبة.  ميع اجل

يؤمر حفظها ل  اجلدد  اليت  الطلبة  أما  الكالم ب"أان هلم  يجب  ف. 

 
 2020مايو  4يف يوم اإلثنني،  وكذا مع ميغاواتى قسم رعاية الطلبة النساء رمحة املقابلة مع    39
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لرتقية  40اخل  وأنت" املأمورة  الطلبة  النظام عدة  . وأشرف على هذا 
 مراقبة اتمة من مدرس اللغة العربية. اللغة وهم حتت 

 احملكمة للمخالف يف اللغة (ز
يتحدثوا   أن  الطلبة  مجيع  على  جيب  أنه  ذكره  سبق  كما 

العربية   يفابللغة  أايم  يتخلرف  سبوعاأل  ثالثة  قد  ذلك،  ورغم   .
النظام يف حني بعبارة أخرى أن    البعض عن هذا  أو  من األحيان 

العربية اللغة  بغري  وحتدثوا  تكلموا  الطلبة  بعض  عذر  هناك  .  بغري 
ختلف يعزَّر   فمن  النظام  هذا  اللغة  أوال    .ابلعقوبة عن  ترقية  قسم 

الكالم أو العبارة   ونيشري مث  الطالب املخالف يف ليلة اللغة. يدعون
إذا اعرتف الطالب أعطى القسم العقوبة  و   اليت جتاوز عنها الطالب.

النظام   اللغة  مثل  حسب  يوم  إبنشاء زايدة  يؤمر  أو  هلم  خصوصا 
مات غري  دفع الكفارة مخسمائة روبية لكل كلعدة القصة مثال أو  

 .نهاالعربية، ولو كان سبق لس 
إ هو  احملكمة  من هذه  اهلدف  للمتخلف عطاء  أما  التعزير 

 41ة.زجرا له لئال يعيد التخلف يف اآلوان املقبل
 تزويد الرصيد اللغوي (ح

يعقد هذا النشاط يف حدود ربع أو يف كل ليل يف الساعة  
على   تفصيليا  النشاط  هذا  تصوير  ميكن  النوم.  قبيل  إىل  العاشرة 

 :42النحو التايل

 
   2020مايو  4قسم رعاية الطلبة يف يوم اإلثنني،  النساء رمحة املقابلة مع    40

، واملالحظة يف ليلة األربعاء تلك  2020أبريل    28الثالاثء    اللغة ملنظمة الطلبة يف يوم    ترقية  ميكاواتى، رئيساملقابلة مع     41
 اليوم

 2020أبريل   21يف ليلة األريعاء،  البياانت مأخوذة من املالحظة  42
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املشرفة (1 بطريق كتابتها   أعطى  جديدة  مفردات  أو  كلمات 
 على اللوحة. 

املسمى بكتاب    كتابة الطلبة هذه الكلمات يف دفرت خاص (2
 . املفردات 

وجيب للطلبة حفظها يف ليلة الغد وسأل املشرف اللغة عن   (3
 .ظه حسب الفرقةاملفردات أو العبارات السابق حف

املش  أعطاها  اليت  اجلديدة  املفردات  أبن  ابلعلم  جع  وجدير 
اليومية   حياهتم  يف  الطلبة  إليها  حيتاج  اليت  الكلمات  هي  للطلبة 

 للتعامل واالتصال مع غريهم. 
 أفالم  مشاهدة (ط

يف كل   النشاط  هذا  بعض يعقد  يف  واملشاهدة  عطلة، 
لبعد   بيوهتم  إىل  ترجعن  ال  اليت  للطالبات  ختتص  األحيان 

سري    مسفاهتت. عن  فيلم  الفليم كمثل  واألولياء ونوع   األنبياء 
اللغة  يستخدم  أبطال  فليم  ولكن  إلندونيسا،  واألبطال 
هذا  وصورة  اإلندونيسي.  الرتبوي  أفالم  سائر  وكذا  اإلندونيسي، 

 : النشاط كالتايل
 الطالبات يف مكان معني.مع جي (1
   املختار عليهنللغة العربية املشرفة الفيلم ابتعرض  (2
مع قراءة   هتمام التامد الطلبة هذا املعرض ابلتمعن واالشاهي (3

 العنوان الفرعى ملن وملا اليفهمن
   ات سابقعقد امل (ي

الطلبة  قاموس وجيب على كل  بفتح  املسمى  املسابقة  هناك 
هذه األنشطة تعقد مرتني يف السنة، هذه املسابقة عبارة  إشراكها.  
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الفحص.   قراءة  يف  الطلبة  أهلية  تطبيق  على عن  النشاط  ويتصور 
 التالية:النقاط 

مجع املتسابقني يف غرفة معني ولكل املتسابق قاموس الذي ألف   (1
 األستاذ حممود يونس. 

أو  (2 اجلامدات  املفردات  القاموس  فتح  مسابقة  منسقة  قرأ 
 املتصرف إىل أي لفٍظ كانت مثل. قعد، منصور، قُم.

 حبث املتسابقني املفردات يف القاموس ورفعه إن وجدت الكلمة.  (3
 املنسقة القيمة وأعلنت الفائزة العاقلة السارعة. مجع  (4

املسابقة وهناك أيضا أنشطة احلفظ الفردي للنظم الشعرية.   
عرفة قدرة الطلبة يف حفظ النظم أو األبيات الشعرية اليت ملهتدف  
 منت اآلجرومية. مادة احلفظ هو  يمها، عادةسبق تعل

املسابقة   ىف يوم املسابقة يدعو رئيس اجللسة مشاركيوغالبا  
 دعوة الرقم الشخصي. ب
 هيئة التحكيم. و املشارك يعرض حفظه أمام الطلبة  (1
 وهكذا جتري املسابقة إىل آخر املشارك.  (2
وسرعة  (3 اإللقاء  جودة  خالل  من  التقومي  أو  اإلنتاج  يكون 

 احلفظ وطالقة العرض.
هو   اآلخر  يف  .  املسرحيةاملسابقات  مرة  املسابقة  هذه  تعقد 

الكالم  مهارة  تطبيق  عن  عبارة  املسابقة  هذه  الدراسية.  السنة 
واالستماع للطلبة، ذلك ألن كل طالب له دوره اخلاص جيب عليه  
استعراضه. تعقد هذه املسابقة بعد عودة الطلبة من عطلة نصف 
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الثاتى أو يف حفلة يوم سنرتي أو يف حفلة ميالد    السنة األول أو 
 :43ويشاهدها مجيع الطلبة. وصورة هذه املسابقة كما يلي لوطن،ا
 .قسم الطلبة إىل عدة فرقي (1
ترقية   (2 و  فرقته  عن  الدفاع  يف  االجتهاد  فرقة  على كل  جيب 

 . مستوى أعضاءها اللغوي استماعا و كالما
 ويقدمها يف جدوهلا املعني.عني القسم املوضوع ي (3
ال (4 الكالم،    تنتيجأما  من خالل صحة  النطق، فيكون  وطالقة 

 وضبط الزمن، وإاثرة املشاهدين.
 جميئ علماء من الشرق األوسط  (ك

الطالبني  يكون   روضة  عدد  املعهد  واإلسرتاحة  للعبور  مكاانا 
فينتفع   العربية.  الدولة  من  جاءوا  الذين  واملشايخ    الطالب العلماء 

ويتصور    الناطقني األصلني ابللغة العربية.هبم وجيد يف االستماع من  
 النشاط على النقاط التالية:

الشيخ الناطقني ابللغة العربية مُجع الطلبة    وعندما جاء العلماء أ (1
 ديف مكان واح

تكلم الشيخ ما تتعلق أبحكام الدينية وغريها والطلبة يستمعون   (2
 مايقول. 

 يعطى رئيس اجمللس فرصة للسؤال عما اليفهم. (3
صعبة   (4 الكالم  كان  إن  املرتجم  ويعني  السؤال  جييب  الشيخ 

 للطلبة.
 
 

 
 يف غرفة املدرسني  2012سبتمرب   7يوم اجلمعة، يف  زمام احلسىن )قسم ترقية اللغة(املقابلة مع انصرة    43
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 ةرشيدية خالدية اإلسالمياخللفي املعهد  تعليم اللغة العربية يف -ب
 ة ياإلسالم خالديةحملة عن معهد رشيدية  -1

 نبذة اترخية عن مدرسة نورمال إسالم رشيدية خالدية اإلبتدائية  -أوال
الشارع   يف  آبمونتاي  خالدية  رشيدية  إسالم  نورمال  مدرسة  تقع 

الربيد    ءرخا بكابوران   616950527هاتف    102صندوق  قرية 
 .  71417منطقة آمونتاي الشمال هولو سوجنائي الشمال 

الشيخ احلاج عبد  قام هبا  اليت  التعليمية  املدرسة من حلقة  نشأت 
بيته ) ربيع األول   منعشر  اثنا  ه( يف يوم  1931-1922الرشيد يف 

أكتوبر1341 من  عشر  الثالث  ابليوم  موافقة  به  1922ه  فاهتم   .
اهتماما حىت ال ميكن أن جيتمع اجملتمع ملشاركة احللقة   املسلم  اجملتمع 

 التعليمية يف ذلك البيت.
مبساعدة اجملتمع ومسامهته.  U نشأ مبىن بشكل  1928ويف عام  

تقليدي  بنظام  التعليم  أسلوب  لتطبيق  فصول  ستة  من  املبىن  يتكون 
 أو املدرسة العربية.  Arabic Schoolابسم 

حممد  احلاج  الشيخ  رعاية  حتت  اإلسالمية  الرتبية  هذه  وملا كانت 
( حدث إصالح يف جمال التعليم أبداء  1944-1942عارف لوبيس )

ية جبانب العلوم الشرعية ابستخدام اللغة العربية كلغة تعليم العلوم الكون
وسيلة يف منهجها. تنقسم مراحل الدراسة يف هذا املدرسة إىل مرحلة 

 اإلبتدائية و الثانوية، وتغريت املدرسة  الرشيدية ابسم معهد الرشيدية.
خالد  إدهام  احلاج  الشيخ  رائسة  حتت  الرشيدية  معهد  وملا كمن 

 Perguruan Normalعهد الرشيدية ابسم "( غريت م1945-1950)

Islam  " من الرابع  يف  اجلنوبية  كاليمنتان  احملافظة  أمري  أقره  الذي 
عام  1956أغوسطس   ويف  اسم    1966.  بتغيري   Komplekيقام 
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Rasyidiyah    أىلKomplek Rasyidiyah Khalidiyah    وذلك ألجل تذكري
 مؤسسها. 

قد عدرل هذا املعهد الوزارة الدينية، حىت يستخدم املنهج احلكومي 
ومنهج املعهد. ولذلك يستطيع املعهد إشراك االمتحان الوطين كما يف  

املدرسة املدارس احلكومية.  واآلن املعهد رشيدية خالدية يتكون من:  
رسة املد، و املدرسة الثانوية اإلسالمية للبنني، و (STAI)العالية اإلسالمية  

للبنات  اإلسالمية  و الثانوية  للبنني،  اإلسالمية  املتوسطة  ،  املدرسة 
للبنات و  اإلسالمية  املتوسطة  و املدرسة  العايل،  و املعهد  ختصص ،  قسم 

و الديين القرآن،  و روضة حتفيظ  القرآن  ،  تربية  التعليم يف ،  (TPQ)روضة 
املبكرة الطفولة  و (PAUD)مرحلة  األطفال،  و (RA)روضة  املدرسة  ، 

 . دائية اإلسالميةاإلبت
آمونتاي  الثانوية  خالدية  رشيدية  مدرسة  يف  التنظيمى  اهليكل 

األعلى   التنظيم  من  أساس  على  رشيدية  مؤسسة    يعىنللبنات  معهد 
خالدية آمونتاي ، ويليه مدير املدرسة األستاذ أمحد سوحبان. األساتذ  

للبنات ه آمونتاي  الثانوية  يعلمون يف مدرسة رشيدية خالدية  م الذين 
أكثر من اخلرجيني منه، إما من البنات أو البنني. و أكثر منهم الذين  
حصلوا على الشهادة البكالوريوس جبامعة األزهار يف القاهرة، وبعضهم  

 حصلوا ابجلامعة اإلسالمية  واحلكومية يف أندونيسيا.
 املنهج العام املتبع يف معهد رشيدية خالدية اإلسالمية  -اثنيا

 4.1جدول: 
 مبعهد رشيدية خالدية اإلسالمية  نهج العامامل

 صدرامل ة اخلاص دواامل ة العام املواد رقمال

املعهد،  العربية  اللغةدروس    العربية اللغة .1 دار   منهج 
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، املطالعة،  احملادثة
،  الصرف،  اإلمالء
 البالغة، اإلنشاء، النحو

كونتور    السالم 
وزارة الشؤون  منهج لو 

  واملنهج   الدينية
 املهعد

الدينية  - اإلجنليزية اللغة .2 الشؤون  وزارة 
 ووزارة الرتبية الوطنية

 اللغة .3
 ة اإلندونيسي

الدينية  - الشؤون  وزارة 
 ووزارة الرتبية الوطنية

 الرايضية . 4
 الطبيعية  والعلوم

 حياءاأل
 ءالفيزاي

 ءالكيميا
 اتالرايضي

الدينية  الشؤون  وزارة 
 ووزارة الرتبية الوطنية 

 العلوم .5
 اإلجتماعية

 جتماع اال علم
 اإلنسان  علم

 اجلغرافية
 الدولة  إدارة
   قتصاديةاال

 احملاسبة 
 املدنية  الرتبية

الدينية  الشؤون  وزارة 
 ووزارة الرتبية الوطنية

 اإلسالمى   تاريخال العلوم الدينية  .6
 األخالق و  عقيدةال

 الفقه
 الفقه أصول

 وزارة الشؤون الدينية 
 ووزارة الرتبية الوطنية
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 القرآن 
 التجويد
 التفسري

 التفسري علوم
 احلديث
 احلديث  مصطلح

   منهج املعهد والتعليم  الرتبية الرتبية مو عل .7

األنشطة  .8
 املدرسية

 

 تدريب اخلطابة
 والكشافة  الطبل

   ديانشاأل

 منهج املدرسة 

 

 الربامج واألنشطة الطالبية  -اثلثا
خالدية  طلبة  بعض   رشيدية  املعهد،   واساكن معهد  داخل 

فيه نشاط وشغل.  مجيع أوقاهتم  فاملعهد أعد أنواع األنشطة هلم حىت  
تنفذ خارج الغرفة الدراسية أو داخلها من   االستيقاظ  هذه األنشطة 

النوم يف نومهم    الصباح  من  الليلإىل  األنشطة    و .  يف  هذه  تفصيل 
 على النحو:

 44األنشطة اليومية 
 4.2اجلدول: 

 األنشطة اليومية لطلبة املعهد رشيدية خالدية 
 األنشطة الوقت 

04.30   
04.30 –  05.15 

 االستيقاظ 
 صالة التهجد والوتر

 
 البياانت مأخوذة من الواثئق يف املعهد اإلسالمى رشيدية خالدية  44
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05.15 –  06.15 
06.15 –  07.00 
07.20 –  07.30 
07.30 –  10.10 
10.10 –  10.30 
10.30 –  12.30 
12.30 –  13.00 
13.00 –  14.30 
14.30 –  15.00 
15.00 –  16.00 
16.00 –  16.20 
16.20 –  17.20 
17.20 –  18.30 
18.30 –  19.30 
19.30 –  20.30 
20.30 –   21.30 
21.30 

 وقراءة العملية الصبح صالة
 املدرسة  لدخول ستعدادالفطور واإل
 قراءة القرآن 

 الدراسة الصباحية
 األوىل االسرتاحة
 الصباحيةالدراسة 

 (الظهر صالة) الثانية االسرتاحة
 الدراسة الصباحية

 األنشطة احلرة  / االسرتاحة
  الدراسة اإلضافية

 العشاءوتناول  العصر صالة
 الكشافة  /الرايضة /الطبل /  الفنون

 قراءة يس وورد املساء 
 وحفظ القرآن  املغرب  صالة

  العشاء صالة 
 برامج الليلى/التعلم الليلي 

 / األنشطة احلرة  (لنوما) الراحة
 
 

  األسبوعية األنشطة (أ
 4.3جدول: 

 األنشطة األسبوعية لطلبة املعهد رشيدية خالدية
 األنشطة الوقت  اليوم

كتاب  21.30  – 20.30 األحد  وتعليم  الصلوات  قراءة 
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 الرتاث )تعليم املتعلم(

 تالوة القرآن 21.30  – 20.30 اإلثنني 
 تعليم كتاب الرتاث )األخالق( 2.30  – 19.15 الثالاثء
 حماضرة  21.30  – 20.30 اخلميس 
 تعليم كتاب إرشاد العباد  21.30  – 20.30 اجلمعة
 تعليم تفسري اجلاللني  21.30  – 20.30 السبت 

 األنشطة السنوية (ب 
اإلسالمية   خالدية  رشيدية  معهد  لطلبة  السنوية  األنشطة 

 هي:
 إفتتاح / أسبوع  التعارفخطبة 

 احتفال ذكرى املناسبات الوطنية  (2
 احتفال ذكرى املناسبات اإلسالمية (3
 (Festival safarعرض مهرجان السفر ) (4
 (hari santriاحتفال يوم الطلبة الوطين ) (5

 يف تعليم اللغة العربية املواد -2
 املواد يف تعليم اللغة العربية يف املعهد رشيدية خالدية  -أوال
 مادة اللغة العربية (ك

 السنة األوىل (1
 هدف تعليم مادة اللغة العربيةأوال( 

على  املتعلمني  قدرة  اكساب  إىل  املادة  هذه  هتدف 
والكتابة ابللغة العربية الفصيحة  والقراءة  الكالم  االستماع و 

  45اللغوية يف اللغة العربية.وترقية مهاراهتم 

 
 22، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  45
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 اخلطة الدراسية ملادة اللغة العربيةاثنيا( 
املادةهناك   هلذه  الدراسية  على    الىت  اخلطة  تشتمل 

بياانت هذه املادة وهي السنة الدراسية، الفصل الدراسي، 
 عدد احلصة الدراسية، املوضوعات املدروسة واملراجع. 

 موضوعات مادة اللغة العربية اثلثا( 
يف ف األوىل  للسنة  العربية  اللغة  مادة  موضوعات  أما 

مامل فيتكون  ولكل   موضوعا  10ن  عهد رشيدية خالدية  
تدريبات  ماملوضوع  أسبوع.  ،  يف كل  حصتني  على  وزعا 

 :46فصيلها فيما يليهذه املوضوعات ميكن ت
 

 تعارف (11)
 العمرة (12)
 يف البيت (13)
 يف احلديقة (14)
 يف السكن  (15)
 يف املكتب  (16)
 الدراسة  (17)
 املدرسة إىل  (18)
 يف املدينة (19)
 اهلواية (20)
 الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية رابعا( 

اللغة  مادة  تعليم  املستخدم يف  املدرسي  الكتاب  أما 
يف   األوىل  للسنة  خالديةالعربية  رشيدية   هو كتاب   معهد 

 
 كتاب املدروسة على شرح املعلمة.  البياانت مأخوذة من  46
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وزارة   جمموعة  ألفه  الذي  الثاىن  جزء  للناشئني  العربية 
 املعارف مبملكة العربية الصعودية.

 لسنة الثانيةا (2
 أوال( هدف تعليم مادة اللغة العربية

املتعلمني اكساب  إىل  املادة  هذه   مجيع  هتدف 
والكال االستماع  من  اللغوية  والكتابة  املهارات  والقراءة  م 

 47على املستوى البسيط. 
 اخلطة الدراسية ملادة اللغة العربيةاثنيا( 

بياانت هذه  اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على  
املادة وهي السنة الدراسية، الفصل الدراسي، عدد احلصة  

 الدراسية، املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة اللغة العربية اثلثا( 

يف إان الثانية  للسنة  العربية  اللغة  مادة  موضوعات   
خالدية   رشيدية  من    معهد  ولكل    موضوعات   8تتكون 
موزعة على حصتني يف كل  دة  واملا،  املوضوع مترينات كثرية

 48: وعات ميكن نظرها يف اجلدول التايلأسبوع. هذه املوض
 

 يف الصف  (ط)
 الطعام (ي)
 العطلة (ك)
 يف املدرسة  (ل)
 أمي (م)

 
   2020مايو  4يف يوم اإلثنني،  مدرسة اللغة العربية هنضية احلسىن  املقابلة مع    47

 اإلسالمي   عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  48
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 العائلة (ن)
 املراسلة  (س )
 يف السوق   (ع)

 الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية رابعا( 
اللغة   مادة  تعليم  املستخدم يف  املدرسي  الكتاب  أما 

للسنة األوىل يف معهد رشيدية خالدية  هو كتاب العربية  
وزارة جمموعة  ألفه  الذي  الثاىن  جزء  للناشئني   العربية 

 املعارف مبملكة العربية الصعودية.
 مادة اخلط العريب  (ل

 هدف تعليم مادة اخلط العريبأوال( 
على   القدرة  املتعلمني  اكساب  إىل  املادة  هذه  هتدف 

  49ميلة.اجل كتابة احلروف العربية
 اخلطة الدراسية ملادة اخلط العريب اثنيا( 

هذه   بياانت  على  تشتمل  املادة  هلذه  الدراسية  اخلطة 
احلصة  عدد  الدراسي،  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي  املادة 

 الدراسية، املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة اخلط العريباثلثا( 

األوىل يف معهد  أما موضوعات مادة اخلط العريب للسنة  
موضوعات، موزعة على حصة    8رشيدية خالدية  فيتكون من  

 :50سبوع. وهذه تفصيل تلك املوضوعاتواحدة يف كل أ
 قواعد األحرف اهلجائية 
 جمموعة أحرف أ، ك، ل  (أ)

 
   2020  مايو  4يف يوم اإلثنني،  العريب  اخلط مدرسة فخريدي املقابلة مع  49

 76، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  50
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 جمموعة أحرف خ، ح، ج، ع، غ (ب )
 جمموعة أحرف د، ذ، ر، ز و  (ج)
 جمموعة أحرف ش، س، ص، ض، ط، ظ (د)
 ي، ه، الجمموعة أحرف م، ء،  (ه)
 واجلملة  والكلمات تنظيم األحرف  (و)
 جتزيئة الكلمات إىل أحرف منفصلة (ز)
 األحرف املنفصلة حىت يصري كلمة متصلة أحرفها  وصل (ح)
 

 مادة احملفوظات (م
 هدف تعليم مادة احملفوظاتأوال( 

هتدف هذه املادة إىل تزويد الرصيد اللغوي يف اللغة العربية 
جذور   تنمية  روح  للمتعلمني،  وتبعث  نفوسهم  يف  األخالق 

االعتماد على النفس واجلد يف طلب العلم ابإلعتماج على كالم  
   51احلكماء املعربر ابألساليب البديعة.

 اخلطة الدراسية ملادة احملفوظاتاثنيا( 
اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  

الفصل   الدراسية،  السنة  الدراسية، وهي  احلصة  الدراسي، عدد 
 املوضوعات املدروسة واملراجع. 

 موضوعات مادة احملفوظاتاثلثا( 
مامل معهد  وضوعات  يف  الثانية  للسنة  احملفوظات  ادة 

خالدية    حصة    7من    تتكونرشيدية  على  موزعا  موضوعا، 

 
   2020مايو  13، األربعاء)مدرس مادة احملفوظات( يف يوم احلاج أمحد محيدي املقابلة مع    51
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فيما   تفصيلها  ميكن  املوضوعات  هذه  أسبوع.  يف كل  واحدة 
  :52أييت

 

 نواس رمحه هللا تعاىل قال أبو  (أ)
 صيحة نقال أبو العتاهية يف ال (ب )
 قال بن أيب بكر املقري رمحه هللا   (ج)
 قال صاحل بن عبد القدوس رمحه هللا  (د)
 قال صاحل بن عبد القدوس رمحه هللا  (ه)
 قال بن أىب طالب كرم هللا وجهه ىف النصائح  (و)
 قال صفي الدين رمحه هللا يف األخالق  (ز)
 رمحه هللا تعاىل قاو أبو نواس  (ح)
 قال مؤيد الدين األصبهاىن رمحه هللا تعاىل يف احلكم (ط)
 قال علير بن أيب طالب كررم هللا وجهه يف احلكم (ي)

 الكتاب املدرسي ملادة احملفوظاترابعا( 
احملفوظات   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 

هو كتاب   خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  احملفوظات  للسنة 
 ة.الثاني للسنة

 مادة اإلنشاء  (ن
 هدف تعليم مادة اإلنشاءأوال( 

إىل اكساب قدرة املتعلمني على أيضا  هتدف هذه املادة  
و  الفصيحة  والقراءة  الكالم  االستماع  العربية  ابللغة  والكتابة 

 53وترقية مهاراهتم اللغوية يف اللغة العربية.
 اخلطة الدراسية ملادة اإلنشاء اثنيا( 

 
 شرح املدرس عنه  البياانت مأخوذة من  52

 اإلسالمي   عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل  البياانت مأخوذة من  53
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اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  
الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 

 املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة اإلنشاء ( اثلثا

موضوعات   معهد أما  يف  الثانية  للسنة  اإلنشاء  مادة 
من  ر  فيتكون  على حصتني موضوع  5شيدية خالدية   موزعا   ،

 :54كالتاىل   اثنتني يف كل أسبوع. هذه املوضوعات 
 

 األول: آمال املراهقني الدرس  (و)
 الصحة والرعاية احلية :الثاىن الدرس  (ز)
 النظافة ىف اإلسالم :الثالث الدرس  (ح)
 اهلواية :الرابع الدرس  (ط)
 اخلامس: املهنة الدرس  (ي)

 الكتاب املدرسي ملادة اإلنشاء رابعا( 
اإلنشاء   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 

 Bahasa Arab untukللسنة الثانية يف معهد رشيدية خالدية  هو   
MA 

 مادة املطالعة  (س 
 هدف تعليم مادة املطالعةأوال( 

املتعلمني   قدرة  تنمية  إىل  هتدف  عامة  بصفة  املادة  هذه 
عربية نصوص  فهم  املادة  على  هذه  فإن  أخرى  انحية  ومن   ،

ا على  قدرهتم  تنمية  إىل  من هتدف  الرئيسية  األفكار  ستخالص 
 55، وأخذ العربة من خالهلا. ةاملقروء وصالنص

 
 كتاب املدروسة    البياانت مأخوذة من  54

 2020مايو  4يف يوم اإلثنني،  مادو املطالعة مدرسة سىت عائشة املقابلة مع    55
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 اخلطة الدراسية ملادة املطالعة اثنيا( 
هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  اخلطة الدراسية  

الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 
 املوضوعات املدروسة واملراجع. 

 موضوعات مادة املطالعةاثلثا( 
معهد   يف  األوىل  للسنة  املطالعة  مادة  موضوعات  أما 

فيتكون من   موضوعا، موزعا على حصتني   4رشيدية خالدية  
فيما  اثنتني تفصيلها  ميكن  املوضوعات  هذه  أسبوع.  يف كل   
 :56أييت

 

 الشروق  (أ)
 التهاون (ب )
 هل تعاهد على ترك الكذب؟  (ج)
 سرعة اخلاطر  (د)

 الكتاب املدرسي ملادة املطالعةرابعا( 
املطالعة   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 

شيدة  هو كتاب القراءة الر   ة الثانية يف معهد رشيدية خالديةللسن
 . الذي ألفه عبد الفتاح صربي وعلي عمر ثالثاجلزء ال

مو  معهد  أما  يف  الثانية  للسنة  املطالعة  مادة  ضوعات 
موضوعا، موزعا على حصتني   5من  رشيدية خالدية  فيتكون  

فيما   تفصيلها  ميكن  املوضوعات  هذه  أسبوع.  يف كل  اثنتني 
 :57أييت

 اجلامع األزهار (و)
 

 9، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل البياانت مأخوذة من   56

 9، ص. اإلسالمي  عهد رشيدية خالدية  واثئق املنهج الدراسي مل البياانت مأخوذة من   57
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 التقليد األعمى  (ز)
 الصبية والضفدع  (ح)
 كذب املنجمون ولو صدقوا (ط)
 القاضى واألمري  (ي)

املطالعة   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 
القراءة   هو كتاب  خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  للسنة 

 . الذي ألفه عبد الفتاح صربي وعلي عمر ثالثالرشيدة اجلزء ال
 مادة اإلمالء (ع

 هدف تعليم مادة اإلمالء أوال( 
املتعلمني يف كتابة  قدرات  تنمية  إىل  املادة  هذه  هتدف 

ل البسيطة اليت مسعوها وفقا  الكلمات مث اجلممث  احلروف العربية  
 . والصرف واخلط النحو ةقاعدل

 موضوعات مادة اإلمالءاثنيا( 
معهد   يف  األوىل  للسنة  اإلمالء  مادة  موضوعات  أما 

خالدية   من  رشيدية  حصة موضوعا،    12فيتكون  على  موزعا 
 :58واحدة يف كل أسبوع كالتاىل

 

 األلف اللينة يف األمساء  (أ)
 األلف اللينة يف األفعال (ب )
 حروف بني احلذف والكتابة (ج)

 الكتاب املدرسي ملادة اإلمالءاثلثا( 

 
 البياانت مأخوذة من الكتاب املدرسي هلذه املادة  58
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الكتاب   اإلأما  تعليم مادة    مالء املدرسي املستخدم يف 
يف معهد رشيدية خالدية هو كتاب دليل اإلمالء    وىلللسنة األ

 يف قواعد الكتابة العربية الذي ألفه فتحى اخلوىل.
 مادة البالغة (ف

 هدف تعليم مادة البالغةأوال( 
تنمية   إىل  عامة  بصفة  املادة  املتعلمني على  هتدف هذه  قدرة 

 القرآن الكرمي الذي هو أساس البالغة ومعرفة أسراره. فهم معاىن 
 بالغة الاخلطة الدراسية ملادة اثنيا( 

اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  
الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 

 املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة البالغة اثلثا( 

مادة    أما معهد  البالغة  موضوعات  يف  األوىل  للسنة 
فيتكون من   ، موزعا على حصتني موضوعا  7رشيدية خالدية  

 :59فيما أييتيف كل أسبوع. هذه املوضوعات ميكن تفصيلها 
 

 تقسيم الكالم إىل اخلرب واإلنشاء (أ)
 اخلرب (ب )
 الغرض من إلقاء اخلرب  (ج)
 أضرب اخلرب  (د)
 خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر  (ه)
 اإلنشاء وتقسيمه إىل طلىب وغري طلىب  (و)
 اإلنشاء الطلىب وأقسامه (ز)
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 الكتاب املدرسي ملادة البالغة رابعا( 
مادة   تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  البالغة  أما 

البالغة  هو كتاب  خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  للسنة 
 الواضحة الذي ألفه علي اجلارم ومصطفى أمني.

يف معهد رشيدية  الثاىن  للسنة  البالغة  أما موضوعات مادة  
من   فيتكون  موزعا على حصتني  موضوعا  9خالدية   يف كل  ، 

 :60ما أييتأسبوع. هذه املوضوعات ميكن تفصيلها في
 

 التشبيه (ي)
 احلقيقة واجملاز (ك)
 اجملاز اللغوى  (ل)
 اإلستعارة التصرحيية واملكنية  (م)
 وأصلية تقسيم االستعارة إىل تبيعية  (ن)
 تقسيم االستعارة إىل مشرحة وجمردة ومطلقة (س )
 االستعارة التمثيلية  (ع)
 بالغة االستعارة وشواهد ذلك من املنظوم واملنثور (ف)
 اجملاز املرسل وعالقته (ص)

مادة   تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  البالغة  أما 
البالغة  هو كتاب  خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  للسنة 

 ألفه علي اجلارم ومصطفى أمني. الذي  ىف علم البيان الواضحة
 مادة النحو (ص

 هدف تعليم مادة النحوأوال( 
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والكتابة   الكالم  على  املتعلمني  قدرة  املادة  هذه  هتدف 
فهم   على  قدرهتم  وتنمية  الصحيحة،  القواعد  وفق  العربية  ابللغة 

واألسالي الكلمات  ومعرفة  العربية،  والكتب  والسنة    بالكتاب 
 61. الفاسدة

 اخلطة الدراسية ملادة النحو اثنيا( 
على بياانت هذه املادة   املشتملهلذه املادة اخلطة الدراسية 

الدراسي،  الفصل  الدراسية،   وهي  احلصة  الدراسية، عدد  السنة 
 املوضوعات املدروسة. 

 موضوعات مادة النحو اثلثا( 
يف معهد رشيدية  األوىل  أما موضوعات مادة النحو للسنة  

موزعا على حصتني يف كل موضوعا،    17خالدية  فيتكون من  
 :62وهي أسبوع.

 

 اجلملة املفيدة (أ)
 أجزاء اجلملة  (ب )
 الفعل املاضى (ج)
 الفعل املضارع  (د)
 فعل األمر  (ه)
 الفاعل (و)
 املفعول به  (ز)
 املبتدأ واخلرب  (ح)
 اجلملة الفعلية (ط)
 اإلمسيةاجلملة  (ي)
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 نصب الفعل املضارع  (ك)
 جزم الفعل املضارع  (ل)
 رفع الفعل املضارع  (م)
 كان وأخواهتا (ن)
 إن وأخواهتا (س )
 سمجر اال (ع)
 النعت (ف)

 الكتاب املدرسي ملادة النحو رابعا( 
أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة النحو للسنة  

اجلزء  األوىل يف معهد رشيدية خالدية  هو كتاب النحو الواضح  
 األول الذي ألفه علي اجلارم ومصطفى األمني.

 هدف تعليم مادة النحو للفصل الثاىنخامسا( 
والكتابة   الكالم  على  املتعلمني  قدرة  املادة  هذه  هتدف 

العربية   فهم  ابللغة  على  قدرهتم  وتنمية  الصحيحة،  القواعد  وفق 
الكلمات   ومعرفة  العربية،  والكتب  والسنة  واألساليب  الكتاب 

 63اخلاطئة. 
 للفصل الثاىن اخلطة الدراسية ملادة النحوسادسا(  

اخلطة الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  
الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 

 املوضوعات املدروسة واملراجع. 
 موضوعات مادة النحو سابعا( 
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تتكون   يف معهد رشيدية خالدية  الثاىن    مادة النحو للسنة
أسبوع.  موضوعا،    33من   يف كل  حصتني  على  فهي  موزعا 
 :64هذه

 

 تقسيم الفعل  (أ)
 املبىن واملعرب (ب )
 أنواع البناء  (ج)
 أنواع اإلعراب  (د)
 أحوال بناء فعل املاضى (ه)
 أحوال بناء األمر  (و)
 أحوال بناء املضارع (ز)
 إعراب احملل  (ح)
 الفعل املضارع املعتل اآلخر  (ط)
 اإلسم املعتل اآلخر )مقصور ومنقوص(  (ي)
 نصب املضارع بعد أن مضمرة (ك)
 جوازم فعل املضارع  (ل)
 األفعال اخلمسة (م)
 تقسيم اإلسم إىل مفرد ومثىن ومجع (ن)
 تقسيم اجلمع  (س )
 إعراب املثىن   (ع)
 إعراب مجع املذكر السال  (ف)
 إعراب مجع املؤنث السال  (ص)
 املضاف واملضاف إليه (ق)
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 األمساء اخلمسة  (ر)
 التأنيث يف األفعال عالمات  (ش)
 عالمات التأنيث يف األمساء (ت )
 النكرة واملعرفة  (ث )
 العلم (خ)
 املعرف ابأللف والالم (ذ)
 الضمري  (ض)
 اإلسم املوصول (ظ)
 اسم اإلشارة (غ)
 انئب الفاعل (أأ)
 أفعال االستمرار الناسخة و مادام  ( ب ب )
 املفعول املطلق ( جج)
 املعفول ألجله  ( دد)
 ظرف الزمان وظرف املكان  (هه)

 املدرسي ملادة النحوالكتاب اثمنا( 
أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة النحو للسنة  

عهد رشيدية خالدية  هو كتاب النحو الواضح اجلزء امليف  الثانية  
 الذي ألفه علي اجلارم ومصطفى األمني. الثاىن

 مادة الصرف  (ق
 هدف تعليم مادة الصرف أوال( 

الكالم على  املتعلمني  قدرة  املادة  هذه  والكتابة    هتدف 
فهم   على  قدرهتم  وتنمية  الصحيحة،  القواعد  وفق  العربية  ابللغة 

والكتب   والسنة  واألساليب  الكتاب  الكلمات  ومعرفة  العربية، 
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تنمية قدرهتم على استنادا    اخلاطئة.   فإهنا هتدف إىل  إىل ذلك 
 65استخدام املعاجم العربية.

 اخلطة الدراسية ملادة الصرف اثنيا( 
الدراسية هلذه املادة تشتمل على بياانت هذه املادة  اخلطة  

الدراسية،  احلصة  الدراسي، عدد  الفصل  الدراسية،  السنة  وهي 
 املوضوعات املدروسة واملراجع. 

 موضوعات مادة الصرف اثلثا( 
معهد  أما   يف  الثانية  للسنة  الصرف  مادة  موضوعات 

من   فيتكون  خالدية   على    9رشيدية  موزعة  موضوعات، 
فيما  حصتني   تفصيلها  ميكن  املوضوعات  هذه  أسبوع.  يف كل 

 :66أييت
 

 علم الصرف :املقدمة (أ)
 الضمائر (ب )
 املقابلة  (ج)
 األبنية  (د)
 تصريف األصول (ه)
 القسم األول: الثالثى اجملدر  (و)
 القسم الثاىن: الثالثى املزيد فيه (ز)
 القسم الثالث: الرابعى اجملرد  (ح)
 القسم الرابع: الرابعى املزيد فيه (ط)
 املضاعف تصريف  (ي)
 تصريف املثال (ك)
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 تصريف األجواف (ل)
 تصريف الناقص (م)
 تصريف اللفيف (ن)
 تصريف امللتوي (س )

 درسي ملادة الصرف الكتاب املرابعا( 
الصرف   مادة  تعليم  يف  املستخدم  املدرسي  الكتاب  أما 
التصريف  هو كتاب  خالدية   رشيدية  معهد  يف  الثانية  للسنة 

 الذي ألفه حسن بن أمحد.
 الدينيةاملواد  (ر

املعاهد   يف  التعليم  بني  األساسية  الفروق  بعض  من  إن 
املواد   هي  التعليمية  املؤسسات  من  غريها  يف  والتعليم  اإلسالمية 
أدق   اإلسالمية  املعاهد  يف  الدينية  املواد  تعليم  أن  حبيث  الدينية، 

أكثر فرص دراسية. بدأ تعليم املواد الدينية يف معهد   أيضا وأعمق وهلا
رشيدية خالدية اإلسالمية منذ التحاق املتعلم يف السنة األوىل وحىت 

منه.  الكتب  خترجهم  وأمساء  الثانية  للسنة  املدروسة  الدينية  املواد  أما 
 : املدرسية املستخدمة فهي كالتايل

 4.7اجلدول: 
  معهد رشيدية خالدية اإلسالمية أمساء الكتب الدينية املدروسة يف

 الكتاب املدرسي  اسم املادة   الرقم
احلصىن،   الفقة .1 حممد  بن  بكر  أبو  الدين  تقي 

 كفاية األخيار 
 رسالة املعاونة احلبيب عبد هللا احلداد،  األخالق  .2
 الرحيق املختومالشيخ صفي الرمحن،  التاريخ اإلسالمي  .3
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 فتح اجمليد الشيخ عبد الرمحن بن حسن،  التوحيد  .4
 صفوة التفاسريالشيخ على الصابوىن،  التفسري .5
 املباحث يف علوم القرآن مناع القطان،  علوم القرآن  .6
 رايض الصاحلني اإلمام النووي، احلديث .7
 كتاب الرتبية جزء الثاىن الرتبية  .8

 
 عملية تعليم اللغة العربية   -3

مواد من  مادة  لكل  احملتوى  معرفة  يف   فبعد  املدروسة  العربية  اللغة 
أراداملعهدين التعليم    ةالباحث  ت ،  عملية  املواد.  عرض  هذه  من  لكل  املطبق 

ت الباحثوسوف  واالختبار   ة ركز  والوسائل  الطريقة  يف  العملية  هذه  عرض  يف 
األنشطة   وذلك ألن هذه  التدريس.  إعداد  وكتابة  العنصرواملراقبة  أهم  يف   من 

 عملية التعليم. 
 اللغة العربية يف املعهد رشيدية خالدية  تعليمطريقة  -أوال

 طريقة تعليم مادة اللغة العربية (أ
املدرس    67هنضية احلسىن  قالت اليت يسري عليها  أن اخلطوات 

 :عند تعليم هذا الدرس ميكن تصويرها يف النقاط التالية
 يدخل املدرس الفصل ويلقي السالم أمام الفصل (1
يسأل الطلبة عن املادة ويسأل املدرس بعضا من الطلبة عن املادة   (2

فهموا  فإن  عنها،  فهمه  مدى  ملعرفة  السابق  اللقاء  يف  املدروسة 
 املادة  تلك فيعيد شرح  الإىل املادة اجلديدة وإواصل 
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اجلديدة   (3 املفردات  إبلقاء  الدرس  املدرس  يشرح ببدأ  مث  تلفيظها 
لبة بوضع بعض الكلمات يف  معناها. أيمر املدرس بعضا من الط

 اجلملة.
ي (4 الواترة  بعض  املدرس  تتابعا سأل  املشروح  الدرس  عن  طلبة 

احلضور.   االسم يف كشف  ترتيب  يهدف وجبانحسب  ذلك  ب 
وممارستهم   لتعويدهم  والطالب  املدرس  من  واجلواب  السؤال  هذا 
الكالم ابللغة العربية. وألن هذا اجلانب هو اجلانب األساسي من 
احلصة.  من  الوقت  أغلب  العملية  هذه  فاستغرقت  التعليم  هذا 

اخي أو  التحريرية  التدريبات  إبعطاء  املادة  هذه  تعليم  لواجب  تم 
 رر. املنزيل حسب املق

 طريقة تعليم مادة اخلط العريب  (ب 
العريب يف معهد رشيدية خالدية اإلسالمية   مادة اخلط  تدرس 

اليت يسري عليها مدرس هذه املادة فكما  يف السنة األوىل. واخلطوات  
 68:يلي

على   (1 األدوات  ووضع  السالم  ويلقي  الفصل  املدرس  يدخل 
 املكتب

احل (2 أو  القرآنية  اآلية  من  النص  العبارة  ديث  يكتب  أو  النبوي 
 الشائعة خبط واضح ومجيل على السبورة 

اليت يسري   (3 بيان اخلطوات  مع  املدرس األحرف  مث يكتب ويشرح 
 عليها عند الكتابة

مالحظة   (4 مع  دفاترهم،  يف  السبورة  على  ما  بكتابة  الطلبة  أيمر 
 كتابتهم ويصلح ما حيتاج إىل اإلصالح 
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الطلبة، وقد جيمع دفاتر  ويف النهاية يشرح املدرس اخلطأ العام من   (5
 الطلبة للتعديل. 

 طريقة تعليم مادة احملفوظات (ج
تدرس مادة احملفوظات يف معهد رشيدية خالدية اإلسالمية يف  
السنة األوىل والثانية و الثالثة من املرحلة الثانوية. هتدف هذه املادة  
إىل غرس روح اجلد والنشاط واالعتماد على النفس، فضال عن أهنا 

ا أن  تتضمن  للطلبة  ميكن  اليت  واحلكم  واالجتماعية  الروحية  لتعاليم 
تعطي  املادة  هذه  فإن  ذلك  إىل  إضافة  احلياة.  يف  منهجا  جيعلها 

للط اللغوي  هذه الرصيد  مدرس  عليها  يسري  اليت  اخلطوات  أما  لبة. 
 69: املادة فكما يلي

ال (1 يسأل  مث  السالم  ويلقي  الفصل  املدرس  عن  يدخل  طلبة 
مت   الذي  بسماع املوضوع  ويقوم  املاضي  األسبوع  يف  دراسته 

 احملفوظات منهم فرادية. 
اجلديد  (2 الدرس  املدرس  فيقرأ  الطلبة  مجيع  من  احلفظ  انتهت  إن 

 قراءة منوذجية ويستمع إليها الطلبة، مث أيمر ابلقراءة مجاعية. 
يشرح املدرس الدرس ويشرح بعض املفردات الغريبة ابلتلفيظ مع  (3

الطلبة ابلسؤال واجلواب عن املوضوع املبحوث ابللغة املناقشة مع  
 العربية واإلندونيسية.

أو   (4 النص اجلديد  الرئيسية من  النقطة  الطلبة  مع  املدرس  يستنبط 
 الدرس اجلديد.

 طريقة تعليم مادة اإلنشاء  (د

 
   2020مايو   4 اإلثننيمدرس مادة احملفوظات( يف يوم )احلاج أمحد محيدي املقابلة مع   69
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فيمكن   اإلنشاء  مادة  مدرس  عليها  يسري  اليت  اخلطوات  أما 
 : إمجاهلا يف النقاط التالية

 رس الفصل ويلقي السالم أمام الفصليدخل املد (1
يسأل الطلبة عن املادة ويسأل املدرس بعضا من الطلبة عن املادة   (2

فهموا  فإن  عنها،  فهمه  مدى  ملعرفة  السابق  اللقاء  يف   املدروسة 
 شرح املادة السابقةعلى فيعيد واصل إىل املادة اجلديدة وإال 

يبدأ   (3 الدرس إبلقاء املفردات اجلديدة  لاملدرس  أو الكلمات  شرح 
الطلبة  بالغريبة   بعضا من  املدرس  معناها. أيمر  تلفيظها مث يشرح 

 بوضع بعض الكلمات يف اجلملة.  
 طريقة تعليم مادة املطالعة  (ه

عبارة  اإلسالمية  خالدية  رشيدية  معهد  يف  املطالعة  درس  إن 
الدرس   هذا  ألن  القراءة  درس  النصعن  دراسة  إىل    وص يهدف 

آسية املكتاب  الابستخدام    ةالقرائي نور  قالت  اخلطوات   70عني.  إن 
 تعليم الدرس ميكن تصويرها فيما يلى: اليت تسري عليها عند 

 يدخل املدرس الفصل ويلقي السالم أمام الطلبة (1
املوضوع   (2 يف  املوجودة  الغريبة  الكلمات  شرح  يف  املدرس  يبدأ 

 املدروس، مث كتابتها على السبورة. 
معىن الكلمة املقصودة إن ال تعرفها الطلبة عندما يعطي املدرس   (3

 سئلت.
فرق املدرس الطالب على عدة فرقة وآمرهم لفهم الفقرة املعينة.   (4

 مث شرحواها ابلتمهل والوضوح ملعرفة مدى فهمهم عنه.  
 طريقة تعليم مادة احملادثة  (و

 
 .2020مايو  27،  األربعاء( يف يف يوم مادة املطالعة )مدرسة   سىت آسيةملقابلة مع ا  70



141 
 

الشفوي  التعبري  على  الطلبة  تعويد  لغرض  املادة  هذه  تدرس 
خمتلف  ويف  واألوضاع  الظروف  خمتلف  يف  نفوسهم  يف  خطر  عما 

واألزمنة.   تدريس  و األمكنة  عند  املدرس  عليها  يسري  اليت  اخلطوات 
 71:هذه املادة، فهي كما يلي

 يدخل املدرس الفصل ويلقي السالم.  (1
 بة ابملشاركة مع الطلبة.املدرس يشرح معاين الكلمات الغري (2
مفيدة    يصنع (3 مجلة  إعطاء  تتضمن  املدرس  بعد  الغريبة  الكلمة 

 معناها.
 أيمر املدرس الطلبة بوضع الكلمات الغريبة يف مجلة مفيدة. مث  (4
 التمهل. و  لتأينابعناصره   ويكتبيشرح املدرس النص احلواري  (5

 طريقة تعليم مادة اإلمالء  (ز
عهد رشيدية خالدية اإلسالمية يف كل  املهذه املادة تدرس يف  

 :72سنة. واخلطوات اليت يسري عليها مدرس هذه املادة فكما يلي 
املادة  (1 يكتب  مث  السالم  ويلقي  الدراسية  الغرفة  املدرس  يدخل 

 والتاريخ ابملشاركة مع الطلبة.
 يشرح املدرس القواعد الىت سيتعلم. (2
 ون، ويشرحها حىت يفهمون. يسأل املدرس عما ال يفهم (3
 أيمر املدرس الطلبة إبخراج الدفرت. (4
قراءة   (5 املدرس  بصوت   سيكتبهاالذي    اجلمليبدأ  الطلبة كامال 

 عال وبتمهل. 
قراءة    يكرر (6 مرتني    اجلملاملدرس  أو  مرة  فكلمة  أكثر  كلمة  أو 

 .حسب طول اجلملة أو قصرها مث أيمرهم ابلكتابة
 

 .2020مايو  26،  اإلثننيثة( يف يوم مدرسة مادة احملادهنضية احلسىن )املقابلة مع    71

 يف مكتب املدرسني  2012مايو   21املقابلة مع النساء ذوالفني مدرسة اللغة العربية يف يوم اإلثنني،    72
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املذكور مرة أخرى  العبارات  يقرأ املدرس  بعد انتهاء قراءة اجلمل   (7
 الكتابة. خطأ يف  وأمر الطلبة مبالحظة ما كتبوها لعلهم

 املدرس دفاتر الطلبة لإلصالح والتعديل.جيمع  (8
 طريقة تعليم مادة النحو (ح

السنة   إىل  األوىل  السنة  من  تدرس  النحو  من اآلخرة  مادة 
املرحلة الثانوية مبعهد رشيدية خالدية اإلسالمية. الكتاب املستخدم 
أمني   مصطفى  ألفه  الذي  الواضح  النحو  هو  املادة  هذه  تعليم  يف 
الثانية.  للسنة  الثاين  واجلزء  األوىل  للسنة  األول  اجلزء  اجلارم  وعلي 

ع حصتني. واخلطوات اليت يسري عليها   األسبو تدرس هذه املادة يف
 :73كاآليت املدرس يف تعليم هذه املادة  

على   يدخل (1 األدوات  ويضع  السالم  ويلقي  الفصل  املدرس 
 املكتب.

 ابلدرس املاضي. املتعلقة يسأل املدرس الطلبة عن املعلومات  (2
الطلبة   (3 يطلب  اجلديد    املتعلقةمثلة  األ تيان  إلاملدرس  ابلدرس 

 .أمام الفصل على السبورةويكتبها 
واالختالف   (4 االتفاق  أوجه  يشرح  إىلاملدرس  األمثلة   مستندا 

 حتت الكلمات املتغرية.  اإلشارةاملكتوبة على السبورة مع وضع 
 املدرس يستنبط القاعدة النحوية ابملشاركة مع الطلبة. (5
الطلبة   (6 من  اثنني  أو  واحدا  وأيمر  اجلديدة  القاعدة  املدرس  يقرأ 

 ضا. قراءهتا أي
مجلة وأخريا   (7 يف  اجلديدة  ابلقاعدة  متعلق  مبثال  االتيان  يطلب 

 من الطلبة. مفيدة

 
 2020مايو  22مسياىن )مدرسة النحو( يف يوم الثالاثء املقابلة مع األستاذ   73
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 طريقة تعليم مادة الصرف  (ط
خطوات تعليم مادة الصرف للسنة الثانية يف معهد رشيدية  

 :74اآلتى خالدية اإلسالمية، فك
الدراسية (1 الغرفة  يدخل  على  اب  املدرس  األدوات  ويضع  لسالم 

 املكتب.
األسبوع   (2 يف  درسها  أن  سبق  اليت  املعلومات  عن  املدرس  يسأل 

 بفتح الكتاب املقرر.وأيمرهم السابق 
 املدرس يقرأ القاعدة اجلديدة ويقرأ املوضوع ابلتمهل.  (3
 يعطى املدرس فرصة للطلبة للسؤال عما ل يفهموه. (4
 يكتب املدرس اجلدول الصرفية كالسؤال هلم. (5
الطلبة   (6 بعض  املدرس  اجلديدة أيمر  القاعدة  على  مبثال  ابإلتيان 

 ويكتبها يف اجلدول.
 الوسائل والتقومي يف املعهد رشيدية خالدية -اثنيا

رشيدية   معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املستخدمة  الوسائل  أما 
 :75خالدية اإلسالمية آبمونتاي فتتكون من 

واللوائح واملكاتب، واملنشة، األدوات املوجودة يف الغرفة، مثل السبورة   (أ
 وغري ذلك. 

 عني الشيئ ما أمكن أو صورته أو تصويره. (ب 
 الكتاب التعليمي   (ج
 الشاشة املوجودة يف معمل اللغة. (د

 
 2020مايو  22املقابلة مع األستاذ مسياىن )مدرسة النحو( يف يوم الثالاثء   74

يف   2020أبريل  27يف يوم اإلثنني، اإلسالمي( يف يوم  معهد رشيدية خالدية )املدرسة يف  حرايتىو ثراي ألدينا املقابلة مع   75
 مكتب املدرسني 
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أما أساليب التقومي املستخدمة يف تعليم اللغة العربية مبعهد رشيدية  
 خالدية اإلسالمية آبمونتاي، فيتكون من: 

 االختبار اليومي األسبوعي  (أ
اللغة  االخ تعليم  عملية  يف  املطبق  األسبوعي  أو  اليومي  تبار 

الشفهي  االختبار  هو  اإلسالمية  خالدية  رشيدية  معهد  يف  العربية 
املطالعة مادة  يف  واملال كما  التحريري.  االختبار   76واالختبار  يكون 

وأحياان شفهيا،  الطالب  من  وإجابة  املدرس  من  السؤال  أمر  بطريق 
مث تكوين  الطلبة  أو املدرس  السبورة شفهيا  على  املكتوبة  العبارات  ل 

بيد   املكتوبة  األسئلة  إجابة  طريق  عن  التحريري  االختبار  أما  حتريراي. 
 املدرس على السبورة أو عن طريق الواجب املنزيل. 

طريق االختبار التحريري، وذلك بكتابة الطالب الواجبات اليت  
من الواجبات  هذه  دفرته.  املدرس كتابته يف  الذي أمرها  ابلدرس  اسبة 

شرحه املدرس يف الغرفة الدراسية إما بكتابة املقالة احلرة حتت موضوع 
برتتيب   اجلملة  تكوين  أو  اجلملة،  يف  الكلمات  بضبط  أو  معني، 

 الكلمات، أو ترمجة العبارات اإلندونيسية إىل العربية أوعكسه. 
 االختبار النصفي أو السنوي (ب 

معهد رشيدية خالدية اإلسالمية يف  النوع من االختبار ينفذ يف  
والتحريرية الشفهية  عدة  77صورتني  بدعوة  الشفهي  االختبار  يكون   .

أما  شفهيا.  املدروسة  املواد  عن  املمتحنان  ويسأل  غرفة  إىل  الطالب 
االختبار التحريري فيكون عن طريق طرح األسئلة التحريرية عن املواد 

 
 بيتها يف  2020مايو  21يف يوم اإلثنني، ( يف يوم مادة املطالعة مدرسة ) سيت آسية املقابلة مع    76

77   ( نور هدية  مع  املناهج  رئيساملقابلة  اإلسالميمل اب  قسم  الثالاثء    عهد رشيدية خالدية   يوم  للبنات( يف  مايو    22العليا 
 يف غرفة املدرسني  2020
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عملية خالل  املشروحة  واملفردات  أجاب   املدروسة  حبيث  التعليم، 
 عليها كل طالب حتريراي يف ورقة خاصة معدة هلذا األمر. 

 يف معهد رشيدية خالدية اإلسالمية  لغويةالبيئة ال -4
البيئة   خالديةإن  رشيدية  املعهد  يف  ابلطلبة  احمليطة    ة اإلسالمي   اللغوية 

تتمثل يف تنفيذ األنشطة اللغوية خارج الغرف الدراسية. وهذه األنشطة سوف  
 : تعرض تفصيليا يف النقاط التالية

 تعليم كتب الرتاث  (أ
اإلسالمي   اخلصوصيةإن   املعهد  يف  املوجودة  الرتبية  من  األساسية 

الدينية من الكتب الصفراء تعليم املواد  . الكتب الرتاث   أو  السلفي هو 
من    رشيدة خالديةيت ألفت يف العصور السابقة. فمعهد  الكتب الوهو  

والكتاب    تعليم هذه الكتب.اخللفية اليت تعقد    إحدى املعاهد السلفية
ليلة   يف  قرأ  احلداد،  هللا  عبد  لإلمام  العباد  إرشاد  هو كتاب  املدروسة 

 السبت والكتاب األخالق للبني والبنات يف ليلة األربعاء.
 قسم ترقية اللغة (ب 

، ذلك ألنه ابللغةا القسم على سري نظام الطلبة املتعلق  أشرف هذ
أما  الدراسية.  الغرفة  خارج  املنفذة  اللغوية  األنشطة  عن  املسؤول  هو 

)املفردات(   اللغوي  الرصيد  تزويد  القسم  اجلديدة. الوظائف هذا  للطبة 
 78ومدهتا حواىل شهرا واحدا.

 االمتحان يف اللغة  (ج
اال هو  اللغة  يف  ابالمتحان  أو  يقصد  للكلمات  التقوميي  متحان 

اليت   األساليب  أو  اثن  املفردات  شهر  يف  اللغة  ترقية  قسم  أعطاها 
جديدة.   لطلبة  برتمجة  خصوصا  إما  املفردات  عن  أسئلة  من  ويتكون 

 
 بوسيلة واتساب  2020املعهد رشيدية خالدية اإلسالمية،  ديسيمبري  املقابلة مع حسن اخلامتة، مشرفة 78
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على سبيل اللعب لكي   املفردات من العربية إىل اإلندونيسية أو العكس
 يفرحن وتراجعن حفظهن. 

 الشعارات العربيةاللوحات أو  (د
مباين وعمارات    ةاإلسالمي  يتكون معهد رشيدية خالدية من عدة 

هذ استخدمت  غرف.  عمارة  واالولكل  للدراسة  الغرف  جتماع ه 
هذه   بعض  ومن  تزيينات،  ِبعدة  مزيَّنة  الغرف  مجيع  يكاد  والسكن. 

ق يف جدران هذه العمارات لوحات عليها شعارات  الزينات هي أنه تعل
   .ةأو حكم عربي

 
 املساوات والفروق بني تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي واملعهد اخللفي  -ج

يف   -1 والفروق  العربية  املساواة  اللغة  تعليم  يف  الطالبني   يفاملواد  روضة  معهد 
 عهد رشيدية خالدية اإلسالمية املو 

ختالف فيما يتعلق ابملواد الدراسية يف تعليم اللغة  إن أوجه االتفاق واال 
 ، ميكن النظر إىل اجلدول التايل : اخللفي واملعهد هد السلفيالعربية يف املع

 4.10اجلدول: 
الطالبني   روضة  معهد  العربية يف  اللغة  تعليم  يف  الدراسية    هد املعو املواد 

 رشيدية خالدية  
 ب  أ املواد الدراسية  الرقم

 √ √ اللغة العربية 1
 √ √ اخلط العريب 2
 √  احملفوظات 3
 √  اإلنشاء 4
 √ √ املطالعة  5
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 √    اإلمالء 6

 √  البالغة 7
 √ √ النحو 8
 √ √ الصرف  9

 √  (KBA)مهارات اللغة العربية  10
 

 : املعهد اإلسالمي روضة الطالبني  أ
 : معهد رشيدية خالدية اإلسالمية  ب 

 : البيان والشرح
 KBAومادة   مادة اللغة العربية (أ

خالدية  رشيدية  املعهدين؛  يف  تدرس  العربية  اللغة  مادة  إن 
يف   الطالبني  وروضة  السنةاإلسالمية  املعهد  .  مجيع  خالدية يف  رشيدية 

املادة   القدرةإل هتدف  امتالك  الطلبة على  تشتمل  األربعة  كساب  مادة . 
االستماع والكالم والقراءة والكتابة    ةعلى مهار   KBAومادة    اللغة العربية

املدروس خامع   املدرسي  الكتاب  ألفه  يعىن    تالف  الذي  للناشئني  العربية 
ملادة   يف األسبوع  تنيحبص  جمموعة وزارة املعارف مبملكة العربية الصعودية

KBA والكتاب ورقة عمل الطالب للمادة اللغة العربية. 
ف  الطالبني  روضة  معهد  الطلبة  أما  الكساب  املادة  هذا  تهدف 

ولذلك أحياان مسى بعض املدرس هذه املادة مبادة احملادثة.  املهارة الكالم  
الذي ألفه السيد حسن بن   كتاب احملاورة احلديثة ابللغة العربيةاستعمل  و 

 . هارون بثالث حصص يف األسبوعأمحد اب
فإن   ذكرها،  السابق  املوضوعات  إىل  ونظرا  ذلك  إىل  إضافة 

 خيتلف يف اهلدف.احملتوى املدروس يف مادة اللغة العربية يف املعهدين 
 مادة الصرف  (ب 
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مادة  قد   منذ  تدرس  املعهدين  كتاب  الو السنة األول  الصرف يف 
يف  كتاب    املدروسي يف كلي املعهدين خمتلفة. يف املمعهد رشيدية خالدية

أمحدعلم   بن  حسن  ألفه  ألفه  الذي  األسبوع   تنيحبص  الصرف    يف 
كتاب   واملسمى بكتاب التصريف. وأما يف معهد روضة الطالبني يستخدم

احلاج إمساعيل   دروس التصريف الذي ألفه احلاج حممد كشف األنوار بن
   .البنجاري

 مادة النحو  (ج
النحو   مادة  املعهدتدرس  السنة األوىل.رشيدية خالدية    يف   منذ 

الكتاب املدرسي ملادة النحو يف معهد رشيدية خالدية هو النحو الواضح  
 . الذي ألفه علي اجلارم ومصطفي األمني، حبصتني يف األسبوع

املعهدالنحو  مادة  أما   حينما    يف  الدراسة  فيبدأ  الطالبني  روضة 
والكتاب   ما.  حد  إىل  وصلت  الصرف  مادة  يف  الطلبة  املدرسي  مهارة 

مع يف  النحو  هوملادة  الطالبني  روضة  ألفه    هد  الذي  النحو  علم  مبادى 
معطى أمحد  احلاج  شرح    كياهي  على  جدا  وخمتصر  اآلجرومية  ومنت 

متممة اآلجرومية على منت األجرومية     ست حصص باآلجرومية وكتاب 
 يف األسبوع. 

 اخلط العريب  (د
يف قد   األول  السنة  يف  املادة  هذه  املعهدين.    كال  تدرس  تدرس 

على   يهدف تعليمهااملواد يف كال املعهدين يف حصة واحدة يف األسبوع  
  ى مهارة كتابة احلروف العربية.إكساب الطلبة عل

 اإلنشاء مادة  (ه
اإلسالمية   خالدية  رشيدية  معهد  يف  فقط  تدرس  اإلنشاء  مادة 

كساب الطلبة على امتالك إل يهدف املادة  حبصة واحدة يف مجيع السنة.  
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مهار  على  املادة  هذه  حمتوى  تشتمل   اللغوي.  االتصال  على   ةالقدرة 
 .االستماع والكالم والقراءة والكتابة

 املطالعة مادة  (و
املادة    دفهت  .ينعهدامليف  املطالعة    مادةتدرس   تنمية هذه  إىل 

تنمية   إىل  وهتدف  املقروء(،  )فهم  عربية  نصوص  فهم  على  الطلبة  قدرة 
رهتم على استخالص األفكار الرئيسية من النص املقروء. تدرس هذه  قد

أسبوع  يف  حبصتني  السنة  يف كل  خالدية  املادة  رشيدية  املعهد  .  يف 
الرشيدة.و  القراءة  هو كتاب  املستخدم  املدرسي  املعهد   الكتاب  يف  وأما 

السنة   ولكن يف  األوىل،  السنة  املادة يف  تدرس هذه  فال  الطالبني  روضة 
 الثانية يف مستوى الثاىن. 

 
يف   -2 والفروق  العربية  املساواة  اللغة  تعليم  روضة    يفعملية   الطالبنيمعهد 

 عهد رشيدية خالدية اإلسالمية املو 
 4.11اجلدول: 

خالدية   رشيديةاملعهد و  ضة الطالبنيمعهد رو يف  عملية تعليم اللغة العربية
 اإلسالمية 

 ب  أ عملية التعليم  الرقم
 √  كتابة إعداد التدريس  1
 √ √ استخدام طريقة القواعد والرتمجة 2
 √ √ استخدام طريقة القراءة  3
 √ √ السؤال واجلواباستخدام طريقة  4
 √ √ استخدام وسائل اإليضاح يف التعليم  5
 √ √   الشفهي ختباراال 6
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 √ √ التحريري ختباراال 7
 √  من األمثلة إىل القاعدة يف تعليم النحو  8
  √ من القاعدة إىل األمثلة يف تعليم النحو  9

 

 : املعهد اإلسالمي روضة الطالبني  أ
 : معهد رشيدية خالدية اإلسالمية  ب 

 : البيان والشرح
 كتابة إعداد التدريس  (أ

جيب على كل مدرس يف معهد رشيدية خالدية اإلسالمية كتابة إعداد  
والتاريخ، واألهداف    والكتابةالتدريس.   واليوم  الدرس،  يشتمل على: موضوع 

العامة واخلاصة، واخلطوات اليت يسري عليها املدرس أثناء عملية التدريس. هذه 
املشتملة على مخس خطوات   تنهج طريقة هرابرت متاما  من مقدمة  اخلطوات 

 وعرض وربط واستنباط وتطبيق. 
التدريس،   إعداد  لكنتبة  وجوب  فال  الطالبني،  روضة  معهد  يف  أما 

 التدريس جيري كما يرتتب يف ذهن املدرس. 
 استخدام الطريقة املعينة يف التعليم  (ب 

  خالدية   رشيدية  معهد  يف   العربية  اللغة  تعليم  أن   اإلشارة  سبقت
  خطواته   مادة  ولكل  مواد،  عدة  من   يتكون  الطالبني  روضة  واملعهد  اإلسالمية

  مواد  تعليم  يف  املستخدمة  الطرق  أن  القول  ميكن  التحليل  عملية  فبعد.  اخلاصة
 وطريقة  القراءة  طريقة  هي  اإلسالمية  خالدية  رشيدية  معهد  يف  العربية  اللغة

 استخدمها  فقد  القراءة   طريقة  أما.  والرتمجة  القواعد  وطريقة  واجلواب  السؤال
 أمر  -الصعبة  الكلمات   معاين  عرض  بعد–  أنه  حيث   من  املطالعة  مادة  مدرس 
  القراءة   مهارة  يف  اجلهرية  القراءة  طريق  عن  املهارة  حسب  املادة  بقراءة  الطلبة
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  نصوص   من  قرؤوه  ما  لفهم  الصامتة  القراءة  مث  قراءهتم  صحة  من  والتأكد  للتيقن
 . عربية

 األوىل  للسنة  العربية  اللغة  مدرس   استخدم  واجلواب   السؤال  طريقة  أما
  أين   هل،  ما،:  االستفهام  أدوات   ابستخدام  واجلواب   السؤال  طريق  مثال  والثانية

 .  الدراسي الكتاب   يف املوجودة السؤال على مناسبة غريها و
 روضة  معهد  يف  العربية  اللغة  مواد  تعليم  يف  املستخدمة  الطرق  أما

 طريقة  وكذا  واجلواب   السؤال  طريقة  وكذا  القراءة  طريقة  أيضا  فهي  الطالبني
 الرتاث   كتب تعليم  يف  والرتمجة  القواعد   طريقة  استخدمت.  والرتمجة  القواعد
  القراءة   مهارات   على   اهتمامه  يركز  الرتاث   كتب  مدرس   أن  حيث  من  مثال،

 احمللية  اللغة  يستخدم  وأنه  الكالم،  ملهارة  الالزم   اإلهتمام  تعطي  وال  والرتمجة،
  التعليمي   الكتاب   بفتح  الطلبة  من  طلب  وأنه  التعليم،  كوسيلة(  البنجرية  اللغة)
  وقد .  فجملة  مجلة  أو  فكلمة  كلمة  ترمجته  طريق  عن  الكتاب   حمتوى  بيان  مث

 القواعد  حتليل  الطلبة  من  املدرس   طلب  املاكرة،   مادة  يف  أو  املدرس   يقوم
 . الدقيقة

 طريقة  الطالبني  روضة  معهد  يف  العربية  اللغة  مدرس   يستخدم  وقد
 أمر  -الوطنية  ابللغة  الصعبة  الكلمات   معاين  عرض  بعد–  أنه  حيث  القراءة
 .  قراءهتم صحة للتيقن اجلهرية القراءة طريق عن املادة بقراءة الطلبة

  النحو   تعليم  أن  ذلك   خيتلف،  املعهدين  كال  يف  النحو  تعليم  طريقة  إن
  واستخدم   االستقرائية   الطريقة  يستخدم  اإلسالمية  خالدية  رشيدية  معهد   يف

 .القياسية الطريقة  الطالبني روضة  معهد يف النحو مدرس 
 استخدام الوسائل التعليمية (ج

مدرسوا  وسائل  ال الطلبة.  تفهيم  على  به  املدرس  يستعني  ما  هي كل 
تعليم  اللغة العربية يف كال املعهدين قد استخدموا الوسائل العديدة عند عملية  
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الوسائل هي  بني هذه  فمن  أو خارجها،  الدراسية  الغرف  داخل  العربية  اللغة 
السبورات والبطاقات واألدوات املوجودة داخل الغرفة الغرفة الدراسية والكتاب  
املستعينة   املدرسني إىل إشارة األشياء  التعليمي. ويف بعض األحيان جلأ بعض 

املدرس جلأ  فقد  تعذر  وإن  للطلبة  على     املفهمة  تصويرها  أو  صورهتا  إىل 
السبورة. هذه الوسائل حمتاجة متام االحتياج يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة  

 عند شرح وبيان الكلمات اليت ل يعرف الطلبة عن معانيها. 
 االختبار الشفوي والتحريري  (د

عملية   إن فهو  الشائعة،  الرتبوية  التقومي  وسائل  من  وسيلة  االختبار 
مع  أحوال  تتمر يف  يرتترب  مرتبطة أبهداف حمدردة،  قواعد خاصرة،  وفق  ها  فييرنة 

 أم ال.النجاح 
تصنيفه   املعهدين ميكن  العربية يف كال  اللغة  تعليم  املطبق يف  االختبار 

أو األسبوعي   اليومي  السنوي. إىل صنفني مها االختبار  أو  النصفي  واالختبار 
 ويف كال الصنفني يتكون من االختبار الشفهي واالختبار التحريري.

اإلسالمية   خالدية  رشيدية  معهد  يف  املدروسة  العربية  اللغة  مادة  ففي 
مثل "طََبَخْت فَاِطَمُة الَسَمَكَة يـَْوَم –أحياان كتب املدرس الكلمة على السبورة  
" اْلِعَباَدِة  ِعْنَد  ِجْسمَها  لِتَـْقوِيَِة  مراعيا   -اجْلُُمَعِة  مثله  تكوين  الطلبة  وأيمر 

الختبار التحريري عن طريق الواجب املنزيل  اترة ابلكلمات اليت حتتها خط.  اب
أو عن طريق إجابة األسئلة املوجودة يف الكتاب املدروسة. ويف مادة الصرف  
يكون االختبار عن طريق االختبار التحريري، وذلك بكتابة الطالب الواجبات  
الذي  مناسبة ابلدرس  الواجبات  الدفرت. هذه  بكتابتها يف  املدرس  اليت أيمرها 

 شرحه املدرس يف الغرفة الدراسية. 
معهد   يف  املدروسة  العربية  اللغة  مادة  خالدية  ففي  فيكون رشيدية 

أو  شفهيا  الطالب  وإجابة  األسئلة  املدرس  طريق طرح  عن  الشفهي  االختبار 
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املشروح   املوضوع  عن  للتحدث  األمام  إىل  ليتقدم  الطلبة  بعض  املدرس  أيمر 
ع من  العربية  والعبارات  )املعرو ابلكلمات  نفسه  الغند  داخل  ابلتكلم(  رفة  ف 

 الدراسية أو لتطبيق املوجودة يف الكتاب الدراسى.
النحو مادة  منت  ويف  حفظ  خالل  من  الشفهي  االختبار  يكون   ،

الطلبة  أمساء  فيه  دفرت خاص كتب  مدرس  لكل  أبن  ابلذكر  وجدير  النحوية. 
ا االختبار التحريري  واحلد الذي وصل إليه الطالب يف احلفظ يف هذه املادة. أم

الطلبة   وأيمر  السبورة  على  التطبيقية  األسئلة  بعض  املدرس  فمن خالل كتابة 
"شواهد   وكذا  النحو"  ب"شواهد  هذا  ويعرف  دفاترهم  يف  حتريراي  إبجابتها 

 الصرف". 
أوقات  يف  املنفَّذ  االختبار  فهو  السنوي  أو  النصفي  االختبار  أما 

عن الطلبة  معرفة  مدى  ملعرفة  جناح    خمصوصة  منه  ويتولد  املدروسة،  املواد 
دعوة  طريق  عن  معهدين  يف  الشفهي  االختبار  يكون  عدمه.  أو  الطالب 

اي أو إىل غرفة االختبار ويسأل املمتحن عن املواد املدروسة شفهيا  الطالب ثن
أو شرح عن موضوع ما ابللغة اإلندونيسية. أما االختبار التحريري فيكون عن 

حريرية عن املواد املدروسة، حبيث جييب كل طالب عليها طريق طرح األسئلة الت
 حتريراي يف ورقة خاصة معدة هلذا األمر.

أما يف معهد روضة الطالبني، فيكون االختبار الشفهي عن طريق دعوة  
تعلموها يف   اليت  املدروسة  املمتحن حبفظ منت  فرادى إىل غرفة وأيمر  الطالب 

فإن   ذلك  إىل  إضافة  الصباحية.  قد الدروس  الشفهي  االمتحان  يف  الطالب 
يؤمر بقراءة الكتاب املعني مث يسأل عن مواقع اإلعراب من الكلمات املوجودة  
يف النص املقروء. أما االختبار التحريري فيكون تطبيقه مثل ما طبق يف معهد  

   رشيدية خالدية.
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املعهد اإلسالمي  يف  البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية  املساواة والفروق يف   -3
   عهد رشيدية خالدية االسالميةواملروضة الطالبني 

 4.12اجلدول: 
عهد رشيدية  واملاملعهد اإلسالمي روضة الطالبني البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية يف 

 خالدية االسالمية 
 ب  أ أنواع البيئة اللغوية الرقم

 √ √ تعليم كتب الرتاث  1
  √ املذاكرة  2
 √ √ قسم ترقية اللغة 3
 √ √ تزويد الرصيد اللغوي 4
  √ احملكمة للمخالف يف اللغة 5

  √ احملافظة  6
 √ √ اللوحات العربية  7
  √ وجوب الكالم والتحدث ابللغة العربية 8
  √ تشجيع اللغة 9

  √ التدريبات  10
  √ أفالم مشاهدة 11
 √ √ املسابقات اللغوية  12
  √ جميئ علماء من بالد الشرق األوسط  13

 

 : املعهد اإلسالمي روضة الطالبني  أ
 : معهد رشيدية خالدية اإلسالمية  ب 

 : البيان والشرح
 مشاهدة أفالم وجميئ العلماء من الشرق األوسط.  (أ
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نشاط   يف  ايعقد  الطالبني  ملشاهدة  روضة  هذا  يف كل  معهد  عطلة. 
طلبة وكفاءهتم يف مهارة االستماع، حبيث يعرض  النشاط يهدف إىل تنمية قدرة 

الطلبة عن  عليهم   معرفة  زاد  العربية فمن خالل هذه األنشطة،  األفالم ابللغو 
 كيفية النطق العربية ابلصحيح ألهنم تسمعها من الناطقني األصليني،  

 وجوب الكالم والتحدث ابللغة العربية (ب 
عل الطالبيني  ى طلبة  جيب  العربية يف  معهد روضة  اللغة  يوم  استخدام 

عند عملية االتصال اليومي مع اآلخرين. يلزم هذا النشاط للطلبة الذين  -اللغة
اجلدد   دون  السنة  نصف  من  أكثر  حدود  املعهد يف  هذا  ل   ألهنمسكنوا يف 

  يقدروا على تطبيق هذا النشاط.
 وعرض اللوحات العربية (ج

اللوحات  أو   أما  العربية  احلكم  عليها  املكتوبة  اللوحات  فهي  العربية 
امل جدر  يف  واملعلقة  املعروضة  التعليمية  هذه التشجيعات  والدور  عهدين. 

توجد يف   هذه اللوحات  . وكساب الطلبة على مهارة القراءةاللوحات هي إل 
 أمكنة سهلة النظر إليها. 

 واملذاكرة احملافظة  (د
معهد   يف  األنشطة  هذه  الطالبنيروضتطبق  معهد    ة  رشيدية  دون 

الطلبة على حفظ    هذه األنشطة  .خالدية أو  توجب  الشعرية يف  املتون  النظم 
الدينية  مادة النحو والصرف تعودهم على فهم ما    واملذاكرة.  وغريها من املواد 
 درب على مهارة القراءة ابللغة العربية. هذه تلقارئ ول ،مسعه وهذا للمستمع

 تعليم كتب الرتاث  (ه
املعهدين. يهدف هذا النشاط لنمور فذ نشاط تعليم كتب الرتاث يف  ين

العربية.   ابللغة  والقراءة  االستماع  يف  الطلبة  يف  و قدرة  األساسي  النشاط  هذا 
علما أبن اهلدف األمسى   املعهد اإلسالمي روضة الطالبنيتعليم اللغة العربية يف  
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الطلبة على   فيه هو اكساب  العربية  اللغة  تعليم  العربية من  الكتب  قراءة  قدرة 
لفهم    هذا  اإلسالمية.  وسيلة  يعترب  العربية  اللغة  تعليم  اليت    العلومألن  الدينية 

ليس غاية  لذاته وإمنا هو   هنا  فتعليم اللغة العربية  كتب كثري منه ابللغة العربية.
 وسيلة. 

 املسابقات اللغوية  (و
نظمتها اليت  األنشطة  تلك  هي  اللغوية  ابملسابقات  معاهد    تقصد 

روح   للطلبة  أاثرت  واليت  اللغوية  املهارات  يف  املتفوقني  عن  للبحث  إسالمية 
معهد رشيدية خالدية االسالمية و  التنافس والتسابق يف اجملاالت اللغوية. عقد  

 هذه املسابقات اللغوية مع إختالف أنواعها.  املعهد روضة الطالبني 
يف   املعقدة  اللغوية  الطااملسابقات  روضة  أو  لبني  معهد  التمثيلية  هي 

القاموس.  ملسرحية  ا يف  وفتح  املعقدة  اللغوية  املسابقات  اإلسالمي  أما  املعهد 
 . املفردات فهي مسابقة حفظ 

 قسم ترقية اللغة (ز
يف   اللغوية  األنشطة  تطبيق  عن  التام  املسؤول  هو  القسم  معهد هذا 

لقسم من  . وهذا ااملعهد اإلسالمي روضة الطالبني,رشيدية خالدية االسالمية  
طلبة   ملنظمة  التابعة  األقسام  االسالميةأحد  خالدية  رشيدية  فمن  معهد   .

الوظائف والربامج هلذا القسم هو هتيية الوسائل والتسهيالت يف كل ما يتعلق 
اكساب يف  الطلبة  قدرات  اجلديدة  بتنمية  لطلبة  خصوصا  يف  املفردات  وأما   .

 املعهد روضة الطالبني  
 تزويد الرصيد اللغوي (ح

بتزويد الرصيد اللغوي هو تلك األنشطة  يق الرصيد اللغوي    لنشأةصد 
على   قدرهتم  التزايد  من هذا  فريجى  اجلديدة،  والكلمات  املفردات  من  للطلبة 
اللغوي  الرصيد  تزويد  يف  الداخلة  األنشطة  اللغوي.  االتصال  يف  استخدامها 
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يف   االسالمية  املنفذة  خالدية  رشيدية  منمعهد  تعليم    تتكون  أنشطة  خالل 
 املعهد اإلسالمي روضة الطالبنيكتب الرتاث. أما الرصيد اللغوي العريب لطلبة  

الرتاث  تعليم كتب  أنشطة  خالل  من  يتزايد  اللغة   فهو  وامتحان  واملذاكرة 
 . التمثيليةمثل واملسابقات اللغوية 

 
 مناقشة نتائج التحليل -د

املواد -1 التحليل يف  نتائج  ت  املدروسة  مناقشة  العربية يف  يف  اللغة  املعهد روضة  عليم 
 هد رشيدية خالدية  املعو  الطالبني

اللغة الغربية هلا فروع كثرية، ويف تعليمها هلا نظريتان مشهوراتن، مها نظرية 
متماسكة،  مرتابطة  وحدة  اللغة  أن  الوحدة  نظرية  ترى  الفروع.  ونظرية  الوحدة 

واألسلوب   خمتلفة،  مفرقة  فروعا  أن  وليست  النظرية  هبذه  اللغة  تعليم  يف  املتبع 
ا أو  املوضوع  أما  يتخذ  اللغوية.  الدراسات  تدور حوله مجيع  أساسيا  لنص حمورا 

وكتبه   منهجه  فرع  لكل  فروع،  إىل  تقسيمها  ميكن  اللغة  أن  فرتى  الفروع  نظرية 
وحصصه، معىن ذلك أن درس اللغة العربية تدرس يف فروع خمتلفة بعضها بعضا 

 نهج والكتاب املدرسي واحلصة الدراسية.إما يف امل
اللغة ا تعليم  مواد،    10تتكون من  لعربية يف املعهد رشيدية خالدية  مواد 

احملادثة، ،  النحو، الصرف، اخلط،  ظات و املطالعة، احملف  اللغة العربية، اإلنشاء،هي  
اللغة العربية يف املعهد رشيدية خالدية نظرية  مجع  إلمالء. فمن هنا، فقد  ا تعليم 

الفروع. وأما مواد تعليم اللغة العربية يف املعهد االسالمي روضة الطالبني  الوحدة و 
املطالعة، النحو،  ،احملادثة(تقصد هنا مادة ) اللغة العربيةمواد، هي  5فتتكون من 

ة يف املعهد روضة الطالبني  . فمن هنا، فقد وفرق تعليم اللغة العربيالصرف، اخلط
 نظرية الفروع أيضا.
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ميشي املعهد رشيدية خالدية واملعهد روضة الطالبني  تعليم اللغة العربية يف  
اللغة العربية جتزأ إىل فروع من السنة األوىل   على نظرية الفروع، وذلك ألن مواد 

   .آخر السنوات  وإىل
التعليم   -2 نتائج التحليل يف علمية  تعليمناقشة  اللغة العربية يف املعيف  هد رشيدية م 

 خالدية واملعهد روضة الطالبني  
 الطريقة التوليفية  -أوال

لكل منا  جيب  خيتار  أن  املوجودة  ملدرس  الطرق  يناسبه.   عدة  ما 
ليس    وجيب أنه  هنا هي  الذهن  تستقر ىف  مث  هناكأن  من طرق  طريقة  لى 

تتناسب   التعليم اللغات  والطريقة املناسبة هي تلك الىت تساعد   .طلبةلكل 
 79تعليم اللغة الثانية. يف على حتقيق اهلدف املرجو ىف الظروف اخلاصة 

املعاهد   يف  العربية  اللغة  تعليم  طريقة  الطريقة  أما  هي  اإلسالمية 
فيها  التوليفية يستفيد  اليت  املدرس اخلاصة  الطريقة أبهنا طريقة  . عرفت هذه 

الطرق األ فعالة. فمن هنا كانت هذه  من كل عناصر  أهنا  يشعر  اليت  خرى 
املدرس  خربة  زايدة  ومع  مهارة  وكل  فصل  مع كل  تتغري  ما  عادة  الطريقة 

 80ومهاراته
اإلشارة   املعهد  إىل  سبقت  العربية يف  اللغة  تعليم  رشيدية أن طريقة 

والطريقة   خالدية القراءة  طريقة  مجعت  ألهنا  ذلك  التوليفية،  الطريقة  هي 
 ئية عند تعليم مواد اللغة العربية والطريقة السمعية الشفوية. االستقرا

 
 69، ص. مناهجه وأساليبه :تعليم  العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،   79
 86، ص.  طرائق تدريس اللغة العربيةحممود كامل الناقة وآخرون،   80
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املعهد   يف  تستخدم  االستقرائية  الطريقة  خالديةإن  لتعليم    رشيدية 
مث   للقاعدة  املوضحة  األمثلة  شرح  طريق  عن  وذلك  والصرف  النحو  مادة 

 81القيام ابستنتاج القاعدة 
القراءة  امل  استخدم أمر   يفدرس طريقة  أنه  من حيث  املطالعة  مادة 

صحة قراءهتم مث القراءة    لسماعالطلبة بقراءة املادة عن طريق القراءة اجلهرية  
 . من نصوص عربية املقروءالصامتة لفهم 

املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املستخدمة  التوليفية  الطريقة    أما 
 قة القراءة. فتتكون من طريقة القواعد والرتمجة وطري روضة الطالبني

املعهد   يف  والرتمجة  القواعد  طريقة  الطالبنياستخدمت  عند   روضة 
 ابلتمهل  املدروسةاملدرس الكتاب    أبن يقرأتعليم مواد كتب الرتاث، وذلك  

ترمجة الكتاب ما    وأعطى  من  الرئيسية  األفكار  يشرح  أن  وحاول  قرأها 
 ه. الطلبة يكتبون ما مسعه من بيان املدرس يف كتابو ، املدروسة

مادة   تعليم  يف  فاستخدمت  القراءة  طريقة  املعهد    املطالعةأما  يف 
قراءة جهرية مث عن طريق أمر املدرس الطلبة بقراءة املوضوع    روضة الطالبني

مع   القيام مبناقشة املوضوع  أمر  اجملموعة.    الطلبة يفصامتة مث  بعض وأخريا 
 شرح املوضوع حىت يفهم اجلميع. الطلبة ب

القي الطريقة  املعهد  إن  يف  تستخدم  الطالبنياسية  تعليم   روضة  عند 
ه  أن  وابلذات  والصرف  النحو  واألبيات امادة  النظم  تتمثل يف  املادتني  تني 

الشعرية. تطبيق هذه الطريقة يف تعليم املادتني عن طريق شرح وبيان القواعد  
  النحوية أو الصرفية املوجودة يف الكتاب مث حماولة إعطاء األمثلة من اجلملة 

 املوضحة للقاعدة املقصودة. 
 سية يف التعليمائل احلالوس -اثنيا

 
بشرح     81 تبدأ  اليت  الطريقة  هي  االستقرائية  انظرالطريقة  القاعدة.  استنباط  ذلك  بعد  أييت  مث   .Pieter AM  : األمثلة 

Sevren, A View of Language, New York: Oxford University Press, 2001, hal. 254 
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 تعليم اللغة العربية يف املعهد رشيدية  الوسائل التعليمية املستخدمة يف
  . اللغويةفقط دون  تتمثل يف الوسائل احلسية  خالدية واملعهد روضة الطالبني  

 ولكنوذلك عن طريق عرض األشياء أو صورهتا أو تصويرها على السبورة  
 اللغة احمللية أو اإلندونيسية. ولكن  اللغة العربيةال يستخدم شرح املوضوعات 

فهي  أقصى حد  إىل  استثمارها  ينبغي  واليت  املتوافرة  الثانية  والوسيلة 
 . الكتاب املدرسي

 التقومي يف التعليم  -اثلثا
اإلسالمية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  املستخدم  واالختبار 

واللغة املستخدمة يف    تتكون من االختبارات الشفهية واالختبارات التحريرية.
 هي اللغة الوطنية )اللغة اإلندونيسية(. يف املعهدين هذا االختبار الشفهي 

به  فيقصد  التحريري  لـمعرفةا  االختبار  املستخدم  التقدرم    الختبار 
املهارات الطلبة  الذي أحرزه   اللغوية    يف   يف اكتساب  والقدرات  العربية  اللغة 

 ، كاإلنشاء، واإلجابة عن األسئلة.الكتايبعن طريق التعبري 
اال املعهدختأما  يف  املستخدم  الشفهي  ف  بار  خالدية  على رشيدية 

أو مثين إىل غرفة االختبار   ىصورة املقابلة وذلك عن طريق دعوة الطلبة فراد
، هذا جيري  متحنة مث جييب الطالب عن السؤالويسأل املمتحن عن املواد امل

واترة   املطالعة.  مادة  أيمر  يف  وقد  قلب  ظهر  عن  النظم  حفظ  على صورة 
   مثل مادة احملفوظات. املدرس ابستمرار بيت النظم اليت ألقاه للطالب

رشيأما   املعهد  يف  الشفهي  حفظ االختيار  على  خالدية  دية 
فرادىز   الطالبة  دعوة  طريق  عن  يف  االختاحملفوظات  املستخدم  الشفهي  بار 

طريق دعوة ب  درسه  ققراء الكتاب املعني الذي سبعلى  روضة الطالبني    املعهد
فراد واترة  ىالطلبة  الدينية.  املواد  بعض  يف  جيري  هذا  صورة  ،  حفظ على 
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الكلمة يف املنت احملفوظ كما مرار  أيمر املدرس ابست  وقدالنظم عن ظهر قلب  
 جيري يف مادة النحو. 

اللغوية -3 البيئة  التحليل يف  نتائج  املع  مناقشة  العربية يف  اللغة  تعليم  رشيدية  يف  هد 
 خالدية واملعهد روضة الطالبني 

اللغة العربيإن   تعليم  ة املطبقة يف املعهد رشيدية خالدية البيئة اللغوية يف 
الطالبني   والكتابية.وروضة  والقرائية  والكالمية  السمعية  البيئة  من  ميكن  و   تتكون 

املعهد   احمليطة يف  اللغوية  البيئة  الطالبني  القول أبن  املهارات  روضة  على  يشتمل 
دليل أن هلا بالقراءة  مع الرتكيز التام يف مهارة  ،  اللغوية االستماع والكالم والقراءة

املعهد   مؤشش  أن هذا مماأكده  وقد حتقق  املهارات  من  من غريها  أكثر  أنشطة 
 كياهي أحد معطي. 

 البيئة السمعية  -1
املعهد   يف  املطبقة  اللغوية  األنشطة  يف  املتمثلة  السمعية  روضة  البيئة 

أنشطة  الطالبني   على  الرتاث تشتمل  تزويد و   أفالم  واملشاهدة  تعليم كتب 
. أما يف  وكذا جميئ العلماء من بالد الشرق، املسابقات اللغويةو  الرصيد اللغوي

هلا   رشيدية خالديةاملعهد   األنشطة  الرتاث. هذه  تعليم كتب  تتمثل يف  فهي 
دور هام يف تنمية مهارة االستماع للطلبة. املشاهدة مثال، يهدف هذا النشاط  

طريق مشاهدة الفيلم  إىل تنمية وترقية مهارة الطلبة يف استماع اللغة العربية عن  
 العريب. 

بة  تدرب الطلامتحان اللغة  ويف نشاط تزويد الرصيد املتمثل يف نشاط  
اجلديدة   املفردات  استماع  اليت  على  الصحيحة  العبارات  املشرف    ألقاهاو 

على   التعويد  الطالب  يف  سيكون  النشاط  هذا  تكرر  وإذا  صحيح.  بنطق 
  حيتاجها يف الكالم اليومي.  االستماع اجليد حنو العبارات الصحيحة اليت
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على حسن  أبال شك  و  املستمع  الطالب  يعود  الرتاث  تعليم كتب  ن 
ية املستخدمة يف الكتب  اإلنصات واستماع األساليب الغريبة يف العبارات العرب

 اإلسالمية. 
 البيئة الكالمية  -2

اللغة    وتقصد الطلبة  فيها  يستعمل  اليت  البيئة  هي  الكالمية  ابلبيئة 
ة االتصال بعضهم بعضا يف حياهتم اليومية على وجه التدرج. البيئة  اأدالعربية ك

 الكالمية تعترب أقوى البيئات يف اكتساب الطلبة اللغة العربية. 
لطلبة  اإلسالمية  املعاهد  يف  املطبقة  الكالمية  والبيئة  األنشطة  أما 

التمثيلية،  و   ، ابللغة العربية  وجوب الكالماملستوى االبتدائي فتتمثل يف أنشطة  
للمعهد  املسابقات و  ابلنسبة  األنشطة  وهذه  الطالبني.  املعهد  روضة  أما   ،

 فليس هناك نشاط مدعم للبيئة الكالمية.  رشيدية خالدية
تطبيق  روضة الطالبيم  أنه جيب على طلبة املعهد  إىل  بقت اإلشارة  س

ابللغة   األصدقاء  من  غريه  مع  اللغةخالل    الغربيةاالتصال  مع و   يوم  وال 
مع   املعهد  مشرفة  وهناك  للمتخلفني  املدرسني،  اللغوية  هذا  احملكمة  لتنظيم 

ل األنشطة  هذه  هتدف  ابللغة  النظام.  الكالمية  الطلبة  قدرات  العربية. تنمية 
ومدرسي   املعهد،  رئيس  من  الدافعية  لنقص  لتاجه  التتم  البيئة  الوجود  ولكن 

 اللغة العربية والقسم لرتقية اللغة يقومون أبنفسهم يف هذه النشاظ.
الالعب  جهة  من  الكالم  مهارة  تنمية  إىل  يهدف  نشاط  والتمثيلية 

اب الطالب  ميد  النشاط  وهذا  املشاهد.  جهة  من  االستماع  ملعلومات  ومهارة 
والنطق   املعرب  األداء  على  الطالب  فيدرب  واملهارات،  اخلربات  أبنواع  ويزوده 

 .الواضح
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 البيئة القرائية  -3
املرسوم يف هو  القراءة   اهلدف  حتقيق  رئيسي يف  ونشاط  مهمة  عملية 

تعليم اللغة العربية، من هنا تظهر أمهية إجياد البيئة القرائية يف تعليم هذه اللغة. 
 من خالل تعريب اللوحات املوجودة يف  القرائية  البيئة  ميكن تكوينقال أفندي  

ما يسمى  غيه أو و   الشركة، اخلال،  املطبخما يكتب يف غرفة مثل    :مثل  املسكن
 أمر مرغوب فيه. يف جدر الغرفة ابحملفوظات  

عرض اللوحات العربية. البيئة اللغوية تتثمل  روضة الطالبنيففي املعهد 
أما يف املعهد السلفي فمعظم األنشطة اللغوية تعتري دعما وحماولة إلجياد البيئة 

 ،حبث املسائلو   املسابقات،و اللوحات العربية،  القرائية مثل تعليم كتب الرتاث و 
  .احملافظةو

 
 منط تعليم اللغة العربية يف املعهد رشيدية خالدية  -ه

املعهد   يف  العربية  اللغة  تعليم  خالديةإن  االستماع    رشيدية  مهارة  إىل  يركز 
فمهارة القراءة مث الكتابة. وذلك من خالل تنظيم مواد    القراءةابللغة العربية مث مهارة  

اللغة  تعليم  يف  املشهورتني  النظريتني  وجيمع  ومنطقيا  مرتابطا  تنطيما  العربية  اللغة 
الفروع   نظرية  تطبق  حبيث  السنةالعربية،  هناية  إىل  البداية  املواد  من  هذه  تعلم   .

ا والطريقة  من  املتكونة  التوليفية  الطريقة  القراءة  ابستخدام  وطريقة  الشفوية  لسمعية 
وتُقوَّم  احلسية.  الوسائل  ابستخدام  النحوية  القواعد  تعليم  عند  االستقرائية  والطريقة 

ابللغة   والتحريري  الشفهي  التعليمية ابالختبار  العملية  االختبار احملليةهذه  ويكون   ،
بتعليم التعليم دعم  فإن هذا  إىل ذلك  مقاليا. إضافة  اختبارا  الدينية    التحريري  املواد 

من حيث أن هذه املواد مكتوبة ابللغة العربية من انحية، ومن انحية أخرى أن هناك  
املدعمة يف   واألنشطة  املطبقة  اللغوية  البيئة  أن  ذلك  اللغوية.  البيئة  وهو  آخر  دعم 

تتكون من األنشطة اليت تنمي املهارات    رشيدية خالديةتعليم اللغة العربية يف املعهد  
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ة من مهارة االستماع والقراءة. فمن هنا تتكون البيئة اللغوية احمليطة ابلطلبة من  اللغوي
 البيئة السمعية والبيئة القرائية املتمثلة يف خمتلف األنشطة اللغوية.

 
 منط تعليم اللغة العربية يف املعهد روضة الطالبني  -و

إىل مهارة القراءة ابللغة لغة العربية يف املعهد روضة الطالبني يهتم  إن تعليم ال
االستماع   مهارة  مث  اللغة مث  الكالم  فالعربية  مواد  تنظيم  من خالل  وذلك  الكتابة. 

إىل   األوىل  السنة  منذ  الفروع  نظرية  على  وجيري  ومنطقيا  مرتابطا  تنطيما  العربية 
التوليفية املتكونة من طريقة  السنوات اليت تليها. تعلم هذه املواد ابس تخدام الطريقة 

النحوية   القواعد  تعليم  عند  القياسية  والطريقة  القراءة  وطريقة  والرتمجة  القواعد 
الشفهي   ابالختبار  التعليمية  العملية  هذه  وتُقوَّم  احلسية.  الوسائل  ابستخدام 

اإلندونيسية ابللغة  ب.  والتحريري  دعم  التعليم  هذا  فإن  ذلك  إىل  املواد  إضافة  تعليم 
العربية   ابللغة  مكتوبة  املواد  هذه  أن  حيث  من  الرتاث الدينية  تعترب كتب  ألهنا 

املطبقة اإلسالمي اللغوية  البيئة  أن  ذلك  اللغوية.  البيئة  وهو  آخر  دعم  وهناك   ،
يف املدعمة  الطالبنيواألنشطة  روضة  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  من     تتكون 

امله تنمي  اليت  اللغوية  األنشطة  والكالم.    الثالثةارات  والقراءة  االستماع  مهارة  من 
خمتلف  يف  املتمثلة  الكالمية  والبيئة  القرائية  والبيئة  السمعية  البيئة  تتكون  هنا  فمن 

 األنشطة اللغوية.


