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Abstract
Discussions about research in Arabic teaching is one of research activity,
which has a wide discussion and numerous problem. Further, in the dimension of
Arabic teaching. The curriculum is one of the ensure that must be attention mostly
because it was a device to reach success in the teaching and learning process. In
Addition, a good curriculum is based on learner and social needs. Then, the
researcher found problems in the process of Arabic language teaching and
learning in Islamic Boarding School, which the learning process based on the
Lesson Schedule. Therefore, this research was entitled “The Curriculum
Development of speech skill based on Notional Syllabus”, Aimed to design of
Curriculum in speech skill, appropriate with the learner's needs
Keywords: Development, Curriculum, Notional Syllabus, Speech skill

املستخلص

البحث يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية من البحوث الواسعة النطاق وعديد من
 ألنه أداة من، ومن العناصر الىت ال تستغين عن االهتمام هبا هي املنهج.املشكالت فيها
 واملنهج اجليد هو الذي يعتمد على احتياج املتعلم.األدوات املهمة يف جناح تعليم ما
.ويستطيع أن يوصله إىل األهداف املرجوة
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واملشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية يف أكثر من املعاهد هي عدم املنهج املتكامل،
حيث أن عملية التعليم مل تزل مستندة على اجلدول الدراسي .لذلك كان هذا البحث
حتت عنوان " تصميم منهج تعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة يهدف إىل تقدمي فكرة
يف تصميم منهج لتعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة ،ويراعي هذا املنهج إىل حاجات
الطالب.

الكلمات الرئيسة  :تصميم ،املنهج ،مهارة الكالم ،منهج الفكرة

مقدمة
أن اللغة العربية كغريها من اللغات ىف العامل هي وعاء لثقافة عاملية تعدت حدود
منطقتها ،وتعبري عن حضارة عظيمة مشلت آاثرها خمتلف أرجاء املعمورة ،وسعدت
بثمارها البشرية مجعاء 1.وهي أهم وسائل االتصال بني بين اإلنسان ،ونتاج حاجته ىف
مجاعة إنسانية تستلزم منه أن يفهمها ،وينتفع هبا ،ويتكيف معها بكل أنواع العلوم
واملعارف .وكما أهنا اللغة الىت يتعامل هبا املسلمون ىف أمور دينهم ،سواء الذين يتكلموهنا
أم غريهم.

2

أن اهلدف يف تعليم اللغة العربية يف املظهر اجلديد هو تزويد التالميذ أبنواع
املهارات اللغوية .لكي يستفيدوا منها لالتصال مع أهل اللغة األجنبية .وكما أن اللغة
هي الكالم ،وهذا يتطلب أن يكون املنهج املدرسي قادرا على تزويدهم ابملهارات املناسبة
للتعامل مع اجملتمع املتغري ،وابملعلومات الالزمة لفهم هذا التغري ،وابإلجتاهات املناسبة
الىت متكنهم من التعامل بصورة فعالة مع التغري االجتماعية .فإذن أن تعليم اللغة هبذا
 1رشدى أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج والسرتاجتيات(،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،إيسسكو ،)2006،ص 13
 2إبرهيم حممد عطا ،املرجع ىف تدريس اللغة العربية ،ط(،3.القاهرة :مركز الكتاب للنشر ،)2006،ص47 .
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املفهوم احلديث ليس مادة دراسية فحسب بل إهنا تفيد الفرد لالتصال بني جمموعة من
اجلنس البشري .فلذلك جيب أن تدرس اللغة على أساس أمهيتها الوظيفية ىف احلياة،
ليدرك املتعلم أنه يتعلم شيئا حيتاج إليه يف حياته.
وأن للكالم دورا هاما يف حياة اإلنسان وتقدمه ،وعن طريق الكالم يستطيع
اإلنسان كشف حقيقة نفسه و يستطيع اندماج بصورة فعالة يف احلياة االجتماعية،
وتبادل اخلربات واآلراء .ونستطيع القول لقد كان من املستحيل على البشرية أن تبدأ
بدايتها يف التطور على األرض لوال تلك القدرة الىت أودعها هللا يف اإلنسان ،أال وهي
قدرته على الكالم والبيان.

3

والبحث يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية من البحوث الواسعة النطاق وعديد
من املشكالت فيها .ومن العناصر الىت ال تستغين عن االهتمام هبا هي املنهج 4،ألنه
أداة من األدوات املهمة يف جناح تعليم ما .واملنهج اجليد هو الذي يعتمد على احتياج
املتعلم ويستطيع أن يوصله إىل األهداف املرجوة .وعدم املنهج سيؤدى إىل ظهور
املشكالت ،منها :صعوبة املعلم يف تقدمي التعليم اجليد ،وعدم وضوح األهداف التعليمية
وعدم حتقيق املواد الدراسية وكذلك عدم تناسب الطريقة والوسائل والتقومي.
املنهج كما قد بني حسن عبد الرمحن احلسن هو املعلومات واخلربات الىت توضع
يف شكل مواد دراسية نظرية والقيم واملهارات املختلفة وتطبيقاهتا واالجتاهات وأنواع
النشاط األخرى املختلفة والىت تتوفر للتالميذ داخل الفصل وخارجه مما حيقق األهداف
الرتبوية املرغوب فيها واملخطط للوصول إليها.

5

 3فراس السلييت ،فنون اللغة( ،عمان  :جدارا للكتاب العاملي 2008،م) ص 39
4

املنهج يف هذا اجملال هو كل ما تقدمه املدرسة أو تتيحه لرتبية تالميذها ،أي لتوجيههم الوجهة الىت يرغبها اجملتمع ويرضيها .انظر:

إبراهيم بسيوين عمرية ،املنهج وعناصره ،ط(3.القاهرة :دار املعارف )1991،ص14 .

 5حسن عبد الرمحن احلسن ،املناهج وأتصيلها( ،السودان ،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،دون السنة) ص15 .
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ويرى الباحث بعد مالحظته يف عملية تعليم مهارة الكالم يف كثري من املعاهد
إبندونيسيا ،أهنا مل يكن فيها منهج متكامل ،مبعىن أن املنهج املستخدم يستند على تقدمي
جمموعة من املعارف املكتوبة يف اجلداول الدراسية .واملواد املدروسة التزال منحصرة على
املواد النظرية والىت حتتوى على القواعد العربية و احملادثة العربية وحفظ املفردات فحسب.
انطالقا مما سبق ذكره من احلقائق التعليمية املوجودة ،يكون تصميم منهج شيئ
ضروري حلل تلك املشكلة و خيصص الباحث إىل تصميم منهج تعليم مهارة الكالم املبين
على الفكرة ألنه حيتاجه املعلمون واملتعلمون معا .واملنهج اجليد كاألساس لبناء املعرفة
اللغوية ومهاراهتا اهلادفة.
البحث
مفهوم املنهج
وكلمة " "Curriculumمأخودة من اللغة الالتينية ”“curereاملستخدمة يف الرايضة
مبعىن مسافة اجلري ،أى مسافة يلزم لكل فرد أن يقوم هبا من البداية إىل النهاية مث
استخدم هذا املصطلح يف الرتبية 6.املنهج أو املناهج هو الطريق الواضح واخلطة املرمسة.
(لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) 7وقد وردت لفظة املنهج يف قوله تعاىل :ومنه :
املنهج الدراسي ومناهج التعليم وحنومها .والنهج أيضا هو الطريق املستقيم الواضح .ومجعه
 :هنوج ويقال أيضا هنج الطريق هنجا أي وضع واستبان .ومعظم معاجم اللغة تدور يف
دائرة هذه التعريفات ملادة املنهج اللغوية .وهذا التعريف للمنهج يف اللغة حيدد حتديدا
معجميا املراد ابملنهج 8.إذن خطة لطريق ينبغي أن يسلكه الرتبويون لتحقيق أهدافهم.
Arifin, Zainal, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Rosda Karya, 2011), pp

6

2
7
8

سورة املائدة 48 :

على امساعيل حممد ،املنهج يف اللغة العربية (سلسلة تربوية يف مناهج وتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية) ،ط،1 ،

(القاهرة:مكتبة وهبة ،)1997 ،ص 90
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واملنهج مبفهوم القدمي هو عبارة عن جمموعة املعلومات واحلقائق واملفاهم الىت
تعمل املدرسة على اكساب التالميذ هبدف اعدادهم للحياة وتنمية قدرهتم عن طريق
اإلملام خبربات األخرين واالستفادة منها 9.ونعرف من هذا التعريف أن املعلومات كانت
تقدم يف صورة مواد دراسية موزعة على مراحل الدراسة وسنواهتا فمعىن ذلك أن املنهج
مبعىن القدمي هو جمموعة من املواد الدراسية الىت يتوىل املتخصصون اعدادها ويقوم
التالميذ بدراستها .وهذا يعين أن املنهج مبفهوم القدمي يهمل حاجات وميول ومشكالت
التالميذ ألنه فقد أدى اهتمام كل مدرس مبادته الدراسية وعدم االهتمام حباجات
التالميذ ومشكالهتم وميوهلم.
وأما مفهوم املنهج يف اصطالح الرتبية والتعليم هو جمموع احلقائق واملفاهيم
واألفكار اليت يدرسها التالميذ يف صورة مواد دراسية.

10

واملنهج عند انسوتيون هو

السبيل املنري الذي يسري عليه املعلم والتالميذ يف ترقية املعلومات واملهارات والقيم .واملنهج
عنده ال ينحصر على املواد الدراسية فحسب ،بل أنه تتكون أيضا على التجارب داخل
الفصل و خارجه.

11

واملنهج مبعىن احلديث هو املعلومات واخلربات الىت توضع يف شكل املواد الدراسية
نظرية والقيم واملهارات املختلفة وتطبيقاهتا واالجتاهات وأنواع النشاط األخرى املختلفة
والىت تتوفر للتالميذ داخل الفصل وخارجه مما حيقق األهداف الرتبوية املرغوب فيها
واملخطط للوصول إليها.

12

ومفهومه احلديث فيأيت ابلنقاط اآلتية:

9

حممد أمني املفىت ،أمحد الوكيل ،أسس بناء املناهج وتنظيمتها( ،جامعة عني مشس ،دون السنة) ،ص 6

 10صاحل ذايب هندي و هشام عامر عليان .مرجع سابق .ص10 .
Nasution, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,tt), pp 90
12

11

حسن عبد الرمحن احلسن ،مرجع سابق ،ص 15
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 -1هو مجيع أنواع النشاط اليت يقوم التالميذ هبا ،أو مجيع اخلربات اليت ميرون
عليها حتت إشراف املدرسة و بتوجيه منها سواء أكان ذلك داخل أبنية
املدرسة أم يف خارجها.

13

 -2كل دراسة أو نشاط أو خربة يكتسبها أو يقوم هبا التلميذ حتت إشراف
املدرسة وتوجيهها سواء أكان ذلك داخل الفصل أو خارجه.

14

 -3كل خربات التلميذ الىت تنظمها املدرسة وتشرف عليها ،سواء اختدت تلك
اخلربات مكاهنا داخل جدران املدرسة أو خارجها.

15

ومن التعارف السابقة ميكن االستنباط على أن املنهج هو جمموعة املعلومات
املنظمة ضمن املواد الدراسية والتجارب الىت يسري عليها التالميذ حتت رعاية املدرسة أو
املؤسسة الرتبوية.
وأما التعريف اإلجرائي للمنهج يف تعليم اللغة العربية كلغة اثنية تنظيم معني يتم به
تزويد الطالب مبجموعة من اخلربات املعرفية والوجدانية والنفسحركية اليت متكنهم من
االتصال ابللغة العربية اليت ختتلف عن لغتهم األم ،ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه
النشاط الالزمة داخل املعهد التعليمي أو خارجه وذلك حتت إشراف هذا املعهد.

16

عناصر املنهج
يتكون املنهج من العناصر األربعة األساسية املرتابطة ،وهي األهداف ،واحملتوى أو
املادة الدراسية ،واخلربات التعليمة ،والتقومي.

17

 13صاحل ذايب هندي .مرجع سابق .ص18-17 .
 14إبراهيم سيويت عمرية .مرجع سابق .ص17 .

 15فكرى حسن راين ،ختطيط املناهج الدراسية وتطويرها(،الكويت :مكتبة الفالح ،دون السنة) ،ص15 :

 16رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه( ،مصر :منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة ،)1989 ،ص60 .
 17إبراهيم سيويت عمرية .مرجع سابق .ص68 .
111

Lughawiyyāt: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab

 -1األهداف
أن أي برانمج تعليمي فعال البد أن يكون له أهداف واضحة وحددة ،املعامل
واألهداف هي صمام االمن وهي أوىل مداخالت العلمية التعليمية.
فاألهداف تلعب دورا كبريا يف الرتبية ،إذ أهنا مبثابة التغريات تتوقع أن حيدثها
املنهج يف شخصيات التالميذ .واألهداف هو وصف للتغري املتوقع حدوثه يف
سلوك املتعلم نتيجة لتزويده ابخلربات التعليمية وتفاعله مع املواقف العلمية
احملددة.

18

واألهداف ال تنشأ من فراغ ولكنها تنبع وتشتق من عدة مصادر ولكل
مصدر أمهيته ووزنه يف عملية اشتقاق األهداف وهذه املصادر هي فلسفة
اجملتمع وحاجاته ،وتعترب هذه الفلسفة أوىل مصادر اشتقاق األهداف،
واملصدر الثاىن هو اجملتمع وعادته ،والثالث هو طبيعة املتعلم وعملية
التعليم.

19

وهناك ثالثة مستوايت لألهداف ميكن ترتيبها كاآليت:

20

أ) الغاايت  Goalsوهي أهداف عريضة وعامة وبعيدة املدى أو أيخذ بلوغها
فرتة زمنية طويلة .وتندرج حتتها أهداف اجملتمع.
ب) األغراض  Aimsوهي أهداف أقل عمومية من الغاايت ومداها اقصر من
مدى الغاايت ،وتندرج حتتها أهداف الرتبية وأهداف املراحل التعليمية.

 18فوزي طه إبراهيم و رجب أمحد الكلزه ،املناهج املعاصرة( ،اسكندرية :منشأة املعارف ،)2000 ،ص 100

 19عبد اللطيف بن حسني فرج ،املناهج ،أسسها ،حمتواها ،أنواعها ،أهدافها ،تقوميها ،الطبعة األوىل (جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
 ،)1989ص 71
20

حممد أمني مفىت ،حلمى أمحد الوكيل،مرجع سابق ،ص 147
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ج) األهداف السلوكية

Behavioural ojectives

وهي عبارات تصف األداء

املتوقع أن يصبح املتعلم قادرا على أدائه بعد انتهاء من دراسة برانمج
معني ،وتندرج حتتها أهداف املنهج واألهداف اخلاصة ابملواد الدراسية.
 -2احملتوى
هو احد عناصر املنهج وأواهلا أتثرا ابألهداف الىت يرمى املنهج إىل حتقيقها.
ويعرف احملتوى أبنه نوعية املعارف الىت يقع عليها االختيار والىت يتم تنظيمها
على حنو معني ،سواء كانت هذه املعارف مفاهيم أو حقائق أو أفكاؤ
أساسية.

21

احملتوى هو كل ما يضعه املخطط من اخلربات سواء كانت خربات معرفية
(اكتساب املعلومات) ،أو انفعالية (اكتساب االجتاهات والقيم) ،أو نفس
حركية(اكتساب املهارات هبذا النمو الكامل واملمتكامل للفرد من مجيع نواحه
العقلية واخللقية واجلسمية).
فالتعليم الفعال يتطلب حمتوى جيد يقدم للتالميذ وللمدرس مادة وخربات
تتحقق هبا األهداف العليمية.

22

 -3األساليب
مما ال شك فيه أن املعلم هو الذى يقوم مبعاجلة حمتوى املنهج عن طريق ما
يستخدمه عن طريق يف التدريس ووسائل التعليمية تعينه على معاجلة حمتوى،
وترتكز أمهية الطريقة يف كيفية معاجلة حمتوى املادة بصوره تساعد التالميذ على
الوصول إىل األهداف التعليمية املراد حتقيقها يف دراسة املادة من املواد.

21

صاحل ذايب هندي ،مرجع سابق ،ص101

 22حسن عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص 29
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واألساليب هي إحدى عناصر املنهج الىت تتفاعل مع عناصره األخرى
لتحقيق ما وضع له من أهداف .وهي اإلجراءات الىت يتخذها املعلم يف تنفيذ
طرق التدريس من أجل حتقيق األهداف احملددة للمادة التعليمية ،مستعينا
بوسيلة من الوسائل التعليمية املناسبة.

23

 -4التقومي
التقومي هو العملية الىت حنكم هبا على مدى النجاح الذى وصلنا إليه يف حتقيق
األهداف الرتبوية املوضوعية والذى نريد الوصول إليها .وللتقومي أمهية كبرية
للتالميذ واملعلمني و األابء واملشرفني فهو يزود التالميذ ابلتغدية

الراجعة( Feed

 )Backويوضح هلم األهداف اخلاصة كما حيدد جوانب ضعفهم وقوهتم،
وأيضا التقومي مهم للمعلمني ألنه يزودهم ابملعلومات عن مستوى الطالب
ونتائجهم التعليمية كما يزود التقومي األابء مبعلومات عن املستوى التعليمي
ألبنائهم ودرجة تقدمهم ومنوهم يف كل جوانبهم وكذلك اكتشاف قدراهتم.

24

وهذه العناصر املذكورة ترتابط فيما بينها ترابطا وثيقا ،مبعىن أن كل عنصور منها
يؤثر يف العناصر األخرى ويتأثر هبا ،فاألهداف تؤثر يف احملتوى الذى جيرى اختياره،
واحملتوى يؤثر يف اخلربات الىت تنظم للتالميذ ويتأثر هبا و التقومي يؤثر يف كل من األهداف
واحملتوى واخلربات الىت تنظم للتالميذ.
مفهوم املنهج املبين على الفكرة

23

)(Notional Syllabus

صاحل ذايب هندي ،مرجع سابق ،ص 109

 24فوزى طه ابراهم ،مرجع سابق ،ص 174
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صدر املنهج الفكرة يف أوائل السبعينات .الذى قدمه ولكينز .فكلمة "فكرة"
أتيت من اللغة الالتينية  ،Noscereمبعىن "تعرف" ،وهي فكرة أو صورة الذهنية لكل ما
يكون معروفا أو يتصور.

25

وحدد ولكينز الفرق بني املنهج النحوي واملوقف و الفكرة ابلصورة اآلتية :فاملنهج
النحوى يسأل عن كيف يعرب املتكلم عما لديه من معىن أي أنه يهتم ابلشكل أو الصيغة
النحوية ،وبينما املنهج املوقفي يسأل عن "مىت وأين يستخدم اإلنسان اللغة؟ وهو يهتم
ابملواقف الىت يستخدم فيها اللغة .وجند منهج الفكرة يسأل  :ما الذى ينتقل من معىن
عرب اللغة؟ .فإن حمور االهتمام هلذا املنهج هو املهىن الذى حتمله اللغة وليس الشكل
الذي انتقل من خالله وال املوقف الذى دار حوله.

26

ويرجع هذا املنهج إىل أفكار دي سوسري حول طبيعة اللغة ،وقال أن معىن ال
ميكن أن يستمد مبعزل عن الكلمات أو اجلمل .وميكن القول أن احملاضرات دي سوسري
أثرت على حنو دراسة الوظائف االتصالية للغة وعالقتها أبشكال حنوية.

27

ويشمل مصطلح املنهج الفكرة على كل طريقة يف تعلم اللغة العربية الذي تصدر
حمتواايته من حتليل احتياجات الطلبة التعليمية .وحيتوي هذا املقرر على ثالثة أنواع من
تصنيفات املعىن:

28

املعىن الداليل

ويصف املعىن الداليل

–

–

القواعدي ،واملعىن الصيغي ،والوظيفة االتصالية.

القواعدي املعىن الذي يشكل األساس للتقابالت واملفاهيم

القواعدية مثل :الوقت ،نقطة زمنية ،املدى ،عالقات الوقت ،التكرار ،التتابع ،الكمية،
مرجعية مقسمة وغري مقسمة ،العددي ،العمليات .وأن املعىن الصيغي يشمل تصنيفات
25

Akgonul, Burgin, Notional Sillabus, (online) http://www.yde.yildiz.edu.tr/uddo/belgeler/inca
(online) diunduh pada tanggal 15 desember 2011
26
Wilkins, D.A. Notional Syllabuses, (Oxford University Press, 1979), pp 18
27
. Akgonul, Burgin, Notional Sillabus, (online) http://www.yde.yildiz.edu.tr/uddo/belgeler/inca
(online) diunduh pada tanggal 15 desember 2011

 28انصر عبد هللا بن غايل ،صاحل بن انصر السويريخ ،تطوير مناهج تعليم اللغة( ،دون سنة) ،ص 53
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املعاين التالية :الصيغية ،مقياس متدرج من اليقني ،مقياس متدرج من االلتزام .أما الوظيفة
االتصالية فهي املعاين اليت مت توصيلها بواسطة ما يطلق عليه علماء اللغة األحداث الكالمية،
مثل :الطلبات ،الشكاوى ،االعتذارات ،التحيات ،االقرتاحات.
على الرغم من ذلك ،يعرتف املنهج الفكرة أنه من املستحيل أن يعلم اللغة
كامال .فإنه يهدف إىل إعطاء املتعلمني القدرة والدافع ملواصلة دراساهتم ،والقدرة على
"التعميم من التعبريات االتصالية ،والقواعد النحوية ومفاهيم املستفادة يف حالة
االجتماعية وثقافية أخرى.
الرتكيز الرئيسي هلذا املنهج هو املضمون لتدريس اللغة من املهام اليت يتم تنفيذها
على استخدام اللغة ،أو للمفاهيم اليت تستخدم للتعبري عن اللغة .والوظائف الىت متكن
أن تتجلى يف حاالت مثل دعوة،والرجاء ،واملوافقة ،واالعتذار ،األلوان ،والوقت احلجم،
ومقارنة .وعالوة على ذلك ،تعترب البنود النحوية وعناصر الظرفية على الصعيد الفرعية
ذات أمهية.

29

ويف هذا املنهج يتم اختيار احملتوى اللغوى طبقا للمعاين الىت حيتاج الدارس التعبري عنها أو
املطالب الداللية ،فإذن أن نقطة املهمة املقدمة إىل الطالب يف هذا املنهج هو املضمون
وليس الرتكيب أو املواقف.

30

منهجية البحث
هذا البحث من نوع البحث التطويري ( . )Research&Designونتاج الرتبية
الذي تريد الباحث تطويره يشمل على املنهج من حيث أهدافه العامة واخلاصة ،واملواد
التعليمية ،والطرائق التعليمية ،والتقومي.

)Mohseni Far, Mohammad, A Summary of Types of Sillabus in ELT, (online
(www3.telus.net/linguisticsissues/syllabi ) diunduh pada 12 Januari 2012
30

29

رشدى أمحد طعيمة ،مرجع سابق ،ص 104
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وجمتمع البحث يف هذا البحث هو الطالب واملدرسني ىف معهد دار اللغة
ابميكاسان مبادورا .وهلذا املعهد يتكون من سبعني ( )60طالبا .واملدرسني الذين بلغ
عددهم  10مدرسني .وخيتار الباحث هذا اجملتمع كله عينة هلذا البحث الكتشاف
آراءهم حول احتياجهم يف تعليم اللغة العربية عندهم.

أما إجراءات تصميم منهج تعليم مهارة الكالم عند

Borg & gall

فكما

يلي:31
أوال :حتليل احتياجات الطالب يف ميدان البحث
وحيدد الباحث األغراض التالية لتحليل حاجات الطالب يف تعليم اللغة
العربية:
 الكتشاف كيف يستخدم الطالب اللغة العربية يف احلياة اليومية0 ملعرفة احتياجاهتم فيما يريد تعبريه عند املعاملة يف احلياة اليومية -الكتشاف اخلربة السابقة لدى الطالب فيما يتعلق ابلتعليم النظامي0

اثنيا :تصميم املنهج املبين على الفكرة ( )Notional Syllabusيف تعليم اللغة
العربية املالئمة مليدان البحث
يستخدم الباحث يف تصميم املنهج املبين على الفكرة (

Notional

 ،)Syllabusوترتيب النواحى التالية:
أ) تعيني األهداف التعليمية الىت تالئم ابحتياجات الطالب بعد اكتشافها
يف ميدان البحث .وهذا يشتمل علي ثالث جوانب آتية:
( )1األهداف التعليمية العامة
Ibid, hal 205
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( )2األهداف اخلاصة للمبتدئ
( )3األهداف اخلاصة للمتوسط
( )4األهداف اخلاصة للمتقدم
ب)

تعيني املواد التعليمية :وهي احملتوى التعليمي الذي يرغب الباحث يف

تقدميه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية املذكورة.
ج)

تعيني طرق التدريس املناسبة :إن حتديد الطريقة املختارة البد من

معرفة بعض األمور املتصلة ابملادة مسبقا.
د)

تعيني التقومي املناسب :التقومي كما يعرف كود

)(Good

أبنه عملية

التأكيد من قيمة الشيء بتثمينه بعناية .وأما اهلدف من التقومي هو
ليساعد علي حتسني وتطور بينما يكتفي القياس إبعطاء بعض املعلومات
احملددة من موضوع املواد قياسه فقط.22
ويكتمل هذا التصميم بعد التحكيم من اخلرباء وبعض مداخالهتم
القيمة وارشاداهتم ابملالحظة على املواقف لدى الطالب واملنهج الدراسي
احلايل اجلاري.
اثلثا :التحكيم والتثبيت على إنتاج املنهج املصمم املبين على الفكرة (

Nosional

)Syllabus
ويقصد من التحكيم والتثبيت يف هذه البحث هو مجع املعلومات ملعرفة مدى
صالحية إنتاج املنهج املصمم املبين على الفكرة .وينقسم هذه املرحلة إىل قسمني :
 22غامن سعيد شريف العبيدي وحنان عيسى سلطان اجلبوري ،أساسيات القياس والتقومي يف الرتبية والتعليم،
(القاهرة :دار املعارف ،) 1981،ص 7 :
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أ) حتكيم من اخلرباء.
يراد مبرحلة التحكيم هو تقدمي إنتاج التصميم إىل اخلبري ( )Expert Judgmentيف
جمال تعليم اللغة العربية للحصول على االقرتاحات واإلرشادات والتعليقات
واملداخالت حول إنتاج التصميم وإلصالحه.
ب) التثبيت من املدرسني
ويقصد من التثبيت هو أن يقدم الباحث انتاج املنهج املصمم إىل املدرسني يف
ميدان البحث.
رابعا  :تصحيح إنتاج املنهج املصمم املبين على الفكرة.
يستخدم الباحث ألخذ البياانت واكتساهبا أبدوات البحث اآلتية:
 االستبانة ( :)questionnaireتعترب االستبانة أو االستقصاء أداة مالئمةللحصول على معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة بواقع معني ،وتقدم
االستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد من
األفراد املعنيني مبوضوع االستبانة.

32

يقدم الباحث االستبانة ثالث مرات .أوال ،يقدم للمدرسني والطالب
للحصول على البياانت احملتاجة يف تصميم منهج تعليم مهارة الكالم املبين
على الفكرة ،والثاىن ،يقدم للخرباء لتحكيم املنهج املصمم ،واثلثا ،يقدم
ملدرسني والطالب ملعرفة صالحية املنهج املصمم.

32ذوقان عبيدات وآخرون ،البحث العلمي :مفهومه ،أدواته ،أساليبه ،ط( 3 .الرايض :دار أسامة 1997 ،مـ)
ص121 .
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 دليل املقابلة ( :)interview guideهي أسئلة املقابلة املكتوبة للباحث ملعرفةموقف املستجيب وميوله ابملوضوع املبحث 33.وتعترب املقابلة استبياان شفواي
يقوم من خالله الباحث جبمع معلومات وبياانت شفوية من املفحوص.

34

ويتم مجع البياانت يف هذا البحث من عدة املصادر التالية:
 -1من نتائج االستبانة الىت يوزعها الباحث الطالب واملدرسني يف معهد دار اللغة
و الدراسات اإلسالمية ابميكاسان ملعرفة حاجاهتم يف تعليم اللغة العربية.
 -2ومن اخلرباء لتعليم اللغة العربية يف التحكم واعطاء املداخالت املفيدة لتصميم
املنهج املبين على الفكرة يف معهد دار اللغة و الدراسات اإلسالمية ابميكاسان.
 -3من املقابلة الىت جيري الباحث مع املدرسني واخلرباء من معرفة احتياجتهم من
موضوع البحث.
 -4ومن الكتب أو املراجع اليت تتعلق هبذا البحث كمصادر اثنوية للبحث.
ولتحليل البياانت يستخدم الباحث التحليل اإلحصائي الوصفي
Statistic

Descriptive Analysis

ابملعدلة املائوية .وحيلل الباحث بياانت االستبانة من الطالب واملدرسني حنو

املنهج اجلديد لتعليم اللغة العربية وصفيا ملعرفة انعكاس أرائهم.
تصميم منهج تعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة
رتب الباحث مراحل إجراءات تصميم منهج تعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة
على الرتتيب اآليت  )1 :حتليل احتياجات الطالب )2 .تصميم منهج تعليم مهارة
الكالم املبين على الفكرة  )3التصديق والتثبيت على املنهج املصمم )4 .تصحيح املنهج
املصمم.
 33جابر عبد اجمليد جابر ،مناهج البحث ىف الرتبية وعلم النفس ،ط( 3 .مصر :دار النهضة العرفية1978 ،
مـ) ص.265 .
 34ذوقان عبيدات وآخرون ،مرجع سابق ،ص135 .
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 )1حتليل احتياجات الطالب يف تعليم اللغة العربية
لقد أجرى الباحث توزيع االستبانة مبعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابلنجائن
أكور ابميكاسن مادورا يوم اإلثنني  12مارس  ،2012وهدف هذه االستبانة ملعرفة
احتياجات الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة يف جمال احتياجاهتم االتصالية .وكان
عدد االستبانة  70نسخة وفق عدد الطالب واملدرسني فيه ،من املستوى االبتدائي 27
طالبا واملستوى املتوسط  18طالبا واملستوى املتقدم  15طالبا واملدرسني  10مدرسني.
وحصل الباحث على البياانت املهمة من خالل هذه االستبانة ،حيث ردت هذه
االستبانة  66نسخة من  70نسخة املوزعة هلم .وهلذا يعىن أن اجمليبني هلذه االستبانة
بلغوا  %94من اجملموع.

ويتضح أن النتيجة الىت حصل عليها الباحث من

االستبانة هي التسلية يف املعهد (التلفاز ،راديو ،مسجل ،استماع موسقي) وعدد اجمليبني
حوايل  62طالبا وبلغت نتيجة التحصيل على  ،%88و التسلية خارج املعهد حيث
بلغت نتيجة التحصيل على  %92وعدد اجمليبني فيه  65طالبا .واألنشطة االجتماعية
(املناقشة ،املوشاورة ،املناظرة) حصل على نتيجة  57طالبا بتقدير  ،%81والتحدث
مع األصدقاء حصل على نتيجة  65طالبا بتقدير  ،%92واألنشزة املعهدية (الزايرة
الودية ،التعلم اجلماعي ،احملاصرة) حصل على  63طالبا بتقدير  ،%90والسفر أو
الرحلة حصل على النتيجة  66طالبا بتقدير  ،%94والرايضة حصل على النتيجة 62
بتقدير .%88
ويتبني من االستبانة املوزعة إىل الطلبة عن البيئة الىت أجري فيها التحدث ابللغة العربية
أن  50جميبا بتقدير  %71وافقوا على التحدث ابللغة العربية اجباراي حول املعهد و
ثالثة عشر طالبا وافقوا على التحدث خارج املعهد و ثالثة طالب وافقوا عند عملية
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التعليم .ومن هذه نستنتج أن التحدث ابللغة العربية حول املعهد يعترب مهم لدى طالب
معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية.
ومن هذه االستبانة املقرتحة تبني من االستبانة عن التفاعل واألدوات الىت حيتاج
إليها طالب معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية هي أن أكثر من  %63طالبا
يتحدثون ابللغة العربية مع أصدقائهم يف اجلماعة و  %8منهم يتحدثون مع أصدقائهم
بشكل فردي و  %21منهم يتحدثون مع املعلمني ،وأراد  %52من الطالب على
احملادثة ابللغة العربية مع تطوير ما يسمعوا و  %20أردوا على احملادثة ابللغة العربية كما
يسمع فقط ،و %63طالبا وافقوا الزام فهم الصحف واجملالت ابللغة العربية و  8منهم
مل يوافقون به ،بناء على االستبانة السابقة يستطيع الباحث أن يقدم املوضوعات املناسبة
مبا حصل عليه يف االستبانة وتلك املوضوعات يف اختيار احملتوى املنهج.
 )2تصميم منهج تعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة
تكون خطوة تصميم املنهج الىت اتبعها الباحث هي  :أ) حتديد اإلطار ملعهد دار
اللغة والدراسات اإلسالمية ،ب) وضع أهداف املنهج واملؤشرات لتعليم مهارة الكالم
املبين على الفكرة ،ج) إعداد احملتوى ،د) حتديد طرق التعليم الىت تيسر الوصول إىل
حتقيق األهداف املرجوة ،ه) اختيار أدوات التقومي ،و) تعيني مصادر التعليم الىت حيتاج
إليها الدارسون يف حتقيق أهداف املنهج ،ز) وضع املخطط الدراسي الذى تبني على
مكوانت البحث تفصيليا
وفيما يلى بيان كل مراحل التصميم مع عرض البياانت الىت قد حصل عليها من
االستبانة يف البحث امليداين
أ) حتديد اإلطار ملعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية
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أراد الباحث يف هذا الصدد حتديد اإلطار ملعهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية
ابلنجائى ابميكاسن مادورا ،وذلك بذكر نبذة اترخية معهد مثل زمن أتسيسه ،و
املنهج املستخدم ،وأهداف تعليم اللغة العربية و األنشطة اليومية يف املعهد ،وعدد
احلصص الىت يستغرقها الطالب ملشاركة التعليم ،و اللغة الىت يتكلم هبا الطالب يف
التعامل بعضهم مع بعض.
وهذه املعلومات هتدف إىل تيسري تصميم منهج تعليم اللغة العربية الذى أراد
الباحث كتابته ليكون مالئما وصادقا للتطبيق فيه.
ب) وضع أهداف املنهج لتعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة
ويقصد ابألهداف هنا الصياغة املوضوعية ملا نرجو حدوثه من تغري يف أسلوب
عند الطالب ،بعد مرورهم خبربات تعليمية معينة 35.وقد تكون هذه األهداف على
شكل مهارات لغوية يتقنها الطالب ،أو على شكل معارف وثقافات يستوعبونه أو
قيم واجتاهات يتمثلوهنا.

36

وينقسم أهداف املنهج إىل قسمني  :األهداف العامة

واألهداف اخلاصة .ويقصد ابألهداف العامة هي ما ينبغى تزويد التالميذ من معارف
ومعلومات ،وما جيب تدريبهم عليه من مهارات وأداءات لغوية كأفراد يف اجملتمع وما
ينبغى تنميته عندهم من قيم واجتاهات ،وما ينبغي تدريبهم من أعمال وأدوات 37.وأما
األهداف اخلاصة هي ما ينبغي حتقيقه عند التالميذ من منو يف املعلومات واملهارات
والقدرات اللغوية يف هناية كل حلقة من احللقات يف تعليم اللغة العربية ،أو نقول أهنا

 35رشدى أمحد طعيمة ،مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي ،ط( .1.القاهرة :دار الفكر العريب .)1998 ،ص50 .
 36مصطفى رسالن ،تعليم اللغة العربية(،القاهرة :دار الثقافة ،)2005 ،ص 27
 37على أمساعل حممد ،املنهج يف اللغة العربية ،ط(1 .القاهرة:مكتبة وهبة ،)1997،ص 265
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جمموعة من األهداف السلوكية والتطبيقية والىت يتمثل يف تعليم مهارة الكالم كما
حدده الباحث يف هذا البحث.

38

ومجع الباحث أهداف تعليم مهارة الكالم عامة أم خاصة من بعض املراجع
املعتربة .واختار الباحث األهداف املناسبة خبلفية الطالب مبعهد دار اللغة والدراسات
اإلسالمية.
(أ) األهداف العامة
األهداف العامة الىت اختارها الباحث لتعليم مهارة الكالم املبيت على الفكرة يف
معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية ابلنجائن ابميكاسن مادورا هي :
( )1االعتزاز ابللغة العربية و الرغبة يف اتقاهنا ،واحلرص استخدام الفصحى
وحسن توظيفها يف خمتلف جماالت احلياة
( )2أن حيسن الطالب تكلم اللغة العربية الفصحى وتوظيفها يف تيسري شؤون
احلياة اليومية يف اجملاالت املختلفة
( )3أن يدرك الطالب أشكال العالقة بني اللغة العربية والثقافة اإلسالمية على
أساس من الفهم واالقناع
( )4أن يكتسب الطالب القدرة على التفكري املنظم من حيث تسلسل العناصر
وحسن عرضها وربطها بعضها ببعض
( )5أن يقدر الطالب على التفكري املنطقي وبشكل منهجي منظم وإدراك
العالقات بني الظواهر واألسباب ،وتوقع النتائج من مقدمتها.
(ب)

األهداف اخلاصة

( )1األهداف اخلاصة للمبتدئ
38

املرجع السابق ،رشدى أمحد طعيمة ،ص 51
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فيما يلى األهداف اخلاصة لتعليم مهارة الكالم للمستوى املبتدئني الىت
اختارها الباحث:
(أ) أن يقدر الطالب على النطق الصحيح لألصوات العربية.
(ب) أن يقدر الطالب على متييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة واجملاورة
متييزا واضحا.
(ج) تنمية قدرة الطالب على التعبري الصحيح عما يدور حوهلم من
موضوعات مناسبة.
(د) تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة شفوية بلغة سليمة.
( )2األهداف اخلاصة للمتوسط
أن األهداف اخلاصة لتعليم مهارة الكالم ملستوى املتوسطني الىت اختارها
الباحث هي:
(أ) أن ميارس الطالب على إجادة النظق ،وطالقة اللسان ،ومتثل املعاين.
(ب) تنمية قدرة الطالب على التعبري الصحيح عما يدور حوهلم من
موضوعات مناسبة ،تتصل حبياهتم وجتارهبم وأعماهلم داخل املعهد أو خارجه
بعبارة صحيحة.
(ج) تنمية قدرة الطالب على مواجهة املواقف الىت تستلزم احلديث الشفوي
مثل القاء كلمات موجزة ،تعليقات واملناقشة وغري ذلك.
(د) تنمية قدرة الطالب على توصيل رسالة شفوية تتميز سالمة اللغة ومناسبة
املضمون يف حدود ما تعلمه من مفردات و تراكيب.
( )3األهداف اخلاصة للمتقدم
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وأهداف تعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة للمستوى املتقدمني
واختارها الباحث فيما يلي:
(أ) تنمية قدرة الطالب على التعبري الصحيح عما يدور حوهلم من موضوعات
مناسبة ،تتصل حبياهتم وجتارهبم وأعماهلم داخل املعهد أو خارجه بعبارة
صحيحة.
(ب) تنمية قدرة الطالب على مواجهة املواقف الىت تستلزم احلديث الشفوي مثل
القاء كلمات موجزة ،تعليقات وغري ذلك.
(ج) تدريب الطالب على االنتقاء اللغوى يف اتصالته اللغوية.
(د) تنمية قدرة الطالب على بناء املوضوع من اختيار العنوان وانتقاء املفردات
وتسلسل األفكار وحسن االبتداء واخلتام.
 )3إعداد حمتوى املنهج
يقصد ابحملتوى يف منهج تعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة جمموعة من
املوضوعات ذات مضمون لغوي وثقايف واتصايل املقدمة للطالب ،وكذلك األنشطة
اللغوية واالتصالية الىت تسهم يف تعليم اللغة العربية عن طريق ممارسة الطالب هلا ومعايشته
ملضموهنا.
وإن اختيار احملتوى جيب أن يتم على أساس دراسة اجملتمع واملتعلم ،وطبيعة العلمية
الرتبوية الىت تقوم هبا املدرسة.

39

ولذا يلزم لواضعي املنهج أن يهتموا ابملعاير يف اختيار احملتوى ،ويتمثل ذلك يف :

40

 39حممد صاحل الدين على اجملاوروفتحى عبد املقصود الديب ،املنهج املدرسي "أسسه وتطبيقته الرتبوية" ،ط ( 7كويت:دار
القلم )1987،ص 300
 40عبد اللطيف بن حسني فرج ،املناهج أسسها ،حمتواها ،أنواعها ،أهدافها ،تقوميها ،ط(.1 .مكة املكرمة .)1989:ص 94
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 )1الصدق  :القصد من الصدق هو وجود العالقة الوثيقة بني احملتوى واألهداف
الىت خيدمها وصدق املادة املقدمة وصحتها.
 )2األمهية  :ال بد أن يكون املادة مناسبا ابحتياجات الطالب
 )3احتياجات واهتمامات املتعلم  :البد لواضع املنهج أن يهتم ابحتياجات
الطالب عند تصميمه ألنه معيار الخيار احملتوى واالهتمامات تكون أساسا
للمهاضلة بني املواد االختيارية.
 )4فائدة احملتوى  :البد أن يكون احملتوى له قيمة نفعية وظيفية مباشرة من أجل
إعداد الفرد للحياة لكل حياته
 )5مالءمته للمستوى الدراسي  :البد أن يكون احملتوى مناسبا للمستوى الدراسي
الذى يقدم له.
ونظرا إىل املعاير السابقة يقسم الباحث احملتوى يف تعليم مهارة الكالم املبين على
الفكرة إىل ثالثة أقسام ،وهذا يناسب تقسيم الطالب يف معهد دار اللغة والدراسات
اإلسالمية ،وهو  :املستوى اإلبتدائي ،واملستوى املتوسط ،واملستوى املتقدم ،وحصل
الباحث على هذه املوضوعات بعد ما اجرى توزيع االستبانة يف حتليل احتياجات
الطالب يف بيان السابق .وموضوعات الدراسة كما تلي:
جدول
اإلبتدائي

املتوسط

املتقدم

 -التحيات والتهاين

 -األعمال اليومية

 -أمهية اللغة العربية

 -التعارف

 -الزايرة الودية

 -الرتويح عن النفس

 -يف املعهد

 -الرحلة العلمية

 -الدراسة يف خارج البالد

 -يف إدارة املعهد

 -الدورة الرمضانية

 -شهر رمضان
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اإلبتدائي

املتوسط

املتقدم

 -اهلواية

 -التسوق

 -األعياد يف اإلسالم

 -النشاطات املعهدية

 -الرايضة

 -مولد النيب صلى هللا

 -يف املطعم

 -السفر إىل أمكنة النزهة

 -يف البيت

 -يف املستشفي (زايرة

 -النظافة

املريض)

عليه وسلم
 انتخاب العام -يف البنك (توفري النقود)

 )4حتديد طرق التعليم الىت تيسر الوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة
القدرة على تنظيم الكلمات واألفكار الصحيحة والواضحة هلا أثر كبري يف حياة
الناس ،سواء كان للتعبري عن األفكارهم أو للحصول على حاجاهتم .ويتحدث عن اللغة
األجنبية هي املهارة الىت البد للطالب أن يستوعبها ألهنا من بعض األهداف يف تعليم
اللغة .كما أن الكالم هو وسيلة التصال بني األفراد يف اجملتمع.
وقد حددت طرق التعليم امليسرة للوصول إىل األهداف املرجوة بعد ما الحظ
عن املدخل الذى يتأسس عليه هذا املنهج ،فوجد أن هذا املنهج يتأسس على املدخل
االتصال ،لذلك اختار الباحث كل طريقة على ضوء املدخل االتصايل مثل طريقة
املناقشة ،طريقة احلوار ،ولعب األدوار ،والتمثيل ،وطريقة املقابلة واخلطابة وغري ذلك.
 )5اختيار أدوات التقومي
ويرى الباحث أن التقومي املنعقد الزم أن ميتحن كفاءة الطالب اللغوية األساسية.
وهذه الكفاءة تشمل على كفاءة يف االستماع والكالم والقراءة والكتابة .وهذه كما أشار
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إليه حممد سوانردي جيوندونو حيث قال ان التقومي البد أن تشمل على املهارات
اللغوية.

41

فتكون عملية التقومي يف هذا املعهد مستمرة طوال فرتة تقومي اخلربات الرتبوية الىت
يهدف إليها املنهج .وذلك من خالل املواقف التعليمية يف حجرات الدراسة وما يقدم
فيها من األسئلة الشفوية ،ويتم أيضا من خالل ممارسة األنشطة التعليمية ،وتفاعل املتعلم
مع النشاط الذى يناسبه ،فضال عن االختبارات األسبوعية ونصف الشهرية ،والشهرية،
والفصلية ومالحظة مدى التزام املتعلم مبا يكلف به من واجبات منزلية.
وهتدف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم مبستوايته املختلفة .ومن
وسائل قياس القدرة الكالمية القراءة اجلهرية ،اإلعادة الشفهية ،التحويل ،املشاورة،
املقابلة احلرة ،املقابلة املوجة ،التعبري احلر ،إعالم الوقت والتعويض.
اخلامتة
بعد أن مت الباحث بعرض البياانت مع حتليلها ومناقشتها استخلص النتائج اآلتية
:
إن تصميم منهج تعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة جيرى كما يلي)1 :
تصميم املنهج ،واعتمد الباحث هذه العملية على النتائج من املقابلة وتوزيع االستبانة،
وتكون خطرات تصميم املنهج على النحوى التايل :حتليل احتياجات الطالب يف تعليم
اللغة العربية ،وهذه العملية سارت على اخلطوات األتية  :توزيع االستبانة و املقابلة .وضع
األهداف العامة واخلاصة ،وحتديد احملتوى الذى يشمل على املوضوعات وحتديد طرق
التعليم املناسبة وحتديد التقومي املالئم بشخصية الطالب )2 .حتكيم املنهج املصمم
للخرباء ،وجيرى هذه العملية بتوزيع االستبانة اليهم ألجل نيل على املالحظات
41

M. Sunardi Jiwandhono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: Penerbit ITB
Bandung, 1996), p. 6
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واإلرشادات على املنهج املصمم )3 .تصحيح املنهج ،ويف هذه العملية يصحح الباحث
على حسب املالحظات واإلرشادات من اخلرباء واملدرسني
وإن صالحية املنهج يعرفها عن طريقة التثبيت ،وهذه العملية بتوزيع االستبانة إىل
املدرسني .اعتمادا على نتيجة التحكيم من اخلرباء الىت حصل على  %98بتقدير جيد
جدا ،ونتيجة التثبيت من املدرسني الىت حصل على  %93وهذه النتيجة بتقدير جيد
جدا أيضا .فكانت صالحية املنهج املصمم لتعليم مهارة الكالم املبين على الفكرة تعترب
جيد جدا وصاحل لالستعمال.
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رشدى أمحد طعيمة ،1998 ،مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي ،ط،1.
القاهرة :دار الفكر العريب
رشدي أمحد طعيمة ،1989 ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه،
مصر :منشورة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
عبد اللطيف بن حسني فرج ،1989 ،املناهج ،أسسها ،حمتواها ،أنواعها ،أهدافها،
تقوميها ،الطبعة األوىل ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة
على امساعيل حممد ،1997 ،املنهج يف اللغة العربية ،سلسلة تربوية يف مناهج وتدريس
اللغة العربية والعلوم الشرعية) ،ط ،1 ،القاهرة:مكتبة وهبة
غامن سعيد شريف العبيدي وحنان عيسى سلطان اجلبوري ،1981،أساسيات القياس
والتقومي يف الرتبية والتعليم ،القاهرة :دار املعارف

فراس السلييت ،2008 ،فنون اللغة ،عمان  :جدارا للكتاب العاملي
131

Lughawiyyāt: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab

 مكتبة: الكويت، ختطيط املناهج الدراسية وتطويرها، دون السنة،فكرى حسن راين
الفالح
 منشأة: اسكندرية، املناهج املعاصرة،2000 ،فوزي طه إبراهيم و رجب أمحد الكلزه
املعارف
 جامعة عني، أسس بناء املناهج وتنظيمتها،  دون السنة، أمحد الوكيل،حممد أمني املفىت
مشس
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