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Abstract
The teaching of Arabic at the Dar Al-Qur'an Al-Anwar Institute has been began at the
Holy Quran Education Center in Tulio, Central Maluku since 1963, until it moved to
the Institute of the Anwar Al-Quran in 2001 until now. There is an absolute evolution
in the teaching of the Arabic language from time to time. There is an evolution in the
teaching of the Arabic language from the first structure of the garden teaching the
Quran, "Nur Latif" Tulio to the Institute House Anoran Quran scale or criteria calendar
program CIPP model. However, there was no development in the teaching of Arabic in
terms of the method, although the method used to teach the Arabic language from the
first structure of the garden teaching the Quran, "gentle light" so far, because the
students did not learn the old book.
Keywords: teaching of Arabic, Dar Al-Qur'an Al-Anwar Institute, evolution of Arabic
teaching, CIPP
Abstrak
Pengajaran bahasa Arab di Institut Dar Al-Quran Al-Anwar bermula di Pusat Studi AlQuran di Tulio, Maluku Tengah sejak tahun 1963, hingga berpindah ke Institut Anwar
Al-Quran pada tahun 2001 hingga sekarang. Tentunya, ada evolusi dalam pengajaran
bahasa Arab dari waktu ke waktu. Tentunya ada evolusi pada pengajaran bahasa Arab
seiring berjalannya waktu. Ada sebuah evolusi dalam pengajaran bahasa Arab dari
struktur awal yakni pengajaran Quran yang bertempat di taman‛Nur Latif‛ Tulio ke
Institut Rumah Anoran Quran atau kriteria kalender program CIPP model. Tetapi,
tidak ada pengembangan dalam pengajaran bahasa Arab dalam hal metode, meskipun
metode yang digunakan untuk mengajar bahasa Arab dari struktur awal yaitu
pengajaran Quran di taman, sejauh ini ada sedikit sorotan karena siswa tidak
mempelajari kitab kuning.
Kata Kunci: pembelajaran bahasa Arab, Ma’had Dar Al-Qur’an al-Anwar, evolusi
pembelajaran bahasa Arab, CIPP
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مقدمة
إن احلديث عن دخول اللغة العربية وانتشارىا يف إندونيسيا ىو احلديث عن دخول اللغة اإلسالم وانتشاره يف ىذا
البلد ،وذلك دلا بينها من عالقة وطيدة كما لو كانا وجهان لعملة واحدة .فاللغة العربية ىي لغة ينطق بـها ادلصدر
األساسي للدين اإلسالمي :القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة ،مـما يعٍت أن انتشار ىذه اللغة يتزامن دائما مع انتشار
اإلسالم ،فال يتدين قوم بـهذا الدين احلنيف إال وىم يتعاملون مع لغتو العربية (ريتوجنا .)6102 ،لذلك من الضرورة
اإلشارة إىل تاريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا قبل احلديث عن دخول اللغة العربية وانتشارىا يف ىذا البلد (جوىر،
.)01-01 :6112
قال بان براسُت ( )Van Fraassenأن بداية معرفة إسم مالوكو ( )Malukuمنذ اكتشافها يف الدولة كرتاغاما
( )Kertagamaسنة 0621م حتت اإلسم مالوك ( .)Malokoىذا اإلسم من اللغة العربية "ادللك" من كلمة "مالك".
وفضال عن ادلعلومات من التجار العرب وتوجد أيضا من األخبار الصينية من ادللحمة ساللة تانغ ()Dinasti Tang
وتسمى بـميليكي (رشيد.)6100 ،
يف العام 0526م ،تـحت اإلشراف توان غورو احلاج أنور لستلوىو (ادلرحوم) ،قام اجملتمع كنفونج الما ،توليهو،
ببناء مصلى "نور اللطيف" .بـجانب مكان الصالة ،كذلك يكون ىناك حديقة تعليم القرآن ( )TPQيعٍت تعليم قراءة
القرآن ألبناء وشباب الـمحلي ،وكذلك تعليم قراءة القرآن ألمهات وآباء الـمحلي من قرية توليهو .وبعد ما تويف األستاذ
احلاج أنوار لستلوىو يف السنة 0556م ،فواصل الستمرار تعليم القرآن "نور اللطيف" بابنو زلمد أمُت لستلوىو ،ثـم
األنورية من السنة 6110م حىت اآلن
وضع على أنـماط التعليم والًتبية الدينية عميقا وتغيَت مركزىا إيل معهد دار القرآن َ
(تيهوفيالسوري.)25-24 :6101 ،
قال موجاتيبا مصطفى أن العالقة بُت اإلسالم والقرآن واسعة وىي ال تتعلق باستخدام اللغة كوسيلة إتصالية يف
الدين اإلسالمي والرسائل الدينية فحسب ،ولكن ىناك العوامل اليت تـختلف بالكتب ادلقدسة األخرى وكذلك باللغات
ادلستخدمة .وكان القرآن يضم قريبا باللغة العربية وذلك للحصول إيل احلال الشبو الرسـمي .ويف ضمٍت ىذه بـمعٌت أن
ادلسلم اليـمكن أن يرفض دور اللغة العربية يف اعتقاده .فلذلك باعتقاد اإلسالم يورط على العالقة واإلدلام باللغة العربية
(مصطفى.)661 :6101 ،
األنورية يف تـحفيظ القرآن الكرًن على الطالب ،وكان ىذا التخصص مناسبا بنظرتو
خصص معهد دار القرآن َ
وبرسالتو وىي "وجود الـمؤسسة التعليمية القرآنية الشعوبية ،وقدرة على التكوين األجيال القرآنية الـمثقفة ،واإلبكارية،
والقوية ،وادلستقلة لنفسهم وفقا بتنمية ومتطلبات العصر .وكذلك مناسب برسالتو ،وىي )0 :القيام بالتعليم الرسـمي
الواجب على حفظ القرآن لطالب يف ادلستوى اإلبتدائية )6 .والقيام بتأسيس قراءة القرآن وكتابتو دلستوي اإلبتدائية
ولـمرحلة الطفولة ادلبكرة )6 .والقيام بتأسيس قراءة القرآن وتـحيفظو وكذلك تطوير ادلعلومات عن العلوم القرآنية)1 .
والتنفيذ بربامج تطوير الرغبة وادلوىبة وادلهارات احلياتية للطالب .فلذلك يسمى ىذا ادلعهد بدار القرآن .و"األنوارية" يأيت
من اسم مؤسس حديقة تعليم القرآن (" )TPQنور اللطيف" يعٌت احلاج أنوار لستلوىو (ادلرحوم).
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إذن ،ىناك العالقة العميقة بُت تعليم اللغة العربية والقرآن الكرًن ،وىي بـواسطة حفظ القرآن الكرًن سوف يقرأه
باللغة العربية .وىناك الربنامج يف بعضها تعليم اللغة العربية ،ولفهم معٌت القرآن الكرًن ينبغي للطالب أن يتعلم اللغة
العربية كدرس واجب يف معهد دار القرآن األنوارية.
منهج البحث

يكون ىذا البحث بـمنهج الوصفي وىو دراسة تـحليلية .وقال نازي أن منهج الوصفي ىو منهج لبحث حالة
اإلنسان ،أو الكائن ،أو احلالة ،أو النظام التفكَتي ،أو احلوادث يف فًتة معينة ،بـهدف لوصف شيئا بنظام ،وحقيقي،

وصحيح يتعلق بالواقعات والصفات وكذلك يتعلق بظواىر البحث بـها (عينُت .)23 :6113 ،ويتضمن البحث
الوصفي جـمع البيانات من أجل فحص النظريات أو اإلجابة على أسئلة تـهتم بالوضع احلايل للفئات ادلدروسة .ومن
األنواع الشائعة يف مثل ىذا الدراسات تلك ادلتعلقة بدراسة االتـجاىات أو اآلراء نـحو ادلؤسسات واألفراد واحلوادث
(الضامن .)016 :6113 ،فقامت الباحثة بالبحث والشرح ادلظاىر والواقعات ادلوجودة يف ادلاضي وىي كيف نشأة
األنورية.
وتطور تعليم اللغة العربية يف معهد دار القرآن َ
قال شارلز ومَتتلر ( )Charles & Mertlerأن مصادر البحث من البحث الوصفي ىي ادلشاركون والوثائق وادلواقف
األنورية ،واألساتيذ
(الضامن .)061 :6113 ،ويكون ادلشاركون يف ىذا البحث ىي ادلتخرجون من معهد دار القرآن َ

واألستاذات وكذلك ادلؤسس يف معهد دار القرآن األنوارية .وأما الوثائق ىي اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية يف معهد دار
األنورية وحولو.
األنورية .وأما ادلواقف ىي يف معهد دار القرآن َ
القرآن َ
قال سوجيونو أن جـمع البيانات يستطيع أن يستخدم الـمصادر األولية والـمصادر الثانوية .والـمصادر األولية ىي
الـمصادر اليت يعطي البيانات مباشرة إيل الباحثة .وأما الـمصادر الثانوية ىي الـمصادر اليت غَت مباشرة يف إعطاء البيانات
إيل الباحثة .وأسلوب جـمع البيانات منها ىي الـمالحظة ،والـمقابلة ،واإلستبانة ،والوثائق ،وتثليث البيانات
(( )Triangulationسوجييونو.)615-614 :6101 ،
قامت الباحثة بالـمقابلة وىي عملية تتم بُت الباحث وشخص آخر أو مـجموعة أشخاص ،تطرح من خاللـها
أسئلة ،ويتم تسجيل إجاباتـهم على تلك األسئلة ادلطروحة (الضامن .)52 :6113 ،ونوع ادلقابلة اليت تكون الباحثة
وىي ادلقابلة شبو ادلنظمة ،وىي من نوع ادلقابلة ادلتعمقة ( )in-depth interviewحيث تطبيقها أكثر حرية من ادلقابلة
ادلنظمة .ويف أثناء ادلقابلة ،البد على الباحثة اإلىتمام جيدا والكتابة على ما نقل ادلخرب (الضامن.)661 :6113 ،
وليتم تسجيل إنتاج ادلقابلة اجليدة وللباحثة أدلة صحيحة ،فاستخدمت الباحثة األدوات ادلساعدة كالدفًت وآلة التسجيل
أو الشريط وكذلك آلة التصوير.
إن تـحليل البيانات الكيفي ال يستخدم الصيغة اإلحصائية ،ولكن يستخدم العقل وكفائة التفكَت الباحثة ،ألن
الباحثة ىي أداة التحليل البيانات (( )human as instrumentمسفقا .)016 :6106 ،وأما اإلجراءات لتحليل البيانات
من ىذا البحث ىي من نوع ميلس وحوبَتمان ( )Miles & Hubermanكما يف رسم البياين التايل:
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جمع البيانات
عرض البيانات
تخفيض البيانات
تلخيص

الشكل ( :)6عناصر تـحليل البيانات ( )interactive modelعند ميلس وحوبَتمان
األنورية
نشأة معهد دار القرآن َ

يف العام 0526م ،تـحت اإلشراف توان غورو احلاج أنور لستلوىو (ادلرحوم) ،قام اجملتمع كنفونج الما ،توليهو ببناء
مصلى "نور اللطيف" .بـجانب مكان الصالة ،كذلك يكون ىناك حديقة تعليم القرآن ( )TPQيعٍت تعليم قراءة القرآن
ألبناء وشباب الـمحلّي ،وكذلك تعليم قراءة القرآن ألمهات وآباء الـمحلّي من قرية توليهو.
وبعد ما تويف األستاذ احلاج أنوار لستلوىو يف السنة 0556م ،فواصل الستمرار تعليم القرآن "نور اللطيف" بابنو
زلمد أمُت لستلوىو ،وىو متخرج من معهد دار احلديث الفقهية بـماالنج ،وكذلك متخرج من اجلامعة احلكومية
بـماالنج.
تـحت إشراف األستاذ أمُت لستلوىو ،فوضع على أنـماط التعليم عميقا ليس يف تعليم القرآن فحسب ،بل يف تنمية
األنورية
الًتبية الدينية واللغة العربية .وبـجانب تنمية وتـحسُت التعليم ،يف العام 6110م تغَت مركزه إىل معهد دار القرآن َ
بتوليهو حيت اآلن.
أنور لستلوىو وىو مؤسس حديقة تعليم القرآن "نور اللطيف"
األنورية" وىو ينسب باسم أبيو َ
قام باسم معهد " َ

األول بتوليهو ،تكريـما لـخدمتو .وألن خصص ىذا ادلعهد بتحفيظ القرآن على الطالب ،فيسمى بدار القرآن .ويتوقع
للطالب الذين يطلبون العلم فيو سوف يستطيعون أن حيفظوا القرآن على وجو صحيح وعلى أكمل أيات ،وكذلك يتوقع
للطالب أن يطابقوا ويـمارسوا قيمة القرآن على نفسو خصوصا وحول الـمجتمع عموما
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األنورية اجلديد بـجانب ادلبٍت
وبزيادة الطالب وتنمية التعليم والًتبية الدينية يوما بعد يوم ،فبٍت مبٌت ادلعهد دار القرآن َ

حديقة تعليم القرآن "نور اللطيف" منذ السنة 0552م ،ويقوم ىذان ادلبنان على سطح البحر.
األنورية ىو
وبعد وفاة األستاذ أمُت لستلوىو يف السنة 6113م ،فواصل الستمرار تنمية التعليم يف معهد دار القرآن َ
طالبو زلمد علي ليكاسليسا ،وىو متخرج من كلية االقتصادية يف اجلامعة دار السالم أمبون.
العام 3691م3696-م

بدأ تعليم اللغة العربية يف حديقة تعليم القرآن الكرًن "نوراللطيف" بتوليهو يف السنة 0526م .وكان الطالب الذين
تعلموا فيو حوايل عشرة الطالب .وىم تعلموا القرآن وبدأ بتعريف احلروف الـهجائية وعدد العربية من الواحد حيت العشرة
باللغة العربية ،تـحت إشراف توان غورو احلاج أنور لستلوىو مباشرة .كما قال احلاج زلمد نور ماراسابيسي وىو أول
طالب يف احلديقة القرآن "نوراللطيف" بتوليهو" :تعلمنا اللغة العربية يف ناجنار من اللوحة  0حيت اللوحة  .1يف اللوحة 0
تعلمنا احلروف الـهجائية من األلف إىل الياء ،مث قرأنا عدد العربية من الواحد إىل العشرة ،وقرأنا أنا ،أنت ،ىو ،أيب ،أمي.
ونقرأ كما قرأ توان غورو .وجرت كل يوم ،وقبل أن رجعنا إىل البيت ،البد لنا أن حنفظ احلروف الـهجائية كامال وأن
حنفظ عدد العربية من الواحد إىل العشرة وكذلك الضمائر اخلمشة ،مث نرجع إىل البيت".
ىذه ىي كما قالت ادلخربة األخرى وىي أم جنج (" :)mama Cingتعلمنا اللغة العربية حوايل السنة 0521م،
وقام بالتعليم ىو توان غورو احلاج أنور لستالوىو .بدأ من اللوحة  0تعلمنا احلروف الـهجائية ،وعدد العربية من الواحلد
إىل العشرة ،وكذلك قرأنا أنا ،أنت ،ىو ،أيب ،أمي ،كل يوم صباحا ومساءا .وقبل أن رجعنا إىل البيت ،نقرأ وحنفظ كلها
مث نرجع".
وىذ ىي كما قالت بنت توان غورو احلاج أنور ،نورسُت لستلوىو" :تعلمنا القرآن يف نانـجار فيو تعليم اللغة العربية،
وبدأنا بتعليم احلروف اذلجائية من األلف إىل الياء ،والعدد العربية من الواحد إىل العشرة ،وقرأنا أنا ،أنت ،ىو ،أيب،
أمي".
واستمرار تعليم القرآن وكذلك اللغة العربية إىل الفصل الثاين ،ويف ىذا الفصل ،حفظ الطالب احلروف الـهجائية
الكاملة ،وقد زاد تعليم اللغة العربية يف ىذا الفصل ،كما عرب أم سييت حاجر" :يف اللوحة الثانية تعلمنا الكتابة باللغة
العربية وىي كتبنا قطعة من آية القرآن الكرًن عشر مرات يف الكراسة ،وبعد ذلك كتبنا عدد العربية من الواحد إىل
العشرين .وقبل أن نرجع إىل البيت ،البد لنا أن حنفظ ادلادة كلها".
وقالت ادلخربة األخرى وىي أم جنيبا لستلوىو" :يف اللوحة الثانية تعلمنا كيفية الصالة ،وركنها ،ونفظها باللغة
العربية ،كتب توان غورو ادلواد يف السبورة مث نكتبها يف الكراسة .وكل يوم األحد صباحا سوف يسألنا توان غورو احلاج
أنور عما تعلمنا من ادلادة قبلو".
وقالت أم جنج ( )Mama Cingأن كل يوم األحد ىناك التقوًن عن ادلواد اليت قد تعلمواىا طول األسبوع وىو
السؤال واجلواب مباشرة أمام توان غورو .ومجيع ادلواد التقويـمية كل األسبوع يسأل باللغة العربية ،كما قال أم جنج" :كل
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يوم األحد صباحا مل أحضر إىل احلديقة التعليم القرآن ،ألن كل األحد مجع توان غورو الطالب مث سألنا واحد فواحد،
لو لـم جنب السؤال فضربنا باخليزران".
ويف الفصل الثالث ،ىناك برنامج يف تعليم اللغة العربية وىو احملاورة أو احملادثة .وكان ىذا الربنامج جري يف ادلساء
كل يوم ،وىو احملادثة باللغة العربية عن التعارف واألنشطة اليومية .كما قال زلمد نور" :يف اللوحة الثالية تعلمنا احملادثة
باللغة العربية وىو "احملاورة" .وجري ىذه احملاورة كل ادلساء قبل الدخول إىل الفصل ،وحناور عن التعارف".
مث يف الفصل الرابع أو يسمى باللوحة الرابعة ،زاد تعليم اللغة العربية بالربنامج "اللغة ومعٌت اللغة" .وىذا الربنامج ىو
درس ادلفردات باللغة العربية وحتتوي على االمساء ،واسم اإلشارة ،والضمائر ،وغَت ذلك .كما قالت أم كلسوم" :يف
اللوحة الرابعة بدأنا بقراءة القرآن الكرًن ،وتعلمنا علم التجويد ،واللغة ومعناىا".
العام 3691م3696-م
يف أول العام 0531م إىل 0535م ،كان تعليم اللغة العربية يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" بتوليهو
متساويُت بالعام قبلو وىو تعليم القرآن بـمستويات اللوحات أو الفصول .ويف الفصل األول ،بدأ بتعليم األحرف الـهجائية
من األلف إىل الياء ،وكذلك تعليم العدد العربية من الواحد إىل العشرة وبعض الضمائر األساسية كأنا ،وأنت ،وىو،
وأيب ،وأمي .ويتم ىذا التعليم كل يوم ،والبد لكل الطالب أن يـحفظوىا قبل عودتـهم إىل البيت .وطول ىذه السنة،
كان ادلعلم ليس توان غورو احلاج أنور فحسب ،ولكن ساعده الطالب الذين ينجحوا من الفصل الرابع ،وىم يعلموا
الطالب يف الفصل األول إىل الفصل الثالث .كما قالت نورسُت لستالوىو" :ألننا تعلمنا القرآن حيت اللوحة الرابعة ،مث
أمرنا توان غورو أن نعلم الطالب يف اللوحة األوىل إىل الثالثة".
وأما الطالب الذين قد جنحوا من الفصل الرابعة ،ىم نالوا الدرس اإلضايف من توان غورو وىو علم النحو والصرف،
ولكن فقط تعلموا بعض ادلواد من علم النحو كمفرد ،ومثٍت ،ومجع ،اليت ترتبط بالدرس اللغة ومعناىا أو ادلفردات اليت
حفظوىا .وأما الصرف فقط التعريف قليل منو ،كما قال زلمد نور" :بعد ما تعلمتا يف اللوحة الرابعة ،فنادانا توان غورو
أنور لتعليم اللغة العربية يف وقت معُت ،وتعلمنا اللغة العربية ،والقرآن ،واحلديث ،وكذلك التسوف" .وقام توان غورو
احلاج أنور بالتقوًن على ىذه الدروس نفسو ،وكان التقوًن على ىذه الدروس تنفذ كل يوم وأسبوع .كما قالت أم جنج:
"كل يوم األحد ،ال أريد أن أحضر يف احلديقة التعليم ،ألن كل يوم األحد جـمعنا توان غورو مث سألنا واحدا فواحدا
عما تعلمنا ،وإن مل نعرف اجلواب سوف يضربنا باخليزران" .وكما قالت كلسوم لستلوىو" :تعليمنا اللغة العربية كل يوم
من اللوحة األوىل إىل الرابعة ،وبعد ما تعلمنا يف كل اللوحات فسألنا توان غورو عما تعلمنا ذلك اليوم".
العام 3691م3696-م
يف أول العام 0541م كان الطالب يزداد كثَتا يف حديقة التعليم القرآن الكرًن "نوراللطيف" بتوليهو .ومازال
استخدم الفصل باللوحات األوىل إىل الرابعة .يف الفصل األول ،تعلم الطالب احلروف الـهجائية ،والعدد العربية من
الواحد إىل العشرة ،وكذلك الضمائر اخلمسة .ويف الفصل الثاين ،تعلم الطالب الكتابة والقراءة القرآن الكرًن .كتب توان
غورو قطعة من آيات القرآن يف السبورة ،والبد لطالب أن يكتبوىا يف كراساتـهم ويـحفظوىا .وقبل أن يرجع الطالب،
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البد لطالب أن يقرءوا قطعة من آيات القرآن الكرًن ادلكتوبة على السبورة ،وكذلك البد لـهم أن يـحفظوا العدد العربية
من الواحد إىل العشرين ثـم يرجعون .كما قال رئيس ادلعهد دار القرآن األنورية ،زلمد علي ليكاسليسا" :تعلمت القرآن
يف حديقة تعليم القرآن الكرًن "نور اللطيف" منذ السنة 0541م .وكان ادلعلم ىو توان غورو احلاج أنور لستلوىوز
تعلمت القرآن فيو من اللوحة األوىل إىل الرابعة .يف اللوحة األوىل تعلمت قراءة األحرف الـهجائية من األلف إىل الياء.
وكذلك تعلمت العدد العربية من الواحد إىل العشرة .وقبل أن أرجع ،البد يل أن أحفظ كلها أمام الطالب األخرى ثـم
أرجع .وسوف أن ننجح إىل اللوحة العليا إن حنفظ كل ادلواد كاملة" .وقال زلمد علي" :يف اللوحة الثانية تعلمنا الكتابة
والقراءة القرآن قطعة فقطعة .كتب توان غورو أنور قطعة من آية القرآن يف السبورة ونكتبها يف كراستنا مخس مرات.
وكذلك يف ىذه اللوحة تعلمنا العدد العربية من الواحد إىل العشرين .وكذلك تعلمنا كل يوم ،وقبل أن نرجع البد لنا أن
حنفظ كل ادلواد اليوم ثـم نرجع".
إن التعلم القرآن يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث متساويان باللوحة قبلو ،وىو تعليم القراءة والكتابة القرآن الكرًن،
ولكن قطعة من القرآن الكرًن أطول مـما قبلو .وكذلك تعلم الطالب العدد العربية من الواحد إىل الثالثُت ،كما قال عبد
الغاين لستلوىو" :يف اللوحة الثالثة تعلمنا القراءة والكتابة القرآن الكرًن ،كتبنا آية من القرآن اليت كتبها توان غورو على
السبورة مخس مرات يف اللوحة الثانية ،وأما يف اللوحة الثالثة عشر مرات" .وىذه كما قال زلمد علي ليكاسليسا" :يف
اللوحة الثالثة تعلمت اللغة العربية عن الكتابة والقراءة القرآن".
يف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،تعلم الطالب "اللغة ومعٌت اللغة" وىو الدرس ادلفردات األساسية كاالسم حول
حديقة التعليم ،وواجب على الطالب أن حيفظوىا ،ألن ىناك التقوًن على الطالب كل يوم قبل الرجوع .ويف ىذه اللوحة
أو الفصل الرابع ،تعلم الطالب الفقو واإلمالء وعلم احلساب ،كما قالت يييت تيهوفيالسوري" :يف اللوحة الرابعة تعلمنا
اللغة ومعٌت اللغة ،والفقو عن الصالة ،واإلمالء من توان غورو ،وكذلك تعلمنا علم احلساب باللغة العربية" .ىذه كا قال
زلمد علي ليكاسليسا" :تعلمت اللغة ومعٌت اللغة يف اللوحة الرابعة ،كتبتها يف الكراسة مث حفظتها .وكذلك يف ىذه
اللوحة تعلمت الفقو خاصة لصالة ،واإلمالء ،واإلنشاء".
وبعد ما نـجح الطالب من اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،أعطي توان غورو الفرصة لطالب لتعلم الطالب األخرى
يف الفصل األول إىل الثالث .ىذه ىي كما قال زلمد علي" :بعد أن جنحنا من اللوحة الرابعة ،علمنا الطالب األخرى يف
اللوحة األدين".
ويف العام 0541م بعد ما طلب األستاذ أمُت لستلوىو العلم من جاوا ،قام بتعليم الطالب ليساعد أباه توان غورو
أنور يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" بتوليهو .واستمرار ىذا التعليم إىل آخر السنة 0545م ،كما قال زلمد نور
ماراسابيسي" :إذا جاء توان غورو أمُت من جاوا فيساعد توان غورو أنور يف التعليم".
العام 3661م3666-م

إن التعليم اللغة العربية يف أول العام 0551م متساويان بالعام قبلو حيت تويف توان غورو احلاج أنور لستلوىو يف

السنة 0556م ،قام ابنو األستاذ أمُت باستمرار الًتبية والتعليم القرآن يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" بتوليهو.
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وزاد األستاذ أمُت فصلُت وىـما اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس والفصل السادس .وقام باستمرار التعليم بأستاذ
أمُت ،فوجب على الطالب يف اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس الذين قرأوا القرآن بطالقة أن حيفظوا القرآن وىو اجلزء
األخَت من القرآن أو "اجلزء العمي" .ويف اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس ،تعلّم الطالب القرآن الكرًن ،وعلم التجويد،
والفقو ،واحلديث ،واخلط ،وكذلك اللغة العربية .ىذه كما قال األستاذ علي" :بعد تويف توان غورو أنور يف السنة
0556م ،قام باستمرا التعليم ىو توان غورو أمُت .وزاد توان غورو لوحتان ،اللوحة اخلامسة والسادسة .يف اللوحة
اخلامسة حفظنا اجلز العمي .ويف اللوحة السادسة تعليمنا عميقا عن الفقو ،واحلديث ،واللغة العربية ،واإلمالء ،واإلنشاء،
وغَت ذلك".
كان األستاذ ريزا أرستو بريليانشاه وىو معلم اللغة العربية يف معهد دار القرآن األنورية ،وىو متخرج من حديقة
التعليم القرآن "نور اللطيف" ،وقال" :تعلمت يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" ألول مرة يف السنة 0551م ،بدأ
من اللوحة األوىل تعلمت احلروف الـهجائية من األلف إىل الياء ،وكان ادلعلم ىو عمي علي .وكانت طريقة التعليم
حينذاك ىي طريقة بغدادية تعديال بطريقة اللوحة ،وىي تقدم الطالب أمام الفصل واحد فواحد ليقرأ ما كتب يف
السبورة .ويتم التقوًن كل يوم قبل العودة وىو حفظ األحرف الـهجائية م األلف إىل الياء ،وحفظ العدد العربية من
الواحد إىل العشرة ،مث عدن إىل البيت".
وليصعد إىل اللوحة األعلى أو الفصل األعلى ،ىناك التقوًن يف كل اللوحة أو الفصل حبفظ ادلواد اليت مت تعليمها.
وإن مت حفظها فسوف ينجح إىل الفصل األعلى ،كما قالت ادلخربة (نسما نرماال ساري سالميت)" :إن إردنا أن ننجح
إىل اللوحة الثانية ،وجب علينا أن حنفظ األحرف الـهجائية الكاملة وأيضا العدد العربية من الواحد إىل العشرة وكذلك أنا،
أنت ،ىو ،أيب ،أمي".
إن التعليم اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث حول العام 0551م ىو كتابة قطعة من آية القرآن الكرًن
أطول من القبل .وكذلك تعليم العدد العربية من الواحد إىل العشرين .وىناك التقوًن قبل العودة الطالب وىو اإلمالء.
وىذا كما قالت نور جنة وغلفاين" :يف ادلاضي تعلمنا القرآن يف كل اللوحات ىناك التقوًن قبل العودة إىل البيت ،سألنا
األستاذ عن ادلواد اليوم ،وإن لـم جنب السؤال من األستاذ فسوف نعود إىل بيتنا أخَتا".
كان التعليم القرآن واللغة العربية يف الفصل الرابع أو اللوحة الرابعة متساويُت بالتعليم يف الفصل الثالث إما يف ادلواد
وكذلك الطريقة .ولكن آية القرآن ادلكتوبة على السبورة أطول مـما كتب يف الفصل الثالث ،ىذه كما قال األستاذ ريزا:
"إن التعليم اللغة العربية والقرآن الكرًن يف اللوحة الرابعة متساويان مبا قبلو من ناحية الطريقة وادلواد ،ولكن أطول".
وبعد اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،ىناك اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس ،وفيها تعلم الطالب قراءة القرآن من
اجلزء األول إىل الثالثُت ،وبدأ الطالب حفظ القرآن الكرًن .ولينجح إىل اللوحة السادسة أو الفصل السادس ،وجب على
الطالب أن حيفظوا سوريت األوىل من اجلزء األخَت وىـما النبأ والنازعات .كما قالت نسما" :إن أردنا أن ننجح إىل اللوحة
السادسة ،البد لنا أن حنفظ "عم يتسآءلون" و "النازعات" ثـم نستطيع أن ننجح إىل اللوحة السادسة".
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وبزيادة الطالب الذين يتعلمون القرآن يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" بتوليهو ،فقسم توان غورو أمُت
اللوحة السادسة أو الفصل السادس إىل قسمُت وىـما الفصل السادس "أ" والفصل السادس "ب" .ويف اللفصل السادس
"أ" ،تعلم الطالب اإلمالء  ،وكذلك "اللغة ومعٌت اللغة" أو ادلفردات ،والفقو ،واحلديث عميقا .وإن تعليم ادلفردات
تنقسم إىل الفصول ،كما قال األستاذ ريزا" :يف اللوحة السادسة تعلمنا اللغة العربية أكثر كثافة وتركيزا ،كتعليم اللغة
ومعٌت اللغة من فصل إىل الفصول .ادلثال من ذلك وىو تعلمنا األمساء اإلشارة يف الفصل األول ،ثـم األلوان يف الفصل
الثاين ،وغَت ذلك".
يف العام 0552م أعطي توان غورو أمُت األمانة على الطالب الكبار ليعلم الطالب يف الفصل األول إىل اخلامس.
وكان ادلواد والطريقة وكذلك التقوًن متساويُت بـما علّم توان غورو أمُت من قبل .ىذه كما قال األستاذ أشعار فيصل

لستلوىو" :بعد ما تعلمنا من اللوحة الرابعة ،أعطي توان غورو األمانة علينا أن نعلّم الطالب القرآن واللغة العربية يف
اللوحة األدىن .ولكن راقبنا توان غورو على ما نعلّم .وإن الطريقة ادلستخدم متساويان مبا استخدم توان غورو أمُت".
ثـم يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس "ب" ،وجب على الطالب أن حيفظوا اجلزء األخَت من القرآن الكرًن،
من سورة النبأ إىل سورة الناس كافة .وكانت ىذه األنشطة مستعدة إلتباع ادلسابقة تالوة القرآن ( .)MTQوكذلك وجب
على الطالب الذين حفظوا اجلزء األخَت من القرآن الكرًن كاملة أن يتبعوا الفصل اخلاص "اللغة العربية" كل يوم األحد
اليت حتتوي على اإلمالء ،والنحو ،والصرف .ىذه كما قال األستاذ ريزا" :يف اللوحة السادسة "ب" تعلمنا اللغة العربية
اليت حتتوي على اإلمالء بادلادة ادلاخوذة من القرآن الكرًن ،وكانت الطريقة ادلستخدمة متساويتُت بـما استخدم توران غورو
أمُت وىي قرأ ثـم نكتب مباشرة يف الكراسة .وكان التقوًن يتم بعد التعليم ذلك اليوم مباشرة .وتعلمنا النحو والصرف كل
يوم األحد".
العام 0111م0131-م
يف أول العام 6111م ،قام توان غورو أمُت بتشكيل البيعة اللغوية ويسمي ب ـ ـ "أولوا األلباب" وىو رللس التعليم فيو
األنشطة التعليم اللغة العربية والدراسة اإلسالمية .وتتم ىذه األنشطة كل يوم اجلمعة ،ألن التعليم يف حديقة التعليم
القرآن "نور اللطيف" عطلة كل يوم اجلمعة .ووجب توان غورو أمُت على الطالب أن يتكلموا باللغة العربية حسب
قدرتـهم ،إن كان عرفوا الكلمة "أنا" فحسب ،فالبد لطالب أن يتكلموا بـها .وكان ىذا الربنامج يوجب على الطالب
ادلتخرجُت من الفصل السادس "ب" أم ىم الذين حفظوا اجلزء العمى كاملة على األقل .وكان ىذا الربنامج ت ّـم يف الشهر
رمضان .وىذه كما قالت حريسا لستلوىو" :تعلمنا الكالم يف الربنامج "اولوا األلباب" ،وكان ادلعلم ىو توان غورو أمُت،
وىو الذي مبادرة على ذلك الربنامج لتطبيق ومـمارسة قدرة الطالب يف الكالم .ثـم يف الشهر رمضان تعلمنا اللغة العربية
اليت حتتوي على لنحو والصرف كل يوم .وإن ىذا الربنامج كمعهد سريع
بزيادة الطالب الذين يتعلمون القرآن يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" يوما بعد يوم ،فتغَت توان غورو أمُت
نظام التعليم والًتبية من حديقة التعليم القرآن إىل معهد اإلسالمي ،ويسمي بـمعهد دار القرآن األنورية .وكان ىذا ادلعهد
(.")Pesantren Kilat

مفتوحا لطالب ادلستوي اإلبتدائية وادلتوسطة ،وأن مصارف الدراسة فيو رلّان.
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إن التعليم اللغة العربية يف أول السنة الدراسية من معهد دار القرآن األنورية متساويان بتعليم اللغة العربية يف حديقة
التعليم القرآن "نور اللطيف" إما من الطريقة ،وكذلك ادلواد والتقوًن .وىذا كما قال األستاذ ريزا" :يف أول بداية التعليم يف
ادلعهد ،لـم يستخدم الربنامج من وزارة الشؤون الدينية "الًتبية الدينية وادلعهد اإلسالمية ( ،")Pekapontrenوكات الطريقة
متساويُت بـما قبلو".
وقال األستاذ فيصل أن ادلنهج ادلستخدم يف أول العام الدراسي يف معهد دار القرآن األنورية ىو ادلنهج من وزارة
الشؤون الدينية بالربنامج "التعليم اإللزامي لإلبتدائي( ،")Wajar Dikdasولكن خاصة للغة العربية مازات استخدمت
الطريقة التقليدية وادلواد ادلستخدمة يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" .وأعطي توان غورو أمُت ادلسؤولية إىل األستاذ
فيصل ليعلّم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل والوسطى ،كما قال األستاذ فيصل" :بعلمي القليل من توان غورو ،أعطاين

ادلسؤولية ألعلّم اللغة العربية حتت الرصد من توان غورو أمُت .واستخدمت الطريقة وكذلك ادلواد كما استخدم تولن
غورو من قبل .وقام بالتقيم علينا كل يوم األحد .واستمرار تلك الطريقة حيت اآلن".
وبعد ما تويف توان غورو أمُت لستلوىو يف السنة 6113م ،فقام باستمرار ادلسؤولية على ادلعهد ىو طالبو زلمد علي
ليكاسليسا .وأما األستاذ فيصل ىو الذي قام باستمرار التعليم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل ،ويف ادلستوى الوسطي فقام
باستمرارىا ىو األستاذ ريزا .ويف العام 6113م ،علّم األستاذ فيصل اللغة العربية يف ادلستوي األوىل واألستاذ ريزا يف
ادلستوى الوسطى بالطريقة وادلواد وكذلك التقوًن اليت علّم توان غورو من قبل.
وإن منهج التعليم اللغة العربية ادلستخدم يف ادلستوى الوسطى يف العام 6113م الذي علّمها األستاذ ريزا أرستوا

ىو ادلنهج من الربنامج "التعليم اإللزامي لإلبتدائي( ")Wajar Dikdasمن الوزارة الشؤون الدينية ،ولكن ادلواد ادلستخدمة
ىي ادلواد من الكتاب "الدروس اللغة العربية" من معهد كلية ادلعلمُت غنتور فونوروغو ،ومع أن األستاذ ريزا ىو متخرج
من معهد غنتور فونوروغو .وىذه كما قال األستاذ ريزا" :بعد ما تويف توان غورو أمُت يف السنة 6113م ،قام باستمرار
التعليم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل ىو األستاذ أشعري فيصل لستلوىو ،وأنا يف ادلسوى الوسطى .وعلّمت اللغة العربية
بالكتاب "الدروس اللغة العربية" من غنتور .ولو كان ىناك الكتاب اللغة العربية من وزارة الشؤون الدينية ،ولكن حسب
رأيي لـم تصل قدرة الطالب على ادلواد من الكتاب اللغة العربية من وزارة الشؤون الدينية .وأننا ال نطارد األىداف ،ولكن
ينبغي للطالب أن يفهموا اللغة العربية عميقا".
وإن مواد التعليم اللغة العربية ادلستخدمة دلستوى الوسطى يف العام 6101م ىو ادلواد من وزارة الشؤون الدينية
بالكتاب اللغة العربية دلستوى ادلتوسطة بادلنهج 6114م .وكانت ادلعلمة اللغة العربية ىي الباحثة نفسها .وبعد ما
استمرت الباحثة دراستها إىل كلية الدراسات العليا يف اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية بـماالنج ،فقام
باستمرار التعليم اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى ىو األستاذ ريزا أرستو برليانشاه حيت اآلن.
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تحليل البيانات ومناقشتها
وفقا للبيانات اليت وجدت الباحثة يف البحث ادليداين ،فتحلل الباحثة البيانات عن تطور التعليم اللغة العربية يف
األنورية وفقا دلقياس أو ادلعايَت بالتقوًن الربنارلي بنموذج  CIPPمن ستافليبيم الذي يـحتوي على كل
ادلعهد دار القرآن َ
عناصر التعليم اللغة العربية من ناحية ادلنهج واحملتوى والطريقة والوسائل وكذلك التقوًن.
العام 3691م – 3696م

كان تعليم اللغة العربية يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" بتوليهو ليس لو ادلنهج األصلي ادلكتوب .ولكن،
وفقا بنموذج التعليم اللغة العربية يف ادلعهد دار القرآن األنورية لو األىداف التالية )0 :أن يقدر الطالب على تعرف
ادلفردات األساسية كالضمائر واألسـماء اإلشارة ،وغَت ذلك مناسبا لكل ادلستوى )6 .أن يقدر الطالب على تعرف
العدد العربية مناسبا لكل ادلستوى )6 .أن يقدر الطالب على تعرف الكتابة باللغة العربية عن اآليات القرآن اليت تناسب
بـمستوى الطالب )1 .أن يقدر الطالب على التكلم باللغة العربية الصحيح.
والدروس اليت تعلّم بـها الطالب يف أول بناء حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" بتوليهو يف السنة 0526م إىل

آخر السنة 0525م ىي :التعليم القرآن ،واللغة العربية ،والفقو ،واحلديث .وكان التعليم اللغة العربية حتتوي على ادلواد
كالكتابة ،والقراءة ،وحفظ ادلفردات.
العام 3691م – 3696م
لـم يكن لتعليم اللغة العربية يف أول العام 0531م إىل 0535م ادلنهج األصلي ادلكتوب .وإن األىداف منو
متسياويان باألىداف يف العام قبلو كما التايل )0 :القدر على تعرف ادلفردات األساسية كالضمائر واألمساء اإلشارة وغَت
ذلك مناسبا لكل ادلستوى )6 .القدرة على العدد العربية مناسبا لكل ادلستوى )6 .القدرة على الكتابة باللغة العربية
مناسبا لكل ادلستوى )1 .القدرة على التكلم اللغة العربية الصحيح.
وأما الدروس اليت تعلّم بـها الطالب يف العام 0531م إىل 0535م ىي التعليم القرآن ،واللغة العربية ،والفقو،
واحلديث .وتعليم اللغة العربية حيتوي على ادلواد القراءة ،والكتابة ،وحفظ ادلفردات ،والتعارف األول عن النحو والصرف.
العام 3691م – 3696م
كان تعليم اللغة العربية يف العام 0541م إىل 0545م ليس لو ادلنهج األصلي ادلكتوب .واألىداف من التعليم اللغة
العربية ىي )0 :أن يقدر الطالب على تعرف ادلفردات األساسية كالضمائر واألمساء اإلشارة ،وغَت ذلك مناسبا لكل
ادلستوى  )6 .أن يقدر الطالب على تعرف العدد العربية مناسبا لكل ادلستوى )6 .أن يقدر الطالب على تعرف الكتابة
باللغة العربية عن اآليات القرآن اليت تناسب بـمستوى الطالب )1 .أن يقدر الطالب على التكلم باللغة العربية
الصحيح.
وأما الدروس اليت تعلّم بـها الطالب يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" ىي التعليم القرآن ،وعلم التجويد،
واللغة العربية ،والفقو ،واحلديث .وأما اللغة العربية حتتوي على القراءة ،والكتابة ،واإلمالء ،وحفظ ادلفردات ،والنحو،
والصرف.
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العام 3661م – 3666م
كان تعليم اللغة العربية يف العام 0551م إىل 0555م كذلك ليس لو ادلنهج األصلي ادلكتوب .وبزيادة الطالب يف
حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" طول العام 0551م إىل 0555م ،فزاد توان غورو أمُت لوحتُت أو فصلُت ىـما
اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس والسادس باألىداف التالية )0 :أن يقدر الطالب على تعرف ادلفردات األساسية
كالضمائر واألمساء اإلشارة ،وغَت ذلك مناسبا لكل ادلستوى  )6 .أن يقدر الطالب على تعرف العدد العربية مناسبا
لكل ادلستوى )6 .أن يقدر الطالب على تعرف الكتابة باللغة العربية عن اآليات القرآن اليت تناسب بـمستوى الطالب.
 )1أن يقدر الطالب على الكتابة عن العملية اليومية بشكل جيد وصحيح )1 .أن يقدر الطالب على التكلم باللغة
العربية الصحيحة.
وأما الدروس اليت تعلّم بـها الطالب يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" طول ىذه السنة ىي التعليم القرآن،
وعلم التجويد ،واللغة العربية ،والفقو ،واحلديث ،واخلط .وأما اللغة العربية حتتوي على القراءة ،والكتابة ،واإلمالء،
واإلنشاء ،وحفظ ادلفردات ،وكذلك النحو والصرف.
العام 0111م – 0131م

يف أول العام 6111م ،ليس لتعليم اللغة العربية ادلنهج األصلي ادلكتوب حيت انتقالـها إىل معهد دار القرآن األنورية
رمسيا يف السنة 6110م .وكان التعليم يف معهد دار القرآن األنورية منذ السنة 6110م حيت اآلن قد اتبع الربنامج
"التعليم اإللزامي لإلبتدائي ( ")Wajar Dikdasمن وزارة الشؤون الدينية ،وىناك ادلقياس على ىذا الربنامج .ولكن خاصة
لتعليم اللغة العربية يف معهد دار القرآن األنورية لـم يكن لـو ادلنهج األصلي ادلكتوب .وانقسم مستوى تعليم اللغة العربية
من العم 6110م حيت اآلن إىل مستويُت ىـما ادلستوى األوىل والوسطى:
المستوى األولى
ليس لتعليم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل الذي بدأ من الفصل الرابع ادلنهج األصلي ادلكتوب .وكانت األىداف يف
التعليم اللغة العربية متساويتُت بأىداف تعليم اللغة العربية يف اللوحة األوىل أو الفصل األول يف حديقة التعليم القرآن "نور
اللطيف" وىي )0 :أن يقدر الطالب على تعرف ادلفردات األساسية كالضمائر أنا ،أنت ،ىو ،أيب ،أمي )6 .أن يقدر
الطالب على تعرف العدد العربية من الواحد إىل العشرة )6 .أن يقدر الطالب على القراءة الكلمات األساسية باللغة
العربية جيدة وصحيحة.
وأما أىداف تعليم اللغة العربية يف الفصل اخلامس ىي )0 :أن يقدر الطالب على تعرف ادلفردات ادلرتبطة بالضمائر
واالسـماء اإلشارة )6 .أن يقدر الطالب على تعرف العدد العربية من الواحد إىل العشرين )6 .أن يقدر الطالب على
القراءة الكلمات واجلملة باللغة العربية الصحيحة واجليدة )1 .أن يقدر الطالب على الكتابة باللغة العربية بالكلمات
األساسية احملفوظة.
وأما أىداف تعليم اللغة العربية يف الفصل السادس ىي )0 :أن يقدر الطالب على تعرف ادلفردات كالضمائر
واالمساء اإلشارة األساسية واأللوان )6 .أن يقدر الطالب على العدد العربية من الواحد إىل الثالثُت )6 .أن يقدر
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الطالب على الكتابة باللغة العربية بادلفردات اليت حفظها الطالب )1 .أن يقدر الطالب على التكلم باللغة العربية
بادلفردات اليت حفظها الطالب )1 .أن يقدر الطالب على القراءة اجلملة باللغة العربية الصحيحة واجليدة.
والدروس يف ادلستوى األوىل من الفصل األول إىل الثالث ىي الًتبية الدينية اإلسالمية ،واللغة اإلندونيسية ،وعلم
احلساب ،وعلم العلم ،وعلم اإلجتماعي ،وكذلك الًتبية الوطنية .وأما الدروس يف ادلستوى األوىل يف الفصل الرابع إىل
السادس ىي الًتبية الدينية اإلسالمية اليت حتتوي على اللغة العربية ،والقرآن واحلديث ،والفقو ،والعقيدة األخالقية،
وكذلك التاريخ اإلسالمي .وأما الدروس العامة تـحتوي على اللغة اإلندونيسية ،وعلم احلساب ،واللغة اإلجنليزية خاصة
لدرس احملتوى احمللي ،وعلم العلم ،وعلم اإلجتماعي ،والًتبية الوطنية.
كان درس اللغة العربية يف ادلستوى األوىل بدأ على الطالب يف الفصل الرابع إىل السادس بادلواد األساسية كما علّم

يف اللوحة األوىل أو الفصل األول يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" وىو تعليم القراءة وحفظ الكلمات األساسية
باللغة العربية وحفظ العدد العربية من الواحد إىل العشرة .ثـم يف الفصل اخلامس بدأ بتعليم الكتابة بادلواد قطعة من
اآليات القرأن الكرًن ادلكتوب على السبورة عشر مرات ،وحفظ العدد العربية من الواحد إىل العشرين .وأما ادلواد اللغة
العربية يف الفصل السادس حتتوي على حفظ ادلفردات ،وقراءة الكلمات األساسية ادلكتوبة على السبورة ،واإلمالء بـما
سـمع ما قرأ األستاذ وكتب الطالب يف الكراسة .وإن مادة اإلمالء مأخوذة من الفعل ادلاضي وادلضارع.
المستوى الوسطى
يف أول العام 6110م حينما بدأ تعليم يف معهد دار القرآن األنورة بالربنامج "التعليم اإللزامي لإلبتدائي
 ")Dikdasمن وزارة الشؤون الدينية ،أن اللغة العربية ليس الدرس الواجب يف الربنامج "التعليم اإللزامي لإلبتدائي ( Wajar
 .")Dikdasفلذلك بعد ما فعلت الباحثة البحث ادليداين ،أن ليس لتعليم اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى ادلنهج
األصلي ادلكتوب .ولكن لتعليم اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى من الفصل األول إىل الثالث األىداف كما التالية)0 :
( Wajar

القدرة على القراءة باللغة العربية صحيحة وجيدة )6 .القدرة على التكلم بادلفردات اليت قد حفظ الطالب صحيحة
وجيدة )6 .القدرة على اإلستماع والكتابة باللغة العربية صحيحة وجيدة.
وأما الدروس اليت تعلّم بـها الطالب يف ادلستوى ادلوسطى ىي اللغة اإلندونيسية ،وعلم احلساب ،وعلم العلم

(بيولوجية وفيزيا) ،وعلم اإلجتماعي (اإلقتصادية) ،واللغة اإلنـجليزية ،واللغة العربية ،والقرآن واحلديث ،والعقيدة
األخالقية ،والفقو ،والتاريخ اإلسالمي.
وإن مادة اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى يف الفصل األول يف أول العام 6110م متساويان بادلواد اللغة العربية يف
اللوحة السادسة أو الفصل السادس "أ" و "ب" يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" ،ومواد اللغة العربية حتتوي على
القراءة ،والكتابة ،واإلنشاء ،واإلمالء ،وعلم النحو .وإن ادلادة علم النحو حتتوي على تقسيم الكالم واإلسم.
ومادة اللغة العربية يف الفصل الثالث دلستوى الوسطى ىي القراء ،والكتابة ،واإلستماع ،والكالم ،واإلمالء،
واإلنشاء ،والنحو الذي يشمل على الكالم واألمساء وغَت ذلك .وجرت ىذه ادلادة حيت العام 6113م .وبعد ذلك
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استخدم الكتاب "دروس اللغة العربية" من ادلعهد كلية ادلعلمُت غنتور فونوروغو الذي محلو األستاذ ريزا وىو متخرج من
ادلعهد غنتور.
محتوي تعليم اللغة العربية
العام 3691م3696-م
إن مواد تعليم اللغة العربية سلتلفة يف كل اللوحة أو الفصل .وادلواد يف اللوحة األوىل أو الفصل األول تـحتوي على
تعرف العدد باللغة العربية من الواحد إىل العشرة وبعض الضمائر كأنا ،وأنت ،وىو ،وأيب ،وأمي .ومواد اللغة العربية يف
اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ىي تعرف العدد من الواحد إىل العشرين وتعليم كتابتها يف الكراسة .ويف ىذا الفصل تعلّم

الطالب كتابة آية القرآن .وكانت ادلواد يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث طول ىذه الفًتة ىي تعرف العدد العربية من
الواحد إىل الثالثُت ،ثـم احملاورة إلو احملادثة باللغة العربية اليت حتتوي على التعرف والسؤال عن اخلرب ،وغَت ذلك .وكانت
ادلواد اللغة العربية يف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ىي تعليم ادلفردات "اللغة ومعناه" .وىذه ادلواد تـحتوي على دروس
كثَتة من الدرس األول إىل الدرس األربعُت ،وفيها تشمل على النحو والصرف ،وعلم احلساب.
العام 3691م3696-م

إن مواد تعليم اللغة العربية يف الفًتة 0531م إىل 0535م متساويان بفًتات قبلها .كانت مواد اللغة العرية يف
اللوحة األوىل أو الفصل األول ىي تعرف العدد العربية من الواحد إىل العشرة وبعض الضمائر كأنا ،وأنت ،وىو ،وأيب،
وأمي .وكانت مواد اللغة العربية يف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ىي تعرف العدد العربية من الواحد إىل العشرين وكتابتها
يف الكراسة .وكذلك كتابة آيات القرآن اليت ترتبط واحد فواحدة .وكانت مواد اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل
الثالث طول ىذه الفًتة ىي تعرف العدد العربية من الواحد إىل الثالثُت ،ثـم احملاورة أو احملادثة باللغة العربية اليت حتتوي
على التعرف ،وغَت ذلك .وجرت ىذه ادلواد كل يوم يف ادلساء قبل دخول الفصل .وكانت مواد اللغة العربية يف اللوحة
الرابعة أو الفصل الرابع ىي تعليم ادلفردات "اللغة ومعناه" .وحتتوي ىذه ادلواد على ادلواد اللغة العربية اليت تشمل على
أربعُت درس ،فيها علم النحو والصرف ،وعلم احلساب.
العام 3691م3696-م
كانت مواد اللغة العربية يف ىذه الفًتة متساويُت بفًتات قبلها ،وادلواد اللغة العربية يف اللوحة األوىل أو الفصل األول
ىي تعرف العدد العربية من الواحد إىل العشرة ،وبعض الضمائر كأنا ،وأنت ،ىو ،أيب ،أمي .وكانت مواد اللغة العربية يف
اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ىي الكتابة والقراءة القطعة من آيات القرآن الكرًن اليت كتبها يف السبورة .وكذلك تعرف
العدد العربية من الواحد إىل العشرين .وكانت مواد اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث متسويتُت بالفصل
الثاين ىي الكتابة القطعة من القرآن الكرًن ،ولكن أطول مـما قبلها ،واإلمالء من آيات القرآن و كذلك العدد العربية من
الواحد إىل الثالثُت .وكانت مواد اللغة العربية يف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ىي "اللغة ومعٌت اللغة" ،وىذه ادلواد
حتتوي على دروس من الدرس األول إىل الدرس األربعُت وفيها تعليم ادلفردات والنحو والصرف.
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العام 3661م3666-م
كانت مواد تعليم اللغة العربية يف أول العام 0551م يف اللوحة األوىل أو الفصل األول ىي تعرف العدد العربية من
الواحد إىل العشرة ،وبعض الضمائر كأنا ،وأنت ،وىو ،وأيب ،وأمي .وكانت مواد اللغة العربية يف اللوحة الثانية أو الفصل
الثاين يف ىذه الفًتة ىي الكتابة والقراءة بالقرآن الكرًن ،وكذلك تعرف العدد العربية من الواحد إىل العشرين .وكانت مواد
اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث يف ىذه الفًتة ىي كتابة قطعة من آيات القرآن أطول مـما قبلها .وكذلك
اإلمالء والعدد العربية من الواحد إىل الثالثُت .وكانت مواد اللغة العربية يف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع يف ىذه الفًتة
ىي الكتابة والقراء من قطعة آيات القرآن الكرًن ،واإلمالء.
بعد ما تويف توان غورو احلاج أنور لستلوىو يف السنة 0556م ،فواصل باستمرار التعليم فيو ىو توان غورو أمُت،
وزاد لوحتُت أو فصلُت وىـما الفصل اخلامس والسادس .ومواد اللغة العربية يف اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس ىي
تعليم ادلفردات اليت حتتوي على البيئة حول ادلعهد ،والضمائر ،واسم اإلشارة ،زاإلمالء ،واإلنشاء على آيات القرآن
وادلفردات اليت حفظها الطالب .وأما مواد اللغة العربية يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس ىي اإلنشاء ،واإلمالء،
وتعليم ادلفردات ،والنحو ،والصرف.
وبزيادة الطالب يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف"بتوليهو ،فانقسم توان غورو أمُت اللوحة السادسة أو الفصل
السادس إىل قسمُت وىـما اللوحة السادسة "أ" واللوحة السادسة "ب" يف العام 0552م .وكانت مواد اللغة العربية يف
اللوحة السادسة أو الفصل السادس "أ" ىي اإلمالء ،واإلنشاء ،وادلفردات ،وعلم احلساب ،واخلط .وأما مواد اللغة العربية
يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس"ب" ىي اإلمالء ،واإلنشاء ،وادلفردات ،وعلم احلساب ،والنحو ،والصرف،
واخلط.
وخاصة يف الشهر رمضان ،وجب على الطالب يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس "أ" و"ب" أن يتعلموا اللغة
العربية كل يوم عميقا .ومواد اللغة العربية يف شهر رمضان ىي تعليم علم النحو والصرف كل يوم مكثفة ،وكذلك تعليم
العلوم الدينية األخرى وىي تعليم القرآن ،واحلديث ،وعلم التجويد ،والفقو .وخري ىذا الربنامج إىل آخر العام 0555م.
العام 0111م0131-م.
كانت مواد اللغة العربية يف أول العام 6111م متساويتُت بـما قبلها حيت انتقل من حديقة التعليم القرآن "نور
األنورية يف السنة 6110م .وكانت مواد اللغة العربية يف أول ىذا العام مل يستخدم ادلنهج
اللطيف" إىل معهد دار القرآن َ
ادلكتوب من وزارة الشؤون الدينية .وبالنظر إىل قدرة الطالب ،فادلواد ادلستخدمة ىي ادلواد القديـمة كما يف حديقة التعليم
القرآن "نور اللطيف".
وكما بيّنت الباحثة من قبل أن قسمي مستوى الطالب من الربنامج "التعليم اإللزامي لإلبتدائي
من وزارة الشؤون الدينية ىـما ادلستوى األوىل والوسطى.
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المستوى األولى
بدأ تعليم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل من الفصل الرابع إىل السادس .وكانت مواد تعليم اللغة العربية يف الفصل
األول ىي تعرف العدد العربية من الواحد إىل العشرة ،وتعرف الكلمات البسيطة الضمائر واالسم اإلشارة البسيطة،
وتعليم الكتابة بالكلمات اليت قد حفظ الطالب ،واإلمالء .وكانت مواد اللغة العربية يف الفصل اخلامس ىي اإلمالء،
وتعليم الكتابة والقراءة .وأما يف الفصل السادس ،كانت مواد اللغة العربية ىي تعريف علم النحو األساسي كتقسيم
اإلسم ،وفعل ادلاضي وادلضارع .وجرى ىذه ادلادة حيت اآلن.
المستوى الوسطى
انقسم الفصل يف ادلستوى الوسطى إىل ثالثة فصول وىي الفصل األول ،والفصل الثاين ،والفصل الثالث .وكانت
مواد اللغة العربية يف الفصل األول ىي النحو اليت حتتوى على تقسيم الكالم ،والفعل ،واإلنشاء ،واخلط .ويف الفصل
الثاين ،كانت مواد اللغة العربية ىي علم النحو الذي حيتوى على تقسيم الكالم ،واإلسم ،وكذلك الفعل أكثر عميقا من
مـمت قبلو ،واإلمالء ،واإلنشاء ،واخلط .ويف الفصل الثالث ،كانت مواد اللغة العربية ىي أكثر يف التطبيق على ما تعلّم
الطالب من قبل اليت تـحتوى على الكالم ،والفعل ادلاضي ،وادلضارع ،واألمر ،واإلستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة.
ويف العام 6113م ،كانت مواد اللغة العربية تستخدم الكتاب "دروس اللغة العربية" من ادلعهد دار السالم غنتور
فونوروغو .وكانت مواد اللغة العربية يف الفصل األول ىي التعرف ،والسؤال عن اخلرب ،وإسم اإلشارة ،وغَت ذلك .ومواد

اللغة العربية يف الفصل الثاين ىي من استمرار من الكتاب "دروس اللغة العربية" اليت تـحتوي على الضمائر ،واأللوان،
واألشكال ،وغَت ذلك .ومواد اللغة العربية يف الفصل الثالث ىي استمرار من الكتاب "دروس اللغة العربية" اليت تـحتوي
على تقسيم الفعل ادلاضي ،وادلضارع ،واألمر.
ويف العام 6101م حينما نالت الباحثة األمانة لتعليم اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى ،فاستخدمت الباحثة
وقسم التعليم على قسمُت وىـما النصف السنة واآلخر السنة .وكانت مواد
الكتاب اللغة العربية على ادلنهج ّ .6114
اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى يف الفصل األول ىي ادلهارة اإلستماع ،وادلهارة القراءة ،وادلهارة الكالم ،وادلهارة الكتابة،
وتعليم ادلفردات .وكانت مواد اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى يف الفصل الثاين ىي ادلهارة اإلستماع ،وادلهارة القراءة،
وادلهارة الكالم ،وادلهارة الكتابة ،وتعليم ادلفردات ،وكذلك الصرف .وكانت مواد اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى يف
الفصل الثالث ىي ادلهارة اإلستماع ،وادلهارة القراءة ،وادلهارة الكالم ،وادلهارة الكتابة ،والنحو ،والصرف.
طريقة تعليم اللغة العربية
العام 3691م3696-م
كانت طريقة تعليم اللغة العربية ادلستخدمة يف حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" بتوليهو يف أول العام 0526م
ىي الطريقة ادلباشرة .وبـهده الطريقة ،علّم توان غورو يف اللوحة األوىل أو الفصل األول على كل ادلواد بطريقة كتابة ادلواد
على السبورة والبد على الطالب أن يقرءوىا أو يكتبوىا يف الكراسة مباشرة .ويف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،كانت
طريقة تعليم اللغة العربية ادلستخدمة ىي الطريقة ادلباشرة .وبـهده الطريقة علّم توان غورو يف اللوحة األوىل أو الفصل األول
Vol. 2 No. 1 | 82-92
Copyright © 2017 | ARABI | p-ISSN 2548-6616 | e-ISSN 2548-6624

Arabi : Journal of Arabic Studies

على كل ادلواد بطريقة كتابة ادلواد على السبورة والبد على الطالب أن يقرءوىا أو يكتبوىا يف الكراسة مباشرة .وكانت
طريقة تعليم اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث طول ىذه الفًتة ىي الطريقة الويتونية ( )Wetonوىي
الطريقة احملاضرة .وبـهذه الطريقة سـمع الطالب على ما علّم األستاذ .وكذلك كانت الطريقة ادلستخدمة ىي طريقة
قسم توان غورو الطالب إىل بعض اجملموعات إلجراء ادلـحاورة أو
احلالقة دلواد الـمحاورة أو الـمحادثـة ،وبـهذه الطريقة ّ
الـمحادثة قبل الدخول إىل الفصل .وكانت الطريقة ادلستخدمة يف ىذا الفصل ىي طريقة "السؤال واجلواب" مباشرة
للتقوًن على ىذه ادلواد .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي الطريقة
ادلباشرة للمواد ادلفردات ،وطريقة احلالقة دلواد احملاورة ،وطريقة "السؤال واجلواب" دلواد اإلنشاء .وجرت ىذه الطريقة يف
تعليم اللغة العربية إىل آخر العام 0525م.
العام 3691م3696-م
يف أول العام 0531م إىل آخر العام 0535م ،كانت الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف اللوحة األوىل أو
الفصل األول ىي الطريقة ادلباشرة لتعرف العدد العربية وبعض الضمائر اليت علمت بـها توان غورو أو الطالب الكرب
ادلبادلون .ويف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،كانت الطريقة ادلستخدمة ىي الطريقة ادلباشرة دلواد الكتابة وتعرف العدد
العربية .وكانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث ىي طريقة الـمحاضرة .وبـهذه
الطريقة سـمع الطالب على ما علّم األستاذ .وكذلك الطريقة ادلستخدمة يف ىذه اللوحة ىي طريقة احلالقة دلواد احملاورة أو
احملادثة ،وطريقة السؤال واجلواب ،والطريقة ادلباشرة .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم
اللغة العربية ىي الطريقة ادلباشرة دلواد ادلفردات ،واحلالقة دلواد احملاورة ،والسؤال اجلواب دلواد اإلنشاء.
العام 3691م3696-م
يف أول العام 0541م كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة األوىل أو الفصل األول ىي الطريقة
ادلباشرة لتعرف العدد العربية وبعض الضمائر ادلكتوبة على السبورة وعلّمها توان غورو والطالب الكرب ادلبادلون مباشرة.
وكانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ىي الطريقة ادلباشرة للمواد الكتابة والعدد
العربية .ويف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث،كانت الطريقة ادلستخدمة ىي طريقة احلالقة دلواد احملاورة ،وطريقة السؤال
واجلواب دلواد اإلنشاء ،والطريقة ادلباشرة دلواد ادلفردات .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كانت الطريقة ادلستخدمة
لتعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلباشرة لتعليم ادلفردات ،وطريقة احلالقة دلواد احملاورة أو احملادثة ،طريقة السؤال واجلواب
دلواد اإلنشاء .وجرت ىذه الطرق ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية إىل آخر العام 0545م.
العام 3661م3666-م
يف أول العام 0551م كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة األوىل أو الفصل األول ىي الطريقة
ادلباشرة لكل مواد اللغة العربية .ويف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي
الطريقة ادلباشرة لكل ادلواد اللغة العربية .وأما الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث ىي
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الطريقة ادلباشرة لكل ادلواد اللغة العربية .وكذلك يف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة
العربية ىي الطريقة ادلباشرة لكل ادلواد اللغة العربية.
ويف العام 0556م بعد ما تويف توان غورو احلاج أنور لستلوىو ،قام باستمرار التعليم يف حديقة التعليم القرآن "نور
اللطيف" بتوليهو ىو ابنو توان غورو زلمد أمُت لستلوىو .وزاد لوحتُت أو فصلُت فيها ،ىـما اللوحة اخلامسة والسادسة أو
الفصل اخلامس والسادس .وكانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس ىي
الطريقة ادلباشرة لكل مواد اللغة العربية .وأما الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس
ىي الطريقة ادلباشرة والسؤال واجلواب واحلالقة.
ويف العام 0552م ،انقسم توان غورو اللوحة السادسة أو الفصل السادس إىل قسمُت وىـما اللوحة السادسة أو
الفصل السادس "أ" و"ب" .وكانت الطريقة ادلستخدمة يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس "أ" لتعليم اللغة العربية
ىي الطريقة ادلباشرة ،وطريقة احلالقة ،وطريقة ادلناقشة ،وطريقة السؤال واجلواب.
وخاصة يف الشهر رمضان تعلّم الطالب اللغة العربية كل يوم عميقا .وكانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية
ىي طريقة احملاضرة ،وطريقة احلالقة ،وطريقة ادلناقشة ،وطريقة السؤال واجلواب ،وطريقة التعليمية النشيطة ،وكذلك الطريقة
ادلباشرة.
وأما يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس "ب" ،كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي الطريقة
ادلباشرة ،وطريقة احلالقة ،وطريقة ادلناقشة ،وطريقة السؤال واجلواب ،وطريقة احملاضرة .وجرت ىذه طريقة تعليم اللغة
العربية إىل آخر العام 0555م.
العام 0111م0131-م
يف أول العام 6111م إىل آخر العام 6101م ،كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية متساويتُت بالعام قبلو.
األنورية يف العام 6110م ،فانقسم
وبعد ما انتقل التعليم من حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" إىل معهد دار القرآن َ
ادلستوى التعليم فيو إىل قسمُت وىـما ادلستوى األوىل وادلستوى الوسطى.
ادلستوى األوىل
كانت الطرييقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل ىي الطريقة ادلباشرة .ألن استخدام ىذه الطريقة يف
لتعليم اللغة العربية يف ىذا ادلستوى فعالية على قدرة الطالب فيو .واستخدم ىذه الطريقة لتعليم اللغة العربية يف الفصل
الرابع إىل الفصل السادس .وجرت ىذه الطريقة لتعليم اللغة العربية حيت اآلن.
ادلستوى الوسطى
ويف ادلستوى الوسطى كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف الفصل األول ىي الطريقة ادلباشرة .ويف
الفصل الثاين والثالث ،كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلباشرة وطريقة احملاضرة .وجرت ىذه
الطريقة إىل آخر العام 6115م.
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ويف العام 6101م كانت الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلباشرة ،وطريقة احملاضرة ،وطريقة
ادلناقشة ،وطريقة السؤال واجلواب ،والطريقة احلالقة.
وسائل تعليم اللغة العربية
العام 3691م3696-م
يف أول بنية حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" يف العام 0526م ،كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية
يف اللوحة األوىل أو الفصل األول ىي الوسائل البسيطة جدا كالسبورة والطباشَت .ويف اللوحة الثانية أو الفصل
الثاين،كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والطباشَت .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة
العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث ىي السبورة والطباشَت ،واستخدم القرآن للوسيلة التعليمية الكتابة باللغة العربية.
ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والطباشَت ،وكذلك القرآن
الكرًن لتعليم اإلمالء .وجرت ىذه الوسائل التعليمية إىل آخر العام 0525م.
العام 3691م3696-م
كانت الوسائل التعليمية ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف العام 0531م إىل آخر العام 0535م يف اللوحة األوىل
أو الفصل األول ىي السبورة والطباشَت .ويف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،كانت الوسائل ادلستخدم لتعليم اللغة العربية
ىي السبورة والطباشَت ،والقرآن الكرًن للمواد الكتابة .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو
الفصل الثالث ىي السبورة والطباشَت ،واستخدم القرآن للوسيلة التعليمية الكتابة باللغة العربية .ويف اللوحة الرابعة أو
الفصل الرابع ،كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والطباشَت ،وكذلك القرآن الكرًن لتعليم
اإلمالء .وجرت ىذه الوسائل التعليمية إىل آخر العام 0535م.
العام 3691م3696-م

كانت الوسائل التعليمية ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف العام 0541م إىل آخر العام 0545م يف اللوحة األوىل
أو الفصل األول ىي السبورة والطباشَت .ويف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،كانت الوسائل ادلستخدم لتعليم اللغة العربية
ىي السبورة والطباشَت ،والقرآن الكرًن للمواد الكتابة .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو
الفصل الثالث ىي السبورة والطباشَت ،واستخدم القرآن للوسيلة التعليمية الكتابة باللغة العربية .ويف اللوحة الرابعة أو
الفصل الرابع ،كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والطباشَت ،وكذلك القرآن الكرًن لتعليم
اإلمالء .وجرت ىذه الوسائل التعليمية إىل آخر العام 0545م.
العام 3661م3666-م
كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف أول العام 0551م يف اللوحة األوىل أو الفصل األول ىي السبورة
والطباشَت .ويف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،كانت الوسائل ادلستخدم لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والطباشَت،
والقرآن الكرًن للمواد الكتابة .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث ىي
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السبورة والطباشَت ،واستخدم القرآن للوسيلة التعليمية الكتابة باللغة العربية .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كانت
الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والطباشَت ،وكذلك القرآن الكرًن لتعليم اإلمالء.
أنور لستلوىو يف العام 0556م ،فقام باستمرار التعليم يف احلديقة التعليم القرآن "نورو
وبعد وفاة توان غورو احلاج َ
اللطيف" بتوليهو ىي ابنو زلمد أمُت لستلوىو .وزاد لوحتُت فيها ،ىـما اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس والسادس.
وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس ىي السبورة والطباشَت ،وكذلك
بوسيلة القرآن الكرًن لتعليم اإلمالء .ويف اللوحة السادسة أو الفصل السادس ،كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة
العربية ىي السبورة والطباشَت ،وكذلك بوسيلة القرآن الكرًن.
ويف العام 0553م ،انقسم توان غورو اللوحة السادسة أو الفصل السادس إىل قسمُت وىـما اللوحة السادسة أو
الفصل السادس "أ" و"ب" .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس "أ"
ىي السبورة والقلم ،وكذلك القرآن الكرًن .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة السادسة أو الفصل
السادس "ب" ىي السبورة والقلم.
العام 0111م0131-م

كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة األوىل أو الفصل األول يف أول العام 6111م ىي السبورة
والطباشَت .ويف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،كانت الوسائل ادلستخدم لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والطباشَت،
والقرآن الكرًن للمواد الكتابة .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث ىي
السبورة والطباشَت ،واستخدم القرآن للوسيلة التعليمية الكتابة باللغة العربية .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كانت
الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والطباشَت ،وكذلك القرآن الكرًن لتعليم اإلمالء .وكانت الوسائل
ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس ىي السبورة والطباشَت ،وكذلك بوسيلة القرآن الكرًن
لتعليم اإلمالء .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس "أ" ىي السبورة
والقلم ،وكذلك القرآن الكرًن .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس
"ب" ىي السبورة والقلم.
األنورية يف العام 6110م،
وبعد ما انتقل التعليم من حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" إىل معهد دار القرآن َ
فانقسم ادلستوى التعليم فيو إىل قسمُت وىـما ادلستوى األوىل وادلستوى الوسطى.
ادلستوى األوىل
كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف العام 6110م إىل العام 6101م يف الفصل الرابع ىي السبورة
والقلم ،والقرآن الكرًن .ويف الفصل اخلامس كذلك كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والقلم،
وبوسيلة القرآن الكرًن لتعليم األمالء وغَت ذلك .وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف الفصل السادس ىي
السبورة والقلم وكذلك القرآن الكرًن .وجرت ىذه الوسائل التعليمية اللغة العربية حيت اآلن.
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ادلستوى الوسطى
كانت الوسائل ادلستخدمة يف الفصل األول يف أول العام 6110م ىي السبورة والقلم ،كذلك القرآن الكرًن.
وكانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف الفصل الثاين ىي السبورة والقلم والقرآن الكرًن .ويف الفصل الثالث
كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة والقلم والقرآن الكرًن .وبعد وفاة توان غورو زلمد أمُت
لستلوىو يف العام 6113م ،فواصل باستمرار التعليم اللغة العربية يف ادلستوى الوسطى .وكانت الوسائل ادلستخدمة يف
الفصل األول ىي السبورة والقلم والكتاب "دروس اللغة العربية زكذلك القرآن الكرًن .وجرت ىذه الوسائل يف الفصل
الثاين والثالث حيت العام 6115م .ويف العام 6101م كانت الوسائل ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية ىي السبورة،
والقلم ،والقرآن الكرًن ،والكتاب اللغة العربية.
التقويم
العام 3691م3696-م

يف أول العام 0526م كان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة األوىل أو الفصل األول جرى كل يوم وىو حفظ

ادلواد اللغة العربية قبل الرجوع إىل البيت .وكل يوم األحد جرى التقوًن على الطالب حبفظ العدد العربية وبعض الضمائر
لينجحوا إىل اللوحة الثانية أو الفصل الثاين .وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين جرى كل
يوم قبل الرجوع إىل البيت وىي حفظ ادلواد اللغة العربية والعدد من الواحد إىل العشرين وكتابة العدد والقطع من آيات
القرآن الكرًن ،وقام بالتقييم ىو توان غورو احلاج أنور نفسو .ويف اليوم األحد جرى تقوًن اللغة العربية إلرتقاء إىل درجة
أعلى ىو اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث .وإذا لـم يكن الطالب ناجحُت فسوف يقوم بالتقوًن يف آخر الشهر .ويف
اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث ،كان التقوًن لتعليم اللغة العربية جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على
الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي اللوحة
الرابعة أو الفصل الرابع .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كان التقوًن لتعليم
اللغة العربية جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف
كل يوم األحد جرى التقوًن لقياس قدرة الطالب .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .وجرى ىذا التقوًن إىل آخر
العام 0525م.
العام 3691م3696-م

كان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف العام 0531م إىل العام 0535م متساويُت بـما قبلو .ويف اللوحة األوىل أو

الفصل األول جرى التقوًن كل يوم قبل رجوع الطالب إىل البيت حبفظ العدد العربية من الواحد إىل العشرة وبعض
الضمائر .ويف اليوم األحد جرى التقوًن اللغة العربية إلرتقاء إىل درجة أعلى ىو اللوحة الثانية .وإذا لـم يكن الطالب
ناجحُت فسوف يقوم بالتقوًن يف أخر الشهر .وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين جرى
كل يوم قبل الرجوع إىل البيت وىي حفظ ادلواد اللغة العربية والعدد من الواحد إىل العشرين وكتابة العدد والقطع من
آيات القرآن الكرًن ،وقام بالتقييم ىو توان غورو احلاج أنور نفسو .ويف اليوم األحد جرى التقوًن اللغة العربية إلرتقاء إىل
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درجة أعلى ىو اللوحة الثالثة .وإذا لـم يكن الطالب ناجحُت فسوف يقوم بالتقوًن يف أخر الشهر .ويف اللوحة الثالثة أو
الفصل الثالث ،كان التقوًن لتعليم اللغة العربية جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ
ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي اللوحة الرابعة .وجرى
التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كان التقوًن لتعليم اللغة العربية جرى كل يوم قبل
الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن
لقياس قدرة الطالب .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .وجرى ىذا التقوًن إىل آخر العام 0535م.
العام 3691م3696-م
كان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف العام 0541م إىل العام 0545م متساويُت بـما قبلو .ويف اللوحة األوىل أو
الفصل األول ،جرى التقوًن كل يوم قبل رجوع الطالب إىل البيت حبفظ العدد العربية من الواحد إىل العشرة وبعض
الضمائر .ويف اليوم األحد جرى التقوًن اللغة العربية إلرتقاء إىل درجة أعلى ىو اللوحة الثانية .وإذا لـم يكن الطالب
ناجحُت فسوف يقوم بالتقوًن يف أخر الشهر .وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،جرى
كل يوم قبل الرجوع إىل البيت وىي حفظ ادلواد اللغة العربية والعدد من الواحد إىل العشرين وكتابة العدد والقطع من
آيات القرآن الكرًن ،وقام بالتقييم ىو توان غورو احلاج أنور نفسو .ويف اليوم األحد جرى التقوًن اللغة العربية إلرتقاء إىل
درجة أعلى ىو اللوحة الثالثة .وإذا لـم يكن الطالب ناجحُت فسوف يقوم بالتقوًن يف أخر الشهر .ويف اللوحة الثالثة أو
الفصل الثالث ،كان التقوًن لتعليم اللغة العربية جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ
ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي اللوحة الرابعة .وجرى
التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كان التقوًن لتعليم اللغة العربية جرى كل يوم قبل
الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن
لقياس قدرة الطالب .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .وجرى ىذا التقوًن إىل آخر العام 0545م.
العام3661م3666-م

يف أول العام 0551م كان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة األوىل أو الفصل األول ،جرى كل يوم وىو حفظ

ادلواد اللغة العربية قبل الرجوع إىل البيت .وكل يوم األحد جرى التقوًن على الطالب حبفظ العدد العربية وبعض الضمائر
لينجحوا إىل اللوحة الثانية .وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة الثانية أو الفصل الثاين ،جرى كل يوم قبل الرجوع
إىل البيت وىي حفظ ادلواد اللغة العربية والعدد من الواحد إىل العشرين وكتابة العدد والقطع من آيات القرآن الكرًن ،وقام
بالتقييم ىو توان غورو احلاج أنور نفسو .ويف اليوم األحد جرى التقوًن اللغة العربية إلرتقاء إىل درجة أعلى ىو اللوحة
الثالثة .وإذا لـم يكن الطالب ناجحُت فسوف يقوم بالتقوًن يف أخر الشهر .ويف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث ،كان
التقوًن لتعليم اللغة العربية جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة
العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي اللوحة الرابعة .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر
الشهر .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كان التقوًن لتعليم اللغة العربية جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب
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على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي
اللوحة الرابعة .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر.
أنور لستلوىو يف العام 0556م ،فقام باستمرار التعليم يف حديقة التعليم القرآن
وبعد ما تويف توان غورو احلاج َ
"نورو اللطيف" بتوليهو ىي ابنو زلمد أمُت لستلوىو .وزاد لوحتُت أو فصلُت فيها ،ىـما اللوحة اخلامسة أو الفصل
اخلامس والسادس.
وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس ،جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت،
ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة
أعلى ىي اللوحة السادسة .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة السادسة
أو الفصل السادس ،جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية
اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن لقياس قدرة الطالب .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر.
ويف العام 0552م ،انقسم توان غورو اللوحة السادسة أو الفصل السادس إىل قسمُت وىـما اللوحة السادسة "أ"
و"ب" .وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة السادسة "أ" جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على
الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي اللوحة
السادسة "ب" .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر.
وخاصة يف الشهر رمضان كان القوًن جرى كل يوم لقياس قدرة الطالب على ادلواد التعليمية .وكان التقوًن يف
اللوحة السادسة أو الفصل السادس "ب" متساويُت بـما قبلو ،وىو جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على
الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن لقياس قدرة الطالب .وجرى التقوًن
أيضا يف كل آخر الشهر .وجرى ىذا التقوًن إىل آخر العام 0555م.
العام 0111م0131-م

كان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف أول العام 6111م متساويُت بـما قبلو ،وىو يف اللوحة األوىل أو الفصل األول،
جرى التقوًن كل يوم وىو حفظ ادلواد اللغة العربية قبل الرجوع إىل البيت .وكل يوم األحد جرى التقوًن على الطالب
حبفظ العدد العربية وبعض الضمائر لينجحوا إىل اللوحة الثانية أو الفصل الثاين .وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة
الثانية أو الفصل الثاين ،جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت وىي حفظ ادلواد اللغة العربية والعدد من الواحد إىل
العشرين وكتابة العدد والقطع من آيات القرآن الكرًن ،وقام بالتقييم ىو توان غورو احلاج أنور نفسو .ويف اليوم األحد
جرى التقوًن اللغة العربية إلرتقاء إىل درجة أعلى ىو اللوحة الثالثة .وإذا لـم يكن الطالب ناجحُت فسوف يقوم بالتقوًن
يف أخر الشهر.
ويف اللوحة الثالثة أو الفصل الثالث ،كان التقوًن لتعليم اللغة العربية جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب
على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي
اللوحة الرابعة .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .ويف اللوحة الرابعة أو الفصل الرابع ،كان التقوًن لتعليم اللغة
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العربية جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل
يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي اللوحة الرابعة .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .وكان التقوًن
لتعليم اللغة العربية يف اللوحة اخلامسة أو الفصل اخلامس ،جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب
حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي اللوحة
السادسة .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .وكان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف اللوحة السادسة أو الفصل
السادس "أ" جرى كل يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم.
ويف كل يوم األحد جرى التقوًن إلرتقاء إىل درجة أعلى ىي اللوحة السادسة أو الفصل السادس"ب" .وجرى التقوًن
أيضا يف كل آخر الشهر .وكان التقوًن يف اللوحة السادسة أو الفصل السادس "ب" متساويُت بـما قبلو ،وىو جرى كل
يوم قبل الرجوع إىل البيت ،ووجب على الطالب حفظ ومطالعة كل ادلواد اللغة العربية اليوم .ويف كل يوم األحد جرى
لقياس قدرة الطالب .وجرى التقوًن أيضا يف كل آخر الشهر .وجرى ىذا التقوًن إىل آخر العام 6111م.
النورية يف العام 6110م،
وبعد ما انتقل التعليم من حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" إىل معهد دار القرآن َ
فانقسم ادلستوى التعليم فيو إىل قسمُت وىـما ادلستوى األوىل وادلستوى الوسطى.
ادلستوى األوىل
كان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل الذي بدأ من الفصل الرابع ىو جرى كل يوم بـحفظ ادلواد اللغة
العربية اليت علمها األستاذ على الطالب قبل الرجوع ،وىناك اإلمتحان األسبوعي ،واإلمتحان الشهري ،واإلمتحان

لنصف السنة وآخر السنة إلرتقاء إىل الدرجة العليا .وجرى ىذا التقوًن يف الفصل اخلامس والسادس.
ادلستوى الوسطى
ويف ادلستوى الوسطى الذي حيتوى على ثالثة فصول ،كان التقوًن لتعليم اللغة العربية يف الفصل األول جرى كل
يوم أو يسمى بالتمرينات اليومية ،واإلمتحان األسبوعي ،واألمتحان الشهري ،وكذلك اإلمتحان لنصف السنة وآخر
السنة .ووجب على الطالب يف الفصل الثالث أن يتبعوا اإلمتحان األخَت ادلدرسي قبل توجيو اإلمتحان الوطٍت.
الخالصة
كان نطور تعليم اللغة العربية يف معهد دار القرآن األنورية صعودا وىبوطا كما يف التالية:
 .0إن منهج تعليم اللغة العربية يف أول العام 0526م إىل آخر العام 6111م لـم يكن لو ادلنهج ادلكتوب ،ولكن ىناك
األىداف الواضحة لكل ادلستوى .ويف العام 6101م لو ادلنهج ادلكتوب ولو األىداف الواضحة خاصة يف ادلستوى
الوسطى ،ولـم يكن ادلنهج ادلكتوب الواضح لتعليم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل .ومن ادلقياس وادلعايَت بالتقوًن
الربنارلي بنموذج  ،CIPPىناك تطور لتعليم اللغة العربية من الناحية ادلنهجية التعليمية اللغة العربية من حديقة
التعليم القرآن "نور اللطيف" إىل معهد دار القرآن األنورية على ادلستوى الوسطى فحسب .ولـم يكن ىناك تطور
لتعليم اللغة العربية يف ادلستوى األوىل من الناحية ادلنهجية.
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 .6إن زلتوى تعليم اللغة العربية يف أول العام 0526م ىو قليلة جدا .وبزيادة الطالب يوما بعد يوم ،فزاد زلتوى التعليم
اللغة العربية باإلمالء ،واإلنشاء ،وادلفردات ،وعلم احلساب باللغة العربية ،والنحو ،والصرف .ويف العام 6113م ،أن
زلتوى التعليم اللغة العربية من الكتاب "دروس اللغة العربية" حتتوي على كثَت من ادلواد اللغة العربية .ويف العام
6101م ،أن زلتوى التعليم اللغة العربية تشمل على ادلواد اإلستماع ،والكالم ،والقراءة ،والكتابة اليت تناسب
بادلنهج التعليم اللغة العربية .ومن ادلقياس وادلعايَت بالتقوًن الربنارلي بنموذج  ،CIPPىناك تطور يف تعليم اللغة
العربية من ناحية احملتوى.
 .6إن طرق تعليم اللغة العربية ادلستخدمة يف أول العام 0526م إىل العام 6101م ىي الطريقة احملاضرة ،والطريقة
السؤال واجلواب ،والطريقة احلالقة ،والطريقة ادلباشرة .وزاد الطريقة ادلناقشة والتعليمية النشيطة ( )CBSAيف العام
0553م إىل العام 6101م .وإن الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة ادلستخدمة من أول بنية حديقة التعليم القرآن "نور
األنورية .ولكن لـم يستخدم الطريقة السروغان يف تعليم اللغة العربية من أول بنية
اللطيف" إىل معهد دار القرآن َ
حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" حيت اتنفالو إىل معهد دار القرآن األنورية ،وىذا ألن لـم يتعلم الطالب الكتاب
األصفر فيو ،فلذلك لـم حيتج باستخدام ىذه الطريقة .ومن ادلقياس وادلعايَت بالتقوًن الربنارلي بنموذج  ،CIPPىناك
تطور طرق التعليم اللغة العربية فيو.
 .1إن وسائل تعليم اللغة العربية ادلستخدمة من أول بنية حديقة التعليم القرآن "نور اللطيف" إىل العام  6101ىي
بالسبورة والطباشَت والقلم وكذلك القرآن الكرًن .ويف العام 6113م إىل العام 6101م استخدم الكتاب ادلدرسي
لتعليم اللغة العربية .ومن ادلقياس وادلعايَت بالتقوًن الربنارلي بنموذج  ،CIPPىناك تطور يف تعليم اللغة العربية من
ناحية الوسيلة التعليمية.
 .1إن تقوًن تعليم اللغة العربية من أول العام 0526م إىل العام 6111م ىي التقوًن اليومي ،واألسبوعي ،والشهري.
ويف العام 6110م إىل العام 6101م ،أن التقوًن ادلستخدم لتعليم اللغة العربية ىو اليومي ،واألسبوعي ،واإلمتحان
العامي .ومن ادلقياس وادلعايَت بالتقوًن الربنارلي بنموذج  ،CIPPىناك تطور يف تعليم اللغة العربية من الناحية
التقويـمية][.
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