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  أ. اإلطار النظرّي 

 تعليم اللغة العربية في مستوى بستان األطفال .1         

التي تجمع بين  وزارة التربية الوطنية أن التعليم هو قسم من اإلجراءات التعليميةتعرف         

الطريقة املنهجية مع اإلستمرار فيها, عملية التعليم قد تكون في البيئة املدرسية وكذالك خارج 

املدرسة وذالك بتوفير العبرة الدراسية املتنوعة للطالب, وعملية التعليم ال بد أن تطبق فيها 

 التي نجب أن نهتم بها:وعند عملية تعليم اللغة العربية فيها العناصر  1املبادئ التعليمية.

 أهداف تعليم اللغة العربية أ(            

أهم شيئ في جميع عملية التدريس هو وضوح األهداف فيها وكذالك في أمر تعليم اللغة             

, يحدد املنهاج, الطريقة, واملدخل التي يمالعربية , ألن األهداف أساس مهم لنجاح التعل

ثر على أنواع مادة ؤ في عملية التعليم, ومن ناحية األخرى أن األهداف و الطريقة ت تستحدم

التعليم ومجالها, وتأهيل املدرس و وسائل التعليم وكل شيئ الذي نحتاج إليها لزيادة فعالية 

 تكسونوميتحديد أهداف تعليم اللغة اللعربية باستعمال مفهوم املجال في نظرية   2التعليم.

 3.املجال الوجداني, املجال النفس ي الحركياملعرفي,  ملجالن من اتعني تتكو 
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التركيب, و التحليل , الفهم, التطبيق,  ملعرفة/التذكروأألهداف املعرفي تتكون من ا

  .طبعالت التنظيم , التقييم, واالستجابةتتكون من اإلستقبال, الوجدان ي التقويم . واألهداف 

ولكن أهداف تعليم   .تتكون من التمثيل, الدقة, والخبرة في املجال النفس ي الحركي  وأما أهداف

مجرد إعطاء الفهم أو املعرفة وتشكيلها. واملراد بهذ  واللغة العربية ملستوى بستان األطفال ه

 التعريف أن املدرس يعطي املفردات مع استفسار معناها. حتى يجد الطالب السهولة  في فهمها.

 مادة تعليم اللغة العربيةب(             

ان تحديد مادة التعليم ملستوى الطفولة تتكون من جميع ما  حبانا س رحمنكما شرح 

هناك هدفان نريد بهما في تحديد مادة تعليم اللغة العربية  ملستوى  4في نفس األطفال وبيئتهم.

بستان األطفال, وهما تفوق اللغة تفوقا فعاليا وسلبيا, التفوق الفعالي مثل املحادثة,  

لسان , لاملسرحية, الغناء, و األهداف من ذالك إعطاء الفرصة لألطفال حتى يطبقها با

فال. أما التفوق السلبي مثل استماع القصة, واستماع ويصححها بالنطق وتجديد مهارة األط

, غنيةالغناء, كثير من مادة اللغة العربية في بستان األطفال هي نطق الشعر او األ  الشعر أو

هتمام شرط من االدعاء اليومية, الحركة الجسمية, دعاء الصالة . و في إلقاء املادة ال بد من 

دارسين شروط التي نوافقها من قبل
ّ
نهتم بهذه الشروط سوف يكون سببا لوجود . وإذا ماال

العلة فيه, املراد هنا أن املادة التي يلقيها املدرس لم يكن موافقا من ناحية مهارة الطالب أو من 

 ناحية عمرهم.
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 طريقة التعليم في بستان األطفالج(             

النظامية من حيث املدخل الطريقة هي التصميم الكافة عند تقديم اللغة باالطريقة 

املعين, مشتمل من األهداف, شروط التحديد, و تنظيم املادة, صيغة عملية التعليم و التعلم, 

  5كون املدرس, كون الطالب, وكون مادة التعليم.

طريقة التعليم املستخدمة في بستان األطفال يركز طريقة التسلية على الطريقة 

جة التعلم ملستوى الطفولة فهناك القواعد في تييط نطخاملحاضرة. إذا الحظنا من ناحية ت

 6: تطبيق هذه الطريقة

 اللعب مع التعلم والتعلم مع اللعب( 1

املرحلة الطفولة هي مرحلة اللعبة , اللعب هو أحد الطريقة املمتازة لتطوير املهارة املحددة في 

 ريب املهارة.تخطيط التدريس, من سبيل اللعب تجد األطفال العبرة الجديدة وتج

 التعلم باعتماد على تطور األطفال(  2

الشخص لديه املزية الخاصة  في تطور الجسم والنفس, و لذالك من الواجب للمدرس أن يقدر 

 .على تطوير املادة املوافق بمزية األطفال

 التعليم باعتماد على احتياج األطفال(  3

 نمو نفسهم .يحتاج األطفال على التنبيه ملساعدة نمو الجسم و 
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َتَمركز حول التعليم (  4
ُ
 األطفال امل

عملية التعليم مركز إلى األطفال, نعطى لألطفال فرصة لتحديد اإلختيار, إللقاء الرأي, و يعمل 

 على فكرتهم, واملدرس يكون مشرفا أو ميسرا.

 التعليم بوسائل املنهج املواضعي(  5

ج الدراسية, هلألطفال, وتقييد محتويات املن املوضوع يكون وسائال لتعريف املفهوم املختلفة

وتكثير معرفة  املفردات لألطفال , وجعل التعليم أو التدريس مفيدا. ويختار املوضوع بالطريقة 

 القربة و املمتعة .

 ) التعليم النشطية, اإلبداعية, الفعالية, املمتعة(  PAKEMعملية التعليم (  6

 واتيةالتعليم معتمد على البيئة امل (  ٧

 البيئة الدراسية ال بد أن تكون ممت
 
 حتى يشعر األطفال الفرح و السعادة ملشاركة الدرس عا

 التعليم املعنوي  ( ٨

في تغيير سلوك الطالب للحصول على  ؤثرالتعليم املعنوي هو أحد عملية التعليم الفعالي وي

بعض طريقة التعليم خرى, هناك أالكفاءة واألهداف الدراسية املحدودة , وأما من ناحية 

 املستخدمة في بستان األطفال منها :

 اللعب •

 القصة •

 الغناء •

 املحادثة •

 املوجبة أو املسؤولية •



 سوسيودراما •

 ٧التطبيق املباشرة •

 وسائل تعليم اللغة العربية(   د          

بوجود الوسائل يساعد كثيرا  الوسائل هي اآلالت املستخدمة إللقاء املادة الدراسية, 

بعملية التعليم والتعلم , وأن هذه الوسائل تسهل املدرس في إلقاء املادة الدراسية. هناك بعض 

 : ربية للمرحلة الطفولة أو بستان األطفال, منهاعالوسائل املستخدمة في تعليم اللغة ال

 هي الوسائل التي تسمع وتبصر مثل : التلفاز و معمل اللغة و لوسائل السمعية والبصرية, ا( 1

 مثل راديو و مسجل الصوت سائل التي تسمع, و هي ال الوسائل السمعية, و(  2

مثل السبورة, ملصق, الصورة املعلقة في  هي الوسائل التي تبصر, الوسائل البصرية, و(  3

 الورقة

4  ) 
ّ
بة, مثل الكلمات املتقاطعة, اللعبة التي تدرب عاللعب, وهو وسائل تعليم اللغة بطريقة الل

الكلمة, اللعبة التي تدرب على فهم املفردات, اللعبة التي تدرب القراءة وإجابة األسئلة  تركيب 

 ٨بالكتابة.

ولكن مما يحتاج  إلى اإلهتمام في اختيار وسائل تعليم اللغة هي املوافقة بين الوسائل و أهداف 

 .عملية التعليم تعنى للتسهيل, الوسائلالتعليم وكذالك وفوائد  
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 تقويم التعليم للمرحلة الطفولةه(            

التقويم هو عملية تعيين النتيجة من الش يء, التقويم قد يجرى با لكتابة وكذالك            

بالنطق, ونظام التقييم لألطفال متفرق بنظام التقييم لألشخاص, وفي هذه الحالة هناك 

 : 9قواعد في التطبيق للمرحلة الطفولة أو بستان األطفال

 إعطاء النتيجة أو التقييم على الشكل النص أو الوصف(  1

 باإلمتحان وليسإعطاء النتيجة او التقييم بالطريقة  املالحظة (   2

 الخطيئة هي ش يء معقول وهي محتاجة إلى اإلهتمام عند عملية التعليم والتعلم(   3

و ليس النقصان  الش يء الذي يحتاج إلى التكيد هو الجوانب الواثقية, مازية األطفال(   4

 منهم

 كل ما حصل الطالب هو مقبول, وال يجوز أن نعتبر الطالب راسبا.(   5

طريقة التقويم املستخدمة للمرحلة الطفولة أو بستان األطفال هي الطريقة العاملية, 

عملون بأنفسهم واملدرس يراقبهم ويعطيهم النتيجة وإعطاء النتيجة لألطفال ليس يل ااألطف

 اإلمتحان أو إجابة األسئلة ولكن بتقويم جهدهم.بشكل 
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 مبادئ تعليم اللغة العربية.  ٢

تعليم اللغة العربية مأخوذة من أهداف تعليم اللغة,  من الناحية السمعية هي أن  مبادئ         

 كما يلي: Robert Ladoيتقن الطالب اللغة اتقانا فعاليا, وتلك القواعد مأخوذة من رأي 

قبل الكتابة , هذه القاعدة تدرب الطالب في اإلستماع و املحادثة, أما مهارة الكتابة  النطقأ( 

 ستدرس بعد ذالك.

 الكلمات األساسية, يعلم املدرس الكلمات األساسية, ثم يأمر الطالب أن يحفظوها بالدقةب( 

 النمط من باب العادة, إجراء هذه العملية بطريقة تطبيق النمطت( 

الصوت من أجل تطبيقه, يعلم املدرس تركيب نظام الصوت الستخدامها تعليم نظام ث( 

 (drillبالطريقة التطبيقية, التمثيل, املساعدة واملراجعة املستمرة ) 

مراقبة املفردات, يطور املدرس املفردات حسب درجة مهارة الطالب, ويعلم املفردات ج( 

 املخصوصة بعد إتقان التركيب األساس ي

املشكلة, ألن املشكلة متفرقة حسب لغة األم, الفرق في التاكيد, وتقديمها من الخلفية تعليم ح( 

 ريب اللغة   داملتفرقة. ومع كثرة  املشكلة في اللغة الثانية سيحصل على كثرة الوقت لت

الكتابة مقيدة للنطق, يعلم املدرس القراءة والكتابة من باب تقديم شكل نمط اللغة  خ(

 املعروفة

 نماط املتدرجة, يعلم املدرس األنماط قليال فقليال أو بالطريقة التدريجيةاأل د( 

اللغة القياسية الصحيحة, التعليم كما ينبغي أن يكون وليس كما يجب أن يكون , وألن ذ( 

 ذالك سيصعب الطالب

 التطبيق, التكثير في تطبيق اللغةر( 



 10ام املجتمع والناطقي باللغة العربيةاإلهتمام واملوقف على الثقافة, تدريب الطالب الحتر ز( 

 

 ِاكتساب اللغة في مرحلة الطفولة.  ٣

. اللغة هي كل نوع من االتصاالت حيث األفكار واملشاعر ليرمز لينقل معنى لآلخرين             

ولذلك، تطوير اللغة يبدأ من األول حتى صرخات األطفال قادرين على التحدث الكلمة. مراحل 

                                                                                       من حيث املبدأ هناك مرحلتين كما التالي: نمو األطفال،

( سنوات2 -0أ( املرحلة الحسية الحركية )               

ترغب في اإلشارة في هذه املرحلة كان الطفل لديه عدم دقة الكائن. وال تزال كما كنت              

إلى ش يء أنهم يريدون. في هذا العصر من املهم أيضا, حيث أنها أدخلت قليال فقليال عن اللغة 

                                                                                                                                                    العربية من خالل اللغة األم.

   ( سنوات ٧-2ما قبل التشغيل ) املرحلة ب( 

في هذه  , زيادة كبيرة مع لعبة الخيال اللغة رمز. تنمية يستحدم الطفل في هذا العصر              

 على األخذ بمزيد من التفصيل حول  , لذلكلطفلباالفترة، األم األقرب 
 
يجب أن يكون قادرا

ى سبيل املثال، تدعو لها مع والده، والداعية إلى أمي مع أبي أو غيرها. أنها اللغة العربية، عل

                                                      اللغوية. ليست مجرد أمها وحدها، ولكن ينبغي أيضا دعم البيئة
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طريقة الحركة واالغنية .٤  

ا في عملية نمو الطفل. املوسيقى يمكن أن تثري الحياة  غناءالحركة والطريقة            ا مهم  دور 

الروحية وتوفر توازن الحياة للطفل من خالل املوسيقى ، يمكن لإلنسان أن يعبر عن أفكاره 

ومشاعره ويمكنه التحكم في جوانبه العاطفية. األغنية جزء من املوسيقى. الغناء بمثابة أداة 

لتواصل حتى الغناء هو النشاط الذي يحب األطفال كثيرا. تلعب لتكريس األفكار واملشاعر ل

ا لألطفال. ا مهم  الغناء  .األغنية و الحركة هي األنشطة التي يحّبها األطفال الحركة واألغنية دور 

ي بستان األطفال ف .سيوفر الرضا والسعادة لألطفال لتشجيع األطفال ليكونوا أكثر نشاطا

من مؤسسات التعليم الرسمية التي ال تزال تواجه مشاكل  إحدى هي عائشية فرمبانان كالتين

تتعلق بالقدرة على االستماع. حيث ال يزال بعض األطفال أقل ذكاء  في االستماع: من الصعب 

التركيز على الطفل ، الطفل أقل استجابة عندما يطرح املعلم السؤال ، الطفل القديم في 

ا على تفسير املعلم،التقاط أو فهم ما قاله املعلم ، ال  ا  يزال الطفل أقل تركيز  نس ي الطفل  وغالب 

                                                                                                                                                                  .املعلم ما قدمه

             الغناء أو استماع املوسيقا هو قسم الذى ال يتجز من عالم األطفال.11 من سبيل 

الغناء أو املوسيقا ستطور قدرة املدح أو التحريم لألطفال, ومن سبيل الغناء سيجد األطفال 

        بالطريقة املتنوعة منها:طريقة الغناء تجرى القدرة على التعبير ما في فكرتهم وما في قلبهم. 

   هو كون األطفال يطبق عملية الغناء مباشرة, بنفسها واملتابعة أو جماعة شطالغناء الن  (أ 

استماع الغناء أو املوسيقا وتدقيقه  بدون املشاركة  دربمّج لغناء السلبي هو كون األطفال ا)  ب

 املباشرة فيه.
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غة, وكذالك لفوائد كثيرة لألطفال, ولكن هناك الفوائد املتعلقة بتعليم ال ىفي املوسيق و        

 ربية  منها:عاللغة ال

 اللغويةتنمية الكفاءة ( 1

 يكون اآللة أو وسيلة التعليم( 2

يساعد األطفال على اإلستماع, الذكرة, والحفظ, التكامل ويحصل على الصوت  ىاملوسيق( 3

 اللغوي 

 كالمهم, وكذالك معرفة مفرداتهمالتذكير على قدرة ( 4

 اإلصالح في نطق الكلمة( 5

 تأكيد كون النفس( 6

 تعريف الصوت رنينا( ٧

 

نفي بستان األطفال عائشية فرمبانان كالتيب. الّصورة العامة   

  .  املوقع الجغرافي1

ا على عملية أنشطة التعليم والتعلم ،             ألنه يمكن أن املوقع الجغرافي للمدرسة مؤثر جد 

ا مريحة وهادئة وسلمية وظروف تعلم مع مبادئ الكفاءة والفعالية التي يمكن أن 
 
يخلق ظروف

  قرية يقع في  بستان األطفال عائشية فرمبانان كالتين .تطور الحافز والشغف للتعلم

ريجنس ي , الفرعية برامباناناملقاطعات  قرية كيبونداليم الجنوبية،, دوقية لور نجانجكروك, 

, في بستان األطفال عائشية فرمبانان كالتين حدود اإلقليمية.  5٧454 جاوا الوسطى كالتين،

                                                                                                                                                           هي كما يليى:



سولو، يتفقد مجمع معبد برامبانان-ياكرتاك: شوارع يو         الشمال  

         موتاكون -: مسجد ال       الشرقية

                   برامبانان : محطة      الجنوبية

         ياكارتاك: املقاطعات الفرعية برامبانان لسليمان، يو         الغربية

ألنها بجوار  يقع في مكان استراتيجيةبستان األطفال عائشية فرمبانان كالتين,  لاملكان         

                                                                                                                        سولو و معبد برامبانان.-يوكياكرتا الطريق

 

                                                                                                                                         البعثة .  الرؤية و ٢

تحقيق أبناء األّمة الذين يتقون هللا سبحانه و تعالى, منحرفات, متفوقة في اإلنجز  :   الرؤية

                                                                                                                                                                       واثقةمستقلة و 

:   البعثة  

 لتعاليم الدينية اإلسالمية
 
 أ(   توجية الطالب في كل نشاط و فقا

    غرس شخصية الطفل من سن مبكرة تطوير وب(  

  تدريب وتوجيه الطالب على التفوق (  ت

في جميع األنشطة غرس الشعور بالثقة أن تكون مستقلةج(    

 

 



1جدول   

       .  الهيكل التنظيمي ٣

 رئيس املدرسة

 أرسيدة

                قسم اإلدارة

    نارومي

                    وحدات املكتبة

 ليليس سورياني 

 )A1(     املعلم

تيس استيتيكا     

 يوليا ديوي 

 )A2(        املعلم

معتي  

 سري لستري 

 )B1(        املعلم

 أرسيدة 

 فلة الرحمة

 )B2( املعلم

                      أرنى هداينتى

                  ليليس سوريانى

 حارسة املدرسة

 فوني يم

 الطالب

املدرسةحول املجتمعات   

 

٢جدول   

.  عدد املعلمين والطالب٤  

 ودارة  قسم اإل  1معلم.   ٨عدد املعلمين في بستان األطفال عائشية فرمبانان كالتين       

  65لعدد من الطالب هناك درسة.  املحارس 1
 
: .  وهي مقسمة إلى طالب منطالبا  

19  
 
طالبا   (A1) ط 

 
 (B1) 13  البا

19  
 
  (A2)    طالبا

 
 (B2) 14 طالبا



٣جدول   

.  البرنامج املدرس ي / األنشطة الداعمة٥  

 رقم نوع األنشطة تقرير

 1 نشاط الطبخ عرض ي

 ٢ مناسك حاجي كل شهر ذي الحجة

ع عائليامتجإ عرض ي  ٣ 

٤  نزهة الدرجة عرض ي  

 ٥ رقص كل يوم أربعاء

اءإقر  كل صباح قبل الدرس   ٦ 

 ٧ ممارسة صالة الجماعة بعد الدرس

يوم ثالثاء كل  ٨ الغناء اضافية / صوتي 

 ٩ ممارسة املراسم عادة يوم السبت

 1٠ عّرف الطالب بالبيئة السفر ، الشوارع

 Drumband 11 كل يوم خميس

 1٢ أنشطة اجتماع الجارديان عرض ي

 1٣ ذبع األضاحي كل شهر ذي الحجة

 مرة واحدة في الشهر في بركة

"Galuh Tirtonirmolo" 

 1٤ سباحة



بالتعاون مع املؤسسات ذات 

 الصلة

 1٥ استشارات علم النفس

الثالثاء والخميسيوم  حضوص ّي ملهارة القراءة و  

 الكتابة

1٦ 

 1٧ مشاركة في مختلف املسابقات عرض ي

وزن الوزن ، قياس الطول 

 بالتعاون مع أقرب مركز صحي

 1٨ الفحص الصحي

الجمعةكل يوم   Infaq 1٩ 

الجديدةالسنة الدراسية   MOS ٢٠ 

 

   .  االنجازات٦

GEMPITA SD Muhammadiyah Prambanan   في تحفيظ الدعاءالفائز األول في  أ(

GEMPITA SD Muhammadiyah Prambanan   في مسابقة أذانالفائز األول من  ب(

LIPPO Plaza Yogyakarta )الفائز الثاني في مسابقة الحركة وأغنية ما بين الحضانة في ج  

 Gebyar PAUD Kecamatan Prambanan    املسابقة الثانية و أغنية الطفل دوالنان د( 

Gebyar PAUD Kecamatan Prambanan )الفائز الثالث في مسابقة الغناء في ه  

   Jogja Bay Drumband Kids Competition في Paramandi”B )الفائز الثالث من سباق  و  

GEMPITA SD Muhammadiyah Prambana في  الفائز الثالث في مسابقة الغناء الفردي ز(  



.  املنهج٧  

 تعنىإلى الحكومة  بعيت بستان األطفال عائشية فرمبانا كالتينفي  املنهج املستخدم 

,  وزارة الدين جمهورية إندونيسيا )للمواد الدينية( و التعليم الوطنى )للمواد العامة( الحالة هي

تنفيذها مع املوضوعات التي تتكامل مع القيم اإلسالمية ، واإليمان ، في حين يتم تكييف 

لديه ميزة ، وهذا هو وضع  بستان األطفال عائشية فرمبانا كالتينفي  (.IMTAQوالتقوى )

املواد في بستان   إلى املستوى األعلى )املدرسة اإلبتدائية(. األعمال الصالحة وإعداد الطالب

 كالتين يشمل على : األطفال عائشية فرمبانان

 الدين أ(

 اقراء, ، وحفظ الرسائل القصيرة ، وحفظ الصلوات اليومية ، ريمةكاألخالق  سر غالتركيز على 

 ممارسة صالة الجماعة. وممارسة الوضوء و

 لغةال  ب(

ركز على قدرة األطفال على التواصل مع اللغة اللفظية ، واالستماع )املوسيقى ، والحكايات ، 

( ، والتعبير عن اآلراء ، وفهم القيادة ، والقدرة على التعبير. اللغات املعروفة: البصرية السمعية

 يزية.، إندونيسيا. العرب من خالل الصالة واألغنية ، إنجل وى جا

 رياضةال ج(

مع التوازن يقام الجمباز الصباحي كل يوم جمعة و يستمر على لعبة تطور األطفال القاسين 

 واليدين والقدمين.وتنسيق العين 

 

 



 مهارات  د(

التركيز على املهارات الحركية الدقيقة لألطفال ، لتكون أكثر إبداعا ، وشاقة ، والجمال ، 

 .والثقة. مع أنشطة مثل: الرسم والتلوين وغيرها

 

 .  املرافق والبنية التحتية ٨

تعتبر املرافق والبنية التحتية مهمة للغاية ويجب أن تكون موجودة في عملية أنشطة             

بستان في  ,لدعم أنشطة التعليم والتعلمو . املنشودةالتعلم كداعم ، من أجل تحقيق األهداف 

 :يليلديها العديد من املرافق فيما  األطفال عائشية فرمبانا كالتين

 ٤جدول 

البنية التحتيةاملرافق /  العدد حالة  رقم 

 1 غرفة املعلم / املكتب :  

  مكتب املعلمين 2 جيد

  املقاعد 2 جيد

  كراس ي الضيوف 1 جيد

  خزانة 9 جيد

ؤوسخزانة الك 1 جيد   

  الرفوف 3 جيد

 ٢ غرفة تعلم الطالب :  

  مكتب الطالب ٧1 جيد



  كرس ي الطالب ٧1 جيد

  سبورة 10 جيد

لألطفالرف الكتب  2 جيد   

  جدول املعلم ٨ جيد

  كرس ي املعلم ٨ جيد

: مكتبة صغيرة    3 

  كتاب القراءة 1٨3 جيد

  خزانة الكتب 1 جيد

  خزائن 2 جيد

: اآلالت املوسيقية    4 

  Senar 10 جيد

  Tenor 10 جيد

  Belyra 5 جيد

  Seperangkat Drumband 25 جيد

: غرفة األلعاب    5 

  جونجكات جونجكيت 2 جيد

  أرجوحة 4 جيد

  تيتيان  2 جيد

 6 غرفة الصحة :  



لّدواءا 1 جيد   

  السرير 1 جيد

: غرفة العبادة    ٧ 

  سجاد 2 جيد

  معدات الصالة 10 جيد

 


