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 االستهالل
 

 (ٕ) ون  ل  ْعقِ ت    مْ ك  لّ ع  ا ل  يّ بِ ر  ع   رآانا ق   ه  ن  لْ ز  ن ْ  أ  انّ إ   (ٔ) يِ بِ ادل   ابِ ت  الكِ  تِْلك  آيت   ،آلر  

 


1. Alif, laam, raa,ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah). 

2.Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya. ( Qs. Yusuf: 1-2) 

 

 

 ”أ ْحِرص ْوا ع لي  ت  ع لُِّم الُّلغ ِة اْلع ر بِيَِّة ف ِإن َّه ا ج ْزٌء ِمْن ِدْيِنك مْ “
 

“Hendaklah kamu sekalian tamak (keranjingan) mempelajari bahasa Arab 

karena bahasa Arab itu merupakan bahagian dari agamamu”.  

(Umar bin Khatab R.A) 
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 0إدارة الصف يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابدلدرسة اإلسالمية احلكومية م. 7106، مشسية نور
، رسالة ادلاجستري ، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج

حلمي سيف ( الدكتور 7 ادلاجستري ،منري العابدين( الدكتور 0اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف: 
 .الدين، ادلاجستري

 
 تعليم اللغة العربية ، إدارة الصف: ادلفتاحيةالكلمات 

 
ومن أمهية مهارة ادلدرس يف عملية التعليم ىي كثري من ادلدرس اللغة العربية ال يهتم مبهارة إدارة الصف. أما 

عد إدارة تّ و  مهارة إدارة الصف. ألن إدارة الصف يف عملية التعليم عبارة من تفاعل إجايب بني ادلدرس و ادلتعلم،
من أىم العوامل لنجاح التعليم، كذالك و  .ومية للمدرسالصف أحد اجملاالت األساسية يف وثيقة ادلعايري الق

لمدرس على إدارة الصف اليت تعمل على دعم احتياجات الطالبعلى تكوين بيئة بحث مداخلة لدف ىذه الهتو 
يتضمن  تعليم اللغة العربيةلاخلاص برانمج ذايف ى ةستبحث الباحث اليت إدارة الصفأماتركيز التعليمية ادلناسبة. و 
 تنظيم الفصل، تنظيم التعليم و تنظيم ادلتعلم. ، وىيإىل ثالث رلاالت

لكشف ولتحليل تنظيم فصل الدراسة يف برانمج التعليم اللغة (0ولذالك ىدف من ىذا البحث  ىي : 
ة العربية لكشف ولتحليل تنظيم التعليم يف برانمج التعليم اللغ (7ماالنج. 0العربية ابدلدرسة اإلسالمية احلكومية 

لكشف ولتحليل تنظيم ادلتعلم يف برانمج التعليم اللغة العربية ابدلدرسة  (3ماالنج. 0ابدلدرسة اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج.  0اإلسالمية احلكومية 

وتستخدم الباحثة على نتائج ىذا البحث يستخدم مدخل الكيفي و منهج الوصفي بنوع دراسة احلالة. 
ادلستخدم للباحثة ابلنموذج  حتليل البياانتادلالحظة، ادلقابلة، والواثئقية.و من البياانت أبسلوب دليل

Miles dan Huberman.يصمم جبمع البياانت، ختفيض البياانت، عرض البياانت و استنتاج البياانت 
ماالنج  0ومن نتائج ىذا البحث إدارة الصف يف برانمج التعليم اللغة العربية ابدلدرسة اإلسالمية احلكومية 

كانت تنظيم فصل الدراسة يتضمن على داخل الفصل و خارج الفصل إبىتمام ادلدرس تنظيم أحوال   (0ىي: 
كانت أنشطة تنظيم التعليم (7الفصل،وسائل التعليم و مكان اجللوس وكان فصل ممتعا و جذااب لدي الطالب. 

كانت تنظيم ادلتعلم يصمم   (3. 7103إضافة إبستخدام تصميم منهج الدراسي يصمم ادلدرس مبدخل اإلتصايل 
أبسلوب مراقبة الداخلية و مراقبة استهالكية ابىتمام أحوال شخصية الطالب وىذا جيعل سلوك ادلتعلم منظما 

 ويشرتك الطالب يف عملية التعليم اشرتاكا فعاال .
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ABSTRACT 

 

Samsiah Nur 2112. Classroom Management at Special program (Lintas Minat) Arabic 

Learning at the Senior Hight School of state Islamic 1 Tlogomas. Thesis, Department of 

Arabic education. Graduate program of state Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisor: (1) Dr. Munirul Abidin, M.Ag (2) Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil. 

 

 

Keyword:, Classroom Management, Arabic Learning 

 

Many of Arabic teacher who did not heedful to the classroom management. Though 

classroom management is a skill that must be owned by a teacher, because the classroom 

management in the learning process is the interaction positive be built between teachers and 

students, therefore the management classroom one important part that must be overcome by 

the teacher to make learning the managed in accordance with the purpose of 

learning.Therefore, the aim of this research study can be input to all teachers in effective 

classroom management in forming a good learning environment. The focus of the research 

will be discussed by the researchers is related to classroom organizing, learning organizing, 

and learners organizing. 

 

Therefore, the purpose of this research study were: 1) to reveal and analyze how the 

organizing of the classroom at program (Lintas Minat) Arabic learning in Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Tlogomas Malang.2) to reveal and analyze how organizing learning activity at 

program(Lintas Minat) learning Arabic at Madrasah Aliyah Negeri 1 Tlogomas Malang.3) 

to reveal and analyze how organizing of learners at program(Lintas Minat) learning Arabic 

at Madrasah Aliyah Negeri 1 Tlogomas Malang.. 

This research study used a qualitative approach with descriptive method through a case 

study. The data collection techniques by researchers is through interviews and direct 

observation techniques to the process of data analysis Miles and Hubermen models that use 

four techniques of data analysis, namely: Data collection, data reduction, data display and 

conclusion or verification. 

 The results of this research are: 1) deploy learning takes place inside and outside the 

classroom by taking into account the condition of the class, instructional media and student 

seating, while the class conditions of learning in the program (Lintas Minat) Arabic learning 

was comfortable and pleasant. 2) Organizing of classroom learning program (Lintas Minat)  

learning Arabic teachers do with the design of communicative learning approach based on 

the curriculum of 2113. 3) 3) Organizing of learners undertaken by teachers in the program 

(cross-interest) learning Arabic is organize by using techniques personal internal approaches 

and techniques of cooperative to the conditions of learners and makes student orderly and 

active in the learning. 
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ABSTRAK 

 

Samsiah Nur. 2112. Pengelolaan Kelas program Khusus (Lintas Minat) Pembelajaran 

bahasa Arab di Sekolah Aliyah Negeri1 Tlogomas Malang. Tesis, Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Batu, Pembimbing: 

(1) Dr. Munirul Abidin, M.Ag (2) Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil. 

 

 

 

Kata Kunci :Pengelolaaan kelas, Pembelajaran bahasa Arab. 

 

Banyak sekali guru bahasa Arab yang tidak begitu memperhatikan pengelolaan kelas. 

Padahal penegelolaan kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, 

karena dalam pengelolaan kelas ada interaksi positif yang harus dibangun antara guru dan 

murid pada saat proses belajar mengajar berlangsung, oleh karena itu pengelolaan kelas salah 

satu bagian yang sangat penting yang harus dikuasi oleh guru untuk menjadikan 

pembelajaran aktif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini 

sebagai masukan kepada seluruh guru dalam mengelola kelas yang efektif dengan 

menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Adapun fokus penelitian yang akan dibahas 

oleh peneliti ialah berkaitan dengan pengelolaan ruang kelas, pengelolaan pembelajaraan dan 

pengelolaan peserta didik. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:1) untuk mengungkap dan menganalisis 

bagaimana pengelolaan ruang kelas program (Lintas Minat) pembelajaran bahasa Arab di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Tlogomas Malang.2) untuk mengungkap dan menganalisis 

bagaiamana pengelolaan kegiatan pembelajaran program (Lintas Minat) bahasa Arab di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Tlogomas Malang.3) untuk mengungkap dan menganalisis 

bagaimana pengelolaan peserta didik program (Lintas Minat) bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Tlogomas Malang. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui 

jenis penelitian studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

ialah melalui teknik wawancara dan observasi langsung, dokumentasi dengan proses analisis 

data model Miles dan Hubermen yang menggunakan empat teknik analisis data yaitu: 

Pengumpulan data, reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi. 

 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

didalam dan luar kelas dengan memperhatiakan kondisi kelas, media pembelajaran dan 

tempat duduk siswa, adapun kondisi kelas pembelajaran yang ada di program (lintas minat)  

bahasa Arab adalah nyaman dan menyenangkan. 2) Pengelolaan pembelajaran di kelas 

program (lintas minat) bahasa Arab dilakukan guru dengan desain pendekatan pembelajaran 

komunikatif dengan berpedoman pada kurikulum 2113. 3) pengelolaan peserta didik yang 

dilakukan oleh guru di program (lintas minat) bahasa Arab ialah pengelolaan peserta didik 

dengan menggunakan teknik pendekatan internal dan teknik kooperatif dengan 

memperhatikan kondisi peserta didik yang menjadikan siswa  tertib dan aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran di kelas. 
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 تقديرالشكر و كلمة ال
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ

يف عملية التعليم ىي مهارة إدارة الصف. ألن  ردرسومن أمهية مهارة ادل
و ادلتعلم، وال  ردرسجايب بني ادل عملية التعليم عاارة من فااع  إإدارة الصف يف

اّل إذا كان اجلو الذي يسود مهيأ، وإدارة التعليم ابلصورة ادلطلوبة إ يناذميكن أن
ذا اجلو من حالل فوفر الشروط و الظروف ادلناساة التعّلم.، ئ ىيالصف هت

فالصف الذي يردار بسالسة وشورى يكتسب الطالب فيها اجتاىات مث  
االنضااط الذايت واحملافظة على النظام، وحتم  ادلسؤولية، والثقة ابلناس، 

 وأساليب العم  التعاوين، وطرق التعاون مع اآلخرين وغريىا. 
عن أنواع  فاع  وميتلك الاكرة الواضحة ردرسات ألن ادلفنشأ ىذه اجتاى

الظروف الصاية، فنظيم التعليم، فنظيم ادلتعلم عن السلوكيات الطالبية الالزمة 
يع  جبرد ال جياد ىذه الظروف وفعترب  ردرسللايئة التعليمية السليمة كما أن ادل

 إدارة الصف فنا وعلما.
ة العمليات مترداخلة بعردىا ولذلك ميكن القول أن إدارة الصف رلموع 

يف بعض فتكام  فيما بينها، ويقوم هبا شخص معني أو أشخاص بشك  يساعرد 
، وزلرددة ذلا بشك  مساق وىي من اجملموعة على بلوغ أىرداف معينة، سلطط ذلا

من األنشطة والعالقات اإلنسانية اجليردة اليت فساعرد على إجياد جو فعليمي 
 واجتماعي فعال.
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ط لاظية شداخ   الاص  من منا ردرسيعين ما يقوم  ادلو إدارة الصف 
و الطالب  ردرسأهنا أن ختلق جوا فربواي ومناخا مالئما ميكن ادلشأو عملية من 

 .1معا من الالوغ األىرداف التعليمة، وخاصة يف أىرداف فعليم اللغة العربية
حينما  حممود كامل الناقةورشدأيمحد طعيمةىب رأناابلنساة ذلذا اجلو 

يقسم ىردف فعلم اللغة العربية إىل قسمني رئيسيني. أوال، فعلم العربية ألغراض 
 يا، فعلم العربية ألغراض خاصة. فك  ىذهناثو فعلم العربية للحياة. و عامة أ

 .2فعليم العربيةو فعلم  األغراض ذلا عواقاها ادلنهجية يف
العربية بني دارسي و إىل أربع مشكالت حتول بينها كمال بشريشري و 

 أنصعوبة مترداخلة أي من الادلشكالت كما يقول بشر مرتابطة و ىذه و ب.نااألج
اختالف ادلستوايت الثقافية للمتعلمني الناطقني من  ىينارقها دتام التاريق. و 

 نوعية اللغة العربية اليتمن ، و اختالف أغراض ادلتعلمني منو ، بلغات أخرى
ية ألصوات ىذه الصيغة القواعرد األساسو أفقردمي ادلادة اللغوية من اآلخر ، و فقردم

 ما إىل ذلك.ادلختارة وصرفها وحنوىا ومارداهتا وبالغتها و 
ليم العربية بتع ناىناك مشكلتني رئيسيتني فتعلق أنخطيب األممومن قول

دلشكلة غري اادلشكلة اللغوية و  علىم  شتن فالتادلشك نىااتردونيسيا. و ناألبناء 
ادلاردات، و فتحتوى على ادلستوى الصويت،  جهة اللغويادلشكلة من االلغوية. أمّ 

أما ادلشكلة من جهة غري .غريىا اليت فتعلق مبهارة اللغويةو ادلستوى النحوي و 
ة اليت فتعلق على طرق التعليم، وسائ  التعليم ميفتحتوي على مهارة التعل اللغوي

                                                           
 020( ص.2202،الطاعة األوىل انشرون-الرايض: مكتاة الرشرد .ماادئ االدارة ادلردرسيةعااس بلة دمحم أمحرد. 1
 
العلوم و ادلملكة ادلغرياية ادلنظمة اإلسالمية الرتبية االسرتافيجيات، )و فعليم اللغة افصاليا بني ادلناىج ،زلمود كام  الناقة و رشردي أمحرد طعيمة 2
 222(، ص.  2226الثقافة: إيسيسكو، و 
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حيب مادة  الالطالبو. وك  من ىذه ادلشكلة جيع  طالباليت يوجو ادلردرس على 
 ناذا كإاة التعلم اللغة العربية السيما ىذا جيعلهم ضعياة يف رغو اللغة العربية 

 . 2م اللغة العربيةالردافعية لتعلّ ادلردرس ال حيّث احلماسة و 
يرتك بردون معاجلتها، أما ادلشكلة اليت فتعلق  أنه ادلشكلة ال ميكن ىذو 

أما ادلشكلة و التردرياات لتكوين مهارهتا, و اادلمارسات الطالبابللغوية حيّث لردي 
اعال ناالو بتكار ي ادلردرس اللغة العربية ليجع  االمن جهة التعليمية فيحّث لرد

ميتلك ادلردرس  أنهارة التعليمية اليت جيب ادلحردى من إو عنرد يف مهارة فعليمها.
 الصف. إدارةىي مهارة 

الصاية يف عملية التعليم،  دارةولكّن ليس ك  من ادلردرس لو كااءة اإل
تضمن رلموعة من األساليب واإلجراءات اليت يستخردمها ي الصف دارةإنأل

اط غري ادلرغوب امن، وفعردي  األلطالبايامناط السلوكية ادلقاولة لردادلردرس لتنمية األ
الودي، وحتقيق نظام اجتماعي فعال ومنتج داخ  الاص  و فيها، وهتيئة اجل
مهارات الردراسة، لذلك جيب و م يهردف إىل فطوير سلوك التعلي نالصف.ونظراً أل

,سلوكهم الطالبعلى ادلردرسني كمربني يؤدي حباجة إىل فربية مهارااتلعقول 
 فطوير سلوك وطااع وعقول مجيع العاملني يف رلتمع ادلردرسة. و قلوهبم، فاذلردف ىو 

وىذه الطااع متأصلة يف االحرتام ادلتاادل، والشعور ابدلسؤولية، ومن أج  
نراعي طايعة التااع  اليومي بني ادلردرسني  أنفعليم يطور السلوك، وجيب 

اسا للنوع االجتماعي أي يستجيب ، وكيف جنع  الصف حسطالبوال
ية وفوزيع حتياجات الطالب والطالاات، إضافة إىل كياية اختاذ القرارات الاصلال

                                                           
جامعة شريف ىرداية هللا احلكومية  –(، كلية اآلداب 0111، )8، العردد الرتاثدورية : )،ردونيسيانمشكلة فعليم اللغة العربية أب، خطيب األمم3

 5. ص.اإلسالمية، جاكرات
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 إدارةىل التعرف على كياية الطالإبادلسؤوليات وادلشاركة ابدلراد. ونظرًا حلاجة 
عرديردة يف اختاذ ادلقّررات  ةجيب فردرياهم على ذلك من خالل منهم فرص سلوكهم

إىل عناية فائقة من ادلردرس  صفال إدارةضمن برانمج اليوم الردراسي.وحتتاج 
وفرفياو أحرد العوام  الرئيسية  صفرب فنظيم الللتنظيم والتخطيط والرتفيب، ويعت

 لنجاح عم  ادلردرس، وحتقيق أىرداف التعليمية.
عن  هتمجيب عليو ي، الصف إدارةياهم ادلردرس عن مرداخ  يف  أنقا  
الصف  إدارةمااحث و أندارةالصف. يف دراسة علم اإل إدارةساسية من ادلااىيم األ

ىنا فرى و . فنظيم ادلتعلمو  التعليمفنظيم أنشطة ،فنظيم الاص على تضمن ف
يف الصف السيما  شطةناألفنايذ  جردا ليتمّ  مهمالصا دارةأإنالااحثة 
 إدارةاي استيعاب ادلواد عنرد يف الصف الردراسية. احلاجة إىل الطالبليساعرد

 الصف الردراسية ، ليس بساب احلاجة لكااءة وفعالية عملية التعليم.
الصف الردراسية ىي استجابة  إدارة، و ئف الائة األمث ومن خالل وظا 

، يطلب ادلردرسني يم اجليرد ياردأ من  الصف الردراسيةللطلاات ادلتزايردة من التعل
ج ادلتعلمني سليمة، وفقا للوظياة التشريع التعليم ادلوجودة يف التشريعات ئتانل

ة الرتبية الوطنية ، اليت فعم  على فطوير قردرات وادلتعلمني مساعردة ادلزاج وحضار 
ب ت الطالانااليت هتردف إىل فطوير إمكيف سياق احلياة الاكرية لألمة، و الكرامة 

 هللا عز وج  ، الناي  وصحية، كرست إىلو  نايكون رج  اإلمي أنمن أج  
يصاحوا مواطنني يف دولة دميقراطية فة، وقادر ، خالقة ، مستقلة ، و ادلعر و 

 ة.يومسؤول
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، سمن ادلردر  تملكأنب جتاليت  إدارة الصفأمهية وبناء على ىذا، فمن  
و ابإلضافة إىل نمهم أل أدارة الصفاللغة العربية. وفعترب ىذه  سوخاصة ادلردر 
وح  ادلشاك  اليت فنشأ  إدارةأيضا مردرس الان وادلهارة يف و ى دارةالعلم واإل

 واجهت يف الاصول الردراسية.
الصف أحرد اجملاالت األساسية يف وثيقة ادلعايري القومية  إدارةفُعرد 

ايئة فعليمية اليوفر الصف  أنللمردرس. ومن أىم العوام  لنجاح التعليم، فيجب 
لمردرسني مرداخلةلاحثردف ىذه الهتوالتعلُّم، و و فرصة للنم طالبمناساة فتيح لك  

ايئة العلى فكوين الطالبالصف اليت فعم  على دعم احتياجات  إدارةعلى 
إدارة ىي  احثالصف ستاحث الااحث يف ىذه ال إدارةالتعليمية ادلناساة. و 

 تعليم اللغة العربية.لاخلاص يف برانمج  الصف 
إدارة الصف يف برانمج اخلاص  فنايذ كيف  فكشفتعرف و أنفريرد الااحثة و  

برانمج يف  الصف إدارةدلوضوع :ابخذت الااحثة أولذا لتعليم اللغة العربية 
 .نجالامب1سة الثانوية اإلسالمية احلكوميةابدلدر  تعليم اللغة العربيةلاخلاص 
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 أسئلة البحث . ب
 الااحثة عن أسئلة الاحث كما طالقا من خلاية الاحث السابقة, فكتبنا

 :فتعلق إبدارة الصف وىي
 الثانويةابدلردرسة يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  تنظيم فص  الردراسةكيا .0

 ؟ماالنج  سالمية احلكوميةاألوىلاإل
 الثانويةالربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابدلردرسة يف  فنظيم التعليمكيف  .2

 ؟ماالنج سالمية احلكومية األوىل اإل
الثانوية الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابدلردرسة كيف فنظيم ادلتعلم يف  .2

 ؟ماالنج سالمية احلكومية األوىل اإل
 

 أهداف البحث. ج
 حتققها يف ىذا الاحث ىي : أناألىرداف اليت فريرد الااحثة  
يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية فنظيم فص  الردراسةكيف , لتحليللكشف .0

 .ماالنج سالمية احلكوميةاألوىلالثانوية اإلابدلردرسة 
الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف ظيم التعليم تنكيا   لتحليو لكشف   .2

 .سالمية احلكومية األوىل ماالنجاإل الثانويةابدلردرسة 
الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف فنظيم ادلتعلم   كيف لكشف ولتحلي .2

 .سالمية احلكومية األوىل ماالنجابدلردرسة الثانوية اإل
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 البحث أمهيةد. 
 نظرية . 0
 الصف يف فعليم اللغة العربية دارةفيما فتعلق إبلتطوير العلوم اليت  . أ
لرتقية  الصف  إدارةيف و لزايدة ادلعلومات يف فعليم اللغة العربية عموما,  . ب

 فعليم اللغة العربية خصوصا.على  ات اللغويةهار ادل
الصف  دارةالااحثة فيما يتعلق إب االنظرية يف ىذا الاحث ميكن استخردامه . ت

 الردراسية.
 . فطايقية2
 إدارةادلردرس على إسرتافيجيةعلىيكون مرداخلة  أناللغة العربية :  مردرس . أ

 فعليم اللغة العربية  يف الصف
 الصف يف فعليم اللغة العربية. دارةالااحثة :لتوسيع العلوم فيما فتعلق إب . ب

 
 ه. حدود البحث

 احلرد ادلوضوع .0
 يتعلق أبسئلة الاحث وىي: حرد الااحثة ادلوضوع يف ىذا الاحث

سالمية الثانوية اإلابدلردرسة اليت فقوم يف برانمج اخلاص  فعليم اللغة العربية  .أ 
 ماالنجاحلكومية األوىل 

أنشطة الاص ،فنظيم  إدارة الصف، وىذا الاحث يتكون على فنظيم .ب 
 فنظيم ادلتعلم.و التعليم، 

 ينااحلرد ادلك .2
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 سالمية احلكومية اإل الثانويةاادلردرسة الذي ستقوم الااحثة يعين في ناادلك 
يف  فعليم اللغة العربيةفص  اخلاص يف برانمج يف خذت الااحثة أو ج نماالاألولى

 .الصف العاشرة
 نا. احلرد الزم2

 2206وماي - أبري ت يف شهر اناة إبجراء مجيع الايقامت الااحث 
 

 . الدراسات السابقةو
أو  عستخردمت كمرجالسابقة ا مراجعةالردراساتالميكن فصلهذا الاحثمن

 اختالف من ىذادلراجع يف الكتابة، واجلردول أدانه سوف يشرح أوجو الشاو واال
 ليكما ي،الاحث مع الردراسات السابقة

 البحث موقف ختالفاال  التشبه البحث، سنة ناسم, عنو ا الرقم
الااحثة ىي عّاة اآلمنة:  . 0

احلرديث  ناابتكار مردرس القر 
الصف لرتقية   إدارةعلى 

كااءة  احلاظ 
ىرداية  الثانويةاادلردرسة الطالب

 (2202.)جنادلاتردئني ماال

الاحث النوعي 
 دراسة احلالة،  
ادلااحث عن 

 .الصف إدارة

 نامردرس القر 
احلرديث.لرتق

ية كااءة  
احلاظ 
 الطالب

إدارة الصف 
 برانمجيف 
فعليم اخلاص 
 .اللغة العربية

ويويك إداى قرّة  :الااحثة .2
الصف  إسرتافيجيةإدارةالعن. 

الطالب يف و اأجنلرتقية 

الاحث النوعي 
دراسة احلالة،  

عن 

ىذه الاحث 
فركيز دراستها 

از أجنلرتقية 

إدارة الصف 
يف برانمج 

فعليم اخلاص 
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 احلكومية الثانويةادلردرسة 
 (2228األوىل )ماالنج 

 إسرتافيجيةإدارة
 الصف 

 

الطالب يف 
 ك  ادلواد

 .اللغة العربية

 ناحجر بعنو و الااحث:أب .2
مشكالت ضاط الصف اليت 

ي ادلرحلة مردرسفواجو 
اإلعردادية مبحافظة غزة 

سي  عالجها. و أسااهبا 
(2222) 

الاحث النوعي 
دراسة احلالة،  

 إدارةعن 
 الصف.

مشكالت 
ضاط الصف 
اليت فوجو 

 .ردرسادل

إدارة الصف 
يف برانمج 

فعليم اخلاص 
 .اللغة العربية

 
 

  . حتديد ادلصطلحاتز
شطة لاظية أن من داخ  الغرفة الصف ىي ما يقوم بو ادلردرس إدارة .1

ض  يف األفو حتردث فغيريا حن أنا أهناليت من شةخاو األىرداف التعليمية ادلتو أ
مااىيم و يافو عن طريق ما يكتساو من معارف حسلوك ادلتعلم يايرد منو يف 

تضمن تاليت فاحث الااحثة يف ىذا الاحث الصف إدارة ثمااح ومن.4ةجيرد
 :على
الذي يتعلق أبحوال غرفة الاص ، فرفيب أدوات  الردراسة فص فنظيم  (0

 ووسائ  الاص  و عن فرفيب مكان اجللوس.

                                                           
 004انشرون(ص.-) الرايض: مكتاة الرشردادلردرسية دارةماادئ اإلعااس بلة دمحم أمحرد.  .4
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 الذي يتعلق من التخطيط، التنايذ،التقومي التعليم فنظيم (2
ادلتعلم الذي يتعلق من األساليب، ادلردخ  و ادلاادئ لتنظيم فنظيم  (3

 ادلتعلم.
اخلاص لتعليم اللغة العربية يقصرد يف ىذا الاحث ىو الربانمج الذي  برانمج .2

فقوم ادلردرسة لتطوير رغاة الطالب يف مهارات اللغة العربية خاصة ادلهارات 
لإلفصالية يف اللغة العربية. وىذا الربانمج لو ادلنهج اخلاص يف فعليمها وأيضا 

 ارات ادلتنوعة.من قسم الردراسة ادلختلاة وادله يتضمنأحوال الطالب 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 الصف إدارة  ل :و املبحث األ

 الصف إدارة مفهوم  .أ 
الفصل اصطالحا ننبغي أن  إدارة أو الصف  إدارة قبل أن نعّرف عن 

" ىي من أصل اللغة اإلجنليزية  دارة الفصل. كلمة " اإلو دارة نفّصل كلمة اإل
"management" " بفعٍلto manage ،التشغيل، دارة القيادة، اإل" دبعان الراعية ،

" تعٍت الشخص الذي  manage"و" managementالتطوير، والرصاص. أما االسم "
ىي رلموعة من التعهدات لتحقيق األىداف  دارة اإلوابصطالح   .دارة رنري اإل

 1شخص آخر. ادلقررات ابنتفاع 
من  ادلدرسالصف ىي ما يقوم بو  إدارة أن  الدكتور عباس بلة دمحم أمحد يرى

 وة واليت من شأهنا أن ربدث تغيَتا حنخااألىداف التعليمية ادلتو أو مناشطة لفظية 
ياتو عن طريق ما يكتسبو من معارف حضل يف سلوك ادلتعلم يفيد منو يف األف

 . 2مفاىيم جيدةو 
يعٌت رلموعة من الناس الذين يقومون أنشطة التعليم معا وفقا  صفما يسمى ابلأو  

 الذين يف الطالبابألىداف ادلقررات. أما من منظور التعليمي فصل دبعٌت رلموعة 
 .ادلدرسمن نفس  نفس الوقت، تلقى نفس الدرس وأييت

                                                           
1
Euis Karwatidan Donni Juni Priansa, ManajemenKelas, p. 5-3  

 114انشرون(ص.-) الرايض: مكتبة الرشدادلدرسية دارة مبادئ اإلعباس بلة دمحم أمحد.  .2
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لتخطيط وتنظيم وتفعيل ىي جهدا واعيا EuisKarwatiعند  يةصفال دارة فاإل
حبيث عملية  الدراسية اإلشراف على برامج واألنشطة يف الفصلأو راقبة وتنفيذ ادل

حىت إمكانيات الطالب أن يكون  ةالتعليمية شنكن أن تتم منهجيا وفعال وكفاء
 إىلىي جهدا واعيا لتنظيم عملية التعلم منهجية تؤدي  فيةالص دارة اإلاألمثل. 

وخللق مواقف الفصل  تنظيم ادلتعلمو ،التعليم تنظيمإعداد الوسائل، وتنظيم الفصل، 
 3مريح حىت عملية التعليم بتنفيذ جيدا.

الصف تعٍت رلموعة من  إدارة أن  التخلصأنخذ  ةالسابق من التعريفات
الفصل،تنظيم هبدف تنظيم  ادلدرساألساليب واإلجراءات واألنشطة اليت يقوم هبا 

، وحدوث عملية التعلم اجليد عليمهبدف تفعيل عملية الت تنظيم ادلتعلم والتعليم،
وإاتحة نظام  يالود و، وهتيئة اجلالطالبلتنمية األدناط السلوكية ادلقبولة لدى 

 الفصل.أو اجتماعي فعال ومنتج داخل  الصف 
تعليمية مالئمة ألنو البيئة الخلق فالصفية اجليدة  دارة الفصول اليت تطبق اإل

نفسهم، وال جند  الطالبادلدرس اجلوي الفصول وسلوك و  الطالبربكم 
 كيات خاطئة يقوم هبا التلميذ أثناء عملية التعلم.و سلأو االضطراابت 

مي من نتائج و علم تشمل التخطيط والتنفيذ والتقأنشطة ادلدرس يف عملية الت
عملية تعلم جيدة خللق  إدارةدرس لديهم القدرة على ادلالتعلم لعمليتو ،فيطلب 

ل النجاح من عملية التعليم. أوّ أن يتعلمون غاية وىي  الطالبمواقف شنكن هبم 
تعزز غَتة التعلم وتنمية إجناز  وأنو: خللق ج مجارة سيف حبريرأي  علىوفقا 

تنظيم جيد يف عمليتو. عملية التعليم ىي األنشطة اليت  إىل ادلدرس، زنتج الطالب

                                                           
3
Tim Kreasi, Inovasi KPI,Jurus Sang Guru, (Surabaya: KualitaMediatama), p. 081 
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والوقت والفصل  الطالبتضمن على أىداف التدريس وتنظيم  ادلدرسيقوم هبا 
 4والتجهيزات فيها، وكذلك ذبميع الطالب هبدف تفعيل عملية التدريس.

على ربقيق األىداف  الطالبأن يساعد  ويف تعليمها دور كبَت للمعلم حيث
 الطالبتعزز غَتة التعلم وتنمية إجناز  ونفيذىا يف الفصل. وذلك خللق اجلتالتعليمية 

ون لديهم دور كبَت يف ادلدرسلية التعلم يف الفصل. تنظيم اجليد لعم إىل ادلدرسزنتاج 
ىي أحد جوانب التعلم لإلتقان ادلعلون  صفال إدارة اجلودة التعليم . و ربديد العدد 
اجليدة جعلها تفضيا يف  صفال إدارةأن يتعلمون أفضال. ف الطالبحبيث شنكن 

الصف  إدارة ث من مباحو .عملية التعليم حبيث شنكن أن ربقيق أىداف التعلم
 :  5على إدارة الفصل،إدارة أنشطة التعليم،إدارة ادلتعلمأقل   يتضمن
 

 فصلال  تنظيم .1
على ثالثة   أو يتضمن يتكونأن تنظيم الفصل الدراسة   إدارة الصفبحث ادلومن  

 ادلباحث :

 غرفة الفصلأحوال  تنظيم  .1
 فيها ربدىا اجلدران حيث اليت غرفةال ادلوقف عن تعلقت تنظيم غرفة الفصل

أمال يف التعلم والسعي شنكن أن  ادلدرسيتجمع الطالب معا دلعرفة كل ما قدمو 
أماكن  ،تنظيم التهوية و  داء على ل تشملالفص غرفةوإدارة .فعايل ويتم على حن

                                                           
4
Syaiful Bahri Djamarah,  Aswan Zain, StrategiBelajarMengajar, (Jakarta :PT 

Renikacipta,cet.2010), p.33 
5
 Mulyadi, Classroom Management, Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan bagi Siswa 

(Malang : UIN-Malang  Press,9112) p.33 
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يف مباحث إدارة   للجلوس ادلتعلمُت ، وتقدمي ادلشورة والبنية التحتية وغَتىا.
 :6دئ يف تنظيمو، ويف مبادئ الفصل تتعلق علىالفصل ىناك مبا

 (visibililty)الوضوح  (0
، طالبيزعج بصري ال يعٍت وضع أو ترتيب األاثث ادلدرسي يف الفصل ال

أن ينظر  درسليمكنهم أن ينظروا مدرسهم أو أنشطة اجلارية حريًّة. وكذلك رنب للم
 .عندما أنشطة اجلارية طالبإىل جامع ال

 (aksebility)الَتوصل  (9
على ازبذ األاثث  طالبال  لدييكون تسهيال على التوصل الفصل ترتيب
زنتاجها أثناء التعليم. ومع ذلك، رنب أن يكون ادلسافة بُت ادلقاعد  الذيادلدرسي 

 بسهولة ، وال يزعج من غَتىم.  الطالب حبيث شنكن أن يتحركطالب  و ادلدرس ال
رونة  (3

ُ
  (fleksibiily)ادل

حتياجات عملية نبغي أن يتم ترتيبها بسهولة ونقلها، وفقا الاليت ي األاثث ادلدرسي 
التعليم. مثل زنتاج ترتيب ادلقاعد لتغيَت موقفها إذا كانت عملية التعليم ابستخدام 

 طريقة ادلناقشة ورلموعة العمل.
 تعِرضُ ال (4

على  يف فصل الدراسة، وكذالك  الطالب أحوال الطبيعية يف َتثأت لو التعرض
تعرض الفصل القليل سوف يسبب الصداع شنكن أن يؤثر و . اجلمال الفصلنفسّي و 
 . الدراسية يف عملية التعليم داخل الفصل الطالب

 درجات احلرارة (5

                                                           
6
Novan ardy Wiyani, Manajemen Kelas,Teori dan Aplikasi, p.56-53 
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ول اذلواء وحالة النافذة. ادرجات احلرارة يؤثر شديدا على ترّكز التالميذ مثل تد
وذلا. فتصبح عملية ا مريح فيحّول تركيزىم ورنعل وقتهم تنبسبب الدرجات احلرارة غَت

 التعليمية غَت فعالة.
 الصوتية (6

للمعلم. و للطالب  أمائة التعليمية اذلادئة ىي احتياجات أساسية يف تعليم. يب
 تركيزىم.   يشاركون التعليم ابلتعب وصعوبة يف طالبالفصل الضوضاء يسبب ال

 كثافة الفصل (3
ثر على جودة تؤ فصل من شأهنا أن الفيما يتعلق بعدد الطالب يف كثافة الفصل 

 عملية التعليمية. كلما زاد عدد طالب فتعليم غَت فعالة.
 اجلمال (8

ىذا ادلبدأ فيما يتعلق جبهود ادلدرس لتنظيم فصول ممتعة وتساعد على التعلم. ألن 
والسلوك التالميذ الفصل اجلميلة وادلمتعة شنكن أن يكون أتثَت إرنابيا على الطبعات 

 يف عملية التعليم.  
 من وظيفة ادلدرس يف موقع إدارة الصف. أما من أىمّ  تنظيم غرفة الفصل إحدى

يف جناح التعلم. أما الذي يهتم  الطالب ليدافعو  تنظيم غرفة الفصل ليحثّ 
 :3ظيم غرفة الفصل ىينادلدرس يف ت

 رنعل أحوال غرفة الفصل جذابة لدي ادلتعلم .أ 
 فيو كن على ادلدرس وادلتعلم أن يتحركالفصل أن شنيكون  .ب 
 أن يًتكز ادلتعلم تركيزا كبَتا  يكون غرفة الفصل .ج 

                                                           
3
 Novan ardy Wiyani, Manajemen Kelas,Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 9103) 

p.031 
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 مكان اجللوس أبدواهتا تنظيم .2
تؤثر جناح إدارة الصف لدي ادلدرس يف  ظيم مكن اجللوس  ىو من عوامل اليتتن

الفصل، لذا البد رنب على ادلدرس أن يهتم شكل مكان الكراسي و ادلكاتب 
يف  الطالبأن يرتب ادلدرس جلوس . قبل الطالبتنظيما صحيحا و ممتعا لدي 

شكل ادلقعد والكتب ، شكل غرفة الفصلاألحوال  ذاالفصل البد عليو أن يهتم هب
اليت البد  و تسهيالت ومن أدوات يف الفصل و غَتىا. طالبالكثرت و   الطالب

يوجد يف غرفة الفصل ىي: الكراسي وادلكاتب للطلبة ، كرسي ادلدرس، مكتب 
ساسة ذاء، ساعة احلائط، لوحة, رّف احلادلدرس، رّف الكتاب، السبورة، ال

من أمثلة الصور حول الفصل  ىذاو  ، الصور، ادللصق، مزىرية، وغريها.احلاسوب
 8.ومناسبا مع وظائف

 

 

 

  

                                                           
8
 Tim Kreasi dan Inovasi Kualita Pendidikan Indonesia (KPI), (Jurus Sang Guru, Surabaya: 

Kualita Mediatama), h.084. 
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ادلعايَت اليت رنب توافرىا أهنا  ( Suhaenah ،9111)تصميم الفصل مناسبا دبعايَته. قالت  
 التايل: كما الفصلعند تصميم 

 عملية التعلم.يف دعم فعالية الفصل اجليد إذ يكون التالميذ  تنظيم .1
الًتتيب ىو مرونة تغيَت من ىدف آلخر يصبح أسهل وفقا لطبيعة وغرض أنشطة  .2

 التعلم.
، حبيث تشعر ابلسعادة طالبترتيب الفصل و وسائلو رنب أن يرقق قدرة ودافعية ال .3

 م.واحلماسة يف التعلّ 
عن مفهوم ادلعرفة، وجد وسائل التسهيالت لتوضيحو  طالبحينما يتعلم ال .4

 ابستخدام وسائل اإلعالم ادلناسبة حىت ال يكون لفظيا.
وأساليب التدريس  ادلستخدمة رتيب الفصل أتثر دبا يف ذلك والكراسي الفلسفة ت .5

 فيو.
مما مذكور سابق، ادلعايَت ادلهمة أخرى تعٍت قياس وشكل الفصل وادلقاعد وادلكاتب  .6

 فيها مثل طالب وطالبة. فرقة وتكوين الطالبالالطالب يف كل وعدد 
 

 أدوات الفصل ووسائلها تنظيم .3
ليدافع عملية التعليم  ىي تنظيم وسائل التعليممن وظيفة ادلدرس يف الفصل بعد 

جذابة و عل أحوال الفصل م يف الفصل مع طالبو. وجود وسائل التعليم ذبوالتعلّ 
 ممتعة.

 لذالك دور الوسائل التعليمية أذنية الًتبوية وقد أثبتت كثَت من الدراسات ضرورة
استخدامها ودورىا يف استخدام مستوى ربصيل الطالب، وخاصة بعد أن اتسعت 
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اسية وتعددت جوانبها و أصبحت ادلعارف وادلعلومات تزداد يوما بعد ادلناىج الدر 
يوم وأتيت من جهات ووسائط عدة نظرا لتطور وسائل اإلتصال وتعد وسائل ادلعرفة 

الدكتور أريل حبر يف كتاب مهارات التدريس إعدادا من  الفوزانويرى  ومصادرىا.
وذالك حسب احلاسة اليت ، تنقسم إىل رلموعات أن الوسائل التعليمية الدين

 :2زباطبها، وىي
ادلدرس  مدوات التعليمية اليت يستخداألىي رلموعة من  أما وسائل التعليم

 :  01عند يف عملية التعليم. ومن وسائل تتكون على ثالثة أقسام الطالبو 
الوسائل التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة أو ادلرسومة، مثل: الكتب، الصورة،  .1

 لرسومات واخلرائط، واللوحات التعليمية، الشفافيات وغَتىا.التعليمية، وا
شكل ادلواد السمعية البصرية الثابتة، مثل: أفالم اثبتة،أشرطة  بالوسائل التعليمية  .2

 صوتية وأسطواانت.
متحركة،  الوسائل التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية ادلتحركة، مثل: أفالم .3

 الفيديو، وأقراص احلاسوب.
 

 التعليمتنظيم  .2
ليم ليحصل أىداف التع .تنظيم أنشطة التعليم ىيإدارة الصف مباحث  من أىم 

 :00تتضمن على أنشطة التعليم اليتتنظيم ذ فالفعال البد على ادلدرس أن ين
                                                           

أريل بدر الدين، مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء ،ماالنج : مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

111، ص. 1111الحكومية بماالنج،
2
  

01
 Novan ardy Wiyani, Manajemen Kelas,Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 9103) 

p.046 
00

 Mulyadi, Classroom Management, Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan bagi Siswa 

(Malang : UIN-Malang  Press,9112) p.35 
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 زبطيط التعليم (1
تبدأ ، و فصليستعد ادلدرس قبل أن يعّلم يف ال ما ومن زبطيط التعليم الذي
رنلس ادلعلم يف سبحو مع نفسو يفكر ويتدبر فيما عملية التخطيط عندما 

سيدرس،وكيف يدرسو. والتخطيط السليم يطلب من ادلعلم أن يكون متماكنا مما 
سيقولو ملما خبصائص تالميذه وحاجتهم وقدراهتم، وىذا مهدد أبىداف التعليم 

، وزلددا قادرا على صياغة واضحة دقيقة، وزللال دبحتوى ادلادة اليت سيدرسها
خطة الدرس يسًتشد يف لتقدشنها. من ىذا كلو سنرج بصورة ذىنية و  أفضل تتابع
أقّل إىل رللتُت وذنا  .ومن زبطيط التعليم األساس يف وضعها09ىامرحلة تنفيذ

  خطة الدرس وربضَت الدرس. صممي
 رسدخطة ال .أ 

خطة الدرس ىو اإلطار إلعداد ادلواد لكل موضوع من ادلوضوعات الدراسية 
يف  وأن خطة الدرس ىي كمية ادلعلومات اليت ينقلها ادلعلم إىل طالبو التعليمية.

ادلادة الدراسية من خالل العام الدراسي، فهي تسجيل ادلضمون التدريس الذي 
يقوم للمتعلم ويصمم ىذه خطة الدرس على مفهوم التسلسل ادلنطقي للمادة 

 .03جانب ادلعلم وىدف ىذا ىو ليتمكن من احلقائق وتدعوا إىل مبادأة أكرب من
ومن وظيفة ادلعلم لتطوير خطة الدرس ىي: ربليل ادلعيار األساسية و  

أىداف التعليم، تصميم ربضَت الدرس، تطوير إسًتاتيجية التعليم و تطوير وسائل 
ء الذاتية، زنّلل ادلعيار من خطوات تصميم خطة الدرس ىي شنالالتعليم.و 

                                                           
09

 1، ص. 1111حسن شحاته، تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق، دارالمصرية اللبانية،  
03

 11م، ص.  1111فوزي طه إبراهيم ورجب أحمد كلزة، المناهج المعاصرة ) منشأة المعارف اسكندر(،  
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األساسية، يعُّت الكفاية األساسية، يالحظ ادلعيار ادلواد، يهتم خربة التعّلم، 
 يصمم مؤشرة جناح التعلم، يعُّت أساس التقييم، يعُّت مصدر التعليم. 

ويف خطة الدرس البد أن تشتمل على رلموعة من العناصر الرئيسية، فمن 
ة بكل التفاصيل البديهي أن تكون خطة الدرس األسبوعية أو اليومية مزدمح

لتوضيح اجلوانب ادلختلف للخطة، وبصفة عامة من العناصر  الدقيقة الالزمة
 : 04الرئيسية خلطة الدرس تشتمل على ما يلي

اإلطار العام لدرس ويقصد بو األبعاد الزمانية و ادلكانية ومستوى الصف  .1
 .الدرس وادلادة الواحدة الدراسية وادلوضوعية

من عناصر خطة الدرس, ألهنا ربقيق عددا من  األىداف التعليمية، وتعد .2
واألنشطة التعليمية يف  الوظائف، فهي تساعد ادلدرس يف ربديد اخلربات

 تنظيم تتابع الذي تدرس بو.
احملتوى، وىو يشتمل على عديد من احلقائق وادلعارف و ادلفاىيم  .3

 والتعميمات وردبا ادلبادئ والقوانُت والنظرايت.
بواسطتها تقدمي احملتوى للمتعلمُت كي زنقق  اليت يكمنطريفة التدريس، ىي  .4

 األىداف ادلنشودة.
األنشطة التعليمية، وىي ليست شيئا اثنواي على ىامش الدرس, إدنا سبثل  .5

 ركنا أساسيا ال يقل يف أذنيتو عن بقية عناصر اخلطة.
ىا يرتبط أساسا ابألىداف، فإنو ال رنوز ار يختاالوسائل التعليمية، ويكون  .6

 للمدرس أن سنتار وسيلة جملرد الزينة.
 

                                                           
04

 111م( ص. 1111) الرياض: مكتبة الرشد،  1حسن جعفر الخليفة، فصول في تدريس اللغة العربية، ط. 
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 ربضَت الدرس .ب 
ربضَت ضَت الدرس. ربزبطيط  زبطيط التعليم بعد خطة الدرس ىي ومن أىم

شرط أساس لنجاح تنفيذ اخلطة ادلعدة، ويعترب اإلعداد عمال مكمال الدرس 
التخطيط يصور خطوات التعليم وإدارة تعليمها لنيل أىداف  ىذاو للتخطيط،  

ربضَت الدرس ىو تطوير من خطة  ىذا. و كما مكتوب يف منهج الدرسالتعليم  
ومن تصميم ربضَت  الدرس اليت رنب على ادلدرس يتمها يف عملية التعليم.

ادلعيار تتكون من احملتوى من اليت تقوم وزيرة الشؤون الًتبية  2113الدرس دبنهج 
ادلادة،خطوات  التعليم، زلتوى ،أىدافادلؤشرات،الكفاءة األساسية، األساسية

 .يمل حىت اآلخر وتصمو التعليم ووسائلها،تصميم أنشطة التعليم من األ
 تنفيذ التعليم (2

ومن تنفيذ التعليم من حيث إدارة الصف ىي عملية التعليم ليحصل التعليم 
 :05النشاط التعليم التايل ذافذ هبلفعال. فينبغي على ادلدرس أن ينا
 شتمل على افتتاح التعليم، إعطاءاألنشطة ت ىذه: االفتتاحأو ل و أنشطة األ .أ 

 .الطالبادلفاىيم و تكوين أحوال التعليم ليجعل روح التعّلم لدي 
شتمل على ادلدرس أن يبلغ أىداف األنشطة ت ىذهليم : عأنشطة ماىية الت .ب 

 طاء مالحظة التعليم.عالتعليم، مواد التعليم ووسائلها، و إ
األنشطة أن ادلدرس يعطي ادلالحظة من  ىذهختتام :اال أوأنشطة األخر  .ج 

زلتوى ادلادة اليت يشرح ادلدرس يف قبلو، ويعطي التدريبات لينظر مفاىيم 
 بعملية التقومي. الطالب
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 مي التعليم تقو  (3

أن ىدف األساسي الذي تسعى عملية التعلم و التعليم إىل ربقيقو، ىو  
وىذه العملية يف الواقع ربتاج إحداث التعلم، أي تغَت ادلرغوب يف السلوك ادلتعلم، 

بصورة مستمرة إىل ازباذ قرارات حول جوانبها، وتقومي ىو عملية اليت تساعدان على 
 . 06ازباذ تلك القرارات

ىو العملية إلصدار أحكام والوصول إىل قرارات حول قيمة خربة من اخلربات.  التقومي
يعترب أن التقومي عملية مستمرة لتوجو مسار العملية التعليمية برمتها,ولذا يكون التقومي 

 : 03وظائف متعدد منها ما يلي
التقومي يوجو جهود الطالب  أثناء التعلم، فالطالب عادة يدرسون ما سيتم  (1

م فيو، بل أهنم يدرسون ابلطريقة اليت تناسب أنواع االختبارات اليت اختبارى
 تعقد ذلم .

 يستخدم التقومي يوجو جهود ادلعلمُت أثناء التدريس، فادلعلم عادة (2
 ختبارات.ات التدريس اليت تناسب مع نوع االإسًتاتيجي

التقومي التقومي لوسيلة فعالة لتقدمي التغذية الراجعة، إذ تشَت الدراسات إىل أن  (3
 يساعد على التعرف على مدى ربقيق األىداف التعليمية.

التقومي الذي يساىم يف ازباذ القرارات الًتبوية كالقبول ابدلدارس، وربديد  (4
وضع الطالب ونوع برانمج الذي سيدرسو ونقل من مرحلة إىل مرحلة كما 

التعليمية، يفيد يف ازباذ القرارات الًتبوية التعليمية دبحتوى ادلناىج ادلواد 
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ويف تقومي التعليم توجد عدة أدناط حبسب  أساليب التدريس و غَتىا.
 وظائفها والتوقيت الذي تستخدم فيو أثناء العملية التعليم، ومن أدناطها :

التعلم، ويطلق عليو أحياان تقرير  التقومي األويل، يتم عادة قبل بداية عملية
 .08احلاجات التعليمية

زندث عدة مرات أثناء عملية التعليم والتعلم. فيمكن التقومي البنائي،  (1
أن رنري عقب انتهاء تدريس مفهوم معُت أو مهارة معينة أو جزء 

 أساسي من ادلقرر.
الشخصي، يهتم ابلتعرف على الطالب الذي يعانون من  التقومي (2

صعوابت دراسية متكررة لتحديد رلال ىذه الصعوابت، وزلاولة 
 الكشف عن أسباهبا.

ومي اخلتامي، أييت عادة يف هناية الربانمج أو العمل التعليمي التق (3
للتعرف على مدى ما ربقق من نتائج، وقد يكون ذالك يف هناية 

 وحدة دراسة، أو مقرر معُت فصل دراسي.
 , ومن أساليب أالساسي يتضمن على توعُت وذنا:ساليبأومن القومي ىناك 

 و االختبار التحرير.اإلختبار الشفهي، 
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 املتعلمتنظيم  .3
احلفاظ على حالة من دوافع ادلتعلمُت و التحفيز يف توليد  على ادلتعلم تنظيمبط ر ي 

دورا نشطا بوعي واالخنراط يف أنشطة التعلم يف الفصول الدراسية . قد يستغرق 
إنشاؤىا من  ادلدرسأو مظاىر شكل أنشطة ، والسلوك ، والغالف اجلوي ينظم 

خالل ربفيز ادلتعلمُت على ادلشاركة بنشاط ادلشاركة يف أنشطة التعلم يف الفصول 
 .الدراسية ابلكامل

ىناك األساليب لدي ادلدرس أذا يكون ادلدير يف رلال إدارة  ومن تنفيذ تنظيم ادلتعلم
 : 19الصف. ومن أساليب ىي

يم ادلتعلم يراقب من أسلوب مراقبة الداخلية : ىذا األسلوب حيث تنفيذ تنظ (1
نفس يف داخل ذا أسلوب أن ادلتعلم البد زنفظ كل داخل نفس ادلتعلم. وهب

 الفصل ليقوم التنظيم عند عملية التعليم ليكون أحوال فصل الدراسة فعالية.
أسلوب مراقبة اخلارجية : ىذا األسلوب زنث ادلدرس على ادلتعلم ليقوم و زنافظ  (2

وأحياان ىذا األسلوب تنظيم الدراسة يف داخل الفصل بتعاون بعضهم بعضا. 
 يقوم ادلدرس ابلقانون  وادلوافقة ابلعقاب الذي سنالف هبا.

لتكوين تنظيم  سلوب التعاون بُت ادلدرس وادلتعلمأسلوب استهالكية : وهبذا األ (3
الفصل. والصور ىذا األسلوب ىناك القانون ادلوافقة بُت ادلدرس وادلتعلم هبدف 

 تنظيم أحوال الفصل.
أن ينتبو ذلا حىت يتعامل إطارىا  درسالصف ىو ينبغي للم ومن خصائص إدارة 

صائص تنظيم ادلتعلم بة من عملية التعليم. ومن أىم اخللتسٌّت لو ربقيق النتائج ادلرغو 
 ىي :
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أن يعمل على تنمية العالقة  ادلدرسالعالقة إلنسانية يعٌت أن من واجب  (1
عض من جهة مع طالبو بعضهم ببو اإلنسانية مع طالبو بشكل سليم من جهة 

 لياء األمور كذلك.أو ُت أنفسهم من جهة الثالثة ومع ادلدرسبُت و أخرى، 
 تعترب هبذهصعوبة تقوشنها : و  طالبالتغَت احلاصل يف السلوك ال صعوبة قياس (2

ذا ما أراد أن يقيس مدى ما حدث من تغَت يف سلوك إ ادلدرسعًتض يصعوبة ال
 .طالبال

ىام أذا و للمعلم : إن الكفاية أمر ضروري  ةلكيالسو  الًتكيز على التأىيل العلمي (3
الصفية، ولذ  دارة ما أراد أي إداري إن ينجح يف عملو ىي أكثر أذنية ابلنسبة إل

خطورة و م علميا بشكل بسالو سلكيا إعدادا  ادلدرسىتمام إبعداد فالبد من اال
  ادلهمة ادللقاة على عاتقو.

 : 91ومن مشكالت اليت سبكن تؤدي يف إدارة الصف من جهة تنظيم ادلتعلم ىي
 شنكن الًتكيز لفًتة طويلة والذي ال نتباهالطالب ادلشتت اال .1
 يهتم بدروسو بوجو عام الطالب ادلهمل الذي ال .2
 احلركة وادلتفاعل حسب ادلوقف ءل البطالطالب الكسو  .3
 الذي يسبب محاسة القلق يف الفصلالطالب ذو احلماسة الزائد و  .4
 الطالب الذي تغلب عليو الروح ادلرح والدعابة .5
 الطالب سيئ التصرف دودنا قصد منو .6
 الطالب متمرد على ادلدرسُت .7
 ابألخرين. ألذىلطالب الشريد الذي رنب إقاع اا .8
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 الصفية دارة وانت مهارات اإلاملك   . ب
كون يأن فال بد ،ىاتنفيذ علىالصف إدارة عن مبادئ  ادلدرسيفهم أن  بعد  
 الصفية. دارة صر اإلاإلتقان ادلهارات ادلختلفة يف عنىا.و  أن اعلى تنفيذ اقادر 

الصفية ما  دارةيف اإل ادلدرسمكوانت ادلهارات أن  (Wiyani, 9103)كما وفقا  
 :90يلي
 
 مقاربة الشخصية ةمهار  .1

الصف،  إدارة  تنظيم يفشيء ضروري والطالب  ادلدرسعالقة محيمة بُت ال
الشخصية اليت  االتصال اجليد  يف مراقبة مهارات ول ادلدرستحقق إذا كان يوشنكن أن 

 ىي :و ، كوينهاكن أن تسب
 الفردية.أو الحتياجات ادلتعلمُت، سواء يف رلموعة  إلىتمام الكبَتعرض ا (1
 األفكار اليت طرحها ادلتعلمُت.عن االستماع بتعاطف  (2
 رنايب على تفكَت ادلتعلمُت.اال االستجابةتقدمي  (3
 ادلتعلمُتو  ادلدرسإقامة عالقة الثقة بُت  (4
 دلساعدة ادلتعلمُت ستعدادالا ادلدرس على يظهر (5
 التفاىم مع ادلتعلمُتمشاعر ادلدرس على  عرض  (6
لة للسيطرة على الوضع حىت يشعر ادلتعلمُت آمن، والكامل من التفاىم و ازل (7

 وتكون قادرة على حل ادلشاكل اليت تواجهها.
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 تنظيم ال ةمهار   .2
  يكون ادلدرسأن دور  التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية،  حينما يف عملية

أنشطة التعليم والتعلم يف البداية حىت  كل من  رصديم و نظّ ي ذيال دير النظامكم
 ما يلي:فييف تنظيم أنشطة التعلم  سادلدر تحق ادلهارة اليت رنب أن يل منالنهاية، و 

 طالبولادلدرس  يتحقق  اليتم يالتعل أىداف يشرح (1
 يف فصل الدراسة التعليم أنشطة يصمم (2
 ينظم أنشطة التعليم لدي طالبو (3
 التعليمسنتم أنشطة الدرس بعملية تقومي  (4

 
 مالتعل   إشراف ةمهار   .3

دون مواجهة اإلحباط،  علمعلى الت أن يساعد ادلتعلم ادلدرسكن شنادلهارة  ىذه 
 إتقان ادلهارات التالية: ادلدرسكان شنكن أن يتحقق إذا   ىذاو 
 ادلتعلمُت. ييكون الدافعية لدلعزيز توفَت الت (1
لطالب إما بشكل ا على ادلدرس إىتمام، وىي األول إلشرافاعملية تطوير  (2

 .يف رلموعاتأو فردي 
أنشطة  ادلساعدة و ادلراقبة يف علىالذي يًتّكز  ادلستمر عملية اإلشرافيقام  (3

  .ميالتعل
ربقيق األىداف ادلختلفة يف و بقوم إشراف الكشفية اليت ركزت على التقييم  (4

 طالبواالستقرار حبيث يتعلم ال تتم من أجل إعداد موجزو  .ميأنشطة التعل
 ا.بعض مبعضه
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 تخطيط وتنفيذ التعلمال ةمهار  . 4
كمدير   ادلدرس على ادلهارات الالزمة لتخطيط وتنفيذ أنشطة التعلم اليت رنب 

 يف الفصل ىي كما يلي:
على ربقيق أىداف  ربفيز ادلتعلميف ربديد أىداف التعلم و  الطالب ساعدي (1

 التعلم.
 يم،لعتخطوات المعايَت النجاح، على تضمن ت اليتم يط أنشطة التعلسنت (2

 م.يوالوقت وظروف التعل
 ادلدرس كادلشرف لطالبويكون   (3

 ان و سيف البحر اجلمرةعثمر وزيأدمحم أربع مهارات أعاله، يرى  إىلابإلضافة  
 :99الصف ىو، ما يلي إدارة يف  ادلدرساليت تصف ادلكوانت األساسية دلهارات 

الفصول  إدارة ادلهارة يف اختيار واستخدام رلموعة متنوعة من األساليب يف  (1
 الدراسية

 ادلهارة يف ترتيب الفصول الدراسية (2
 مهارة ادلتعلمُت يف تعزيز االنضباط (3
 التعليم والتعلم. إىلادلهارة يف خلق مناخ الفصول الدراسية تفضي  (4

 
لة وادلملوكة من قبل معلم إذا ادلهارات والتيارات متكام ىذهأصبح يف الرابع من  

 أريد ذلا أن تصبح الطبقة مدير انجحة
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 الصف إدارةباد  املو األساس ج. 
رنب أن يفهم ادلدرس عند يف عملية  الصف ىناك ادلبادئ اليتإدارة يف مباحث  

 :93دارة الصف ىيتتعلق إبمن ادلبادئ و التعليم, 
 احلميمو اسة احلمّ  .1

ن يشًتك عملية التعليم إذا كان ّمسون أزنو يفرحون  يف ظواىر ادليدان أن الطالب 
يقصد ابحلميم يف عملية . ادلدر الناشط ليقدم ادلواد عند يف تعليم يف الفصل مع طالبو

ما يقصد ابحلماسة ىي أو الرمحة مع الطالب، و لفرح اب ادلدرس سلوك التفاعلالتعليم ىي 
س إذ يكون مدير الفصل البد زنّث ر ادلد ينبغيو ة يف التعليم، اذلمادلدرس على  سلوك

 احلميمو طالبو على سلوك احلّماسة 
 يقدم التحدّ  .2

التحّد  ىذااسة التعّلم و كفاءة ادلدرس أن يقدم التحّد لدي طالبو يكون ترقية يف محّ  
 ىي :و ة لدي طالبو ميلية ادلدرس الذي شنكن ربّد التعلعم  ىذاو يتعلق دبواد التعليمية. 

 كل األسبوعيقدم التقومي دوراي   (1
 يةمواد التعليم مع الظواىر السياقتعلق ي (2
 لدي طالب عند يف التعّلم يعلم مهارة احلياة (3

 
 
 
 ت التعليمو اتف .3
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ت ادلدرس على التعليم مهمة ليبعد الطالب او التعليم يف الفصل، تفو يف عملية التعلم  
ت او أما  من أىداف تفّية. الفعّ يف التعّلم رنعل التعليم غَت ال من ادلّلل, ألن مّلل الطالب

 التعليم ىي:
 الدافعية حنوى على مواد التعليمو الطالب ليتطور الرغبة  الفرصة لدييعطي  (1
 السلوك اإلجايب لدي الطالب عند يف عملية التعليم تكوين (2
 ادلهارةأو مرحلة الكفاءة أو يعطي الفرصة لدي الطالب لتعّلم بطبقة  (3

 
 ادلرونة .4

 طريقة التعليم سلوك ادلدرس على ادلرونة ليغَّت  الصف ىي إدارة يقصد ادلرونة يف  
 اذلدف لتكومي بيئة التعليمة الفعالية. ىذاو  ادلناسبة  حباجة الطالب

رس ال ادلرونة تتعلق مع الطريقة التعليم اليت يستخدم ادلدرس يف الفصل. إذا كان ادلد ىذا
 دللل يف التعلم.شنلك صفة ادلرونة يف استخدام طرق التعليم فيكون طالبو ا

 
 اإلجايب ألحوالا علىأتكيد  .5

يب التعليم زنّث ادلدرس على تكوين أحوال اإلجا على أتديب الطالب يف عملية 
ىتمام السليّب. يقصد بتأكيد على األحوال ز االالطالب على تركي  ليبتعدأو ليحذر  ىذاو 

 التأكيد يقدم ادلدرس ىذااإلجايب يعٍت أتكيد ادلدرس على سلوك الطالب اإلجايب. و 
 سلوك الطالب يف عملية التعليم. وادلؤثرة اإلجايب حن يعطيل

 
 نضباطتكوين اال .6
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نضباط يف نفسو حىت الصف ىي يكون الطالب أن ينفذ اال إدارة األىداف من  
ادلدرس ليشّجع  طالبو  على ومناج التعليم ادلمتع لدي الطالب يف الفصل. لذا يرجرنعل 

ن سنلق أخالق فذ الطالب ىي أاالنضباط الذي ينو نضباط على نفسو. لتنفيذ اال
 يبتعد أخالق ادلمدودة.و  احملمودة

 
 صفالإدارة دالل امل . د

الصف واحلفاظ على النظام داخلو، نذكر منها ما  إدارةمداخل  درسونسيستخدم ادل
 :94يلي
 التسلطي مدخل .0

أبهنا رلموعة من األنشطة اليت بواسطتها  صفال إدارة ادلدخل  ىذاويعّرف 
وسيلتو يف ذلك التأديب، النظام يف الفصل وزنافظ عليو أيضا، و  ادلدرسزنقق 

ادلدخل يكون ادلدرس مدير الصف لو  ىذايف و  .ديد، والتخويفوالتهوالعقاب،
سلوكهم عند يف عملية التعليم و حوال ا دور ادلشرف لطالبو الذي يرّكب أذنو دوران 

 الثاين أن ادلدرس يكون ادلراقب حنوى طالبو. دورو يف الفصل. 
 مدخل التهديد .9

روراي وال يستطيع ادلدر أن ف الفصل ضادلدخل إذا كان موق ىذا يعترب ادلدرس
 ىذاادلدخل ال يستخدم ادلدرس  ىذاو حوال طالبو عند يف عملية التعليم. يسطر أ

ادلدخل  ىذان يستخدم يستخدم ادلدخل األخر. وال ينبغي ادلدرس أادلدخل قبل أن 
 اي.الّ ضرور إ
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EuisKarwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, p. 16-11  
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 مدخل التسامح .3
بواسطتها أن  ادلدرسالصف أبهنا رلموعة من األنشطة اليت يستطيع إدارة يعّرف 

من احلرية  واجل ىذاإن  ادلدرسأقصى حد ممكن. ويرى  إىليزيد من حرية الطالب 
الطبيعي لطالبو، وزنقق أيضا  والفوضى أحياان( زنقق النم إىل)الذي قد يؤدي 

سطوا لتنظيم أو ادلدخل أن دور ادلدرس يف الفصل يكون نفوذا  ىذاو أىداف الدرس.
 95.الطالب

 الوصفة دخل مم .4
بتنظيم نظام  أن يسطر ه ادلدرس إذا كان الفصلذباادلدخل أبن ا ىذاف رّ يع  
عقاب إذا منهم  النظام رند ىذايف  ومعا. طالبوو يوافق ادلدرس و صل اليت يصنف الف

 سنالفو.
 مدخل التعليم .5

ادلدخل أبن التعليم اجليد يستبق وجود ادلشكلة من لدي الطالب يف  ىذايعترب   
يسلك مدرس التدريس ليستبق أو  ادلدخل زنّث على ادلدرس يكون ذاهبو , الفصل

 ليمنع السلوك ادلتعلم عَت جيد عند يف عملية التعليم يف الفصل. أو 
 يةالسلوك غيَتت .6

كي ينمي   ادلدرسالصف أبهنا رلموعة من األنشطة اليت يستخدمها إدارة وعّرف 
وسيلتو يف ذلك و السلوك ادلرغوب لدى الطالب واستبعاد السلوك غَت ادلرغوب فيو، 

ن ادلدخل يعّرف أ ىذاو اللفظي وغَت اللفظي.ىي استخدام أنواع التعزيز ادلختلفة، 
 يبدل سلوك ادلتعلم يف الفصل.  العملية
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 Novan ardy Wiyani, Manajemen Kelas،Teori dan Aplikasi,(Jogjakarta : Ar-Ruz Media) 

p.012 
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 االجتماعي ومدخل اجل .3
بواسطتها أن  ادلدرسالفصل أبهنا رلموعة من األنشطة اليت يستطيع إدارة يعّرف 

ينمي عالقات إنسانية جيدة، وسنلق جوا اجتماعيا انفعاليا إرنابيا داخل الفصل، 
ووسيلتو يف ذلك ىي تكوين عالقات صحيحة بينو وبُت الطالب، وبُت الطالب 

 وبعضهم بعضا.
 مدخل عمليات اجلماعة .8

أن  بواسطتها ادلدرسالفصل أبهنا رلموعة من األنشطة اليت يستطيع  إدارةيعّرف 
يوجد تنظيما اجتماعيا فعاال داخل الفصل، وأن زنافظ على استمراره. ووسيلتو يف 

رلموعات تتوافر فيها شروط  إىلين بتقسيم طالب و اذلك ىي استخدم التعلم التع
 معينة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليم اللغة العربية : املبحث الثاين
 مفهوم التعليم . أ
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األداة و التسهيل, و ادلادة, و نسان, و العناصر اليت تضمن من اإليعرف التعليم أبن 
ادلراد ابإلنسان ىي ادلدرس, و 26ثر بينها لتحقيق األىداف التعليمية.اليت تؤ  اإلجراءو 

ادلراد و . الطباشرو السبورة, و ف. أما ادلراد ابدلادة ىي الكتب, ائالوظو الطالب, 
 .سًتاتيجيةوإالطريقة  وادلراد ابإلجراء ىو ادلخترب. و الفصل, ادلكتبة,  وابلتسهيل ى

جراء تطبقي يستخدم ما كشف عنو إ ووقال القاين الذي نقلو سالمة أن التعليم ى 
تربوية داخل الفصل الدراسي يف مجيع الوسائط و علم التعلم يف مواقف التعليمية 

تعريف و ا التعريف قد حدد ميدان التعليم يف الفصل الدراسي,  ىذاو 27التعليمية.
تصمم دلساعدة و كل أنشطة اليت زبطط  وسجل ىالتعليم بشكل عام قد أشاره 

التعريف التعليم أن تعليم اللغة العربية  ىذافانطالقا من  28ادلتعلم  لتعلم الشيء جيد.
التعليم ادلتعلم  يف حجرة التعليم لتحقيق األىداف و ل ماألنشطة اليت قام بو ادلع وى

 .اللغة العربية ادلرجوة
 

 مهاراهتاو اللغة العربية  .ب 
غَت صويت( أو ة ىي أداء لغوي )صويت ادلهار و ات. ادلهار غة العربية ىناك الل 

يتميز ابلسرعة، والدقة، والكفاءة، والفهم، ومراعاة القواعد اللغوية ادلنطوقة 
عالم أبهّنا سلوك يتصف ابلتكرار، ويتكون من  وعرفها رجاء دمحم أب29وادلكتوبة.

                                                           
26

Hamalik, Kurukulum dan pembelajaran, (Jakarta :Bumi Aksara,9113) p. 53 . 
 15ه( ص.  1424اخلارجي, ) الرايض : دار تصميم التدريس.عبد احلافظ دمحم سالمة, 27
 25( ص. 1984) القاىرة : عامل الكتب. اإلدارة  التعليمية.دمحم منَت مرسي, 28
8( ص. 1992، )الرايض : دار ادلسلم للمنشر والتوزيع، ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمود عليان،16  
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وعرفها أمحد زكي صاحل 31اثبتة نسبيا.سلسلة من األعمال اليت يتم أداؤىا بطريقة 
 31أبهّنا السهولة والدقة يف إجراء عمل من األعمال.

 الستماعا. 1

 إىلمسموع مثل االستماع  شيء إىلاالنتباه أو فهم الكالم,  وستماع ىاال
عملية  وحاسة وآلتو األذن, منو السماع وى ومتحدث, خبالف السمع الذي ى
أو إعمال الذىن  إىلزنتاج  سالمة األذن, والفسيولوجية يتوقف حدوثها على 

 32نتباه دلصدر الصوت.اال
النوع  ىذااألذن بقصد وانتباه، و  إىلاستقبال الصوت ووصولو  وستماع ىاال    

حدى عملييت االتصال بُت الناس إ وادلستخدم يف احلياة والتعليم فه وى
ادلستمع اىتماما أعقد من ذلك، إنو عملية يعطي فيها  وستماع ىاالو 33مجيعا.

 34خاصا وانتباىا مقصودا دلا تتلقاه أذنو من أصوات.
 
 
 

 الكالم. 2

                                                           
  241( ص. 1978: دار القلم،  )الكويت ، علم النفس الًتبوي،رجاء دمحم أبوعالم17
22( ص. 1979، )القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، ، علم النفس الًتبويأمحد زكي صاحل18  
  75( ص. 2114, )ليبان: الدار ادلصرية اللبنانية, تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة, 19
49ص.  ،ماىيتها وطرائق تدريسها، ادلهارات اللغوية أمحد فؤاد زلمود عليان21  
الوسائل، )اخلرطوم: الدار العادلية للنشر والتوزيع،  -األساليب -عمر الصديق عبدهلل، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطرق21

64( ص 2118  
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ادلعٌت  وعند ادلتكلمُت ىو الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، 
اجلملة ادلفيدة معٌت اتما مكتفيا  والكالم ى35القائم ابلنفس الذي يعرب عنو أبلفاظ.

 36بنفسو.

 ةالقراء. 3

عملية يراد هبا إرناد الصلة بُت لغة الكالم  اىيم، القراءة ىيالعليم إبر قال عبد 
، ادلعاين ىذهية، وتتألف لغة الكالم من ادلعاين واأللفاظ اليت تؤدى والرموز الكتاب
يؤديو والرمز  واأللفاظ الذي ن عناصر القراءة ىي ادلعٌت الذىٍتأ ىذاويفهم من 

مفهوم معقد يقوم على أهنا  إىلالقراءة ىي عملية ميكانيكية بسيطة . 37ادلكتوب
القراءة ىي عملية  38نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها.

انفعالية دافعة تشمل تفسَت الرموز والرسوم اليت يتلقاىا القارئ عن طريق 
ذلك استعمال ، وكيف القراءة الفصحى الطالبالقراءة ىي اليت سبلكها 39عينيو.
 العربية ابدلخارجاحلروف  القراءة اللغة العربية، ومهارهتم ذكروا والصرف يف والنح

 لقراءة.الصحيحة، ومهارهتم يف فهم مادة 
  أنواع القراءة

 

 مراحل التعليم ادلختلفة تقتصر على نوعُت: وأنواع القراءة اليت تعريفها ادلدارس يف
                                                           

86، ص ، ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمود عليان22  
  12( ص 2111)لبنان: دار الكتب العلمية،  امع الدروس العربية،جمصطفى الغالييٍت، 23
 ۵7(، ص.۹۱87)لبنان: دار ادلعارف، يف طرق التدريس ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربية، عبد العليم إبراىيم، 24
121أمحد فؤاد زلمود عليان، ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها، ص. 25  
115( ص.2114, )ليبان: الدار ادلصرية اللبنانية, تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة, 26    
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 القراءة الصامتة (1

يتحرك  ، فالر الصويتيستخدم فيها اجله ال ىي القراءة االستيعابية اجلونية اليت 
تنقل ادلادة  صرة اليتن طريق العُت البل تتم عاللسان، وال ينبس الفم ببنت شفة، ب

 .41واألفكار الدماغ، حيث تستوعب ادلعاين إىلة ادلخطوط

قارئ دلدلوالهتا ت، وإدراك اليظهر فيها انتقال العُت فوق الكلما القراءة الصامتة ىي
ذنس  سرية ليس فيهل صوت وال إذا فهيألجابك، و  معٌت قراءة سألتو يف وحبيث ل

 .41شفةأو ربريك لسان  وال
تعارف السابقة القراءة الصامتة ىي القراءة اليت زنصل فيها القارئ على من 

ادلنطوقة ودون ربريك ز ستعانة ابلرمو فكار من الرموز ادلكتوبة دون االواأل ادلعاين
ئها ولذلك تسمى "القراءة داأ والعقل ذنا العنصران الفاعالن يف البصر الشفتُت أي

ادلفهوم تعفى القارئ من االنشغال ينطق الكالم وتوجو  ىذاطار إ البصرية" وىى يف
 فهم ما يقرأ. إىلتمامو ىجل ا

 القراءة الظهرية (2

عند اإلنسان،  واسطة اجلهاز الصويتهرىا بجب يلالقراءة الربانية الواعية إ يى 
تستعمل على ما  القراءة اليت يهرية ىالظ القراءة.42ىخر فنسمعها ونسمعها األ

عقل  إىلالرموز الكتابية وإدراك  ة، من تعريف بصريتطلب ة القراءة الصامت
، بنطق  ينادلدلوالت وادلعا ىذهعن  يدلدلوالهتا ومعانيها، وتزيد عليها التعبَت الشفو 

 .43هرية أصعب من القراءة الصامتةاجلهر هبا وبذلك كانت القراءة الظالكلمات و 
                                                           

 ۱۹(، ص. ۹۱۹۵) لبنان: دار النفائس،  خصائص العربية وطرائق تدريسها,معروف,  دانيف زلمو 27
 ۵۹ (, ص.۹۱۱۱)ابندونج: ادليزان، تعليم الفقو االجتماعي واجتماع البيئة احلياة، على يفي، 28
 ۱۹، ص. نفس ادلرجع29
 ۵7(, ص. ۰۹1۱)الرايض: حقوق الطبع زلفوظة، طرائق تعليم اللغة العربية، دمحم إبراىيم احلطيب، 31
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 الكتابة  .ج 

بواسطتها شنكن للتلميذ أن يعرب  ة ىي وسيلة من وسائل االتصال اليتالكتاب
من مفهومات ومشاعر,  يةداليقف على أفكاره غَته, وأن يربز معن أفكاره, وأن ي

الكتابة ىي أداء منظم وزلكم يعرب .44ووقائعد تسجيلو من حوادث يؤ  ويسجل ما
بو اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسو، وتكون دليال على وجهة نظره، 

الكتابة ىي عملية ضرورية للحياة العصرية سواء 45وسببا يف حكم الناس عليو.
 46ابلنسبة للفرد أم ابلنسبة للمجتمع.

ادلدرس اليت ربدث  موعة حركةاذبية التعليم تعٌت رلسًت ويرى البعض أن إ
ىداف التعليمية للموقف متسلسل داخل الصف، هبدف ربقيق أو بشكل منتظم 

تتابع ليها على أهنا التعليم النظر إ سًتاتيجيةالتحديد إل ىذا مما يوضحو التدريسية. 
 .43تنسجم معا لتحقيق أىداف ادلوقف التعليمو تتكامل  معُت من طرائق التعليم اليت

 

                                                           
  315( ص. 2114, )ليبان: الدار ادلصرية اللبنانية, تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتة, 19    
  156،ص. ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد زلمود عليان،  21     
، )اخلرطوم: الدار العادلية للنشر والتوزيع، الوسائل -األساليب -، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطرقعمر الصديق عبدهلل21     

112( ص2118  
 183( ص.2111الدويل  ) الرايض: دار النشر 2، ط.لتدريس واعداد ادلدرسيس عبد الرمحن قنديل، ا47
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

  منهجهو مدخل البحث  .أ 
منهج  وى و منهج الوصفو مدخل الكيفي تستخدم الباحثة ىذا البحث يف 

دراسة الظاىرة  يعتمد علىو الفهم واألعماق ذلا. و ظواىر الًتكز على وصف ي الذي
( Moleong) د موليونخقد أك  و يف ظروفها الطبيعة ابعتبارىا مصدرا مباشرا للبياانت. 

وال يف حوصف الظواىر فهم األ بحث الذي يهدف إىلال وأن حبث الكيفي ى
ذلك,  والدافعية. حنو كميل مثل السلوك. والطبيعة,و ميدان البحث بشكل عميق 

 .1دراسة الظاىرة يف ظروفها الطبيعية ابلطريقة العادلية ويعتمد على
. تعرف نوع من  أنواع منهج الوصف  اىذو دراسة احلالة  تستخدم الباحثةو 

دراسة احلالة أهنا منهجا لتنسيق وحتليل ادلعلومات اليت يتم مجعها عن الفرد وعن 
ىي عبارة عن حتليل دقيق للموقف العام للفرد وبيان و البيئة اليت يعيش فيها، أ

األسباب اليت دعت إىل الدراسة كأن تكون لديو مشكلة عاجلة والبحث عن 
يل لحدوث ادلشكلة ومن حيث القيام بتحت إىل اداألأسباب عدم التكيف اليت 

ادلعلومات عن الفرد والبيئة. ودراسة احلالة دراسة مظهر ما من مظاىر السلوك 
بياانت كيفية وصفية الض العمق واخلربة الذاتية للفرد ويتم ذلك عن طريق مجع ببع

تستخدم دراسة  .2كليهما معاو تفصيلية عن الشخص ابستخدام ادلقابلة وادلالحظة أ
احلالة كوسيلة جلمع البياانت وادلعلومات يف دراسة وصفية، ويعد منهج دراسة احلالة 

الوحدات االجتماعية بصفتها  مام بدراسةمنهجيا متميزا يقوم على أساس االىت
                                                           

1
Lexi J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung: PT.RemajaRosdaKarya,cet.7 ,2007) p.6 

 232( ص 2002. )عمان: مكتبة اجملتمع العريب. . البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفساثئر أمحد غباري2
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ي أن منهج ء الذي حيتويها، أالكلية مث النظر إىل اجلزيئات من حيث عالقتها بكا
 ية.من البحث ادلتعمق يف فردية وحدة اجتماعدراسة احلالة نوعا 

الشاملة و البياانت الكاملة  ىالباحثة حلصول عل بطريقة ىذا ادلدخل تنبغي علىو 
 لربانمج اخلاص تعليم اللغة العربية الصف إدارةعلى  درسادل إسًتاتيجيةفيما تتعلق  

الوصف  على تنبغي الباحثةو اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج  الثانويةابدلدرسة 
 ذا البياانت بشكل عميق.التقومي هبو التحليل و 

   
 ةحثاحضور الب .ب 

جلمع  أداةيعٍت أن الباحثة تشكل  داةبوصف األ يعالبحث النو  يف الباحثة
مجع البياانت  أداةأن يف البحث الكيفي " بياانت البحث. كما قال سوغييونو:

ىذا من ادلواصفات و حضور الباحثة يف ميدان البحث البد منو. 3الباحث ذاتو".
ىي اليت جتمع البياانت نفسها و البحث ادلهمة  أداةالباحثة ىي و البحث الكيفي. 

تصمم البحث, اختيار مكان تستنتج نتيجة البحث ىي : و عرضها و ختفيضها و 
ميدان  عداد أدوات البحث, دخول إىلبحث, إعداد الرسالة اإلذن للالبحث  إ
 حتليل البياانت.و جراء مجيع البياانت البحث, إ

اىتمام آبداب السلوك, ألن و عة باحثة يف ميدان البحث البد من ادلرو وجودة ال
رلتمعا.  وفرقة أ وما ىي منفردا أبياانت ستتعامل مع الناس, أيع الالباحثة يف مج

 ميدان البحث معرفة جيدة.و ولذلك تنبغي على الباحثة أن تعرف أحوال 
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 ميدان البحث .ج 
اإلسالمية احلكومية  الثانويةادلدرسة خذت الباحثة من ميدان البحث يعٌت أ 

ادلدرسة ىذه و . الفصل العاشراألوىل ماالنج يف فصل اخلاص لتعليم اللغة العربية يف 
و لووق وار  تقع ىذه ادلدرسة يف الشارع تلوجومسو .  حد من ادلدرسة يف ماالنجأ

  جاوى الشرقية. ماالنج
تركيزا  تعليم اللغة العربية ل تقوم برانمج اخلاصألن ىذه ادلدرسة خذت الباحثة أ 

تارت الباحثة يف ىذه الربانمج لو اخو . رغبة الطالب يف تعل م اللغة العربيةترقية على 
 ة الشؤونر اوز  تقامالربانمج  . أما منهج التعليم يف ىذاطالبالو خصائص التعليم 

يدرس  طالب الذيكذلك خصائص من ىذه الربانمج ىي من الو , الًتبية والثقافة
معهد ون يف بعضهم يسكو  .تلفة يف تلك ادلدرسةادلخ قسم الدراسةفيو من ال

 ادلختلفة. طالبال أن مهارة, وىذا فيها ال يسكون بعضهمو ادلدرسة 
 

 درهاامصو البياانت  .د 
البياانت ىي أقدم ما حيوي مادة موضوع ما، وىي الواثئق والدراسات األوىل 
عنو، وتشمل ادلخطوطات القيمة اليت مل يسبق نشرىا والواثئق ومذكرات القادة 

واخلطاابت اخلاصة واليوميات والساسة وحيثيات احلكم ادلسببة لألحكام القضائية 
والدراسات الشخصية لألمكنة واللوحات التارخيية والكتب اليت يكون مؤلفوىا 

 4حصائيات.الفًتة اليت ىي موضوع البحث واإل شاىدوا
 توي على :حتالبياانت اليت ستبحث الباحثة يف ىذه الرسالة  
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 نشأهتاو ادلدرسة حوال البياانت عن أ .2
 برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربيةتنظيم غرفة الفصل يف البياانت عن  .2
 برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربيةتنظيم التعليم يف البياانت عن  .3
 برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربيةتنظيم ادلتعلم يف البياانت عن  .4

ن مصادر البياانت يف ادلدخل النوعي صغَت وغَت متمثلة، وكانت العينة أو 
هبا حتقيق غرضو، وعينة كرة الثلج  ةقوم الباحثتالعينة العقدية حيث  افيه ستخدمةادل

ىدفا ألن تكون ادلصادر الغَتة غَت الكاملة يف عملية البحث تصبح كبَتة حىت 
تكون كاملة وشاملة فيها، وإىل جانب ذلك كانت مصادر البياانت يف ىذا ادلدخل 

 تزدىر مدى عملية البحث.
 Sumber)ادلصادر األساسي ةون من البياانت تتك  يف ىذا البحث مصادر 

Primer) الثانويةو(Sumber Sekunder) .ادلصادر األساسي ة فأم ا(Sumber Primer) فهي
فهي مصادر  الثانويةوردت إىل الباحثة مباشرة. وأم ا ادلصادر  مصادر البياانت اليت

 5ابلوثيقة. ووردت إىل الباحثة غَت مباشرة أي ابلشخص األخر أ البياانت اليت
 الباحثة فهي كثَتة، منها:  إليهاوأما ادلصادر اليت ترجع 

 التعليمية خاصة منهج منهجحوال ادلدرسة و أ لنيل البياانت عن نهجيةئيس ادلر  .2
 تعليم اللغة العربية

لنيل البياانت عن منهج التعليم برانمج اخلاص  رئيس قسم تعليم اللغة العربية .2
 لتعليم اللغة العربية

اخلاص برانمج يف الصف  إدارةتنفيذ  لنيل البياانت عن كيف اللغة العربية مدرس .3
 تنظيم الفصل، تنظيم التعليم، وتنظيم ادلتعلم.من  تعليم اللغة العربية
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ج برانمالفصل  يف طالبالحوال أ طالب لنيل البياانت ليعرف كيفبعض ال .4
 م اللغة العربية.يتعلاخلاص 

 
 مجع البياانت أسلوب .ه 

اخلطوة ادلناسبة يف البحث، ألن األىداف األوىل  ومجع البياانت ى أسلوب
مجع البياانت  أسلوبمن ىذا البحث لنيل البياانت. إذا كان الباحث ال يعرف 

 6ياانت احملددة.بفال جيد الباحث البياانت اليت تتوفر معيار ال
ىي و ىي الباحثة نفسها, مجع البياانت ذلذا البحث كما  أسلوبىناك من 

تستنتج نتيجة البحث, وتستخدم الباحثة و عرضها, و ختفيضها و اليت جتمع البياانت 
 دليل ادلقابلة, والواثئقية دلساعدة يف مجع البياانت.و دليل ادلالحظة. 

 ادلالحظة .2
اسي، يف أكثر من ىدف در  كن استخدامهاأتخذ ادلالحظة أشكاال عديدة دت

ما، الوصول إىل رى يف موقف ومعرفة ما جت صلفهي تستخدم عادة لتوضيح ما حت
مكمل وداعم جلمع  أسلوبكن استخدام ادلالحظة كفرضية لتفسَت ما جتري، ودت

 ادلعلومات اليت مت مجعها بوسائل أخرى، ولتفًتض أننا بدلنا جهدا يف دراسة معينة
إجراء ادلقابالت عندىا فإن دور ادلالحظة يكون توثيق  جلمع ادلعومات من خال

ادلالحظة يف  أسلوبالرسائل "غَت اللفظية" يف ىذه ادلقابالت، كما ديكن استخدام 
دراسة احلالة من خالل وسائل متعددة مثل حتليل الواثئق وعندىا ادلعلومات يف 

 .7ادلالحظة مكملة أسلوب
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الصف يف  إدارةحوال الظواىر تنفيذ ادلالحظة لتعرف كيف أ تستخدم الباحثة
حوال الفصل الدراسية ادلالحظتان مها: ادلالحظة عن أ اللغة العربية فيهاج برانم

كن ادلالحظة من الفصل الدراسية ىي دت عند عملية التعليم . ونتائج تعليميةحوال الأو 
 ، تنظيم أحوال الفصل, وتنظيم مكانالباحثة أن تعرف كيف تنظيم أدوات الفصل

ن ماليت تتعلق من تنظيم غرفة الفصل اجليد. وأما نتائج  موقف أمكاهناو  أو اجللوس
لربانمج  تنظيم التعليم كن الباحثة أن تعرف كيفة عملية التعليم ىي دتمالحظ

 ىذه العمليةو تقومي عند يف تعليمو و من جهة ختطيط، تنفيذ  اخلاص تعليم اللغة العربية
انت التحليل البي واحملتجة لتصنيف أ الباحثة البياانتستعرف ىده ادلالحظة من .و 

يف و  غَت الفعال. تستخدم الباحثة ىي ادلالحظة ابدلشاركةاليت  ادلالحظة و ادلستقبل. 
 احملتجة.انت  ىذه ادلالحظة للحصول البيا

 

 ادلقابلة .2
ة جلمع البياانت الالزمة للبحث، وديكن تعريف ادلقابلة أبهنا ادأتعد ادلقابلة 

شخص القائم ابدلقابلة أن الاول فيو ادلواجهة حتتفاعل لفظي يتم عن طريق موقف 
أشخاص آخرين واحلصول  وأ معتقدات شخص آخر وأ  آراء ويستشَت معلومات أ

 .8على بعض البياانت ادلوضعية
ىذه ادلقابلة توجو و العميقة. ادلقابلة غَت ادلركبة و و دلركبة تقوم الباحثة ادلقابلة ا

برانمج اخلاص تعليم اللغة العربية  يف  الصف إدارة تنفيذ  دلعرفة على درسلدي ادل
تنظيم مواد و تنظيم الفصل، تنظيم ادلتعلم، تنظيم الوقت من جهة  تعليم اللغة العربية

تساعد الباحثة للحصول على البياانت ىذه ادلقابلة بصفة الطبيعة اليت و .ليمعالت
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الصف  إدارةادلستخدمة على مدرس اللغة العربية يف  إسًتاتيجيةالعميقة اليت تتعلق 
 لربانمج اخلاص تعليم اللغة العربية.

 الواثئق .3
صحف، لتدل على مواد مثل:صور، أفالم،ال استخدمت كلمة "وثيقة"

ء أخرى جديرة بذكي أشيا و، أالطبيعيةفكرات، سجل احلالة ادلرسائل،الت،ذكراادل
مصدر  إضافية إلجراء دراسة احلالة واليتديكن استخدمها كمعلومات  واليت

ئق  أن إىل الواثو  ادلقابلة، يلتفت الباحثون النوعي ومعلوماهتا الرئيسي ادلالحظة أ
 .9كمصدر أويل للمعلومات

 جةعلى البياانت احملتإكمال للحصول اليت دتكنو  ة الواثئقادتستخدم الباحثة أ
سجل احلالة و فكرات ادلرسائل، الذكرات، ادلصحف،الصور،الىي الواثئق من شكل 

تعليم لالصف لربانمج اخلاص  إدارة فيما تتعلق من عملية التعليم على  الطبية اليت
من خارج عملية و أ من تنظيم الفصل, تنظيم التعليم و تنظيم ادلتعلم اللغة العربية

على ما  تلك الواثئقو غَتىا. و ادلدرسة التعليم مثل الواثئق اليت تتعلق من نبذة اتريخ 
 يلي:

 
 تطويرىاو ا نشأهتو حوال ادلدرسة أ .أ 
 اخلطط الدراسيةو  منهج ادلقرر يف الربانمج لربانمج اخلاص تعليم اللغة العربية .ب 
 أولياء الفصولو قائمة أمساء ادلدرسون,  .ج 
 عملية البحث يف ادليدانو الصور اليت تتعلق بعملية التعليم  .د 
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 حتليل البياانت أسلوب .و 

عملية البحث والتصنيف منهجيا من البياانت اليت مت  وحتليل البياانت ى
مجعها من ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق حىت يسه ل للفهم ونتائجها تكون األخبار إىل 

 20اآلخر.
ُكتب   Miles dan Hubermanادلستخدم للباحثة ابلنموذج  حتليل البياانت

خًت يف كتابو طريقة عملية يف حبث الكيفي الوصفي يعٍت وموذج لتحليل جارا دلا
Flow Model Analysis يراه ىناك أربعة أنشاطات يف حتليل البياانت : األول، مجع .

والرابع استنتاج البياانت، والثاين ختفيض البياانت، والثالث عرض البياانت، 
 11البياانت.

 مجع البياانت .2
جة وتستخدم ياانت للوصول إىل البياانت احملتتاج الباحثة إىل طريقة مجع البحت

الحظة، ادلقابلة والواثئقية. تقوم الباحثة على مجع ىي ادلو  بعض الطرق العملية
 البياانت من نتائج ادلالحظة، ادلقابلة والواثئق الدراسية.

 تفيض البياانخت .2
نة البياانت احلس وىتمام حنتركيز االو ختيار يعترب ختفيض البياانت كعملية اال

الظاىرة من التسجيالت ادلكتوبة يف ميدان البحث، فهذه العملية تتوقع مستمرا 
ملية تعليم كتشاف عالبحث. فهذا العمل يركز الباحثة اىتمامو إىل ا  طوال عملية
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 مجع البياانت

ختفيض البياانت 
 استنتاج البياانت البياانت

اخلاص تعليم لربانمج  الصف إدارة ادلدرس على  إسًتاتيجيةاللغة العربية خاصة ف
 .اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج الثانويةيف ادلدرسة  اللغة العربية

 عرض البياانت .3
ت يف جدول الًتتيب البياانو ، التنظيم يعترب عرض البياانت كعملية التصنيف

لة ادلعينة يالفصو ىل الفكرة تفريقها إو ختصار مجع البياانت اخلاص، وكذلك عملية اال
 اىل ادلوضوع ادلقصودة يف البحث.و أ
 التحقيقو ستنتاج اال .4

 سلوبالتحقيق. يف ىذا األو ستنتاج من حتليل البياانت ىي اال رابعال سلوباأل
حتليلها و النظرية. فجمع البياانت و  اىر الواقعيتعقد عملية التحقيق  بُت الظو 
 عملية البحث. لابحلقيقة جترابن يف وقت واحد طوا

 
 هربمان يف حتليل البياانت مليس و منوذج

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 عرض البياانت
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 صحة البياانت حتقيقز. 
وادلوضوعية.  قو ث الكيفي تقام ابدلصداق وادلوثالبياانت يف البح حتقيق صحة

ستحقاق البحث ادلعتمد. ادلصطلحات ادلذكورة اىذه ادلصطلحات هتدف لتعليل 
تلك ادلصطلحات ستفصل الباحثة   22ىي اخلالصة من خطوات صحة البياانت.

 كما يلي:
 Credibilityادلصداقية  .1

األوىل يف ىذا البحث وذلا دور يف تعيُت وحتكم البياانت  داةالباحثة كاأل
ومصادرىا واخلالصة واألشياء اآلخر ادلهمة اليت دتكن للظن. ليعرض الظن ال بد 

 للبياانت ألن جترب صدقها.
لتحصيل ادلصداقية يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة النموذج ادلثلثات 

صحة البياانت من ادلصادر  لوبأس والبياانت. النموذج ادلثلثات البياانت ى
وحتتوي ذلك النموذج على  ادلصدر  23ادلختلفة ابستخدام أنواع الطريقة والوقت.

والنظرية والباحث والطريقة. ولكن ختتار الباحثة النموذجُت احدمها، ادلصدر مبقارنة 
نتائج ادلالحظة وادلقابلة، ومقارنة ما يقال ادلخرب أمام العامة واخلاصة. واآلخر 
الطريقة إبقامة ادلناسبة بُت نتائج ادلالحظة وحتليل الواثئق وادلقابلة العميقة ابدلخرب 

 ادلشاركة. وأ
 Dependability ادلوثوق .2

يعترب البحث الثبات إذا كان الباحث يعد  عملية البحث. استخدمت الباحثة 
باق ادلوثوق الستالبحث من انحية العملية. تستخدم  أسلوبلتقييم جودة  ادلوثوق
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ات يف تصور ختطيط البحث ومجع البياانت وأتويل البياانت وتقرير ئوقوع اخلطي
نتائج البحث حىت مجيعها ديكن تربيرىا علميا. لذلك حيتاج ادلراقب كادلستشار 

ادلاجستَت  منَت العابدين الدكتورمشرف البحث:  ويف ىذا البحث. وىادلعتمد 
 ادلاجستَت.  سيف الدين حلمي الدكتورو 

 Confirmabilityادلوضوعية  .3
البحث يعترب ادلوضوعية إذا كانت نتائج البحث موافقا للمجتمع. ولذا، حتتاج 

البياانت موضوعية أم ال. ىذا احلال يتعلق حصول الباحثة ادلوضوعية دلعرفة ىل 
تكامل البياانت اآلخر على ىذا البحث. لتعيُت موضوعية و مبوافقة األشخاص 

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج دلخربين يف ادلدرسةالبياانت الباحثة اب
 نل ادلالحظة يف ميدالفحص صحة البياانت بطوا  ىذا البحثتقوم الباحثة يفو 

التثليثي و ية, نكالذي التك وثي ىتقوم الباحثة تستخدم طريقة التثلالبحث. وكذلك 
, ستستخدم الباحثة هبذا الطريقة ألن ىذا الطريقة تقارن الباحثة النتيجة من قةريالط

أما التثليثي ادلصدري تقارن الباحثة البياانت اليت و . يةالواثئقو ادلالحظة و ادلقابلة 
يف كتابو  ونو سوجيكما ذكر حالة معينة.و درىا يف وقت وعُت احصل عليها من مص

ل ادلالحظة، ترقية اجلهد يف ىي : طواعن طريقة فحص البياانت للبحث الكيف 
تبُت البياانت  و البحث، التثليثي، استخدام اآللة مساعدة البحث، حتليل السلبية

 .14إىل ادلخرب
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها
 ثالثةمناقشتها و فيو تبُت الباحثة و  الفصل عرض البياانت،التحليل ىذايتناول  

مية اكحوومية األوى مباحث. املباحث األول عن حملة اترخيية من املدرسة الثانوية اإلسال
برانمج اخلاص إدارة الصف يف  عن نتائج البحث و املباحث الثاين،الشرقية ماالنج جاوي

 و مناقشتها. حتليل البياانت ىو الثالثو املباحث ،لتعليم اللغة العربية 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج جاوى عن ادلبحث األول : حملة 

 الشرقية
 1موقع ادلدرسة و أتسيسها و تطويرها .أ 

األوى ماالنج جاوى الشرقية يف الشارع  تقع املدرسة الثانوية اإلسالمية اكحوومية
جاوى (Jalan Baiduri Bulan No.44 Malang)مباالنج  44بيدوري بوالن برقم 

املدرسة الثانوية اإلسالمية اكحوومية األوى  ىذهالشرقية أندونيسيا. و أتسست 
عام  18ماالنج جاوى الشرقية استنادا على مرسوم وزير الدين اإلندونيسي برقم 

 6اليت نقبت وظيفتها من مؤسسة تربية مدرس الدين اكحوومى  ،ميالدية 1978
 PGAN/Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun Puteri) بوترى ماالنج

Malang).  تُت و مها : املدرسة املؤسسة إى مدرس ىذهالنقل تقسيم  ىذاوحاصل
اكحوومية طة اإلسالمية الثانوية اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنج و املدرسة املتوس

بوترى ماالنج  6ماالنج منذ تغيَت موانتها إى مؤسسة تربية الدين اكحوومى  الثاىن
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(PGAN/Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun Puteri Malang يف مبٌت
الىت تقع يف الشارع م.ت  (Lembaga Pendidikan Ma’arif)مؤسسة معارف الًتبوية

ومع حقوق اإلجيار حىت يف  (MT. Haryono 939 Malang)ماالنج 139ىاريونو 
من مالدية. وأما املدرسة املتوسطة اإلسالمية اكحوومية الثاىن  1988هناية ديسمرب 

 Jalan Cemorokandang )ماالنج 77ماالنج احتلت يف الشارع جيموروكندانق برقم 

77 Malang) درسة الثانوية الدية انتقلت امليمن م 1989من يناير  2. و يف التاريخ
مع وضعها اخلاص يف الشارع  اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنج إى موقع اجلديد

و اآلن  (Jalan Simpang Tlogomas I/44 Malang )االنجمب 44/ 1مسباق تلوغوماس
 (Jalan Baiduri Bulan 44 Malang)مباالنج 44يسمى بشارع بيدوري بوالن برقم 

املدرسة  ىذهومن زمان إى زمان.و بعد ما مسيت رمسيا فتطور ىنا خطوة إى خطوة 
 :رؤساء من ىم ىذهوقد رأسها  ،ابملدرسة الثانوية اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنج

 الديةيم 1986 -1978: عام    رديُت .1
 الديةيم 1993 -1986عام :   كوسنان .2
 الديةيم 2444-1993عام  :  طوراس غلتوم  .3
 الديةيم 2446 -2444عام  :  طومن ىادي  .4
 الديةيم 2413 -2446عام  :  زين احملمود  .5
 الديةيم 2414 -2413: عام   مشس الدين .6
 الدية حىت اآلنيم 2414: عام  أمحد ابرك مرزقي .7
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 هداف ادلدرسةالرؤية ادلستقبلة و أ .ب 
. وأما يةوالدين ةجتماعيسان كميل على علوم التونولوجي االلوجود إنرؤية ىي الوأما 

 املستقبلة املدرسة الثانوية اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنج ىي: من الرسالة
 ةيعلوم الدينالو  العلوم التونولوجيةم لتطوير يالتعل روح تنمية (1
 بتوار اجلديد اليت هتتم بو األملتطور البحث ليجد أفوار و ات (2
 توار و التجديدبواال ةالتعليم املمتع أنشطةلوجود  (3
 يف اكحياة اليومية و دمارسة التعاليم اإلسالمية روح التقدير تنمية وتطوير (4
 للدفاع على النفسي والبيئة وأخالق الورديةىتمام الديهم لوجود جمتمع املدرسة  (5

المية اكحوومية األوى ماالنج التعليم يف املدرسة الثانوية اإلس جة منىداف احملتأما أ
 :ىي

  سية للمتعلمُتتنافو قدرة الاملعرفات  زايدةل (1
 البحث خالل أنشطةمن  يالعلمخزانة األفوار والتفوَت  ةزايدل (2
 املثَتة واملمتعة والتثقيفالتعليم  أنشطةتووين ل (3
 على تطوير العلوم والتونولوجي أبساس اإلسالمية الطالبمعرفة  لزايدة (4
 ة أبساس بيئة اإلسالميةجّيداجملتمع مبعاملة  ليوون أعضاء الطالبلتنمية مهارة  (5

 
 التعليم يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج برامجو   القسم ج.

 املدرسة تنقسم على أربعة و ىي: ىذهتقوم  ذيال القسموأما من  
 (IBB)    األدبو  اللغة قسم (1
  (MIA) الطبيعة علمو  الرايضيات قسم (2
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  (IIS)االجتماعية علم قسم (3
 (IKA)اإلسالمية م الدينيةعل قسم (4

 ىي :املدرسة  ىذهتسهيالت املدرسية يف ومن 
 (Kelas Multimedia) نتعدد الوسائلفصل  (1
 (Digit Library) املوتبة الرقمية  (2
 (Studio Musik)ديو املوسيقيو ستاال (3
 (Green House)البيت األخضر (4

 :من خارج الفصل وىي كادميلال  برامج اخلاصة املدرسة  ىذهو يف 
 الطالبلي املطلوبة جلمع مابرانمج التوىذا :   ( Bimbingan Belajar )مإشراف التعلّ  (1

ب املواد اليت تنفذىا بول شاد تستجيب أي تعزيز الفورة وحتصوديون أن يقال اإلر 
ر الربانمج لسيط ىذاجد ومستمرة من أجل اكحصول على أقصى قدر من النتائج.و 

 متحان الولية اجلامعي خاصة لصف الثالث.على االمتحان الوطٍت واال
 الطالبالربانمج جيب على مجيع  ىذا : (Matrikulasi Pengayaan )مًتيوولسي (2

 .القادمة كحضور دورات إضافية للمواد الدراسية اللغة العربية و اللغة اإلذمليزية
 اليت تقدير نتائجها  ال الطالب ساعدةمل االربانمج خاص ىذا:  (Remedial ) توريرال (3

 جلميع املواد الدراسية. (KKM)   حيصل إى حتت قيمة الواجبة
ج للطلبة يف تصنيف أسرع التعلم ونتيجتهم مالربان ىذا:  (Tutor Sebaya ) َت املعلمنظ (4

 املعلم ألصدقائهم يف الفصل. فوق أن يوون
الربانمج مساعدة  ىذا:  Layanan Bimbingan Konseling ) ووالتوجي ةستشار الاخدمة  (5

 ث بعثات:جيو على ثاللى تطوير قدرهتم على األمثل. فاالستشارة و التو لطلبة ع
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ثة الًتبية لتسهيل تنمية املتعلمُت من خالل إنشاء السلوك الفعال من املعياري البع .أ 
 يف اكحياة اليومية املستقيلة.

ئة املدرسة وألسرة ييف ب الطالبالبعث التنمية لتسهيل تطوير اإلمواانت وكفاءة  .ب 
 واجملتمع.

فعالية اكحياة   إىيف املشولة من املتعلمُت يشَتبعثة ختفيف املشولة لتسهيل ختف .ج 
 اليومية.

 الربانمج ىذا : ( Bimbingan  peningkatan Keagamaan ) تنمية الدينيةاإلشراف يف  (6
، مث سجد، صالة الضحىعلى أنشطة الدينية كصالة اجلماعة يف امل الطالبلتنمية 

طاب ثالث اللغات قبل فذ خالتعليم، إشراف قراءة القران، ينقراءة القران قبل 
 وغَتىا. فذ اكحفلة يف يوم اإلسالميةاجلمعة، ين الصالة

الربانمج  ىذاىدف  : ( Bimbingan Membaca Al-Qur’an )قراءة القرآنعلى تنمية ال (7
 حا بعلم التجويد. يصا و فجّيدالقران  االيت ال يستطيع أن يقر  الطالبملساعدة 

مج يهدف خاص الربان ىذه :  ( Bimbingan Belajar Shalat ) على الصالة اإلشراف (8
مل يقوم الصالة  الطالبلطلبة يف الصف األول قبل يدخل إى الفصل. إذا ىناك 

 فيشرف املدرس ليعلمهم. الصحيحة
 الطالبة مهارة يلتنمالربانمج  ىذا :  ( Khitobah 3 Bahasa )لغاتلطابة ثالث ااخل (9

ذمليزية و اللغة ، اللغة اإلتوون من اخلطبة اللغة اإلندونيسيةيف أنشطة اخلطاب، اليت ت
 العربية.

فذ لول السنة من يوم عيد لربانمج يناا ىذ:  ( Perkemahan Arafah ) فةاخميم العر  (14
 األضحى.
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 ( Rihlah Ilmiah ) رحلة العلمي (11
 ( Pengembangan Bahasa ) اللغة  تنمية (12
 

 و عدد ادلدرس و ادلوظف أمساء  من رؤساء ادلدرسةد. 
 : 2قسامن إى سّتة أاملدرسة يتوو  ىذهومن رؤساء يف  

 1 جدول
 ادلدرسة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنجمن أمساء الرؤساء يف 
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 و ادلنصبالوظيفة أ سماال رقم
 رئيس املدرسة أمحد ابرك مرزقي املاجستَت 1
 رئيس قسم املنهجية سبيل الرشاد 2
 الطالبرئيس قسم  نور ىدايةهللا 3
 رئيس قسم الوسائلية سودرمان 4
 رئيس قسم موتب اإلداة جاتور اغوس حهيونو 5
 رئيس قسم اإلتصالية إرين قمراي ريدا 6
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 2 جدول
 ادلدرسني و ادلوظفني يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنج عددمن 
 العدد ةادلرأ الرجل مدرس ادلواد و ادلوظف الرقم

 7 3 4 مدرس علم الدين 1
 52 29 23 مدرس علم العام 2
 6 5 1 ستشارةالمدرس ا 3
 7 2 5 املوظف اكحوومية 4
 24 6 14 املوظف 5
 92 45 47 اجملموع 

  
 تعليمهاوسائل دلدرسة و ا أحوال ادلباين. ه 

 ،من الغرف مبا يف ذالك موتب املديراملدرسة عدد  كثَتة  ىذهيف  ومن املباين
والقاعة  ،مساحة واسعة وقاعةو  ،و موتب اإلدارة وغرفة جلنة املدرسة ،ظفُتغرفة املو 

ولدعم وسائل اإلعالم واملرافق  ،والفصول الدراسية ،اجلديدة الطالبجلنة استقبال 
األحياء و معمل اكحاسوب. و معمل الويمياء وعلم  ،وىناك معمل اللغة ،التعليمية
 ،الطالبشركة  ،املوتبة، ميدان الرايضية ،املعهد لطلبة ،يضا املسجدىناك أ
من وسائل التعليمية يف كل فصول ان التصوير و موقف املركبات وغَتىا.مو،املقصف

وعدد  .ديو، التلفاز، السبورة، املعلمة، وغَتىايسوب، الفااكح شاشةالدراسي ىي اجلهاز 
املدرسة اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنج يبلغ  ىذهمن املباين ووسائل الدراسة يف 

  .3 دولاليت ستقدم الباحثة يف اجل 47 حويل
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 3 جدول
 3يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية األوىل ماالنجادلباين ووسائل الدراسة 

 أحوال العدد ادلبين الرقم
 مفيدو  جّيد  1 موتب املدير 1
 مفيدو  جّيد 1 موتب اإلدارة 2
 مفيدو  جّيد 1 غرفة املوظفُت 3
 مفيدو  جّيد 28 فصول الدراسة 4
 مفيدو  جّيد 1 موتبة 5
 مفيدو  جّيد 1 مقصف 6
 مفيدو  جّيد 1 شركة 7
 مفيدو  جّيد 1 مسجد 8
 مفيدو  جّيد 1 قاعة 9
 مفيدو  جّيد 1 غرفة الضيوف 14
 مفيدو  جّيد 2 الطالباملبٌت معهد   11
 مفيدو  جّيد 1 غرفة الصحة 12
 مفيدو  جّيد 4 معمل 13
 مفيدو  جّيد 1 محام املدرسُت 14
 مفيدو  جّيد 1 الطالبمحام  15
 مفيدو  جّيد 1 ميدان و ملعب 16
 مفيدو  جّيد 1 موقيف الدراجة 17
  47 اجملموع 
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 و عددها الطالبأحوال و.  
إى قسمُت و مها بعضهم يسون يف معهد املدرسة  ىذهيف  البيتوون الط 

املدرسة وعددىم  ىذايدرسون يف  يسون فيو وكلهم و بعضهم ال الطالب
إى  العدد ىذهووزعت . ميالدية 2415اسة حىت يف السنة الدر  طالبا 856حويل
 :4, وىياملختلفة الدراسية من قسم جمموعات أربع

 4 جدول
 الطالب عدد الدراسة قسم الصف

 29 بواألد القسم علم اللغة األولصف ال
 159 ةعيالقسم الرايضيات و علم الطب 
 62 جتماعيةالقسم علم اال 
 33 القسم علم الدينية اإلسالمية 
 الطالبعدد  قسم الدراسة الثاين صفال

 28 واألدب القسم علم اللغة 
 158 الطبيعةالقسم الرايضيات و علم  
 52 جتماعيةاالالقسم علم  
 27 القسم علم الدينية اإلسالمية 
 الطالبعدد  قسم الدراسة صف الثالثال

 18 واألدب القسم علم اللغة 
 116 القسم علم الدينية اإلسالمية 
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 68 الطبيعةقسم الرايضيات و علم ال 
 69 جتماعيةاالالقسم علم  
 23 (Akselerasi)فصل اخلاص 
 856 الطالبجمموع  

 
  ومنهجها اللغة العربيةتعليم  برامج .ز

 برامج تعليم اللغة العربية .1
نفذ املدرسة تبرامج تعليم اللغة العربية ىي كل من أنشطة التعليم اللغة الغربية اليت 

 ماالنج.  1مية اكحوومية اإلسال
ه كما قالت أستاذة ىداية الصبيانة "كان تعليم اللغة العربية يف ىذ

نقسم على ثالثة برامج وىي برانمج تعليم اللغة العربية للعام، تعليم اللغة املدرسة ت
العربية لقسم الدراسة علم اللغة والثقافة ولقسم الدراسة علم الدين اإلسالمية، 

لتعليم اللغة العربية ولول الربانمج ىدف ومنهج خمتلف يف تنفيذ وبرانمج اخلاص 
 ".5تعليمها 
الباحثة عن  برامج تعليم اللغة العربية  تستنتج ومن نتائج املقابلة السابقة 

 :نقسم إى ثالثة برامجتيف املدرسة  الثانوية  اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنج 
تعليم اللغة العربية الذي  ىذا الربانمج  (Program Inti)برانمج تعليم اللغة العربية  (1

صف الالدراسة. يقام ىذا الربانمج تعليم اللغة العربية من القسم يوجو لول 
 .عشرة اثناصف الإى  العشر

                                                           
في الساعة العشرة 6512مارس  66لغة العربية أستاذة هداية صبيانة  في تاريخ نتائج المقابلة مع رئيس قسم ال 
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وىذا الربانمج تعليم اللغة . (Program Peminatan)برانمج تعليم اللغة العربية  (2
الدينية اإلسالمية. و علم  دبألغة واعلم الل الدراسة م خاص للقسمالعربية يقا

 ثنا عشرة.امن الصف العشر إى الصف ويقام ىذا الربانمج 
قام لطلبة ي. وىذا الربانمج (Lintas Minat)برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  (3

 اخلاص وىذا الربانمج لول القسم الدراسة الذي يريد أن ينمي اللغة العربية.
عطى فرصة لدي الطالب لتنمية رغبتهم على مهارة اللغوية تعليم اللغة العربية يل

لصف العشر و يقام ىذا الربانمج خاص ل االتصالية من أي قسم الدراسة ما.
  فحسب.أحد عشرة 

 أىداف و منهج برامج تعليم اللغة العربية  .2
عترب األىداف على ما حيصل تأىداف و منهج التعليم.  لو لول برانمج التعليم

لغة العربية، وأما املنهج ىو كدليل لينفذ تعليمها ليحصل إى من تعليم ال
 أىدافها.

كما قالت أستاذة ىداية الصبيانة "كان منهج الدراسي خيتلف كل برانمج 
قام وزارة الشؤون ت   (Program Inti)تعليم يف برانمج منهج ماو ىدف تعليمها، أ

قام من وزارة ت(Program Peminatan)   جمنهج التعليم يف برانمو أما  الدينية
ويقام املنهج من وزارة  دبألالشؤون الًتبية والثقافة لقسم الدراسة علم اللغة وا

الشؤون الدينية لقسم الدراسة علم الدين اإلسالمية.  وكذالك يف برانمج 
(Program Inti)  6قام من وزارة الشؤون الًتبية والثقافةت " 

ىدف التعليم يف ىذا الربانمج خيتلف أن  و أتكيد من أستاذة ىداية الصبيانة "
وقسم الدينية اإلسالمية. أما ىدف تعليم اللغة العربية يف  األدب بُت قسم اللغة
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ولتعمق يف الدين  فهم كتب الًتاث لتفقولهارة املقسم الدينية اإلسالمية ىو 
 منهج الدرس يف قسم علم الدينية اإلسالمية يقوم وزارة الشؤون اإلسالم, وكذلك

تصالية اللغة اال أما يف قسم علم اللغة والثقافة ىدف تعليمها ىو ملهارة  .الدينية
 . 7ومنهج لدراسة يف ىذا القسم من وزارة الشؤون الًتبية والثقافة"

 وتستنتج الباحثة عن املنهج لول برامج تعليم اللغة العربية اليت يقام املدرسة ىي: 
 زارةو م من تقا (Program Inti) العربية برانمج تعليم اللغة منهج الدراسي من  .1

ىذا الربانمج أربعة حصص يف كل  الشؤون الدينية. من الصف األول يقام
ألسبوع وكذلك يف الصف الثاين. وأما يف الصف الثالث يقوم ىذا الربانمج العام 

 . ألسبوع فحسبتعليم اللغة العربية ينفذ حصتان يف كل ا
قام من ت. (Program Peminatan) اللغة العربيةبرانمج تعليم منهج الدراسي من  .2

الشؤون الًتبية والثقافة لقسم الدراسة علم اللغة والثقافة ويقام من وزارة  ةر زاو 
الشؤون الدينية لقسم الدراسة علم الدين اإلسالمية وىذه الربانمج يوجو لدي 

 الطالب أربعة حصص يف كل أسبوع. 
 (Lintas Minat) مىليم اللغة العربية يسنهج الدراسي من الربانمج اخلاص لتعم .3

ا . ويوجو ىذوزارة الًتبية والثقافة كما يقام يف قسم علم اللغة والثقافة امقت
. ويهتم ىذا الربانمج أبربعة الربانمج لدي الطالب ثالثة حصص يف كل أسبوع

املهارات اللغوية االتصالية. ىدف تعليمها لتنمية دافعية أو رغبة الطالب على 
 .لم اللغة العربية الذي يريد أن يتفقو ابللغة العربيةتع

وأتكيدا من الباحثة نتائج املقابلة السابقة أن املنهج الدراسة لول الربامج يقام 
   .2413و وزارة الشؤون الدينية بنوع املنهج   الًتبية والثقافةمن وزارة 
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 (Lintas Minat)تعليم اللغة العربيةاخلاص ل يف برانمج الطالبأحوال  .3

كما قالت رئيس قسم تعليم اللغة العربية عندما يف عملية املقابلة معها أن أحوال 
الطالب يف رغبة التعليم اللغة العربية لول برانمج تعليم اللغة العربية خمتلفة يف كل 
قسم الدراسة. قال أستاذ يس " أن محاسة الطالب يف التعليم اللغة العربة يف 

اللغة العربية أكثر من محاسة الطالب يف برانمج التعليم برانمج اخلاص لتعليم 
. و أتكيدا مع أستاذة ىداية الصيانة  "أن محاسة الطالب يف تعليم اللغة 8للعام"

العربية يف برانمج اخلاص متساوي مع محاسة الطال يف قسم الدراسة علم اللغة 
 والثقافة".  

تستنتج الباحثة أن أحوال ومن نتائج املقابلة واملالحظة يف عملية البحث 
 الطالب يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية فيما يلي:

أن ( Lintas Minat)كانت أحوال الطالب يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  .1
محاسة الطالب يف التعليم اللغة العربة يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية أكثر 

 وكذاك يف تركيزىم و مهاراهتم أن . التعليم للعاممن محاسة الطالب يف برانمج 
تعليم اللغة محاستهم أكرب من محاسة الطالب يف لالطالب من برانمج اخلاص 

 برانمج التعليم اللغة العربية للعام. 
وأحوال رغبة الطالب يف كل الفصل خمتلف بينهم يف التعليم اللغة العربية. وسبب  .2

 ة املختلفة.اختالف ىذا ألهنم من قسم الدراس
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 برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية إدارة الصف يف ادلبحث الثاين :

 برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف تنظيم فصل الدراسة . أ
يف ىذا املبحث ستعرض الباحثة عن نتائج تنظيم فصل الدراسة الذي يتّوون 

 اجللوسأحوال غرفة الفصل، ترتيب أدوات ووسائل الفصل , ترتيب موان 
ومن نتائج املقابلة السابقة تشرح الباحثة عن تنظيم فصل الدراسة الذي يقام 
املدرس يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابملدرسة اإلسالمية اكحوومية األوى 

 ماالنج فيما يلي :
  غرفة الفصلأحوال تنظيم  .1

إدارة  تنظيم أحوال غرفة الفصل من أىم الذي أن يهتم املدرس يف جمال
الصف، ألن ىذا اكحال لو أتثَت يف حصول التعليم الفعال واملمتع لنيل ىدف 

 التعليم.
كما قالت أستاذة ىداية الصبيانة "أن تنظيم أحوال غرفة الفصل خيط املدرس 
قبل دخول الفصل.و أن الفصل الدراسة يف ىذا الربانمج يتّوون  يف داخل 

سجد, يف املعمل، ويف الوتبة. ويف الفصل الدراسة و يف خارج الفصل كفي امل
داخل الفصل كان تنظيمها دتام وجيد يف كل الفصول الدراسة ىناك املقاعد و 

 ".9املواتب مرتبا ومنظما أبدواهتا ووسائل التعليم
نتائج مالحظة يف غرفة الفصل الدراسة يف املدرسة الثانوية على  و أتكيدا

عن أحوال غرفة الفصل كما نتج الباحثة تستاكحوومية اإلسالمية األوى مباالنج  
 يلي:
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  تنظيم وضوح الفصل (1
 تنظيم مرونة الفصل (2
 تنظيم راحة الفصل (3
 تنظيم تعريض الفصل (4
 تنظيم دراجة اكحرارة يف الفصل (5
 تنظيم كثافة الفصل (6
 تنظيم مجال الفصل (7

ومن ىذه النتائج أتكيدا ابملقابلة مع الطالبة يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة 
أن أحوال داخل الفصل يشعر مبرونة،وضوح، راحة بدرجات اكحرارة  العربية

املناسبة واجلمال ابلصور وامللصق وكثافة الطالب يف الفصل دتاما بعدد الوراسي 
 .14مع واسعة الغرفة. كذالك يف خارج الفصل كان أحوال اتما ألنشطة التعليم

 أدوات الفصل و وسائل تعليمها تنظيم .2
ت الدراسة وتسهيالت اليت تدافع الطالب يف عملية لول الفصول ىناك أدوا

التعليم يف الفصل، وكذالك يف خارج الفصل ىناك التسهيالت و الوسائل التعليمية 
 املستفيدة كالسبورة، الشاشة وغَتىا.

"كما قال أستاذ يس أن كل من غرفة الدراسة يصمم أبدوات و وسائل التعليم 
 أي املوان، يف داخل الفصل أو يف خارج لتسهيل لدي الطالب لتنفذ التعليم يف

وأتكيدا مبالحظة  . 11الفصل ىناك يووم فصل الدراسة املستعد وسائل تعليمها
 الباحثة  عن تنظيم أدوات الفصل فيما يلي :
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 4 جدول
 يف ادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية األوىل ماالنج  دوات الفصلأ
 لأحوا ادلوجود احملتوى ادلالحظة الرقم
 جّيد ومفيد   الوراسي واملواتب للطلبة 1
 جّيد ومفيد   كرسي و موتب املدرس 2
 جّيد ومفيد   املروحة 3
 جّيد ومفيد   رّف الوتاب 4
 جّيد ومفيد   اللوحة  5
 جّيد ومفيد   رّف اكحذاء 6
 جّيد ومفيد   ساعة اكحائط 7
 جّيد ومفيد   الصور 8
 جّيد ومفيد   امللصق 9
 جّيد ومفيد   وت مورّب الص 14
 جّيد ومفيد   التقوًن 11
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 الدراسة: عن أحوال غرفة  1الصور 

 
  تنظيم موان اجللوس .3

تنظيم موان اجللوس يف غرفة الفصل كما رأت الباحثة يف مالحظة أن ترتيب 
و تنظيم غرفة الفصل قد كان مناسبا مع تنظيم أدوات الفصل غَتىا.ومن تنظيم 

ة اكحوومية صل بعد املالحظة يف املدرسة الثانويموان اجللوس يف غرفة الف
يوون الغرفة فصل الدراسة املناسبة بوضع أدوات  اإلسالمية األوى ماالنج

كان الفصل برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  الدراسة و التسهيالت التعليمية.
 يتوون  إى فصلُت:

     ملدرسة يف ا الفصل غرفةفصل الدراسة : تتعلم الطالب يف  داخل (1
: تتعلم الطالب يف خارج الفصل كفي املسجد، يف خارج فصل الدراسة (2

ومن تنظيم موان اجلوس يف داخل لفصل يتصور  أو يف امليدان. عملامل
 هبذه الصورة التالية: 
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 ماالنج1ة احلكومية اإلسالمية : تنظيم غرفة الفصل يف ادلدرسة الثانوي 2الصور
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
لوس يف داخل الفصل الدراسة يصمم بًتتيب املقاعد و و من موان اجل

الوراسي من املدرس و الطالب. وأما موان اجللوس يف خارج الفصل الدراسة 
 يصمم بدون املقاعد و الوراسي لطالب و املدرس.

ومن نتائج السابقة من املقابلة و املالحظة أن أدارة الصف يف برانمج اخلاص 
 ماالنج فيما يلي: 1درسة اإلسالمية اكحوومية لتعليم اللغة العربية ابمل

 يصمم املدرس على أحوال غرفة الفصل املمتع يف التعليم (1
 يصمم املدرس على أدوات الفصل ووسائلها  (2
 يصمم املدرس على موان اجللوس للطالب (3
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 (Lintas Minat) التعليم يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربيةتنظيم  . ب

عليم اجليد تال تنظيمالتعليم، تصميم  تنظيمالصف ىي ومن جمال املبحث أدارة 
يوون التعليم الفعال لنيل ىدف التعليم، ومن تصميم الذي يقام املدرس ىي أن 

التعليم يف  أنشطة   وتقام  ىذه التعليم و تقوًن التعليم. نفيذختطيط التعليم، ت
لُت ومها يقام مع برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف الصف األول يتوون إى فص

 أستاذ يس و أستاذة ىداية الصبيانة.
اخلاص  لربانمجىذا اأنشطة التعليم يف  أن" كما قالت أستاذة ىداية الصبيانةو 

الربانمج   ىذاو  .2413مبنهج الدرس يقوم   (Lintas Minat)  لتعليم اللغة العربية
 اللغة العربية تعليمع خطة الدرس ون واحدا مالدرس يو  طة الدرس و ختضَتخأن 
  قومي الربانمج ىذاولذالك أنشطة التعليم يف  .علم اللغة و األدب قسم الدراسةيف 
برانمج اخلاص لتعليم اللغة . الفرق بُت األدبيف يف قسم الدراسة علم اللغة و  كما

 (Program Peminatan) وبرانمج التعليم يف قسم الدراسة  (Lintas Minat) العربية
أحوال الطالب. أما الطالب يف قسم الدراسة علم  د الدراسة وتصميم املوا ىي

 Lintas)برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية اللغة يوون واحدا يف الفصل وأما يف 

Minat) 12كان الطالب من خمتلف القسم الدراسة". 
برانمج اخلاص لتعليم يف عملية التعليم  من نتائج املالحظة أنالباحثة و تستنتج    
الربانمج  ىذاقوم  ا تأهن ة ىداية الصبيانةمع األستاذ 9 (Lintas Minat)لغة العربية ال
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، التنفيذ و التقوًن من تخطيطالتتصور من  2413 بتصميم مبنهج الدراسي 
 :  الدراسة

 ختطيط التعليم .1
الربانمج  ىذااللغة العربية يف  ةكما قالت األستاذة ىداية الصبيانة مدرس

قسم اللغة العربية. وأن خطة الدرس وحتضَت الدرس يف  ةئيسوون ر اخلاص سوى ت
يف عملية برانمج التعليم يف قسم ص لتعليم اللغة العربية كما يف ختطيط برانمج اخلا

 .2413 يم املدرس اللغة العربية لتباع منهج الدراسيصمعلم اللغة والثقافة الذي 
خطة الدرس وحتضَت  يصممىذا الربانمج ال املوقف أن املدرس يف  ىذاويف  

طريقة التعليم ويف تطوير  م املدرس يف حمتوى املادةيصمالدرس خاصة، ولّون 
 .ووسائل التعليم فحسب

 تنفيذ التعليم اللغة العربية .2
ص الباحثة أن أنشطة يف خلاملقابلة واملالحظة والواثئقية تواستنادا على نتيجة 

أ ابلنشاط األول, النشاط األساسي تنفيذ تعليم اللغة العربية يف برانمج اخلاص يبد
و النشاط األخر أو اختتام. ومن النشاط األول حيتوي على إعداد الطالب قبل 
التعليم نفسيا وجسداي يفتح املدرس أنشطة التعليم ابلسالم ويدع أمسائهم واحدا 
فواحدا  ابلوشف اكحضور يتسأل بينهم عن اخلرب ومن مث بداية عملية التعليم 

لبسملة والدعاء. مث فتش املدرس عن أحوال الفصل الدراسة وأحوال ابلقراءة ا
الطالب يف استعداد التعليم.إذا مستعد كلهم من الطالب ووسائل التعليم ليجعل 
التعليم الفعالية وىذا من وظيفة املدرس على تنظيمها قبل الدرس. ومن مث يقوم 

مث بُّت (Apersepsi) يسمى ىذا املدرس ابلسؤال عن املادة املاضية ابللغة العربية أو 
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املدرس قليال عن املادة ليساعد الطالب يف ذكرىا أو جيعل يوّصل أذىان الطالب 
 وبعدىا يوصل املدرس إى املوضوع اجلديد.  إى املوضوع املاضية فيما دّرسهم.

وتعزيزا النتيجة ىذه الصورة ابملالحظة مع أستاذة ىداية الصبيانة كانت عملية 
 يف خارج الفصل كما يف ىذه الصورة يف النشاط األول :التعليم 

 
 1أنشطة عملية التعليم برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية :  2ة الصور 

 

 
 

يف نتائج الباحثة على مالحظتها  يف عملية برانمج اخلاص لتعليم  اللغة العربية 
النشاط ىو  أن يقوم املدرس النشاط األساسي بعد يقوم النشاط األول. وىذا 1

 النشاط الرئيسية بعد النشاط األول.
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األنشطة حتتوي على النشاط  طة إبلقاء املواد التعليمية. وىذهألنشا وتقدم ىذه
م اسي كما يقااإلكتشايف، والتوضيحات والتاكيد. ومن اخلطوات يف األنشطة األس

املواصالت حيتوي على: املالحظة، تقدًن السؤال، والًتابط و  2413املنهج الدراسي 
ويسمى ىذا ابملنهج العلمي وىذا الذي ىي يقوم املدرسة الثانوية األسالمية اكحوومية 

 األوى ماالنج.
بعد يقوم املدرس النشاط األول والنشاط األساسي يف تنفيذ التعليم، فيقوم 

وىي جيعل املدرس  النشاط ىذااملدرس النشاط األخَت أو النشاط النهائي ومن 
لدي الطالب مّث يعطى املدرس التخليص اليبسيط  اجلديد ن الدرساإلستنتاجات م

و يسأل املدرس على املواد ليعرف مفهوم الطالب لتقييم أىداف عن املفهوم الدرس، 
وجيعل املدرس اكحماسة يف التعليم ابلتوجيهات، ويف آخر خيتم املدرس التعليم وبعدىا 

 عملية التعليم ابلّسالم.
مع  1يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  ةتخدمالتعليم املس طرقومن 

طريقة التعليم  األستاذة ىداية الصبينة ىي املتنوعة ابملواد اليت يدريسها يف الفصل. 
طريقة املباشرة وطريقة السمعية البصرية، وإذا يقدم املدرس بملهارة الوالم يقوم املدرس 

د والًتمجة. ومن وسائل التعليم مادة القراءة أو القواعد فيستخدم طريقة القواع
سوب، الصبورة, بطقة الصور، الوتب اكاكحهي  فمتنوعة  ا الربانمجىذيف  ةاملستخدم

ومن مصادر التهليمية  الدراسة، ورقة املادة كمجلة أوغَتىا  و معمل اللغة أحياان.
سة لربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ىي املدرس، الوتب الدراىذا ااملستخدمة يف 

لربانمج الجيد الوتاب ىذاتتعلق ابللغة العربية والورقات التدريبات للطالب. ويف 
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الربانمج, لذا البد املدرس يتطور املادة نفسو بنسبة املنهج الدراسي  ذااألساس هل
 وإبىتمام مهارات اللغة من الطالب.

مج ىي ومن اإلسًتاتيجبة التعليم املستخدمة عند يف تعرض املواد يف ىذا الربان
أن ىذه اإلسًتاتيجية تعرض املدرس املعلومات من اخلاصة اإلسًتاتيجية اإلستقرائية 

إى العامة, من الظاىرة إى اخللفية ومن األمثلة إى التعريفات. وأما خطوات التعليم 
ىذا اإلسًتاتيجية ىي : أن خيتار املدرس جزءا من املعلومات اليت سيعلمها مث أن يقدم 

لة اخلاصة  ألجل بناء الفرضية وبعدىا يقدم املدرس الدليل أو الربىان املعلم األمث
 واألمثلة. ودتت ىذه اإلسًتاتيجية أبسلوب االكتشاف والوحدة التعليمية.

 1أنشطة عملية التعليم برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  :  3 ةالصور  
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الذي تقام أستاذة ىداية التعليم  تنظيمتصميم  أناملقابلة واملالحظة ومن نتائج الباحثة يف 
 : الصبيانة ىي

 مواد التعليم قبل دخول الفصل يصمم املدرس (1
 استعداد  الطالب قبل التعليم ينظّم املدرس (2
 على وسائل التعليمينظّم املدرس   (3
 يفتح املدرس التعليم ابلدعاء ابكحماسة معا (4
 يفتش املدرس حضور الطالب من جهة كشف اكحضور (5
 رس أىداف التعليميبلغ املد (6
 يقدم املدرس املادة املاضية ابلصفة تذكرا (7
 يقدم املدرس املادة اجلديدة ابألمثلة الواضحة (8
 يقدم املدرس مضمون املادة (9

  بورق األسئلة يوجو املدرس التدريبات لدي الطالب (14
 يقدم املدرس تقوًن التعليم لتقيم مهارة الطالب على فهم الدرس (11
 والسالم. خيتم املدرس الدرس الدعاء (12
 

 التعليم تقوًن  .3
تقوًن التعليم ىو لوشف مهارة والوفاءة الطالب ابملادة اليت  أنشطة أىدافومن 

ول بعد ل التقوًن قد دّرسها. ويقوم املدرس يف ىذا الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية
كما يقوم املدرس التقوًن   . ويف نصف الفصل ويف هناية الفصل الدرس, ويقوم االختبار
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يتوون على  ثالثة وىي: التقوًن املوقفي، التقوًن املعريف، و  2413يقوم مبنهج الدراسي 
 التقوًن الوفاءة أو املهارات.

أنشطة  ة ىداية الصبيانة  قالت " أناألستاذوأتكيدا على نتائج  املقابلة مع 
حصة الدرس. يف كل  التقوًن والتعليم يف ىذا الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ىي

استيعاب املواد واحدا فواحدا ليعرف مهارهتم يف ابلتدريبات تقوًن التعليم وتصمم املدرس 
 .13مبا دّرسهم قبلها

 
 1أنشطة التقومي ابلتدريبات يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية:  4 الصورة

 
 

                                                           
15

 
15

في الساعة العاشر في المدرسة  6512إبريل  12بيانة في التاريح نتائج القابلة والمالحظة مع األستاذة هداية الص  

 ماالنج 1اإلسالمية الحكومية 
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ص لتعليم اللغة برانمج اخلاوأتكيدا على نتائج املالحظة الباحثة يف عملية التعليم  
أنو يقوم  تصميم أنشطة التعليم  يف الفصل يساألستاذ مع   2 (Lintas Minat)العربية 
 :14ليفيما ي
 ختطيط التعليم .1

 ذاخطة الدرس و التحضَت الدرس خاصة هل يصممأنو ال  يسكما قال أستاذ "
 ىذاو  .عربيةالطالب على التعليم اللغة اللرغبة  التعليم اللغة العربية يف برانمج اخلاص

م  فة ولذا منهج الدراسي يقااقم وزارة الشؤون الًتبية والثتقا الربانمجىذا  أنبسبب 
حد املدرس خطة الدرس علم اللغة والثقافة ولذالك يو م كما يف تعليم اللغة العربية قس

خطة الدرس تعليم اللغة العربية قسم وختضَتىا برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية مع  
 . 15غة والثقافةللعلم ا

خطة الدرس وحتضَت  يصمم الربانمج ال ىذااملوقف أن املدرس يف  ىذايف ولذا 
ويف تطوير طريقة التعليم م املدرس يف حمتوى املادة يصمالدرس خاصة، ولّون 
 ووسائل التعليم فحس.

 تنفيذ التعليم .2
نفيذ تعليم ص الباحثة أن أنشطة يف تخلعلى نتيجة املقابلة واملالحظة ت واستنادا 

يعٌت كما يقوم املدرس اللغة العربية اللغة العربية يف برانمج اخلاص يقوم أستاذ يس  
يبدأ ابلنشاط األول, النشاط األساسي و النشاط األخر أو االختتام. ومن النشاط 
األول حيتوي على إعداد الطالب قبل التعليم نفسيا وجسداي يفتح املدرس أنشطة 

                                                           
15

في الساعة العاشر في المدرسة اإلسالمية  6512إبريل  12نتائج القابلة والمالحظة مع األستاذة هداية الصبيانة في التاريح   

 ماالنج 1الحكومية 
10

 ماالنج 1في الساعة العاشر في المدرسة اإلسالمية الحكومية  6512ماريس  12لتاريح نتائج القابلة مع األستاذ يس في ا 
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وشف اكحضور مث يتسألون بينهم عن أمسائهم واحدا فواحدا  ب م ويدعالتعليم ابلسال
 اخلرب ومن مث بداية عملية التعليم ابلقراءة البسملة والدعاء معا.

مث فتش املدرس عن أحوال الفصل الدراسة وأحوال الطالب يف استعداد 
التعليم.ىل مستعد كلهم من الطالب وكذالك يف مستعد وسائل تعليمها. وىذا 

درس ليجعل التعليم الفعالية وىذا من وظيفة املدرس على تنظيمها قبل يفعل امل
 الدرس. ومن مث يقوم املدرس ابلسؤال عن املادة املاضية ابللغة العربية أو يسمى ىذا 

(Apersepsi) مث بُّت املدرس قليال عن املادة ليساعد الطالب يف ذكرىا أو جيعل
وبعدىا يوصل املدرس إى  فيما دّرسهم.يوّصل أذىان الطالب إى املوضوع املاضية 

أن النشاط برانمج اخلاص لتعليم اللغة تعزيزا النتيجة ىذا املالحظة و املوضوع اجلديد. 
مع أستاذ يس كانت عملية التعليم يف داخل الفصل كما يف ىذه الصورة  2العربية 

 يف النشاط األّول :
 

 2اخلاص لتعليم اللغة العربية  عملية التعليم برانمج اط األول يفأنش : 5 ةالصور 
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يف نتائج الباحثة على مالحظتها  يف عملية برانمج اخلاص لتعليم  اللغة العربية 
أن يقوم املدرس النشاط األساسي بعد يقوم النشاط األول. وىذا النشاط ىو  2

ا ويقدم ىذا ألنشطة إبلقاء املواد التعليمية. وىذالنشاط الرئيسية بعد النشاط األول. 
 األنشطة حتتوي على النشاط اإلكتشايف، والتوضيحات والتاكيد. 

 
 2عملية التعليم يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  النشاط األساسي يف : 6الصورة 

 
 أنشط التعليم ابلتصميم جمموعة التعليم : 7 الصورة

  ا
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يف تنفيذ  ملستخدمالتعليم ا ومن الطرقيصمم املدرس مبجموعة التعّلم يف الفصل،  
ىي املتنوعة ابملواد اليت يدريسها يف  أستاذ يسمع  2برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

الفصل. يف نتفيذ التعليم ملهارة الوالم يقوم املدرس طريقة املباشرة وطريقة السمعية 
ًتمجة. البصرية، وإذا يقدم املدرس مادة القراءة أو القواعد فيستخدم طريقة القواعد وال

لتعليم متنوعة أيضا ىي اكحسوب، الصبورة, ىذاومن وسائل التعليم املستخدم يف تنفيذ 
  بطقة الصور، الوتب الدراسة، ورقة املادة كمجلة أوغَتىا  و معمل اللغة أحياان.

لربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ىي اا ىذليمية املستخدمة يف ومن مصادر التع  
راسة تتعلق ابللغة العربية والورقات التدريبات للطالب. ويف املدرس، الوتب الد

الربانمج, لذا البد املدرس يتطور املادة نفسو  ذالربانمج الجيد الوتاب األساس هلىذا
  من الطالب. ة املنهج الدراسي وإبىتمام املهارة اللغويةبنسب

الربان مج إلسًتاتيجبة التعليم املستخدمة عند يف تعرص املواد يف ىذا اومن 
أن ىذه اإلسًتاتيجية تعرض املدرس املعلومات من التعليم ىي اإلسًتاتيجية اإلستقرائية 

اخلاصة إى العامة, من الظاىرة إى اخللفية ومن األمثلة إى التعريفات. وأما خطوات 
التعليم ىذا اإلسًتاتيجية ىي : أن خيتار املدرس جزءا من املعلومات اليت سيعلمها مث 

دم املعلم األمثلة اخلاصة  ألجل بناء الفرضية وبعدىا يقدم املدرس الدليل أو أن يق
 الربىان واألمثلة. ودتت ىذه اإلسًتاتيجية أبسلوب االكتشاف والوحدة التعليمية.

بعد يقوم املدرس النشاط األول والنشاط األساسي يف تنفيذ التعليم، فيقوم 
النشاط  وىي جيعل املدرس  ىذاومن املدرس النشاط األخَت أو النشاط النهائي 

لدي الطالب مّث يعطى املدرس التخليص اليبسيط  اجلديد اإلستنتاجات من الدرس
و يسأل املدرس على املواد ليعرف مفهوم الطالب لتقييم أىداف عن املفهوم الدرس، 
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 م املدرسوجيعل املدرس اكحماسة يف التعليم ابلتوجيهات، ويف آخر خيتالتعليم وبعدىا 
 عملية التعليم ابلّسالم.

 وتالحظ الباحثة بعد عملية املقابلة واملالحظة يف عملية التعليم أن إدارة التعليم يقام هبا :
 يصمم املدرس مواد التعليم قبل دخول الفصل .1
 يهتم املدرس على استعداد  الطالب قبل التعليم .2
 يستعد املدرس على وسائل التعليم .3
 يفتح املدرس التعليم ابلدعاء ابكحماسة معا .4
 يفتش املدرس حضور الطالب من جهة كشف اكحضور .5
 يبلغ املدرس أىداف التعليم .6
 يقدم املدرس املادة املاضية ابلصفة تذكرا .7
 يقدم املدرس املادة اجلديدة ابألمثلة الواضحة .8
 يقدم املدرس مضمون املادة بشرح واضح .9

 اجملموعة التعليم بتقسيميوجو املدرس التدريبات  .14
 يقدم املدرس التخليص من املادة .11
 يقدم املدرس تقوًن التعليم لتقيم مهارة الطالب على فهم الدرس .12
  يقدم املدرس الدفاعية ابكحماسة .13
 خيتم املدرس الدرس الدعاء والسالم .14
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 تقوًن التعليم .3
 تقوًن التعليم ىو لوشف مهارة والوفاءة الطالب ابملادة أنشطة أىدافومن  

كل بعد   يف ىذا الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية أستاذ يساليت قد دّرسها. ويقوم 
يقوم املدرس التقوًن كما يقوم املدرس برانمج اللغة العربية للعام مبنهج  الدرس, و
يتوون على  ثالثة وىي: التقوًن املوقفي، التقوًن املعريف، و التقوًن  2413الدراسي 

 ات.الوفاءة أو املهار 
 أنشطة التقومي ابلتدريبات مع األستاذ يس يف الفصل الدراسة : 8 الصورة

 
  

يقوم  أنشطة تقوًن التعليم يف  يس أنواألستاذ وأتكيدا على نتائج  املقابلة مع  
يف كل حصة الدرس. ويصمم التدريبات  ىذا الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ىي

تقوًن الواقي لدي املدرس لزايدة يف كشف النتائج   ابجملموعة. ومن التدريبات توون
ويقوم املدرس التقوًن  هناية الفصل. نصف الفصل و يف االختبار الختباراب كما حيصل

 اختبار التحرير فحسب وال يقوم اختبار الشفهي 
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 يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ادلتعلم تنظيمج. 
أحوال الطالب منظما  إىتمام املدرس على حيتوي علىاملتعلم  تنظيمومن تنفيذ 

ومرتبا عند يف عملية التعليم يف الفصل. ومن مالحظة الباحثة عند يف عملية التعليم 
 فرقة بُت املدرس. تبرانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية م

ىي عن كيفية املدرس أن يدير الصف إدارة الصف تنظيم املتعلم يف املبحث بعترب 
إدارة الصف. وكذالك عن إختيار املدرس على استخدم وسيلة التعليم مبدخل ومبادئ 

ومن نتائج يف أنشطة املالحظة واملقابلة مع املدرس اللغة العربية  هبدف التعليم الفعال.
للطالب برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية تنظيم املتعلم األستاذة ىداية الصبيانة أن 

عليم. التساحمي املقصود ىنا يعٍت الطالب لو يقوم مبدخل التساحمي ومبدخل الت
التسامح ما سيفعل من خالل عملية التعليم، وكانت ىدف املدرس إبختيار ىذا 

 املدجل ليوون طالهبا هبنئ والتمتع يف فصل الدراسة لنيل التعليم الفعال.
وكذالك يقوم املدرس يف مبادئ إدار الصف اليت يستخدم املدرس يف تنظيم 

يقصد ابكحميم يف عملية التعليم ىي سلوك مبادئ  اكحماسة واكحميم،  املتعلم ىي
ما يقصد ابكحماسة ىي سلوك املدرس أابلفرح والرمحة مع الطالب، و  التفاعل املدرس

س إذ يوون مدير الفصل البد حيّث طالبو على ر املد ينبغية يف التعليم، و اهلمعلى 
 سلوك اكحّماسة واكحميم.

 أن يف عملية التعلم والتعليم يف الفصل، و تفاوت التعليم مث يقوم املدرس مبادئ
حصة الدرس يف ىذا برانمج اخلاص  ت املدرس على ليبعد الطالب من املّلل, ألناو تف

لدي  اللتعليم اللغة العربية يقوم ثالثة حصص مباشرا يف يوم واحد.وىذا يوون  مل
س يف أول التعليم ابلغناء أو ولذلك يقوم املدر .وكذالك لدي املدرس الطالب يف التعّلم
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. وكذالك أتكيدا مع األستاذ يس يف أنشطة املالحظة أنو 16ابكحواية واخلطابة القصَتة
 يقوم بتفاوت التعليم ليجعل طالبو بعيد من امللل.  

م يعليف عملة الت أحوال الطالبكانت   ،نةحظة مع األستاذة ىداية الصبيااملال نتائجومن 
 يف الفصل فيما يلي :

 يف دخول الفصل الدراسة يف وقتها بعض الطالب يتأخر   .1
 كان الطالب يستعد يف التعّلم .2
 كان بعض الطالب  ال يهتم الدرس جيدا .3
 الطالب ال يوون الضجيج .4
 كل الطالب يشًتك يف عملية التعليم حبماسة .5
 الطالب لو ذو املرح .6
 الطالب خيلو من أعمال الدعابة يف التعليم .7
 التعلم ألعمال التدريبات الطالب  ال يعمل جمموعة .8
 يعمل الطالب التدريبات من املدرس منظما خيلو من الضجيج واحدا فواحدا. .9

 
 ال يهتميف عملية التعليم  أحوال الطالب عند تومن نتائج املالحظة السابقة كان

 .دخول الفصل لذا بعضهم يتأخر يف أّول الدرس علىيف تنظيم الوقت  املدرس جيد
 يسمح و حة لدي الطالبيف املصلى وىذا جيعل راالدراسة فصل يقوم املدرس و 

 .شخصيةالإىتمام أحوال على طالبو املدرس 
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 يسأستاذ نتائج املالحظة اليت تقوم الباحثة يف عملية التعليم يف الفصل مع  امأ
 لي:فيما ي أحوال الطالب تصور ، كانتاملتعلم تنظيمعن 

 ايف وقته الفصل الدراسةيدخل الطالب على  .1
 استعدادا جسدا و روحا التعّلم قبليستعد  الطالب كان .2
 التعليميف محاسة  لوالطالب   كان .3
 الطالب ال يوون الضجيج .4
 كل الطالب يشًتك يف عملية التعليم حبماسة .5
 الطالب لو ذو املرح .6
 من أعمال الدعابة يف التعليم حيفظ الطالب .7
 يف جمموعة التعلم ألعمال التدريبات الطالب كيشًت  .8
 معا ابجملموعة التعلم. الطالب التدريبات من املدرس يعمل .9

املدرس اللغة العربية األستاذ  ترى الباحثة يف املالحظة أن تنظيم املتعلم الذي يقوم
ألسلوب يقوم ىذا استهالكية و الااملتعلم و ىي أسلوب يس أنو يهتم أبسلوب 

حىت جيعل أحوال الطالب ابلتعاون بُت املدرس وطالبو لتووين تنظيم التعليم يف الفصل 
مشًتك يف عملية التعليم جيدا وفعاال. ولذا أحوال التعليم يف الفصل يوون جذااب ودمتعا 

 بينهم.
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 مج اخلاص لتعليم اللغة العربيةه. االمتيازات و النقصان بران

كل الشيء ىناك االمتياز والنقص، وكذالك يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية  
وم املدرسة الثانوية اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنج. بعد الحظت و حلّلت الذي يق

 الباحثة يف عملية البحث ترى أن االمتيازات ىي:
ىذا برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية يوون مساعدا لدي  يف قوم املدرسةت .1

 الطالب لتنمية مهارة اللغوي.
 اسة يف التعليم.كانت أحوال الطالب يف ىذا الربانمج ذو اكحم .2
 طرق التعليم املستخدمة يف ىذا الربانمج كثَتة وكذالك يف وسائل التعليم. .3
أكثر منهم يفهمون و ديهرون يف املادة اللغة العربية لذا ال يصعب املدرس عند يف  .4

 إلقاء املادة.
تصميم الفصل ىذا الربانمج كفصل إشراف التعليم، ولذا أحوال التعليم يوون  .5

 ىنئا.
لدراسة يقوم يف داخل الفصل و يف خارج الفصل دائما،  كفي املسجد، موان ا .6

 يف املوتبة أو يف املعمل وكل من املوان ىناك وسائل التعليمية. 
 عدد الطالب يف كل الفصل متوازن ال يبلغ حىت ثالثون من الطالب .7

 
وكذالك من النقصان الذي وجدت الباحثة بعد الحظت وحللت عند يف عملية 

 تشف أن من النقصان ىي :البحث يو
 كان تنظيم الوقت يف حضور الطالب واملدرس ليس منظم يف وقتها .1
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 كان يف ىذا الربانمج ليس لو كتاب الدرس خاصة للطالب أو للمدرس  .2
يف أنشطة ختطيط التعليم كان املدرس ال يصمم خطة الدرس و حتضَتىا  .3

 موتواب
يقوم اختبار الشفهي عند يقوم املدرس التقوًن اختبار التحرير فحسب, وال   .4

يف امتحان املدرسة يف النصف و النهاية من املستوى الدرس مهما كان أن 
 أىداف التعليم يف ىذا الربانمج ىي مهارة اللغوية إلتصالية.

كانت حصة الدرس يف ىذا لربانمج ثالثة حصص يف احملاضرة يوون ملال  .5
 لدي الطالب ألن يقوم مباشرة يف األسبوع. 

 
 : حتليل البياانت ومناقشتهاثالثالادلبحث 

 ىذااملبينة و  ت مجيع البياانت املوجودة ابلنظريناقشااملاملبحث عن  ىذايذكر 
عن إسًتاتيجية املدرس إدارة الصف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف املدرسة للبحث 
 .اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنجالثانوية 

أن  الطالبالتعلم لإلتقان املعلون حبيث ديون  ىي أحد جوانب صفال إدارة 
اجليدة جعلها تفضيا يف عملية التعليم حبيث ديون  صفال إدارة يتعلمون أفضال. ف

ث إدارة  الصف يتضمن  أقل على إدارة ومن مباح.أن حتقيق أىداف التعلم
 :  15إدارة املتعلم إدارة أنشطة التعليم، الفصل،
 
 

                                                           
97

 Mulyadi, Classroom Management, Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan bagi Siswa 

(Malang UIN-Malang  Press,2449) p.73 



52 

 الدراسة فصل  تنظيم .1
 فيها حتدىا اجلدران حيث اليت غرفةال املوقف عن تعلقي الدراسة لفصتنظيم 

أمال يف التعلم والسعي ديون أن  املدرسيتجمع الطالب معا ملعرفة كل ما قدمو 
ى ثالث جماالت و ىم يتّوون إ الدراسة فصليف تنظيم   أن.فعايلى و يتم على رم

ا، مث تنظيم موان تنظيم أحوال غرفة الفصل وتنظيم أدوات الفصل ووسائله
 اجللوس.

 وأحواهلا تنظيم غرفة الفصل .أ 
أماكن للجلوس املتعلمُت أحوال  ،تنظيم التهوية  على تشمل لالفص غرفةوإدارة 

يف مباحث إدارة  الفصل ىناك مبادئ  ، وتقدًن املشورة والبنية التحتية وغَتىا.
  :15يف تنظيمو، ويف مبادئ الفصل تتعلق على

 (visibililty)الوضوح  (9
، طالبيزعج بصري ال وضع أو ترتيب األاثث املدرسي يف الفصل الاليعٍت 

أن ينظر  درسليمونهم أن ينظروا مدرسهم أو أنشطة اجلارية حريًّة. وكذلك جيب للم
 .عندما أنشطة اجلارية طالبإى جامع ال

 (aksebility)الَتوصل  (2
ألاثث على اختذ ا طالبال  لدييوون تسهيال على التوصل الفصل ترتيب
حيتاجها أثناء التعليم. ومع ذلك، جيب أن يوون املسافة بُت املقاعد  الذياملدرسي 

 بسهولة ، وال يزعج من غَتىم.  الطالب حبيث ديون أن يتحركطالب  و املدرس ال
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رونة  (3
ُ
  (fleksibiily)امل

حتياجات نبغي أن يتم ترتيبها بسهولة ونقلها، وفقا الالذي ياألاثث املدرسي 
ية التعليم. مثل حيتاج ترتيب املقاعد لتغيَت موقفها إذا كانت عملية التعليم عمل

 ابستخدام طريقة املناقشة وجمموعة العمل.
 تعِرضُ ال (4

على  يف فصل الدراسة، وكذالك  الطالب أحوال الطبيعية يف َتثأت لو التعرض
ثر تعرض الفصل القليل سوف يسبب الصداع ديون أن يؤ و . اجلمال الفصلنفسّي و 
 . الدراسية يف عملية التعليم داخل الفصل الطالب

 درجات اكحرارة (5
ول اهلواء وحالة النافذة. ادرجات اكحرارة يؤثر شديدا على ترّكز التالميذ مثل تد

وهلا. فتصبح عملية ابسبب الدرجات اكحرارة غَت مريح فيحّول تركيزىم وجيعل وقتهم تن
 التعليمية غَت فعالة.

 الصوتية (6
للمعلم. و للطالب  أمايمية اهلادئة ىي احتياجات أساسية يف تعليم. ئة التعليب

 تركيزىم.   يشاركون التعليم ابلتعب وصعوبة يف طالبالفصل الضوضاء يسبب ال
 كثافة الفصل (7

ثر على جودة تؤ فصل من شأهنا أن الفيما يتعلق بعدد الطالب يف كثافة الفصل 
 غَت فعالة.عملية التعليمية. كلما زاد عدد طالب فتعليم 

 اجلمال (8
ىذا املبدأ فيما يتعلق جبهود املدرس لتنظيم فصول دمتعة وتساعد على التعلم. ألن 
الفصل اجلميلة واملمتعة ديون أن يوون أتثَت إجيابيا على الطبعات والسلوك التالميذ 

 يف عملية التعليم.  
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 اوجيد احوهلا كان تنظيمها دتامالباحثة بعد مالحظتها يف الفصل و  نتائج ومن
غرفة الفصل الدراسة يف املدرسة الثانوية أحوال  كان و  يف كل الفصول الدراسة.

نج تناسب مع مبادئ غرفة الفصل فيما شرح يف اكحوومية اإلسالمية األوى مباال
 رس لتنظيم فصول دمتعة وتساعد علىاملبدأ فيما يتعلق جبهود املد ىذاالنظري. و 

فصل اجلميلة واملمتعة ديون أن يوون أتثَت إجيابيا ال ألن م.التعلّ الطالب يف  عملة
ومن نتائج الباحثة عن تنظيم والسلوك التالميذ يف عملية التعليم.  ةبيععلى الط

غرفة الفصل الدراسية يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية 
ومن  التصور. ذاهبومناسبا مع النظري السابق  وافقااكحوومية األوى ماالنج مت

 كما صّورت الباحثة يف صورة السابقة ىي:  حتليل مناسبا
بعدد الطالب يف الفصل  مناسبةالوضوح : كما ترى الباحثة كان واسعة الغرفة  (1

يستطيع املدرس أن ينظر أحوال طالبو مجيعا من األمام إى الوراء وكذالك  ذاوهب
 من أي موان فيما جيلس. يستطيع الطالب أن ينظر مدّرسو أو على السّبورة

التوصيل : كما ترى الباحثة كان توصيل أدوات الفصل ترتيبا ألن كل من  (2
األدوات املدرسية مسافة بُت موان اجللوس والطالب مث بُت موان جلوس 

    .الطالب مع السّبورة وغَتىا كلها مسافة وال يزعج الطالب ليتحّرك يف أي موان
ت املرونة من األاثث املدرسي ديون ترتبها السهولة املرونة: كما ترى الباحثة كان (3

لدي الطالب على تغيَت مقاعدىم الحتياجات أنشطة املناقشة أو فرقة التعّلم 
 عند يف عملية التعليم .
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جيدا بواسعة الفصل  الراحة : كما ترى الباحثة كانت الراحة الفصل الدراسة (4
فيها ويساعد مبروحة فوق مناسبة مع كثافة عدد الطالب يوون الريح أن يدخل 

 السقف.
ىناك املروحة، وىذا يساعد إذا كان  الفصللول  درجات اكحرارة:  كانت  (5

 درجات اكحرارة غَت مريح أو تداول اهلواء.
الصوتية : ترى الباحثة يف أنشطة املالحظة أن الطالب يف الفصل أىتم اهلدوء  (6

 عند عملية التعليم  من داخل الفصل.
وىذا  34أكثر من  ن عدد الطالب يف كل الفصول ال يبلغ كثافة الفصل : كا (7

 العدد مناسبا بواسعة غرفة الفصل.
كما ترى الباحثة كان الفصل مجيلة بزينة الصور و امللصق وغَتىا  اجلمال :  (8

 وترتيبها يوون الفصل مجيال. 
وأحوال داخل الفصل بصفة ىذا اكحال كان مبرونة،وضوح، راحة بدرجات اكحرارة 

سبة واجلمال ابلصور و امللصق وكثافة الطالب يف الفصل دتاما بعدد الوراسي املنا
 مع واسعة الغرفة.

ون على أحوال الفصل دت، وىذا أحوال جيعل غرفة الفصل جذابة لدي املتعلم
 غرفة الفصل دمتعا و منظما لتنفيذ أنشطة التعليم، املدرس واملتعلم أن يتحرك فيو
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 وسائل التعليمدوات الفصل و أ تنظيم .ب 
ىي تنظيم وسائل التعليم  أحوال الغرفةمن وظيفة املدرس يف الفصل بعد تنظيم 

ليدافع عملية التعليم والتعّلم يف الفصل مع طالبو. وجود وسائل التعليم جتعل أحوال 
الفصل جذابة و دمتعة.أما وسائل التعليم ىي جمموعة من األدوات التعليمية اليت 

أن الوسائل التعليمية تنقسم إى  الب عند يف عملية التعليم.املدرس والط ميستخد
 :15جمموعات، وذالك حسب اكحاسة اليت ختاطبها، وىي

أما وسائل التعليم ىي جمموعة من األدوات التعليمية اليت يستخدم املدرس 
 :  65والطالب عند يف عملية التعليم. ومن وسائل تتوون على ثالثة أقسام

شول املواد املطبوعة أو املرسومة، مثل: الوتب، الصورة، الوسائل التعليمية ب .1
 التعليمية، والرسومات واخلرائط، واللوحات التعليمية، الشفافيات وغَتىا.

الوسائل التعليمية بشول املواد السمعية البصرية الثابتة، مثل: أفالم اثبتة،أشرطة   .2
 صوتية وأسطواانت.

البصرية املتحركة، مثل: أفالم متحركة، الوسائل التعليمية بشول املواد السمعية  .3
 الفيديو، وأقراص اكحاسوب.

ومن أدوات املدرسة ووسائل التعليم اليت توجد الباحثة يف مالحظة أن يف غرفة 
رّف  موتب املدرس، املدرس،،كرسي الفصل ىي: الوراسي واملواتب للطالب

الشاشة، الصور، ذاء، ساعة اكحائط، رّف اكح حة،السبورة، اللوحة,املرو الوتاب، 
  ل.اجلدو   الصوت، وغريها كما يفامللصق، مورّب 
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مع إطار النظري كان أدوات الفصل ووسائل التعليم يف  ومن مث نتائج البحث
عض األدوات كانت أحوال تواملة ومستفيدة كل الفصل. ولون بم املدرسة ىذا

وات ولول الفصول ىناك أدغَت جيد كرّف الوتاب و بعض الوراسي للطالب. 
 الدراسة وتسهيالت اليت تدافع الطالب يف عملية التعليم يف الفصل. 

 
   هتااو وأد اجللوس موان تنظيم .ج 

فصل  ت الباحثة يف مالحظة أنكما رأ الدراسة فصلنظيم موان اجللوس يف ت
ًتتيب و ب ارج الغرفةخأو يف  بتغيَت الفصل يف داخل الغرفةالوراسي  الدراسة يف يصمم 

قد كان مناسبا مع تنظيم أدوات  الوراسي اليت ترتبو يف داخل الغرفة و  قعد. أن املتنظيم
وأما تريب اجللوس يف .يوون سهولة يف انتقال وتغيَت حباجة استعماهلا و الفصل غَتىا

 خارج الغرفة جيعل راحة لدي الطالب.
  :21ومن شول املقعد اجللوس البد أن يهتم هبذا األحوال 

 ن مقعد الطالب ليسّهل املدرس لَتاقب طالبويوون مقعد املدرس أعلى م (1
يوون املقعد واملوتب متصال بينهما ىذا ليسّهل على تنظيم املوان اجللوس  (2

 حباجة ما
 يوون شول املقعد مناسبا  يف استعماهلا وقواي وغَتىا (3

و من موان اجللوس يف داخل الفصل الدراسة يصمم بًتتيب املقاعد و 
وأما موان اجللوس يف خارج الفصل الدراسة  الوراسي من املدرس و الطالب.

 يصمم بدون املقاعد و الوراسي لطالب و املدرس.
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املعايَت اليت جيب أهنا  ( Suhaenah ،2444)تصميم الفصل مناسبا مبعايَته. قالت ومن 
 التايل: كما الفصلتوافرىا عند تصميم 

 تعلم.عملية اليف دعم فعالية الفصل اجليد إذ يوون التالميذ  تنظيم .1
الًتتيب ىو مرونة تغيَت من ىدف آلخر يصبح أسهل وفقا لطبيعة وغرض أنشطة  .2

 التعلم.
ترتيب الفصل و وسائلو جيب أن يرقق قدرة ودافعية التالميذ، حبيث تشعر  .3

 ابلسعادة واكحماسة يف التعلم.
حينما يتعلم التالميذ عن مفهوم املعرفة، وجد وسائل التسهيالت لتوضيحو  .4

 ئل اإلعالم املناسبة حىت ال يوون لفظيا.ابستخدام وسا
رتيب الفصل أتثر مبا يف ذلك والوراسي الفلسفة وأساليب التدريس  املستخدمة ت .5

 فيو.
دما مذكور سابق، املعايَت املهمة أخرى تعٍت قياس وشول الفصل واملقاعد  .6

 فيها مثل طالب وطالبة. الطالب يف كل فرقة وتووين الطالبواملواتب وعدد 
برانمج اخلاص لتعليم اللغة بعد املالحظة يف  اجللوس وأدواهتا نظيم موانتومن 

سهيالت تمناسبة بوضع أدوات الدراسة و الأن الغرفة فصل الدراسة   العربية
 ذاقبل أن يرتب املدرس جلوس الطالب يف الفصل البد عليو أن يهتم هب التعليمية.
يف  الطالب عددطالب و الوتب شول املقعد وامل، شول غرفة الفصلاألحوال 

 الفصل و غَتىا.
 السابقة أدواهتا يف الفصل أن الصورةو اجللوس  ستنادا على تنظيم موانوا
ومقراب مبا تصور الصورة تنظيم غرفة الفصل على إطار النظري يف السابقة.  متشبها
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كحال من ىذا او  الفصل دمتعا ودتاما على تنظيم أدواهتا اليت مرتبا. ىذاوترى الباحثة أن 
الفصل  ىذاعملية تنظيم بو قبل أنشطة التعليم يف الفصل. مع طاليرتب املدرس 

 وات الفصل يوون أتثَتا على محاسة الطالب يف عملية التعليم.امل أبداملرّتب واملتو
ومن أدارة الصف يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابملدرسة اإلسالمية 

 ماالنج فيما يلي: 1اكحوومية 
 م املدرس على أحوال غرفة الفصل املمتع يف التعليميصم .1
 املهتاجة يصمم املدرس على أدوات الفصل ووسائلها  .2
 بسهولة اكحركة يصمم املدرس على موان اجللوس للطالب .3

 
   (Lintas Minat)لتعليم اللغة العربية التنمية يف برانمج اخلاص التعليم. إدارة 2

أنشطة  ينبغي على  أنشطة التعليم. ويف ىذهىو تنظيم  ومن أىم ذماح إدارة الصف
و  ، تنفيذاملدرس أن يصمم أنشطة التعليم من األول حىت األخر من أنشطة ختطيط

أنشطة التعليم وكلها يصمم املدرس قبل عملية التعليم. ومن مووانت اليت  تقوًن التعليم
 :66ىي

 ختطيط التعليم (1
عّلم يف الفصل أقّل إى جملتُت ومها ومن ختطيط التعليم الذي يستعد املدرس قبل أن ي

 يصمم خطة الدرس وحتضَت الدرس. 
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 خطة الدرس .أ 
خطة الدرس ىو اإلطار إلعداد املواد لول موضوع من املوضوعات الدراسية 
التعليمية. ومن وظيفة املعلم لتطوير خطة الدرس ىي: حتليل املعيار األساسية و 

إسًتاتيجية التعليم و تطوير وسائل  أىداف التعليم، تصميم حتضَت الدرس، تطوير
الذاتية، حيّلل املعيار األساسية،  من خطوات تصميم خطة الدرس ىي ديالالتعليم.و 

يعُّت الوفاية األساسية، يالحظ املعيار املواد، يهتم خربة التعّلم، يصمم مؤشرة ذماح 
 التعلم، يعُّت أساس التقييم، يعُّت مصدر التعليم. 

 حتضَت الدرس .ب 
ختطيط حتضَت الدرس. وىذا  ختطيط التعليم بعد خطة الدرس ىي ىمومن أ

التعليم كما موتوب يف التخطيط يصور خطوات التعليم وإدارة تعليمها لنيل أىداف 
. وىذا حتضَت الدرس ىو تطوير من خطة الدرس اليت جيب على منهج الدرس

من اليت  2413املدرس يتمها يف عملية التعليم. ومن تصميم حتضَت الدرس مبنهج 
تقوم وزيرة الشؤون الًتبية تتوون من احملتوى املعيار األساسية، الوفاءة 

التعليم، حمتوى املادة،خطوات التعليم ووسائلها،تصميم ،أىداف األساسية،املؤشرات
 .ل حىت اآلخر و أنشطة التعليم من األ

ختطيط الدرس جيب على  واستنادا على إطار النظري يف السابق أن تصميم
ملدرس قبل ينفذ أنشطة التعليم يف الفصل, وىذا ليسهل املدرس على نيل أىداف ا

من نتائج املقابلة واملالحظة أو الواثئقية يف عملية البحث ال جتد التعليم. ولوّن 
الباحثة أن املدرس يصمم ختطيط الدر وحتضَتىا خاصة هلذا الربانمج تعليم اللغة 
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ج الدرس يوون واحدا يف حطة الدرس و وىذا بسبب أن املنه.موتوبة العربية
 حتضَتىا، ولذالك يصمم املدرس املواد التعليمية فحسب.

يقوم  اخلاص ىذا الربانمج  قسم اللغة العربية أن كما قال رئيسوىذا أتكيدا   
 .2413يقوم مبنهج الدرس  ملنهج الدراسي كما يف تعليم علم اللغة والثقافة اليتاب

 . هلا ضَت الدرس يوون واحدا مع خطة الدرسأن خطة الدرس و ختمبعٌت 
 تنفيذ التعليم (2

ومن تنفيذ التعليم من حيث إدارة الصف ىي عملية التعليم ليحصل التعليم 
 :65الفعال. فينبغي على املدرس أن ينفذ هبذا النشاط التعليم التايل

أنشطة األول أو االفتتاح: ىذه األنشطة يشتمل على افتتاح التعليم، إعطاء  .أ 
 فاىيم و تووين أحوال التعليم ليجعل روح التعّلم لدي الطالب.امل

أنشطة ماىية التعليم : ىذه األنشطة يشتمل على املدرس أن يبلغ أىداف  .ب 
 التعليم، مواد التعليم ووسائلها، و إعطاء مالحظة التعليم.

أنشطة األخر أو  االختتام :ىذه األنشطة أن املدرس يعطي املالحظة من  .ج 
اليت يشرح املدرس يف قبلو، ويعطي التدريبات لينظر مفاىيم  حمتوى املادة

 الطالب بعملية التقوًن.
 أنشطة تنفيذ تعليم اللغة العربية يف برانمج اخلاصعملية البحث أن و من نتائج 

نشاط األساسي و النشاط يبدأ ابلنشاط األول, ال 2413 يقام مبنهج الدراسي
م من أول إى أخر يصمم املدرس أن إدارة ومن أنشطة التعلي ختتام.األخر أو اال

 التعليم يقام يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ىي :
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 يف ختطيط التعليميصمم املدرس مواد التعليم  .1
 يهتم املدرس على استعداد  الطالب قبل التعليم .2
 يستعد املدرس على وسائل التعليم .3
 يفتح املدرس التعليم ابلدعاء ابكحماسة معا .4
 املدرس حضور الطالب من جهة كشف اكحضوريفتش  .5
 يبلغ املدرس أىداف التعليم .6
 يقدم املدرس املادة املاضية ابلصفة تذكرا .7
 يقدم املدرس املادة اجلديدة ابألمثلة الواضحة .8
 يقدم املدرس مضمون املادة بشرح واضح .9

 يوجو املدرس التدريبات بتقسيم اجملموعة التعليم .14
 ةيقدم املدرس التخليص من املاد .11
  قبل خيتم الدرس يقدم املدرس الدفاعية ابكحماسة .12
 لدعاء والسالمابخيتم املدرس الدرس  .13
 
 تقوًن التعليم  (3
تقوًن التعليم ىو لوشف مهارة والوفاءة الطالب ابملادة  أنشطة أىدافومن  

كل بعد   اليت قد دّرسها. ويقوم املدرس يف ىذا الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية
 . يف نصف الفصل ويف هناية الفصل وم االختبارالدرس, ويق

يقوم املدرس التقوًن كما يقوم املدرس برانمج اللغة العربية للعام مبنهج الدراسي  و 
يتوون على  ثالثة وىي: التقوًن املوقفي، التقوًن املعريف، و التقوًن الوفاءة أو  2413
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 ج اخلاص لتعليم اللغة العربية ىيأنشطة التقوًن والتعليم يف ىذا الربانمويف  املهارات.
يف كل حصة الدرس وىذا يوون تقوًن الواقي لدي املدرس لزايدة يف كشف النتائج  

ويقوم املدرس التقوًن  هناية الفصل. نصف الفصل و يف االختبار الختباراب كما حيصل
اختبار التحرير فحسب وال يقوم اختبار الشفهي عند يف تنفيذ اختبار نصف الفصل 

  اختبار هناية الفصل.و 
يف أخَت التعليم ينبغي على  ويف عملية التقوًن من وجو إدارة الصف أن التقوًن 

املدرس أن يقوم تقوًن التعليم لدي طلبتو، ومن عملية التقييم يقوم على قسمُت 
 : 24ومها

التقوًن يوجو لدي الطالب : وىذا التقوًن الذي يوجو لدي الطالب يشتمل على  .أ 
فذ املدرس ىذا ينالواقعي، و  أو ختبار الشفهي و التحريري الريبات و اطاء التدأع

 على املادة. الطالبليعرف مفهوم و معرفة 
التقوًن الذي يوجو لدي املدرس : وىذا التقوًن ينفذ املدرس طلبتها لتقوًن عملية  .ب 

 التعليم. وىذا يقوم املدرس أبسلوب إعطاء االستبانة لدي الطالب.
التقوًن الذي يقوم يف ىذا الربانمج ىو التقوًن الذي يقوم لدي  وترى الباحثة أن

 الطالب فحسب وال يقوم التقوًن خاصة للمدرس.
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 يف برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ادلتعلم تنظيم. 3
اكحفاظ على حالة من دوافع املتعلمُت و التحفيز يف توليد  على املتعلم تنظيمربط ي 

زمراط يف أنشطة التعلم يف الفصول الدراسية . قد يستغرق دورا نشطا بوعي واال
إنشاؤىا من  أو املدرسمظاىر شول أنشطة ، والسلوك ، والغالف اجلوي ينظم 

خالل حتفيز املتعلمُت على املشاركة بنشاط املشاركة يف أنشطة التعلم يف الفصول 
 .الدراسية ابلوامل

املدرس أذا يوون املدير يف جمال  ىناك األساليب لدي ومن تنفيذ تنظيم املتعلم 
 : 25إدارة الصف. ومن أساليب ىي

يراقب من : ىذا األسلوب حيث تنفيذ تنظيم املتعلم  أسلوب مراقبة الداخلية (1
يف داخل البد حيفظون كل نفس نفس املتعلم. وهبذا أسلوب أن املتعلم  داخل

 اسة فعالية.يقوم التنظيم عند عملية التعليم ليوون أحوال فصل الدر لالفصل 
أسلوب مراقبة اخلارجية : ىذا األسلوب حيث املدرس على املتعلم ليقوم و حيافظ  (2

وأحياان ىذا األسلوب تنظيم الدراسة يف داخل الفصل بتعاون بعضهم بعضا. 
 يقوم املدرس ابلقانون  واملوافقة ابلعقاب الذي خيالف هبا.

رس واملتعلم لتووين تنظيم أسلوب استهالكية : وهبذا األسلوب التعاون بُت املد (3
الفصل. والصور ىذا األسلوب ىناك القانون املوافقة بُت املدرس واملتعلم هبدف 

 تنظيم أحوال الفصل.
ومن تنفيذ تنظيم املتعلم حيتوي على إىتمام املدرس على أحوال الطالب  (4

منظما ومرتبا عند يف عملية التعليم يف الفصل. ومن مالحظة الباحثة عند يف 
 ة التعليم برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية متفرقة بُت املدرس. عملي
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مراقبة الداخلية حيث أن سلوب أب يقوم األستاذة ىداية الصبيانة أهناكانت 

ا يهتم إدارة التعلم أبسلوب التساحمي أهن الباحثة ترى هبذا األسلوبتنظيم املتعلم 
م يوون املراقبة يف التعليم ليجعل لدي الطالب يف أنشطة التعليم. ودوره يف التعلي

  الطالب السهولة يف استيعاب املواد الدراسة.
مراقبة  و ارجيةمراقبة اخلأبسلوب  يقومستاذ يس أنو األ معوأما تنظيم املتعلم 

و ىذا األسلوب يقوم ابلتعاون بُت املدرس وطالبو لتووين تنظيم التعليم استهالكية 
ب مشًتك يف عملية التعليم جيدا وفعاال. ولذا يف الفصل حىت جيعل أحوال الطال

 بينهم. ىنئ الفصل يوون م يفتعلأحوال امل
ىي عن كيفية املدرس أن يدير الصف مبدخل ومبادئ تنظيم املتعلم املبحث يف 

إدارة  و مداخل أن املدرس البد أن يهتم واملبادئ تنظيم املتعلميف تنفيذ إدارة الصف. 
 كثَتة من  .كما يف إطار النظريابىتمام أحوال طالبوذان يقوم املدرس الصف. وى

ويف برانمج اخلاص  .تنفيذ املتعلم املدرس عند يف هتمجيب أن ي املبادئ اليتمباحث 
املدرس  يقوملتعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية اكحوومية األوى ماالنج  

وىذا  ةومدخل اجلو اإلجتماعيمدخل التعليم املدخل املتنوعة وىي مدخل التسامح،
طوال حصة الدرس يف . وخيًت املدرس هبذا املدخل ألن ابىتمام أحوال طالبو يوون

برانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ثالثة حصص وىذا يوون الطالب ابمللل إذ كان 
 .26التفاوت يف التعليمو املدرس ال يقوم التسامح 
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ا جمموعة من األنشطة اليت يستطيع أبهناملدخل التسامح  الصفإدارة  يعّرف
إن  املدرسأقصى حد دمون. ويرى  إىبواسطتها أن يزيد من حرية الطالب  املدرس

الطبيعي لطالبو،  والفوضى أحياان( حيقق النم إىمن اكحرية )الذي قد يؤدي  واجل ىذا
وىذا املدخل أن دور املدرس يف الفصل يوون نفوذا أو وحيقق أيضا أىداف الدرس.

 .27طوا لتنظيم الطالبس
يعٍت ليس النظام املوافقة بُت املدرس والطالب  يف ىذا الربانمج املقصود ابلتساحمي

منظم يف حضور ولذا كانت أحوال التعليم فيها ليس يف أنشطة التعليم . املتعلملتنظيم 
وكذالك أحوال الطالب يتأخر يف دخول الفصل وىذا ايضا بسبب  ،داخل الفصل
وكانت ب ينتقل من الفصل واحد إى فصل أخر وكذالك املدرس. لطالأهنم كل من ا

ىدف املدرس إبختيار ىذا املدجل ليوون طالهبا هبنئ والتمتع يف فصل الدراسة لنيل 
التعليم الفعال. ومن النقصان هبذا املدخل يعٍت بعض الطالب الوسل اليهتم الدرس 

ألن  يم، واملدرس اليهتم بو.جيدا بعضهم ينام وبعضهم أيكل عند يف عملية التعل
إىتمام املدرس إى وصول املادة املشروح لدي الطالب ابلفرح واجلذاب يف عملية 

 التعليم.
يعّرف أبهنا جمموعة من األنشطة اليت يستطيع املدرس  اجلماعة يةمدخل عمل ومن

بواسطتها أن يوجد تنظيما اجتماعيا فعاال داخل الفصل، وأن حيافظ على استمراره. 
وين بتقسيم طالب إى جمموعات تتوافر فيها اووسيلتو يف ذلك ىي استخدم التعلم التع

  شروط معينة.
يقوم املدرس األستاذ يس مدخل عملية اجلماعة يف عند عملية التعليم اللغة 
العربية.ويقوم ىذا املدخل ألن كان الطالب يف ىذا الربانمج حيبون عملية اجلماعة يف 
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لدي الطالب يف تعليم  ىم على التدريبات لتنمية مهارة االتصايلالتعّلم وىذا يساعد
  .اللغة العربية

اليت يستخدم املدرس يف برانمج  تنظيم املتعلمالباحثة أن املبادئ  أن تالحظوبعد 
املبادئ تفاوت التعليم. املبادئ اكحّماسة واكحميم و و اخلاص لتعليم اللغة العربية يعٍت 

ن ّمسون أيف ظواىر امليدان أن الطالب يفرحون وحيعٍت أن ميم تاملبادئ اكحّماسة واكحو 
يشًتك عملية التعليم إذا كان املدر الناشط ليقدم املواد عند يف تعليم يف الفصل مع 

ابلفرح والرمحة مع  طالبو. يقصد ابكحميم يف عملية التعليم ىي سلوك التفاعل املدرس
س ر املد ينبغية يف التعليم، و اهلمعلى  ما يقصد ابكحماسة ىي سلوك املدرسأالطالب، و 

 28اكحميم.إذ يوون مدير الفصل البد حيّث طالبو على سلوك اكحّماسة و 
ت املدرس على التعليم مهمة ليبعد او تفىي أن  تفاوت التعليماملبادئ ومن و  

 من أىداف عل التعليم غَت الفّعالّية. أماالطالب من املّلل, ألن مّلل الطالب يف التعّلم جي
 :29ىياوت التعليم تف
 يعطي الفرصة لدي الطالب ليتطور الرغبة والدافعية رموى على مواد التعليم .أ 
 تووين السلوك اإلجايب لدي الطالب عند يف عملية التعليم .ب 
 يعطي الفرصة لدي الطالب لتعّلم بطبقة أو مرحلة الوفاءة أو املهارة .ج 

م والتعليم يف الفصل أن يقوم املدرس مبادئ تفاوت التعليم، ويف عملية التعلو  
تفاوت املدرس على ليبعد الطالب من املّلل, ألن حصة الدرس يف ىذا برانمج اخلاص 

 لتعليم اللغة العربية يقوم ثالثة حصص مباشرا يف يوم واحد.
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 ماس الفصل اخل
قرتاحماتيص والتوصيمات وااللخالت  

 
 يصخلالت .أ 

عتمادا على البياانت اليت حصلت عليها الباحثة مث القيام بتحليلها ا
عن إدارة الصف يف برانمج لخص الباحثة تنكن و متسواء من الدراسة 

 كما يلي :اخلاص لتعليم اللغة العربية  
 

 فصل الدراسةتنظيم   .1
 :على يصمم ادلدرس فصل الدراسة ظيمويف تن  

 على أحوال غرفة الفصل ادلمتع يف التعليمتصميم  (1
 على أدوات الفصل ووسائلها  ادلهتاجةتصميم  (2
 على منكان اجللوس للطالب بسهولة احلركة تصميم (3

 
 التعليم يف برانسج اخلماص لتعليم اللغة العربية تنظيم .2

التعليم يف هذا الربانمج يقوم كما يف برانمج تعليم اللغة  تنظيم أما 
 درسويصمم ادل.  2113العربية كلها الذي يقوم مبنهج الدراسي 

 مبدجل اإلتصايل لرتقية مهارة الطالب  يف اللغة العربية . أنشطة
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 تنظيم املتعلم .3
وأما يف هذا الربانمج يقوم ادلدرس على تنظيم ادلتعلم أبسلوب 
مراقبة الداخلية و مراقبة استهالكية. أن ادلدرس يقوم أبسلوب مراقبة 
الداخلية ومراقبة استهالكية ابهتمام أحوال شخصية الطالب عند يف 
التعّلم. وكل من األسلوب جيعل سلوك ادلتعلم منظما حبسب ادلراقبة من 

 ادلدرس.
 

 ب. التوصيمات 
بعض التوصيات اليت تقدميها الباحثة دلدرس اللغة العربية ابدلدرس  

 الثانوية اإلسالمية األوىل ماالنج فيما يلي :
لتقسيم الوقت ادلناسب لدي  ادلنهج الدراسةينبغي على رئيس  .1

 الطالب من خالل حصة الدرس 
بعلوم   ادلدرس  أن يوّسع و يهتم ادلعلومات مبا يتعلقعلى  ينبغي .2

 إدارة الصف
 يصمم خطة الدرس و حتضري الدرس خاصة أن ادلدرس ينبغي على .3

 للربانمج اخلاص التنمية لتعليم اللغة العربية
ينبغي على ادلدرس  أن يهتم على تنظيم الوقت الدراسة يف الربانمج  .4

 .اخلاص التنمية لتعليم اللغة العربية
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 قرتاحماتج. اال
مي الباحثة بغض االقرتاحات يف البحث، تقدبناء على ما جاء يف هذا 

من النقصان أو العيوب، ولذا ترجو الباحث  هذا البحث ال خيلو
 ادلستقبل لتوسيع هذا البحث العميق لتطوير  على علم إدارة الصف 

ادلدرس أن يتطّور مادة اللغة العربية يف برانمج  ترجو الباحثة على .1
 سالمية احلنكومية األوىل ماالنجاخلاص التنمية يف ادلدرس الثانوية اإل

كاتب اللغة العربية خاصة ذلذا   ّورطتي يصمم و الباحثني اآلخرين أن .2
يف ادلدرس الثانوية الربانمج اخلاص التنمية لتعليم اللغة العربية  

 ماالنج 1اإلسالمية احلنكومية 
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