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عار  الش 

ا اتّقوا هللا ولتنظر نفس ماقّدمت لغد، واتقوا هللا، إن منو ا)أييها الذين  
 (هللا خبري بيما تعملون

 (54)سورة احلشر : آية 
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 هداءالإ  
 ىذه الرسالة أىدي 

 إىل :

 أب احملبوب سوكردي و أمي نيان انداينيت اللذين ربياين صغريا و أدابين

 أحسن التأديب وىذابين ابلرفق و الرمحة و بكل صربمها و بنصيحتمها وجهدمها إىل أن أكون

 هللا ذلما العالية واحلياة السعيدة يف الدنيا واآلخرة،عليو اآلن، عسى أن حيقق 

 فاغفر ايرب تقصريي، وارمحهما واجزمها عين ابإلحسان

 

 و إىل أخي و أخيت :

 أغوغ فراسيتيوا

 وندي فرانتا

 ويندا فراتيوي

 ندا خفيّا

 و دمحم رئيس
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 مستخلص البحث

ماالنج،  –إلسالمية األوىل تلوكوماسالعربية مبدرسة الثانوية ام، إدارة برانمج تعليم اللغة 4752داين ديس أرايين، 
رسالة ادلاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج. ادلشرف األول الدكتور مفتاح اذلدى، و ادلشرف الثاين الدكتور حليمي زىدي. 

 إدارة برانمج، تعليم اللغة العربية ادلفتاحية :الكلمات 
انلت   ادلدرسة دمحمية الثانوية اليت حتت رعاية الشؤون الدينية مؤسسة دمحمية يف رلال تعليم الدينية اإلسالمية.

ىذه ادلدرسة أنواع األومسة منها أو مسة يف مسابقة خطاب اللغة العربية دلرحلة الوطين مبحافظة جاوا الشرقية حيث 
أهنا نزلت فيها ادلنزلة الثالثة. ألجل ذلك، ىدفا إىل احلصول على أن جتري ادلدرسة جيدا يف تدريس اللغة و أن 

برانمج اللغة العربية معتمدا على الشورى فيها. وال يكفي بذلك، قد قسم تنال تقديرا ممتازا وخريا مما قبلو فانعقد 
واختار يف ذلك ابختبار  ( و ادلتواسط(.4(، مبتدأ )5)مبتدأ )رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية ادلراحل و ىي 

ية ماالنج و دخول ادلدرسة. و قذ حسن و فخر ادلتخرون ىم استقبلتهم ادلدارس العالية منها اجلامعة احلكوم
 اجلامعة احملمدية ماالنج.

و يف ىذا البحث، حددت الباحثة يف إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األوىل 
ختطيط برانمج، كيف تنظيم برانمج، كيف تنفيذ البحث كيف  أبسئلةقدمت الباحثة  ماالنج. –تلوكوماس 

. استخدمت الباحثة النوعي بدراسة حالةاستخدمت الباحثة ادلنهج يف تقوميها. برانمج، كيف مراقبة، و ك
 أبسلوب ادلقابلة، و ادلالحظة، و الواثئق. 

( ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األوىل 5التنيجة من ىذا البحث يعين : 
ن حتليل معيار الكفاءة و كفاءة األساسي، و منها طقم التعليم : ماالنج، مل تكون منظما جيدا، م –تلوكوماس 

(. RPP(، و خطة التدريس )Sylabus(، و قرار الدراسي )Promes(، والربامج ادلرحلي )Protaالربامج السنوي )
كن عادة كل ادلدرسني فقط يستعيد ادلواد و ليس يستعيد خطة التدريس. ولكن ابلنسبة إىل ختطيطو التعليمي مل ي

( Modulيستعد مبا حققها يف العملية التعليمية. ال سيما يف توفري الكتاب التعليمي أو يسمى ابلوحدة التعليم )
( تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية، عندىا كل مستوايت ابلتنسيق لديهم ادلدرس لكل فصول، و 4اللغة العربية. 

تعليم اللغة العربية لفصل عشر و احلادى عشر، ادلنهج  إعطاء ادلواد مناسب مبستوايت الطالب و فقط برانمج
( تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية، ألن ختطيط يف أول مل جيد، إذان يستعيد 3(. K-13ادلستخدمة ىي ادلنهج )

ل يف رلامراقبة برانمج تعليم اللغة العربية ىي رئيسة ادلدرسة، و انئب رئيس ( 2. للمدرسني مل يكن جيدا أيضا
يعين مبشاورة بنظر ثالث  ( تقومي بربانمج تعليم اللغة العربية4دلنهج ادلدرسة، و رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية. ا

( ، ونصف ادلستوى، و Sumatif( و التقومي النهائي اخلتامي)Formatifىي شهراي )التقومي البنائي ) مراحل و
 آخر ادلستوى.
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ABSTRACT 

Dian Desi Ariyani, 2016, Arabic Learning Program Management at Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah 1 in Tlogomas – Malang. Thesis, Arabic Education Program, Postgraduate 

University of Maulana Maliki Ibrahim Malang, Advisors : Dr. Miftahul Huda And Dr. Halimi 

Zuhdi. 

Keywords : Program Management, Learning Arabic 

The mam school 1 is schools which are at a shade of muhammadiyah .In schools this 

school has several flagship programs namely: the arabic language , english and islamic study 

(SIE). The school as well including schools that were already to some the certificate of award 

, and one of them was award to competition speech arabic derby east java to the national level 

.When schools were ranked third. For it , by support or for the sake of success for schools 

more actively and they received a score more then in consultation , formed program of 

instruction Arabic. Not only that, head program pba also has hired for each students to 3 

levels, which are : mubtadi’ (1), mubtadi’ (2) and mutawasith. In allotments , head program 

of instruction arabic divide from every student when the entrance exam school .And the 

results or create graduates with high capability are also did not disappoint , many students 

have passed accepted by a college , as state university poor , and muhammadiyah university 

poor .  

In this study, researchers focused on program management learning arabic with 

formulation problem :“ how program planning, organizing program, the implementation of 

the program, supervision the program and evaluation program management the learning of 

languages arab madrasah aliyah muhammadiyah 1 tlogomas -malang “.As for research 

methodology it uses research methodology qualitative - case study. With instrument that 

researchers used was observation, interview, documentation or observation. 

The final result of this research is 1)  Planning program management learning Arabic of 

school madrasah aliyah muhammadiyah 1 has not been planned well, begin from analysis 

competency standard (SK), The annual program (PROTA), semester program (PROMES), 

syllabus, implementation plan learning (RPP). So far , teachers only prepares matter without 

old prepare device learning (RPP), The effectivitas program arabic, currently the program of 

instruction arabic is designing learning module arabic according to levels, 2) Organizing 

program Arabic, Classes for this scheme there are three levels, namely: mubtadi’ (1), 

mubtadi’ (2), dan mutawasith. Each class have one teacher the person in he answered . For 

this scheme, only for the class ten and class eleven And the curriculum used is curriculum 

(K-13), 3) The implementation of the in the program, because it head schools did not prepare 

components most important things in learning, so this effort is not maximal. 4) 

Supervision/controlling  learning done so, can look what is based on plan and many things or 

not. Surveillance on program is divided to three , : the school principal , vice principal part 

curriculum , and the head program of instruction Arabic. 5) Evaluation of the program 

learning arabic has made the schools through third stage that is , monthly ( sumatif and 

formative ), the test central semester and also a final exam the first half.  

 

 

 



 ي
 

ABSTRAK 

Dian Desi Ariyani, 2016, Manajemen Program Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah Muhammadiyah 1 Tlogomas – Malang, Tesis, Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Pembimbing satu : Dr. Miftahul Huda, dan Pembimbing dua : Dr. Halimi Zuhdi. 

Kata Kunci : Manajemen Program, Pembelajaran Bahasa Arab 

 Sekolah mam 1 merupakan sekolah yang berada pada naungan muhammadiyah. Pada 

sekolah sekolah ini memiliki beberapa program unggulan yaitu : bahasa arab, bahasa inggris 

dan studi islam (SIE). Sekolah ini juga termasuk sekolah yang sudah meraih beberapa piagam 

penghargaan, dan salah satunya adalah penghargaan pada lomba pidato bahsa arab sekota 

jawa timur untuk tingkat nasional. Yang pada saat itu sekolah mendapat peringkat ketiga. 

Untuk itu, demi menyokong atau demi keberhasilan agar sekolah lebih aktif dan mendapat 

nilai yang lebih maka dengan hasil musyawarah, dibentuklah program pembelajaran bahasa 

arab. Tidak hanya itu, kepala program pba juga telah membagi-bagi untuk tiap murid kepada 

3 tingkatan, yaitu (mubtadi’(1), mubtadi’ (2) dan mutawasith). Dalam pembagiannya, kepala 

prodi menseleksi dari tiap-tiap murid saat ujian masuk sekolah. Dan hasilnya atau out putnya 

pun juga tidak mengecewakan, banyak para murid yang telah lulus diterima oleh perguruan 

tinggi, seperti universitas negeri malang, dan universitas muhammadiyah malang.  

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada manajemen program pembelajaran bahasa 

arab dengan rumusan masalah :“bagaimana perencanaan program, pengorganisasian program, 

pelaksanaan program, pengawasan program dan evaluasi manajemen program pembelajaran 

bahasa arab di madrasah aliyah muhammadiyah 1 tlogomas -malang”. Adapun metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitiam kualitatif studi kasus. Dengan instrument 

yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi atau pengamatan. 

Hasil penelitian ini adalah 1) perencanaan pada program pembelajaran bahasa arab 

disekolah madrasah aliyah muhammadiyah 1 tlogomas – malang ini, belum terencana dengan 

baik, mulai dari analisis standar kompetensi, program tahunan (prota), program semester 

(promes), sylabus, dan juga RPP. Selama ini setiap guru hanya mempersiapkan materi saja 

tanpa terdahulu mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP), untuk keefektifitasnnya saat 

ini kepala program pembelajaran bahasa arab sedang mendesain modul pembelajaran bahasa 

arab, 2) pengorganisasian program pembelajaran bahasa arab, pembagian kelas pada terbagi 

kepada 3 tingkatan, yaitu : mubatdi’ (1), mubtadi’ (2), dan mutawasith. Dan masing-

masingnya terdiri dari satu guru. Untuk program pembelajaran bahasa arab hanya ditujukan 

kepada kelas 10 dan 11 saja, dan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum (k-13), 3) 

pelaksanaan program pembelajaran bahasa arab, karena memang sekolah belum maksimal 

dalam perencanaanya, maka guru dalam persiapannya pun masih maksimal, d) pengawasan 

merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran, agar terlihat apakah sudah berjalan 

sesuai rencana atau tidak. Pengawasan pada program ini dilakukan oleh : kepala sekolah, 

wakil kepala madrasah bagian kurikulum, dan kepala program pembelajaran bahasa arab. 2) 

evaluasi program pembelajaran bahasa arab dilakukan sekolah melalui musyawarah dengan 

melihat dari 3 tahapan yaitu , bulanan (sumatif dan formatif), ujian tengah semester dan juga 

ujian akhir semester.  



 ك
 

ك 
ركلمة  الش  دي  ق   ر و الت 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

احلمد هلل رب العادلني، و السالم على أشراف األنبياء و ادلرسلني، نبّينا دمحم و على آلو و صحابتو أمجعني ة 
 من تبعهم إىل يوم الدين.

قد انتهت الباحثة من كتابة ىذه الرسالة و الذي كان ال ميكن أن يتم دوم مساعدة اآلخرين، لذا أشكر 
 شكرا جزيال على :

الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راىرجو، ادلاجستري مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  .5
 مباالنج.

الربفيسور الدكتور احلاج حبرالدين، ادلاجستري عميد الدراسة العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  .4
 احلكومية مباالنج.

ولداان وركاديناات، رئيس يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  الدكتور احلاج .3
 احلكومية مباالنج.

الدكتور احلاج مفتاح اذلدى ادلاجستري ادلشرف األول و الدكتور حليمي زىدي ادلاجستري ادلشرف الثاين  .2
 الذي منحين الكثري توجيًها و تشجيًعا و نقًدا و إشرافًا.

و مجيع األستاذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء و من ال يستطيع الباحثة أن يذكرىم مجيعا  .1
 ىنا.

ىذا، وهللا أسأل أن تكون أعماذلم مقبولة و مثابة، و تكون رسالة ادلاجستري ىذه انفعة و مفيدة للعباد 
 والبالد، آمني.

        م4752يونيوا  73ماالنج، 
 الباحثة    

 
 

 داين ديسي أرايين     



 ل
 

 البحث حمتوايت

 

 أ ..................................................................... صفحة الغالف

 ب صفحة ادلوضوع .............................................................

 ج ..............................................................موافقة ادلشرف 

 د إقرار الطالبة ................................................................

 ح الشعار ......................................................................

 و ..................................................اإلهداء ...................

 ز مستخلص البحث ..........................................................

 ك كلمة الشكر و التقدير ......................................................

 م .................................................................... حمتوايت البحث

  الفصل األول : اإلطار العام

 4 .........................................................خلفية البحث .-أ 

 2 ......................................................أسئلة البحث ....-ب 

 2 ......................................................... أىداف البحث-ج 

 3 ........................................................... فوائد البحث-د 

 4 ..................................................حدود البحث -ه 

 4 ...................................................... الدراسات السابقة-و 



 م
 

 52 ................................................... حتديد ادلصطالحات-ز 

  الفصل الثاين : اإلطار النظاري

 55 ...............................................إدارة برانمج تعليمادلبحث األول :

 55 ..........................................................تعريف اإلدارة -أ 

 55 خصائص اإلدارة .................................................-ب 

 47 أمهية اإلدارة .....................................................-ج 

 45 ...................................................رلاالت اإلدارة -د 

 45 وظائف اإلدارة ادلدرسية ...........................................-ه 

 43 ............................................القواعد األساسية يف اإلدارة -و 

 42 ..................................................اإلدارة ادلدرسية  -ز    

 42 .................................................. رلالت اإلدارة ادلدرسية –ح    

 42 .....................................أمهية اإلدارية ادلدرسية للمعلم  –ط     

 43 ........................................ادلبحث الثاين : مفهوم برانمج التعليم 

 43 ......................................................... تعريف الربانمج  -أ        

 43 .................................تعريف برانمج العام ............. -ب       

 44 ..................................... أنواع برانمج تعليم اللغة العربية -ج       

 35 ..................................... برانمج تعليم اللغة العربية إدارة -د        

 33 ....................................... علم اللغة العربيةادلبحث الثالث : م    



 ن
 

 33 .......................................... تعريف معلم اللغة العربية  -أ        

 33 .........................................صفات معلم اللغة العربية  -ب       

 32 ............................................معايري اجلود يف التعليم  -ج       

 31 .................................... مراحل إعداد معلم اللغة العربية –د        

   الفصل الثالث : منهجية البحث

 34 ................................................. ومنهجو مدخل البحث-أ 

 35 ........................................................ حضور الباحث-ب 

 27 مصادر البياانت ................................................ –ج        

 27 ................................................... أسلوب مجع البياانت –د         

 22 ......................................................... حتليل البياانت –ه         

  الفصل الرابع : عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها

 23 ...............................ادلبحث األول : حملة مدرسة دمحمية .............

 17 ............................................ ادلبحث الثاين : عرض البياانت و حتليلها

 17 ........................................ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية  .1

 11 .......................................تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية  .2

 22 تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية .......................................... .3

 33 ......................مراقبة برانمج تعليم اللغة العربية .................... .4

 33 .........................................تقومي برانمج تعليم اللغة العربية  .5



 س
 

 42 ......................................... ادلبحث الثالث : مناقشة نتائج البحث

 42 ........................................تعليم اللغة العربية  ختطيط برانمج .1

 42 تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية ......................................... .2

 41 ........................................تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية  .3

 41 ..............................................مراقبة برانمج تعليم اللغة العربية  .4

 42 تقومي برانمج تعليم اللغة العربية ......................................... .5

  الفصل اخلامس : نتائج البحث و التوصيات و ادلقرتحات

 45 ...............................نتائج البحث ........................ . أ

 57 ....................................................وصيات البحث ت . ب

 57 ........................................................... ج. مقرتحات البحث

  قائمة ادلصادر و ادلراجع

  مالحق
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 الفصل األول

 اإلطار العام و الدراسات السابقة
 

 
 خلفية البحث  .أ 
 أسئلة البحث   .ب 
 أهداف البحث  .ج 
 فوائد البحث  .د 
 حدود البحث  .ه 
 الدراسات السابقة  .و 
 حتديد املصطالحات  .ز 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 

  خلفية البحث . أ

بُت ادلكوف و آلخر فيها العالقة  ت ادلعدةةيتعلق ابدلكوان من التعليم و التعّلم تعليم رلاالالكاف 
 دلستخةمة. واذلةؼ من كلها اةتاج ل ى لدراة التعليم الصيييحت ، كلهاو احملةدة ابلصفة ادلدننة

م و لةيهم الكفاايت لدارة يالتعل ( يفmanager) مةير أوك، لف كاف ادلةرسُت  ألجل ذلكابألمثل. 
التعليم اجلية و منظما. بعبارات بسيطة أف لدارة التعليم ىي لختيار إلدارة ادلواد ادلستخةمة يف التعلم، 
لذلك حصلت أىةاؼ التعليم فعالية. التعليم ىو نظاـ معدة، حيث النجاح ينظر من  أربعة 

كوف التعليم اجلية ييس، و الطريدة. بذلك دلناسبو و ادلكوانت و ىي : ادلنهج، وادلواد، واخلطة التةر 
  1.طبعا حيتاج ل ى التنظيم

( profit) الرحبية ابلطبيعة كاف سواء التعاوف، ل ى حيتاج شيئ أي يف و مكاف أي يف نشاط كل و
. غَتىا و الرايضية اجملتمع أو ادلنظّم و التنظيم،:  مثال ابإلدارة وشروطو ،(non-profit) الرحبية غَت و

 كيف ،(to manage) أو اإلدارة األساسي ألف  احلةيثة و التدليةية و الرمسية ىي اجليةة اإلدارة
 2.التنظيم يف أمهيتها ما مث ادلنظُِّم، من و ادلنظَِّم، ىو ما التنظيم،

 دارةاإل( George.R. Terry) قاؿ و. منظمة التنفيذ يف اإلدارة يصور حاجة ىناؾ األسئلة بذلك
ادلرجوة.  األىةاؼ لتيديق تنفيذىا ادلراقبة و اخلربة، و التنظيم، و التخطيط، على التنفيذ عملية ىي

 حوؿ ادلةرسة، رئيس أو كمةير نفسو فهم كيفية من يبةأ أف جيب طبعا األىةاؼ من عملية اإلدارة
 لتسريع تستخةـ اليت االسًتاتيجيات و لةيهم، ادلهارات و الدةرة كيف التأكية، الفن أو منط كيفية

                                                           
1
  Rusma, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 

2010), hal. 134 
2
 Saondi, Ondi, Membangun Manajemen Pendidikan Berbasis Sistem Informasi, (Bandung : PT Refika 

Aditama, 2014), hal. 3-4 
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 بكفاءة ادلطاؼ هناية يف ادلرجوة النتائج تةار أف ميكن واليت اذلةؼ، ىذا لتيديق التنفيذ عملية

 مناسب و مشاكل بةوف ابألىةاؼ، مناسب اليت تنفيذىا كيف ىي اجليةة اإلدارةوفعالية. 
 .اإلدارية ابلوظائف

من كيفية فهم نفسو كمةير أو يف حتديق األىةاؼ ادلرجوة من عملية اإلدارة، طبعا جيب أف يبةأ 
االسًتاتيجيات  الدةرة و ادلهارات لةيهم، و ، كيفالتأكية، حوؿ كيفية منط أو الفن رئيس ادلةرسة

دلرجوة يف هناية واليت ميكن أف تةار النتائج ا، ملية التنفيذ لتيديق ىذا اذلةؼاليت تستخةـ لتسريع ع
 فعالية.

اإلدارة ىي أنشطة تستهةؼ األىةاؼ، يؤديها األفراد الذين يبذلوف أحسن جهودىم من خالؿ 
ستعمل، و كيف تثبت طريدتها و كيف ااألنشطة اليت مت تعيينها من قبل. و ىي تتعلق مبعرفة ما 

و األعماؿ اليت تدـو فيها فرد أو رلتمع لتيديق ىةؼ  3تعليمها، و يديس فعاليتها من كل جهودىم.
، أبهنا فن و علم يةار مصادر التعليم 4ادلؤسسة اليت حتةيةىا. أما لدارة التعليم فدة شرحا حسيٍت

لتيديق عملية التعليم بيستطيع الطالب تطوير ادلهارات لةيهم يف أي رلاؿ. و أف لدارة التعليم ذلا 
 5الفوائة واألىةاؼ.

ابألىةاؼ، بةوف مشاكل و مناسب ىا اليت مناسب تةفق تنفيذ ارة اجليةة ىي كيفاإلد
األىةاؼ من تعليم اللغة العربية سلطط يف حديدة، من ادلؤسسة التعليمية يف  ابلوظائف اإلدارية.

سها ادلةرسة )ادلتواسط، والثانوية(، و البة لدارة برانمج تعليم اللغة العربية جيةا وفدا للمعٌت لدارة نف
خاصة يف اإلدارة برانمج تعليم اللغة العربية، و تشمل على التخطيط، و التنظيم، و التنفيذ، و التدومي 
حىت أىةاؼ التعلم حتديق على األمثل. مثال ادلؤسسات التعليمية أو مةرسة دورا ىاما لسهوالت و 

سة. ألف أحياان لناجح التعليم و يشكل ادلسؤولية. بذلك لةى اإلدارة مهم جةا من كل ادلةر 

                                                           
  12( ، ص. 2114رسالة ماجسًت من تري وحيوين احلسنة )   3

4
 Husaini, Usman, Manajemen : Teori Praktik & Riset Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 9 

5
 Majid, Abdul, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 15 
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األىةاؼ من التعليم انقص لإلصلاز ابلكافة حىت تنفيذ خرج من األىةافها. ذلك بسبب ضعيف 

 اإلدارة يف تعليم اللغة العربية، ضلو ليس اتفاؽ ادلواد يف أساليب و تطبيدها.

يعتمة لتنظيم التعليم من أجل مساعةة لوجود أىةاؼ التعليم. و وظائف من ا التنظيم ىو ادلوارد اليت يرتبط
على قةرة ادلةرسُت و ترتيب عناصر التعلم الذي لعطاء الديمة و ضماف أمهيتها يف أىةاؼ التعلم. 

من الطالب و الطالبات، ابحلياة على أساس البيئة التعليمية يف تطوير ادلناىج الةراسية، و تشمل 
ىنا واضح، أف جيب ادلةرسُت يعٍت  6مبطالب فرص العمل و تطوير علـو تكنولوجيا.اآلف و الدادمة. 

، ويطلق عليو التعليم و التعلم و أيضا جيب لةيهم التخطيط، والتنظيم، و مبةرسةالتعاوف يف عمليتها 
 التفيذ، و التدومي لًتقية الديمة ادلمتازة مبةرسة.

تعليم على التعليم و التعّلم. و يدصة الباحثة ىنا لدارة برانمج طبعا، مصطالحات التنظبم جيب 
( مصطلح عاـ يشَت ل ى معاين عةيةة ختتلف Progammer/Programالربانمج )اللغة العربية. 

إبختالؼ اجملاؿ الذي يذكر فيو، و بصفة عامة فإف الربانمج ىو : رلموعات لجراءات، وخطوات، 
أو غَت وتعليمات و قواعة يتم اتباعها لندل خربات زلةدة مدروءة، أو مسموعمة أو مرئية ، مباشرة، 

مباشرة تعليمية، أو ترفيهية أو تثفيفية وذلك لفرد أو رلموعة أفراد، أو مجهور كبَت ، يف مكاف واحة، 
 أو يف أمكاف متفرقة، لتيدق أىةاؼ زلةدة.

للمةرسة يف ترقية جودة التعليم. و  اليت حاجةو يدصة الربانمج ىنا، برانمج تعليم اللغة العربية 
لتيديق اإلدارة اجليةة فتيتاج التخطيط، و التنظيم، و التنفيذ، و ادلراقبة، و التدومي. كلها تستهةاؼ 

 –ادلةرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األو ى تلوكوماس  .ل ى حتديق برانمج تعليم اللغة العربية فعالية
م فيها علم اللغة العربية. ادلةرسة دمحمية الثانوية اليت حتت رعاية ماالنج لحةى ادلةارس اليت يتعل

انلت ىذه ادلةرسة أنواع األومسة منها   الشؤوف الةينية مؤسسة دمحمية يف رلاؿ تعليم الةينية اإلسالمية.
أو مسة يف مسابدة خطاب اللغة العربية دلرحلة الوطٍت مبيافظة جاوا الشرقية حيث أهنا نزلت فيها 

نزلة الثالثة. ألجل ذلك، ىةفا ل ى احلصوؿ على أف جتري ادلةرسة جيةا يف تةريس اللغة و أف تناؿ ادل
تدةيرا شلتازا وخَتا شلا قبلو فانعدة برانمج اللغة العربية معتمةا على الشورى فيها. وال يكفي بذلك، قة 

                                                           
6
 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran (Implementasi, Karakteristik dan Metodologi PAI Di Sekolah 

Umum), (Yogyakarta : TERAS, 2007), hal.131 
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واختار يف  ( و ادلتواسط(.2) (، مبتةأ1)مبتةأ )قسم رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية ادلراحل و ىي 

ذلك ابختبار دخوؿ ادلةرسة. و قذ حسن و فخر ادلتخروف ىم استدبلتهم ادلةارس العالية منها 
  اجلامعة احلكومية ماالنج و اجلامعة احملمةية ماالنج. 

يف برانمج التعليم اجلية حيتاج ل ى التخطيط اجلية حىت لنيل األىةاؼ من التعليم خاصة اللغة 
بية. و ادلشكلة اليت يكثر حةوثها يف برانمج التعليم عةـ وجود التخطيط عن عملية التعليم و العر 

فعالية برانمج. رمبا كاف التخطيط مرّتب بشكل جّية لكن حاؿ تنفيذه، ظهرت فيو ادلشكلة. لذا 
ة من يتلخص من ذلك أف ادلشكلة يف تعليم اللغة العربية كثَتا جةا. لذا حتتاج ل ى اإلدارة اجلي

 كل عملية حيتاج ل ى التدومي، مثال يف ىذا البيث برانمج تعليم اللغة العربية. األىةاؼ التعليم. و  

عملية مستمرةػ و تكوف جانبًا أساسيًا من جوانب أية مؤسسة تسعى لتيديق أىةاؼ التدومي ىو 
راؼ الًتبوي ال معينة  خططت ذلا و يعمل من أجلها. يف عملية التدومي اليت يدـو هبا جهاز اإلش

تدتصر على بياف مةى كفاية ادلؤسسات الًتبوية من بلوغ أىةافها بصورة عامة فيسب، بل ىي 
عملية متكاملة، تشمل كذلك كل جوانب ىذه ادلؤسسة، و كل بعة من أبعاد نشاطاهتا، و جيب أف 

جيب أف  تكوف عملية التدومي ألي جانب و غَت مدتصرة على لصةار حكم عاـ. و عليو فالتدومي
يشتمل على : تدومي أداء ادلعلمُت، و تدومي لصلاز الطالب و الطالبة، تدومي كفاايت اإلدارة ادلةرسية و 
فعاليتها، تدومي ادلناىج، تدومي الربانمج، تدومي األساليب ادلستخةمة يف ادلواقف التعليمية، تدومي 

 7ادلشرؼ الًتبوي لذاتو و مراجعتو خلططو.

(، و ىناؾ Arabic Programming) خاصة بربانمج تعليم اللغة العربية أوالبيث للباحثة ىنا 
على ثالثة  تدسيم( اليت (، و ادلتواسط2(، و ادلبتةأ )1) )ادلبتةأ ىي أو مستوايت لثالثة مراحل

لذلك أرادت الباحثة أف الوصفي و حتليل لدارة برانمج  8.حلادي عشرعشر و افصوؿ من الفصل 
أبسئلة البيث  ماالنج –تلوكوماس  األو ىمبةرسة زلّمةية الثانوية اإلسالمية  تعليم اللغة العربية

ولذا التخطيط، و التنظيم، و التنفيذ، وادلراقبة، والتدومي لدارة برانمج تعليم اللغة العربية بذلك ادلةرسة. 

                                                           
7
 96-95( ، ص. 2117)عماف : طاريق للخةمات ادلكتبية، اإلشراؼ الًتبوي )مفهومو، و انظرايتو، و أساليبو(، السعود، راتب،   
8
 ، مبةرسة زلّمةية الثانوية2116فربايَت  12  ادلدابلة من رئسة ادلةرسة،  
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 األوىلمبدرسة حمّمدية الثانوية اإلسالمية تعليم اللغة العربية إدارة برانمج :  ةخذ الباحثة ادلوضوعأ

 ماالنج. –تلوكوماس 

 

 أسئلة البحث . ب
تلوكوماس  األو ىاإلسالمية  لثانويةمبةرسة زلّمةية االلغة العربية  ختطيط برانمج تعليمكيف  .1

 ؟  ماالنج –
تلوكوماس  األو ىاإلسالمية  لثانويةمبةرسة زلّمةية االلغة العربية  برانمج تعليمكيف تنظيم  .2

  ؟  ماالنج –
تلوكوماس  األو ىاإلسالمية  لثانويةمبةرسة زلّمةية االلغة العربية  تعليمكيف تنفيذ برانمج  .3

 ؟  ماالنج –
 تلوكوماس األو ى اإلسالمية الثانوية زلّمةية مبةرسة العربية اللغة تعليم كيف مراقبة برانمج .4

 ؟  ماالنج –
 – تلوكوماس األو ى اإلسالمية الثانوية زلّمةية مبةرسة العربية اللغة تعليم كيف تدومي برانمج .5

 ؟  ماالنج
 

 ج. أهداف البحث

 األو ىاإلسالمية  لثانويةمبةرسة زلّمةية اتعليم اللغة العربية ختطيط برانمج  و دلعرفةلوصف  .1
 ماالنج. –تلوكوماس 

لوصف و دلعرفة تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية مبةرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األو ى  .2
 ماالنج ؟ –تلوكوماس 

برانمج تعليم اللغة العربية مبةرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األو ى  تنفيذلوصف و دلعرفة  .3
 ماالنج ؟ –تلوكوماس 

برانمج تعليم اللغة العربية مبةرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األو ى  مراقبةلوصف و دلعرفة  .4
 ماالنج ؟ –تلوكوماس 
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األو ى اإلسالمية  لثانويةمبةرسة زلّمةية اتعليم اللغة العربية برانمج لوصف و دلعرفة تدومي  .5

 ماالنج. –تلوكوماس 
 

 فوائد البحثد. 

 تطبيدا :لف ىذا البيث لو فوائة كثَتة نظراي كانت أو 

 : نظريةالفوائة يف ال .1
ليمية يف التع : دخوؿ الباحثة أف تستفية الًتبوية، األساليب، و الطريدة للباحثة –أوال 

 .لدارة برانمج تعليم اللغة العربية خاصة يفتعليم اللغة العربية و 

للمعلم اللغة العربية : أف يعطي ادلسامهة  و االقًتاحات و سيكوف البيث من  -اثنيا 
ادلراجع العملية يف العملية التعليمية خاصة يف لدارة 

 برانمج تعليم اللغة العربية.

للطالب : أف يعطي ىذا البيث ذلم النظرايت التعليمية ادلتعةدة يف لدارة برانمج  –اثلثا 
 تعليم اللغة العربية.

رانمج الربانمج : أف يعطي ىذا البيث ادلعلومات العلمية عن استخةاـ لدارة ب –رابعا 
 تعليم اللغة العربية.

 

 : تطبيديةالفوائة يف ال .2
للباحثة : أف تستفية الباحثة من التجارب العلمية يف تعليم اللغة العربية و خاصة  –أوال 

 لدارة برانمج تعليم اللغة العربية.يف 
اللغة برانمج تعليم  دلعلم اللغة العربية : أف تعطي ادلسامهة و اإلقًتاحات يف لدارة –اثنيا 

 العربية.
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)اإلستماع، لطالب : لسهوال الطالب لتةريس و لتداف ل ى ادلهارات األربع  –اثلثا 

بتطبيق لدارة برانمج تعليم اللغة العربية  الكالـ، والدرأة، والكتابة(و 
 مبةرسة ذلك.

الربانمج : أف تعطي ىذا البيث نتيجة صاحلة منتجة، خربة و وصفي عملية  –رابعا 
مةاخلة لةي  لةيها و حتليل ادلشاكل الدائمة و معاجلتها فيها، و

  اللغة العربية. ةرسة خاصة للمعليميرئيس ادل
 
 

 حدود البحثه. 

على األمور  لبيثلباحثة ىذا اسوؼ يكوف ىذا البيث حبثا واضيا ومفصال، ستيةد ا
 تية :آلا

 لدارة برانمج تعليم اللغة العربية.: حتةد الباحثة ىذا دلوضوع  ةاحلةود ادلوضوعي .1
مايو أو ما  ى ل شهر فرباير من ىذا البيث حوؿ شهرين احلةود الزمانية : ستدـو الباحثة .2

 .2116 -2115فوقها يف العاـ الةرسي
الب و الطالبة يف الفصل عشر و احلادي ستدـو الباحثة ىذا البيث لط احلةود ادلكانية : .3

 ماالنج. –اإلسالمية األو ى تلوكوماس  لثانويةاعشر مبةرسة زلّمةية 
 

 
 و. الدراسات السابقة

 الةراسات السابدة اليت تتعلق ابدلادة الةراسية ىي كما يلي :
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 الدراسات السابقة واختالفها هبذا البحث

الباحث  الرقم
وسنة 
 الدراسة

العناون 
واللغة 

 املستخدمة

البحث لنيل 
 الدرجة

 الفرق الشبه من نتائج البحث املنهج

دمحم لماـ  1
 مرشة

2111 

لدارة عملية 
تعليم اللغة 

العربية 
لتنمية مهارة 

الدراءة 
ابدلةرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
احلكومية 

الواحة 
 بسمارنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حبث تكميلي 
لليصوؿ 

على درجة 
ادلاجستَت يف 
لدارة الًتبية 

اإلسالمية 
جامعة موالان 
مالك لبراىيم 

 ماالنج.

البيث 
الوصفي 
ابدلةخل 
 الكيفي

من نتائج البيث 
أظهرت أف نتيجة 

 (1 : يالبيث ى
ختطيط ادلعلمُت 
يف لدارة عملية 
تعليم اللغة العربية 
قبل تعليمهم 
لتنمية مهارة 

فعالية  (2الدراءة 
تنفيذ ادلعلمُت، أف 
أكثر ادلعلم يشرح 
ادلواد التعليمية 
ابللغة اإلنةونسية، 

( و يف تدوميها 3
ندائص، و جيري 
يف عملية تعليم 

 اللغة العربية.

لهنما يبيثاف 
لدارة  عن

عملية تعليم 
اللغة العربية 
لتنمية مهارة 

الدراءة 
ابدلةرسة 

 لةيو  الثانوية
 الباحثة ىي
 لدارة برانمج

تعليم اللغة 
 العربية.

يف لدارة  يًتكز البيث
عملية تعليم اللغة 
العربية لتنمية مهارة 
الدراءة حوؿ كيف 
فعالية، و كيف 

بطريدة البيث تدوميها 
البيث الوصفي 

بينما  ابدلةخل الكيفي
تكوف الباحثة تركز 

لدارة يف  البيث
برانمج تعليم اللغة 

 .العربية
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ىذا البيث 

مكتواب 
ابللغة 
 العربية.

سيت  2
 امينة

2111 

لدارة 
تةريس  
كتاب 

الًتاث يف 
ادلعهة 
سلفية 
 بباغيل.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حبث تكميلي 
لليصوؿ 

على درجة 
ادلاجستَت يف 
لدارة الًتبية 

اإلسالمية 
جامعة موالان 
مالك لبراىيم 

 ماالنج.

 

البيث 
 نوعيال

بةراسة 
 احلالة.

من ىذا البيث 
يناؿ ىذه النتيجة: 

( يف كل السنة 1
الةراسية قاـ مةير 

ادلعهة 
( 2وادلوظوفات، 

اذليكل التنظيم 
تشكل ابلتفاىم 
مع اآلخرى، و 
لشراؾ مجيع 
ادلشًتكة، و يعمل 
ادلوظفات واجبتهم 

ابدلسؤولية 
( و 3ابإلخالص، 

عملية التعليم  
كتاب الًتاث 
ابلطرؽ التعليم 
متنوعة على 

س مبادئ األسا
 الفهم العادة، 

( تدومي و مراقبة 4

لهنما يبيثاف 
لدارة  عن

تةريس كتاب 
الًتاث يف 
ادلعهة سلفية 

 لةيو  بباغيل
 الباحثة ىي
لدارة برانمج 
تعليم اللغة 

 العربية.

 يف البيث ىذا يركز
النوعي بةراسة احلالة 
عن لدارة تةريس  

ث يف كتاب الًتا
 ادلعهة سلفية بباغيل.
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ىذا البيث 
مكتواب 
ابللغة 
 العربية.

لدياس النجاح 
والفهم يكوف 

 بشكل مستمر.

تري  3
وحي 

احلسنة، 
2114 

لدارة برانمج 
تعليم اللغة 

العربية 
مبةرسة 

العزة 
ادلتوسطة 

 ابتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيثال
 تكميلي

 لليصوؿ
 درجة على

يف  ادلاجستَت
قسم تعليم 
اللغة العربية  
كلية الةراسة 
العليا جامعة 
موالان مالك 

لبراىيم 
اإلسالمية 
احلكومية 

البيث 
الكيفي 

)ابلوصفي، 
 التيليلي(.

من نتائج البيث 
يناؿ ىذه النتيجة: 

( أف ختطيط 1
التعليم مبةرسة 
العزة ادلتوسطة 
ابتو قة تكوف 

( يف 2منظما 
التنظيم التعليم،  

ثالثة مسؤليا كاف 
لربانمج تعليم اللغة 
العربية و برانمج 
تعليم اللغة العربية 

( 3مبةرسة العزة 

لهنما يبيثاف 
لدارة  عن

برانمج تعليم 
اللغة العربية 
مبةرسة العزة 
ادلتوسطة ابتو 

 لةيو 
 الباحثة ىي
لدارة برانمج 

م اللغة تعلي
العربية مبةرسة 
دمحمية الثانوية 

اإلسالمية  

 يركز ىذا البيث يف

الكيفي )الوصفي، 
لدارة والتيليلي( يف 

برانمج تعليم اللغة 
العربية مبةرسة العزة 

 ادلتوسطة ابتو.
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ىذا البيث 
مكتواب 
ابللغة 
 العربية.

عملية تعليم اللغة  ماالنج.
العربية ىي تنفيذ، 
وختطيط التعليم 

 احملةدة.

األو ى 
 –تلوكوماس 

 ماالنج.

لطفي  4
 آمن هللا
2114 

لدارة ترقية 
جودة 

معلمي 
اللغة العربية 

مبعهة 
الرفاعي 
العصري 
 مباالنج.

 
 
 
 
 

 

 

 بيثال
 تكميلي

 لليصوؿ
 درجة على

يف  ادلاجستَت
قسم تعليم 
اللغة العربية  
كلية الةراسة 
العليا جامعة 
موالان مالك 

لبراىيم 
اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج.

بيث ال
الكيفي 
بةراسة 
 احلالة.

 

من نتائج البيث 
 : ىذه النتيجةيناؿ 

(اإلسًتاتيجيات 1
لًتقية جودة 
معملي اللغة 
العربية يف عةة 
الكرؽ منها الةورة 

( 2التةريبية، 
عملية تدومي 
معلمي اللغة 
العربية أجرهتا 
مةير ادلعهة و 
قسم تنمية ادلنهج، 

( التعويضات 3

لهنما يبيثاف 
لدارة ترقية عن 

جودة معلمي 
اللغة العربية 
مبعهة الرفاعي 

العصري 
 و لةيمباالنج 

 الباحثة ىي
دارة برانمج ل

تعليم اللغة 
مبةرسة   العربية

دمحمية الثانوية 
اإلسالمية 

األو ى 

 يف البيث ىذا يركز
البيث الكيفي 
بةراسة احلالة يف لدارة 

معلمي  ترقية جودة
اللغة العربية مبعهة 
الرفاعي العصري 

 مباالنج.
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ىذا البيث 
مكتواب 
ابللغة 
 العربية.

للمعلمي اللغة 
العربية يف شكل 
راتب مناسبة مع 

 حالة ادلعلمُت.

 –تلوكوماس 
 ماالنج.

رنةي  5
ساابان، 
2115 

لدارة 
ادلراقبة يف 
تعليم اللغة 

العربية 
مبعهة عمر 
بن خطاب 

 سورااباي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيثال
 تكميلي

 لليصوؿ
 درجة على

يف  ادلاجستَت
قسم تعليم 
اللغة العربية  
كلية الةراسة 
العليا جامعة 
موالان مالك 

لبراىيم 
اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج.

 البيث
الكيفي 

)الوصفي، 
 والتيليلي(.

 البيث نتائج من
 النتيجة ىذه يناؿ

:  
( عملية ادلراقبة 1

يف ىذه ادلؤسسة 
تعمل بشكل جية 
دلبادئ أو عناصر 

 ادلراقبة فعالية 
ؾ عةة ( ىنا2

الصعوابت أو 
ادلشكالت عنة 
عملية ادلراقبة منها 

 األمواؿ و ادلرافق,

 يبيثاف لهنما
لدارة  عن

ادلراقبة يف تعليم 
اللغة العربية 
مبعهة عمر بن 

خطاب 
 وسورااباي 

 لدارة لةي
 تعليم برانمج
 .العربية اللغة

 يف البيث ىذا يركز
الكيفي )الوصفي، 
والتيليلي( يف لدارة 

تعليم اللغة  ادلراقبة يف
العربية مبعهة عمر بن 

 خطاب سورااباي.
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 البيث ىذا

 مكتواب
 ابللغة
 .العربية

فكرية  6
زلي 

الةين، 
2115 

لدارة تعليم 
اللغة العربية 
يف ضوء 

ادلةخل 
التكاملي 

مبعهة دار 
السالـ  
كونتور 
للبنات 
اخلامس  
 كاديري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البيث ىذا

 بيثال
 تكميلي

 لليصوؿ
 درجة على

يف  ادلاجستَت
قسم تعليم 
اللغة العربية  
كلية الةراسة 
العليا جامعة 
موالان مالك 

لبراىيم 
اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج. 

البيث 
دلةخل 
الكيفي 
بةراسة 
 احلالة.

من ىذا البيث 
يناؿ ىذه النتيجة 

( لوصف 1: 
ختطيط اللغة 
العربية ابدلةخل 

 التكاملي 
( لوصف تنفيذ 2

تعليم اللغة العربية 
 التكامليابدلةخل 

( لوصف تدومي 3
تعليم اللغة العربية 

ابدلةخل 
 التكاملي.

لهنا يبيثاف 
عن لدارة تعليم 
اللغة العربية 
يف ضوء 

ادلةخل 
التكاملي 

مبعهة دار 
السالـ كونتور 

للبنات 
اخلامس  

كاديري و 
لةي لدارة 
برانمج تعليم 
اللغة العربية 
مبةرسة زلّمةية 

الثانوية 
اإلسالمية 

واحة 
 -تلوكوماس
 ماالنج.

يركز ىذا البيث يف 
ادلةخل الكيفي 
بةراسة احلالة عن 
لدارة تعليم اللغة 
العربية يف ضوء 
ادلةخل التكاملي 
مبعهة دار السالـ  

 كونتور للبنات 
 اخلامس كاديري.
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 مكتواب
 ابللغة
 .العربية

نويف  7
الفى 

سفطري، 
2115 

لدارة 
الفصل يف 

برانمج 
التسريع يف 
تعليم اللغة 

العربية 
مبةرسة 

اإلسالمية 
احلكومية 

األوؿ و 
الثالث 
 ماالنج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيثال
 تكميلي

 لليصوؿ
 درجة على

يف  ادلاجستَت
قسم تعليم 
اللغة العربية  
كلية الةراسة 
العليا جامعة 
موالان مالك 

لبراىيم 
اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج.

البيث 
الكيفي 
بةراسة 
 احلالة.

من ىذا البيث 
يناؿ ىذه النتيجة 

: 
( لكشف لدارة 1

الفصل يف برانمج 
التسريع يف تعليم 

 اللغة العربية 
( لكشف 2

لدارة  مشكلة 
الفصل يف برانمج 
التسريع يف تعليم 

 اللغة العربية
( لكشف معيار 3

األداء يف الًتقية 
لدارة الفصل يف 
برانمج التسريع 
يف تعليم اللغة 

 العربية.

لهنا يبيثاف 
عن لدارة 
الفصل يف 
برانمج التسريع 
يف تعليم اللغة 
العربية مبةرسة 

اإلسالمية 
احلكومية 

األوؿ و 
الثالث ماالنج 
و لةي لدارة 
برانمج تعليم 
اللغة العربية 
مبةرسة زلّمةية 

الثانوية 
اإلسالمية 

واحة 
 -تلوكوماس
 ماالنج.

يركز ىذا البيث يف 
ادلةخل الكيفي 
بةراسة احلالة عن 
لدارة الفصل يف 

رانمج التسريع يف ب
تعليم اللغة العربية 
مبةرسة اإلسالمية 
احلكومية األوؿ و 

 الثالث ماالنج.
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 البيث ىذا

 مكتواب
 ابللغة
 .العربية

 

 حتديد املصطالحاتز. 

ورد يف ىذا البيث ادلصطالحات اليت البة على الباحث أف يوضيها لبعادا عن اخلطاء يف 
 الفهم :

ادلادية والبشرية يف اإلدارة ىي العملية اخلاصة بتنسيق وتوحية استخةامات العناصر  .1
ادلنظمة من أمواؿ و مواد، و أفراد، عن طريق ختطيط و تنظيم و تنفيذ و مراقبة ىذه 

   9اجلهود من أجل حتديق األىةاؼ النهائية للمنظمة.
 حوؿ بتعليمات وُمرَفدة منهجية، إبشارات مصيوبة الةراسية ادلواد ِمن قائمة ىو لربانمجا .2

 رلموعة" أنو على الربانمج تعريف مكن .التةريس عملية يف تتبع أف يَنبغي اليت الطريدة
 ألداء هبا الدياـ ينبغي اليت اخلطوات تسلسل للياسب توضح اليت واألوامر التعليمات من

 11النتائج. واستخراج ادلطروحة ادلشكلة حلل معينة مهاـ
تعليم اللغة  اإلدارة برانمج ىي عملية اإلدارة يف تنفيذ واجب التعليمي يف برانمج خاصة  .3

العربية و من خالؿ استفادة مجيع ادلوارد لتيديق ىةؼ بشكل فعاؿ. لذلك توفَتا خلرباء 
فهم التعليم جزء من برانمج و ىو عملية النخطيط، وتنظيم، وتنفيذ، ومراقبة توجيو 

 ولشراؼ على اجلهود التعليمية من أجل حتديق األىةاؼ الًتبوية اليت ترجتى.
بية ىي ما يتعلق من ادلعلم يف ختطيط و تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية و علم اللغة العر ادل .4

ما يتعلق أبسلوب تةريس و تعليم لتوصيل ادلادة للطالب من قبل ادلعلم لتيديق ىةؼ 
 11ما، وذلك يشمل كل الوسائل اليت يتخذىا ادلعلم لضبط الصف ولدارتو.

                                                           
 17(، ص. 2111)الرايض : مكتبة الرشة،  ا(،تطبيداهت -مهاراهتا  -رلاالهتا  –مبادئ اإلدارة ادلةرسية )وظائفها بلة، عباس دمحم أمحة،   9

10
 http://www.alukah.net/culture/0/56850/  

11
 35ص. ،(Malang : UIN-MALIKI Press, 2011) مهارات التةريس )ضلو لعةاد مةرس اللغة العربية الكفء(، ,حبر الةين، أوريل.  

http://www.alukah.net/culture/0/56850/
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دافة اإلسالمية وىي أكثر اللغات اإلنسانية اللغة العربية أىم مدومات الثىي اللغة العربية  .5

ارتباطا بعديةة األمة وىويتها و شخصيتها. لذلك صمةت أكثر من سبعة عشر قران 
سجال امينا حلضارة أمتها وازدىارىا، وشاىةا على على لبةاع أبنائها وىم ويدودوف ركب 

 12احلضارة اليت سادت األرض حوايل تسعة قروف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 14(، ص. 2117جامعة الداىرة،  –، )معهة الةراسات الًتبوية طرؽ تةريس اللغة العربية، ، عليمةكورأمحة   12
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 : إدارة برانمج التعليم املبحث األول

 : مفهوم برانمج التعليم املبحث الثاين

 : معلم اللغة العربية املبحث الثالث
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 إدارة برانمج التعليماملبحث األول : 

(Understanding Of Management)تعريفاإلدارة .أ

يرىالباحثونيفعلماإلدارةأنكلمةاإلدارة،قداشتقتمنالكلمةالالتينيةذاتادلقطعُت،
الثاين)Addاألول) و )Ministrate( اإلصللزية واليتتعٍتابللغة ،)To Serveأيتقدمي اخلدمة،(

إىلأداء يصلعنطريقاإلدارة أنو أو اآلخرين، علىخدمة يقوم دبعٌتأنمنيعملابإلدارة
اخلدمة،وىذاىوادلعٌتاللغويأواللفظيلكلمةاإلدارة.

وفيمايتعلقابدلعٌتاإلصطالحيلإلدارة،فإنالباحثُتمليتفقواعلىتعريفاإلدارة،رغمأهنم
اتعٍتالوظيفةأوالنشاطالذييقومبوادلديرون.وقدظهراذباىانرئيسانيفقداتفقواعلىأهن

تعريفاإلدارة.أمااإلذباهاألولفقداعتمدعلىربليلالعملالذييقومبوادلديرإىلعناصرأو
خطوات،واستنتجمنذلكتعريفلإلدارةيقومعلىربديدتفاصيلذلكالعملأوخطواتو،و

روادىذااإلذباه:فريدريكاتيلور،وىزيفايول،وأوليفرشيلدون،وكمبيولوايلز،منأشهر
 1وستانليفانس.



 (Characteristic Of  Management)  اإلدارةخصائص .ب

 :ىيلإلدارةالواردةاخلصائصأىممن

 .قياديطابعذاتاجتماعيةعمليةإهنا .1
 .معينةغاايتلتحقيقتسعىإهنا .2

                                                           
8
22ص.اإلشرافالًتبوي)مفهومو،ونظرايتو،وأساليبو(،السعود،راتب،  
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ومعينة،فئةأوالقبليةأوالفرديةادلصاحلليسوالعامةادلصاحللتحقيقتسعى .3

 .ادلواطنُتعامةمصاحلإظلا
 .اإلداريةالنظمواللوائجوالقوانُتحدوديفتعملإهنا .4
ادلشورةوالنصحتقدمفهيتنفيذىاوالعامةالسياساتبلورةعلىاإلدارةتعمل .5

 .القراراتدلختلف
دوناجلماىَتمطالبلتحقيقيسعونادلختلفةدبستوايهتمالدولةموظفيصبيع .6

 .ادلواطنُتشأنمنتقليلأوتباطؤاأوتكاسلأوالعملأوالنفوذاستقالل


 (The Importance Of Managementأعليةاإلدارة) .ج
يفالقطاعالعامواخلاص للمتجمعاتبشكلعاموىيضروريةجدا اإلدارةمهمةجدا

(إىلأناإلدارةالفعالةأصبحتوبسرعةالعنصرالرئيسيفالدول Peter Druckerيشَت)حيث
النامية،كماأصبحتالعنصراألكثرإحلايفالدولالثانويةة.

لذلكتتبلورأعليةاإلدارةفيمايلي:
 ربديدأىدافادلؤسسةوربقيقىذهاألىدافلبقاءادلشروعوظلوه. (1
 اإلنتاجللمشروعومزجعناصراإلنتاجىذهابلشكلادلناسب.توفَتعناصر (2
 تضعادلوظفادلناسبيفادلكانادلناسب. (3
 تقومبتوجيوادلوظفُتوحفزىم. (4
 اكتشافاالضلرافاتيفالتنظيموتصحيحتلكاالضلرافات. (5
دافعاألفرادالستقبالالقراراتوتنفيذىا،ويكونذلكعنطريقربفيزىموالتأكد (6

 نأنلديهمادلعلوماتوادلهاراتالضروريةللقيامبعمليةالتنفيذ.م
 اإلدارةمهنةسبارسيفأيمشروعخلدمةاجملتمع. (7
 اإلدارةزبلققياداتواعيةوسبداادلشروعابخللقواإلبداع. (8
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اإلدارةمعايراومؤشرالتطويراألمم،فهناكدولصناعيةمتقدمةوىناكدولانميةو (9

د الدويلىناك من أكثر ابإلدارة الدول بعض إىتمام ذلك سبب و متأخرة، ول
 2األخرى.

 
 (Management Areasرلاالتاإلدارة) .د

تطبقاإلدارةيفطبسةرلاالترئيسة:
 (.Public Administrationاإلدارةالعامة) .1
 (.Bussines Administrationإدارةاألعمالأواإلدارةاخلاصة) .2
 (.Non – Profit Organizationالرحبية)اإلدارةغَت .3
 (.International Organizationادلنظماتالدولية) .4
 (.Management Information Systemرلالنظامادلعلوماتاىإلدارية) .5

 
 (Management Functions)ادلدرسيةاإلدارةوظائف .ه

ىيو.سلتلفةعناصريفذبميعهاؽلكنواإلداريونؽلارسهازلددةوظائفأوأنشطةىيو
:يليماالعناصرأوالوظائفىذهأىممنوالبعض،بعضهامعمتشابكةومتداخلة

 .(Planning) التخطيط .1
يعرفأبنوالتفكَتادلنظمالالزملتنفيذأيعملوالذيينتهيابزباذالقراراتادلتعلقةدبا
غلبعملويفادلستقبلو غلبعملو،ومىت،وكيفيعملوىويفأبسطصوره،ماذا
ربديد ىوعملية أيضا و ؟ لتنفيذه الالزمة وادلادية ىياإلمكاانتالبشرية ما و كيف؟

ل العام يفاإلطار لتنفيذىا وكذلكالوسائلالالزمة أواألغراضادلنشودة ألعمالادلطلوبة
سبيلربقيقأىدافاإلدارةادلدرسية.

ولللتخطيطيفاإلدارةادلدرسيةعناصرىي:
 ربديداألىدافادلرادربقيقها. -
 وضعالسياسياتاليتربكمتصرفاتالعاملُت. -
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 الرؤيةالواضحة.–وضعاإلسًتاتيجية -
توفرىا - الواجب ادلادية و البشرية العناصر من اخلطة مستلزمات ربديد

 واستخدامهالتحقيقاألىداف.
 إقراراخلطواتالتفصيليةاليتتتبعسلتلفالعمليات. -
ربطها - مع زمنيا ترتيبا بو القيام ادلراد ترتيباألعمال أي الزمنية الربامج وضع

 بعضهاببعض.
 

 (.Organizing)التنظيم .2
عمليةمطلوبةألنووسيلةربقيقالعملاجلماعيالفّعال.ويستخدماصطالحالتنظيموىو

يفعلماإلدارةللداللةعلىالعلميةاليتتتضمنربقيقاآليت:
 تقسيمالعملالالزملتحقيقاألىدافإىلأجزاءتسمحبتوزيعهاعلىاألفراد. -
 عدمحدوثأيتداخلأوتضاربيفالعمل. -
 اجلهودذباهربقيقاذلدفادلشًتك.توجيوكافة -

ويفعمليةالتنظيم،البدللمعلملينظمصبيعادلوارداليتيرتبطةبعمليةالتعليممنأجل
 3مساعدةلوجودأىدافالتعليم.كذلكتنظيملوسائلالتعليميفبيئةادلدرسة.

 (Action)التنفيذ .3
ىوعمليةادلديربيبدأواستمراراألاانشطاحملددةمنعمليةالتخطيطوالتنظيملكيينال
األىدافادلرجوة.عمليةالتنفيذتتكونمنتثبيتواالرتياحللمجتمعمنموظفو،وأزعلو،
اإلصطالحُت أن يفهمون ىو التنفيذ، ليس الدوافع ابإلصطالح أخرون رأي أخره، و

متساويُت.




                                                           
3
 Wibowo, Agus, Manajemen Pendidikan Karakter disekolah konsep dan praktik impelementasi, 

(Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 97 
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 (Controlling)راقبةادل .4

ىيمتابعةاألعمالأوالأبولللتعرفعلىمدىمطابقتهاللخطةادلوضوعةوالعملعلى
تصحيحاالضلرافاتإنوجدت.وغالبًاماتتبعاإلداراتمايعرفابلرقابةالسابقةوالرقابة

الالحقة،يقومهباوحداتمتخصصةداخلالتنظيم.
 

 (.Evaluation) التقومي .5
عاماىو توفرمقياسا قائمةعلىأساسادلعايَت، زمنيةزلددة إختباراتيفمدة رلموعة

يعكسمدىكفاءةالعاملُتوادلؤسسةويتيحالتقوميفرصةادلقارنةبُتتنفيذأعمالالقسم
حيثؼلضعالعاملُتإىلاختباراتورقابةوتقدمدبوجبهاتقارير4ادلختلفةمعمرورالوقت.

وإصلازادلؤسسةبشكللإلدارة للحصولعلىتقوميشاملللعاملُتبشكلخاص، العليا
تغَتاتعلىرلموعة جرتابلفعل إذا تبُتفيما اليت األدالة من منظمة رلموعة و عام.

 5ادلتعلمُت.معربديدمقدارأودرجةذلكالتغَتعلةالتلميذدبفرده.
 

 القواعداألساسيةيفاإلدارة .و
 تلخيصهايفأربعقواعدىي:وؽلكن
 اإلدارةالزمةلكلجهدصباعي .1
 اإلدارةنشاطيتعلقبتنفيذاألعمالبواسطةاآلخرين .2
 اإلدارةربققاإلستخداماألمثلللقوىادلاديةوالبشرية .3
 هتدفاإلدارةإىلاإلشباعالكاملللحاجاتوالرغبات .4

لىاإلصلازابستخدامصبيعاإلمكانياتوخالصةالقولأناإلدارةبصفةعامةتعٍتالقدرةع
ادلتاحةمنأجلربقيقأىدافمعينة.وىيبذلكادلفهومتتضمنصبيعالوظائفواألنشطةاليت

6تقومهبااإلدارةمنزبطيطوتنظيموتنسيقوتوجيوومتابعةوتقومي.

                                                           
4
  Geoffrey Morris And Ian Wilson, Effective School Management, (London : Paul Chapman Publishing, 

2004), Hal. 143 
  542ص.مدكور،أضبدعليورشديأضبدطعيمة،ادلراجعيفمناىجتعليماللغةالعربيةللناطقُتبلغاتأخرى، 5
6
13ص.اإلدارةالعامةواإلدارةالًتبوية،م،ابراىي عبدالعزيزالدعيلج،بن  
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 اإلدارة املدرسية -

اآليت:لإلدارةادلدرسيةتعريفاتعديدةؽلكنذكربعضهايف
ىيصبيعاجلهودواألنشطةوالعمليات)منزبطيط،ومتابعة،وتوجيو،وتنفيذ،و -

رقابة(اليتيقومهبامديرادلدرسةمعالعاملُتمعو)منمعلمُتوإداريُت(بغرضبناءو
 إعدادالطالبادلسلممنصبيعالنوحي)روحيا،وعقليا،اختالقيا،وجدانيا،جسميا(.

ىيحصي - يفخدمةو ادلادية و اإلمكانياتالبشرية وضع العملياتاليتبواسطتها لة
أىدافعملمناألعمالداخلادلدرسة،واإلدارةتئديوظيفتهامنخاللالتأثَتيف

 سلوكاألفراد.
وىذايعٍتإناإلدارةادلدرسيةعمليةزبطيطوتنسيقوتوجيولكلعملتعليمي

رسةمنأجلتطوروتقدمالتعليمفيها.وعلىىذااألساسأوتربويػلدثداخلادلد
ؽلكنالقولأبناإلدارةادلدرسيةذلاأعليتهالكلتلميذيفادلدرسةألهنانعملعلىربقيق
األىدافالًتبويةوالتعليميةاليتيطلعإليهااجملتمعويراقبهابدقة،ىذاجانبالكثَت

اليتتعملاإلدارةادلدرسيةاحلديثةعلىغرسهايفنفوسمناإلذباىاتاحلديثةيفالًتبية
 الصغارداخلادلدرسة.


 جمالت اإلدارة املدرسية -

 النظامادلدرسي .1
يعتربالنظامادلدرسيىدفًارئيسَالإلدارةادلدرسية،وىوؽلثلاىتمامَاكبَتَاابلنسبةذلا،بيد

الفلسفةاليتتستندإليهايفقيامهاابلعمليةأننوعالنظامالسائديفادلدرسةيتوفقعلىنوع
يف التحكم تتطلب تربوية عملية إنو أساس على ادلدرسي النظام مفهوم يقوم و الًتبوية،
السلوكوالعواطفواالنفعاالتربتقيادةموجهومنأجلربقيقىدفمعُت،ويقتضي

العاداتادلرغوبةواالذباىاتمفهومالنظامادلدرسيالتفهمالصحيحللسلوكالقوميوتكوين
اجلماعة لرغبة الفردية الرغبات خضوع أيضا ويقتضي ادلقررة، ابدلعايَت وااللتزام الصحيحة

لتحققاالقتصادوالفاعلية.
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وىدفالنظامادلدرسيىوهتيئةاجلوالًتبويادلناسبلبلوغاألىدافالًتبويةادلدرسية،و

ذ.وتتحققأىدافالنظامادلدرسيعندمايتعرفالطالبربقيقاالنضباطالذايتعندالتالمي
علىاألنظمةوالتعليماتادلدرسيةويسَتوندبقتضاان.وعندإشاعةجومناحلبوالتقدير
واالحتزامادلتبادلبُتالطالبوأعضاءىيئةالتدريس.وحينمايتحليأعضاءىيئةالتدريس

طلبة.مثيتحققحبلماػلدثمنمشكالتبصفاتخلقيةمثلالتواضعوالتسامحمعال
بصورةموضوعيةبعيدةعنالتحيزوالذاتية.

وؽلكنأنتتبعادلدرسةبعضاألساليبلتحققالنظامادلدرسيمنها:
األساليبالوقائيةمثل:احًتامالطالبوتقديرمشاعرهوآرئووالعدليفالتعامل .1

فعالةوانجحة،ومراعاةخصائصالنمومعالطالب،وإدارةالصفبصورةسليمةو
 يفالتعاملمعالطالب.

األساليبالعالجية:مثلالتدرجيفتطبيقالعالجعلىالطالبادلخالفُتلألنظمة .2
واللوائحادلدرسية،واليتمنهااحلرمانمناالمتيازات،والتفرميوىودفعشبنماتسبب

 يفإطالفو.
 تباه،والفصلالقطعيعنادلدرسة.العقوبة:وتًتاوحبُتلفتاالن .3

 اإلشرافادلدرسي .2
 حبكم مقيم تربوي مشرف ادلدرسة يفمدير التعليم برامج تطوير عن مسؤوليتو

مدرستو،فهومسرفتربويكماأنومشرفإداريدبعٌتأنادلديريقومأبعمالاإلدارية
ربويأنيقومابآليت:ويقومأبعبائوالفنيةالًتبوية،حيثيطلبعملادلديركمشرفت

وضعخطةادلدرسةاإلشرافيةوتضمينهاالتغَتاتادلرادإحداثهايفسلوكادلعلمُت -
 ادلعلمُتالتعليمي،ويفتعلمالطالبويفمواقفأولياءاألمور.

التخطيطدلساعلةادلشرفُتالًتبويُتوادلختصُتاآلخرينيفربقيقأىدافخطة -
 ادلدرسةاألشرافية.

 ربديداحتياجاتادلعلمُتوالطالبومشكالهتم.أعلية -
 وضعخطةلتطويرالعالقاتاإلنسانيةادلسؤولةيفادلدرسة. -
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وبينهموبُت - تنظيمعملياتتبادلاخلرباتوالزاايراتبُتادلعلمُتيفمدرستو،

 ادلؤسساتالًتبويةاألخرى.
 وضعبرامجتنميةادلعلمُتمهنياَ. -
 ئةاحملليةودبؤسساهتاالثقافيةواالجتماعية.تطويرعالقةادلدرسةابذلي -
لتطوير - التخطيط إعادة يف تساعد وادلسؤولُت، للمعلمُت راجعة تغذية تقدمي

 7ادلمارساتالًتبوية.
 

 أمهية دراسة اإلدارة املدرسية للمعلم

 صلدإندراسةاإلدارةادلدرسيةللمعلممهمةوذلكألسبابعديدةنذكرمنهااآليت:

1.  دارةإن دبسؤوليات سقوم فهو األىدافالًتبوية، ترصبة يف األساسي احلجر ىو ادلعلم
 عديدة.

الثواب .2 والتومي، )ابالضبط، مرتبطة معاين من تتضمنو دبا ادلدرسية السلطة ؽلثل ادلعلم
والعقاب،مواجهةادلشكالتاخلاصةدبادتو،يتخذالقرارادلناسب،يستخدماحلوافزادلادية

وية(،يفوضبعضتالميذهيفاحلفاظعلىنظامالفصل،كيفيةالتعاملمعالعنصرأوادلعن
 البشري)التالميذ(،واليتمذلكويتحققإالإذاتعرفعلىاألساليبالقياديةادلتعددة.

ادلعلمؽلثلقاعدةاذلرمالتنظيمييفىيكلاإلدارةالتعليمية.وىومواقعخطرلذلكغلب .3
وموقعوإنيعرفادلعلم ادلدرسية، ابلوحدة وعالقتو وواجباتو، ومسؤولياتو وظيفيتو حدود

منخطالسلطة،واذباىاتقنواتاإلتصاليفادلدرسة،ويفديوانالوزراةوأعليةالدور
 الذييقومبولتحقيقأىدافادلؤسسةاليتيعملفيها.

 
 

 

                                                           
7
89-87تطبيقاهتا(،-مهاراهتا-رلاالهتا–مبادئاإلدارةادلدرسية)وظائفهابلة،عباسدمحمأضبد،  
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 برانمج التعليملثاين : مفهوم ملبحث اا

تعريفالربانمج .1

ماىوادلقصودابلربانمج؟

إعدادقائمةمعلوماتيةؽلكناإلستنادإليهاعاندإعدادسلططأودراسةموجهةحلل -
 مشكلةأومقًتحتطويري.

أو - أىدافالدراسة أغراضو صياغة عند عليو اإلعتماد ؽلكن عمل إطار إعداد
 القيامخبطواتالعمللتحقيقتلكاألىداف.

زمنيةؽلكنإعداد - ادلطلوبةخطة ادلهام واتباعهاحبيثؽلكنتوقيتوإصلازكافة ىا
 قبلإعدادالرسوماتالتنفيذيةأوالنهائيةدلشروعما.


 تعريف برانمج العام .2

الربانمجىورلموعىيكلمناألغراضواألىدافاخلاصةواحملتوايتادلنظمةبكيفيةمقطعية
 التعلم نشاطاتالتعليم، و التعليمية األىدافوالوسائل بلوغ لقياسمدى أساليبالتقومي و

متوقعلفًتةزمنيةزلددة.ورلموعةمتعددةمنادلهامواإلجراءتادلطولة)ويفبعضاألحيان
التحدايت(اليتغلبربقيقتوازنيفعمليةالتنسيقفيمابينهماواصلازىاضمنتسلسلدقيقو

عندمايتوصلاىلقرارأوإجراءمعُتأتيتمرحلةالتنفيذأيوضعاإلجراءادلتفق مرتبطزمنيا.
عليويفصورةقابلةالتنفيذأيعملبرانمجالتنفيذيمنحيثمستلزماتاإلجارءادلطلوبو

أمااألدوات8مايقتضيومنأدواتأوذبهيزاتأوميزانيةأوقوىبشريةأواستعداداتمعينة.
للقيامبذلكفهيعلىسبيلادلثال:الرائيسية

 التقديرالزماين .1
وفق ادلهام إصلاز لضمان الزماين ابلعامل واإلرتباط اإلصلاز سرعة ذلكيف ألعلية
ادلعٌت يكون عندما الربانمج دلهام الزماين التقدير مشكلة ربدث ادلطلوب. التسلسل

                                                           
66-54(،ص.1983،)القاىرة:الناشر،اإلدارةالتعليميةأصوذلاوتطبيقاهتامنَتمرسي،دمحم، 8



01 

 
فيها،أوعدممقدرتوعلىإعطاءابألمرغَتمعتادعلىمثلىذهادلهمةأوتنقصواخلربة

األولويةللمهاماألكثرأعلية.إذاغلبأنيكونادلوضوعادلختارضمنخرباتادلعٌتبو
ابدلهام القيام إمكانية يف يساعد ما قد ىو و ادلستقبلية، أو احلالية أىتماماتو من أو

العربية.ادلطلوبةوفقأعلىمعدالتاجلودةالعلميةوالعمليةتعليماللغة
ؽلكنأنيستخدمذلذهادلرحلة:

 (Gantt Chartجدولجانت) .أ
منها، الصغَتة خاصة و ادلشاريع توقيتأينوعمن يفزبطيطو أعلية لو
حبيثيتمتوقيتادلهاموتوضيحعالقتهاببعضهاالبعض،وتوزيعاإلمكاانت

 ؽلنح أنو إىل ابإلضافة ذلك، على بناء وادلالية والزمنية حجم دلراقبة القدرة
 مستوىاإلصلازللمهام.

 (The Planning Cycleالدورالتخطيطية) .ب
الربانمج إعداد عملية و عام بشكل التخطيط عملية يف التفكَت ادلهم من

 بشكلخاصكعمليةمًتابطةوليسكعمليةخطيةتسَتيفإذباهأحادي.
 ادلطروحةضمنادلوضوع:ربديدكافةاجلوانبذاتالعالقةابلقضااي .2

األشخاص(شلا-اجلهاد-إستخدامولتحديد)ادلصادريعتربأسلوابمنهجياؽلكن
لتحقيقأىدافادلشروعمنحيثاحلصولعلى)معلومة+الرأي(. بو ؽلكناإلستعانة

أعليةذلكتتضحيفإسهامذلكيف:
 تو.ربسُتمدخالتادلشروعيفمراحلواألوىلهبدفربسُتسلرجا -
 9التعرفمبدائياعلىاإلنطباعاتوردوداألفعالحولالنتائجادلتوقعةأليمشروع. -

 
 أنواعبرانمجتعليماللغةالعربية .3

،اجلهوديفتوعيةاألمة،وجهتتطويرالتعليملتحسُتكرامةاإلنسانونوعيةادلواردالبشرية
غلبأنتتحققربسُتنوعيةالتعليممنالتعليممنخاللربسُتنوعيةالتعليموالعاملُتيف

يفالعقوداألخَتةالًتبيةالوطنيةتشهدتغيَتاجوىرايإىلحدما،ادلتعلقة.رلالالتعليماألخرى

                                                           
1
   الثاينالفصلالدراسيكايةالعمارةوالتخطيط،رسالةمنملكسعود،  
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ادلنهجالذي و اإلدارة، و والتعليم، الوطنية النظم التغيَتاتالفبقانون األخرىيتبعو نية ومن.

ىذه سواء حد على التعليم وادلعاصرة التقليدية القضااي من ادلختلفة ادلشاكل حل أن ادلتوقع
 12.التغيَتات

حىتيفىذهاحلالة،سوفيشرحبعضأنواعمنالربامجاليتمتإنشاؤىامنأجلالنهوض
الربانمج يفكلمن وخاصة الربانمججيدة إدارة مع ، (مؤسسة واإلصلليزية العربية اللغوي)

:وعلا
 التسريع .1

 ( Kompri : 2015 ) يف Sutratinah Tirtonegoro عن أن معالتسريع، التعامل ىو
الربانمج إكمال إىلالصفالتايلأو لالنتقال السماحذلا منخالل اخلارقة األطفال

أق زمنية السماحللطالبيقصدابلتسريعاألكادؽلي 11صر.العادييفغضونفًتة ىو
ابلتقدمعربدرجاتالسلمالتعليميأوالًتبويبسرعةتتناسبمعقدراتوالعقلية،دون
يفمدة ادلقررة ادلناىجادلدرسية منإسبام وسبكينو الزمنية، أو للمحدداتالعمرية اعتبار
ادلرحلة يف مرتُت يسرع أن للطالب ُيسمح حبيث ادلعتاد، من أصغر عمر أو أقصر

والتعليماأل الًتبية وزارة وتطبق األوىل، للمرة تسريعو على سنتُت مرور شريطة ساسية
مباحث الطالبجلميع دراسة الصفوفأي ضغط بطريقة األكادؽلي التسريع برانمج
حبيثيدرسصبيع مكثفة بطريقة دراسيُت فصلُت مدار على غلتازعلا اللذين الصفُت

لالدراسياألول،ويدرسصبيعمباحثالصفمباحثالصفاحلايلكاماًليفالفص
الثاينالذيسرعإليويفالفصلالدراسيالثاين.

 أىدافبرانمج: -
 .أكادؽلياًادلتفوقُتالطلبةربفيز .1
 .ادلتفوقُتالطلبةوقدراتتتناسبتعليميةفرصتوفَت .2

 فوائده -
مستوىربسُتإىليؤدياألكادؽليالتسريعأنوالدراساتالبحوثنتائجتشَت -

واإلجتماعي،العاطفيتكيفهمعلىسلباًيؤثروالوادلتفوقُت،ادلوىوبُتالطلبةربصيل
                                                           

10
 Kompri, Manajemen Pendidikan Komponen-komponen Elementer Kemajuan Sekolah, (Yogjakarta : AR-

RUZZ MEDIA, 2015),  Hal. 57 
11

  Kompri, Manajemen Pendidikan, (Yogjakarta : Ar-ruzz Media, 2015) , hal. 57 
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ضرورةعلىادلوىوبالطفلتعليمحلركةالروحيابألبيوصفالذي(تَتمان)ويؤكد

حىتلوادلناسبالًتبويالربانمجتوفَتمثمنادلوىوبالطفلعنادلبكرالكشف
منسنواتإضاعةعدمهبدفوذلكدراستوإلسبامالالزمةالزمنيةادلدةتقصَتؽلكن
عمريفيكونماعادةالذياإلبداعيابلعطاءحافلةتكونأنؽلكنواليتعمره

12.العلميةادليادينمنللعديدابلنسبةالشباب
 الفصلالتخصص .2

ادلقررة ادلدارس من فصل التخصصىو الفصل التخصص، الفصل اختيار دليل عن
خصائص اىل تطورت أن اىل جاميب الًتبية مكتب لواسطة احمللية احلكومية يستعده

 متوفقة،وىي:
 وجودالطالبدبواىبهموقدرهتماخلاصةواخلبااتالعليا. .1
 وجودادلعلمُتادلهنيةموثوقهبا. .2
 لديهامنهجموثوقبو)التصعيد(. .3
4.  سواء ، ادلناسبة التحتية البنية و ادلرافق الكافيةلديو الدراسية الفصول كانت

 .وادلخترباتوغرفالكمبيوتر
 ؽلكن فإنو ، أعاله ادلذكورة إىلخصائصادلزااي يقالاستنادا ليسكلأن أن

و الدولة التعليمية وادلرافق ادلدارس من العديد وسط ، مدرسة سبيز تليب ادلدارس
ليةادلدارسيفمناطقاحلريةتعطىاستقالعنية.لذلك،منخاللالتعليم،األفرادادل

.لتطويرالتميزعلىأساسقدرةادلنطقة
 معايَتإدارةالطبقةالعليا،دبايفذلك: -

 احملتوىقياسي .1
 عمليةالقياسية .2
 الكفاءاتالقياسيةاخلرغلُت .3
 ادلعلمُتقياسيوالعاملُتيفرلالالتعليم .4
 مستوىادلرافقوالبنيةالتحتية. .5

                                                           
12  http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentsMenuDetails.aspx?MenuID=692&DepartmentID=30  

http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentsMenuDetails.aspx?MenuID=692&DepartmentID=30
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentsMenuDetails.aspx?MenuID=692&DepartmentID=30
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 إدارةالقياسية .6
 سبويلقياسي .7
 تقييممستوىالتعليم .8

منماسبق،ؽلكناالستنتاجأنتشابوتسريعالربانمجوالدرجةادلمتازةىي
مثلالطالب ادلزيدمنالقدرات، للمتعلمُتالذينلديهم توفَتىا الربامجاليتيتم

ديفحُتأنالدرجةادلمتازةىوأح،نيسرعفئة)الصف(قبلاألوانتسارعؽلكنأ
إليها يشار ما واليتغالبا ، مواىبوقدراتخاصة ادلشاركُتاليتالطالبلديهم

 .اآلنالطبقةادلركزة

أماادلدرسةاليتزبتارتالباحثةىناىيادلدرسةدمحميةالثانويةاإلسالميةاألوىل
ماالنج،ليسىناكبربانمجتسريعوالفصلاخلاصولكنالربانمجيف–تلوكوماس

( أو العربية اللغة يعٍتبرانمجتعليم دبدرسة التعليم (.Arabic programmingحصة
( ادلبتدأ : ىي مستوايتو لثالثة الربانمج لرئيسة )1وتقسيم ادلبتدأ و و2(، ،)

 ادلتواسط.

 إدارةبرانمجتعليماللغةالعربية .4

ادلتعلمُت لتحقيق التعليمية ادلوارد إدارة وعلم فن ىو التعليم إدارة و عملية لتعلم نتائجو
.نشطةوخالقةومبتكرةوشلتعةلتطويراإلمكاانتذلااأل

13
ببساطةإدارةالتعليمىوعمليةاإلدارة 

14.فعاليةيفتنفيذادلهامالتعليميةمنخاللاالستفادةمنصبيعادلواردبكفاءةلتحقيق

و ادلؤسساتيفالنجاح على س(ادلدار)التعليميةتنظيم تنفيذمكوانتإدارةتعتمد دعم
التعلم ادلناىجمثلكأنشطة ، ، وادلوظفُت والتمويل، التنفيذيُتوالطالب، وادلرافق، وكذلك،
الذي الدراسيةالربانمج الفصول زايدةخارج أجل العربية)اللغةيفالطالبمنالكفاءةمن

منكدليلالؽلكنفصلهاالوحدةاليتىوالعنصر .ثنائيةاللغةمايسمىاآلنأو(واإلصلليزية

                                                           
13

 Usman, Husaini, Manajemen (Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan), (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), Hal. 

13 
14

  Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2011), Hal, 

87 
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ادلدرسيمؤسساتربقيقاذلدفادلتمثليفمنأجلجهد آخرألنواحداتنفيذىا،التعليم

.ادلدرسةيفجيدةمساعلة

برانمج برانمجإدارة تنظمهاىو اليت والرسالةلتشغيل .ادلدرسةاألنشطة ادلرجوه.الرؤية
العربيةبرانمجإدارةوكذلك اللغة إىوتعليم األوىلحد اإلسالمية الثانوية زلّمدية دبدرسة رؤية

ادلتعلمُتوضعيفادلدرسةرئيس،وسياسةليسذلكفحسب ماالنج.–تلوكوماس وىويف،
صبعالطالبأساسياتسوتوفوا()ىندايتHendyat Soetopoeمنثةالباحتاقتبسىذهاحلالة

أربعانواعوىو:

 تمعإصلازاجمل .1

صلازاتاليتربققتمنقبلالطالبذبمعالطالببناءعلىاإل

 جملتمعفاءةاك .2

نفسهم.همؽللكادلوافقدباالقدرةوادلوىبةبناءذبمعالطالبعلى

 تمعىتمامعلىمصلحةاجملإ .3

منمتعةالطالبنفسهم.رؤيةالطالبادلؤسسبناءذبمعالطالبعلى

 خباراتاجملتمع .4

.ذبمعالطالببناءعلىنتائجاختبارالطالب

منالشرحاآلتيةتلكالنقاطاألربعةمهمةجدايفالتجمعات،وؽلكناستخدامها
كمرجع.برانمجتعليماللغةالعربيةعلىثالثةمرحلةوىي)ادلبتدأ،وادلتوسط،والثانوية(.

بق بعدشرحأسلوبصبعالبياانتالنوعيمنخاللاتفقتالباحثة النقاط. صدىذه
ادلقابلة،وادلالحظة،والوااثئق،واإلستبانة،غلبأنيبحثأيضاعنخصائصالبياانت
الباحثةمسؤولة واإلعتمادية.يفيفىذه وادلصداقية النوعياليتتشملعلىالصالحية

اتعلىالطريقةاليتتعا جالباحثة.لوصفالتغَتاتاليتربدث،وكبفتؤثرالتغَت
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 معلم اللغة العربيةاملبحث الثالث : 

 معلماللغةالعربية .أ

رلالت العربية اللغة دلعلم فإن عامة، يصفة إعداده و ادلعلم حقيقة الباحثة يتناول عندما
 أخرىإضافةإىلاجملاالتالسابقةفمنها:

 اإلعدادالتخصصياللغوي .1

أويعٍتابإلعداد العربية. اللغويوالتخصصييفاللغة األداء التخصصياللغويىنا
و بتعميلها". سيقوم اليت اذلدف اللغة يف اللغوي اجلانب يف "إعداده الفوزان عرب كما
التخصصيفاللغةالعربيةيشملأمرين:ادلعلوماتادلتعلقةابللغة،ضلواوصرفا،وبالغة،و

وانفعاال تذوقا، و إتقانمهاراتأدااب، يشملأيضا و واذباىات، منقيم اللغة ربتويو دبا
اللغة تعليم وذلكألن ظلوذجي. مستوى على كتابة و واستماعا، وقراءة، حديثا، اللغة،

 15العربيةيعٍتتعليممهاراهتا،أبنيقدمادلعلمىذهادلهاراتتقدؽلاظلوذاجيا.

 اإلعدادالثقايف .2

يتسعيتشعبلدىعلماءالًتبية،ولكنمعظمالتعريفاتاليتإنادلفهومالعامللثقافة
:ذلكلكلادلركبكمرلموعاتمنادلعارفواألفكار، وردتعندىمللثقافةعلىأهنا
أهنا أو اإلنتاجادلادي، وسائل و العيش، وسبل وادلعتقدات، والقيم، والتقاليد، وادلهارات،

 هاادلاديوادلعنوي.صبيعأساليباحلياةاليتضلياىاجبانب

 صفاتمعلماللغةالعربية .ب

العربيةوغَتهمنمعلميادلواد الباحثةسنشسَتالصفاتادلشًتكةبُتمعلماللغة يفىذه
الدراسيةاألخرى،مثبعدذلكالصفاتاخلاصةدبعلماللغةالعربيةوىي:

 الصفاتالعامةللمعلم (1
                                                           

35،ص.مهاراتالتدريسضلوإعدادمدلرساللغةالعربيةالكفء،حبرالدين،أوريل 15



22 

 
 أعلها:كلمعلمبعضالنظرعنرلالزبصحو،من -

 الصفاتالعقائدية (أ
 الصفاتاجلسمية (ب
 الصفاتالعقليةوالنفسية (ج
 الصفاتاألكادؽليةوادلهنية (د

 الصفاتاخلاصةدبعلماللغةالعربية -

إىل إضافة آخرى صفات معملها على تفرض العربية اللغة مادة طبيعة إن
الصفاتالسابقة،وىيصفاتذبعلذلذاادلعلمخصوصيةومكانةمرموقةبُتأقرانو
منمعلميادلواداألخرى.وفيمااييلنشَتإىلأىمتلكالصفاتحسبماذكره

جودتالركايب:

 ا.حباللغةالعربيةواإلعتزازهب 
 ،التمكنمناللغةالعربية،فمعلماللغةالعربيةاليستطيعربقيقمهمتو

 والالسَتبدراسةخطوةواحدةإذامليكنمتمكنامنمادتو.
 .التزامالعربيةربداثوكتابة 
 .سعةالثقافةواإلطالع 
 .القدرةعلىاإلبداعاألدايب 

 معايَتاجلودةيفالتعليم .ج
أهناإالتراقبها،اليتالتقييمألنظمةوتبعاتطبقهااليتاجملاالتابختالفاجلودةمعايَتزبتلف

هتتمأساسيةمرتكزاتومبادئإىلتستنداليتادلقاييسوادلواصفاتمنكثَتيفصبيعهاتلتقي
اإلنتاجمراحلدبختلفمروراالنهائيادلنتوججبودةكلها ىذاعنزبرجالالتعليميفواجلودة.
وادلراحلسلتلفعربالدراسيربصيلهمنتائجوادلدارسمناخلرغلُتدبواصفاتهتتمإذاإلطار

دببدأعمالمسارىمتعًتضقداليتادلعيقاتوادلشاكلكلذباوزعلىالقدرةكذاوالعمليات
العالجمنخَتالوقاية الدراساتبعضحسبالتعليميفاجلودةمعايَتبعضىذهو.
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معرضيفابلتفصيللنتناوذلانعودأنعلىابدلوضوع،ادلهتمةالعلميةالبحوثواألكادؽلية
:الفنلنديةالتجربةعنحديثنا
 .الدراسيةوادلقرراتادلناىججودة .1
 .التحتيةالبنيةجودة .2
 .اإلداريةوالًتبويةاألطركفاءة .3
 .ادلستمرواألساسيالتكوينجودة .4
 .ادلاليةوالبشريةللموارداألمثلالتدبَت .5
 .ادلدرسةخدماتمنللمستفيديناإلغلايباالنطباع .6
 .ادلستمرالتحسُت .7
16.الدراسيالتحصيلنتائج .8

د.مراحلإعدادمعلماللغةالعربية

يتمإعدادمعلمياللغةالعربيةخبمضمراحل،ىي:

 مرحلةانتقاءادلتقدمُتللتخصيصيفرلالتعليماللغةالعربية .أ
أمامرحلةانتقاءادلتقدمُتللتخصصيفرلالتعليماللغةالعربيةفينبغيأنتبٍتابلدرجة
و هبا، وولعو ذلا، مدىحبو و العربية، اللغة يفتعليم ادلتقدم األوىلعلىمدىرغبة
حرصوعليها.وقدتكونادلقابلةالشخصيةوسيلةمنوسائلتبُتىذهالرغبة،وليس

توأوتقديرهيفالشهادةالثانويةمثال.علىأساسعالما
 مرحلةاإلعداداألكادؽلي .ب

وأمامرحلةاإلعداداألكادؽلي،فنقولبدايةليسكلمنانلشهادةجامعيةيفاللغة
جامعية كلية فالمناصمنإنشاء عليو و اللغة، ذلذه يصلحأنيكونمعلما العربية،

العربية.متخصصةيفإعدادمعلمياللغة
مرحلةإختيارادلرشحُتلالطلراطيفالسلكالتعليم .ج

                                                           
16

 http://www.new-educ.com/الجودة-في-تعليم-مفهومها-معاييرها  

http://www.new-educ.com/الجودة-في-تعليم-مفهومها-معاييرها
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ينبغيأال سابقا ذكر فكما ادلرشحُتلالطلراطيفسلكالتعليم، إختيار مرحلة أما و
يوضعيفىذاادلوقعاحلساسإالمنتتوسمفيوالقدرةواجلدارةللقيامهبذاالعبء،و

العربيةاليعطيصاحبوابلضرورةأتشَتةمرورلذافإنالتخرجيفكليةإعدادمعلمياللغة
سريعليصلإىلموقعومنالغرفةالصفية.

د.مرحلةالتجربة

منزبصصو علميا متمكنا اجلديد العربية اللغة معلم يكون فقد التجربة مرحلة أما و
عملوبدرجةكافية،ولكنواليتمتعابلقدرةالكافيةعلىتوظيفأمكاانتوالعلميةيفأداء
التعليمييفالغرفةالصفية،إذإنالتطبيقالعلمييطلبمهاراتوكفاايتمعينة.

ه.مرحلةالتدريبادلهٍتادلستمر

ػلتاجادلعلمونإىلالتدريبوالتنميةادلهنيةادلستمرةيفأثناءاخلدمة،لتحديثمهاراهتمالتدريسيةو
ذاطرأعليوأيتغيَتمثتطويرمعرفتهمبتوكنولوجياتطويرىا،ولتطويرمعرفتهمابدلنهج،وخاصةإ

للتمتع حديثة تقنيات إىل و جديد تفكَت إاثرة إىل دائما حباجة فهم واإلتصتاالت، ادلعلومات
أبسلوبطازجوحيوي،ؽلارسونويفأثناءتدريسهمدونأنيفلتمنأيديهمزماماحلقائقالثابتةو

 17تعلماليتثبتأهناأساسيةللخرباتاللغويةالفعالة.النظرايتالعلميةللتعليموال

                                                           
57-53ص.،مهاراتالتدريسضلوإعدادمدرساللغةالعربيةالكفء،حبرالدين،أوريل 17
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

  مدخل البحث و منهجه . أ
تستخدم الباحثة ىذا البحث مدخل الكيفي و ىو من منهج البحث يف العلوم اليت تركز على 
وصف ظواىر و الفهم واألعماق ذلا. و يعتمد علي دراسة الظاىرة يف ظروفها الطبيعة ابعتبارىا 

أن حبث الكيفي ىو حبث الذي يهدف  (Moleong)مصدرا مباشرا للبياانت. و قد أكد موليونخ 
لظواىر فهم األىوال يف ميدان البحث بشكل عميق و كميل مثل السلوك. والطبيعة, و ايل وصف ا

بطريقة ىذا 1الدافعية. حنو ذلك, ويعتمد علي دراسة الظاىرة يف ظروفها الطبيعية ابلطريقة العادلية.
علم ادلدخل تنبغي علي الباحثة حلصول علي البياانت الكاملة و الشاملة فيما تتعلق  اسًتاتيجية ادل

إبدارة الصف يف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية األويل و تنبغي علي 
 الباحثة الوصف و التحليل ىذا البياانت بشكل عميق.

تبحث الباحثة يف ىذا البحث ابدلنهج دراسة احلالة .قال فاطمة عوض صابر أن دراسة احلالة ىو 
الىتمام بدراسة الواحدة االجتماعية بصفتها الكلية مث النظر ايل منهج متميز يقوم اساسا علي ا

اجلزئيات من حيث عالقتها ابلكل الذي حيتويها أي أن ىذا ادلنهج نوعا من البحث ادلتعمق يف 
فردية وحدة اجتماعية, سواء أكانت ىذه الوحدة فردا أو أسرة أو قبيلة أو قرية أو نظاما أو مؤسسة 

و من أىم ىذا ادلنهج مناسبا لإلجابة  عن أسئلة البحث من  2زلليا أو عاما.اجتماعية أو رلتمعا 
( الذي اقتبسو منذ Gall,1996أواع البحث الكيفي. و فد اعتمدت الباحثة علي قول جول )

 الضمان يف كتابو أن اسباب اختيار ادلنهج دراسة احلالية ىي :
 إلعطاء الوصف تفصيلي عن الظاىر .1
 ينة حوذلاإلعطاء التوضيحات مع .2
 لتقييم الظاىرة  .3

                                                           
1
 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian kualitatif, cet.7 (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2007), Hal. 6 

  96ص.  (2002.فاطمة صابر ومريقت علي خفاجة, أساس و مبادئ البحث العلمي. )اسكندرية: مكتبة اإلشعاع,  2
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 حضور الباحث . ب
حضور الباحثة يف ميدان البحث البد منو. و ىذا من ادلواصفات البحث الكيفي. و  

الباحثة ىي اداة البحث ادلهمة و ىي اليت جتمع البياانت نفسها و ختفيضها و عرضها و تستنتج 
الرسالة اإلذن للبحث, اعداد نتيجة البحث ىي : تصمم البحث, اختيار مكان البحث  اعداد 

وأما أدوار  أدوات البحث, دخول ايل ميدان البحث, اجراء مجيع البياانت و حتليل البياانت.
إن خيتار ادلشاركة أو ادلخرب بوصف مصادر ( 2 إن خيتار تركيز البحث،( 1 الباحث فهي:

ن ينظم البياانت و إ( 4 إن يعارض البياانت و يقللها،( 3 إن جيمع البياانت،( 3 البياانت،
 3يكون الباحث أداة ابألسبب التالية: (Nasution) قال انسوتيون. و يفسرىا و ينتجها

لة احلساسية، وىو يستطيع ان يفعل على كل ادلثري الذي يدوره يف البيئة ألالباحث كا -1
 .مث يفًتض مما لو ذا معٌت ام ال للبحث

كل اجلوانب و جتمع البياانت لة اليت تستطيع ان توافق نفسو على  ألالباحث كا -2
 .ادلتعددة معا

اليت تضبط كل احلالة إال  -كمثل االختبار و االستبانة-كل احلالة مشولية. فال أداة  -3
 .اإلنسان

ال يفهم احلالة اليت يتورط التفاعل االنساين فيها ابدلعرفة فحسب ولكن حيتاح إىل   -4
 .شعورىا و دقيقها يف فهمها حسب معرفتنا

داة، يستطيع ان حيلل البياانت احملصولة. وىو يفسرىا و يولد الفروض الباحث كاأل -5
 .لضبط الوجو يف البحث و خيترب الفروض

ال شك، أن اإلنسان ىو يستطيع ان يستنتج النتائج بناء على البياانت اجملموعة و 
 .يستعملها للحصول التأكيد و التغيري و التصليح و غريه

 
 
 

 
                                                           

3
 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan : Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian 

Tindakan, Penelitian Evaluasi), (Bandung : ALFABETA,2014), hal. 374    
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 ج. مصادر البياانت
( مصادر البياانت يف البحث النوعي ىو األجسام Suharsimi Arikunto : 2013و قال )

( أنو Spradley( و نقلت عن الرأي )Sugiyono : 2014و عند رأي ) 4ادلتحركة و األمور العملية.
ال يوجد إصطالحا من اجملنمع ، ولكن الوضع اإلجتماعي )احلالة اإلجتماعية( و تنقسم على 

 ثالثة نوعية و ىي :
 ادلكان .1
 فاعل .2
 األنشاطة .3

 :ىي  حثبىو مصدر البياانت يف ىذه الوبذلك،  
توفري ادلعلومات عن  مرجوا إلعطاءادلدرسة، وتستخدم كمصدر للبياانت  رئيسة .1

 اتريخ ادلدرسة و تنظيم عملية التعليم. ادلدرسة
كيف التخطيط رئيسة ادلدرسة يف برانمج تعليم اللغة   ،انئب الرئيس يف رلال ادلنهج .2

 العربية، و ما ادلنهج ادلستخدمة.
يف ادلدرسني : البياانت عن أنشطة التعليم، والكتاب ادلستخدمة بربانمج، والتقومي  .3

 برانمج تعليم اللغة العربية.
حالية من الطالب لكل مستوايت، أكثر يرغب فيو من يرغب عنو  الطالب، .4

 بربانمج تعليم اللغة العربية.
 

 د. أسلوب مجع الياانت
تستخدم الباحثة يف ىذا البحث أسلوب ادلالحظة، ادلقابلة والواثئق، ألن ادلعلومات اليت و 

 سيجمعها نوعية :
 ادلالحظة  . أ

( : ادلالحظة ىي أساس من مجيع العلوم. كل العلماء العمل وفقا 1988رأى انسوتيون )
ببياانت، و حقائق عن عامل الواقع احلصول عليها عن طريق ادلالحظة. وفقا ادلرشال 

                                                           
4
 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), 

Hal. 172 
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( أن من خالل ادلالحظات الباحثون التعرف على السلوك. يف تصنيف ادلالحظة 1995)
 : ومها ، اخلرباء من عدد من ءاآلراو ىناك رلموعة متنوعة من 

 ادلالحظة مباشرة  .1
 ادلالحظة بصارحة أو السر .2
 ادلالحظة غري مباشرة .3

يف ىذه ادلالحظة، استخدمت الباحثة ادلالحظة بصارحة أو سرا، و ىي : يف البحث، 
 حىتالباحثة جبمع البياانت عن تفيد بوضوح إىل مصادر البياانت، اليت كانت تفعلو البحوث. 

 تكن مل الباحثني من حلظة يف ولكن. الباحثة ألنشطة النهاية إىل البداية من لنعلم درست أهنا
. سرية تزال ال اليت البياانت ىي سعى البياانت أن لتجنب ىو وىذا ، مالحظة يف سرا أو علنا

.ادلالحظة دلواصلة ةللباحث يسمح لن ، بصراحة بو القيام جيري أن احتمال
5

 

إدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. كيف التخطيط  و لنيل ادلعلومات عن 
لربانمج تعليم اللغة العربية، و التفيذ يف أنشطة التعليم الربانمج من كل مستوايت، وما تساعد 

 6.ادلدرسة خيلق البيئة اللغوية يف ميدان، و كيف تقوديها
 ادلقابلة  . ب

من خالل ادلصادر البشرية. تعترب ادلقابلة ادلقابلة أداة عامة للحصول على ادلعلومات 
استبنيًا شفواَي فهي )زلادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص آخرين هبدف 
الوصول إىل حقيقة أو مواقف نوعني، يسعى الباحث للتعرف عليو من أجل حتقيق أىداف 

احلصول على  الدراسة( وإذا كانت ادلقابلة الشخصية واحدة من أكثر الوسائل الفعالة يف
البياانت وادلعلومات الضرورية، فقد تبدؤ ىذه الوسيلة سهلة ابلنسبة للشخص الذي ال 
خربة لو هبذا األسلوب، يف حني أن أسلوب ادلقابلة ليس رلرد االلتقاء بعدد الناس، 

( إمنا تقوم على أساس، وذلا أنواع و Casual questionsوسؤاذلم لبعض األسئلة العرضية )
  7عيوب.مزااي و 

                                                           
5
  Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan : Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian 

Tindakan, Penelitian Evaluasi), hal. 377-380 
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan : Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian 

Tindakan, Penelitian Evaluasi), hal. 333 
 323رجاء، ص. ، وحيد دويدري  7
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أما أنواع ادلقابلة عند مذىب حاليد حسني مصلح و أصحابو أن تصنيف ادلقابلة من 
 حيث طبيعة األسئلة إىل نوعني :

ادلقابلة ادلقننة، حيتوي على أسئلة موضوعة سلفا و بشكل دقيق و زلددة  .1
 اإلجابة.

 تتيح ادلقابلة غري ادلقننة، اتصف ىذا النوع من ادلقابلة ابدلرونة واحلرية اليت .2
 8للمفحوص التعبري عن نفسو بصورة تلقائية.

تقوم الباحثة هبذه احلالة ابألسئلة إىل ادلدّرسني اليت تتعلق ابألنشطة لربانمج تعليم اللغة   
سني أو ادلوظفات العربية. استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل ادلعلومات مباشرة من ادلدرّ 

ن الربانمج، دلاذ اختار برانمج تعليم اللغة العربية، كيف بطريقة السؤال واجلواب. ما األىداف م
التخطيط لربانمج التعليم، و ما اخلصائص من الربانمج، و ما موصوفات للمدرسني اللغة العربية 

 خاصة بربانمج تعليم اللغة العربية.
 ج. الواثئق 
 أشكال من شكل يف الواثئق تكون أن ديكن. القادمة األحداث سجل عن عبارة الواثئق

 ، مذكرات ادلثال ، الكتابة تشكل اليت الواثئق. للشخص الضخمة األعمال أو الصور ، الكتابة
 9.السياسات و واللوائح سرية ،( حياة اتريخ)  احلياة اتريخ

 علمي نظام عن عبارة( Diplomatics الدبلوماتيك) القددية ادلستندات علم أو الواثئق علم
. حصرايً  ليس ولكن التارخيية، ادلستندات خصوًصا للمستندات، النصي التحليل على يرتكز
 بعمل قاموا من قبل من استخدامها مت اليت والصيغ والربوتوكوالت االتفاقيات على يركز وىو

 ادلعلومات، ونقل ادلستندات، إنشاء بعملية الوعي زايدة أجل من استخدامها مع ادلستندات،
 10ادللموس. والواقع تسجيلها إىل ادلستندات هتدف اليت احلقائق بني والعالقات

ىي كل ما يعتمد عليو، ويرجع إليو إلحكام أمر وتثبيتو وإعطائو صفة التحقق  اثئقالو 
والتأكد من جهة، أو ما يؤدتن على وديعة فكرية أو اترخيية تساعده يف البحث العلمي، أو 

                                                           
 76(، ص. 1999، )األردن : دار زلدالوي، يف مناىج البحث العلمي و أساليبومصلح وأصحابو، خالد حسني ،   8

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan : Kuantitaif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian 

Tindakan, Penelitian Evaluasi),  hal. 396 
10

 https://ar.wikipedia.org/wiki/علم_الوثائق    

https://ar.wikipedia.org/wiki/علم_الوثائق
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عقد بني اثنني أو أكثر،  تكشف عن جوىر واقع ما، أو تصف عقارًا أو تؤكد على مبلغ، أو
 :وديكن حتديد عناصر الوثيقة ابلتايل

: أي أهنا حتتوي على معلومات دتكن ادلستفيد من االعتماد عليها  أن تكون مصدر للمعرفة .1
يف إثبات حجة أو دفع شبهة أو رد على رأي أو احلصول على معلومة جديدة تفيد يف 

 .البحث العلمي
حتتوي بياانت للمسؤولية أو أن تكون مسجلة يف الدوائر  أن دتتلك قوة اإلثبات: حنو أن .2

 .ادلختصة أو أن تكون قد حققت سابقاً 
مهما كانت  ةأن تكون قابلة لالنتفاع حيث تقدم معلومات ىي موضع حاجة لدى الباحث .3

 .صفتو

ائط تشمل أنواع الواثئق الوثيقة ادلكتوبة والوثيقة ادلرئية والوثيقة ادلسموعة والرسومات واخلر  و
إخل.....( وادلايكروفورميات  (Hard Disk - Floppy Disk - CD – DVD) والواثئق احملسوبة

.Slide( أو )ميكروفيلم/ مايكرو فيش
11 

 و تستخدم الباحثة ابلواثئق لنيل البياانت اآلتية :

 –تلوكوماس  ااألوىلسالمية إلا الثانويةزلّمدية  رّسم من البيئة اللغوية ادلدرسة .1
 ماالنج.

 –تلوكوماس  األوىلسالمية إلا الثانويةزلّمدية  أن يعرف عداد ادلدرسني ادلدرسة .2
 ماالنج.

 الثانويةزلّمدية  أن يعرف من عملية التعليم بربانمج تعليم اللغة العربية ادلدرسة .3
 ماالنج. –تلوكوماس  األوىلسالمية إلا

 األوىلسالمية إلا الثانويةزلّمدية  درسةدلعرفة ما لديها ادلرافق اجلهاز الذي تدعم مب .4
 ماالنج أم ال. –تلوكوماس 

 

                                                           
11

 Neuman, W. Lawrence, Second Edition Basic Social Research “Qualitative and Quantitative 

Approaches”, (Boston : Pearson Education, 2007), hal. 332 
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 ه. حتليل البياانت
ويقصد بتحليل البياانت ىنا عملية وصفية و حتليلية عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف  

و ديكن بسهولة و يسر و بدقة و  )التخطيط، و التنظيم، والتنفيذ، وادلراقبة، والتقومي، و مشكالهتا(
 Milesعمق. مث تقوم الباحثة إجراءات حتليل البياانت من ىذا البحث مبا قسم مليس و حوبريمان )

& Huberman: كما أييت ) 
( : وىو تلخيص البياانت واختيار األشياء الرئيسية Data Reductionختفيض البياانت ) .1

على ادلوضوع ادلتعلق ابلباحث والتلخص من األشياء  والًتكيز على ادلسائل ادلهمة و اإلطالع
و بو أييت الباحث بتلخيص البياانت و أخذ األشياء الرئيسية و ادلهمة، مث  12ادلهملة فيها.

تصنيف األنواع من حيث احلروف الكبرية و الصغرية والعدد من البياانت. و كذلك التلخص 
 البياانت ادلهملة ابلرموز اخلاصة.من 

( : يستطيع أن يكون عرض البياانت يف ىذا البحث بوصف Data Displayاانت )عرض البي .2
كما   –موجز أو رسم البياانت أو العالقة بني الفئات و غري ذلك. و قال ميلس و حوبريمان 

أن أكثر غالبا ما تستخدم يف عرض البياانت من البحث الكيفي )النوعي(  –نقلو سوجيونو 
و يشتمل عرض البياانت على عملية التحرير و التنظيم حىت ترتيب  .لنص القصصيىو ا

البياانت يف اجلدوال و كذلك عملية اختصار مجع البياانت و تقريقها إىل الفكرة، و الفصلية 
ادلعينة أو إىل ادلوضوع ادلعني. فعرض البياانت كمجموعة البياانت ادلنظمة و ادلرتبة حىت ديكن 

 13منها. من استنباطها أية خطوة 
( : قال مليس و Conclusing/Drawing Verificationتلخيص النتائج أو فحص البياانت ) .3

حوبريمان أن اإلستنتاج منو مؤقت، وسوف يتغري إذا مل توجد األدالة القوية ادلؤكدة على 
مراحل مجع البياانت بعده. ولكن، إذا كان اإلستنتاج األول مؤيدة ابألدالة القوية و 

كون اإلستنتاج موثوقا. ألجل ذلك، كان اإلستنتاج يف البحث الكيفي ديكن أن الصحيحة قي
جييب أسئلة البحث ادلصنوعة يف األوىل أو ال، ألن أسئلة البحث يف البحث الكيفي 

 )النوعي( ال تزال مؤقتة. ويرجى اإلستنتاج من ىذا البحث أن يكون اكتشافا جديدا.
 

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, Cet. XVI, 2013), hal. 338 
13

  Mattew B. Huberman A Milles,  Analisa Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, 

Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : Universitas Indonesia Press), Hal 16-17 
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 )طريقة مجع البياانت و حتليلها(                        
 تصحيح البياانت .4

و بعد عملية التحليل ال بّد الباحثة أن تقوم بعملية التصحيح البياانت لتقرير صحة البياانت 
يف ىذه البحث. فللحصول على البياانت واإلكتشافات الصحيحة تستخدم الباحثة طريقة 
 ادلقارنة و ادلراقبة الدقيقة. طريقة ادلقارنة ىي الطلريقة دلعرفة صحة البياانت ابألشياء ادلوجودة

خارج البياانت نفسها للفحص أو للمقارنة. و أما ادلراقبة الدقيقة فإهنا للحصول على 
 14اخلصائص و العناصر يف األحوال ادلطابقة ابلشكلة اليت تبحثها مث تركزىا تفصيليا. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Moeloeng, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2010) 

hal. 177-178 

 مجع البياانت عرض البياانت

 ختفيض البياانت  اإلستنباط
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها

 

 : حملة امليدان املبحث األول

 : عرض الياانت و حتليلها املبحث الثاين

 ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية .1
 تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية .2
 تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية .3
 مراقبة برانمج تعليم اللغة العربية .4
 برانمج تعليم اللغة العربيةتقومي  .5

 : مناقشة نتائج البحث املبحث الثالث

 ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية .1
 اللغة العربية تعليمتنظيم برانمج  .2
 اللغة العربية تعليمتنفيذ برانمج  .3
 اللغة العربية تعليممج مراقبة بران .4
 تقومي برانمج تعليم اللغة العربية .5
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 الفصل الرابع

 البياانت و حتليلها و مناقشتهاعرض 

 

 ماالنج -: حملة مدرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األوىل تلوكوماس  املبحث األول

ضيق وحد غَت زلدودة تقريبا. ادلدرسة  يف عصر مسابقة الًتبوية خاصة للمدرسة الثانوية ذلك
 اإلسبلمية ية الثانويةمدرسة دمحملذلك سوف زبتار احلالة. اليت مل تتبع تطوير و تكنولوجيا ادلعلومات 

اليت تقسيم على الكفاءة، و  ة لتطوير ادلناىج الدراسيةسماالنج حاجة مؤس - واحد تلوكوماسال
تفوق، و ظروف الذي يوجد يف مدينة ماالنج, مثبل : عدد الطبلب الناقص، وادلدرسُت، وادلرافق، و 

 البيئة اليت ال تدعم.

الثانوية، اليت ربت رعاية الشؤون الدينية مؤسسة دمحمية يف رلال أهنا من ادلؤسسات التعليميات 
تعاليم الدينية اإلسبلمية. ذلا صورة سلتلفة من ادلدارس األخرى، و يسمى بصورة اإلسبلمية سواء من 

كلية ) PGALمبلبسها، و تتخذت مسجدا مكان للعبادة، اىتممت ابلبيئة احمليطة. و كانت ىي 
و ادلتواقع يف شارع بندوج ) واآلن صارت مبانيا جلامعة  5491أسستها يف سنة ( قدديا اليت ادلعلمُت

نوفيمبَت  1يف اتريخ  5491 -51-55 -5511دمحمية ماالنج يف الدراسات العليا( ابدليثاق رقم : 
افتتحت  1115مث يف أول سنة . (IPS). يف البداية ذلا برانمج واحد وىو العلوم اإلجتماعية 5491
 1155أبريل  51جديد ىو برانمج اللغة األجنبية بًتكيز اللغة العربية. بعد اعتماىا ادلوافق برانمج 

 5. 1154نوفيمبَت  55مث  اعتماد )ألف( ينتصر حىت اتريخ    زادت احلالة إىل "ساوي"

مث أضافت ادلدرسة بعض الربامج ادلمتازة مث اآلن أفضلية قصوى للمدرسة الثانوية اإلسبلمية األوىل 
 ماالنج و ىي : –تلوكوماس 

 برانمج تعليم اللغة العربية (5
 برانمج تعليم اللغة اإلصلليزية (1
 التعليمية اإلسبلمية (5

                                                           
1
 5، ص. ماالنج –تلوكوماس األوىل الثانوية اإلسبلمية  دمحمية درسةالكتاب ادلناىج من م  
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 الرؤية من ىذه ادلدرسة ىي :
جعل ادلدرسة الثانوية اليت متوفق يف علم معرفة ابدلؤسسات اللغة العربية و اللغة  -

 اإلصلليزية مث ادلهارات
 و الرسالة ىي: 

 تسّمد رغبة و موىبة الطبلب، حىت كلهم تستطاع تنتشر تناسب ابلقوة ادلملوكة  .5
 شكبل  الطبلب ابألخبلق الكردية .1
 والدين نظيفة بيئة خلق .5
 والعلمي النقدي التفكَت إنشاء .9
 اجملتمع يف مسؤوال موقفا االنضباط و عليها احلفاظ و النمو .1
 التكنولوجيا علومب من عملية التعليم الطالب جو خلق .1
 1ترقية ادلهارات و القدرة ابللغة العربية و اللغة اإلصلليزية  .9

 أما األىداف من ادلؤسسات التعليمية للمسلمات مدرسة دمحمية ىي :
حىت بعض فيها  اإلصلليزية واللغة العربية اللغة وجود الطبلب و الطالبات ادلهارات .5

 قادر على تطبيقهم ابحملادثة.
 . والدينية العلمية سةادلناق من البيئة خلق .1
 ٪ . 11 صحيح بشكل القرآن قراءة على قادر و الطالبات الطبلب ربقيق .5
 (.lifeskillsو يدّمج ادلهارت الفكرية و الروحية العقلية و ادلهارات احلياتية ) .9
 تفهم و تؤمن مث أتمل اإلسبلم. .1
 لديهم روح التنافسية والفكرية يف تطوير العلوم. .1
 .(mandiri)  األساسيات لتعيش مستقلة لديهم ادلهارات .9
 قادر على مسابقة ادلختلفة الفائزة يف مستوى ادلدرسة حىت الوطنية. .1

بيدوري سابو ماالنج، وضعت  –موقع مدرسة زلّمدية اإلسبلمية يف والية شارع تلوكوماس 
ادلباين ادلدرسية بشكل جيد. وىذا يدعم عملية التعليم فعالة. يف عملية التعليم، كل أسبوع  عقدت 
ادلدرسة خطاب بلغتُت و ىي اللغة العربية و اللغة ااإلصلليزية. كل من الطبلب و الطالبات من مجيع 

                                                           
  9ص.  و الرسالة من  كتاب مناىج ادلدرسة دمحمية الثانوية الواحدة،الرؤية   1
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عاون من رئيس برانمج و فرقة تعليم اللغة العربية، ادلستوايت بدال لتقّدم خاصة يف برانمج دبدرسة و ت
ىناك األساس و ىي "أن كل من الطبلب و الطالبات الذي مل يقدم إىل احملاضرة جييب حيملون 
ادلعجم اللغوي )ادلعجم الصغَتي( و بذلك يكتبون ادلفردات جديد الذي يسمعون و يفهمون". يف 

 انمج اللغة العربية.هناية خطاب كلهم جيمعون الكتب إىل رئيس بر 

( و ادلنهج دمحمية. أما ادلنهج K-13تدمج يف ىذه ادلدرسة الثانية ادلناىج، و ىي ادلنهج )
(. يف ادلؤسسات اإلسبلمية ادلدرسة الثانوية دمحمية K-13برانمج تعليم اللغة العربية يستخدم ادلنهج )

دلدرسة، اآلن يستعيد الوحدة تعليم يستخدم ادلنهج دمحمية. لنجاج الرؤية و الرسالة من األىداف ا
(Modul ،اللغة العربية لكل مستوايت برانمج تعليم اللغة العربية. و لديهم ادلدرسُت الكفاءات )

 خاصة يف علم اللغة العربية. و مجع الطبلب و الطالبات يستجيب بوجود ذلك برانمج.
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 : عرض البياانت و حتليلها املبحث الثاين

ىذه يعٍت شرحت الباحثة من البياانت ادلبلحظة، و ادلقابلة ، والواثئق من إدارة برانمج تعليم  
 ماالنج. –اللغة العربية دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس 

 ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية .1
تعليم اللغة العربية برانرلا ىاما يف ابلنسبة إىل ظهور اللغة العربية وتعليمها وتعلمها فاعترب برانمج 

ىذه ادلدرسة. ازبذ دورا للوصول إىل ما اراد األطراف ادلعينة ذلا، فذالك ما قالت رئيسة برانمج تعليم 
 5اللغة العربية كما يلي :

أسس ىذا الربانمج يف ىذه ادلدرسة لتحقيق الدرجة ادلمتازة لكل الطبلب فيها، وتنمية قدرة 
سلوكهم ويعًتفهم على اللغة العربية، فأصبحهم عارفا أو عادلا هبا من عدمهم الطبلب ويتغَت 

عنها. السيما اآلن، ابلنسبة إىل ادلسابقات ادلوجودة يف رلال التعليم والًتبوي للوطٍت، فيحقق 
خببلل ىذا الربانمج الطبلب الذي ذلم الكفاايت ادلتفوقة يف مشاركتهم فيها، وعليها أيضا تتأثرىا 

ة ذلذا ادلدرسة. وابلتأكيد، اعترب الربانمج من احلوائج ادلهمة وجيب على تفوق دراجتو. وزيد الدرج
 فيو أيضا، من أمل رئيس ادلدرسة أن يكون ذلا معهد فيطوره وال ينتهى.

 للوصول إىل ما ذكر فهناك األىداف من برانمج تعليم اللغة العربية كما يلي:

 شرح األىداف ادلرجوه و تفسيلها .5
 يل األنشطة و تقريرىا لتحقيق األىداف ادلرجوهتدل .1
 تفعيل ادلوارد اجليدة و معايرىا مناسبا ابلواجبات األسلسية  .5
 مراجعة الفرد يف العمل  .9
 ربديد مسؤولية لكل من يتضمن فيو .1
 مراقبة العملية و قياس النجاح مكثفا لتحسُت سللفة ادلوجودة .1

                                                           
   1151ماريس  59، مّزينة ،يوم اخلميس، األوىلدمحمية الثانوية اإلسبلمية ادلدرسة  ةرئيس  5
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 سبكُت موافقة بُت األنشطة و ظروفها. .9

قبل ىذا، فاألول منو فيجب على اتباع إىل ادلراحل ادلوجودة. إن البداية التخطيط. أما 
التخطيط ذلذا الربانمج الذي قصدتو الباحثة ىو زبطيط التعليم. من اجلدير ابلذكر ليس ذلذا الربانمج 

مل يكن ولكن ابلنسبة إىل زبطيطو التعليمي  55منهاجا واضحا معينا، إمنا ادلنهاج لو ىو منهاج 
 .Modulيستعد دبا حققها يف العملية التعليمية. السيما يف توفَت الكتاب التعليمي أو يسمى ابدلودول 

 :   9قالت رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية

إن زبطيط التعليم ذلذا الربانمج مل يستعده وىو حيتوي إىل معيار الكفاءة و كفاءة األساسي، و مل 
، و قرار  (PROTA)(، و الربامج ادلرحليPROMESم منها الربامج السنوي )زبطيط أيضا طقم التعلي

 . وذالك أيضا يتأثر وجود الكتاب التعليمي.(RPP)، و خطة التدريس(SYLABUS)الدراسي 

ىي زبطيط زبصيص وقت يف سنة دراسية واحد لتحقيق اذلدف  (promes) الربامج السنوي
وظائفها ىي أن كل كفاايت األساسيات دلنهج لتحقيق و  )معيار الكفاءة و الكفاءة األساسي(.

 الدراسي حصة لتقرير يصمم السنوي، الربامج من إمجال ىي (prota) ادلرحلي الربامج أما و طبلب.
 من إمجال ىي و وظائفها. التعليم عندما و أسبوع كم ألجيب توجو منها حىت األساسي، الكفاءة
 معيار يف موضوع و مواد رلموعة يف التعليم عملية ىي( sylabus) الدراسي قرار و .السنوي الربامج

 و.  لتقومي الكفاءة ادلؤشرات و التعليم، عملية و التعليم، ادلواد و األساسي، والكفاءة الكفاءة،
 لكل زبطيط برانمج ىي (rpp) التدريس اخلطة و .التعليم عملية يف اإلجراءت يرتيب ىناك وظائفها،

 ادلدرسُت ينظر أن وظائفها، و .الدراسي قرار من التطوير منها و. لتوجيو يرتيب الذي التعليم عملية
 يف الطبلب للموصوفات للمواد مناسبا يستطعون و أىداف، إىل يصل التعليم عملية يف ىل

 1.الفصل

                                                           
 1151ماريس  59مقابلة  من رئيسة الربانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحمية، انداي افئدة، يوم اخلميس،   9

5
 Sanjaya, Wina, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Hal. 49-59 
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إن عدم وجود الكتاب التعليمي بسبب أن األطراف ادلعينة فيها سيستعده أي يف أثناء إعداد 
 1الكتاب التعليمي وصناعتو. ذلك دبا قالت ريئسة برانمج تعليم اللغة العربية كما يلي: 

ونركزه  55"نعم، يف وجوده وما يتعلق بو، ضلن مل نكن نستعد. اآلن، نستعده اعتمادا إىل منهج 
ادلستوايت ادلوجودة يف ىذه ادلدرسة. ذلك يستهدف إىل تسهيل الطبلب يف تعليم اللغة على 

   العربية." 

، بعينها دواادل فيها تضمنت منتظمة و مثَتة لبلىتمام و هارتبتاد تعليمية و "م الوحدة التعليميةإن 
ة. كانت وحدة ادلتوقعوالطريقة، و التقومي اليت ديكن استخدامها بشكل مستقل لتحقيق الكفاءات 

. ففي ىذه ادلرحلة، ("Self-instructional) منفسهأبحيث يتعلم الطبلب من برانمج التعليم األصغر 
أخذ ادلدرس ادلواد التعليمية من شىت الكتب العربية اليت ديكنها يتعلق ابدلواد التلعيمية يف الفصل 

ربية للمدارس اإلبتدائية و العربية بُت الرمسي كمثل كتب تعليم اللغة ادلشهورة مثبل الدروس الع
 9".يديك

قبل أن يصم الوحدة التعليمية لتعليم اللغة العربية، فهناك األمور اليت البد دلراعاة العناصر 
التالية: التحيل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقومي. وبوجود برانمج تعليم اللغة العربية الذي يستهدف 

ا على تكلم هبا. واحتمل أيضا أنو ينظر من اخلربات والتطبيقات اليومية لدى إىل أن يكون الفرد قادر 
 1الطبلب يف العملية التعليمية. قال الدكتور أمحد مدكور :

"اخلربة ىي كل شكل من أشكال التفاعل بُت الفرد و البيئة احمليطة بو، و أما عن ادلمارسة 
 مواقف سلتلفة. "فتعٍت ببساطة تكرار حدوث اإلستجابة ادلناسبة يف 

كل  إختيار القدرة اللغات األجنبية العديد ينظر من   ليس:  4(1111و أما رأى أبوا فخري )
يعطى النظرايت. و أكد من رئيس ادلعهد دار السبلم كونتور احلاج عبد هللا الشكري ادلاجستَت : 

                                                           
   1151ماريس  59، انداي افئدة، يوم اخلميس، الثانوية اإلسبلمية برانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحميةمقابلة من رئيسة   1
 1151ماريس  15، األربعاءإلسبلمية ، بستان الفردوس، يوم زلّمدية الثانوية ا دبدرسة مقابلة من مدرس برانمج اللغة العربية  9
    551، ص. ادلراجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىأمحد مدكور، علي،   1

9
 Ma’mur Asmani, Jamal, Manajemen Pengolalaan dan Kepemimipinan Pendidikan Profesional, (Ciputat : 

DIVA Press, 2009), Hal. 55 
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ينبغي اجليد النظرية، فإنو سيكون ىدرا الفائدة ليس ابلعمل أو ادلمارسة يتكلمون اللغات األجنبية. 
احلقيقي مع الشجاعة للتحدث، الستبعاد اخلاطئ أو الصحيح النطق.  مث، ىنا حيتاج على التطبيق

 .للتحدث الشجاعة حيتاج على ادلبتدئُت مستوىلل ألنو

ربليل الباحثة من الكتاب، أن اخلربة من الطبلب ىو التعلم الذي قبلها بيدرسها، مثبل ذلا 
ادلعهد ىذا يعٍت تدعم يف عملية متخرج من ادلدرسة اإلبتدائية، و ادلدرسة ادلتواسط، و ادلتخرج من 

التعليم الطبلب من الكفاءات و ادلهارات تعليم اللغة العربية. و ادلمارسة مثاال عندما نصف فبلان أبنو 
ديارس اللغة فإمنا نعٍت أنو على إتصال مستمر هبا. يستمع إذاعاهتا و يقرأ صحفها و يتكلم مع أىلها 

 و يكتب ذلم. أو ديارس شيئا من ىذا.

 ى كارول أن التخطيط تقسيم مستوايت ينظر إىل ىذه الشروط :رأ

"متغَتات خاصة بعملية التعليم، ادلتغَت األول ىو كفاية العرض. يقصدبو كارول نوعية التعلي 
(Quality Instruction يواء فيما خيص إعداد ادلناىج، و ادلواد التعليمية، و التصميم، و الوسائل )

أو أساليب التقومي. و ادلتغَت الثاين ىنا فرص التعليم. و يقصد كارول بذلك التعليمية، و استخدامها 
قدر الوقت ادلخصص ابلفعل لتعليم ادلهمة. ليست العربة يف رأى كارول بطول الوقت الذي يقضيو 
الدارس يف الفصل و إمنا العربة ابلطريقة اليت يستثمر هبا ىذا الوقت. فتدريس ساعة يركز فيها الطالب 

للتعلم أفضل من ثبلثة ساعة ينشغل فيها ذىنة بغَت ادلواقف التعليمي. كما أن التمرين ادلوزع  نفسو
أفضل من ادلركز أحياان. فتدريس ثبلث ساعات موزعة على ثبلثة أايم من ثبلث ساعات يف جلسة 

 51واحدة."

 : 55قالت رئيسة الربانمج )انداي افئدة(

العربية، ىم مرار يشاور اىل معلم اآلخرى، مثبل : يف  " أن لنجاح يف عملية برانمج تعليم اللغة
( كل الطبلب مشغول حينما يستخدم اللعبة يغٍت لسهولة يستذكر ادلادة، و الفصل 5الفصل مبتدأ )

( الطبلب و الطالبت مشغول حينما يستخدم أفبلم سينمائية انطقة ابدلوضوع )أسرة( مثبل، 1مبتدأ )

                                                           
  551-551، ص. ادلراجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىأمحد مدكور، علي،   51
11

  1151ماريس  59مقابلة من رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحمية اإلسبلمية، انداي افئدة، يوم اخلميس،   



76 
 

ا يستخدم أغنية العربية للهدف يدري مهارات اإلستماع و يف فصل متواسط ىم مشغول حينم
 لطبلب"

( رأى الدكتور السعود TQMاجلودة أو النجاح من وجود إدارة العامة أو إدارة اجلودة الشاملة )
: العناية واإلىتمام الشديدين ابلزبون أو العميل، و الًتكز على  51يف الكتاب اإلشراف الًتبوي

(، و اإلىتمام الرقابة أكثر من الًتكيز على التفتيش، و حشد Resultنائج )( و التProccesالعمليات )
خربات و مهارات العاملُت، و ازباذ القرارات ادلبنية على احلقائق، و اإلىتمام ابلتغذية الراجعة و 
اإلتصال، و أتكيد أن اإلىتمام ابجلودة حيقق الربح، و إتقان العمل من أول مرة، و األخذ دببدأ 

ة الشاملة يف اجلودة، و وضع معايَت مناسبة للمنافسة، و أتكيد مبدأ التازر و الدأب يف عمل الكلف
 (.Synergy in team workالفريق )

ويقول أيضا : إن اجلودة يف اإلدارة الًتبوية تعٍت قدرة ادلؤسسة الًتبوية على تقدمي خدمة 
اء ابحتياجات و رغبات عمبلئها دبستوى عال من اجلودة ادلتميزة، و تستطيع من خبلذلا الوف

)الطلبة، أولياء األمور، أصحاب العمل، اجملتمع، و غَتىم(، وابلشكل الذي يتفق مع توقعاهتم، و دبا 
حيقق الرضا و السعادة لديهم. و يتم ذلك من خبلل مقاييس موضوعة سلفا لتقييم ادلخرجات، و 

 التحقق من صفة التميز فيها.

لبيئة ادلدرسة، كل أسبوع يعقد ادلدرسة احملاضرة ابللغتُت و ىي اللغة عادة عملية التعليم يف ا
العربية و اللغة اإلصلليزية. كل من الطبلب و الطالبات بدال لتقدم. و خاصة بربانمج اليت وجود 
دبدرسة يعٍت اللغة العربية، حكمة من رئيس برانمج و فرقة اللغة العربية أن "كل من الطبلب اليت مل 

أمام واجب ربمل الكتاب صغَت )ادلفردات( و ىم يكتبون ادلفرادت اجلديد. و يف آخره   تقدم اىل
كلها جيمعون من الكتب إىل ريئس برانمج أو فرقة اللغة العربية. و لئلختبار كفاءة من الطبلب و 

 الطالبات أحياان ادلعلمُت يسألون ابللغة العربية.

يم دبدرسة دمحمية يف عرض البياانت سوف مث بعد أن شرحت الباحثة زبطيط برانمج التعل
ربللها الباحثة. رّسم من التخطيط مل ىناك منظما، ادلدرسة مل ربليل معيار الكفاءة و غَتىا لربانمج 
ىتعليم اللغة العربية. و كل ادلدرسُت فقط ابستخدام الطرائق التقليدية يف األنشطة التعليم.  و يف 

                                                           
  11 -19ص.  ،)مفهومو، و نظريتو، و أساليبو(اإلشراف الًتبوي  الدكتور راتب السعود،  51
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سيم إىل يومُت )يو م اإلثنُت، و يوم األربعاء(. واضح ىذه أىم تقسيم لوقت التعيلمها، ادلدرسة تق
 اجليد.  –لئلصبلح كمن اإلدارة للمدرسة كي 

 تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية .2

 :55مبلحظة الباحة دبدرسة 

ادلدرسُت يف برانمج تعليم اللغة العربية كلهم أتىيلهم يف تعليم اللغة العربية، يف التنظيم وظائف 
انمج تعليم اللعغة العربية و ىي رئيسة ادلدرسة، و انئب رئيس ادلدرسة، رئيسة الربانمج تعليم من الرب 

 ماالنج.  –اللغة العربية يف مدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس 

 التنظيم األخرى، لتقسيم مستوايت لربانمج تعليم اللغة العربية ثبلثة و ىي :

 (5مبتدأ ) (5
 (1مبتدأ ) (1
 متواسط (5

 كل الطبلب تقسيم إىل فصل عشر و احلادى عشر، ففي إختار الطبلب لئلختبار كما يلي : 

 إختبار التحريري (5
 إختبار شفهي )الدينية و البصَتة( (1
 قراءة القرآن  (5
 و مقابلة عن اللغة احلب (9

رأت ىناك، أهنا فصلُت من ادلستوايت ادلبتدأ، إختبلف تركيز التعليم بينهما ولو كانت ادلواد 
( فهو يًتكز إىل التعارف عن ادلبادئ األساسية أي ادلواد األساسية وىو حروف 5نفسها. فأما ادلبتدأ )

ائر، و ، وحفظ ادلفردات البسيطة، و تراكيب )اإلسم الضم511حىت  51اذلجائية، والعدد من 
ادلواد و مهارات الطبلب. لذا  (reinforcement)( وىو يًتكز إىل تعزيز 1اإلسم اإلشارة(. أما ادلبتدأ )

يوجد فيو أن الطبلب أقرب الفهم من قبل ادلواد التعليم، فهم يستتيعون الكتابة و القراءة، مثبل :  

                                                           
   1151ماريس  59، اخلميس، يوم دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية مقابلة من انئب جملال ادلنهج و رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية  55
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ردات حفظ، و الًتاكيب شاملة. و كتابة اجلملة ادلفيدة، وفهم اسم الضمائر، ولديهم أيضا أكثر ادلف
أما ادلتواسط فالطبلب ماىرون ألهنم متخرجون من ادلعاىد. ابلنسبة إىل ادلواد فادلدرس يتأكد القواعد 

 59مثبل : التعميق إىل اإلعراب يف إمبلء.

و جيري برانمج تعليم اللغة العربية يومُت لكل أسبوع. و خيصو طبلب يف الفصل عاشر و 
(. 51:51 – 11:11تدأ الساعة التاسعة إال العاشرة إىل العاشرة و العاشرة دقائق )احلادى عشر واب

 فهذا الربانمج إذان خارج احلصة أي يسمى ابلفصل اإلضايف.

 شرحت الباحثة من عرض البياانت، القدرة وظائف ادلدرسُت يف التنظيم برانمج العام :

 رس حىت اخلتامي.القدرة على ربفيز الطبلب ابلتعلم، من اإلفتتاح الد -
 القدرة على أىداف التعّلم جيد لطبلب و سهولة  -
 القدرة على شرح ادلادة بتطبيق مناسبا و أىداف التعّلم -
 الضعف للطبلب وخاصة ،( reinforcement)  متعلّ ال توطيد تنفيذ على القدرة -
بنود القدرة على تنفيذ من تقييم نتائج التعليم. جييب ادلدرسُت قادرين على ربليل  -

 اإلختبار، و توفَت قيمة، سجلو، و تفسَته الصحيحة.
 القدرة على إستعداد وسائل التعليم و يستخدامها جيد. -
 القدرة على ربسُت التدريس و التعّلم األغراض يف ادلستقبلة -

العمل اجلماعي ادلشًتك الذي يتم عن وعي و إدراك و ذلك بًتتيب األنشطة التنظيم ىو 
ادلؤسسة و معرفة عمل كل وحد إدارية و ذلك لتحقيق أىداف ادلنظمة. و العمل اإلدارية داخل 

اجلماعي ادلشًتك داخل البيئة التنظيمية من حيث توزيع األنشطة و ادلهام و كذلك األدوار و 
إختيار األفراد القادرين و الراغبُت يف العمل حيث يتضمن ذلك ضرورة العمل على إجياد قوة 

  51فة ادلوصفات ادلطلوبة لكل وظيفة.العمل الفعالة إضا

                                                           
16

 1151ماريس  15، يوم األربعاء، دبدرسة دمحمية مقابلة من رئيسة الربانمج تعليم اللغة العربية  

 59-51ص.  ،اإلدارة العامة و اإلدارة الًتبوية إبراىيم ،، بن عبد العزيز الدعيلج  51
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التنظيم ىو عملية توظيف شخصُت أو أكثر على العمل لتحقيق اذلدف و الوظائف من 
معُت أو بعضها األخرى. القوة ادلنظمات تقع يف قدرهتا لَتتب ادلوارد جديدة يف ربقي 

 األىداف. كلما تنظيم و العمل مناسبة لقيم العمل يف ادلنظمة سيكون مؤثر و كفاءة.  
قسيم ادلسؤولية يف برانمج تعليم اللغة العربية، يف برانمج التعليم ىو بتخبلصت الباحثة  

بًتتيب برانمج التعليم، واختيار الطرق اليت تساعد عملية التعليم اللغة العربية، خارج الفصل أو 
مسؤولية القائم بربانمج  –لكي يكون منتظما  –داخلو. يف عملية تنظيم برانمج التعليم ضلتاج 

واد التعليمية، ادلصادر يف برانمج التعليم حىت وسائل برانمج التعليم مادة التعليم، و تطوير ادل
التعليم لكي تكون عملية التعليم أكثر فعالية وكفاءة. أما معّلم اللغة العربية دبدرسة دمحمية الثانوية 

 الواجب فيو ثبلثة أشياء. 
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 ( 5.5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51رّسم التخطيط من عملية ادلدرسُت قبل دخل فصل العام
                                                           

18
   كل مستوايت لربانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحمية  قبل دخل الفصلوظائف من كل ادلدرسُت رّسم من الباحثة   

 األىداف :.5
 ربليل أىداف العام-
 تصّور من الطبلب-
 خاصةصياغة ألغراض -
 التصميم معيار من النتيجة اإلختبار-

 . ربسُت9

 

 

 . تصميم التدريس و التعّلم :1

 ربليل أىداف اخلاص -

 ربديد تراتب التعّلم -

 ربديد إسًتاتيجيات التدريس و التعّلم -

 إختار وسائل ادلستخدمة -

 تصميم خربات التعّلم  -

 

 :  . التقوومي5

 

 

 

 

 استخدامها - 
 ادلراقبة نتائج-

 (formatifالتقومي البنائي أو التكويٍت ) -

 التقومي نصف مستوى -

 (sumatifالتقومي اخلتامي ) -

 تنقيح مراجعة
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وظائف يف أنشطة التعليم و تسليم ادلادة تشمل رأت الباحثة من ذلك رّسم، أن كل ادلدرسُت  
اخلطوات التالية : األىداف )ربليل األىداف من ادلادة، تصّور من الطبلب يف الفصل، األىداف 
اخلاص من ادلادة، و التصميم معيار من النتيجة اإلختبار...إخل( حىت كيف تقوديها، ما أيخذ من 

   59لها.التقومي البنائي أو التقومي اخلتامي أو ك

 : 51(سبلمة رايديادلدرسة ) يف رلال ادلنهج رئيس من انئب مقابلة الباحثة

"أن تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية للمدرسُت و غختيارىم، البد ذلم ان يناسبوا مع أتىليهم 
يف التعليم ىذا دبعٌت ان يناسب بعد رلال العلوم الذي لو معارف و مبادئ التعليم. و إشاره اىل 

تخصص الذي ىو ديلك ادلدرس يف التعليم، ذلذه ادلدرسة ثبلثة مدرسُت : مدرس و مدرستان. كلو ال
 يزال  يتعلم الدراسات يف كلية الدراسات العليا إبراىيم  و أخر يف اجلامعة احملمدية ماالنج"

بعلم منسبا، ألن سلتلفة الكفاءة من كل الطبلب. بتشاور من  ادلدرسُتخببلف عن إختيار 
س ادلدرسة، رئيس برانمج تعليم اللغة العربية متابعتو من خبلل تقسيم مستوى الصف و مناسبا ريئ

م رئيس برانمج تعليم اللغة العربية و فرقة اللغة العربية سلتلفة. لذلك، يف التنظيم يستخد من كل كفاءة
 ب و جيب أن يكون مناسبا للمستوى.ىنا ىو، ارتباط الكفاءة الطبل

 يم اسًتاتيجية يف ترقية مهارة الكبلم خاصة من كل مستوى :و ىذا يعٍت تنظ

 يعرف طعيمة، تنمية مهارة الكبلم قائبل إنو ينبغي تنمية ادلهرات آلتية يف الكبلم عند :

 ادلستوى اإلبتدائي -
 نطق األصوات العربية نطق صحيحا. .5
التمييز عند النطق بيت األصوات ادلتشاهبة )د/ز/ط( و كذلك األصوات  .1

 ادلتجاوزة مثل )ب/ت/ث( سبييزا واضحا.
 التمييز عند النطق بُت احلركات الطويلة و القصَتة .5
 استخدام اإلشارات و اإلدياءات و احلركات استخدامها معربا عما يريد توصيلو. .9

                                                           
14

 191، ص. طرق تدريس اللغة العربيةأمحد مدكور، علي،   

14
 1151ماريس  59من انئب الرئيس جملال ادلنهج دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية، سبلمة رايدي، يوم اخلميس، مقابلة   
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التمييز صوتيا بُت ظواىر ادلد و الشدة، التفريق بينهما سواء عند النطق هبما أو  .1
 األستماع إليهما.

 وع اإلنفعال الذي يسود احلديث و يستجيب يف حدود ما تعلمو.إدارك ن .1
 ادلستوى ادلتواسط -

 نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا.  .5
اإلستجابة لؤلسئلة اليت توجو إليو استجابة صحيحة مناسبة للهدف من إلقاء  .1

 السؤل.
 إعادة سرد قصة تلقى عليو. .5
 حلديث ألقى عليو.القدرة على يعرض الطالب شفهيا و بطريقة صحيحة نصا  .9

 ادلستوى ادلتقدم -
 التعبَت احلديث عن احًتامو لآلخرين.  .5
 تطويع نغمة صوتو حسب ادلوقف الذي يتحدث فيو. .1
 سرد قصة قصَتة من إبداعو .5
اسًتجاع نص كن الذاكرة حيفظو و يلقيو صحيحا، مثل اآلايت و األحاديث و  .9

 األانشيد.
اإلستماع إليها و أتديتها بكفاءة عند التمييز بُت أنواع النرب و التنغيم عند  .1

 احلديث.

وشرحت ىنا الواثئق من الباحثة، كيف أوراق من اسم كل ادلدرسُت و مسؤوليتها كل مستوى 
 :لربانمج تعليم اللغة العربية 
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 (5.1جدول )

 ماالنج –تلوكوماس  األوىلىيكل النظمي دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية 

 1151/115154العام الدرسي 
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 1151ماريس  15، اليوم األربعاء، ماالنج  -الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس  واثئق من الباحثة دبدرسة دمحميةمبلحظة و   

 رئيسة ادلدرسة
Muzainah, S.Ag, 

 
 انئب رئيس ادلدرسة

Slamet Riyadi, S.Ag  

 مدرس برانمج 

Mujtahid Luthfi M.Pd 

 مدرس برانمج 

Nadia Af-idati S.Pd.I 

 مدرسة برانمج

Bustanul Firdaus, Lc 

 رئيسة برانمج

Nadia Af-idati S,Pd,I 

(1فصل مبتدأ ) (5فصل مبتدأ )   متواسط 

كل ادلدرسُت دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية الواحدة 
ماالنج -تلوكوماس   

مسوؤليية من وجود برانمج تعليم اللغة 
 العربية دبدرسة الثانوية دمحمية 

 الباحثة



85 
 

التنظيم من الوظائفُت و مسؤولية كل ادلدرسُت دبدرسة دمحمية فعالية يف تطبيقها. لذلك كان 
 التقسيم ادلستوايت برانمج دبدرسة ىناك حيتاج اىل متغَتات خاصة ابلطالب و ىي :

كارول قدرة الفرد على أن يفهم ادلوضوع، و   (Carrol)(، و يقصد بو I.Q"الذكاء العام )
األساسي البلزم إلجادة أي مهمة عقلية معقدة، اإلستعداد، و يقصد  الذكاء كما نعلم ىو العنصر

بو كارول إجرائيا، القبليات ادلعرفية اليت حيتاجها الفرد لتعليم ادلهمة، و اإلستعداد اللغوي يعٍت مدى 
ما لدى الطالب من إمكاانت تيسر لو عملية تعلم اللغة، و الدافعية و يقصد كارول هبا إجرائيا، قدرة 

 11رد على ادلثابرة يف مواصلة التعليم."الف

 الشيخ لتأليف" اإلبتدائية للمدارس العربية الدروس" كتاب ىو ةادلستخدم الدراسية كتاب
 على يشتمل ىو الكتاب ىذا يف الدراسية وادلواد  العربية ابللغة كلو الكتاب ىذا. الغبلييٍت مصطفى

 التمرينات و الكثَتة، األمثلة من النحو، و الصرف، قواعد من ادلبتدئ الطالب حاجة اليو سبس ما
و ىذا الكتاب التخصص من فصل متواسط  .األسلوب سهولة ادلؤلف توخى فيو و ابلغرض، الوافية

( يستخدم ادلدرس 1(، ادلدرس مل يستخدم الكتاب، و الفصل مبتدأ )5فقط. أما يف الفصل مبتدأ )
 الكتاب العربية بُت يديك.

 الباحثة من الواثئق و ادلقابلة اىل الطبلب و الطالبات كل مستوى يف ىذه ادلدرسة :واخلبلصة 

 ( 5مبتدأ ) (5
يف ىذ الفصل، ادلدرس يعرب ادلادة كلها ابللغة اإلندونيسية، بطريقة التقليدية، و اسًتاتيجية 

 التقليدية ايضا.
 (1مبتدأ ) (1

ية ادلدرس يستخدم اللغة إعطاء عن ادلادة ابللغة العربية ولكن يف متواسط التعليم
 اإلندونيسية، احياان الطبلب مل مفهوم عن ما الكبلم.

 متواسط (5
يف ىذا الفصل، كلها يستخدم ادلدرس اللغة العربية من األول اىل األخر، إذان مل مفهوم. 

 ادلدرس تفضلوا اىل الطبلب شرح عن ادلادة.
                                                           

 559-551ص.  طرق تدريس اللغة العربية، ،أمحد مدكور، علي  11
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 15:و قالت رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية )انداي أفئدة( 

"يف عملية التعليم برانمج تعليم اللغة العربية بستخدم اللغتُت و ىو اللغة اإلندونيسية و اللغة 
العربية، و يف تقدمي ادلفردات جديد يعٍت بستخدام اللغة العربية و ادلفردات اليت يصعب فهمها 

 مل نًتجم مباشرة لكن يشرح ادلدرس معانيها".

 ادلقدمة فحسب، اليت تفهمها لطبلب و الطالبات""أن اللغة العربية إمنا اللغة 

يف ىذه ادلدرسة عندىا معمل ىو معمل االلغة العربية و معمل اللغة اإلصليليزية. قالت استاذة 
 : 11)انداي افئدة(

"لكل فصول برانمج تعليم اللغة العربية فيها آلة اجلهاز، ادلعمل اللغوي أيضا موجود. و لكن 
 ( و الفصل متواسط.1مثبل يف الفصل مبتدأ ) سوف بعض فصل فقط يستخدم

رأت الباحثة أن لكل الفصل فيو اجلهاز، ويستخدمها ادلدرسون أثناء تدريسهم اللغة العربية.  
و إن كان ىناك السبورة، استخدام ادلدرسُت غالبا اجلهاز لعرض أمثلة أو الوسائل أو الواجبات اليت 

استخدام السبورة إذا كان الطبلب و الطالبات يعملون الواجبون ال توجد يف الكتاب الدراسي و يتم 
  15وأمرىن أن يكتبون يف السبورة حىت تناقش األجوبة مًعا.

 19ادلبلحظة الباحثة :

 العربية الدروس" كتاب يف موجود التمرينات أو ادلادة كليش نأل اجلهاز يستخدم ادلدرسُت"
 نص تقدمي أحياان بعض ادلدرسُت و. العربية اللغة ليمتع برانمج متواسط لفصل" اإلبتدائية للمدارس

 ".  يديك بُت مثال األخرى الكتب من القراءة

 ادلدرسُت فيو : بعض ىناك لتعليم برانمج تنظيم يف أن الباحثة رأت السابقة، ابلبياانت و

 .العربية اللغة تعليم يف كمسؤولية تعليم يف ادلدرسُت ربديد .5
                                                           

  1151ماريس  59،اليوم اخلميس،  انداي افئدة، دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية برانمج تعليم اللغة العربية ةمقابلة من رئيس  15
 1151ماريس  59 اخلميس، ، مزّينة، اليومماالنج -الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس  درسة دمحميةة ممقابلة من رئيس 11 

  1151ماريس  15األربعاء،  اليوم ،دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية  انمج تعليم اللغة العربيةمستوايت برب  يف كلمبلحظة الباحثة   15
 1151ماريس  51، األربعاء، اليوم يف برانمج تعليم اللغة العربية (1يف فصل مبتدأ ) الباحثةمبلحظة   19
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 (الدراسية كتاب و التعليم مصدر) التعليم تسهيبلت عن تطوير .1
 اللعبة و مالعل طريقة إختيار .5
 التعليم وسائل إعداد .9
 التعليم عناصر تقسيم .1

ماالنج،  –التنظيم برانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس 
انو يف حاجة ماسة إعادة التنسيق بُت رئيس ادلدرسة و كل ادلدرسُت فيها، ىدفا ألن ال يقع 
اإلضطراب بُت األىداف احملصولة عليها ادلدرسة لعدم متواطعة كافة ادلدرسُت. أما أىداف إدارة 

ألجنبية اجليد و الًتبية يف ادلدرسة ىي أن يكون ادلتخرج مؤىبل جيدا ابحلصول على اكتساب اللغة ا
العرض على اجملتمع أن فيها شليزات و خصائص، اذا كان النبات )شبو مدرستو( و تشبيو الطبلب 

 ادلنتج )اجلودة(.  مناسبا من نتائج اليت ربققت مع األىداف ادلراد ربقيقها، و ادلرافق اليت تدعم.

درسة، و انئب جملال واخلبلصة من الباحثة، يف التنظيم كان ثبلثة وظائف و ىي رئيسة ادل
ادلنهج ادلدرسة، و رئيسة الربانمج تعليم اللغة العربية. و تقسيم من فصل عشر و احلدى عشر. ادلنهج 

( و عادة الكتاب ادلستخدمة كتاب الدروس العربية للمدارس اإلبتدائية k-13ادلستخدمة ىي ادلنهج )
 (.lcd, dan proyektorأو ) و العربية بُت يديك. و توجد الباحثة لكل فصول آىل اجلهاز

 تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية .3

بعد أن صّمم ادلدرس التخطيط و التنظيم، ينفيذه يف فصول برانمج تعليم اللغة العربية. جيب 
اذلدف من برانمج تعليم اللغة العربية يعمل و مناسبا  لوظيفة  -أيضا أن يقدر كيف تنفيذىا كي

 مجيع قبل من تنفيذىا ديكن اليت العربية اللغة تعليم برانمج تنفيذ عملية ىو إدارهتا. و أما التنفيذ
كافة ادلدرسُت قادرا على مسؤولية   –عمليتها الدوافع كي  و ادلدرسُت ىنا ادلنظمة، دعوة يف األطراف

 و ادلنتج  العاليا.

تشعر تنفيذ زبطيط ديكن أن يتغَت حبسب حالة الطبلب و الطالبات. ففي بعض األحيان 
الطبلب و الطالبات ابدللل و النعاس يف الفصل، ألن الوقت لتعليم اللغة العربية أوخر احلصة، و من 
الصعوابت كذلك يف برانمج تعليم اللغة العربية بفصل العاشرة و أحد عشر بعض الطبلب و 
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فيذ زبطيط الطالبات ادلتخرج من ادلدرسة اإلبتدائية فيحتاج إىل جهد كثَت. و من سبب آخر عدم تن
 أثناء عملية التعليم.

ىذا يعٍت التنفيذ من ادلبلحظة الباحثة يف كل مستوايت بربانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحمية 
 ماالنج : –الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس 

 1151ماريس  11:  اإلثنُت،  اليوم و التاريخ

 (5: مبتدأ )  الفصل

 تهد لطفي: األستاذ رل ادلبلحظة عليو

 11الباحثة : ادلبلحظة

 ادلبلحظة ادلؤشرة اخلطوة الرقم
 ال نعم

 
 
 

5 

 
 
 

 ادلقدمة

يبدأ األنشطة التعليمية ابفشاء السبلم و قراءة 
 الدعاء

   

    يشجع ادلدّرس طبلبتو يف تعليم اللغة العربية
    قّدم ادلدرس أىداف تعليم اللغة العربية

    التعليمية يف أسبوع القادمأعّد ادلدّرس ادلادة 
    يصمم ادلدّرس ادلادة الذي سيعملها

يربط ادلعلم بُت ادلادة التعليم السابقة و ادلادة 
 ادلقدمة

   

 
 

1 

 
 

 األساسية

    شرح ادلدّرس مادة التعليم شرح جيد
    استخدام ادلدرس الوسائل التعليمية

    استخدام اللعبة يف عملية التعليم
    يعطي ادلدّرس التدريبات من ادلادة ادلدروسة

                                                           
57

  1151ماريس  11( يف برانمج تعليم اللغة العربية، رلتهد لطفي، اليوم اإلثنُت، 5مبلحظة الباحثة يف فصل مبتدأ )  



88 
 

يقوم ادلدّرس ابإلختبار مباشرة دلعرفة كفاءة 
 الطبلب و الطالبات للمادة و يعطيهن القيمة

   

 
5 

 
 اإلختتام

    خلّص ادلدرس عن الدرس 
    يعطي ادلدّرس واجبة ادلنزيل

    خيتم ادلدّرس هناية الدرس ابلسبلم
 (1.5جدول )

 أوراق ادلبلحظة من انحية ادلدرسة

و تبلحظ الباحثة أيضا من انحية الطبلب و الطبلابت أثناء أنشطة التعليم يف برانمج تعليم  
و ادلدرس مل  –اللغة العربية من أول لقاء إىل آخره. فوجدت أن كل الطبلب و الطالبات يرغنب عنو 

و ىذه ادلبلحظة من  11دم آلة اجلهاز.يعد اخلطة التدريس يف عملية برانمج، وليس ىناك يستخ
 ( :5انحية أنشطة الطبلب و الطالبات يف الفصل مبتدأ )

 ادلبلحظة ادلؤشرة اخلطوة الرقم
 ال نعم

 
 

5 

 
 

 ادلقدمة

اإلجابة من األنشطة التعليمية يف برانمج تعليم 
 اللغة العربية

   

النشاط من الطبلب و الطالبات يف برانمج 
 العربيةتعليم اللغة 

   

    اإلستعداد دلشاركة يف عملية التعليم
 
 
 
 

 
 
 
 

فهم الطبلب و الطالبات ابدلنهج الدراسي و 
 خطة التعليم الذي ذكره ادلدرس

   

    إىتمام الطبلب و الطالبات ابدلادة ادلدروسة
    فهم الطبلب و الطالبات ابدلادة ادلدروسة

                                                           
ماريس  11ثنُت، اإل، رلتهد لطفي، اليوم يف برانمج تعليم اللغة العربية  (5ربليل البياانت من الباحثة يف عملية مبلحظة يف فصل ادلبتدأ )  11
1151 
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1 

 
 
 

 
 األساسية

الطالبات بتقدمي األسئلة و مناقشة الطبلب و 
األجوبة فيما بينهن كما يقصد يف استخدام 

 خطة التعليم كإدارة برانمج تعليم اللغة العربية

   

إجابة األسئلة ادلطروحة من ادلدرس للمادة 
 ادلدروسة

   

 
5 

 
 اإلختتام

    إجابة الطبلب و الطالبات إختبار  ادلدرس
   اإلىتمام بوعظ ادلدرس

يعملون كل الطبلب و الطالبات جبميع األنشطة 
 التعليمية

   

 (1.1جدول )

 أوراق ادلبلحظة من انحية الطبلب  

 (2فصل مبتدأ ) -

 1151ماريس  51: اخلميس،  اليوم و التاريخ

 (1: مبتدأ )  الفصل

 : أستاذة نداي افئدة ادلبلحظة عليو

 19:الباحثة ادلبلحظة

 ادلبلحظة ادلؤشرة اخلطوة الرقم
 ال نعم

 
 
 

 
 
 

يبدأ األنشطة التعليمية   ابفشاء السبلم و 
 قراءة الدعاء

   

    يشجع ادلدّرس طبلبتو يف تعليم اللغة العربية

                                                           
54

  1151ماريس  15(، انداي افئدة، اليوم اإلثنُت، 1الباحة يف فصل مبتدأ )مبلحظة   
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    قّدم ادلدرس أىداف تعليم اللغة العربية ادلقدمة 5
    أعّد ادلدّرس ادلادة التعليمية يف أسبوع القادم

    سيعملهايصمم ادلدّرس ادلادة الذي 
يربط ادلعلم بُت ادلادة التعليم السابقة و ادلادة 

 ادلقدمة
   

 
 

1 

 
 

 األساسية

    شرح ادلدّرس مادة التعليم شرح جيدا
    استخدام ادلدرس الوسائل التعليمية

    استخدام اللعبة يف عملية التعليم
    يعطي ادلدّرس التدريبات من ادلادة ادلدروسة

ادلدّرس ابإلختبار  مباشرة دلعرفة كفاءة يقوم 
 الطالبات للمادة و يعطيهن القيمة

   

 
5 

 
 اإلختتام

    خلّص ادلدرس عن الدرس 
    يعطي ادلدّرس واجبة ادلنزيل

    خيتم ادلدّرس هناية الدرس ابلسبلم
 (5.5جدول )

 : أوراق ادلبلحظة من انحية   ادلدرسة 

و تبلحظ الباحثة أيضا من انحية الطبلب و الطبلابت أثناء أنشطة التعليم يف برانمج تعليم  
يهتمن و  –اللغة العربية من أول لقاء إىل آخره. فوجدت أن بعض الطبلب و الطبلابت يرغنب فيو 

و ىذه ادلبلحظة من انحية أنشطة الطبلب و  11يعتنُت ابلدرس و يعلمن الواجبات بشكل جيد.
 ( :1لبات يف الفصل مبتدأ )الطا

 ادلبلحظة ادلؤشرة اخلطوة الرقم
 ال نعم

                                                           
ماريس  51، خلميس، انداي افئدة، اليوم ايف برانمج تعليم اللغة العربية (1ربليل البياانت من الباحثة يف عملية مبلحظة يف فصل ادلبتدأ )  11
1151 
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5 

 
 

 ادلقدمة

اإلجابة من األنشطة التعليمية يف برانمج تعليم 
 اللغة العربية

   

النشاط من الطبلب و الطالبات يف برانمج 
 تعليم اللغة العربية

   

    اإلستعداد دلشاركة يف عملية التعليم
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 األساسية

فهم الطبلب و الطالبات ابدلنهج الدراسي و 
 خطة التعليم الذي ذكره ادلدرس

   

    إىتمام الطبلب و الطالبات ابدلادة ادلدروسة
    فهم الطبلب و الطالبات ابدلادة ادلدروسة

مناقشة الطبلب و الطالبات بتقدمي األسئلة و 
استخدام األجوبة فيما بينهن كما يقصد يف 

 خطة التعليم كإدارة برانمج تعليم اللغة العربية

   

إجابة األسئلة ادلطروحة من ادلدرس للمادة 
 ادلدروسة

   

 
5 

 
 اإلختتام

    إجابة الطبلب و الطالبات إختبار  ادلدرس
    اإلىتمام بوعظ ادلدرس

يعملون كل الطبلب و الطالبات جبميع األنشطة 
 التعليمية

   

 (5.1)جدول 

 أوراق ادلبلحظة من انحية الطبلب
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 فصل متواسط -

 1151ماريس  51: األربعاء،  اليوم و التاريخ

 : متواسط  الفصل

 : األستاذ بستان الفردوس ادلبلحظة عليو

 14الباحثة : ادلبلحظة

 ادلبلحظة ادلؤشرة اخلطوة الرقم
 ال نعم

 
 
 

5 

 
 
 

 ادلقدمة

السبلم و قراءة  يبدأ األنشطة التعليمية   ابفشاء
 الدعاء

   

    يشجع ادلدّرس طبلبتو يف تعليم اللغة العربية
    قّدم ادلدرس أىداف تعليم اللغة العربية

    أعّد ادلدّرس ادلادة التعليمية يف أسبوع القادم
    يصمم ادلدّرس ادلادة الذي سيعملها

يربط ادلعلم بُت ادلادة التعليم السابقة و ادلادة 
 ادلقدمة

   

 
 

1 

 
 

 األساسية

    شرح ادلدّرس مادة التعليم شرح جيدا
    استخدام ادلدرس الوسائل التعليمية

    استخدام اللعبة يف عملية التعليم
    يعطي ادلدّرس التدريبات من ادلادة ادلدروسة

يقوم ادلدّرس ابإلختبار مباشرة دلعرفة كفاءة 
 القيمةالطالبات للمادة و يعطيهن 

   

    خلّص ادلدرس عن الدرس   

                                                           
54

  1151ماريس  51العربية، بستان الفردوس، اليوم األربعاء، مبلحظة الباحثة يف فصل متواسط بربانمج تعليم اللغة   
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    يعطي ادلدّرس واجبة ادلنزيل اإلختتام 5
    خيتم ادلدّرس هناية الدرس ابلسبلم

 (5.5جدول )

 أوراق ادلبلحظة من طبلب و الطالبات

و تبلحظ الباحثة أيضا من انحية الطبلب و الطبلابت أثناء أنشطة التعليم يف برانمج تعليم  
. و يستخدم  –اللغة العربية مو أول لقاء إىل آخره. فوجدت أن كل الطبلب و الطبلابت يرغنب فيو 

رس و يعلمن ( اللغة العربية. يهتمن و يعتنُت ابلدmodulادلدرس اخلطة التدريس يعٍت الوحدة التعليم )
و ىذه ادلبلحظة من انحية أنشطة الطبلب و الطبلابت يف الفصل  51الواجبات بشكل جيد.

 متواسط :

 ادلبلحظة ادلؤشرة اخلطوة الرقم
 ال نعم

 
 

5 

 
 

 ادلقدمة

اإلجابة من األنشطة التعليمية يف برانمج 
 تعليم اللغة العربية

   

النشاط من الطبلب و الطالبات يف برانمج 
 تعليم اللغة العربية

   

    اإلستعداد دلشاركة يف عملية التعليم
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 األساسية

فهم الطبلب و الطالبات ابدلنهج الدراسي و 
 خطة التعليم الذي ذكره ادلدرس

   

    إىتمام الطبلب و الطالبات ابدلادة ادلدروسة
    فهم الطبلب و الطالبات ابدلادة ادلدروسة

مناقشة الطبلب و الطالبات بتقدمي األسئلة 
و األجوبة فيما بينهن كما يقصد يف 
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استخدام خطة التعليم كإدارة برانمج تعليم 
 اللغة العربية

إجابة األسئلة ادلطروحة من ادلدرس للمادة 
 ادلدروسة

   

 
5 

 
 اإلختتام

    إجابة الطبلب و الطالبات إختبار  ادلدرس
    ادلدرساإلىتمام بوعظ 

يعملون كل الطبلب و الطالبات جبميع 
 األنشطة التعليمية

   

 (5.1جدول )

 أوراق ادلبلحظة من انحية الطبلب و الطالبات

(، بذلك اإلجراءت يف الفصل ليست فعالة، و RPP)يف التنفيذ، كل ادلدرسُت مل يعد اخلطة التدريس 
العربية أخذ من الكتاب الدروس العربية  ( اللغةModulيف فصل متواسط مثبل الوحدة التعليم )

للمدارس اإلبتدائية. و أيضا من اللعبة يستخدمة من آلة اجلهاز يف عمليتها فقط بعض من فصول. 
 55حىت شلكن لطبلب و الطالبات يرغنب عنو و أيضا يرغنب فيو.

بعد أن عرضت الباحثة البياانت و ربليلها، وجدت الباحثة أن عملية التعليم من كل فصول 
ماالنج مل توجد الباحثة  –برانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس 

شطة األساسية، مث يستعيد اجليد يف التفيذىا، و عادة ىناك تتكون من ثبلثة أنشطة : ادلقدمة، و أن
اإلختتام. لكن من كل فصول مل يساوي كيف عمليتها. و من أنشطة األساسية تتكون من ثبلثة 

 األساسية و ىي : اإلكتشاف، و التفصيل، و التصديق. و إذا تصّور يف الرسم ىي كما اييل :
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ماالنج  –التنفيذ يف برانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس 
عادة لكل ادلدرسُت فقط يستعيدون اخلطة التدريس التقليدية وليس ابألساس واضحا. حىت بعض من 

(، و 1الطبلب يرغب عنو من يرغب فيو ألن مل يستعيدىم. ولكن رأت الباحثة يف فصل مبتدأ )
، يف  (. التخطيط يف تنفيذ ىنا مل  يكون منظما جيدا5فصل ادلتواسط ىذا أحسن من فصل مبتدأ )

كل فصل توجد الباحثة اجلهاز ولكن فقط بعض ادلدرسُت ادلستخدمة، و ىذا يعٍت يتم دلراعاة 
 للمدرسُت ليستعيدىم يف أنشطة التعليم خاصة بربانمج تعليم اللغة العربية هبذه ادلدرسة. 

 مراقبة برانمج تعليم اللغة العربية .4
 : 51قال انئب رئيس يف رلال ادلنهج ادلدرسة )سبلمة رايدي(

ىو زداد إجراء و الدوافع،  يلتزمرئيس ادلدرسة تتكون من  لربانمج تعليم اللغة العربية ىي ادلراقبة"
. بذلك، جودة من ما مشكالتها و إصبلح عملية التخطيط،  والتنظيم، و التنفيذ، و التقومي، و

عملية التعليم. إدارة التعليم و عملية التعليم صارخ من وجود جودة القيادات رئيس ادلدرسة يف 
 د من ادلفتاح اجليد أيضا". ياجلادلراقبة 
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 عملية التعليم

 التصديق

 التفصيل

 اإلكتشاف

 اإلختتام

 أنشطة األساسي

 

 ادلقدمة
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وادلراقبة ىي األنشطة  55ادلراقبة ىي عملية من التخطيط، والتنظيم، و التنفيذ مناسبا ألىدافها.
كما شرحت الباحثة سابقا، أننا ضلتاج إىل لتحديد قدرة الطبلب   ةمن إدارة برانمج تعليم اللغة العربي

والطالبات ىل وجدت مطابقة ألىداف التعليم أو ال، ابلنظرى التخطيط، و التنظيم، والتنفيذ. 
أنشطة التعليم حيتاج إىل مراقبة من خبلل ادلراقبة، ديكننا أن نبلحظ تقد التعليم لدى الطبلب و 

عام حول اكتساابت و معرفة الطبلب والطالبات حىت ديكننا أن زبطيط  الطالبات ذلك لوضع قرار
 ما ينبغي أن تقوم بو يف وقت الحق.

 عناصر : 5وظائف من ادلراقبة تقسيم على 

 إعداد معايَت لتنفيذ -
 إعداد معايَت لتنفيذ -
 تقييم التنفيذ و مقارنة دبعايَتهتا -
 دبعايَتهتاو أخذ اإلجراءات التصحيحة إذا التنفيذ ليس  -

 : 59كما قالت رئيسة ادلدرسة )مزّينة(

"يف مدرستنا ىناك ثبلتة فرقة لربانمج اليت تراقب عملية التعليم، منها برانمج تعليم اللغة  
العربية، برانمج تعليم اللغة اإلصليليزية، و التعليمية اإلسبلمية. و مراقبة من برانمج تعليم اللغة العربية 

 ئب جملال ادلنهج ادلدرسة، و رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية".ىي رئيسة ادلدرسة، ان

ادلراقبة ىي عملية دلعرفة صلاح األىداف من برانمج التعليم، و ينفذ زبطيط احملدد من برانمج 
تعليم اللغة العريب. و وظيفة ادلراقبة برانمج تعليم اللغة العربية مناه ادلراقبة ادلؤثرة من تنفيذ التخطيط و 

 ائح لؤلىداف، وادلراقبة يف عملية برانمج تعليم اللغة العربية.صل

 51كما قال األستاذ )سلمة رايدي( :

 "أنو عملية التخطيط برانمج تعليم اللغة العربية ادلمتارة لتقسيم الثانية يعٍت : داخلية و خارجيية"
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 Ma’mur Asmani, Manajemen Pengelolan dan Kepemiminan Pendidikan Profesional, hal 71 
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 1151ماريس  59، سبلمة رايدي، اليوم األربعاء ،جملال ادلنهج مقابلة من انئب مدرسة  
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 صلة داخيلية ينظر على : 

ايَت الكفاءة خرجُت من وجود برانمج، "استقرار من معايَت و الكفاءة ادلدرسُت، وضع مع
دئما ربسينات على جودة التعليمية على الدوام مثل )وجود ادلعمل، و ادلكتبة، و غَتىا(. تكييف 

 البيئة التعليم للطبلب، لتطوير التعاون من ادلدرسة أخرى".

 و صلة خارجيية :

امعة العليا، و دوافع "يستخدم اخلارجيي من وجود برانمج التعليم يف ميدان، و دخول اجل 
 للمجتمع، خاصة التعليم".

ما مهم لوجود ادلراقبة ؟ و ما ىي ؟ السؤل دلهمة ألجيب. طبعا، ادلراقبة دبدرسة ىي رئيس  
 ادلدرسة، و دلاذا ؟

التأكد ما يفعل من عملية التعليم مناسبا دلسؤولية، و ما وظائف من ادلعمل مسؤولية  –"كي  
يف عمليتها، و ما وظائف إدارة مسوؤلية يف عمليتها، و ما وظائف من مستشار لطبلب قادرا على 

 صعوب يف التعليمها".

ليت مجعها، حىت وجود برانمج التعليم دبدرسة ىو أخذا القرار من النسبة و ربليل البياانت ا 
عندىا. كلها جيب ابلنسبة يستخدم عملية العلمية، و طبعا احلالة من رئيس ادلدرسة من برانمج 

 التعليم و عملية ادلدرسة الكفاءة و الفعالة.

 الكفاءة من رئيس ادلدرسة ىي : 

 قادرا على التغيَتات .5
 صّمم عملية التنظيم و تعطي اإلبتكار مبتكرة .1
  من عملية التعليمالتنظيم عملية التغيَت .5
 قدم األساسي بطريقة كل مكوانت متعلق  .9
 اإلصبلح عملية التعليم دبدرسة بتيسَت و هتتم اإلحتياجات و مسؤوليتو. .1
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 : 51اخلبلصة الباحثة من مقابلة رئيس ادلدرسة تطبيق إبدارة التعليمية )مزّينة(

و دراسة السابقة، و عملية "كل ادلدرسُت مناسبا دبسوؤليتها، يف ترقية إدارة بدراسة احلالة 
تغيَت يركز على برانمج تعليم و عملية التعليم اليت كفاءة، و التنظيم عن معايَت إدارة و 

 القانون".

 : 59دلاذا مهم ادلراقبة من رئيسة ادلدرسة ؟ قالت رئيسة ادلدرسة )مزّينة(

من ادلراقبة، "ألن ضمان اجلودة يف خدمة الًتبوي أو خدمة التعليمي مستمر جيد. نتائج  
خلق الًتبوي مناسبة ابألسرة، وادلدرسة، و ادلتمجتع. مث تغيَت اجلودة أبساسي ادلدروسة يف شكل 
إدارة. كافة رئيس ادلدرسة أو ادلراقبة الًتبوي عرف أنو ذلك ليس عملية جيد و جيد نتائحها. ولكن 

 ".عملية مناسبا و يرّوط كافة مسؤولية من وجود برانمج تعليمية دبدرسة

 : 51ففي عملية برانمج تعليم اللغة العربية يف بيئة ادلدرسة )انداي افئدة(

"عادة، كل أسبوع يف اليوم اإلثنُت و اليوم األربعاء ىناك اخلطابة، و ادلراقبتها ىي رئيسة 
الربانمج، و فرقة تعليم اللغة العربية، لكل الطبلب يتبدلون ابخلطبة اللغة العربية و أيضا اللغة 

 ليزية، و ىذا البد لكل مستوايت برانمج تعليم اللغة العربية،". اإلصل

( و التنسيق manageادلراقبة ليس فقط رئيس ادلدرسة ولكن كل ادلدرسُت يعٍت بصفة كادلدير )
(coordinator ادلراقبة بربانمج تعليم اللغة العربية ىي رئيس ادلدرسة، وانئب رئيس جملال ادلنهج .)

لربانمج تعليم اللغة العربية. أمهية ادلراقبة ستنظرى ىل زبطيط يف عمليتها مناسب ادلدرسة، و رئيسة ا
 ابألىداف ففي ربليل معيار التنفيذ مل يكون منظما، و مل ربديد لقياس تنفيذ. 

اخلبلصة من الباحثة، أن ادلراقبىة من رئيس ادلدرسة تظهر على القدرة و يستعيد كل عملية  
البياانت و ادلعلومات من ربليل نتائج رئيس ادلدرسة و التشاور مع األطراف ادلسوؤلية التعليم دبدرسة. 

عن ادلشكلة. مث من ربليل أزباذىا ىو كيف التغلب على ادلواطن الضعف ادلكتشفة، على أساس 
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 ىذه النتائج قد يكون تعزيز، حىت جودة التنفيذ الربانمج و عملية التعليم دائما مضمونة معايَتىا. و
انحية كافة ادلدرسُت، ادلوظيفُت ادلراقبة بوجود برانمج تعليم و عملية التعليم مسوؤلية. مث التشاور مع 
رئيس ادلدرسة حول احللول ادلناسبة للتغلب عليها. سوف نتائج مراقبة الداخلي من رئيس ادلدرسة، 

 ادلدرسُت، و كافة مسؤولية ديكن ربقق اجلودة ادلطلوبة.

 ليم اللغة العربيةتقومي  برانمج تع .5

ماالنج، يستخدم نتائج تعليم اللغة العربية   –تلوكوماس  األوىلمدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية 
كأدة قياسية يف معرفة صلاح األىداف برانمج التعليم. دلعرفة مقدار التعليم احملددة ربقق بعد عمليتو. 

مقصد مرغوب مرتكز على معايَت زلددة و  اإلصبلح والتعديل و إعطاء القيمة و ىو تقومي اللغة ىو
يتم بنية ازباذ قرار مناسب لنتيجة التقومي، و مصدر للمعلومات حول نتائج تعليم اللغة حىت نعرف 
مهارة الطبلب و الطالبات يف اللغة. و التقومي ىو حصول ادلعلومات عن ادلشاكل و الصعوابت اليت 

. دلعرفة نتائج تعليم الطبلب و الطالبات، يقوم ادلدرس تواجهها الطبلب و الطالبات يف تعليم اللغة
 : 54إبجراء اختبار، سواء كان مكتواب أو على شكل إختبار عملي، كما قال األستاذ بستان الفردوس

"عمل ادلدرس عادة ىو إختبار التحريري و إختبار التطبيقي أيضا. لكل شهر فيو عملية التقييم 
 أو تطبيقا". على األقل مرة وحدة إما ربريراي

يف عملية التقومي، أن يعرف مدى فهم الطبلب و الطالبات دبواد الدراسية، ليعرف أيضا ىل 
مناسبا األىداف من برانمج التعليم، يف عملية التقومي لتعليم اللغة العربية ربتاج إىل األدوات ادلعينة 

و الطالبات على ادلواد دلعرفة ىل قد ربقق أو ال. كما قد شرح سابقا، لتقسيم كفاءة الطبلب 
الدراسية ىو ابإلختبار. و إختبار اللغة ينقسم إألى قسمُت، اإلختبار التقليدي دلعرفة كفاءة للطبلب 
و الطالبات عن عناصر اللغة ادلعينة كاألصوات أو ادلفردات أو القواعد اللغة. أما اإلختبار التكاملي 

الطالبات يف استعمال اللغة يف السياق. ولقياس   ىو الذي يستحدم لنيل ادلعرفة عن كفاءة الطبلب و
كفاءة اللغة ديكن أن ذبرى اختباران أي اإلختبار التحريري و اإلختبار الشفوي. كما شرحت الباحثة 

 سابقا.
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 ىنا واضحا من كيف خطة ادلدرسُت يف التقومي برانمج تعليم اللغة العربية من كل مستوايت :

 ( 5)األستاذ رلتهد لطفي فصل مبتدأ  -
"أما مناسبا للمستوى، ألن ادلبتدئ إعطاء حفظ ادلفردات يف اليومية، إختبار نصف 

 الفصل، و آخر الفصل"
 (1األستاذة انداي افئدة فصل مبتدأ ) -

 إعطاء اإلختبار يف اليومية، و األسبوعية، و امتحان نصف ادلستوى، و آخر ادلستوى.
 األستاذ بستاد الفردوس فصل متواسط -

ختبار يف اليومية، فقط يف األسبوعية، و إمتحان ادلستوى، و آخر ادلستوى. مل يعطى اإل
 و دائما يعطى الواجبات ادلنزيل.

 ىذه يعٍت البياانت اليت توجد الباحثة من مقابلة لرئيسة برانمج و كل ادلدرسُت، ىذه الوصفي
لثانوية اإلسبلمية األوىل  رّسم من عملية التقومي إدارة برانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة دمحمية ا

  ماالنج فيما يلي : –تلوكوماس 

 نتائج يف التقومي التقومي 
يف كل شهر، ادلدرسة دائما ألداء إجتماع عمل 

 وىو :
كيف تطوير برانمج تعليم اللغة العربية،   -

 ما اجليد أو ال.
تسهيبلت ىل مناسبا و  واديف إختيار ادل  -

 لطبلب أو ال.
 استعمال على القدرة التلميذ يكتسب أن -

 االتصال يف صحيحاً  استعماالً  اللغة
 طريق عن ابآلخرين

الطريقة، و  ةستخدمادل ُتىل ادلدرس -
الطبلب  –كي  الوسائل، و اللعبة 

 
 
 
 
 

 شهرايً 
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 متع.ادلدافع و ال
كيف ادلدرسُت ينعكس قبل يفتح ادلادة  -

 ادلاضي.
قبل امتحان نصف ادلستوى، استعداد ادلدرسُت 

و تشاور اىل رئيس برانمج تعليم اللغة  عن السؤل
 العربية، و بعده ينظر على :

 نتيجة من الطبلب و الطالبات -
 التعبَت على القدرة الطبلب يكتسب أن -

 نطقاً  حواسهم ربت يقع وما أنفسهم عن
 وكتابةً 

ىل يوجد الكفاءة و ادلهارات من  -
)القرأة، , الكتابة، و اإلستماع،  الطبلب

 و الكبلم(. 

 
 

 إمتحان نصف ادلستوى

ففي آخر ادلستوى، دائما ألداء إجتماع التنظيم  
 كل ادلدرسُت عن :

 لية يف كل فصولمسؤو   -
و ما البيئة اآلن مساعد برانمج تعليم  -

 اللغة العربية
 لدى وادلطالعة القراءة إىل ادليل تنميةىل  -

 الطبلب
 طريق عن لغوية بثروة الطبلب يتزود ىل -

 . والًتاكيب األلفاظ ببعض تزويدىم

 
 
 

 آخر ادلستوى
 
 

اراء العلماء لتقومي : ىو بعد كل عمل يؤّدي يسأل اإلنسان نفسو : ما الذي حصل عليو بعد 
اجلهد الذي بذلو و الوقت الذي بذلو وادلال الذي أنفقو ؟ إنو يراجع نفسو ليقف على مدى ما 

"التقومي ىو ربديد مدى ما بلغناه حققو من أىداف كان قد حددىا سلفا. و رأى الدمرادش سرحان 
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من صلاح يف ربقيق األىداف اليت نسعى إىل ربقيقها حبيث يكون عوان لنا على ربديد ادلشكبلت و 
تشخيص األوضاع و معرفة العقبات و ادلعوقات بقصد ربسُت العملية التعليمية و رفع مستواىا و 

 91مساعدهتا على ربقيق أىدافها".

مج اإلشرايف تقوديًا علمًيا كان ال بد من أن يكون شامبل، و أن يستند و كي يكون تقومي الربان
إىل تعاون مجيع األطراف ذات العبلقة ابلعملية اإلشرافية، و أن يرتبط ابألىداف ادلوضوعة، و أن 
يستخدم أكثر من وسيلة أو أداة جملع ادلعلومات و التأكد منها، و أن يكون مستمرا فيسلك شكلي 

(، و التقومي النهائي اخلتامي Formatif Evaluationا : التقومي البنائي أو التكويٍت )التقومي و مه
(Summative Evaluation.) 

و لعلنا ىنا ال نناقش تقومي الربانمج اإلشرايف كامبل على مستوى ادلدرسة أو مستوى مديرية 
من االقتضاب. و يف ىذا الًتبية و التعليم، و إمنا نناقش فقط تقومي عمل ادلشرف الًتبوي بشيئ 

اجملال فإننا منيل أو يشًتك فس عملية التقومي كل من لو عبلقة بعملية اإلشراف الًتبوي، و أتثر هبا أو 
أثر هبا. و ضلن ىنا نتحدث بشكل رئيس عن أداتُت لتقومي عمل ادلشرف الًتبوي. أما األول فهي 

من عناصر كثَتة، نرى أن رئيس فسم اإلشراف، أداة التقومي الرئيسية )اإلستبيان( الذي يتضمن قائمة 
و ابلتعاون مع مديري ادلدارس و مدير الًتبية و التعليم، ىو ادلعٌت بتعبئتها. و تتناول ىذه األداة 

 عناصر اخلطة اإلشرافية للمشرف و ىي :

 األىداف  .5
 من حيث أمهيتها، و دمى ربقيقها، و مبلءمتها للفئات اليت استخدمت معها.

 و األساليب اإلشرافيةالوسائل  .1
 من حيث مبلءمتها لؤلىداف و قابيلتها للتنفيذ، و فعاليتها.

 التقومي .5
من حيث فعاليتو يف الكشف عن مدى ربقق األىداف اليت استخدام من أجلها، و 

 سهولة استخدامو يف الواقع ادلدرسي.
 التوقيت .9

                                                           
  199-195ص.  مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، علي و الدكتور رشدي أمحد طعيمة،، أمحد مدكور  65
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 من حيث مبلءمتو للنشاط و ظروف الفئات ادلستهدفة.
 ر ادلختلفة لؤلطراف ادلشاركة ابلعملية اإلشرافيةمراجعة األدوا .1

 و تشمل ادلديرين و ادلعلمُت، و التبلميذ، و الزمبلء ادلشرفُت و ما إىل ذلك.

و أما األداة الثانية فهي استمارة التقومي الذايت للمشرف. ذلك أصدق أنواع التقومي و أجداه نفعا 
موضوعة ادلراجعة شلارساتو الًتبوية حبرية، حبيث  للمشرف، التقومي الذايت الذي يعطي ادلشرف فرصة

 95يقف على نواحي القوة و الضعف فيعزز اإلجيابيات و يعدل السلبيات.

 ىناك أداة من التقومي عمل ادلشرف الًتبوي من اإلدارة ادلدرسة.  

 أىم رلاالت التقومي :

 للتقومي يف اإلدارة ادلدرسية رلاالت عديد أمهها اآليت :

 نظيم ادلدرسي مأثرة على ربقيق رسالة ادلدرسةتقومي الت -
تقومي العبلقة بُت اجملتمع و ادلدرسة دلعرفة مدى ما تقدمو ادلدرسة للمجتمع من خدمات و ما  -

 يقدم اجملتمع من مساعدة ذلا يف ربقيق أىدافو الًتبوية التعليمية.
 سَت العملية التعليمية.تقومي خطة ادلباين ادلدرسية و التجهيزات و األدوات ادلدرسية اليت ت -
تقومي أداء ادلعلمُت و مدى إقباذلم على مهنة التدريس و قدرهتم على ربقيق النمو ادلطلوب  -

 لطبلهبم.
 تقومي ادلنهج الدراسي من حيث أىدافو و زلتواه و تنظيمو و تنفيذه. -
 و تقومي مدى تقدم التلميذ و مت اكتسبو من مهارات وقيم و اذباىات.  -

 : أىداف التقومي

ادلسح و ىو القيام حبصر مجيع ادلعلومات و اإلمكانيات ادلتعلقة ابدلوضوع ادلراد دراستو و  -
 تقوديو. وىو يساعد يف وضع الرجل ادلناسب قي ادلكان ادلناسب.

( ويتم القيام بو يف ضوء ما يتوفر من معلومات عن موضوع أو ظاىرة predictionالتنبؤ ) -
 معينة.

                                                           
 511-511الدكتور راتب السعود، ص.   95
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 (diagnose and therapyالتشخيص و العبلج ) -
 (classification)  التصنيف و التصفية -
 (guidance and counseling)  التوجيو و اإلرشاد -
 (decision making)  صنع القرار -

 و حىت يكون للتقومي الفعالية ال بد من توفر خصائص منها :

 لتنفيذ.اإلستمرارية أي إهنا مستمرة و مبلزمة للعمل إلجراء عملية التحسُت مع بداية ا -
 التعاون أي تتطلب عملية التقومي تعاون كل العاملُت ابإلدارة ادلدرسية. -
 الشمول أي يتناول التقومي كل جوانب العمل، ادلعلم، ادلناىج، ادلدرسة، اخلدمات. -
 مراعاة اإلقتصاد يف الوقت اجلهد. -
أن يكون التقومي وسيلة و ليست غاية يف حد ذاهتا. و إمنا من خبلذلا يتم اإلشراف على  -

تقييم األداء و كفاءتو و وضع ادلؤشرات و ادلوجهات اليت ربسن فيو أو حىت اقًتاح بدائل 
 لبعض جوانبو. 

 التقومي: أساليب

 للتقومي أساليب و وسائل ديكن ذكرىا يف اآليت :

 ادلبلحطة ادلنظمة -
 قابلة أبنواعها ادلختلفة و ىي ادلفتوحة، و ادلقفولة، و الفردية، و اجلماعية.ادل -
 االستبيان و االستطبلع. -
 التقارير وادلعلومات السابقة. -
 د فاتر و سجبلت الربامج. -
 اإلجتماعات ادلشًتكة و الزايرات ادليدانية. -

 تقومي ادلعلم :

 يتم تقومي ادلعلم من جوانب كثَتة أمهها :
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 البقاء يف ادلدرسة اكرب وقت شلكن. حرصو على -
 اشًتاكو يف اجلمعيات ادلدرسية واألنشطة. -
 مسامهتو يف رفعا لروح يف مجاعة ادلدرسة )عكسها التحيز، اجملاملة بث روح الفوضى(. -
 ادلواظبة و احلضور يف ادلواعيد و احًتام وقت الدرس. -
 تعديلو.مدى حرصة على دراسة ادلنهج ادلدرسي و نقده و ادلسامهة يف  -
 مدى اىتمامو بدارسة تبلميذه وتوجيههم و إعداد سجبلت خاصة هبم. -
 مشاركتو يف النشاط الثقايف، اإلجتماعي، الرايضي. -
 مدى إدلامو ابلنواحي اإلدارية ابدلدرسة و معاونة اجلهاز اإلداري ابدلدرسة -
 الروح اخللقية و القدرة. -
  احًتام ادلهنة واالستزادة يف ادلعلومات.  -

اخلبلصة من الباحثة، أن لذلك كثَت التقومي العام، و أما يف إدارة برانمج تعليم اللغة العربية واضح 
يف عمليتها.و كل ادلدرسُت ربتاج اإلىتمام ذلك العناصر و لديهم ادلسؤولية. خصوصا يف إعداد 

البات يف برانمج اخلطة التدريس، و الوسائل، و اإلسًتاتيجية، و أيضا لعبة الذي شلتع لطبلب و الط
 91تعليم اللغة العربية. و التقومي لربانمج يف شهراي، نصف ادلستوى، و أخر ادلستوى.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65
 1151ماريس  59مقابلة  من رئيسة ادلدرسة دمحمية الثانوية اإلسبلمية، مّزينة، اليوم اخلميس،  
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 املبحث الثالث : مناقشة نتائج البحث

بعد ربليل البياانت السابقة، عرضت الباحثة ادلناقشة عن التطبيق لعملية إدارة التعليم دبدرسة دمحمية 
ماالنج. أي من حيث التخطيط، و التنظيم، و التنفيذ، و  –الثانوية اإلسبلمية األوىل تلوكوماس 

 ادلراقبة، و التقوديها. و ىذه مناقشة من الباحثة كما يلي :

  ليم اللغة العربيةزبطيط برانمج تع .5
. ألن مل يستعيده وغَت منظماد يعو رأت الباحثة، أن من زبطيط برانمج تعليم اللغة العربية مل 

،  مل زبطيط أيضا طقم التعليم (KD) و كفاءة األساسي (SK) و ىو حيتوي إىل معيار الكفاءة
 و غَتىا.  (prota)منها الربامج السنوي 

عادة يف األنشطة التعليم، ادلدرسُت فقط بستخدام الطريقة التقيلدية ليس ابخلطة التدريس، و 
إختيار ادلادة دبواد ادلناسب. و ما قالت رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية يف ىذا الربانمج يستعيد 

لبات ( اللغة العربية لكل مراحل أو مستوايت لدى الطبلب و الطاmodul)الوحدة التعليم 
 لتسهيبلت يف التعليم.

اخلطة التدريس. تقسيم الفصول دلستوايت  و أيضا الوسائل جيدا عدو كل من ادلدرسُت مل ي
(، و 1(، ادلبتدأ )5برانمج تعليم اللغة العربية ىناك ثبلثة و مستوايت ىي : فصل ادلبتدأ )

 .ديهم الطبلبادلتواسط. دلاذ كذلك ؟ ألن الفروق الفردية من الكفاءة و ادلهارات ل
 تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية .1

إختار ادلدرسُت كلهم أتىليهم يف تعليم اللغة العربية.كما قد شرح يف السابق، أن الوظيفة من 
التنظيم التعليم منها ربديد ادلدرسُت يف التعليم و مسؤوليتهم من مواد الدراسية، و تطوير 

 لتقسيم عناصر التعليم.التسهيبلت، و إختيار طريقة التعليم، و ا
و تقسيم برانمج تعليم اللغة العربية يومُت لكل أسبوع، و خيصو يف الفصل عشر و احلادى 

( فهذا الربانمج 51:51- 11:11عشر وابتدأ الساعة التاسعة إال العاشرة و العاشرة دقائق )
 إذان خارج احلصة أي يسمى ابلفصل اإلضايف.

التعليم ال بد فيو اختيار ادلسؤولية لربانمج خاصة اللغة العربية لذلك من وظيفة التنطيم برانمج 
دبدرسة دمحمية، و تقسيم لربانمج التعليم يقسم على ثبلثة مراحل أي لفصل عشر و احلادى 

 عشر.
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 تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية .5
لتعليم، حىت انجح تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية يكون بتنفيذ معيار الكفاءة احملدد لربانمج ا

أىدافو. ففي ادلبلحظة و ادلقابلة الباحثة من كل فصول برانمح أن ىناك مل اختيار معيار الكفاءة 
و كفاءة األساسية، عادة األنشطة التعليم دبواد مناسبا. و فقط بعض من ادلدرسُت يصّمم اخلطة 

 ( اللغة العربية.modulالتدريس كالوحدة التعليم )
تتكون من ثبلثة األنشطة أو عملية  شطة لربانمج تعليم اللغة العربيةو تنفيذ يف األن

 يلي : شطة األساسي، و األنشطة اإلختتام. كماالتعليم و ىي األنشطة ادلقدمة، و األن
األنشطة ادلقدمة، إلقاء ادلدارس ابلسبلم يف أول اللقاء داخل الفصل، استعداد مدارس  -

و فحص حضور الطبلب و الطالبات. و قبل أن يفتح  الطبلب و الطالبات دلتابعة التعليم،
ادلادة اجلديدة ادلدرسُت ينعكس عن مادة يف اللقاء القادم و بعدىا ستدريس يف اللقاء 

 ادلاضى. و ىذه فعالية سنعرف استعداد الطبلب و الطالبات عن ادلادة القادمة.
ادلواد التعليمية، و تقدمي  األنشطة األساسي، قدم ادلدارس كا أانشط كما يف التخطيط كتقدمي -

التدريبات عن ادلادة يف األنشطة التعليم. وتقسيم ادلدارس الطبلب و الطالبات عادة لتكون 
 فرقا يف التدريبات.

األنشطة اإلختتام، خلصت ادلدارس عن ادلواد الدراسية حيتاج إىل فحص الطبلب و الطالبات  -
لخيص ادلادة يفحص عنها. و إعطاء عن الدرس الذي قد ألقي. يف اإلختتما ادلدارس ت

الواجبات ادلنزلية من ادلدارس اندرًا. و السبب عن األنشطة اإلختتام ىو يتطول الوقت يف 
 (.1األنشطة األساسية، و ىذا يعٍت مبلحظة الباحثة من فصل مبتدأ )

 مراقبة برانمج تعليم اللغة العربية .9
ىي لقياس كفاءة اإلدارة من برانج تعليم تذكر البياانت السابقة، أن األىداف من ادلراقبة 

اللغة العربية. من حيث التخطيط، و التنظيم، و التنفيذ. و وجدان أيضا عملية مراقبة لربانمج 
التعليم دبدرسة دمحمية. و دلعرفة كفاءهتا ربدد ادلدرسة مسؤوال لَتاقب رلال التعليم. و مسؤولية 

رئيسة ادلدرسة، و انئب جملال ادلنهج، و رئيسة الربانمج ادلراقبة لربانمج تعليم اللغة العربية ىي 
 تعليم اللغة العربية. 
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 جيداو رأت الباحثة، أن من وجود ادلراقبة ذلذا ادلدرسة، تريد كل من التخطيط و غَتىا 
يف عملية التعليم. لذلك ينظر على إدارة برانمج تعليم اللغة العربية، كيف تقوديها و ما 

 مشكبلهتا 
 رانمج تعليم اللغة العربيةتقومي ب .1

يف عملية التقومي ربتاج إىل األدوات ادلعينة دلعرفة مناسبا أو ال. التقسيم الكفاءة من الطبلب 
و الطالبات على ادلواد الدراسية ىو ابإلختبار. و إختبار اللغة ينقسيم على قسمُت : اإلختبار 

فردات أو التقليدي دلعرفة كفاءة الطبلب و الطالبات عن عناصر اللغة ادلعينة كاألصوات أو ادل
القواعد اللغة. أما اإلختبار التكاملي ىو الذي يستحدم لنيل ادلعرفة عن كفاءة الطبلب و 

 الطالبات يف استعمال اللغة يف السياق. 
عملية التقومي اجليد ىو الذي يلتزم خبطوات األسلوب العلمي يف حال ادلشكبلت. و ىو 

ربديد األىداف التقومي أو إعداد األدوات  الذي يلتزم ادلدارس فيو ابألساسي العلمية سواء عند
أو تطبيقها أو مجع البياانت أو ربليلها من الشروط العلمية اليت ينبغي أن تتوافر يف أدوات التقومي 
سوف نتناوذلا عند احلديث عن اإلختبارات اللغوية. و ىذا يعٍت معاييَت التقومي كما يلي : ارتباط 

ملية التقومي، و استمرارية التقومي، وإنسانية التقومي، و عملية التقومي أبىداف ادلنهج، و مشول ع
 التقومي، و إقتصادية التقومي.

 formativeو أنواع من التقومي نوعُت أساسيُت و ىي التقومي البنائي أو التكوين ) 

evaluation( و التقومي اخلتامي ،)summative evaluation ،أما يستخدم دلدرسة دمحمية ىنا .)
. نصف ادلستوى، و التقومي آخر ادلستوىالتقومي يعٍت التقومي يف شهراي، و  ثبلثة يستخدم إىل

، و إختيار ادلاود ىل مناسبا لكل ةالتقومي شهراي : كيف تطوير برانمج تعليم اللغة العربي
مستوايت، و ىل كل ادلدرسُت يستخدم اخلطة التدريس، و العبة، و الوسائل آلة اجلهاز، كيف 

و التقومي  درسُت ينعكس إىل الطبلب، كل ادلدرسُت يشرح على الكفاءة و فعالية من الطبلب.ادل
نصف ادلستوى : إعطاء السؤل للطبلب و الطالبات برانمج تعليم اللغة العربية ىل مناك مناسبا 
أو ال، ما يستطيع الطبلب و الطالبات يف نصف ادلستوى. و التقومي يف آخر ادلستوى : مسؤولية  

ل ادلدرسُت من كل فصول، و ما يوجد من الطبلب و الطالبات ادلهارات اجليد مناسبا ك
 ابلقواعد النحو و الصرف.
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يف التقومي اجليد خيلق اإلدارة اجليد أيضا.  رأت الباحثة، تقومي بربانمج تعليم اللغة العربية  
 ستوى، و آخر ادلستوى. التقومي إلدراة برانمج تعليم اللغة العربية يعمل يف شهراي، و نصف ادل
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 نتائج البحث و التوصيات و املقرتحات
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 مقرتحات البحث  . ت
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث و التوصيات و املقرتحات

 

 نتائج البحث . أ
بعد أن حتليل الباحثة من البياانت، استخلصت الباحثة عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية 

ماالنج، ابلستة استنتاجات. الستنتاج ىنا  –مبدرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األوىل تلوكوماس 
 موافقا أبسئلة البحث كما قّدمت الباحثة ذلذا البحث :

مل يعيد  –ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األوىل تلوكوماس أن  .1
و غري منظما، يف حنو التايل ىي معيار الكفاءة و كفاءة األساسي، و مل ختطيط طقم التعليم منها 

(، و خطة sylabus(، و قرار الدراسي )promes(، و الربامج ادلرحلي )protaالربامج السنوي )
 (.  rppالتدريس )

الوحدة التعليم و لتحسني ىذه القصور حياول رئيس برانمج تعليم اللغة العربية يصمم 
(modul.اللغة العربية لكل مستوايت أو فصول من الربانمج ) 

تنظيم يف برانمج تعليم اللغة العربية، كان ثالثة وظائف و ىي رئيس ادلدرسة، و انئب جملال منهج  .2
و رئيسة الربانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة دمحمية الثانوية. و تقسيم الربانمج إىل ثالثة مدرسة ،

(، و ادلتواسط ألن سلتلفة الكفاءات لطالب. كما 2(، و ادلبتدأ )1مستوايت و ىي ادلبتدأ )
و أيضا الكتاب مثال الدروس العربية للمدارس اإلبتدائية، و  (k-13) ادلنهج يستخدم ذلا ادلنهج

(، ادلدارس 1(، و فصل متواسط. و يف فصل مبتدأ )2العربية بني يديك ذلك من فصل مبتدأ )
 و غريىا.  111حىت  11فقط يستخدم ادلواد األساسي : حروف اذلجائية، و عدد من 

(، فقط يستخدم ادلواد مناسبا لكل RPPالتدريس )يف التنفيذ الباحثة مل توجد ىناك يستعيد خلطة  .3
تنفيذ تعليم اللغة العربية لكل (، وادلتواسط. ال2(و ادلبتدأ )1مستوايت مثال يف فصل مبتدأ )

مستوايت تتكون من ثالثة األنشطة و ىي : األنشطة ادلقدمة، و األنشطة األساسي، و األنشطة 
 اإلختتام.
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مج و ىي : برانمج تعليم اللغة العربية، و برانمج تعليم اللغة تتكون من ثالثة الربان ففي مراقبة .4
اإلجنيلزية، و تعليمية اإلسالمية. و مسؤولية لوجود برانمج تعليم اللغة العربية ىي رئيسة ادلدرسة، 

 وانئب رئيس جملال ادلنهج، و رئيسة برانمج تعليم اللغة العربية. 
إىل ثالثة التقومي يعين التقومي شهراي، و نصف ادلستوى،  يستخدم، تقومي برانمج تعليم اللغة العربية .5

و التقومي آخر ادلستوى. التقومي شهراي ىو كيف تطوير برانمج تعليم اللغة العربية، و إختيار ادلواد 
ىل مناسبا لكل مستوايت، و ىل كل ادلدرسني يستخدم اخلطة التدريس، ولعبة، و الوسائل آلة 

س إىل الطالب، كل ادلدرسني يشرح على الكفاءة و فعالية من اجلهاز، كيف ادلدرسني ينعك
الطالب. و التقومي نصف ادلستوى ىو إعطاء السؤل للطالب و الطالبات برانمج تعليم اللغة 

 العربية ىل مناك مناسبا أو ال.

 ب, التوصيات

أن من أىداف إدارة التعليم ىي تتكون من فعالية التعليم، خاصة يف ىذا البحث ىي لتعليم  
اللغة العربية. إبدارة التخطيط، و التنظيم، و التنفيذ، و ادلراقبة، و التقومي، و ما مشكالهتا ىناك 

غة العربية منظما أو ال. و تتعلق ذلذا البحث يوصي الباحثة ىي : كان التخطيط لربانمج تعليم الل
ىناك مل منظما و مل توجد ىناك حتليل ادلعايري مثال الربامج السنوي و غري ذلك. و أما أفضليا ىناك 
تقسيم من ادلستوايت و الوقت من برانمج تعليم اللغة العربية. و يف ادلستخدمة الوسائل فقط من 

و الطالبات ليس ادللل الطالب  –(، يف الفصل اآلخر وجب اإلصالح الوسائلها كي 2فصل مبتدأ )
 و النعاس. حىت يف األنشطة التعليم كثري من الطالب و الطالبات يرغب عنو من يرغب فيو.

 ج.املقرتحات

  –انوية اإلسالمية األوىل تلوكوماسو بعد أن حتليل عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة الث
ية ال بد ادلدرسني لستعداد عن اخلطة التدريس و ماالنج، فاقرتحت الباحثة كانت لتعليم اللغة العرب

(، 1ليطور الطريقة، و الوسائل التعليم. و يف اختيار الكتاب ادلدرسني مناسبا يف مستوايت : مبتدأ )
(، فقط ادلواد ابستخدام ليس 1(، و متواسط. ألن حينما الباحثة مالحظة يف فصل مبتدأ )2مبتدأ )

 ألن ادلدرس مل ينعكس قبل يفتاح التعليم.اآلخر، و ادلدارس ملل لتطويرىا 
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 قائمة املصادر و املراجع

 املصادرقائمة 

 القرآن الكرمي 

  جع ابللغة العربيةاواملر  

 طارق:  عمان) ،(أساليبو و نظرايتو، و مفهومو،) الرتبوي اإلشراف راتب، السعود، 
 (2112 ادلكتبية، للخدمات

 للناطقني العربية اللغة تعليم مناىج يف ادلراجع طعيمة، أمحد رشدي و علي، مدكور، أمحد 
 (2111 العريب، الفكري دار:  القاىرة) ،أخرى بلغات

 القاىرة، جامعة – الرتبوية الدراسات معهد) ،العربية اللغة تدريس طرق علي، مدكور، أمحد 
2112) 

 ،(تطبيقاهتا - مهاراهتا - رلاالهتا – وظائفها) ادلدرسية اإلدارة مبادئ عباس، أمحد، دمحم بلة
 (2111 الرشد، مكتبة:  الرايض)

 ، ) ماالنج : مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، أوريل، حبر الدين 
2011,UIN MALANG PRESS) 

 الزمان، دار:  ادلنورة ادلدينة) ،العربية اللغة لدراسة الرتبوية اآلثر بن، خالد احلازمي، حامد 
2115) 

 : MALANG) ،(العادلي الطراز من اإلسالمية للمدارس) العربية اللغة منهج ديوي، محيدة، 

UIN MALIKI PRESS, 2011) 

 عامل:  القاىرة) ،تدريبو متطلبات و إعداده معايري العربية اللغة معلم دمحم، هللا، فضل رجب 
 (2111 الكتب،
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 دار:  القاىرة) ،الدينية والرتبية العربية اللغة تعليم رسالن، مصطفى و زلمود، فاطر، راثدي 
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 الكتاب دار:  القاىرة) ،اللغة علوم يف تطبيقاهتا و التعليم نظرايت ،اجمليد عبد عيساين، 
 (2112 احلديث،

 151( 2113 الكتب، عامل:  القاىرة) ،ادلعاصر اجملتمع قضااي و الرتبية حافظ، أمحد، فرج 

، )األردن : دار يف مناىج البحث العلمي و أساليبو، ، خالد حسنيمصلح وأصحابو
 (1222زلدالوي، 

 (1293 الناشر،:  القاىرة) ،تطبيقاهتا و أصوذلا التعليمية اإلدارة دمحم، مرسي، منري

،  UIN MALIKI PRESS:  ماالنج) ،تعليمها مشكالت و العربية اللغة سيف، مصطفى،

2014) 

 UIN MALIKIماالنج : )، ادلوجو لتعليم ادلهاارت اللغوية لغري الناطقني هباىادي، نور، 

PRESS  ،2111) 

 

 اجع ابللغة اإلندونيسيااملصادر واملر 
Abdul Hadis dan Dkk, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2012) 

Atmodiwiryo, Soebagio, Manajemen Pengawasan dan Supervisi Sekolah, (Jakarta : PT 

Ardadizya, 2011) 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT 

Rineka Cipta, 2013) 

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2011) 



89 
 

 
 

Akdon, Strategy Management For Educational Management, (Bandung : ALFABETA, 

2007) 

Atmodiwiryo, Soebagio, Manajemen Pengawasan dan Supervisi Sekolah Teori dan 

Praktik, (Jakarta : Ardadizya Jaya, 2011) 

Bisri, Adib, Kamus AL-BISRI (Indonesia Arab – Arab Indonesia, (Surabaya : Pustaka 

Progressif, 1999) 

Colvin, Geoff, Tujuh Langkah Untuk Menyusun Rencana Disiplin Kelas Proaktif, 

(Jakarta : PT Indeks, 2008) 

Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) 

Kompri, Manajemen Pendidikan, (Yogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2015) 

Mulyadi, Classroom Management (Mewujudkan Suasana Kelas Yang menyenangkan 

Bagi Siswa), (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2009) 

Ma’mur Asmani, Jamal, Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan 

Profesional, (Ciputat : DIVA Press. 2009) 

Munifah, Manajemen Pendidikan & Implementasinya, (Kediri : STAIN Kediri Press, 

2009) 

Minarti, Sri, Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 

(Yogjakarta : AR-Ruzz Media, 2011) 

Moeloeng, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 

2007) 

Nazarudin, Manajemen Pembelajaran (Implementasi, Karakteristik dan Metodologi 

PAI Di Sekolah Umum), (Yogyakarta : TERAS, 2007) 

Rusma, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta : 

PT Raja Grafindo, 2010) 

Sagala, Syaiful, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, (Bandung : 

ALFABETA, 2010) 

Saondi, Ondi, Membangun Manajemen Pendidikan Berbasis Sistem Informasi, 

(Bandung : PT Refika Aditama, 2014) 



89 
 

 
 

Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004) 

Sanjaya, wina, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta : PT Fajar 

Interpratama, 2009) 

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan : Kuantitaif, Kualitatif, 

Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi), (Bandung : ALFABETA,2014) 

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung : 

ALFABETA, 2011) 

 

Ula, Shoimatul, Buku Pintar Teori-Teori Manajemen Pendidikan Efketif, (Yogjakarta : 

BERLIAN, 2013) 

 

Usman, Husaini, Manajemen (Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan), (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2013) 

Wibowo, Agus, Manajemen Pendidikan Karakter disekolah konsep dan praktik 

impelementasi, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2013) 

 

Yaumi, Muhammad , Dan Damopoli, M.Ag, Muljono, Action Research (Teori, Model dan 

Aplikasi), (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2014) 

 

 اجع يف اإلنرتنيتاملصادر واملر 
https://ar.wikipedia.org/wiki/إستراتيجيات_التعليم 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/001133 

 

 الدورايت و النشراتاجملالت و 
Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam,  El-Jadid Vol.4 No. 1 Tahun 2006 

Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam, El-Jadid Vol.2 No.4 Tahun 2015 

 

Jurnal Ilmiah IAIN Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Peningkatan Profesionalisme Guru 

Bahasa Arab : Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab¸ Oleh Miswari 

Jurnal Pembaharuan Pendidikan Islam (JPPI) Volume 1 No 1 Desember 2014, 

Implementasi Program Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Dasar Kota Gorontalo, Oleh 

Bambang Rianto 

https://ar.wikipedia.org/wiki/إستراتيجيات_التعليم
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/331106


89 
 

 
 

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Arabic Program On Cot Kala 

Langsa Streaming Radio Sebagai Srategi Baru Pembelajaran Bahasa Arab, Oleh Dhiauddin, 

2015 

Neuman, W. Lawrence, Second Edition Basic Social Research “Qualitative and 

Quantitative Approaches”, (Boston : Pearson Education, 2007) 

 

Geoffrey Morris And Ian Wilson, Effective School Management, (London : Paul Chapman 

Publishing,2004) 

 

W. Parkay, Forrest, Become a Teacher Eighth Edition, (Jakarta : PT Indeks, 2011) 

Sallis. Edward, Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidika, 

(Yogjakarta : IRCIsoD, 2012) 

Akdon, , Strategic Management For Educational Management, (Bandung : ALFABETA, 

2007) 

 

 البحوث

 مشرفا بوصفو األول ادلعلم دور فاعلية احلراصي، محد بن علي بن رشد من ادلاجسرت رسالة
 العلوم كلية نزوى جامعة عمان،) عمان، بسلطنة األساسي بعد ما التعليم مدارس يف مقيما

 25. ص ،(2111 واألداب،
 



 
 

 املالحق
 

 



 ماالنج -مدرسة دمحمية الثانوية اإلسالمية األوىل تلوكوماس 

 
 



 الواثئق الباحثة من عملية برانمج تعليم اللغة العربية يف كل مستوى

 
 ( األستاذ جمتهد لطفي1فصل مبتدأ )

 
 



 
 ( أستاذة انداي أفئدة2فصل مبتد )

 
  

 



 
 فصل متواسط )األستاذ بستان الفردوس(

 
  



Hasil Wawancara ! 

Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016 

Tempat : MAM 1 Tlogomas - Malang 

Narasumber : Kepala Sekolah (Muzainah S.Ag) 

 

T : Apa tujuan program pembelajaran bahasa arab MAM 1 Tlogomas Malang ? 

J  : Sesuai dengan Visi di sekolah yaitu : “menjadikan madrasah yang unggul dengan sains 

dengan dasar bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga berketerampilan”. Sekolah ini berada pada 

naungan departemen agama seperti halnya (Madrasah Aliyah Negeri Lainnya) dan telah 

memperoleh Akreditas A pada tahun 2005 dengan beberapa kali tahapan maka dalam ini harus 

ada yang menjadikan ciri Khas pada sekolah, adapun tujuan dari adanya program tersebut adalah 

untuk menunjukan keunggulan dari sekolah dengan harapan : 

- Siswa-I mampu berbahasa arab dengan mahir 

- Siswa-I lebih mendalami agama islam (fiqih, aqidah akhlak dan juga pemahaman tentang 

tafsir Al-Qur’an) 

T : Kenapa Kepala Sekolah membuat program pembelajaran bahasa arab ? 

J  :  Karena ingin MAM 1 Tlogomas – Malang memiliki nilai lebihnya, dan juga nilai plusnya 

untuk memgikuti beberapa Olimpiade yang sekarang lagi booming Sejawa-Timur Khususnya, 

agar siswa : 

- Yang tidak bias menjadi bias berbahasa arab 

-  Yang unggul, akan menjadi lebih unggul 

- Dan menjadikan bahasa arab sebagai kebutuhan yang harus diunggulkan 

T : Dari mana Kepala Sekolah mendapatkan informasi program pembelajaran bahasa arab? 

J  : Darimana saja, karena sudah tidak asing lagi dan juga kurikulum yang otomatis dibuat oleh 

sekolah. 

T : Apakah Kepala Sekolah telah melakukan musyawarah untuk jangka panjang kepada guru 

bidang study bahasa arab?   

J  : Sudah, karena sebenarnya keinginan Kepala Sekolah ingin menciptakan sekolah seperti 

Ma’had walaupun tidak mondok. 

T : Bagaimana cara Kepala Sekolah dalam merencanakan program tersebut ? 

J  : Memusyawarahkan dengan semua (ada 3 orang) guru bidang study bahasa arab, dan juga 

kepala sekolah menunjukkan salah seorang guru sebagai Kepala Program Pembelajaran bahasa 



arab, Koordinasi berskala, menyesuaikan silabus reguler, dan sekarang Kepala Program 

Pembelajaran Bahasa arab tersebut sudah menyusun Modul untuk siswa-I agar dapat belajar 

mandiri di rumah atau dimanapun berada agar memudahkannya. 

T : Bagaimana  implementasinya ? 

J  : Sudah berjalan dua semester, dan untuk implementasinya sudah sangat baik saya kira karena 

pada program ini kami membagi pada 3 tingkatan dengan menggabung dari kelas 10 sampai 

kelas 12. 

T : Dan juga bagaimana dalam mengevaluasi program tersebut ? 

J  : Untuk mengevaluasinya, dilakukan pada setiap bulannya setiap guru harus melaporkan hasil 

dari kegiatan siswa dari tiap tingkatan, apakah sudah berhasil dengan baik atau belum.  

T : Siapakah penanggung jawab yang mengawasi program pembelajaran bahasa arab tersebut ? 

J  : Kepala Program Pembalajaran Bahasa Arab, dan juga WaKA kurikulum sekolah 

T : Siapa saja yang punya andil dalam program pembelajaran bahasa arab, guru bidang study saja 

atau semua guru ? 

J  : Semua guru, tetapi yang lebih prioritas disini adalah Tima Bahasa Arab yang telah ditetapkan 

Kepala Prodi 

T : Apakah prioritas utama hanya ditujukan untuk program pembelajaran bahasa arab saja ? 

J  : Tidak, 

T : Adakah jenis program lain yang dimiliki oleh sekolah ? 

J  : Ada, sekolah mempunyai beberapa program unggulan yaitu : 

- Study islam intensif 

- Arabic program 

- English program 

- Outband pada tiap semester 

T : Jika ada, dari masing-masing program tersebut apa saja tujuannya ? 

J  : Kembai pada Visi dan Misi Sekolah 

T : Bagaimana kurikulum yang digunakan program pembelajaran bahasa arab MAM 1 Tlogomas 

Malang ? 



J  : Pada kurikulumnya, guru menggunakan modul dengan menyesuaikan kurikulum yang ada 

pada kelas reguler (KBM) dengan catatan mengingat pada 3 tingkatan yang ada, karena setiap 

tingkatan tidak sama kemampuannya. 

T : Berapa jam dalam seminggu program pembelajaran bahasa arab dilaksanakan ? 

J  : Ada 4 jam, untuk hari senin dan hari rabu (mulai dari jam 08.50 hingga 10.10)  

T : Bagaimana pembagian kelas program pembelajaran bahasa arab MAM 1 Tlogomas Malang? 

J  : Memetakan sesuai dengan kemampuan siswa dengan : 

- Tes tulis 

- Wawancara 

T : Tingkatan apa saja ? 

J  :  Ada 3 tingkatan, yaitu : 

- Mubtadi’ (1) = Untuk kelas dasar 

- Mubtadi’ (2) = Untuk Kelas sedang 

- Mutawasith  = Untuk kelas yang sudah ada basic 

T : Apakah pada 3 tingkatan tersebut, program pembelajaran bahasa arab dilakukan pada waktu 

yang berbeda atau bersamaan ? 

J  : Pada waktu bersamaan, masing-masing guru sudah dibagi pada 3 tingkatan. 

T : Ada berapa jumlah siswa/i dalam masing-masing tingkatan tersebut ? 

J  : Tidak sama, ada 16 dan ada juga 18 

T : Adakah masalah (kendala) dalam program pembelajaran bahasa arab tersebut, jika ada 

sebutkan! 

J  : Ada, karena inputnya tidak semua sama basic dari pondok, dengan kemampuan yang 

bermacam-macam menjadi sebuah masalah bagi siswa. Dan juga basicnya : 

- Kemampuan anak tidak sama 

- Latarbelakang (orangtua) 

- Lingkungan kurang mendukung 

- Tidak adanya kekompakkan siswa 

 

 



Hasil Wawancara ! 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016 

Tempat : Ruang Kepala Sekolah 

Narasumber : WaKA MAM 1 Tlogomas – Malang (Ustadz Slamet Riyadi) 

 

T : Bagaimana program pembelajaran bahasa arab yang telah direncanakan Kepala Sekolah ? 

J  : Sebuah tolak ukur yang baik bagi sekolah, karena merupakan salah satu upaya sekolah i menciptakan 

lingkungan sekolah dengan dua bahasa, seperti yang diketahui bahwasanya jam pelajaran bahasa arab 

tidak cukup hanya sesuai dengan kurikulum Depag saja, yang jumlah jamnya sangat terbatas. Bahasa arab 

juga merupakan salah satu poin dari visi dan misi MAM 1. Untuk itu saya pikir program bahasa arab ini 

adalah sebuah usaha yang dilakukan Sekolah dan dirancang oleh kepala sekolah dan juga tim bahasa arab 

untuk membuat program unggulan seperti : bahasa arab. Dan secara akademik target dari adanya program 

bahasa arab ini adalah : 

- Siswa mampu berbahasa arab dengan baik dan sesuai kaidah bahasa arab. 

- Siswa dapat memperoleh kejuaraan lomba olimpiade pada bidang bahasa arab. 

T : Kurikulum apa yang digunakan untuk program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Modifikasi, dengan mengadopsi dari berbagai buku yang ada pada sekolah, khususnya yang 

mempunyai program pembalajaran bahasa arab, dan juga boarding school (ma’had). Dan saat ini Kepala 

Prodi Bahasa arab sedang merintis modul, untuk kelas unggulan bahasa arab tersebut. 

T : Untuk program pembelajaran bahasa arab di MAM 1 ini untuk kelas berapa saja ? 

J  : Semua kelas, X, XI, Dan XII. 

T : Bagaimana lingkungan belajar yang telah diterapkan sekolah untuk program pembelajaran bahasa arab 

MAM 1 Tlogomas Malang ? 

J  : Masi merintis, dan berupaya mencari metode-metode yang tepat untuk menciptakan lingkungan 

berbahasa yang baik. 

T : Adakah prinsip yang digunakan guru bidang studi  dalam program pembelajaran bahasa arab MAM 1 

Tlogomas Malang ? 

J  : Ada, nilai harus sesuai dengan kemampuan siswa dan membiasakan berbahasa : 

- Berbahasa dengan siswa 

- Berbahasa dengan sesama guru 

T : Bagaimana pengelolaan perencanaan program pembelajaran disekolah ini ? 



J  : Melibatkan Kepala sekolah, WaKa Kurikulum, Kepala Prodi Bahasa arab, dan tim bahasa arab.  

T : Apakah perencanaan yang ada selama ini berjalan sesuai dengan pelaksaannya ? 

J  : Ada yang berjalan sesuai dengan rencana, da nada juga yang tidak. 

T : Sarana apa saja yang ada pada sekolah MAM 1 Tlogomas Malang ini, yang kiranya mendukung 

pembelajaran bahasa arab ? 

J : Lab Berbahasa, dan tersedianya guru yang meiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, dengan 

dukungan dari atasannya (kepala sekolah). 

T : Bagaimana evaluasi program pembelajaran bahasa arab tersebut ? 

J  : Dilakukan pada tiap bulannya, guru memberikan metode baru, diterapkan kemudian apa kendalanya. 

Dan untuk tiap 3 bulannya ujian tengah semester (lisan dan tulisan). 

T : Apakah ada kendala (masalah) dalam penerapan program pembelajaran bahasa arab di sekolah ini? 

J  : Ada, siswa masih belum terbiasa dalam berbahasa, dan berkomunikasi dengan bahasa arab. 

Jumlah dari setiap kelas masih banyak yang harus ditangani seperi kelas mubtadi’ (1) dan 

mubtadi’ (2). 

T : Untuk tenaga pengajar bahasa arab ada berapa orang ? 

J  : Ada 3, 2 Laki-laki dan 1 perempuan. 

T : Buku ajarnya apa yang di pakai ? 

J  : Untuk sementara masih buku panduan bahasa arab biasa, karena kepala prodi masih membuat 

modul. 

 

 

 

 



Hasil Wawancara ! 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016 

Tempat : MAM 1 Tlogomas- Malang 

Narasumber : Guru Bidang Study Bahasa Arab (Nadia Af-idati) 

 

T : Bagaimana kegiatan program pembelajaran bahasa arab didalam kelas ? 

J  :Untuk program pba khususnya pada kelas saya tingkat mubtadi’ 2, pada kelas ini 

dikategorikan masih kelas menengahlah atau kelas rata-rata, untuk materi ajar yang saya ajarkan 

disini sifatnya masih yang mudah-mudah saja seperti : 

- Syibhul jumlah 

- Keterampilan membaca siswa pada teks sederhana 

- Kosakata  

- Dan menguasai isim dhomir 

T : Apakah sebelum masuk kelas, guru menyiapkan materi program pembelajaran ? 

J  : Acuan materi disini, saya hanya membuat materi secara konvensional mengambil dari buku 

yang kiranya berkesinambungan denga materi ajar. Tapi sekarang saya masih menyusun modul 

pembelajaran pada program ini. 

T : Kapan di buat ? 

J  : Sebelum memasuki kelas  

T : Apakah materi yang diajarkan berkesinambungan dengan materi ajar pada kelas reguler ? 

J  : Iya, karena untuk melihat sejauh mana kemampuan kognitif siswa-I dan lebih dengan 

penguatannya agar siswa mudah mengingat-ingat. 

T : Apakah tersampaikan semua ? 

J  : Jelas, semua tersampaikan !  

T : Buku apa yang guru pakai, selain dari buku yang telah ditentukan sekolah ? 

J  : Buku karangan Misykat dan juga Baina Yadaik (بين يديك) 

T : Apakah guru mempersiapkan permainan ? 

J  : Yah tentu saja, seperti game boom (mengitung, jika sampai pada huruf ganjil atau  genap). 

T : Apakah guru menggunakan proyektor dan prasarana lainnya ketika mengajar ? 



J  : Yah, saya sering menggunakan proyektor, speaker dan laptop untuk mengasah kemampuan 

siswa membaca, berbicara, menulis juga mendengar. 

T :Bagaimana keadaan siswa/i dalam kelas saat program pembelajaran bahasa arab berlangsung? 

J  : Bermacam-macam, ada yang semangat ada juga yang malas. Tetapi disini saya merefleksinya 

bagi yang tidak mendengarkannya dan juga tidak memperhatikan saya suruh maju kedepan untuk 

menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. 

T : Untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan aktif, apakah guru sering memberikan 

siswa kesempatan untuk Tanya-jawab ? 

J  : Yah sangat sering, mereka sangat aktif jika saya bertanya pada mereka 

T : Apakah guru mengalami (kendala) dalam program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Iya ada, karena saat ini masih proses pembuata modul, materinya masih mencari sendiri, sulit 

menentukan lingkungan, biaya yang kuran dan kurang dukungan dari semua guru. 

T : Apakah guru sering memberikan tugas latihan dikelas dan juga tugas di rumah ? 

J : Iya sering, pada setiap akhir pembelajaran, seminggu sekali, UAS dan juga UTS demi 

penguatan pada kemampuan siswa. 

T : Untuk pembuatan soal, apakah diambil dari buku atau buat sendiri ? 

J  : Buat sendiri, ada 40 soal (35 Pilihan ganda, dan 5 essay). 

T : Bagaimana cara guru mengevaluasi program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Bermusyawarah dengan Kepala sekolah dan Tim bahasa arab. 

T : Apakah evaluasi pembelajaran bisa menggambarkan keefektifitasan kemampuan kognitif dari 

siswa-I ? 

J  : Bisa, misalnya dalam mengerjakan tugas harian  

 

 



Hasil Wawancara ! 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016 

Tempat : MAM 1 Tlogomas- Malang 

Narasumber : Guru Bidang Study Bahasa Arab (Ustadz Mujtahid Luthfi) 

 

T : Bagaimana kegiatan program pembelajaran bahasa arab didalam kelas ? 

J  : Pada kelas saya ini, kemampuan semua siswanya masih mendasar jadi untuk memulainya 

saya merefleksi mereka dengan menghafal huruf hijaiyah, yah bisa dikatakan masih mengenal 

huruf. 

T : Apakah sebelum masuk kelas, guru menyiapkan materi ajar program pembelajaran ? 

J  : Karena masih mendasar, saya tidak membuat materi ajar. 

T : Apakah materi yang diajarkan berkesinambungan dengan materi ajar pada kelas reguler ? 

J  : Tidak, karena masih mengulang-ngulang saja hingga mereka hafal 

T : Apakah tersampaikan semua ? 

J  : Jelas, semua tersampaikan !  

T : Buku apa yang guru pakai, selain dari buku yang telah ditentukan sekolah ? 

J  : Buku Cara Cepat Belajar Bahasa Arab 

T : Apakah guru mempersiapkan permainan ? 

J  : Masih menggunakan metode konvensional (Tanya-jawab) 

T : Apakah guru menggunakan proyektor dan prasarana lainnya ketika mengajar ? 

J  : Terkadang 

T :Bagaimana keadaan siswa/i dalam kelas saat program pembelajaran bahasa arab berlangsung? 

J  : Bermacam-macam, ada yang semangat ada juga yang malas. Tetapi disini saya merefleksinya 

bagi yang tidak mendengarkannya dan juga tidak memperhatikan saya suruh maju kedepan untuk 

menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. 

T : Untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan aktif, apakah guru sering memberikan 

siswa kesempatan untuk Tanya-jawab ? 

J  : Yah sangat sering, walaupun hanya 1 sampai dua orang yang aktif. 



T : Apakah guru mengalami (kendala) dalam program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Iya ada, karena basic dari masing-masing siswa berbeda-beda seperti tidak mengenal huruf, 

dan juga kurangnya motivasi dari siswa. 

T : Apakah guru sering memberikan tugas latihan dikelas dan juga tugas di rumah ? 

J  : Terkadang 

T : Untuk pembuatan soal, apakah diambil dari buku atau buat sendiri ? 

J  : Buat sendiri, ada 35soal (30 Pilihan ganda, dan 5 essay). 

T : Bagaimana cara guru mengevaluasi program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Bermusyawarah dengan Kepala sekolah dan Tim bahasa arab. 

T : Apakah evaluasi pembelajaran bisa menggambarkan keefektifitasan kemampuan kognitif dari 

siswa-I ? 

J  : Karena kelas ini masih mendasar, saya rasa masih belum.   

 

 

 

 



Hasil Wawancara ! 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Maret 2016 

Tempat : MAM 1 Tlogomas- Malang 

Narasumber : Guru Bidang Study Bahasa Arab (Ustadz Bustanul Firdaus) 

Tingkat : Mutawasith  

 

T : Bagaimana kegiatan program pembelajaran bahasa arab didalam kelas ? 

J  : Secara tingkatan, memiliki nilai lebih daripada tingkatan lainnya, karena pada kelas ini ada 

beberapa basic pondok dan juga pada kelas ini lebih banyak mudah pemahamannya. Semuanya 

lebih aktif pada saat saya memberikan mereka tugas. 

T : Apakah sebelum masuk kelas, guru menyiapkan materi ajar program pembelajaran ? 

J  : Iya, saya membuat modul untuk siswa. 

T : Kapan dibuat ? 

J  : Sebelum memasuki kelas. 

T : Apakah materi yang diajarkan berkesinambungan dengan materi ajar pada kelas reguler ? 

J  : Iya, berkesinambungan misalnya pada jumlah mufidah. 

T : Apakah tersampaikan semua ? 

J  : Ada yang belum, tapi kebanyakan sudah. 

T : Buku apa yang guru pakai, selain dari buku yang telah ditentukan sekolah ? 

J  : Modul yang saya buat sendiri. 

T : Apakah guru mempersiapkan permainan ? 

J  : Kerja Kelompok saja. 

T : Apakah guru menggunakan proyektor dan prasarana lainnya ketika mengajar ? 

J  : Terkadang 

T :Bagaimana keadaan siswa/i dalam kelas saat program pembelajaran bahasa arab berlangsung? 

J  : Semuanya aktif, dan saling membantu dalam kerja kelompok. 



T : Untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan aktif, apakah guru sering memberikan 

siswa kesempatan untuk Tanya-jawab ? 

J  : Yah sangat sering. 

T : Apakah guru mengalami (kendala) dalam program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Tidak, hanya saja lingkungan yang masih kurang mendukung untuk percakapan keseharian 

siswa. 

T : Apakah guru sering memberikan tugas latihan dikelas dan juga tugas di rumah ? 

J  : Latihan mingguan, seminggu 2 kali. 

T : Untuk pembuatan soal, apakah diambil dari buku atau buat sendiri ? 

J  : Dibuat sendiri, dengan menyeseuaikan tingkat kemampuan siswa. 

T : Bagaimana cara guru mengevaluasi program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Bermusyawarah dengan Kepala sekolah dan Tim bahasa arab. 

T : Apakah evaluasi pembelajaran bisa menggambarkan keefektifitasan kemampuan kognitif dari 

siswa-I ? 

J  : Iya bisa.   

 

 

 

 



Hasil Wawancara ! 

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2016 

Tempat : Lingkungan Sekolah 

Narasumber : Siswi MAM 1 Tlogomas – Malang (Anis Kristya) 

Tingkat : Mubtadi’ (1) 

 

T : Bagaimana menurut anda program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Bagus, karena dapat membuat siswa yang tidak bias menjadi bisa 

T : Suka bahasa arab ? kenapa ? 

J  : Tidak 

T : Apakah teman-teman yang lain suka dengan bahasa arab ? 

J  : Ada yang suka, ada juga yang tidak 

T : Proses pembelajaran bahasa arab di kelas seperti apa ? 

J  : Banyak yang memperhatikan, walaupun ada yang malas 

T : Menurut anda bagaimana guru mengajar bahasa arab di kelas ? 

J  : Sudah baik, dan guru memberi materinya mulai dari yang dasar, seperti menghafal huruf 

hijaiyah dan menghapal jumlah angka dari 1-10 

T : Bagaimana cara guru saat mengajar atau menerangkan bahasa arab? 

J  : Jelas dan mudah dimengerti 

T : Apakah guru menggunakan permainan-permainan ketika mengajar ? 

J  : Iya, menggunakan permainan hitung huruf ganjil. 

T : Apakah anda memahami program pembelajaran bahasa arab yang dijelaskan oleh guru ? 

J  : Sedikit 

T : Apakah sarana yang ada digunakan dalam program pembelajaran bahasa arab? 

J  : Iya, digunakan 

T : Bagaimana guru menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Satu-persatu diantara kami di tunjuk satu-satu untuk menjawab , dan ketika ulangan kami 

menyontek disobek. 



Hasil Wawancara ! 

Hari/Tanggal : Senin, 17 Maret 2016 

Tempat : Lingkungan Sekolah 

Narasumber : Siswi MAM 1 Tlogomas – Malang (Fania Ummatul Ana) 

Tingkat : Mubtadi’ (2) 

 

T : Bagaimana menurut anda program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Sangat bagus, karena merupakan bagian dasar untuk kami dalam memahami ayat Al-qur’an 

T : Suka bahasa arab ? kenapa ? 

J  : Sedikit suka, karena sulit memahami artinya 

T : Apakah teman-teman yang lain suka dengan bahasa arab ? 

J  : Ada yang suka, ada juga yang tidak 

T : Proses pembelajaran bahasa arab di kelas seperti apa ? 

J  : Banyak yang memperhatikan, ada juga yang tidak 

T : Menurut anda bagaimana guru mengajar bahasa arab di kelas ? 

J  : Sangat menyenangkan, karena guru tidak hanya diam ditempat tapi mengelilingi kami dan 

menanyakan kepada kami satu-persatu agar kelas lebih aktif. 

T : Bagaimana cara guru saat mengajar atau menerangkan bahasa arab? 

J  : Menjelaskan hingga kami faham dengan materi ajar, dan bahasa yang digunakan pun (Arab-

indonesia) 

T : Apakah guru menggunakan permainan-permainan ketika mengajar ? 

J  : Iya, permainan komunikata (berbisik-bisik dengan teman sebelah) 

T : Apakah anda memahami program pembelajaran bahasa arab yang dijelaskan oleh guru ? 

J  : Sebagian faham, sebagian tidak 

T : Apakah sarana yang ada digunakan dalam program pembelajaran bahasa arab? 

J  : Iya, digunakan seperti : LCD, Proyektor, Speaker dan juga lingkungan yang saat ini sedang 

dikemas menjadi lingkungan bahasa arab dengan ditempel-tempel kata-kata motivasi bagi kami. 

T : Bagaimana guru menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran bahasa arab ? 



J  : Satu-persatu ditanyai apakah sudah mengerti, ditentukan hafalan dan kami menghafalkannya 

satu-persatu ke depan. 

 



Hasil Wawancara ! 

Hari/Tanggal : Senin, 17 Maret 2016 

Tempat : Lingkungan Sekolah 

Narasumber : Siswi MAM 1 Tlogomas – Malang (Rahmawati) 

Tingkat : Mutawasith 

 

T : Bagaimana menurut anda program pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Bagus, Untuk keunggulan sekolah 

T : Suka bahasa arab ? kenapa ? 

J  : Suka, mudah difahami 

T : Apakah teman-teman yang lain suka dengan bahasa arab ? 

J  : Lebih banyak yang suka daripada yang tidak suka. 

T : Proses pembelajaran bahasa arab di kelas seperti apa ? 

J  : Efektif, menyenangkan dan mudah difahami. 

T : Menurut anda bagaimana guru mengajar bahasa arab di kelas ? 

J  : Menyenangkan, mudah difahami dan kami sering diberikan tugas untuk kerja kelompok 

T : Bagaimana cara guru saat mengajar atau menerangkan bahasa arab? 

J  : Jelas dan mudah dimengerti 

T : Apakah guru menggunakan permainan-permainan ketika mengajar ? 

J  : Iya, dan pemenangnya akan diberi hadiah (sebuah pulpen) 

T : Apakah anda memahami program pembelajaran bahasa arab yang dijelaskan oleh guru ? 

J  : Sebagian saja 

T : Apakah sarana yang ada digunakan dalam program pembelajaran bahasa arab? 

J  : Iya, digunakan seperti : LCD, Proyektor, Speaker dan juga Laptop 

T : Bagaimana guru menguji pemahaman kalian terhadap pembelajaran bahasa arab ? 

J  : Ditanya satu-persatu, jika guru tidak bertanya makan kami akan mendapatkan tugas rumah. 



 

 
Catatan lapangan 

Reduksi Data : 

Memilih yang penting, membuat kategori (huruf besar, huruf kecil, angka, dan 

membuang yang tidak dipakai) 

 

 

 

 

 

Data Display : menyajikan ke dalam pola 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Conclusion/Verification : 

Membuat kesimpulan yang berupa temuan baru yang telah teruji dan 

selanjutnya dikonstruksikan dalam tema/judul penelitianyang diteliti 



 



 



 

 

 


