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Head master responsible in management education. For that, a head master 

have a strategy leadership to lead the institute, how to plan, to implement and 

evaluation. In MA Bilingual Batu, Head master wants to promote Arabic language 

can easy and useful to the next level. for that, head master and teachers planning 

an Arabic language learning progam or bilingual progam to increase the learning 

time of arabic language. 

The purpose of this research is describe how to plan, implement and 

evaluation arabic learning using integrative approach in MA Bilingual Batu. This 

research used qualitative research and using a method case study. And data 

collection by observation, interviews, and documentation. 

In this study, research found that principls perform progam Management 

of Arabic Learning Using Integrative Approach starting with 0) the progam 

planning consists of preparing plan lesson progam, assign the annual learning, 

assign daily learning. 7) the implement of in terms consists of arabic material for 

first class and second class by three stages : preface, purpose, and finale. And 

focus on learning at language skills beside language element, and Arabic language 

using integrative approach in implement learning activities and the teachers using 

method and appropriate media in learning. 3) evaluation  in arabic learning using 

integrative approach, consists of daily evaluation that is divide the students in 

learning activities, final exam done when school will be finished, semester exams 

pervade middle exam and final exams, and as for exam pervade with practical 

exam and written exam. 

Based on the research, there should be the divicion of the class in 

accordance with her ability so that the teacher knowing this progam can go well 

and good. At the time of implement, there should using a new strategics when 

activity learning to increase the spirit of students. 
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 Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam menejemen pendidikan. Untuk 

itu kepala sekolah memiliki strategi kepemimpinan dalam memimpin yayasan, 

bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, memanfaatkan dan menilai sebuah 

kegiatan. Dan di MA Bilingual Batu, Kepala sekolah ingin mengangkat bahasa 

arab agar bahasa arab tidak asing untuk siswa sehingga kedepannya pembelajaran 

bahasa arab bisa mudah dan bermanfaat untuk jenjang selanjutnya . Untuk itu, 

kepala sekolah dan para guru merencanakan progam pembelajaran bahasa arab 

atau progam bilingual untuk menambah waktu pembelajaran bahasa arab. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan perencanaan, 

pemanfaatan dan penilaian pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan 

pendekatan integratif di MA Bilingual Batu. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi kasus.  

Dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi..  

 Adapun hasil dalam penelitian ini adalah (0) Perencanaan yang di 

rencanakan terdiri dari mempersiapkan RPP, menentukan pembelajaran tahunan, 

menentukan pembelajaran harian. (7) Pemanfaatan terdiri dari sisi materi bahasa 

arab untuk kelas satu dan dua melalui tiga tahapan: pendahuluan, tujuan dan 

penutup. Dan memusatkan pembelajaran pada keterampilan bahasa disamping 

unsur bahasanya, dan bahasa arab diajarkan dengan menggunakan pendekatan 

integratif di dalam pemanfaatan kegiatan pembelajaran  dan para guru 

menggunakan metode dan media yang sesuai dalam pembelajaran. (3) Penilaian 

pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan pendekatan integratif terdiri dari: 

penilaian harian yaitu membagi siswa siswi dalam kegiatan pembelajaran, ujian 

tahunan yang dilakukan ketika sekolah akan berakhir, ujian semester meliputi 

ujian tengah semester dan ujian akhir semester, adapun ujiannya meliputi ujian 

praktek dan ujian tulis. 

 Dan pada progam ini seharusnya ada pembagian kelas yang sesuai 

dengan kemampuan siswa sehingga guru mengetahui progam ini dapat berjalan 

dengan baik dan membuahkan hasil yang baik. Pada waktu pemanfaatan 

sebaiknya menggunakan strategi yang baru pada kegiatan pembelajaran untuk 

menambah semangat siswa dan siswi. 
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 شكر وتقدير
والسالم على أشرف األنبياء واؼبرسلُت بسمميحرلا نمحرلا هللا ، اغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة  

 وعلى الو وأصحابو أصبعُت، وبعد.
قدم من صميم تأن  ةالباحث ريدتإنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، وىنا  ةيسر الباحث 

 ساعده على كتابة ىذه الرسالة، وىم :يقلبة العميق أجزل الشكر وأشبن التقدير ؼبن قد ساىم و 
مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ك ،اؼباجستَت عبد اغبارثلدكتور اغباج الربوفيسور ا .2

 اغبكومية دباالنج.
مدير الدراسة العليا والدكتور اغباج ولداان ك ،اؼباجستَت حبر الدين الربوفيسور الدكتور اغباج .1

راىيم اإلسالمية رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبك ،ورغاديناات اؼباجستَت
 اغبكومية دباالنج.

بصفتو  أوريل حبر الدين اؼباجستَت بصفتو اؼبشرف األول. والدكتور اغباج سواتمانالدكتور اغباج  .3
ثاين، اللذان وجها الباحثة وأرشداىا عليها بكل اىتمام وصرب وحكمة يف كتابة ىذه اؼبشرف ال

 الرسالة.
احملًتمُت، واألصدقاء ومن اليستطيع الباحثة أن تذكرىم صبيعا صبيع األساتذة يف الدراسات العليا  .4

 ىنا.
رئيس اؼبدرسة واألساتيذ واؼبواضف يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو الذين يساعدون  .5

 الباحثة يف صبع البياانت للوصول ىذه البحث. 
ومية كاراقببوالسا الذي يساعد رئيس اؼبدرسة واألساتيذ واؼبواضف يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبك .6

   ويعطي اإلذن ؼبواصلة كتابة ىذه الرسالة اؼباجستَت. 
 

وىذا، وأسأل هللا أن تكون أعماؽبم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة اؼباجستَت ىذه انفعة ومفيذة 
 للعباد والبالد، أمُت.
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 الفصل األول
طار العاماإل  

 ادلقدمة -أ 

ثر الًتبية على قباح أو فشل األمة يف البلد من بالد اؼبسلمُت. و حيدد ؤ ت
اؼبدرسون اؼبؤىلون قباح التعليم  إُف حد كبَت، ألهنم يعتمدون على النظام، 

والعكس أما  والنشاط، واألخالق الكردية، وتركيز األفكار، وتعزيز اعبودة وغَتىا.
يهملون ابلنظام والوقت فهم سيؤثرون على فشل التعل   اؼبدرسون يتكاسلون أو

 1ألن تلك الصفات تشَت إُف عدم الرغبة يف قباح التعليم خاصة والًتبية عا مة.
ترى الباحثة أمهية اعبهود اليت تقومها رئيس اؼبدرسة بتحسُت التأىيل 

ؤىلُت يف أعماؽبم. وصبيع للمدرسُت، ألن اؼبدرس ىو جزء من اؼبواد البشرية اؼب
اؼبكوانت يف عملية التعليم: اؼبواد والوسائل والتكلف لن تعطي االاثر العظيمة يف 

ورئيس اؼبدرسة اعبيد يعلم ما حيتاج إليو  3تطوير عملية التعليم بدون اؼبدرس اؼبؤىل.
 اؼبدرس وموظف اؼبدرسة.

لتحقيق  بشكل عام إن دور رئيس اؼبدرسة مهمة. ولكل من اجل مهمة 
اىدافها. وجيب على رئيس اؼبدرسة ان يعرف يف السائل اإلدارة. رئيس اؼبدرسة 
لديو كثَت من العوامل اليت قد سبكن او تعطيل التعليم يف مدرستو. رئيس اؼبدرسة 
مسؤول عن ؾبموعة متنوعة من اؼبدرسات واؼبواظف والطلبة واستخدام االالت 

رانمج التعليم والتدريس وتقيم قدرة الطالب اؼبدرسية و وسائل ومصادر التعليم وب
على اتقان حجر الزاوية يف التعليم، ؼبعرفة  وظائف وخدمات االرشاد واالدارة 
                                                 
7
 Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 7114), hlm. 032. 

3
 Ibrahim bafadal, Manajemen peningkatan mutu sekolah dasaar dari sentrialisasi menuju 

desentralisasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 7116), hlm. 5 
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استطاع وادراك جوانب ـبتلفة من إدارة التعليم يف  4مألوفة اؼبدارس، وفهم مبادئ.
اؼبدارس ىي واحد من اؼبهارات االساسية اليت تنبغي ان تكون فبلوكة من قبل كل 
رئيس اؼبدرسة. ألن رئيس اؼبدرسة ابالظافة اُف مهمتهما الرئيسية. اما وظيفة رئيس 

 اؼبدرسة فهو مشرف من التعليمية واإلدارية. 
، يؤديها األفراد الذين يبذلون تستهدف األىداف اإلدارة ىي أنشطة

أحسن جهودىم من خالل األنشطة اليت مت تعيينها من قيل. وىي تتعلق دبعرفة ما 
 5استعمل، وكيف تثبت طريقتها وكيف تعليمها، ويقيس فعاليتها من كل جهودىم.

 واألعمال اليت تقوم فيها فرد أو ؾبتمع لتحقيق ىدف اؼبؤسسة اليت يريده.
إلدارة اعبيدة ىي كيف تذفق تنفيذىا اليت مناسب ابألىدف، بدون ا

مشاكل ومناسب ابلوظائف اإلدارية. األىداف من تعليم اللغة العربية ـبطط يف 
حقيقة، من اؼبؤسسة التعليمية يف اؼبدرسة )اؼبتوسط، والثناوية(، والبد إدارة برانمج 

ها خاصة يف اإلدارة برانمج تعليم تعليم اللغة العربية جيدا وفقا للمعٌت إدارة نفس
اللغة العربية، وتشمل على التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والتقوًن حىت أىدف 
التعلم ربقيق على األمثل. مثال اؼبؤسسات التعليمية أو مدرسة دورا ىاما لسهوالت 

 ولناجح التعلم و يشكل اؼبسؤولية. بذلك لدى اإلداراة مهم جدا من كل اؼبدرسة.
وظيفة اإلدارة ىي وظيفة ضرورية لتحقيق األىداف. ولكن ىذه إن 

الوظيفة ليست مطلوبة على اؼبستوى الرظبية فقط، ولكنها مطلوبة أيضا حىت بُت 
 اجملموعات غَت الرظبية، لذا إن أمهية اإلدارة تنبع من عذة حقائق منها :

 إن اإلدارة ىي األساس أي عمل يسعى لتحقيق أىداف مشًتكة. .2

                                                 
4
 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah,(Jakarta:PT R Ineke Cipta,7114), hlm. 021 

 21(، ص: 1724رسلة ماجسًت من تري وحيوين اغبسنة ) 5
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اإلدارة ىي اغبافز األساس للجهود اإلنسانية، واؼبدبرة لعناصر العمل إن  .1
الالزمة )معدات، مال، عناصر بشرية(. وىي اليت تعمل ابستمرار على 

 ربسُت مركز وظبعة اؼبنظمة.
إن اإلدارة رباول التعرف على اػبربات اػبارجية وجلبها لتدع اؼبنظمة  .3

 وربسُت أدائها وطريقتو.
النشاطات واألوامر وؿبور دفع األفراد الستقبال القرارات  اإلدارة ىي ؿبور .4

 6ونتفيذاىا.
رئيس اؼبدرسة ىو طاقة زظيفي اؼبدرس الذي تعطى زظيفة رئيسة للمدرسة 

 7اليت فيها عملية تعليمية، او مكان فيو مدرس تعطي الدرس والطالب يتسلمو.
اؼبدرسة ديلك رئيس اؼبدرسة ىو مسئوول يف إدارة الًتبية. لذلك لكل رئيس 

إسًتاجية رئيسية ويدير اؼبؤسسة. كيف خيطط وينظيم وينفيذ ويراقب ويقدر عن 
 حاصل العمل.

 17278يف سنة  18أما وظيفة رئيس اؼبدرسة عند قرارات وزيرة الًتبية منرة 
معايَت قومية وسعى  8فلها تركية اؼبدرسة اليت تشرف فيها وترفعة اعبودة عند 

 17779سنة  29فة االساسية عند نظام وزيرة الًتبية النمرة انتشراؼبهٌت واما وظي
 عن معايَت اإلدارية ؿبتوي :

 زبطيط الربانمج - أ
 نتفيذ الربانمج - ب

                                                 
 .25(، ص، 1727، )الرايض: مكتبة الرشيد، تطبيقاهتا(-مهاراهتا-ؾباالهتا-مبادئ اإلدارة اؼبدرسية )وظيفةىاعباس بلة دمحم أحند،   6

7 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 7117), hlm. 
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 Peraturan Menteri Pendidikan No. 73 tahun 7101 tentang 3 Standart Nasional Pendidikan. 

4
 Peraturan Menteri Pendidikan No. 04 tahun 7113 tentang tugas dan fungsi Kepala Sekolah. 
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 تراقب الربانمج وربليلها - ت
 رئيسية اؼبدرسة - ث
 نظام معلومات اؼبدرسة - ج

(، إدارة عملية نتفيذ األنشطة siagianيف كتاب مارنو عند سياكيان ) 
خالل االستفادة من االخرين، اإلدارة ىي قدرة ومهارات اؼبنجزة بكفاءة من 

للحصول على نتيجة لذلك يف ربقيق أىداف النهائي للمؤسسة واليت سوف تنتج 
 اؼبنتجات أو اػبدمات اليت ينشدىا اجملتمع.

أما تعليم اللغة العربية فهي من أحد اؼبواد الىت تعلم يف اؼبدرسة. اىتم رئيس 
الب ىذا الدرس صعوبة ويتناول كثَت من الطالب ابلقيمة اؼبدرسة اهنا اعتمد الط

ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو نقص. كان الطالب الذين يتعلمون يف اؼبدرسة 
متخرجون من اؼبدارس اؼبتنوعة. كان من اؼبدرسة اؼبتوسطة العام وكان من اؼبدرسة 

اؼبتوسطة العام ىم ال اؼبتوسطة االسالمية. الطالب الذين يتعلمون يف اؼبدرسة 
يستطيعون ان يتعلموا ىذا الدرس واما الطالب متخرجون من اؼبدرسة اؼبتوسطة 
اإلسالمية ىم يستطيعون ان يتعلموا ىذا الدرس جيدا. ىذا واحد من اسباب 
رئيس اؼبدرسة عنده فكرة لًتقيتها. كيف يرفع قيمة الطالب يف تعليم اللغة العربية و 

 رس اللغة العربية جيدا.يدفع التعليم يف الد
كما عرفت الباحثة، أن اللغة العربية يف إندونيسيا يكد الزوال، ألن كثَت 

ابغبقيقة يف من اؼبدرسة واجملتمع حيبوا أن يستخدموا اللغة اإلقبيلزية كللغة العاَف. 
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 عدد اؼبراجع اليت قرئتها الباحثة، أن اللغة العربية ىي اللغة العاَف ألن اللغة العربية
 27.جزء من اؼبهم الذي ال يعارق من حياة اؼبسلمُت

اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو ، أراد رئيس اؼبدرسة أن ويف ىذه 
اللغة العربية ال غريب لطالب حىت يف اؼبستقبل يرفع اللغة العربية مرة أخرى لكي 

درسة يف برانمج لذلك ينظم رئيس اؼب درسة اللغة العربية تستطيع تسَت متعادال.
تعليم اللغة العربية أو برانمج ثنائي اللغة فيها بزايدة الوقت لتعليم اللغة العربية. أما 
من جهة زبطيط برانمج تعليم اللغة العربية تعمل يف أول السنة مث ينفيذىا يف كل 

  األسبوع تفاعال و يراقبها يف كل نصف السنة أبداء اإلختبار.
اؼبدرسة ، ألن اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو يف ةاختيار الباحثو 

 يف. اؼبدارس الدينية يف ابتو ثنويةىي واحدة من ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو 
اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو ديلك الوقت أكثر من اؼبدرسة   ىذه

من لغات أجنبية، وىي  اللغتُت ونمستخدي درسقبد اؼبالثانوية االخر. وفيها 
ومن بُت أىداف إنشاء اؼبدارس ة. كلغة اليومية يف البيئة اؼبدرسي  العربية واإلقبليزية

اليت ذبعل صبيع الطالب لديهم الكفاءة واالختصاص يف ؾبال العلوم والتكنولوجيا 
.والدين

وع " نظر إُف الظواىر السابقة تريد الباحثة أن تعمل البحث ربت اؼبوض
إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية 

 ابتو".
 

 

                                                 
01

 Laylis Sa’adah, “ Peran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Internasional”, lay-lis. 

Blogspot.co.id/7103117. Peran-bahasa-arab-sebagai-bahasa, html-. Diakses tanggal 13 

Desember7106. 
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 البحث سئلةأ -ب 
 وابلنظر إُف تلك اؼبقدمة، ديكن للباحثة تقدم أبسئلة اآلتية:

زبطيط تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة  كيف .2
 ؟  اإلسالمية ابتوالثانوية 

تنفيذ تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة  كيف .1
 ؟ الثانوية اإلسالمية ابتو

تقوًن تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة  كيف .3
 ؟ الثانوية اإلسالمية ابتو

 أهداف البحث -ج 
 يهدف ىذه البحث إُف ما يلي:

زبطيط تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة  وصف .2
 الثانوية اإلسالمية ابتو

تنفيذ تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة  وصف .1
 الثانوية اإلسالمية ابت

تقوًن تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة  وصف .3
 الثانوية اإلسالمية ابتو

 أمهية البحث -د 
النظرية وأمهية التطبيقية. من ىذه  نوعان، يعٍت : أمهية أمهية ىذا الباحث

 :األمهية كما االيت 
النظرية : نتيجة من ىذا البحث لتطوير النظرية عن إدارة تعليم اللغة  أمهية .2

 اصة. العربية عامة، وإدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي خ
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أمهية التطبيقية : يرجى الباحثة نتيجة من ىذا البحث تصبح دليال يف إدارة  .1
تعليم اللغة العربية. وخصوصا للمدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو يف 
إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي، وعموما ؼبن الذي سيكون مديرا، 

 ومعلما يف تعليم اللغة العربية.
 حدود البحث -ه 

 ففي ىذا البحث، ربدد الباحثة اؼبشكالت كمايلي :
عن إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية :  اغبد ؼبوضوعي .2

 اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو
الذي تتخذه الباحثة موضوعا لقيام ىذا البحث فهو اؼبدرسة :  اغبد ؼبكاين .1

 اإلسالمية ابتوثنائية اللغة الثانوية 
إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي للعام الدراسي :  اغبد الزماين .3

1726/1727  
 حتديد ادلصطلحات - و

وربدد الباحثة اؼبصطلحات لتسهيل الفهم واجتناب عن توسيع الفهم يف 
 ىذا البحث، كما يلي:

 إدارة  .2

اإلدارة لغة ىي القيام خبدمة األخرين أما اإلدارة اصطالحا فهي النشط الذي 
يهدف إُف ربقيق نوع من التسبيق والتعاون بُت جهود عدد من األفراد وىي 
ايضا و ظيفة واسعة تعٍت تضم يف اطارىا عمليات التخطيط والتنسيق و التوجية 

وىناك من يعرف اإلدارة والرقابة و اصدار األوامر لتحقيق اىداف اؼبشروع. 
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أبهنا تةجية وتسَت اعمال اؼبشورع بقصد ربقيق اىداف ؿبددة، و يقوم ىذه 
 22الوظيفة ابلتخطيط و رسم السياسات والتنظيم والتوجة والرقابة.

 تعليم اللغة العربية .1
رئيس اؼبدرسة ىو قوى التدريس بوظيفتو القائد يف اؼبدرسة اليت فيها عملية 

 .21كمان التفاعل بُت اؼبعلم والتعليمالتعلم والتعليم و 
 اؼبدخل التكاملي .3

اؼبدخل ىو ؾبموعة من االقًتاضات اؼبتعلق بعضها بعضا وتعاًف طبيعة تعليم 
والتكامل ىو صبها مع بعضها البعض، وتتعاون يف الوصول  . واللغة وتعليمها

 23إُف غرض واحد.
 الدراسة السابقة - ز

 قام هبا: إن الدراسات السابقة يف ىذا اجملال قد
 دمحم إمام مرشيد: .2

عنوان البحث: إدارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة  -
 ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية األوُف بسمارنج. 

أىداف البحث: ؼبعرفةكيفية زبطيط، ونتفيذ، وتقوًن عملية التعليم لتنمية  -
 مهارة القراءة ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية األوُف بسمارنج.  

منهج البحث: يستخدم ىذا البحث منهجًا نوعيا من خالل منوذج  -
ة. تفسَتي. اسًتداد البياانت ابستخدام اؼبقابلة واؼبالحظة، واالستبان

( الشعور ابؼبشكلة وصبع 2وربليل البياانت يف ىذا البحث ىو : )
                                                 
00

 Muhammad Rohman, Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi terhadap kinerja menejemen 

kelas dan strategi pengajaran yang efektif, (Jakarta: PT Prestasi Pustakary, 7107), hlm. 7 
07

 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan teoritik dan permasalahannya 

(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,7117), hlm. 33. 
 .542م، ص 2994مصر (  –اؼبعجم الوجيز، )ؾبمع اللغة العربية   23
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( وضع فرض أو فروض  1البياانت واؼبعلومات تساعد على ربديدىا )
( اختيار العينة اليت 4( وضع االطار النظري، )3كحلول للمشكلة، )

ستجرى عليها الدراسة مع توصيح حجم ىذه العينة وأسلوب اختيارىا، 
( 6مالحظة ... اٍف، ) –اختبار  –ات البحث : مقابلة ( اختيار أدر 5)

( الوصول إُف النتائج وتنظيمها 7صبع اؼبعلومات بدقة وتنظيم، )
( ربليل النتائج وتفسَتىا واستخالص التعميمات 9وتصنيفها، )

 واالستنتاجات. 
( ىناك نقائص يف زبطيط واستعدادا عملية التعليم 2نتائج البحث: ) -

ملية التعليم أكثر اؼبعلم يشرح ابللغة اإلندونيسيا، ويف لدى اؼبدرس، يف ع
 عملية التعليم أن اؼبدرس اليقوم بعملية التقوًن يف هناية الدرس.

 مغٍت:  .1
يف اؼبدرسة ضبزنوادي  عنوان البحث: إدارة استَتاتيجية تعليم اللغة العربية -

    الثانوية هنضة الوطن فنشور لومبوك الشرقية.
( 1زبطيط استَتاتيجية تعليم اللغة العربية )عرفة ؼب( 2أىداف البحث: ) -

( ؼبعرفة تقوًن استَتاتيجية 3ؼبعرفة تنفيذ استَتاتيجية تعليم اللغة العربية )
تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة ضبزنوادي الثانوية هنضة الوطن فنشور 

 لومبوك الشرقية.
اانت منهج البحث: يستخدم منهج نوعي وصفي، وإجراءت صبع البي -

على النحو التاِف: مالحظة، ومقابلة متعمقة، واثق. يتم التحقق من 
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( للحد من 2البياانت اليت مت صبعها صالحيتها، وربليلها من قبل: 
 ( االستنتاج.3( عرض البياانت، 1البياانت 

( التخطيط أن يتم إعداد اؼبعلمُت وكل 2والبياانت ىذا البحث كما يلي: )
ما يلزم يف فئة تدرس وفقا للموضوع، ووضع الربانمج السنوي، برانمج فصل 

( تنفيذ اؼبعلمُت ىو إعداد الكتب لتعلم اللغة 1دراسي، واؼبنهج، وخطط الدرس )
الزمٍت، وقائمة الكتبيات العربية واليت تشمل لقب والتقوًن الًتبوي، واعبدول 

والربانمج السنوي، برانمج فصل دراسي، واؼبنهج، وخطط الدروس، ومعايَت اغبد 
( رئيس اؼبدرسة ضبزنوادي الثانوية لرصد وتقييم كل ثالثة أشهر 3األدىن الكتمال )

مع التنسيق مع تصرفات اؼبدرسُت واؼبوظفُت مع التدريب، والتوجية، والتدريب، 
ت مع ظيارات دراسة إُف اؼبؤسسات واؼبدارس مفهوم أكثر نطورا    زإدخال زبسينا

 اؼبختصرة ب   )التبٍت، التقليد، وتعديل(. 
 ترى وحي اغبسنة :  .3

عنوان البحث: إدارة برانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة العزة اؼبتوسطة  -
 ابتو. 

 ولوصف زبطيط برانمج تعليم اللغة العربيةعرفة ؼب( 2أىداف البحث: ) -
ولوصف تنفيذ برانمج تعليم اللغة عرفة ( ؼب1دبدرسة العزة اؼبتوسطة ابتو )

ولوصف مراقبة برانمج تعليم عرفة ( ؼب3العربية دبدرسة العزة اؼبتوسطة ابتو )
 اللغة العربية دبدرسة العزة اؼبتوسطة ابتو .

منهج البحث: يستخدم اؼبدخل النوعي. وأما اؼبنهج أو األسلوب اللذي  -
لباحثة يف ىذا البحث فهو منهج دراسات اغبالة اؼبتعددة. اتبعتو ا

وأسلوب صبع البياانت ىو اؼبالحظة، واؼبقابلة، والواثئق، وربليل البياانت 
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إبنقاص البياانت، وعرض البياانت، واستنتاج البياانت. والتحقيق من 
صحة البياانت بطويل الوقت للمشاركة، واؼبثابرة على اؼبالحضة، 

 ؼبصادرة والطريقة. والتثليث اب

( أن زبطيط التعليم تتكون من ربليل 2ونتائج ىذا البحث كما يلي: )
معيار الكفاءة لربانمج تعليم اللغة العربية، مث ربديد األىداف للربانمج، ربديد مادة 
التعليم اؼبناسبة، وزبطيط طقم التعليم منها الربانمج السنوي، الربانمج اؼبرحلي، 

( يف تنظيم التعليم، كان ثالثة مسؤوليا لربانمج 1ة التعليم. )منهج الدراسي، وخط
تعليم اللغة العربية دبدرسة العزة اؼبتوسطة لفصل السابع والثامن فحسب. أما تعليم 
اللغة العربية بفصل التاسع يعٍت كاحملادثة، القراءة، اإلمالء، النحو والصرف. اؼبنهج 

م كونتور، حىت الكتاب الدراسية يف تعليم اؼبستخدمة ؼبنهج التعليم معهد دار السال
اللغة العربية يتبع ؽبذا اؼبعهد. وسائل التعليم اؼبستخدمة بتعليم اللغة العربية ؽبدا 

( وعملية برانمج التعليم اللغة العربية يراقبها مسؤولية 3اؼبدرسة اعبهاز ةالسبورة. )
وؾبال الدينية. أما  اليت تتكون من ثالث ؾبال. يعٍت ؾبال العلوم، ؾبال اللغة،

برانمج تعليم اللغة العربية ابلتخطبط احملددة، ولكن االختتام يف عملية التعليم ال 
 فوضحت تلك التصورات من ىذا اعبدول كما أييت : يناسب ابلتخطيط احملددة.

 
 (ٔ.ٔاجلدول رقم )

 الفرق بٌن البحوث السابقة والبحث الذي ستقوم الباحثة به

 رقم
الباحث 

وسنة 
 البحث

عنوان 
 البحث

 متغًنات البحث
منهجية 

 البحث
 تركيز البحوث

: ؼبعرفةكيفية زبطيط، اؼبنهج إدارة عملية تعليم إدارة دمحم إمام  2
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عملية  مرشيد
تعليم اللغة 

العربية 
لتنمية 
مهارة 
 القراءة 

اللغة العربية لتنمية 
 مهارة القراءة

ونتفيذ، وتقوًن عملية  النوعي
مهارة التعليم لتنمية 

 القراءة

إدارة  مغٍت  1
استَتاتيجية 
تعليم اللغة 

يف  العربية
اؼبدرسة 

ضبزنوادي 
الثانوية 
هنضة 
الوطن 
فنشور 
لومبوك 
 الشرقية

إدارة  -
استَتاتيجية 
تعليم اللغة 

  العربية

منهج 
 نوعي

زبطيط عرفة ؼب
استَتاتيجية تعليم اللغة 

( ؼبعرفة تنفيذ 1العربية )
اللغة استَتاتيجية تعليم 

( ؼبعرفة تقوًن 3العربية )
استَتاتيجية تعليم اللغة 
العربية يف اؼبدرسة 
ضبزنوادي الثانوية هنضة 
الوطن فنشور لومبوك 

 الشرقية.

ترى وحي  3
 اغبسنة

إدارة 
برانمج 

تعليم اللغة 
العربية 
دبدرسة 

إدارة 
برانمج 

تعليم اللغة 
العربية 
دبدرسة 

منهج 
دراسات 

اغبالة 
 اؼبتعددة

ؼبعرفة ولوصف ( 2)
زبطيط برانمج تعليم 
اللغة العربية دبدرسة 
العزة اؼبتوسطة ابتو 

( ؼبعرفة ولوصف 1)
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العزة 
اؼبتوسطة 

 ابتو

العزة 
اؼبتوسطة 

 ابتو

تنفيذ برانمج تعليم 
اللغة العربية دبدرسة 
العزة اؼبتوسطة ابتو 

( ؼبعرفة ولوصف 3)
مراقبة برانمج تعليم 
اللغة العربية دبدرسة 

 عزة اؼبتوسطة ابتوال
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 اإلدارة ادلبحث األوىل : 
 مفهوم اإلدارة  - أ

اإلدارة لغة ىي القيام خبدمة األخرين أما اإلدارة اصطالحا فهي النشط 
الذي يهدف إُف ربقيق نوع من التسبيق والتعاون بُت جهود عدد من األفراد وىي 

اطارىا عمليات التخطيط والتنسيق و التوجية  ايضا و ظيفة واسعة تعٍت تضم يف
والرقابة و اصدار األوامر لتحقيق اىداف اؼبشروع. وىناك من يعرف اإلدارة أبهنا 
تةجية وتسَت اعمال اؼبشورع بقصد ربقيق اىداف ؿبددة، و يقوم ىذه الوظيفة 

  24ابلتخطيط و رسم السياسات والتنظيم والتوجة والرقابة.
دبعٌت عملية النظام لتحصيل األىدافت، إدارة لديها  كما عرفت أن إدارة

طابع عام من اإلدارة، يف حُت أن اإلدارة ىي جزء من اؼبثال إدارة اؼبوجودة يف 
اؼبكاتب، يف اؼبدارس، يف مهاد وغَتىا من اؼبؤسسات. يف حُت أن اإلدارة اؼبرتبطة 

س أو اؼبدارس التسجيل للقبول يف نظام اؼبؤسسات على سبيل اؼبثال يف اؼبدار 
الداخلية، لذلك ال عالقة اإلدارة فقط لتسجيل، ولكن أيضا يدير بريد إلكًتوين أو 
تقبل الرسالة من مؤسسة أخرى أو فرد، وإدارة وزبدم بشكل أساس، على النقيض 

 من إدارة ؽبا مفهومة واسعة.
إدارة ىي نظام التعاون مع  2978ويف كتاب مارنو، عند كاث وكان 

ونظام التعاون أو صبعية نتظيم االجتماعي ىو نظام الذي يتكون  تقسيم واضح،
من الناس الذين يتفاعلون مع بعضهم يف األنشطة اؼبنتظمة ويستند التفاعل على 

      25الدور الذي ديكن لكل عنصر مع نظام اعبمعية.
                                                 
04

 Muhammad Rohman, Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi terhadap kinerja menejemen 

kelas dan strategi pengajaran yang efektif, (Jakarta: PT Prestasi Pustakary, 7107), hlm. 7 
05

 Marno. Dkk. Manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam, (Bandung: PT Rafika Aditama. 

7113), hlm. 7. 
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وتتعلق من العمليات واألنشظة اليت تقوم هبا رئيس يف صنع تتم مفهوم 
ابألدوات االجتماعية كلها مرتبطة مع  ىذه اؼبؤسسات، وابلتاِف فإن مفهوم إدارة 

اإلدارة ال ديكن أن خيطط ؽبا أو الٍت أدُف هبا شخص واحد، بل ىو وقت طويل 
يف التخطيط لنظام ما ىو جيد ومفيد لالحتياجات مؤسسة، وإدارة االحتياجات 

اؼبؤسسة لن نتجح إذا َف يكن  التعاون يف تنظيم التخطيط، وما إُف ذالك، يف إذارة
 قائما على إدارة على اتفاق متبادل ألنو يؤدي إُف أىداف اؼبؤسسة.

وقد عرف بعض الكتاب أبهنا "النشاط اؼبوجو كبو التعاون اؼبثمر والتنسيق 
الفعال بُت اغبهود البشرية اؼبختلفة العاملة من أجل ربقيق ىدف معُت بدرجة 

اؼبالئمة واؼبؤسسات واحد مفاىيم إدارة ـبتلفة والظروف  26عالية من الكفاءة.
 أخرى، ؾبرد أن ىناك أوجو التشابو واالختالف يف الطريقة العملية لإلدارة.

وديكن يف تعرف اإلدارة أبهنا " عملية اجتماعية مستمرة تسمى إُف 
استثمار القوى البشرية واإلمكاانت اؼبادية من أجل ربقيق أىداف مرسومة بدرجة 

 ىذا التعريف ديكن لو العناصر التالية : 27الكفاءة ". عالية من
أن اإلدارة عملية تنضمن وظائف عدة ىي التخطيط والنتظيم والتوجية  .2

 والرقابة
أهنا اجتماعية فهي ال نتشأ من فراغ، بل تنشأ داخل ؾبموعة منتظمة من  .1

 األفراد وأتخذ يف اغبسبان مشاعرىم واحتياجتهم وتطلعاهتم.
 ست غاية فهي وسيلة نتشد ربقيق أىداف مرسومة.أهنا وسيلة ولي .3
 أهنا عملية مستمرة. .4
 أهنا تعتمد على استثمار القوى البشرية واإلمكاانت اؼبادية. .5
 أهنا تسعى إُف ربقيق األىداف بدراجة من الكفاءة. .6

                                                 
 5ه( ص :  2311، )الطبعة اػبامسة، الرايض، اإلدارة العامة. األسس والوظائفسعود وأخرون،   26
 28ه( ص: 2417، )الطبعة األوُف ، اإلدارة : النظرية والوظائفخالد سعد اعبضعي،  27
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 تعريف إدارة التعليم - ب

لو رجعنا إُف التاريخ لوجدان أن أصل كلمة إدارة تعود إُف العصر اليوانين 
" ومعناىا )اػبدمة( على أساس أن من يعمل يف اإلدارة يقوم  Serveأو اإلغريقي " 

غلى خدمة االخرين، وىذا ىو اؼبعٌت اللفظي ألصل الكلمة، ألن كلمة يدير " 
Administer مكونة من مقطعُت ابلالتيٍت مها " " :Ad  " و "Minister  دبعٌت "

خيدم االخرين وابؼبعٌت العلمي : تنظيم الشؤون الناس، والعناية أبمورىم لتحقيق 
 28أىداف معينة.

أما من الناحية االصطالحية، وقد يرجع السبب يف ذلك إُف حداثة علم 
 اإلدارة. ويتفاوت تعريفها تبعا ؼبا يلي: 

ىي: عملية ذبميع اؼبوارد  ( Managementتعريف اإلدارة دبعٌت )  ( أ
  واإلمكاانت النادرة.

( يشَت إُف أنشطة تطبيق  Serviceومفعوم اإلدارة دبعٌت اػبدمة )  ( ب
األىداف والقواعد بواسطة اؼبؤولُت وإعداد وتبويب للمعلومات ػبدمة 

 االخرين.
( فهم وظائف تتمثل يف األفراد  Systemأما مفهوم اإلدارة كنظام )  ( ت

 29واالالت واؼبواد اػبام إلنتاج منتج ػبدمة األفراد يف البيئة احمليطة.

كثَت من تعرفات اإلدارة ىناك الفرق بُت اػبرباء. ىناك من يقول أن 
اإلدارة ىي الفن، وىي اإلدارة ىي اؼبهنة، واإلدارة ىي العملية، واإلدارة ىي 

، وحندوكو   Manullangالعاَف. وىذه االختالفات قد شرحة منَت مرش، ومنلنج 
Handoko  وسسونتو ،Siswanto.يف كتاهبم ، 

                                                 
 9(، ص، 1779)عمان: دار الرواد،  اإلدارة العامة واإلدارة الًتبويةإبراىبم بن عبد العزيز الدعيلج،   28
 27، ص، اإلدارة العامة واإلدارة الًتبويةإبراىبم بن عبد العزيز الدعيلج،  29
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أن اإلدارة ىي العملية يف إرشاد ؾبموعة   Rueو روي   Terryقال اتري 
وابلتفصيل قد ينب اتري يف كتاب أساس اإلدارة  17الناس لتحقيق األىداف.

أن اإلدارة ىي عملية اليت تتكون من التخطيط، والتنظيم،  Herujitoغبروجتو 
حيمان  وأما تعريف اإلدارة لدى 12والتنفيذ، والرقابة لتحقيق األىداف اؼبرجوة.

Haiman   الذي اقتبسو منلنج تعٍت األنشطة ؾبموعة من الناس لتحقيق األغراض
  11اؼبرجوة.

و يف مرجع االخر، اإلدارة ىي أنشطة اليت تستهدف األىداف، يؤديها 
األفراد الذين يبذلون أحسن جهودىم من خالل األنشطة اليت مت تعيينها من 

كيف تثبت طريقتها وكيف تعملها، قبل. وىي تتعلق دبعرفة ما اليت ستعمل، و 
ويقيس فعاليتها من كل جهودىم. واإلدارة لديها ىدف ؿبددة وليست غَت 

(intanginle)اؼبلموسة  أعمال اإلدارة لتحقيق النتائج اؼبعينة اليت تصل إُف .
األىداف. تذكر إدارة غَت اؼبلموسة ألهنا غَت منظورة لكنها ليشعرىا، يعٍت كإنتاج 

 .13الكايف. ىناك ارتياح اػباص أن اؼبنتجيات وخدمة تكون أحسنالعمل 
وذكر يف كتاب اإلدارة التعليمية لدكتور دمحم منَت، أن اإلدارة ؾبموعة من 
عمليات اؼبتشابكات اليت تتكامل فيها بينها لتحقيق غرضا مشًتكا. لذلك لو 

بح ؾبموعة من قصران ىذا التعريف على ميدان التعليم فإن اإلدارة التعليمية تص
العمليات من العمليات اؼبتشابكة اليت تتكامل فيما بينها، سواء كانت من داخل 
اؼبنظمات التعليمية أو بينها وبُت تفسها لتحقق األىداف الًتبوية. واإلدارة 

 التعليمية هبذا اؼبعٌت يعٍت كإدارة ؼبادة أخرى وسيلة ليست غاية يف ذاهتا.
ارة من خالل العمليات التطبيقية اليت تسَت وديكن أيضا أن ينظر إُف اإلد

فيها اػبطوات. كبو كاػبطة األوُف يًتتب عليها حدود الوظائف لتحقق األىداف، 
                                                 
71

 G.R.Terry dan L.W.Rue, Dasar-dasar Manajemen, diterjemahkan oleh G.A.Ticoalu (Jakarta: 

Bumi Aksara,7113), hlm.0 
70

 Yayat M.Herujito, Dasar-dasar Manajement, (Jakarta: Grasindo, 7110), hlm. 3 
77

 M.Manullang, Dasar-dasar manajement (Yogyakarta, UGM Press, 7115), hlm. 3 
73

 George R Terry, Prinsip-prinsip Managemen, hlm. 4-01. 
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مث الثانية اختيار األفراد الذين يتولون الوظائف، والثالثة ىي ربديد األىداف 
ربكمها  والوظائف واختيار األفراد ينظمهم إطار العام من العالقات التنظيمية اليت

 وتوجهها وتنسق بينها.
قال إبراىيم ابفضل أن إدارة برامج التعليم ىو كل جهد يف ترتيب عملية 
التعليم إلجياد عملية التعليم فعالة وكفاءة. إدارة برامج التعليم يسمى أيضا إبدارة 
اؼبنهج والتعليم. يف األصل، أن ىذه اإلدارة ىي ترتيب لكل عملية التعليم إما من 

اؼبنهج األساسي أو يدعم اؼبناىج الدراسية على أساس ؿبدد من قبل وزارة  تصنيف
 .14الًتبية أو اؼبؤسسة اؼبعينة

من تعرقات السابقة فيمكن تعريف اإلدارة ابلعملية أو األنشطز ؾبموعة 
 من الناس لتحقيق األىداف من وسيلة التخطيط، والنتظيم، والتنفيذ، والرقابة.

 خطوات إدارة التعليم -ب
(، Gorton(، جورتون )Flippoثالث خرباء يف إدارة الًتبوي منها فلبو )

(. قال جورتون، أن اإلدارة من عملية غبل اؼبشكلة، Sergiovanniوسَتجيوفاين )
لذلك خطوات اإلدارة كخطوات غبل اؼبشكلة. قسم جورتون عن خطوات اإلدارة  

 :15كما يلي
 ( التنسيق7 تعريف اؼبشكلة (2
 اؼبأمور (8 ربديد اؼبشكلة (1
 ( اعبمع9 ربديد األىداف (3
 ( االتصال27 عمل القرر (4
 ( التعاون22  التخطيط (5

                                                 
74

 Ibrahim Bafadal, Managemen Pendidikan Taman Kanak-kanak, (Jakarta: Bumi Aksara, 7116), 

hlm. 00. 
75

 Ibrahim Bafadal, Managemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju 

Desentralisasi, hlm. 41. 
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 ( التقييم21 التنظيم (6

أما من سَتجيوفان أن خطوات اإلدارة تتكون من التخطيط، التنظيم، 
القيادة، واؼبراقبة. لكن إذا نناقش دبناقشة دقيقة، أن يف الواقع من خطواتُت من 

مناسبا. ولوكان ذكر سَتجيوفاين أن خطوات اإلدارة إال جورتون وسَتجيوفاين 
ألربعة فقط، لكنها مناسبا إبثنا عشرة خطوات من جورتون. اؼبقارن بينهما 

 سوف ننظر كما يف جدول التاِف:
 (: ادلقارنة خطوات اإلدارة من سًنجيوفاين و جورتونٔ.ٔجدول رقم )

 اؼبسودة من جورتون اؼبسودة من سَتجيوفاين

 التخطيط

 تعريف اؼبشكلة
 ربديد اؼبشكلة
 ربديد األىداف

 عمل القرر
 التخطيط

 التنظيم التنظيم

 القيادة

 التنسيق
 اؼبأمور
 اعبمع

 االتصال
 التعاون

 التقييم اؼبراقبة
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لذلك من اثنتا عشرة خطوات من جورتون، نستطيع أن نلخص نتكون 
والتقييم. وذلك من وظيفة األساسية أربع خطوات، التخطيط، التنظيم، التنفيذ، 

 .16من اإلدارة، يعٍت وجب يف إدارية
ومن جورج تَتي يري أن وظيفة اإلدارة تتكون من التخطيط، التنظيم، 
التنفيذ، والرقابة. قباح أي وظيفة يعتمد على إدارهتا. واؼبهمة تكون انجحة إذا  

حد ذاهتا  كانت اإلدارة تقام يشكل صحيح وحسن الًتتيب، واليت ىي يف
لتنفيذ اإلدارة العملية اؼبعينة يف وظيفة ذات الصلة. القصد منو ىو األنشطة من 

 بداية مراحل العمل حىت هناية ربققها.
 وظائف إدارة كما ذكرىا اػبرباء عموما تتكون من أربعة وظائف فبا يلي:

 التخطيط - أ

ىو األنشطة اؼبعينة اليت عملت قبل التنفيذ يف وقت  التخطيط
معُت لنيل األىداف اؼبطلوبة. رأى بينتورو جوكروأمينوتو أن التخطيط ىو 
عملية الستعداد األنشطة اؼبنظمة ليعملو لتحقيق األىداف اؼبعينة. 
التخطيط عند ىندوكو تتكون من اختيار أو تقرير األىداف اؼبؤسسة، 

، الطرق، لتحقيقي األىداف اؼبطلوبة. وقصد سَتز تقرير اإلسًتاتيجي
ابلتخطيط ىنا غَت اؼبعٌت االقتصادي اؼبعروف وإمنا يعٍت بو التهيؤ أو 
االستعداد الزباد القرار. فالشخص قبل أن يتخذ قرارا يف مشكلة ما يفكر 
عادة يف األمر وإال كان قراره عشوائيا. وىذه االستعداد أو التهيؤ السابق 

 .صعوبتو وأمهيتو حسب تعقد اؼبواقف أو اؼبشكلة خيتلف يف
من التعاريف السابقة، للخص أن التخطيط ىو األنشطة اليت 
ستعمل يف اؼبستقبل لتحقيق األىداف. وعناصر التخطيط ىي، األنشطة 
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اؼبقرر قبلها، فيو العملية، اؽبدف اليت ستحقيقها، وفيما يتعلق ابؼبستقبل 
 يف وقت معُت.

ىو عملية ذكية للتنبؤ دبعرفة اؼبستقبال. وعند لذلك التخططيط 
التخطيط جيب دراسة البيئة التنظيمية الداخلية واػبارجية احمليط هبدف 
التعريف على اؼبتغَتات اؼبؤثرات هبا، حيث يتطلب ذلك دراسة اعبانب 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، كما جيب دراسة اؼبشاريع اؼبنافسة 

 ت اليت قد ربدث يف البيئة عامة.والتنبؤ ابؼبستجدا
 التنظيم - ب

وىو العمل اؼبشًتك الذي يتم عن وعي وادراك وذلك بًتتيب 
األنشطة اإلدارية داخل اؼبؤسسة ومعرفة عمل كل وحدة إدارية وذلك 
لتحقيق أىداف اؼبنظمة. والعمل اؼبشًتك داخل البيئة التنظيمية من حيث 

ألفراد القادرين والراغبُت يف العمل توزيع األنشطة وكذلك األدوارو اختيار ا
حيث يتضمن ذلك ضرورة العمل على إجياد قوة العمل الفعالة إصافة إُف 

 اؼبواصفات اؼبطلوبة لكل وظيفة. 
 التنفيذ - ج

التنفيذ ىو من عملية اؼبدير ليبدأ واستمرار األانشط احملددة من 
التنفيذ عملية التخطيط والتنظيم لكي ينال األىداف اؼبرجوة. عملية 

تتكون من تثبيت واالرتياح للمجتمع من موظفو، وأزعلو، وآخره. رأى 
آخرون بالصطالح الدوافع ليس التنفيذ، ىم يفهمون أن اإلصطالحُت 

 متساويُت.
 الرقابة     -د
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وىي ضرورية واضحة يف العملية اإلدارية. فاؼبرء ال يستطيع أن 
اؼبنشطة لو، أو العوامل يوجو العمل بدون أن يكون متحكما يف القوي 

األخرى اؼبرتبطة بو. و يف اؼبرجع االخر ان الرقاب ىي متابعة األعمال أوال 
أبول للتعريف على مدى مطابقتها للخطة اؼبوضوعة والعمل على تصحيح 
االكبرافات إن وجدت. وغالبا ما تتبع اإلدارات ما يعرف ابلرقابة السابقة 

 17يم.والرقابة االحقة، يقوم هبا النتظ
وشرح أيضا أكوس وسبووا أن وظيقة من إدارة إذا نطبيقها يف 

 عملية التعليم ىي: 
(، يف عملية التعليم ىي خطة اؼبعلم قبل  Planingالتخطيط )  (2

عمليتو يف الفصل. ترتب اػّبطة يف قرار الدراسية، وخطّة الدراسية ) 
RPP  لكل اػبطة على األقل تكون من أىداف التعليم، ربديد .)

 ؼبؤشرات، وإسًتاتيجية اؼبستخدمة لنيل األىداف.ا
(، يعٍت وجب للمعلم لتنظيم مصادر  Organizingوظيفة التنظي )  (1

 التعليم. كما تنظيم وجود الوسائل التعليمية يف يئة الطالب.
(، ولتنفيذ عملية التعليم فعالية، وكبتاج  doبعد زبطيط ىي تنفيذ )  (3

لكفاءة اؼبعلم يف اؼبقدمة واالختتام عملية التعليم، يف ترتيبب أو 
 تنظيم الفصل، يف اشراح التعليم وغَتىا.

مث بعد تنفيذ عملية التعليم كبتاج لتقوًن، لتعريف مدى فعالية  (4
 التخطيط يف تنفيذه ولنيل األىداف. وديكن تنفيذ التقوًن حُت

                                                 
 28-24 ،ص ،(1778عمان : الرواد،  ،) اإلدارة العامة واإلدارة الًتبيةابراىيم عبد العزيز الديلج،   17
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عملية التعليم كبتاج لتقوًن، لتعريف مدى فعالية التخطيط يف تنفيذة 
 .18ولنيل األىداف. وديكن تنفيذ التقوًن حُت عملية التعليم

وتكون مسؤولية لكل اؼبعلم رسم خطة أنشطة التعليم للمادة 
 الدراسية وذلك لكي يستطيعوا الطالب ابأليت: 

 زايدة إرادهتم يف صبع اؼبعلومات (أ 
 ار يف قباح التعليم الذي يناسب األىداف اؼبطلوباالستمر  (ب 
 يعرف تطور العلم ابستطاعة الطالب أن يبحثوا اؼبصادر اؼبعلومات (ج 
 تنظيم اؼبعلومات إُف معرفة (د 
 استخدام اؼبعلومات غبل اؼبشكلة (ه 
 تواصل اؼبعرفة مع االخرين (و 
 تطوير التعليم اؼبستقل واجملموعة ابلنسبة معقولة (ز 

 لرفع جودة أنشطة التعليم ؼبادة التعليم ىي :أما مسؤولية اؼبعلم 
 تطوير أساليب التدريس اغبديثة - أ

 استخدام طرق التعليم اؼبتنوعة ومناسبة ؽبدف التعليم اؼبطلوب - ب
 استخدام الوسائل فعالية وكفائية - ج
اؼبيل إُف اؼبنهج الدراسية، وقدرة الطالب، واػبربات التعليم من  - د

الطالب وقدراهتم فهم  قبل، واالحتياجات اؼبتنوعة وخاصة من
 الدرس
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تنوع طرق التعليم خبطر اؼبنهج أو دمج اؼبنهج، تنمية البحوث  - ه
 . 19وتطبيقها

وأما جةدة التقوًن، ؼبعرفة أن عملية التقوًن تراقب أىداف الفردية 
 واؼبؤسسة، فالبد أن دير التقوًن بثالثة اؼبراحل االيت:

على معرفتهم عن االستعجال : يعٍت عملية التقييم كفاءة الطالب  -2
الدرس. النموذج من ىذا التقوًن ىي غَت رظبي، ويعمل اؼبعلم 

 نفسو أو اجملتمع.
قصر الزمان : عملية ىذا التقوًن حيتاج إُف طرق معُت الذي  -1

يضمن أن الطالب سوف انجح يف عملية التعليم. أىداف من 
ىذا التقوديهو لتصحيح األشياء الذي َف ينجح. التقوًن بزمن قصَت 

 كن استخدامو كالطريقة ؼبراقبة اعبودة على  األخطاء واؼبشكلة.دي
طول الزمان : يعٍت التقوًن على تقدم يف قباح األىداف اؼبطلوبة.  -3

 .37وتعمل ىذا التقوًن من قيادة اؼبؤسسة ككلو

 خصائص إدارة التعليم   -ه
ىناك عدة عناصر مشًتكة بُت ميدان اإلدارة التعليمية، اللغة 

مثال، وميادين اإلدارة األخرى مثل اإلدارة العامة وغدارة األعمال العربية 
فقد ثبت أن ىناك عناصر ومفاىيم ديكن  وإدارة الصناعة وغَتىا.

تطبيقها بصفة على كل ميادين إلدارة. ومع ىذا فإن اإلدارة التعليمية ؽبا 
 بعض خصائصها اؼبتميزة اليت سبيز هبا األغراض والوظيفة.
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 إلدارة التعليمية ىي:عناصر فبيزة ل
 (  Cruecialityضرورهتا اؼبلحة )  -2

فاػبدمات اؼبتوقعة من اؼبؤسسات التعليمية واػبدمات 
الفروض أن تقدمها ىذه اؼبؤسسات وارتباط اػبدمات ابؼبنزل 
وامال االابء وتطلعاهتم ابلنسبة ألبنائهم واغباجة إُف مواطن صاٌف 

 اجملتمع وتقدمة. تكون كلها ضرورية ملحة ابلنسبة لرفاىية
 ( Public Vicibilityاؼبنظور اعبماىَتي )  -1

ونعٍت أمهية النسبة العامة للًتبية ابالنسبة للميادين األخرى. 
فبصفة عامة قبد أن ما كبدث يف مصنع النتاج الصلب مثال ييعد  
كثَتا من حيث اؼبنظور اعبماىَتى عما حيدث يف اؼبدرسة. فمما 

ىَت دبوضع الًتبية يرجع التصالو أبعلى ال شك فيو أن اىتمام اعبما
ما ديلكو اجملتمع: األبناء وىذا الوجود اؼبتميز للمدرسة والًتبية لو 
ااثره اؼبًتتبة على اإلدارة التعليمية. وإُف جانب ىذه تتعامل اإلدارة 
التعليمية مع كثَت من األجهزة اإلجتماعية األخرى، وتطلب 

 ون يف القيام برسالتها. تفهمها وتعاوهنا لكي تقدم ؽبا الع
 ( Complexity of Fungtionsتعقد الوظائف والفعاليات )  -3

زبلف اؼبتظمات فيما بينها من حيث درجة الفينية 
والتعقد. ومع عدم التقليل من التعقيد يف اؼبؤسسسات واؼبنظمات 
االنتاجية فإن الواضح أن عملية التدريس والتعليم تتضمن 

ارة أو تشغيل الة ميكانية أو يدوية مثال. تعقيدايفوق ما تتضمنو إد
وإحدى ظبات اإلدارة التعليمية أهنا تتضمن مستوى فنيا ودرجة 
من نعقد العلميات نفوق اؼبتوسط أو العدل. وىذا التعقد يؤدى 
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إُف كثَت من اؼبشاكل التنظيمية والتنسيقية. وإُف جانب ىذا فإن 
تعليمية يف موقف حرج. التعقد يف القيم اإلجتماعية جيعل اإلدارة ال
 وكذلك تعقد الثقافات واإليددولوجيات.

 (Intimacy Of Necessary Relationshipألفة العالقات الضرورية ) -4
ىناك أيضا قبد أن مستوى الفٍت وألفة العمليات التعليمية 
وما تتضمنو من احتكاكات مباشرة بُت األفراد يف داخل اؼبدرسة 

فهناك العالقات بيم  –سبثيل جانبا آخر فبيزا لإلدارة التعليمية 
اؼبدرسُت واؼبعلمُت وبُت التالميذ بعضهم بعضا وبُت اؼبدرسُت 

ابء وبُت ىؤآلء واآلبناء وبُت اؼبديرين بعضهم بعضا وبُت ىؤآلء واآل
واؼبدرسُت وىكذا. وىي العالقات تتضمن تفاعال معقدا حيدث 
يوميا. وجيب أن يسود اإلحًتام ىذه العالقات وجيب أيضا أن 
يكون ىناك تتميز بُت ؾبال اؼبدرسة وؾبال اؼبتزل وبُت اؼبدرسة 

 واجملتمع.
 (Professionalised Staffالتأىيل الفٍت واؼبهٍت للعاملُت ) -5

تتساوى اؼبنظمات التعليمية مع غَتىا من اؼبنظمات يف 
اؼبيادين األخرى. من حيث ضرورة وجود ىيئة من اؼبوظفُت 
اؼبؤىلُت أتىيال فنيا فاؼبعلمون يشًتط فيهم توافر حصوؽبم على 

 شهادات ومؤىالت معينة مع تدريب وإعداد مهٌت معُت.
 (Approisal Difficuliesمشكلة القياس والتقييم ) -6

ومن مفهوم أن مشكالت التقوًن غلى اؼبستوى الفٍت يف 
اؼبؤسسات التعليمية ىي أكثر صعوبة وتعقيدا من معظم اؼبواقف 
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اإلدارية األخرى. فكيف قياس التغَت يف السلوك بطريقة مناسبة؟ 
وكيف ديك قياس التغيَت يف السلوك اؼبعريف أو اؼبهارات أو 

ا ىو اؼبيزان أو اؼبعيار النهائي لنجاح اإلذباىات وغَتىا؟ وم
اؼبؤسسة الًتبية؟ وابلطبع ىناك اجاابت جيدة وشاملة ؼبثل ىذه 
األسئلة لكنها أكثر تعقيدا وصعوبة يف تنفيذىا إذاما قورنت 
حبساب عائد النتاج الصلب مثال. وىناك قوي معلمة يف اجملتمع 

ل أتثَت اؼبتزل ؽبا أتثَتىا شخصية التلميذ. فهناك على سبيل اؼبثا
واؼبؤسسات الدينية واجملمع ككل دبؤثراتو الثقافية واغبضارية فبا 
جيعل عملية صعبة، األمر الذي جيعل أيضا لإلدارة التعليمية طابعا 

 فبيزة.
 (Quality Controlالتحكم النوعي ) -7

فإدارة معظم اؼبؤسسات تعٍت ابلضوابط اؼبختلفة للتحكم 
ية، مثل نوعية اؼبواد اػبام ونوعية يف النواحي النوعية أو الكيف

االنتاج ونوعية "التشطيب" وغَتىا. وىناك معدالت اثبتة ومعروفة 
للتحقق أو التأكد من نوعية ىذه األنشاء حبيث يرفض ماال يوفق 
منها اؼبستوى اؼبطلوب. وعلى نقيض ذلك قبد أن اؼبدرسة قلما 

مثال أصبحت  ربظي دبا تقولو يف ىذا الصدد. فاؼبدرسة اإلبتدائية
عامة صباىَتية ليجمع األطفال، وكذلك اؼبدرسة الثانوية يف كثَت 
من الدوال، وىناك فًتة لإللزام اليت جيب أن يقضيها كل تلميذ يف 
اؼبدرسة بصرف النظر عن مدى ما ديكن أن يستفيده تربواي يف 

 .32ىذه الفًتة
 

                                                 
 18-12دمحم منَت مرسي، اؼبرجع السابق،   32
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 تعليم اللغة العربيةادلبحث الثانٍن : 
 العربيةمفهوم اللغة  - أ

تعريف ابن جٍت "ابب القول على اللغة وما ىي: أما حدىا فإهنا أصوات 
 31.يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم"

ويقول تراجر : اللغة نطام من الرموز اؼبتعارف عليها، وىي رموز صوتية 
يتفاعل بواسطتها أفراد اجملتمع يف ضوء ثقافتهم الكلية. يف ىذه التعريف تتضح 

مها االتصال والتفاعل أو التواصل، ليس فقط بُت متحدثي ىذه للغة وظيفتان : 
اللغة يف إطار ثقافتهم، بل أيضا بُت ىؤالء اؼبتحدثُت ابللغة وبُت االخرين الذين 

 33يتعلمون ىذه اللغة.
إذن مفهوم اللغة أبهنا: نطام، صويت، رمزي، دالِف، تستخدمو اعبماعة يف 

 أو التفاعل يف ضوء ثقافتها الكلية.التفكَت والتعبَت واالتصال والتواصلي 
 

 تعليم اللغة العربية - ب

قبل تتحدث عن مفهوم التعليم والتعلم أحسن بنا أن تتحدث عن اؼبنهج 
التعليمي أوال، ألن اؼبنهج والتعليمي أدات من أدوات التخطيط والنتظيم عن 

 34الكفاايت اليت قد وحدت وطرق ربصيلها مطابقا مع الظروف والقدرة.
 ادلنهج التعليميمفهوم  -ٔ

                                                 
 .9(، ص. 2973، )الكويت: وكالة اؼبطبوعة، اللغة العربيةعلم ؿبمود فهمي حجازي،   31
، الطبعة مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغاات أخرىعلي أضبد مدكور، رشدي أضبد طعيمة، وإمان أضبد ىريري، اؼبرجع يف   33

.47م(، ص. 1727األوُف، )القاىرة: دار الفكر العريب، 
34

 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan pembelajaran,(Jakarta: Bumi Aksara, 7105), 

hlm. 064 
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معناىا  curureمعناىا الراكد و  curirاؼبنهج يف اللغة اليوانن من كلمة 
ومفهوم اؼبنهج ىو منظومة من اغبقائق واػبربات واؼبهارات  35اؼبضمار.

واألنشطة اؼبعرفية، والنفسية، واالجتماعية، واللغوية، تقدمها مؤسسة تربوية إُف 
 36اؼبتعلمُت فيها بقصد تنميتهم تنمية شاملة، وربقيق األىداف اؼبنشودة فيهم.

 يؤكد ىذا التعريف على مايلي:
و "منظومة" أي أنو كل مكون من أجزاء، كل أوال : أن اؼبنهج "نظام" أ

 جزء فيو يؤثر يف كل جزء اخر ويتأثر بو، وكل جزء يؤثر يف الكل ويتأثر بو.
اثنيا : أن ؿبور ىذا النطام ىو األسس اليت يقوم عليها ىذا النطام، 
وىي األسس اؼبعريفية، اؼبتصلة بطبيعة اؼبعرفة منصادرىا يف ىذا النطام، 

اؼبتصلة ابلطبيعة اإلنسانية، وطبيعة اؼبتعلم، ومراحل منوه واألسس النفسية 
ومتطلباهتا، واألسس االجتماعية اؼبتصلة بطبيعة اجملتمع وثقافتو وحاجتو 
ومطالب منوه وتطوره، واألسس اللغوية اؼبتصلة بطبيعة اللغة وطبيعة عملية 

 االتصال اللغوي.
اف اؼبنهج اثلثا : أن ىذه األسس ىي اليت تساعد يف ربديد أىد

واحتياجات اؼبتعلمُت، ويف ربديد ؿبتوايت اؼبنهج من اغبقائق واؼبعارف 
واػبربات واؼبهارات وتنظيمها، ويف ربديد طرائق وأساليب التدريس، وربديد 

 طرائق وأساليب التقوًن والتطوير.
ىو عملية منظومة متفاعلة، وليس  -بصفة عامة–رابعا : أن اؼبهج 
ت طرفية ؿبدودة، لذلك فتطوير اؼبنهج عملية عملية خطية ذات هنااي

 37مستمرة.
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 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan pembelajaran, hlm. 77 
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 مفهوم تعليم اللغة العربية  -ٕ

التعليم ىو ؾبموع األساليب اليت يتم بواسطتها نتظيم عناصر البيئة 
احمليطة ابؼبتعلم بكل ما تتسع لو كلمة البيئة من معان من أجل إكسابو خربات 

اػبربة. التعليم يف ضوء ىذا اؼبفهوم أكثر تربوية معينة، وإعانتو على إعادة بناء 
ؾبرد توصيل اؼبعلومات إُف ذىن الطالب. فكلمة توصيل تعٍت نشاطا من طرف 

 واحد ىو اؼبعلم غالبا.
( لعملية التعليم. يقول برونر " لنعلم إنساان يف Brunerوتصور برونر )

لنتائج، بل مادة أو علم معُت فإن اؼبسألة ال تكون يف أن قبعلو ديأل عقلو اب
نعلمو أن يشارك يف العملية اليت ذبعل يف اإلمكان ترسيخ اؼبعرفة أو بناءىا. إننا 
ندرس مادة ال لكي ننتج صغَتة حية عن اؼبوضوع، بل لنجعل التلميذ يفكر 
رايضيا لنفسو ولينظر يف اؼبسائل كما يصنع اؼبؤرخ، وليشارك يف عملية ربصيل 

 انذبا ". اؼبعرفة. إن اؼبعرفة عملية وليست
ىذا من حيث مفهوم التعليم والتعلم بشكل عام. أما مفهوم تعليم 
وتعلم اللغة الثانية بشكل خاص يعٍت : نشاط مقصود يقوم بو فرد ما ؼبساعدة 
فرد أخر على اتصال بنظام من الرموز اللغوية. أي بعبارة أخرى إقدار الطالب 

 38على التواصل بلغة غَت لغتو األوُف.
( تنمية 2اللغة العربية نشاط متكامل يستهدف ثالثة أشياء : )وتعليم 

( 1قدرات الطالب العقلية واستثمار ما لديهم من طاقات التفكَت واإلبداء. )
( 3تنمية مشاعر الطالب واذباىاهتم اإلجيابية كبو اللغة العربية وثقافتها. )

دبثل ما تشًتك  اكتساب الطالب مهارات لغوية معينة يشًتك فيها األداء اغبركي
 العمليات العقلية والوجدانية األخرى.

                                                 
، ص. للناطقُت بلغات أخرىمناىج تعليم اللغة العربية علي أضبد مدكور، رشدي أضبد طعيمة، وإمان أضبد ىريري، اؼبرجع يف   38
67. 
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 أهداف تعليم اللغة العربية - ت

اؽبدف التعليمي ىو وصف للسلوك اؼبتوقع من اؼبتعلم نتيجة ال حتكاكو 
ببعض اغبقائق واؼبعايَت والقيم اإلؽبية الثابتة واػبربات الًتبوية اؼبتغَتة وتفاعلو معها. 

يف اجملال الًتبوي نقصد ابؽبدف الوصف اؼبوضوعي ويقصد ابؽبدف لغة : الغاية، و 
الدقيق ألشكال التغَت اؼبطلوب إحداثها يف سلوك الطالب بعد مروره خبربة تعليمية 

 39معينة.
" اؽبدف قائال: "إن اؽبدف ىو إيصال ما نقصد Magerيعرف ميجر "

سيكون إليو، وذلك بصياغة تصف التغَت اؼبطلوب لدى اؼبتعلم صياغة تبُت مالذي 
عليو اؼبتعلم حُت يكون قد أمت بنجاح عملية التعليم. إنو وصف لنمط السلوك أو 

 47األداء الذي نريد أن يقدر اؼبتعلم على بيانو".
 وأىداف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا يف ثالثة أىداف رئيسية ىي:

طقون هبذه اللغة أن ديارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ديارسها هبا النا -2
أو بصورة تقرب من ذلك. ويف دوء اؼبهارات اللغوية األربع ديكن القول أبن 
تعليم العربية كلغة اثنية يستهدف : )أ( نتمية قدرة الطالب على فهم اللغة 
العربية عندما يستمعون إليها. )ب( تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح 

حديثا معَتا يف اؼبعٌت، سليما يف األداء.  للغة والتحدث مع الناطقُت ابلعربية
)ت( تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتاابت العربية بدقة وفهم. )ث( تنمية 

 قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة.

                                                 
، اعبزء األول، )مكة اؼبكرة: جامعة أم القرى(، ص. تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىرشدي اضبد طيمة، اؼبرجع يف   39

275. 

 .257(، ص. 2971، )القاىرة: دار النهصة العربية، مهارة التدريسجابر عبد اغبميد جابر وأخرون:   47
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أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية ومادييزىا عن غَتىا من اللغات من  -1
 اكيب واؼبفاىيم.حيث األصوات واؼبفردات والًت 

أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب.  -3
 42والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معو.

 
 مداخل تعليم اللغة العربية - ث

 ادلدخل اإلنساين -ٔ

اإلىتمام ابلدارس كإنسان وليس ؾبرد ألة تتلقى مثَتات معينة لتصدر 
استجاابت الخرى، ديثل اذباىا حديثا بُت بعض خرباء تعليم اللغات األجنبية، 
وتعليم ىذه اللغات، كما ىي معرفة يستهدف توثيق الصالت بُت الناس من 

للطالب من ـبتلف الثقافات، ولعل أول خطوة لتحقيق ذلك ىي إاتحة الفرصة 
الثقافات اؼبختلفة ليتحدثوا عن أنفسهم، ويعربا عن مشاعرىم، ويتبادل كل منهم 
مع االخرين ما عنده. ىذه العملية الوجدانية فيها إشباع غباجة الطالب للتعبَت 
عن الذات. وىذا القدر من اؼبشاركة ديكن أن يتحقق من خالل ثالثة أساليب، 

 ىي:  
طالب على فبارسة اللغة العربية يف مواقف  الشرح والتوضيح وتدريب ال ( أ

 ـبتلفة. 
سبشيل الدور لتدريب الطالب أيضا على استجابة يف مواقف زبتلف فيها  ( ب

 درجة اؼبشاركة الوجدانية ونوعها )حب، كره، غضب، طلب، .. اٍف(. 

                                                 
. ص. مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعلي اضبد مدكور، رشدي أضبد طعيمة، وأمان أضبد ىريري، اؼبرجع يف   42
69. 
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  41قيام اؼبعلم ابلنمذجة أي تقدم النموذج الذي ديكن للطالب أن حيتذية. ( ت
 ادلدخل التقين -ٕ

صد بذلك اإلعتماد على الوسائل التعليمية، والتقنيات الًتبوية يف تعليم يق
اللغة. وؽبذه الوسائل والتقنيات كما نعلم دور كبَت يف توصيل اػبربة، وربويلها من 

 خربة ؾبردة ؿبسوسة.

ويستهدف اؼبدخل التقٍت توفَت سياق يوضح معاين الكلمات والًتاكيب 
ك عن طريق استعمال الصور واػبرائط والرسومات واؼبفاىيم الثقافة اعبديدة وذل

والنماذج اغبية، والبطاقات، وغَتىا فبا يساعد على تعريف الدارسُت بدالالت 
 الكلمات األجنبية.

ويتسع ؾبال ىذا اؼبدخل ليشمل ـبتلف وسائل االتصال من كاسيت إُف 
توسعت بعض فيديو إُف معامل لغات إُف راديو، إُف شرائح، إُف حاسوب. ولقد 

برامج تعليم اللغات الثانية يف استخدام التقنيات الًتبوية لتقدًن النماذج اللغوية 
  43الصحيحة والتدريب عليها.

 ادلدخل التحليلي وغًن التحليلي -ٖ

ويستند إُف  formalاؼبدخل التحليلي فيسمى أيضا ابؼبدخل الشكلي 
. كما يعكس اذباىات sociolinguisticsؾبموعة اعتبارات لغوية ولغوية اجتماعية 
وربليل أشكال اػبطاب  need anlysisاؼبدرسية األدبية حول ربليل اغباجات 

 ونظرية اإلتصال الشفهي. discourse analysisوالنظم 

                                                 
 .225، ص: تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة وأساليبرشدي أضبد طعيمة،   41

 .226، ص: يبتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة وأسالرشدي أضبد طعيمة،   43
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ىذا يف الوقت الذي يسمى فيو اؼبدخل غَت التحليل ابإلتصال أيضا. 
وينطلق من ؾبموعة اعتبارات تربوية ونفسية وليس من  externalومدخل اػبربة 

 44ؾبموعة االعتبارات اللغوية دبثل ما قبد يف اؼبدخل التحليلي.
 ادلدخل االتصايل -ٗ

ومن مظاىر اػبربة يف ىذا اؼبدخل توظيف ؾبموعة من اؼبفاىيم اعبديدة 
اَف حول اللغة وكذلك حول سيكولوجيا تعلمها، توظيفا جيدا ما كان من ربديد مع

 اؼبدخل االتصاِف.
من حيث اؼبفاىيم اللغوية: ينطلق ىذا اؼبدخل من تصور ؽبذف تعليم 
اللغات كان ىاديز قد صاغت يف مصطلح ىو: الكلمة االتصالية ليقابل بو نظرية 
الكفاية اللغوية اليت صاغها تشومسكي. ولئن كانت الكفاية اللغوية تعٍت القدرة 

كامنة عنده. واليت سبكنو من السيطرة على مفاىيم اللغة اجملردة اليت ديلكها الفرد وال
ومعرفتو بنظامها، فإن الكفاية االتصالية عند ىاميز تعٍت قدرة الفرد على استعمال 
اللغة يف مواقف اجتماعية ـبتلفة. والفرد الذي لديو ىذه الكفاية يستطيع بال شك 

 45اط لغوية معينة.التمييز بُت اؼبواقف اؼبختلفة اليت تتطالب كل منها أمن
 ادلدخل التكاملي -٘

اؼبدخل ىو ؾبموعة من االقًتاضات اؼبتعلق بعضها بعضا وتعاًف طبيعة 
تعليم اللغة وتعليمها. والطريقة ىي اػبطة العامة لعرض اؼبادة اللغوية بصورة 
منظمة، وبشكل ال يناقص فيو جزء من اػبطة أي جزء اخر، ويكون ذلك كلو 

. أما األسلوب فهو تطبيقي وىو ما حيدث فعال يف على اؼبدخل الذي زبتاره
 46حجرة الدراسة.

                                                 
 .227، ص: تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة وأساليبرشدي أضبد طعيمة،   44
 .229، ص: تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة وأساليبرشدي أضبد طعيمة،   45
 .19م، ص 2997-ه2427، )دار عاَف الكتب الرايض(، مداىب وطرائق يف تدريس اللغاتجاك رنثاردرز وثيودور روجز،   46
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والتكامل ىو صبها مع بعضها البعض، وتتعاون يف الوصول إُف غرض 
وىو ربقيق الكلية والكمال والوحدة، عملية ربدث يف اؼبتعلم، تعٍت أن  47واحد.

يتعلمو يصبح جزءا من شخصيتو، ديتزج دبا لديو من فهم وقدرات واذباىات، 
ليكون ما تعلمو مفيدا وذا معٌت عنده، يًتجم يف سلوكو مباشرة، ويتفاعل مع 

 خربات أخرى لديو.
 

 طرق تعليم اللغة العربية - ج

" دبفهومها الواسع تعٍت منظومة من Teaching Methodتدريس "طريقة ال
األساليب اليت يتم بواسطتها اإلسهام يف تنظيم احملال اػبارجي والداخلي للمتعلم من 
أجل ربقيق أىداف تربوية معينة. إهنا وفق ىذا التعريف أكثر من ؾبرد وسيلة 

واحد وىو غالبا اؼبعلم لتوصيل اؼبعرفة. ذلك أن كلمة توصيل تعٍت نشاطا من طرف 
فبا يفرض يف معظم األحيان سلبية اؼبتعلم، فضال عن قصر أىداف الًتبية يف تلقُت 

    48معلومات ومعارف فبا خيالف اؼبفهوم الواسع والشامل للًتبية.
 

 طريقة النحو والرتمجة: -ٔ

لقد كان اؼبدخل يف تدريسها ىو شرح قواعدىا واالنطالق من ىذه 
مهارات اللغة األخرى اػباصة ابلقراءة والًتصبة. مث صار تدريس  القواعد إُف تعليم

النحو غاية يف ذاتو. حيث نظر إليو على أنو وسيلة لنتمية ملكات العقل وطريقة 
 التفكَت.

 أىم مالمح طريقة النحو والًتصبة يف تعليم اللغة العربية:إجراءات الطريقة:  ( أ
                                                 

 .542م، ص 2994مصر (  –اؼبعجم الوجيز، )ؾبمع اللغة العربية   47
، ص: اؼبرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعلي أضبد مدكور، رشدي أضبد طعيمة، وإمان أضبد ىريري،   48

161. 
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غة اثنية ىو سبكُت غَت إن أىداف الرئيسي من تعليم اللغة العربية كل (2
الناطقُت ابلعربية من االتصال دبصادرىا الثقافة العربية وقراءة كتابتها وفهم 

 نصوصها. 
 إن اإلؼبان بقواعد اللغة العربية شرط أساسي ؼبمارستها. (1
ينبغي أن يساعد الطالب على الكتابة ابلعربية من خالل التدريب على  (3

 عربية.الًتصبة من لغتو األوُف إُف اللغة ال
يتم تزويد الطالب بعدد كبَت من مفردات اللغة العربية وإمناء العربية ثروتو  (4

 فيها كلما تقدم يف برانمج تعليم اللغة العربية كلغة اثنية.
إن تذوق العريب اؼبكتوب واالستماع بو ىدف أساسي من أىداف تعليم 

 49العربية. والوسيلة الوحيدة لذلك ىي الًتصبة من لغة إُف أخرى.
 الطريقة ادلباشرة -ٕ

ظهرت ىذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو والًتصبة اليت كانت تعامل 
 2857اللغات كما لو كانت كائنات ميتة. ولقد ظهرت دعوات كثَتة منذ سنة 

تنادي جيعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالية، وطلبت ىذه الدعوة 
 األجنبية.بتغَتات جذرية يف طرق تعليم اللغات 

 تستند ىذه الطريقة إُف عدد من اؼبنطلقات من أمهها:منطلقات الطريقة:  ( أ
أن الطريقة اليت يتم هبا تعليم اللغة الثانية تتماثل مع الطريقة اليت تعلم الفرد  (ٔ

 هبا لغة األم.
 يستند تعليم اللغات إُف تنائج دراسات علماء النفس الًتابطيُت. (ٕ

                                                 
 .217رشدي أضبد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة وأساليب، ص:   49
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ينبغي تدريس اللغة أصواات وصبال يف إطار يف دوء اؼبنطلقُت السابقُت  (ٖ
موقف طبيعي ترتبط بو ىذه األصوات واعبمل دبدلوالهتا سواء عن طريق 
ذبسيد الفعل من اؼبعلم أو لعب الدور عن طريق إحضار عينة من األشياء 

 اليت تدل عليها الكلمات.
 إجراائت الطريقة: ( ب

قدرة الدارس على  أن اؽبدف األساسي الذي تنشده ىذه الطريقة ىو نتمية (ٔ
 أن يفكر ابللغة العربية وليس بلغة األوُف.

 ينبغي تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذاهتا دون أية لغة وسيطة. (ٕ
اغبوار بُت األفراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يف اجملتمع  (ٖ

 اإلنساين.
اثنية ؼبوافق يستمع  يعًتض الدراس يف البداايت األوُف لتعلم العربية كلغة (ٗ

 فيها إُف صبل كاملة ذات معٌت واضح ودالالت يستطيع الدراس إدراكها.
إن تنمية اؼبهارات العقلية عند الدراس مثل القدرة على القياس واالستقراء  (٘

 واستنتاج األفكار أمور ال تشتغل ابل أصحاب الطريقة اؼبباشرة.
الدارسُت ويف اإلجابة على يستغرق اؼبعلم معظم الوقت يف طرح أسئلة على  (ٙ

 57أسئلتهم.
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 الطريقة السمعية الشفوية  -ٖ

زبتلف نشأة الطريقة السمعية الشفهية عما سبقها من طرق تدريس 
اللغات األجنبية يف عدة أمور : منها أن ىذه الطريقة ظهرت أساسا يف الوالايت 

عليها يف اؼبتحدة األمركية يف الوقت الذي ظهرت فيو الطرق األخرى السابقة 
أورواب. فلقد ظهرت حاجة اعبيس األمريكي يف النصف األوُف من ىذا القرن 

 لالتصال ابلشعوب األخرى سواء أكانوا حلفاء أم كانوا أعداء.
تستند الطريقة السمعية الشفوية إُف بعض ما انتهت منطلقات الطريقة :  ( أ

يات ىذا إليو دراسات علم النفس واللغوايت واثقافات يف طبسينيات وستين
 القرن، وفيما يلي منطلقات الطريقة من حيث علوم اللغة :

اللغة كالم وليست كتابة فكما تعلم اإلنسان لغة. األم بدءا ابالستماع  (ٔ
إليها مث نطق أصواهتا قبل التعرض لشكلها اؼبكتوب، فإن الفرد يتعلم الللغة 

يتم الًتكيز على الثانية بدءا ابإلستماع فالكالم مث القراءة فالكتابة. وىنا 
 تصحيح عمليات النطق ومهاوات األداء والتنغي.

تعلم اللغة ؾبموعة من العادات، وتكتسب ىذه العادات دبثل ما تكتسب  (ٕ
 العادات االجتماعية.

 إجراءات الطريقة : ( ب
تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤداة أهنا ؾبموعة من الرفبوز الصوتية  (ٔ

ى داللتها بقصد ربقيق االتصال بُت بعضهم اليت يتعارف أفراد اجملتمع عل
بعض، من ىنا فإن اؽبدف األساسي يف تعليم اللغة العربية ىو سبكُت غَت 

 الناطقُت ابلعربية من االتصال الفعال ابلناطقُت هبا.
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يًتتيب على التصور السابق للغة أن يبدأ بتعليم الدراس مهارات االستماع  (ٕ
 اعبيد أوال مث مهارات الكالم.

 األمهية بعد مهاريت االستماع والكالم مهارات القراءة والكتابة. ويفضل أبيت (ٖ
عند تدريس القراءة البدء بقراءة ما استطاع إليو الدراس ونطقو، والتدرج فبا 

 لو ألفة بو إُف ماال ألفة لو بو.
النحو جزء متكامل مع عناصر اللغة األخرى، وتعليم النحو ليس ىدفا  (ٗ

 ة وتذوق أمناطها.ولكنو وسيلة لفهم اللغ
اللغة ؾبموعة من العادات الىت ديكن اكتساهبا واؽبدف الرئيسي من تعليم  (٘

العربية لغَت الناطقُت هبا ىو أن يكتسبوا العادات اللغوية اليت ديارسها 
    52الناطقيون وابلطريقة اليت ديارسوهنا هبا.

 طريقة القراءة -ٗ

فيها يعيدون النظر لقد انتشرت ىذه الطريقة يف ظورف كان اؼبتخصصون 
يف طرق تعلم اللغات األجنبية. وكان ؿبور العمل يف ىذه الطريقة ىو تقدم اؼبادة 
اؼبطبوعة فب اللغة األجنبية للدارس من  بداية تعلمو ؽبذه اللغة دون ؿباولة 

 لًتصبتها. وعليو أن يقرأ حىت حيصل على اؼبعٌت. 
 اؼبداخل االتية :تستند ىذه الطريقة إُف عدد من مداخل الطريقة :  ( أ

أن جهد اؼبربُت يتبغي أو يوجو للحصول على اؼبعاين أوال، واليت حيتاجها  (ٔ
الفرد ابلفعل. وليس أيسر من تعلم القراءة. كما أن الفرد يف حاجتو 

                                                 
، ص: مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىع يف علي أضبد مدكور، رشدي أضبد طعيمة، وإمان أضبد ىريري، اؼبرج  52

176-127. 
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الكتساب مهارات القراءة يف اللغة األجنبية أكثر من جاحتو ال ستخدامها 
 يف الكالم.

على اإلبداع يف اللغة األجنبية وعلى االستماع أن اؼبهاراة اليت تساعد الفرد  (ٕ
أبشكال اإلبداع يف الثقافة األجنبية ىي مهارة القراءة اليت ترسخ اؼبعاين 

 اليت تساعد على االتصال اإلبداع.
أن تنمية القدرة على االستقالل يف ربصيل اؼبعرفة، والنمو الذايت يستلزمان  (ٖ

تو وحىت يبفرد بعد ذلك تعلم القراءة أوال حىت يتقدم كل طالب قدر 
 ابالتصال دبصادر اؼبعرفة.

 من اؼبمكن إجياز مالمح طريقة القراءة فيما يلي :إجراءات الطريقة :  ( ب
تبدأ ىذه الطريقة عادة بفًتة يتدرب فيها الطالب على بعد اؼبهارات  (ٔ

الصوتية، فيستمعون لبعض اعبمل البسيطة وينطقون بعض األصوات 
الصوويت انطالقا من مبدأ مؤداه أن الصورة اليت  واعبمل حىت أيلفوا النظام

يكوهنا اؼبرء عن النطام الصويت للغة سوىف تسهم يف تنمية مهارتو يف 
 االتصال برموزىا على الصفحة اؼبطبوعة.

بعد أن يتدرب الطالب على نطق صبل معُت، يقرأىا يف نص ويعمل  (ٕ
 ب.اؼبدرس على تنمية بعض مهارات القراءة الطامتة عند الطال

تنقسم القراءة بعد ذلك إُف نوعُت : قراءة مكثفة وقراءة موسعة، ولكل  (ٖ
 منها ىدفو ولكل إجراءاتو.

أما بنسبة للقراءة اؼبوسعة فتتم خارج الفصل، صحيح أن اؼبعلم يوجو  (ٗ
 الطالب ؽبا وحيدد ؽبم ما يقرأونو مث يناقشهم فيو.
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الب ابلًتاث العريب وأخَتا يسهم ىذا النوع من القراءة اؼبوسعة يف وصل الط (٘
 51ويف قراءة أدبنا وفنوننا.

 الطريقة ادلعرفية -٘
لقد بدأ التفكَت يف ىذه النظرية يف متصف الستينيات كرد فعل ألمرين : 
أوؽبما النقد الشديد الذي وجو للطريقة السمعية الشفوية. واثنيهما ما استجد 

دراسات نفسية  من دراسات لغوية خاصة يف ؾبال النحو التحويلي التوليدي ومن
خاصة يف ؾبال علم النفس اؼبعريف. ولقد استعرض كارول يف دراسة موسعة لو 

م. وقدم يف ىذه الدراسة فكرة النطرية اؼبعرفية لتعلم 2965نشرت يف ؾبلة سنة 
الرموز. أنو دبجرد أن تتوف لدى الطالب درجة من السيطرة الواعية على تراكيب 

استعماؽبا بسهولة ويسر يف مواقف ذات  لغة ما، فسوف تنمو لديو إمكاانت
 معٌت.

 وأما مالمح طريقة ؼبعرفية تعٍت :إجراءات الطريقة :  ( أ
ربرص ىذه النظرية على تعريف الطالب ابلنظام الصويت والنحوي والصرف  (ٔ

والدالالت العربية كلغة اثنية. فاألساس األول لتمكُت الطالب من فبارسة 
 العربية ىو أن يسيطر بوعي على نظامها متهما لو مستوعبا غبقائقتو. 

يبدأ الدرس بشرح القاعدة مث ضرب أمثلة عليها. أي تتبع الطريقة  (ٕ
االستنباطية يف تعليم اللغة. واؽبدف من ىذه األمثلة تدريب الطالب على 

 تطبيق القاعدة بشكل واع.

                                                 
، ص: مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعلي أضبد مدكور، رشدي أضبد طعيمة، وإمان أضبد ىريري، اؼبرجع يف   51

114-116. 
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تستخدم اللغة الوسيطة ابلطبع منذ اغبصة األوُف. إذ يتم عن طريقها شرح  (ٖ
القاعدة وتوضيح أبعاد النظام اللغوي للعربية ابعتباره جديدا على 

  53الدارسُت.

  

                                                 
 239ص: ، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبرشدي أضبد طعيمة،   53
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 التكامليادلدخل : ثالثادلبحث ال
 مفهوم ادلدخل التكاملي .أ 

لغواي على أنو  Approachتعرف بعض أدبيات تعليم اللغة العربية اؼبدخل 
مكان الدخول وزمانو، فهو اسم زمان واسم مكان معا، ويف ؾبال الًتبية يعٍت اؼبدخل 
الًتصبة الًتبوية لنظرية اؼبعرفة يف صورة برامج تعليمية تتحقق فيها فلسفة اؼبعرفة 

ها، وأسس الًتبية ونظرايت علم النفس، من أجل ربقيق األىداف اؼببتغاة سواء نفس
أكانت أىدافا للمجتمع أو الفرد، وتتحقق يف اؼبدخل أسس اؼبناىج، وتستوىف 

 54عناصرىا اؼبعرفة : أىدافا ؿبتوى وطرائق تدريس ومناشط تعليمية وأساليب تقوًن.
ىو عبارة عن ؾبموعة  ويرى بعض اؼبختصُت بتعليم اللغة أبن اؼبدخل

افًتاضات )لغوية ونفس لغوية اجتماعية( ترتبطها مع بعض عالقات متبادلة، تتصل 
اتصاال وثيقا بطبيعة اللغة، وطبيعة عملييت تعليمها وتعلمها. إن عملية وضع مدخل 
لتعليم اللغة عملية تتسج خيوطها الفكرية على مستوى التخطيط اللغوي قبل تصميم 

للغة وبنائها، عملية تربط بكيفية اختيار اؼبادة اللغوية التعليمية، وكيفية مناىج تعليم ا
تدريج اؼبادة اللغوية التعليمية اليت مت اختيارىا. وجدير ابلذكر أن وضع مدخل لتعليم 
اللغة عملية منظمة تتمخض عنها اؼببادئ واألسس الرئيسية ػبطة تعليم اللغة، ففي 

االجتماعية وما يدخل فيها من أمور جيب مراعاهتا يف اؼبدخل تتحد اؼبواقف اللغوية 
 تعليم اللغة مثل الثقافة واالجتماعية اليت تتعكس يف اللغة.

                                                 
، اؼبدخل التكانلي يف تعليم اللغة العربية دبراحل التعليم العام: أسسو النظرية وتطبيقاتو الًتبيةدخيل هللا بن دمحم الدمهاين،   54

 م.1777ه/2418
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اؼبدخل والطريقة واألساليب ىي ثالثة مصطلحات اليت غالبا ما يتم اػبلط 
واالستخدام. وبُت ىذه الثالثة عالقة قوية ومتشابكة. واؼبدخل من أعلى مستوى 

 55بعد ذلك الطريقة مث األساليب.واليت يتم 
ترى الًتبية اغبديثة أن التكامل )تنظيم خاص يف مادة الدراسية وطريقة يف 
التدريس، تضع التالميذ يف موقف تعليمي متكامل، يثَت اىتمامهم، ويتطلب منو 

 56نشاطا متنوعا، يؤدي إُف مرورىم يف خربات معينة، وإُف تعلمهم تعلما خاصا(.
عريف تربز القيمة من ىذا النوع من التنظيمات اؼبنهجية، واليت ابلنظر إُف الت

هتم اؼبادة اؼبتعلمة وابؼبتعلم من حيث إاثرة دوافعة واىتمامو وأنواع نشاطو، وابلتاِف 
يضع اؼبتعلم يف موقف متكامل يتفاعل معو مكتسبا العديد من اػبربات الًتبية، اليت 

ا واحدا متمثال يف ربصيل اؼبادة ديكن ربقيق العديد من األىداف، وليس ىدف
 اؼبتعلمة، كما ذىب إُف ذلك منهج اؼبواد الدراسية اؼبنفصلة.

فالتكامل أسلوب لتنظيم عناصر اػبربة اللغوية اؼبقدمة للطالب، وتدريسها دبا 
حيقق ترابطها وتوحدىا بصورة سبكنهم من إدراك العالقات بينهما، وتوظيفها يف 

الل ؿبتوى لغوي متكامل البناء، ترتبط فيو توجيهات ادائهم اللغوي، وذلك من خ
اؼبمارسة والتدريبات اللغوية، والقواعد اللغوية دبهارات اللغة، ونوع األداء اؼبطلوب 

 57من خالل نص لغوي متكامل.

                                                 
55

 Iskandar wassid & Dadang Sunendar, Strategi pembelajaran Bahasa, (Rosdakarya: Bandung, 

7100) hlm.41. 
 .157م(، ص: 1777، )منشأة اؼبعارف اسكندرية، اؼبناىج اؼبعاصرةفوزي طو إبراىيم ورجب أضبد كلزة،   56
م( ص: 1777-ه2312، )جامعة أم القرى مكة اؼبكرمة، مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحية نقديةأضبد عبذه عوض،   57
17. 
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إن التكامل يف تعليم اللغة ابختصار شديد، تنظيم اؼبادة اللغوية، وتدرجيها، 
ت لغوية وظيفية متجاوزا تقسيمها فروعا متفرقة وتقدديها متكاملة يف ىيئة مهارا

 58ؾبزاة، وخربات لغوية متقنة.
 

 أهداف ادلدخل التكاملي .ب 

ويعد اؼبدخل التكاملي من اؼبدخل الفعالة اليت تساعد الطلبة على التفاعل، 
من خالل تكامل ما لديهم من خربات يف اؼبواقف التعليمية والعملية، فيؤدي ذلك 

على اإلقناع وذلك من خالل ما يكتسبو اؼبتعلم من خقائق إُف تنمية القدرة 
ومفاىيم ومعلومات تساعده على التذكر والفهم واالستنباط والتطبيق. وينظر إُف 
تدريس اللغة العربية على أنو عملية متكاملة، وما تقسيمها إُف فنون إال وسيلة لغاية 

 59ا وتعلمها.مهمة، وىي اغبفاظ على وحدة اللغة، وتطوير منهج تعليمه
تقوم فكرة اؼبدخل التكاملي على تقدم اؼبعلومات متكاملة، دبعٌت أهنا نرفض 
تقتيت ىذه اؼبادة الواحدة وتؤكد على تكامل اؼبعرفة ووحدة العلم، وإزالة اغبواجز 
بُت فروع اؼبادة الواحدة، ألن ذبزئة اؼبعرفة غَت قابلة للتطبيق يف مناحي اغبياة، كما 

اؼبدخل التكاملي يتيح الفرصة للتالميذ للتفكَت والربط والتحليل أن التدريس وفق 
إُف جانب إبراز التكامل وذبنب التكرار الذي ينشأ عن تدريس فروع العلم منفصلة،  
كما أنو يوفر الوقت واعبهد واؼبال، كما أنو يؤدي إُف النمو اؼبتكامل للطالب يف 

 67ـبتلف اعبوانب واليت تعترب متداخلة ومتكاملة.
 
 

                                                 
 13أضبد عبده عوض، اؼبراجع السابق، ص.   58
 225، ص. اذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الكرًن الوائلي،   59
 .47، ص. اؼبنهج التكاملي يف تعليم مهارة اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعلي عبد هللا الشاعري،   67
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 أسس التكاملي يف تعليم اللغة العربية .ج 

إن أسس التكاملي تنطلق من تكامل مهارات اللغة اليت تندرج ربت كل فن 
من فنون األربعة : االستماع والكالم والقراءة والكتابة، وبذلك ديكن أن يتدرب 

يعتمد اؼبدخل التكاملي يف تعليم اللغة العربية على  62اؼبتعلم من خالل النص.
 أسس نفسية، وأسس تربوية، وأسس لغوية.

 األسس النفسية يشتمل على : -ٔ
أن فيها ذبديدا لنشاط الطالب، وبعثا لشوقهم، ودفعا للسأم واؼبلل عنهم،  ( أ

 وذلك لتنوع العمل وتلوينو.
و من ـبتلف وفيها نوع من تكرار الرجوع إُف الوضوع الواحد، لعالج ( ب

 النواحي، ويف التكرار تثبيت وزايدة فهم.
واؼبدخل التكاملي يتقضي بفهم اؼبوقف الذي ديثلو اؼبوضوع فهما كليا  ( ت

أوال، مث االتنقال بعد ذلك إُف فهم األجزاء، وىذا يساير طبيعة الذىن يف 
 إدراك األشياء واؼبعلومات.

 األسس الرتبوية -ٕ
 الدراسات اللغوية.أن فيها ربطا وثيقا بُت ألوان  ( أ

 و فيها كذلك ضمان للنمو اللغوي عند التالميذ منوا متعادال. ( ب
 األسس اللغوية -ٖ

                                                 
 228، ص.تدريس اللغة العربية، اذباىات حديثة يف طو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الكرًن الوائلي  62
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أهنا مسايرة لالستعمال اللغوي، ألننا حُت نستعمل اللغة يف التعبَت 
الشفوي أو الكتايب إمنا يصدر يف كالمنا أو كتابتنا عن ثقافة اللغوية وحدة 

 61مًتابطة.

 اللغة وحدة متكاملة

الًتبية اغبديثة أن اؼبهارات اللغوية تتمثل يف احملادثة واالستماع،  ترى
والقراءة والكتابة وأن احملادثة والكتابة سبثالن اإلرسال للمعاين، يف حُت أن 
القراءة واالستماع سبثالن االستقبال، وأن على معلمي اللغة أن يدربوا على ىذه 

ل القراءة من غَت تدريبو على اؼبهارات يف إطار التكامل، إذ إن تعليم الطف
 63مهارات احملادثة واالستماع واالستعداد للقراءة معرض لالخفاق.

تعرف اؼبهارة أبهنا السرعة والدقة واإلجادة يف عمل من األعمال، 
فعندما يقوم شخص إبلقاء احملاضرة مراعيا النطق اعبيد لأللفاظ وضبط 

، ومستخدما الصوت اؼبعرب عما الًتاكيب اللغوية ومراعاة أماكن الوصل والفصل
إن إتقان  64يقول، عندئذ نقول إن ىذا الشخص لديو اؼبهارة يف اغبديث.

 65اؼبهارة يتطلب شرطُت اساسيُت مها:

 معرفة األسس النظري للمهارة ( أ
 القدرة على األداء الفعلي للخطوات وتشكيل اعبانب العملي للمهارة. ( ب

                                                 
 . 52(،ص : 2968،) دار اؼبعارف: القاىرة، اؼبوجو الفٍت ؼبدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   61
 129م( ص:2988-ه2379، )دار الفيصل، اللغة تدريسا واكتساابدمحم أضبد السيد،   63
 .52، )دار الغاِف: الرايض(، ص: كتب التعليمية لغَت الناطقُت هباأسس إعداد الانصر عبد هللا الغاِف وعبد اغبميد عبد هللا،   64
م (، ص: 1722-ه2431، )دار اؼبسَتة :عمان، أسس بناء اؼبناىج الًتبوية وتصميم الكتاب التعليميدمحم ؿبمود اػبوالدة،   65

116. 
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رئيسية ىي: االستماع والكالم وتتنوع اؼبهارة اللغوية إُف أربع مهارات 
والقراءة والكتابة. وبُت كل منها عالقات معينة يوضح الشكل التاِف ىذه 

 66العالقات.

 العالقة بٌن فنون اللغة
 
 

 
 

 
 

 
 

 مهارة االستماع .ٔ

يف حياتنا، إنو الوسيلة اليت اتصال هبا  لالستماع أمهية كبَتة 
األوُفٍ ابالخرين. عن طريقة يكتسب  اإلنسان يف مراحل حياتو 
اؼبفردات، ويتعلم أمناط اعبمل زالًتاكيب، ويتلقى األفكار واؼبفاىيم، وعن طريقو أيضا 

لى سبييز األصوات يكتسب اؼبهارات االخرى للغة كالما وقراءة وكتابة. إن القدرة ع
 67شرط أساسي لتعلمها، سواء لقراءتو أو لكتابتو.

 مهارة الكالم .ٕ

                                                 
 19م(، ص 2998-ه2429العريب: القاىرة، ، )دار الفكر مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسيرشدي أضبد طعيمة،   66
 246، ص تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة وأساليبورشدي أضبد طعيمة،   67

شفو 
 ية

عاالستما  الكالم 

 الكتابة القراءة
 استقبالية تعبَتية انتاجية

 ربريرية
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إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة اإلنسان. 
 فففيها تعبَت عن نفسو، وقضاء غباجاتو، وتدعيم ؼبكانتو بُت الناس.

اليت سبثل غاية من غاايت والكالم يف اللغة الثانية من اؼبهارات األساسية 
الدراسة اللغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع االخرين. ولقد اشتدت 
اغباجة ؽبذه اؼبهارة يف بداية النصف الثاين يف القرن بعد انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية، 

ة وتزايد وسائل االتصال، والتحرك الواسع من بلد إُف بلد، حىت لقد أدى تزايد اغباج
لالتصال الشفهي بُت الناس إُف إعادة النظر يف طرق توِف اؼبهارات الصوتية 

 68اىتمامها.
 مهارة القراءة .ٖ

القراءة ؽبا عالقة وثيقة بُت فنون اللغة األخرى االستماع والكالم والكتابة. 
االستماع يساعد على توسيع ثروة التلميذ اللفظية، فمن خالل االستماع يتعلم 

ن الكلمات واعبمل والتعبَتات اليت سوف يراىا مكتوبة. فاؼبدروسون التلميذ كثَتا م
يوضحون معاين الكلمات، والطالب يستمعون إُف الطالب االخرين وىم يقرؤون 
فراءة جهرية، أو يتحدثون عن موضوع معُت يف كتاب القراءة، ومن ىذا كلو تتضح 

 العالقة بُت االستماع والقراءة.
القراءة والكالم، فإن الطالب يقرؤون بسهولة أكثر  أما ابلنسبة للعالقة بُت

  69األشياء اؼبوضوعات اليت سبق ؽبم أن يتحدثوا عنها.
 مهارة الكتابة .ٗ

الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بُت الفرد مثلها يف 
ذلك مثل االستماع والكالم والقراءة. ويرتكز تعليم الكتابة يف العناية 

                                                 
 267، ص تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة وأساليبورشدي أضبد طعيمة،   68
 273علي أضبد مدكور، اؼبرجع السابق، ص   69
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الدارسُت على الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة بثالثة أمور : قدرة 
 اػبط وقدرهتم على التعبَت عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 ومنهجه البحث مدخل -أ 

ىذا البحث إن اؼبدخل اؼبستخدم يف ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي، ألن 
والباحثة  تعليم اللغة العربية تريد الباحثة ان تكشف كيف زبطيط وتنفيظ وتقوًن

إدارة تعليم اللغة العربية تريد أن تركز على فهم وصف الظاىر وصفا دقيقا. عن 
. وحاولت الباحثة ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو

 على معرفة بياانت البحث للوصول إُف نتائج البحث. 
اؼبستخدم يف ىذا البحث ىو دراسة اغبالة. ىي البحث وأما منهج البحث 

الكيفي اليت تنطوي على حالة، ومكان و موضوع الدراسة. ويفًتض موضوعات 
إدارة . تريد الباحثة يف ىذا البحث أن توضيح 77الدراسة لديهم نفس اػبصائص

 .سالمية ابتوتعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإل
 حضور الباحثة -ب 

كانت الباحثة مفتاح البحث يف البحث الكيفي. والباحثة ىي أدة ىامة 
يف صبع البياانت وأصبحت األدوات األخرى مساعدة يف البحث. كما قال س. 
انسوتيون أن الباحث كأداة قادر على وضع نفسو يف صبيع اغبالة وقادر على صبع 

 .72خرى اليت تستخدم يف البحث الكميالبياانت، ال سبلك األدوات األ
دارة وحضور الباحثة يف مكان البحث ألجل صبع البياانت اليت تتعلق إب

 .تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو
 مصادر البياانت -ج 

                                                 
( 1722، )عمان : البجث النوعي يف الًتبية وعلم النفساثئر أضبد غبارى ويوسف عبد القادر أبو شندي زخالد دمحم أبو شعَتة،  77

 33ص: 
20

 S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistk Kualitatif (Bandung: Tarsito, 7117), hlm. 56 



57 

 

 اؼبصادر اليت تستخدم الباحثة يف ىذا البحث ىي:
قسم اؼبنهج، وانئب رئيس  اؼبدرسة، وانئب رئيس اؼبدرسة اإلنسان: رئيس .2

قسم اللغة، ومدرس يف تعليم اللغة العربية والطالب. للحصول على  اؼبدرسة
 .إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكامليالبياانت عن 

 . دارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكامليالواثئق والكتب اليت تتعلق إب .1
 ع البياانتأسلوب مج -د 

وأما أسلوب اليت استخدمت الباحثة عبمع البياانت واؼبعلومات يف ىذا 
 البحث ىي آالت أو أسلوب كما يلي:

 ادلالحظة -ٔ
اؼبالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان يف اكتسابو ػبرباتو ومعلوماتو 
حيث عبمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو، وديكن تصنيف 

أنواع ـبتلفة حسب األساس الذي يعتمد للتصنيف، فاؼبالحظة اؼبالحظة إُف 
 تكون مباشرة وغَت مباشرة.

تستخدم الباحثة طريقة اؼبالحظة لنيل حالة اؼبدرسة، والوسائل اؼبدرسية، 
دارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف والعملية التدريسية، وما تتعلق إب
من خالل الربانمج احملاولة. أي   سالمية ابتواؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإل

تعليم اللغة العربية كيف إدارة رئيس اؼبدرسة وزبطيط وتنفيذ مث تقوًن يف 
 يف ىذه اؼبدرسة.ابؼبدخل التكاملي 
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 ادلقابلة -ٕ

اؼبقابلة أدات أو آالت ىامة للحصول على اؼبعلومات من خالل 
ابألسئلة إُف رئيس اؼبدرسة،  . وتقوم الباحثة هبذه اغبالة71مصادرىا البشرية

وانئب رئيس اؼبدرسة قسم اللغة، واؼبدرسُت  وانئب رئيس اؼبدرسة قسم اؼبنهج
اليت تتعلق ابألنشطة لربانمج تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي. وهتدف 

 اؼبقابلة إُف اغبصول على اؼبعلومات والبياانت متعلقة هبذا البحث ما يلي: 
اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة هتدف إُف اغبصول على اؼبعلومات والبياانت  ( أ

إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة عن 
 .الثانوية اإلسالمية ابتو

اؼبقابلة مع انئب رئيس اؼبدرسة قسم اؼبنهج هتدف إُف اغبصول على   ( ب
إدارة تعليم اللغة العربية اانت عن اؼبعلومات عن اؼبنهج والتعليم والبي

 .ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو
اؼبقابلة مع انئب رئيس اؼبدرسة قسم اللغة هتدف إُف اغبصول على   ( ت

من إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي اؼبعلومات والبياانت عن 
تقوًن يف نتفيذه وتزدد اؼبدرس اليت يعلم يف خالل الربامج احملاولة، وال

يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية  تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي
 اإلسالمية ابتو.

اؼبقابلة مع مدرسي اللغة العربية هتدف إُف اغبصول على اؼبعلومات   ( ث
والبياانت عن األنشطة اليت يقوم هبا مدرسو اللغة العربية يف أتىيل 

                                                 
235(، ص 2991وأساليبو )عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع، ذوقان عبيدات، البحث العلمي: مفهومو، وأدواتو،  71
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تعليم اللغة العربية هنتهم من خالل التدريب، والتعليم، وتفوًن م
 .  ابؼبدخل التكاملي

 الواثئق  -ٖ
الواثئق ىي الكشف عن البياانت أو اؼبتغَتات اليت تتكون من 
التسجيالت والسجل الدراسي، والكتاب اؼبدرسي، واعبرائد، واجملالت، وكتابة 

ىذا الطرق ىو يف شكل  البياانت اليت حصلت من 73التقارير وغَت ذلك.
مقتطفات، واالقتساابت، أو شظااي من السجالت التنظيمية برانمج، 
واؼبلراسالت واؼبطبوعات والتقارير الرظبية، واليوميات الشخصية، والردود 

 .74اػبطية على االستبيان وفتح اؼبسح
وتستخدم الباحثة الواثئق لنيل البياانت عن حالة اؼبدرسة ثنائية اللغة 

 الثانوية اإلسالمية ابتو كما يلي: 
 اتريخ اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو.  ( أ

 تركيب منظمة اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو.  ( ب
يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية  تعليم اللغة العربيةالصورة اعبانبية من  ( ت

 اإلسالمية ابتو.
 حتليل البياانت -ه 

(  Milesتستخدم الباحثة يف ربليل البياانت النموداج التفاعلية من ميليس ) 
 ( كما خطوات التاِف: Hubermanوحبورمان ) 

 صبع البياانت والفحص البياانت اؼبيدان -2

                                                 
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

0443), hal. 736 
24

 Bagong Suyanto, Sutisna, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Prenada Media, 7112), hlm. 036. 
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ذات الصلة أو ليس فيو تصنيف البياانت، زبتار الباحثة ىنا البياانت  -1
الصلة هبدف اؼبطلوب. البياانت الذي ذات الصلة سيحلل، ولكن الذي 

 ليس فيو الصلة الحيللها.
عرض البياانت، بعد تصٍت البياانت، اػبطوات بعدىا يعٍت عرض البياانت  -3

 اليت تتعلق من التمثيل، والتحديد، والتصنيف، والتوصيف البياانت.
 .75الباحثة من البياانتتلخيص  -4

 
 
 
 
 

 
 : منوذج حتليل البياانت ابلنموذج التفاعلئرسم البياانت رقم 

 
 البياانتإنقاص    -ٔ

ىو عملية التخيَت، وتركيز األفكار، واؼبستخلص،  البياانتإنقاص   
وربويل البياانت األولية من ميدان البحث. وتقام ىذه العملية ابلبحث منذ 

 أول حىت انتهاء البحث.
 
 
 

                                                 
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD. (Bandung : Alfabeta ) hlm. 746 

 صبع البياانت

 إستنتاج البياانت
 البياانتإنقاص   

 عرض البياانت



56 

 

 عرض البياانت -ٕ
يف ىذه اػبطوة، الباحثة تنقسم البياانت إُف الفئات تناسب ابؼبوضوع 

 . وأسئلة البحث
 إستنتاج البياانت -ٖ

بعد عرض البياانت ىي أخذ االستنباط واالستدالل من بياانت اػبطوة 
 البحث، يشتمل على النتائج اعبديدة اليت تتميز من النتائج السابقة.

بَتمان بناء على الفلسفو الوضعية. وكان وىذا التحليل عند ميلس وىو 
ربليلو يف البحث اؼبيداين دبكان واحد أة أكثر منو. مث تضع الباحثة وصف 

ت إُف اعبداول، وتستخدم ىذه اعبداول لتحليل البياانت بشكل البياان
 .76اؼبقارنة، أو نظر الًتتيب، أو إطالع العالقة بُت البياانت

 تصحيح البياانت -و 
ولفحص صحة البياانت، تستخدم الباحثة ثالثة أساليب : طويل الوقت 

 .77للمشاركة، واؼبثابرة على اؼبالحظة، والتثليث
حضور الباحثة يف ميدان البحث ديلك دورا مهما  طويل الوقت للمشاركة. .2

يف عملية صبع البياانت. وقت قصَت ال يكفي عبمع البياانت، وذلك يتطلب 
بزايدة وقت الباحثة، يعٍت أن الباحثة تعود إُف اؼبيدان عبمع وفحص 

 البياانت.

                                                 
26

 Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

7112),hlm.313. 
22

 Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 372-330. 
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اؼبثابرة على اؼبالحظة. وتقام ابؼبثابرة على اؼبالحظة الكتشاف اػبصائص  .1
اصر عن اغبالة اؼبناسبة دبشكالت البحث، وتركيز األفكار يف تلك والعن

 اؼبشكالت حىت تقوم الباحثة ابلبحث العميق.

التثليث. والتثليث ىو األسلوب الذي يستخدم لتفتيش صحة البياانت اؼبستفادة 
شيئا اخر. وتستخدم الباحثة نوعُت من التثليث ومها اؼبصادر، والطريقة. )أ( التثليث 

ادر، ىو اؼبقارنة بُت معلومات اؼبالحظة واؼبقابلة، واؼبقارنة بُت بياانت اؼبقابلة ابؼبص
والواثئق، )ب( التثليث ابلطريقة، وىو تفتيش ثقة البياانت احملصولة من رئيس اؼبدرسة، 

 وانئب اؼبدرسة، ومدرسي اللغة العربية يف اؼبقابلة.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 
عرضت الباحثة يف ىذا الفصل البياانت وربليلها ويتكون ىذا الفصل من ثالثة  

مباحث : اؼببحث األوُف حيتوي على حملة اترخيية اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية 
واؼببحث الثاين حيتوي على إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي واؼببحث  ابتو

ليل ومناقشتو نتائج البحث عن إدارة تعليم اللغة العربية ابؼبدخل الثالث حيتوي على رب
 التكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو.

 اترخيية ادلدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو و ادلبحث األول عن حملة 
 خلفية ادلدرسة -ٔ

 موقف . أ

 78: ابتو توضع يف مدينة ابتو يعٍت يفاؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية 
 فراان يودا داداف رجيا    :  الشارع
 : ابتو  مدينة
 531671( 7342: )  ىاتف

 65313:  الرمز الربيدي
 mabilingualbatu@gmail.com:  الربيد اإللكًتوين

 www.mabilingualbatu.com:   اؼبواقع
 : اؼبعتمدة " أ "  حاالت
: اإلخالص مدينة ابتو  مؤسسة
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 اتريخ ادلدرسة . ب

مدينة ابتو كانت داخلة يف دائرة مدينة ماالنج. فبعد جهد طويل، 
ارة مدينة، تشكلت حكومة مدينة مستقلة وىي إمارة مدينة ابتو. ومع تكوين إم

فكل موجودات كانت يف ملك حكومة القرية ستتحول، و ضمنها األرض 
 اؼبوجودة اليت سبلكها قرية داداف رجو.

تشاور أعيان قرية داداف رجو عن األرض اؼبعوجة اؼبملوكة لدى قرية 
. بعض االراء ظهرت حينذاك منها: 1مًت 3677داداف رجو اليت وسعها يبلغ 

تشفى، أو أرضا عامة كاؼبدرسة أو غَتىا. ومن تلك أهنا ستكون سوقا أو مس
 االراء اتفقوا على أهنا للمصلحة العامة.   

ولكي تكون ىذه اؼبدرسة، مدرسة فبتازة وتكّون اؼبتخرجُت واؼبتخرجات 
الكافُت. وعندما سيواصلون دراستهم إُف اؼبرحلة اعبامعية َف جيدوا عدة 

 لغة اإلقبلزية و اللغة العربية ىي لغة العاَف.الصعوابت الهنم قد فهموا اللغة. ألن ال
ويف االول حىت االن اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو ال تغَت 

 رئيس اؼبدرسة يعٍت األستاذ اغباج فرىادي اجمليسًت.
 حالة العامة . ج

مدينة ابتو من احد اؼبدينة هتدف اُف السياحة يف جاوا شرقية اؼبسافة بُت 
كيلوامًتا. توضع يف اعببلية هبواء الربيد والنظيفة وديلك قصد سياحة  87

الكائنات وامكان اإلسًتاحات ابنواع السهولة. مدينة ابتو تعرف دبدينة الزراعي 
 اليت كثَت من اجملتمعة من الفالحات جباصالت التفاح اليت مشهور فهذه اؼبدينة.

 اللغة الثانوية اإلسالمية ابتوالرؤية والرسالة واألهداف ابدلدرسة ثنائية  -ٕ
 رؤية ادلدرسة -أ 
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" وجود اعبيل االسالمية النشاط واؼببتكرين وؽبا االخالق الكردية وسعة 
 79االفاق العلمية "

 رسالة ادلدرسة -ب 
 " إجراء الًتبية العالية واإلمهار يف ؾبال اللغة احمليطة ابلقيم االسالمية "

 أهداف ادلدرسة -ج 
 ، ىم يقدرون على:سنوات 3بعد أن يتعلم الطالب ؼبدة 

 تنفيذ العبادة اليومية بشكل صحيح وترتيب (2
 ختم القرأن وقرائتو (1
 ذي األخالق الكردية (3
 حفظ القرأن، خاصة جزء عم (4
 احملادثة ابللغة اإلقبليزية والعربية (5
 اؼبنافسة مع الطالب من مدارس أخرى يف ؾبال العلوم والتكنولوجية (6

 حالة رئيس ادلدرسة -ٖ
 : فرىادي اؼباجستَت اسم رئيس اؼبدرسة

 296773132996732772:   رقم اؼبوظفُت
 2967مارس  13: ماالنج،  اؼبكان|اتريخ اؼبولد

 : ماديريدو فوجون ماالنج   العنوان
 :   السَتة الًتبية

 م 2987اؼبدرسة اإلبتدائية ماديريدو فوجون ماالنج، متخرجة سنة  -
 م2983ة سنة اؼبدرسة اؼبتوسطة ت م إ فوجون ماالنج، متخرج -
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 م2986اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية فوجون ماالنج، متخرجة سنة  -  

سوانن أمبيل اإلسالمية اغبكومية  الرايضيات ابؼبعهدكلية الًتبية | قسم  - 
 م.2991سنة سورااباي 

كلية الدراسة العليا | الرايضيات ابؼبعهد التكنولوجيات سورااباي سنة   -
 م1779

 وادلواضف ابدلدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتوحالة األساتيذ  -ٗ
ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو  يف مدرسةأما اؼبدرسون واؼبدرسات 

فهم كثَتون زبرجوا يف اعبامعات اؼبختلفة يف إندونيسيا، خاصة يف اعبامعات يف 
ا.  كما شخص 35جاوى الشرقية. وعدد اؼبدرسُت واؼبوظفُت يف ىذه اؼبدرسة 

 87االتية :
 األساتيذ -ا

 26:   األساتيذ الثابت
 9:   األساتيذ غَت الثابت

 اؼبواظف -ب
 5:   اؼبواظف الثابت

 5:   اؼبواظف غَت الثابت
استاذا.  12استاذا واؼبتخرج من البكالوراي  4األساتيذ اؼبتخرج من اؼباجستَت 

واألخر من  3الثنوية ومن اؼبدرسة  5اما اؼبواضف اؼبتخرج من البكلوريوس 
 اؼبدرسة اإلبتدائية.
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 ادلدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتوهيكال 
 

  
  

 وزارة الشؤون الدينية مؤسسة اإلخالص

 رئيس اؼبدرسة  عبنة اؼبدرسة

 رئيس إدارة

 اإلدارات

قسم انئب رئيس 
 ادلناهج

 رئيس اؼبكتبة

تلميذات\تالميذ  

 مدّرس

 المنظماتالطالبية

 وِف الفصل

 ؿباسب

قسم انئب رئيس 
 اللغة

قسم انئب رئيس 
 البنية التحتية

قسم انئب رئيس 
 العالقات العامة

قسم انئب رئيس 
 الطالب 

طمنسق االنضبا جهاز  أمناء الدينية التوجية اإلرشاد 
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اما األساتيذ الذين يعملون برانمج تعليم اللغة العربية ىم األستاذة بيًتك فرأيندكا 
اؼباجستَت و األستاذة أان ؿببوبة واألستاذ دبباع اؼباجستَت واألستاذة إرمان النعام اؼباجستَت 

نور منبأ واألستاذ سهاب الدين اكرب واألستاذ دمحم رضى مسلم اؼباجستَت واألستاذة 
 .82الصفة

 ( أمساء األستاذة تعليم اللغة العربيةٔ.ٗاجلدوال )
 ٕٚٔٓ| ٕٙٔٓالعام الدراسي 

 الوظيفة األستاذة /األستاذ  منرة

 فصل األول قسم األوُف بيًتك فرأيندكا اؼباجستَت 2

 فصل األول قسم الثاين أان ؿببوبة 1

 فصل األول قسم الثالث دبباع اؼباجستَت 3

 فصل األول قسم الرابع النعام اؼباجستَتإرمان  4

 فصل الثاين قسم األوُف سهاب الدين اكرب 5

 فصل الثاين قسم الثاين دمحم رضى مسلم اؼباجستَت 6

 فصل الثاين قسم الثالث نور منبأ الصفة 7

 
 حالة الطالب والطالبات ابدلدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو  -٘

إن الطالب والطالبات يف ىذه  اؼبدرسة زبرجوا يف اؼبدارس اؼبختلفة يف 
اؼبتوسطة اغبكومية، واؼبدرسة  يف مدرسةمدينة ابتو وماالنج، منهم زبرجوا 
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اؼبتوسطة اإلسالمية، واؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتو وماالنج. للعام الدراسي 
 : 81يف اعبدول االيت 1726-1727

 
 (ٕ.ٗاجلدول )

 ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتولة الطالب والطالبات ابدلدرسة حا
 ٕٚٔٓ| ٕٙٔٓالعام الدراسي 

العام 
 الدراسي

جمموع 
الطالب 

 اجلدد

 جمموع الفصل الثالث الفصل الثاين الفصل األوىل
جمموع 

الطل
 بة

الفرقة 
 الدراسية

جمموع 
الطل

 بة

الفرقة 
 الدراسية

جمموع 
الطل

 بة

الفرقة 
 الدراسية

ٕٓٔٙ |
ٕٓٔٚ 

ٖٖٜ ٖٔٙ ٗ ٜٚ ٖ ٔٓٙ ٖ ٖٖٜ ٔٓ 

 
 ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتوحالة الطالب والطالبات ابدلدرسة 

 ٕٚٔٓ| ٕٙٔٓالعام الدراسي 
 اجملموع اجلنس الصف

 أنثى ذكر

 ٖٙٔ ٗٛ ٕ٘ األول

 ٜٚ ٜ٘ ٖٛ الثاين

                                                 
 الواثئق يف اإلدارية اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو  81
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 ٙٓٔ ٜٙ ٖٚ الثالث

 
 ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتوادلبىن والغروف ابدلدرسة  -ٙ

ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو عندىا غرفة  يف مدرسةاؼببٌت والغروف 
واحدة لرئيس اؼبدرسة وغرفة واحدة لإلدارية وغرفة واحدة للمدرسات وغرفة 

 : 83واحدة للمكتبة و غرفة األخر لغَتىم. كما يف الذفًت 
 

 (ٖ.ٗ)اجلدول 
 والغروف ابدلدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتوادلبىن 

 ٕٚٔٓ| ٕٙٔٓالعام الدراسي 
 عدد الغرفة الغرفة الرقم

 27 غرفة التدريس 2

 2 اؼبكتبة 1

 - معمل العلوم الطبيعة 3

 2 معمل ا الفزاي 4

 2 معمل اللغة 5

 2 معمل الكمبيوتر 6

 2 غرفة رئيس اؼبدرسة 7

                                                 
 الواثئق يف اإلدارية اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو  83



66 

 

 2 غرفة اؼبدرسُت 8

 2 غرفة اإلدارة 9

 2 غرفة للصحة 27

 1 اغبمام للمدرسُت 22

 6 اغبمام للطلبة 21

 2 غرفة اإلستشارة 23

 2 قاعة 24

 2 مقصف 25
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 ادلبحث الثاين عن عرض البياانت وحتليلها
استخدمت الباحثة اؼبقابلة واؼبالحظة والواثئق للحصول على البياانت اليت تتعلق 

 العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو إبدارة تعليم اللغة
 تعٍت :

  تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكامليختطيط  -ٔ
التخطيط ىو عملية التعُت واستفادة اؼبادية والبشرية اؼبتاحة اليت تنبغي 

التخطيط  ؼبساعدة األنشطة اؼبوجودة للوصول إُف أىداف معينة، وابالختصار أن
ىو عملية التفكَت اؼبنتظمة والواضحة يف تعُت ماذا، وكيف ومىت تفوم األنشطة 

 84للوصول إُف أىداف معينة.
وأما زبطيط التعليم ىو اعبوانب األساسية من وظيفة الًتبوي أو التعليمي، 
ولذلك ينبغي للموظف قدرة على فهم األحوال والثقافة اؼبؤسسة اليت ىو فيها. 

حوال وثقافة وطبيعة اؼبؤسسة ىي الرؤية، والرسالة، والسلوك واألداب واؼبراد أب
 85ومااشبو ذلك.

اسنتادا على أسئلة البحث، قدمت الباحثة نتائج البياانت اؼبتعلقة عن إدارة 
تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية 

تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف  ابتو. فلذلك، ستبحث عن زبطيط
 اؼبدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو.

                                                 
 .9حسن شحاطة، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق، ص،  84

85
 Hether fry, dkk, Handbook teaching and learning Strategi peningkatan mutu di perguruan 

Tinggi, diterjemahkan oleh Ahmad Asnawi (Riau: Zinafa publishing, 7103), hlm 44. 
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ابلنسبة إُف ظهور اللغة العربية وتعليمها فاعترب برانمج تعليم اللغة العربية 
برانؾبا ىاما يف ىذه اؼبدرسة. ازبذ دورا للوصول إُف ما أراد األطراف اؼبعية ؽبا، 

 86س اؼبدرسة كما يلي :فذالك ما قالت رئي

" أن زبطيط التعليم يف ىذه اؼبدرسة ىي وضع اػبطة الدراسية لكل العام 
الدراسي، ومسؤول الرئيس الربانمج تعليم اللغة العربية يقسم األستاذ واألستاذات 
اللغة العربية األوقات، ويكتب إعداد التدريس قبل العملية التعليمية ". وىي كما 

 يلي:
ية. ىذه اػبطة تساعد األستاذ واألستاذات على معرفة اؼبوضوع اػبطة الدراس -

 وىذه اػبطة مقبول علىالذي ستعرضو وتعلمو إُف الطالب والطالبات. 
الربانمج تعليم اللغة  ، رئيسانئب الرئيس اؼبدرسة قسم اللغةاؼبدرسة،  رئيس

 .معلم يف تعليم اللغة العربيةالعربية و 
الرئيس الربانمج تعليم اللغة  مقبول . بعد أنالسنةكتابة اليت تستخدم يف كل  -

األستاذ واألستاذات يف ىذا الربانمج ينقسم العربية على اعبدول الدراسي، 
الوقت ليشرح اؼبادة الذي تتعلق جبدول يف ذلك اليوم، ألن كل األستاذ 
واألستاذات يف برانمج تعليم اللغة العربية وجب ان خيطيط الوقت لسهولة يف 

 .م اللغة العربيةتعلي
جيب على اؼبدرسة ان يعدد الدرس  إعداد الدرس قبل العملية التعليمية. -

 اؼبدرسة أن وذبب على. ويصحح األخطاء الذي وجدت يف إعداد الدرس
زبطيطو. وإعداد الدرس قبل العملية التعليمية:  تطبيق طريقة و خطوة اليت

( ربديد 3ليت ستشرحها ( ربديد اؼبادة ا1( ربديد أىداف العام واػباص. 2
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( ربديد األسئلة 5( ربديد طريقة استَتاتيجية التعليم. 4الوسائل التعليمية. 
 87التطبيقية عن اؼبادة اؼبدروسة.

بعد إطالع الباحثة إُف كراسة اإلعداد للمعلمة، وكتبت األستاذات فيها 
العام  اسم الفصل ومكاهنا، وموضوع الدرس، واليوم والتاريخ، واغبصة، مث الغرض

واػباص، واإلجراءات أو اػبطوات التعليمية، واؼبادة اليت ستقدمها، واألسئلة 
الصفية مثل السؤال عن يف بداية اغبصة واختتامها. وَف تكتب فيو عن الوسيلة 
اليت تريد استخدامو. ابلرغم األستاذ واألستاذات ال تكتب عن الوسائل 

 و الوسائل قبل عملية التعليم.التعليمية، ولكن وجب عليكم لتعدد األدوات أ
 حتديد أهداف تعليم اللغة العربية -أ 

زبطيط تعليم اللغة العربية يستعد ويرمز األىداف اعبيدة لتحقيق قباح 
التعليم، وكذلك قباح الربانمج يقع يف تصميم األىداف األساسي لتعليم اللغة 

 العربية كما قال رئيس اؼبدرسة أن:
العربية يستطيع ان يرفع قيمة الطالب والطالبة "أىداف برانمج تعليم اللغة 

يف تعليم اللغة العربية ويدفع التعليم يف الدرس اللغة العربية جيدا ألن الطالب 
والطالبة الذين يتعلمون يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو متخرجون 

اؼبدرسة اؼبتوسطة من اؼبدارس اؼبتنوعة. كان من اؼبدرسة اؼبتوسطة العام وكان من 
االسالمية. الطالب الذين يتعلمون يف مدرسة اؼبتوسطة العام ىم ال يستطيعون 
ان يتعلموا اللغة العربية. و يرجو الطالب  الذي يستمر إُف اعبامعة اؼبشهورة 

  88ىم يستطيع ان يتعلم ويتكلم ابللغة العربية ".
 :ويف الفرصة األخرى، بُت انئب اؼبدرسة قسم اللغة أن 

                                                 
 م(1726أكتوبَت  28اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة )يف اإلدارة يوم الثالث   87

 م(1726أكتوبَت  28اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة )يف اإلدارة يوم الثالث   88



21 

 

" أىداف برانمج تعليم اللغة العربية ىي أن يستعد الطالب التعليم إُف 
 اعبامعة اؼبشهور يف داخل البالد أو خارجها."

 89وعملية زبطيط رئيس اؼبدرسة نوعان :
شرح اؼبخربون أىداف برانمج تعليم اللغة العربية، ىناك اؼبتسوية بُت 

ؼبشهورة. ارادت اؼبدرسة أن التوضيحات ىي استمرار تعليم الطالب إُف جامعة ا
تطوير إقبازاهتم ليست يف مدرسة فقط لكن يف اعبامعة اؼبشهورة أيضا حىت 

 الدراسة العليا. 
ولكل مادة ؽبا ىذف، وىذه اؽبدف تساعد من عملية التعلم. وأىداف 
تعليم اللغة العربية للفصل األول والثاين ىي إتقان الطالب والطالبة على 

لغة العربية )مهارة االستماع والكتابة والقراءة الكتابة( حبانب أساسيات مهارات ال
العناصر اللغوية، وىم ال يتعلمون القواعد النحوية والصرفية ألن اؽبذف األساسي 
يف برانمج تعليم اللغة العربية يعٍت القدرة على االتصال اللغوي الواضح 

 97والسليم.
تعُت األىداف العامة قبل عملية التعليمية األستاذ واألستاذات أن 

  92واػباصة لكل اؼبوضوع.كما يعٍت:
األىداف العامة تتكون على قدرة الطالب والطالبة على معرفة اعبمل 
األساسية والًتتيب الصحيح يف اللغة العربية، كاعبملة اإلظبية واعبملة الفعلية 
ابستخدام أنواع من الكلمات )اإلسم، والفعل، واغبرف(، وقدرة الطالب 

طالبة على إجابة األسئلة من أدوات االستفهام اؼبتنوعة، وقدرة الطالب وال
 والطالبة على فهم موضوع يف الكتاب كالساعة، أجزاء اعبسم وغَت ذلك.
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واألىداف اػباص تتكون على قدرة الطالب والطالبة على ترتيب 
الكلمات الصحيحة اليت تتكون من اغبرف واألسم والظرف. قدرة الطالب 

ة على تكوين اعبملة االستفهامية ابستخدام أدوات االستفهام. وقدرة والطالب
الطالب والطالبة على صبلة مفيدة، ذكر األفعال يف اللغة العربية، وقدرة الطالب 

     91والطالبة لقراءة االخبار و مشرحية وغَت ذلك.
من البياانت السابقة، ترى الباحثة أن أىداف تعليم اللغة العربية للفصل 

ول والثاين يعٍت القدرة الطالب والطالبات على االتصال اللغوي واستخدامها األ
 يف ؿبادثتهم وأنشطتهم اليومية.

 حتديد ادلادة -ب 

حيا نتكلم "تستمد مادة اللغة العربية للفصل األوُف والثاين من كتاب 
الذي ألفها األستاذة بيًتك فرأيندكا اؼباجستَت. ويعتمد ىذا الكتاب  " العربية

على اؼبدخل التكاملي يعٍت ينظر اللغة وحدة متكاملة بُت مهاراهتا وعناصرىا، 
 وتستخدم اللغة العربية األساسية ويكون أساسا لعلم إُف مزيد من الدراسة.

األسلوب اؼبباشرة ومن مواصفات ىذه اؼبادة: ابدأ من اللغة األساسية مع 
وعدم الًتصبة، تتكون اؼبادة من الكتاب وحيتوي فيو القائمة من اؼبفردات 
واستخدامها يف اعبملة. وكانت اؼبفردات من بيئة الطلبة، وبصفة عامة ديكن 
إظهارىا أمام الطالب، ومت ترتيب اؼبادة بشكل مثاِف وسهولة وعلى احملادثة، 

بغي أن سبارسها على شكل أكرب، مثل استخدام تتكون اؼبادة من األمناط اليت تن
  93أدوات االستفهام وأحرف اعبر والظرف وغَتىا.

وجيب أن يكون ىذا االساس انضجا على الطالب. كما قالت أستاذة 
بيًتيك أن مادة اللغة العربية كعماد البيت الذي يؤسس بو البيت. ال بد على كل 
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العام الدراسي، وتنقسم إُف مرحلتُت  األستاذ واألستاذات أن تتم ىذه اؼبادة يف
الفصل الدراسي األوُف والثاين. ولكل األستاذ واألستاذات تعليم اللغة العربية أن 
تعرف عن اؼبادة اليت ستعرضها أمام الطالب والطالبات. وكل اؼبوضوع يتكون 

   94من اؼبهارات اللغوية والعناصر اللغوية.
 حتديد طريقة التعليم اللغة العربية -ج 

حسب مالحظة الباحثة ذباه ربديد الطريقة، كانت األستاذ واألستاذات 
اللغة العربية ربدد الطريقة اؼبستخدمة واألساليب اليت تريد استخدامها قبل عملية 
التعليم. ربدد األستاذ واألستاذات األساليب التعليمية من أول بداية الدرس حىت 

اؼبكان للتعلم. ويف بعض األحيان انتهاء الدرس. واختارت األستاذ واألستاذات 
اختارت يف خارج الفصل أو يف الداخل الفصل وغَتىا. ألن األستاذ واألستاذات 

، وكانت تستخدم فيو على السؤال والطالبات تريد أن تًتكز على جانب الطالب
 واعبواب واؼبناقشة وعدم ترصبة إُف اللغة االندونيسية.

 حتديد الوسائل التعليمية -د 

تاذ واألستاذات يف ىذه اؼبدرسة عدة ؿباوالت إلقباح عملية قامت األس
التدريس. ومن إحدى احملاوالت ىي حبث واختيار وسائل اإليضاح اؼبناسبة قبل 
العملية التعليمية. كما ترى أستاذة بيًتيك : " عندما أردان أن نعلم الطالب 

ح اؼبادة والطالبات، فال بد للمعلمة أن تبحث وزبتار وسائل اإلضاح لتوضي
وعبعل عملية التعليم مشوقا وجذااب حىت ال تكون عملية التعليم فبلة. والوسائل 
اليت ستستخدمها يف تعليم اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ابتو 

،  وجهاز وسبورة ىي الوسائل اؼبتاحة يف الفصول مثل كرسي وكتاب وساعة
وجهاز وغَت  فسها قبل التعليم مثل الصورة والطبقةوالوسائل اليت أعدهتا اؼبعلمة ن
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، األىم ىي أن تكون الوسيلة مناسبة للمادة واألىداف. ويف ىذه اؼبدرسة ذلك
  95". توجد الة اعبهاز والسبورة يف كل فصول واؼبعمل اللغوي أيضا

ربدد الوسائل  األستاذ واألستاذاتمن البياانت السابقة رأت الباحثة أن 
اؼبناسبة للمادة واألىداف، وتستعُت ابلوسائل التعليمية لزايدة وغبة الطالب 
والطالبات وإلبعاد عن اؼبلل ولسهولة فهمهن عن الدرس ولكن َف تعد اؼبعلمة 
على التقنيات اغبديثة مثل الفيلم والفيديو واألشرطة لعدم توافر األجهزة لطالب 

 والطالبات.  
 التقييم حتديد أساليب -ه 

التقوًن كما ترى أستاذ فرىادي ىو "عملية مستمرة وهتدف إُف معرفة 
مدى قباح وفشل الطالب والطالبات على فهم اؼبوضوع ولًتسيخ معلوماهتم عن 
اؼبواد اؼبدروسة. فال بد على معلمة اللغة العربية أن زبطيط عن األسئلة وتطورىا 

 96األسئلة. إما شفهية أم ربريرية وتكون براعة يف توجيو
وىذه البياانت مطابقة دبا كتبت معلمة اللغة العربية يف كراسة إعدادىا،  
كتبت فيها أنواع من األسئلة الصفية، إما األسئلة التمهيدية يف بداية اغبصة 

بعد عرضت الباحثة البياانت ورأت  للتعرف على خربات التلميذات السابقة.
يف مدرسة ثنائية  ابؼبدخل التكامليربية الباحثة من انحية زبطيط تعليم اللغة الع

 اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو تصور كما األيت :

 ( ٗ.ٗاجلدوال )
 تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكاملي إدارة
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يرفع قيمة الطالب والطالبة يف تعليم اللغة  -
 العربية ويرفع التعليم يف الدرس اللغة العربية

اعبامعة اؼبشهور يستعد الطالب التعليم إُف  -
 يف داخل البالد أو خارجها

إتقان الطالب والطالبة على أساسيات  -
مهارات اللغة العربية )مهارة االستماع 
والكتابة والقراءة الكتابة( حبانب العناصر 

 اللغوية
القدرة الطالب والطالبات على االتصال  -

اللغوي واستخدامها يف ؿبادثتهم وأنشطتهم 
 اليومية

حتديد أهداف 
تعليم اللغة 

 العربية

 ٔ التخطيط
 

اؼبادة  من الكتاب "حيا نتكلم العربية "  -
الذي ألفها األستاذة بيًتك فرأيندكا 

 اؼباجستَت
ابدأ من اللغة األساسية مع األسلوب  -

 اؼبباشرة وعدم الًتصبة
حيتوي فيو القائمة من اؼبفردات واستخدامها  -

 يف اعبملة

 حتديد ادلادة

 واألستاذات اؼبكان للتعلمواختارت األستاذ  -
)خارج الفصل أو يف الداخل الفصل 

 وغَتىا(
يستخدم فيو على السؤال واعبواب واؼبناقشة  -

 وعدم ترصبة إُف اللغة االندونيسية

حتديد طريقة 
التعليم اللغة 

 العربية
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 تنفيذ تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكاملي -ٕ

فعل اؼبعلمة  إن مرحلة النتفيذ ىي القيام دبا خططها اؼبعلمة واؼبتعلقة دبا
والطلبة داخل الفصل أو خارجهو. تتم تنفيذ التعليم ؼبدة سنة وتنقسم إُف ظبنية 
فصول. وتعلم اللغة العربية يف يوم اعبمعة يف الساعة الواحدة مساء. وجبانب 
األحيان تعقد التدريس يف الفصول الدراسية وخارج الفصل، إلزالة ملل الطالب 

 والطالبات.
 تقدمي ادلادة -أ 

تقدًن مادة اللغة العربية للفصل األوُف والثاين يف مدرسة ثنائية اللغة مت 
 97الثانوية اإلسالمية ابتو من خالل ثالثة مراحل :

 التمهيد (2

ىو نقطة البداية يف تنفيذ التعليم. قبل تقدًن اؼبعلمو موضوع الدرس 
اعبديد، سأل األستاذ واألستاذات إُف الطالب والطالبات عن الدرس 
اؼباضي. ومانت اؼبعلمة ال تشعر ابؼبلل على التكرار وتقدًن األسئلة إُف 
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الوسائل اؼبتاحة يف الفصول )  كرسي وكتاب  -
 وساعة وسبورة والة اعبهاز (

أعدهتا اؼبعلمة نفسها ) الصورة والوسائل اليت  -
 والطبقة وجهاز وغَت ذلك (

 واؼبعمل اللغوي -

حتديد 
الوسائل 

 التعليمية

 األسئلة الصفية -
 األسئلة التمهيدية -

حتديد أساليب 
 التقييم
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 الطالب والطالبات عن موضوع الدرس السابق وهتدف ىذه األسئلة ؼبعرفة
مدى مذاكرة الطالب والطالبات عن اؼبادة ولتحقيق فهمهم عن اؼبادة. وقبل 
تقدًن موضوع الدرس اعبديد أاثرت اؼبعلمة على الطالب والطالبات ولزايدة 

 98تشويقهن يف قبول الدرس اعبديد.
وىذه أكدهتا الباحثة عند مالحظة عملية تعليم اللغة العربية، حيث 

إُف الطالب والطالبات اؼبتعلق دبوضوع الدرس بدأت اؼبعلمو بطرح األسئلة 
   اؼباضي وىو العدد ؼبعرفة مدى مذاكرهتن عن اؼبوضوع اؼباضي. 

 العرض (1

بدأت اؼبعلمة بنطق األلفاظ أو الكلمات الصحيحة جهرية مثل " 
ساعة، كتاب، قلم، سبورة، فبسحة وغَتىا ". وتطلب اؼبعلمة من الطالب 

ظ من اؼبعّلمة إلاثرة دافيعة الطالب أن تستمع جيدا وؿباكاة األلفا
واىتمامهن هبذا النطق. مث قرءت اؼبعلمة كالمها ابإلشارات اليت تدل على 
اؼبعٌت وعدم ترصبتو مث دعت الطالب إُف ؿباكاهتا وجبانب األحيان أشارات 
اؼبعلمة إحدى الطالب حملاكاهتا.رباكى الطالب ألفاظ اؼبدّرسة وكتبت 

  99لكلمات اؼبنطوقة على السبورة.اؼبعلمة اؼبفردات أو ا
درّبت اؼبعلمة الطالب على السؤال واعبواب بعالمات االستفهام 
)ما، ىل، ,أين، مىت، وغَتىا( ومتعلقة ابلكلمات اليت مّت عرضها. وىذا 
يساعد على نتمية تفكَت الطالب. وقامت اؼبعلمة إبيضاح ما غمض من 

اروة، أي سألت الطالب يف اؼبادة على الطالب من خالل اؼبناقشة واحمل
هناية كل فقرة، وذبري أسلوب اغبوار بشكل مستمر حيث تتأكد اؼبعلمة 

 على استيعاب الطالب قبل االنتقال إُف فقرة جديدة.
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بعد إتقان وفهم الطالب على اؼبواد اؼبتقدمة، سواء يف الفهم 
والنطق، طلبت اؼبعلمة الطالب بفتح الكتاب. مث قرأت اؼبعلمة الكتاب 
ابلقراءة اعبهرية، ورباكي الطالب على قراءة اؼبعلمة. وجباين األحيان أشارت 

 اؼبعلمة بعض الطالب لقراءة الكتاب أو اؼبكتوب على السبورة.
وبعد القراءة طلبت اؼبعلمة على الطلبة ابلكتابة ما على السبورة يف  

على  كراستهن. وجبانب األحيان تقدم اؼبعلمة التدريبات مث تطلب بكتابتها
 الكراسة.

الحظت الباحثة أن تعليم العناصر اللغوية مثل قواعد النحو 
والصرف واؼبفردات من التعويد واؼبمارسة وليس عن طريقة اغبفظ، كما رأت 
أستاذة بيًتيك : " من الضروري أن تكثر إبعطاء األمثلة قبل الوصول إُف 

لكثَتة من االستماع القواعد اؼبعينة. جيب أن تكثر اؼبعّلمة على التدريبات ا
 277والكالم والقراءة والكتابة ".

من البياانت اؼبعروضة رأت الباحثة أن عملية التعليم أكثر تفاعال. 
ألن فيو اغبوار والًتكيز إُف جانب الطالب. ولديهن دور كبَت للتعلم اللغة 
العربية. كانت اؼبعلمات تركز إُف استخدام اللغة واىتمام إُف جانب اؼبهارات 

ربعة ويهتم إُف الفروق الفردية بُت الطالب. قامت اؼبعلمة بتطوير عملية األ
 التعليم من خالل السؤال واعبواب أو العمل على التدريبات.

 اػباسبة (3

قبل إهناء الدرس، سألت اؼبعلمة األسئلة التطبيقية إُف الطالب 
 للتأكد على فهم الطالب وترسيخ اؼبادة اؼبدروسة. وكانت األسئلة تتكون

من اؼبفردات، والسؤال عن مضمون اؼبوضوع، وأمرت الطالب بتعبَت عن 
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موضوع الدرس اؼبدروسة. وأحياان أتمر الطالب بعمل الواجب اؼبنزِف مثل 
 اإلجابة على التمرينات الواردة يف كتاب حيا نتكلم ابلعربية.

وبعد ذلك تتدرب الطالب أبنواع من التدريبات منها: تكرير 
اعبملة، ملئ الفراغ، تكوين اعبملة، إجابة األسئلة عن اعبملة، وربويل 
 مضمون اؼبوضوع.

ورأت الباحثة أن اؼبعلمة سبكن الطالب على التعلم والتدريب 
  272اؼبستمر من خالل إعطاء الواجب اؼبنزِف.

 طريقة واستًناتيجية يف تعليم اللغة العربية -ب 
بية. ورأت الباحثة استخدمت اؼبعلمة الطريقة اؼبباشرة يف تعليم اللغة العر 

يف مالحظتها أن اؼبعلمة ربطت اؼبهارات اللغوية بعضها ببعض يف عملية 
التعليم. وبدأت من مهارة االستماع مث مهارة الكالم مث مهارة القراءة وانتهت 
دبهارة الكتابة. وتعليم قواعد النحو والصرف يتم أثناء تدريس اللغة العربية من 

تخدمت اؼبعلمة أسلوب اغبوار واؼبناقشة والسؤال خالل كتاب دروس اللغة. واس
ويف أثناء  271واعبواب ؼبشاركة الطالب حىت تكون العملية الطالب أكثر فّعالة.

العرض ال تستخدم اؼبعلمة اللغة االندونيسية أو الًتصبة إال إذا كان ىناك 
اؼبصطلح الصعب يف الفهم فًتصبت اؼبعلمة ولكن عدم تكراره ال يًتسخ يف 

مع أن ىناك نقطة مهمة يف ىذا التعليم، ألن موقف  273ن الطالب.أذىا
الطالب يف ىذا التعليم موقف إجيايب. وكانت الطالب ؽبن دور أكثر، واؼبعلمة 

 فال تقوم إال بتوجية الطالب.
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 الوسائل يف تعليم اللغة العربية -ج 

استخدمت اؼبعلمة الوسائل التعليمية لتحسُت عملية التعليم والتعلم، 
والوسائل اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربية ىي الوسائل اليت تناسب ابؼبادة، 
ىناك كان الفصل واؼبعمل اللغوي. والوسائل اؼبتاحة داخل الفصل مثل : 
سبورة، وصورة، ومكتب، وكرسي، وصورة، وجهاز. أما الوسائل اليت أعداهتا 

ية وغَتىا. كانت اؼبعلمة يف اؼبعلمة ىي الصورة، والبطاقة، واللوح، واألفالم العرب
ىذه اؼبدرسة تستخدم من  التقنتات اغبديثة مثل األجهزة ومشاىدة األفالم 

 واػبرب ابللغة العربية.
 أنشطة لتنمية ادلهارات اللغوية  -د 

ومن البياانت اليت مت صبعها الباحثة عن طريق اؼبقابلة واؼبالحظة تتبُت 
رسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو ال أن برانمج التعليم اللغة العربية يف اؼبد

يقتصر على عملية التعليم داخل الفصل ولكن ىناك األنشطة خارج الفصل 
لتطوير اؼبهارات اللغوية مثل : احملادثة ىي التدريب على مهارة االستماع 

ابة والكالم، ، مث قرأ اػبرب ابللغة العربية، مث استماع االفالم ابللغة العربية، مث كت
  274والقراءة االفالم ابللغة العربية.

وأشارت أستاذ فرىادي كمدير ىذه اؼبدرسة. كانت األستاذ واألستاذات 
تقوم دبراقبة تعلم الطالب والطالبات، وىذا يعٍت وجوب تشخيص ساعات يومية 
اثبتو للمذاكرة. والبد من مراجعة اؼبواد الدراسية كل يوم، ألن ىذه اؼبراجعة 

يف الذاكرة وتدفع من النسيان، وعند أييت االمتحان لفصل الدراسي  تثبيت اؼبادة
275االمتحان سهلة. تكون
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 (٘،ٗاجلدول )
 تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكاملي تنفيذ

 منرة إدارة انحية توضيح
 يف الساعة الواحدة مساء -
 ظبنية فصول -

 عملية برانمج
 

 ٕ تنفيذال

 التمهيد -
 العرض -
 اػباسبة -

 

 ادلادةتقدمي 

 ختطيط الربانمج

 الطريقة اؼبباشرة -
وبدأت من مهارة  -

االستماع مث مهارة 
الكالم مث مهارة القراءة 

 وانتهت دبهارة الكتابة
أسلوب اغبوار واؼبناقشة  -

 والسؤال واعبواب

طريقة 
واستًناتيجية يف 

 تعليم اللغة العربية

 الفصل واؼبعمل اللغوي -
والوسائل اؼبتاحة داخل  -

 الفصل
أما الوسائل اليت أعداهتا  -

 اؼبعلمة

الوسائل يف تعليم 
 اللغة العربية
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 تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكاملي تقييم -ٖ

مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو ىي عملية إن عملية التقوًن يف 
مستمرة وتسعى ىذا التقوًن إُف ربقيق مبدأ مشول احملتوى لدى اؼبتعلم. فالتقييم 
الذي يقوم يف ىذه اؼبدرسة يشتمل على : التقييم اليومي، واالختبار العام، 

حان النهائي. وابلنسبة إُف تقييم الدراسة للمدرسة : االمتحان النصفي واالمت
 .واالمتحان النصفي

 التقييم اليومي -أ 

قامت اؼبعلمة بتقييم الطالب والطالبات عند العملية من خالل السؤال 
واعبواب، تتم ىذا التقييم شفيها وكتابية، سألت األستاذ واألستاذات عن 
اؼبفردات، ومضمون اؼبوضوع، واستنباط عن اؼبادة اؼبدروسة، وتكوين اعبملة 

اإلجابة على التمرينات اؼبوجودة يف كتاب حيا نتكلم العربية. وأجابت اؼبفيدة، و 
 الطالب والطالبات على أسئلة األستاذ واألستاذات شفهية وكتابة.

كما ال حظت الباحثة أن ىذا الربانمج يفيد كثَتا على الطالب 
والطالبات، قامت األستاذ واألستاذات دبراقبتهم يف التعلم وسبكن للطالب 

بات أن تسأل إُف األستاذ واألستاذات عن الدرس الذي ال تفهمو، وإذا والطال
َف يوجد السؤال من الطالب والطالبات، كانت األستاذ واألستاذات تقيم 

ال يقتصر على عملية  -
التعليم داخل الفصل 
ولكن ىناك األنشطة 
خارج الفصل لتطوير 

 اؼبهارات اللغوية

أنشطة لتنمية 
 ادلهارات اللغوية
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الطالب والطالبات ابلسؤال إليهم، وبعض األحيان سألت األستاذ واألستاذات 
 276نعسان الطالب والطالبات.

 االختبار العام -ب 

الثانوية اإلسالمية ابتو ىذا األختبار إلعداد الطالب عقد مدرسة ثنائية 
االختبار قبل  والطالبات ؼبواجهة االمتحان للفصل الدراسي. عقد ىذا

اإلمتحاانت الفصل الدراس األول أو والثاين يف يوم اعبمعة. ووجبت على كل 
 الطالب والطالبات من الفصل األول إُف الفصل الثاين متابعة ىذا االختبار. 

ا االختبار ربريراي، كانت األسئلة مكتوبة يف أوراق األسئلة، مث ىذ
أجابت الطالب والطالبات ابلكتابة على األوراق اؼبعدة. تتم تفتيش وتصحيح 
أوراق األجوبة بعد أن صبعت صبيع الطالب والطالبات أوراق األجوابة. وبعد 

ب والطالبات القيام ابلتصحيح، وزعت اؼبعلمة أوراق األجوبة إُف ضبيع الطال
ؼبعرفتهم عن النتائج اليت حصلت هبا. الطالب والطالبات الذين حصلن على 
أدىن مستوى فال بد ؽبا اإلعادة على االختبار، وإذا رسب يف اؼبرة الثانية فعليها 

 277تسمح ؽبا اإلعادة حىت حصلت على حسب معيار النتيجة.
ولًتسيخ اؼبادة  وىذا اإلختبار لتحفيز الطالب والطالبات على التعلم،

يف أنفسهم، وؼبعرفتهم مدى قدرهتم من النتائج احملصولة واألىم ىي ربفيز 
الطالب والطالبات ؼبواجهة االمتحان للفصل الدراسي. وليس فقط االختبار 
مفيذا للطالب والطالبات، ولكن يهدف االختبار أيضا لألستاذ واألستاذات، 

 278وإحياد بيئة التعليم اؼبواتية.لتحفيز ولتحسُت عملية التعليم والتعلم 
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 االمتحان الشفهي - ج
إن اإلمتحان من أىم أعمال اؼبدرسة، فهو الوسيلة الفعالة إلحياء 
حرص الطالب والطالبات على تلقي العلوم وربقيق ملكتها، وبو يقدر اؼبدرسة 

 مديرىا ومدرسية مدى بلوغ أعماؽبم الًتبوية والتعليمية غايتها اؼبنشودة.
مسؤولية برانمج تعليم الللغة العربية: الواجب على  كل كما قالت 

فبتحنة أن تستعد سبام االستعداد ابألسئلة اؼبكتوبة الكثَتة واؼبختلفة حسب 
مقدار معلومات الطالب والطالبات وتعرضها على األستاذ واألستاذات 
لتنقيحها وأخذ وأيو فيها، وذلك قبل عقد اإلمتحان. وبعد عملية التنقيح أن 

ستعد سبام االستعداد ابألدوات الالزمة لإلمتحان، مثل دفًت األسئلة وقوائم ت
الدرجات، والكتب اليت ديتحن هبا مثل كتاب دروس اللغة العربية. أن يكون  

 279كل فبتحن حكيما يف مواجهة الطالب والطالبات، مراعيا حاالهتم النفسية.
األسئلة يف كما قالت مسؤولية برانمج تعليم اللغة العربية ليست 

اإلمتحان لإلعجاز، وإمنا ىي للًتبية وؼبعرفة علوم الطالب والطالبات ومقدار 
ملكتهم، وفهمهم لدروسهم السابقة، ولذلك ال بد ؽبا من الشروط التالية : أن 
تكون واضحة العبارة جلية اؼبواد، والعبارة عنها موجزة وموثوقا بصحتهم وديكن 

معلومات الطالب والطالبات وأن ال ربملهم اإلجابة عنها ومناسبة ؼبستوى و 
 إُف اليأس، وال إُف التكرب.

ىذا أكدهتا الباحثة عند مقابلة بعض الطالب والطالبات. وقالت أن 
األسئلة يف االمتحان الشفهي مناسبة للمادة اؼبدروسة مثل األسئلة عن أجزاء 

 227اعبسم، وعن الساعة وغَتىا، ومت تقدًن األسئلة بعبارة واضحة.
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كانت األسئلة نوعان: األسئلة الًتبوية واألسئلة االختبارية. األسئلة 
الًتبوية : تكون ىذه واألسئلة بسيطة وسهلة وتثَت يف نفوس الطالب والطالبات 
التشوق والتطلع إُف ما سيلقي إليهم وتزويدىم حرصا ونشاطا يف التعلم، وتقوى 

يطة أو سهلة، ومتوسطة، نفوسهم. األسئلة االختبارية ىي ثالثة أنواع: بس
وصعبة. ولكل قيمة تتفاوت عن االخر. فتقدر الدرجات على حسب قدرة 

 222الطالب والطالبات على إجابة األسئلة.
بعد أن الحظت الباحثة ترى على أن األسئلة الًتبوية تتكون من 
األسئلة: كيف حالك؟، صباح اػبَت؟، ومن أين جئت؟، أي فصل جلست؟،  

؟، واألسئلة االختبارية تتكون من اؼبادة اؼبدروسة مثل: ما كم عمرك؟، من أبوك
 شكل صندوق الطباشَت، أية ساعة قمت من النوم؟ ما ربت العُت؟

تتكون مواد االمتحان الشفهي: ؿبادثة )مأخوذ من كتاب حيا نتكلم 
العربية(، واحملفوظات، واؼبطالعة، عملية االمتحان: ربادث رئيسة الفرقة الطالب 

ت ؿبادثة يومية سهلة، مثل التحيات والتهاين: أىال وسهال، مربوك، والطالبا
صباح اػبَت، من أين أنت؟ كم سنة عمرك؟ وذلك بعد جلوسها يف اؼبكان اؼبعد 
لو. السؤال عن مضمون الدرس يف كتاب حيا نتكلم العربية واألمر بوضع بعض 

البات فب الكلمات أو اؼبفردات يف صبلة مفيدة. بعد امتحان الطالب والط
ىذه اؼبادة، يضع كل أعضاء الفرقة الدرجات يف قائمات درجاهتا مث تنتقل إُف 
السؤال عن اؼبطالعة. وقرأ الطالب والطالبات اػبرب عن اػبرب اعبديد يف العاَف 

 221ابللغة العربية.
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أتمر اؼبمتحنة الطالب والطالبات بفتح الكتاب اؼبعد ؽبا القراءة بعض 
عليمها، مع بيان الصفحة واؼبوضوع الذي أتمره ابلقراءة. اؼبوضوعات اليت سبق ت

وصبيع اؼبمتحنات يفتحوا كتبهم أيضا. األمر ابلقراءة، وصبيع اؼبمتحنات يهتم 
بقراءهتم بدقة وعناية. تصلح اؼبمتحنة قراءة الطالب والطالبات اؼبخطئة، وىكذا 

الكلمات أوال وعن  إُف سبام القراءة. األمر إبفقال الكتاب، مث السؤال عن معاين
مضمون اؼبوضوع اثنيا. وينبغي أن يكون السؤال متدرجا من البسيط، مث 
الصعب. طلب التعبَت عن مضمون اؼبوضوع ابلعبارة من عند الطالب 
والطالبات إن كان فبكنا، أو ابغبفظ، مث أخذ اؼبغزى أو الدرس، إن كان 

، يضع كل أعضاء الفرقة موجودا. بعد امتحان الطالب والطالبات يف ىذه اؼبادة
 الدرجات يف قائمات درجاهتا مث تنتقل إُف السؤال التاِف.

أسس يف وضع درجات: فهم مضمون اؼبوضوع ابستطاعتو اإلجابة 
الصحيحة، قدرة الطالب والطالبات على تكوين اعبملة اؼبفيدة ابستخدام 

ذكورة يف الكلمة اؼبذكورة، قدرة الطالب والطالبات على اقتباس العبارات اؼب
اؼبوضوع، قدرة الطالب والطالبات على التعبَت عن مضمون الدرس ابلعبارات 
الصحيحة مثل استخدام أنواع أدوات االستفهام يف مواضعها اؼبناسبة، قدرة 
الطالب والطالبات على ذكر اؼبغزى أو أخذ الدرس الذي حيتوية كل موضوع، 

تها يف الكالم، قدرة الطالب طالقة كل الطالب والطالبات يف احملادثة وفصاح
 والطالبات على ترصبة العبارات من اللغة االندونيسية إُف اللغة العربية.

من البياانت السابقة رأت الباحثة أن اإلمتحان الشفهي يتعلق ابلقراءة 
أو النطق السليم، أو التعبَت الشفوي. وتساعد على إعطاء أحكام صادقة عن 
قدرة الطالب والطالبات على اغبوار وقرأ اػبرب، واؼبناقشة، وسرعة التفكَت، 
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صة للدارسُت لالستماع والفهم، وربط اؼبعلومات، واستخالص النتائج. تتيح الفر 
 إُف إجاابت بعضهم واإلفادة من ىذه اإلجابة

 االمتحان التحريري  - د

عقد االمتحان التحريري يف الفصل الدراسي األول والثاين، سبتحن فيو 
صبيع اؼبواد يف الفصل الدراسي. تتكون األسئلة ؼبادة اللغة العربية خاصة ؼبهارة 

والطالبات اإلجابة يف أوراق األجوبة اؼبعدة.  القراءة والكتابة. وكتبت الطالب 
كانت األسئلة على شكل مقال وال توجد االختيار اؼبتعدد. وقامت الطالب 
والطالبات بكتابة إجابتها على ىيئة مقال، ؼبساعدة لطالب والطالبات على 

 تنظيم األفكار وترتيب العناصر.
ومن مهارة القراءة وكانت األسئلة تتكامل بُت مهارة القراءة والكتابة. 

ىي السؤال عن فهم مضمون اؼبوضوع، وؼبهارة الكتابة منها: الكتابة عن العدد 
 223واؼبعدود، مث ترصبة الكلمة، وأن سبلئ الفراغ.

فبا سبق يتضح أن تقوًن تعليم اللغة العربية يف مدرسة ثنائية اللغة 
بار العامة، الثانوية اإلسالمية ابتو يتم من خالل التقييم اليومي، واالخت

 واالمتحان النصفي والنهائ.
 االمتحان التحريري - ذ

عقد االمتحان التحريري يف الفصل الدراسي األول والثاين، سبتحن فيو 
صبيع اؼبواد يف الفصل الدراسي. تتكون األسئلة ؼبادة اللغة العربية خاصة ؼبهارة 

جوبة اؼبعدة.  القراءة والكتابة. وكتبت الطالب والطالبات اإلجابة يف أوراق األ
كانت األسئلة على شكل مقال وال توجد االختيار اؼبتعدد. وقامت الطالب 
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والطالبات بكتابة إجابتها على ىيئة مقال، ؼبساعدة لطالب والطالبات على 
 تنظيم األفكار وترتيب العناصر.

وكانت األسئلة تتكامل بُت مهارة القراءة والكتابة. ومن مهارة القراءة 
ن فهم مضمون اؼبوضوع، وؼبهارة الكتابة منها: الكتابة عن ىي السؤال ع

 224العدد واؼبعدود، مث ترصبة الكلمة، وأن سبلئ الفراغ.
بعد عرضت الباحثة البياانت ورأت الباحثة من انحية تقييم تعليم اللغة 

يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو تصور   ابؼبدخل التكامليالعربية 
 : كما األيت

 
 (ٙ،ٗ)اجلدوال 

 تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكاملي تقييم
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 منرة إدارة انحية توضيح
 التقييم شفيها وكتابية -
األستاذ واألستاذات عن  سأل -

اؼبفردات، ومضمون اؼبوضوع، 
واستنباط عن اؼبادة اؼبدروسة، 

وتكوين اعبملة اؼبفيدة، واإلجابة 
على التمرينات اؼبوجودة يف كتاب 

 حيا نتكلم العربية

 التقييم اليومي
 

 ٖ تقييمال

  االختبار ربريراي -
تفتيش وتصحيح أوراق األجوبة  -

بعد أن صبعت صبيع الطالب 
 والطالبات أوراق األجوابة

وىذا اإلختبار لتحفيز الطالب  -
 والطالبات على التعلم

 االختبار العام

كانت األسئلة نوعان: األسئلة  -
 الًتبوية واألسئلة االختبارية

 ولكل قيمة تتفاوت عن االخر -
 واحملفوظات، واؼبطالعة ، حادثة -
 مشرحية ، قراءة األخرب -

االمتحان 
 الشفهي

األسئلة ؼبادة اللغة العربية تتكون  -
 خاصة ؼبهارة القراءة والكتابة

وكانت األسئلة تتكامل بُت مهارة  -
 القراءة والكتابة

االمتحان 
 التحريري
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 ادلبحث الثالث : مناقشة نتائج البحث 
العربية  بعد ربليل البياانت السابقة، عرشت الباحثة اؼبناقشة عن إدارة تعليم اللغة 

. أي من حيث ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو ابؼبدخل التكاملي  يف مدرسة
 التخطيط، النتفيذ، والتقوًن من الباحثة كما يلي :

     تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكامليختطيط  -ٔ

إن مراحل تدريس اللغة العربية تتكون من ثالث مراحل منها: التخطيط، 
والتقوًن. والتخطيط من العمليات اؼبهمة اليت تنظمها اؼبعلمة وتتم تلك والتنفيذ، 

 العملية خالل فًتة زمنية معينة.
ثنائية اللغة الثانوية  رأت الباحثة على أن زبطيط تعليم اللغة العربية يف مدرسة

تتكون من : وضع اػبطة الدراسية، تعدد الدرس السنوي واليومي.  اإلسالمية ابتو
تاذ واألستاذات اػبطة الدراسية وتعدد الدرس لتحقيق األىداف اؼبنشودة ينظم األس

 خالل فًتة زمنية معينة.
وتعٍت كمية اؼبعلومات اليت ينقلها اؼبعلم إُف  syllabusواػبطة ترصبة لكلمة 

الطالب والطالبات يف مادة دراسية خالل العام الدراسي، فهي تسجل مضمون 
 225قوم على مفهوم التسلسل اؼبنطقي للمادة.التدريس الذي يقدم للمتعلم وت

اتبع  ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو تتم وضع اػبطة الدراسية يف مدرسة
ؽبذه اػبطة. رأت الباحثة على أن اػبطة الدراسية ؼبادة اللغة العربية للفصل األول 

، مث بدأت اؼبوضوع من األسهل إُف الصعب، بدأت من التعرف على أظباء اؼبذكر
 أظباء اؼبؤنث إُف اخرىا.

التخطيط السليم يتطلب من اؼبعلم أن يكون متمكنا فبا سيقولو ملما 
خبصائص الطالب والطالبات وحاجاهتم، ؿبددا أىداف درسو، قادرا على صياغة 
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  226واضحة دقيقة، ؿبلال ؿبتوى اؼبادة اليت سيدرسها، وؿبددا أفضل تتابع لتقدديها.
عمَتة يف كتابو، على اؼبعلم أن يقوم ابستعداد للتعليم مثل:  كما قال إبراىيم بسيوين

التعرف على الكتب واؼبواد التعليمية األخرى اليت ديكن الرجوع إليها، واختيار اؼبواد 
التعليمية اؼبالئمة ؼبستوى نضج الطالب والطالبات، وزبطيط ؿبتوى اؼبادة زبطيطا 

ؼبناسبة لتقدًن اؼبادة للطالب والطالبات، عاما، والتفكَت يف مداخل مناسبة، والطريقة ا
 227وإاثرة ضباسهم، ودفعهم لبذل أقصى جهد.

رأت الباحثة أن األستاذ واألستاذات تعليم اللغة العربية تعدد الدرس السنوي 
عن اؼبادة اليت ستقدمها، األستاذ واألستاذات تعدد الدرس اليومي اؼبكتوب وربديد 

اؼبادة، الطريقة واستَتاتيجيات التعليم، ربديد الوسائل، أىداف درسها، ربديد ؿبتوى 
 وربديد األسئلة التطبيقية.

األىداف تعليم اللغة  ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو فقد وضع مدرسة
العربية للفصل األول والثاين ىي إتقان الطلبة ألساسيات مهارات اللغة العربية )مهارة 

ة والكتابة( جبانب العناصر اللغوية، الطالب والطالبات االستماع والكالم والقراء
ليست موجهة للتعلم على القواعد النحوية والصرفية ولكن الطالب والطالبات تعليم 
اللغة العربية من خالل اؼبهارات اللغوية وتتيح استمرارىا يف أنشطتهم اليومية حىت تعُت 

 ة العربية بسرعة طبيعية.الطالب والطالبات على إتقان أساسيات مهارات اللغ
وقال األستاذ واألستاذات يف عملية التعليمية أن األىداف العامة واػباصة 
لكل اؼبوضوع وترجى أن تتحقق األىداف العامة من خالل األىداف اػباصة. 
أىداف تعليم اللغة العربية للفصل األول والثاين ال يكفي أن تكتسب الطالب 

عن مضمون اؼبوضوع، ولكن األىم من ىذا كلو كيف والطالبات على اؼبعارف وفهم 
أن تكتسب الطالب والطالبات على اؼبادة اؼبدروسة حىت تعينها على تنمية اؼبهارات 

                                                 
 9م، ص : 2993-ه2424، دار اؼبصرية اللبنانية، العربية بُت النظرية والتطبيقتعليم اللغة حسن شحاتو،   226
 114، ص: 2992، دار اؼبعارف القاىرة اؼبنهج وعناصرهإبراىيم بسيوين عمَتة،   227
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اللغوية واستخدامهم يف ؿبادثتهم وأنشطتهم اليومية وكي تنطلق الطالب والطالبات يف 
 الكالم، والفهم، والكتابة يف يسر وطالقة بعد السنة األوُف. 

وىذا مطابق ؼبفهوم التكامل وىو أسلوب لتنظيم عناصر اػبَتة اللغوية اؼبقدمة 
للطالب، وتدريسها دبا حيقق ترابطها وتوحدىا بصورة سبكنهم من إدراك العالقات 
بينهما، وتوظيفها يف ادائهم اللغوي، وذلك من خالل ؿبتوى لغوي متكامل البناء، 

اللغوية، والقواعد اللغوية دبهارات اللغة، ونوع  ترتبط فيو توجيهات اؼبمارسة والتدريبات
 228األداء اؼبطلوب من خالل نص لغوي متكامل.

 وكتاب الذي يستخدم يف برانمج تعليم اللغة العربية للفصل األول يف مدرسة
ىو كتاب " حيا نتكلم العربية " والكتاب الذي قد  ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو

ًتيك فرأينديكا. ىذا كتاب تستخدم اللغة العربية األساسية ويكون ألفها األستاذة بي
أساسا لعلم إُف مزيد من الدراسة. تبدأ ىذا الكتاب من موضوع السهلة إُف اؼبوضوع 
الصعبة، وتبدأ اؼبادة من التعرف على أظباء اؼبذكر واؼبؤنث، والفعل، إُف اخرىا. 

 ألربعة جبانب العناصر اللغوية.وكانت اؼبادة متكامال بُت اؼبهارات اللغوية ا
ورأى رشدي أضبد طعيمة يف كتابو، لتحقيق عملية التعليم والتعلم ىناك ثالث 

 229معايَت لتنظيم احملتوى: االستمرارية والتتابع والتكامل.
االستمرارية : ويقصد ابالستمرار ىي العالقة الرئيسية بُت خربات اؼبنهج، ففي  (2

تتدرج اؼبهارات حىت تصل ابلدارس إُف اغبديث تعليم مهارة الكالم مثال 
 بطالقة.

التتابع : ويقصد ابلتتابع أن يكون ىناك تسلسل يف عرض اؼبهارات وأن  (1
 تستفيد كل منها فبا سبقها ويؤدي فبا غبقها.

                                                 
م، 1777-ه2412أضبد عبده عوض، مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحية نقدية، )جامعة أم القرى مكة اؼبكرمة(،   228
  17ص:
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التكامل : ويقصد ابلتكامل بذلك العالقة األفقية حيث يكمل كل منها  (3
س االستماع وال ينفصل ىذان األخرى. فتدرس الكالم ال ينفصل عن تدري

عن تدريس القراءة والكتابة. كما أن تدريس بقية فروع اللغة ديكن أن يراعي 
 فيو مبدأ التكامل.

كان األستاذ واألستاذات قبل عملية تعليمية ربدد الطريقة واألساليب اليت 
ملية ستستخدمها. واستخدمت معلمة اللغة العربية للفصل األول الطريقة اؼبباشرة يف ع

التعليم والتعلم، ىذه الطريقة هتتم اىتماما كبَتا حباجات الطالب والطالبات. وطريقة 
التدريس ىي اليت ديكن براسطتها تقدًن احملتوى للمتعلمُت كي حيقق األىداف 
اؼبنشودة. ولوجود اختالف جوانب التعليم فإهنا ربتاج إُف طرائق متباينة وأساليب 

 متعددة.
ثنائية  د األستاذ واألستاذات يف تعليم اللغة العربية يف مدرسةوالوسائل اليت ربد

ىي " الوسائل اؼبتاحة يف الفصول، والوسائل الذي يعدد  اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو
األستاذ واألستاذات نفسها قبل التعليم" وال بد أن تكون الوسائل مناسبة للمواد. مثل 

اعة، كانت اؼبعلمة تعد الساعة إما يف تعليم الطالب والطالبات عن موضوع الس
الصورة أو حقيقتها، وتقدًن موضوع الدرس عن اندونيسيا، تعد اؼبعلمة اػبريطة قبل 
العملية التعليمية. ولكن َف تعد اؼبعلمة من التقنيات اغبديثة مثل األجهزة، والفيديو 

 وغَتىا.
يف التعليم ىو وىذا يتمشى مع اذباه للمدخل التكاملي الذي يزعم أن اؼبهم 

الًتكيز على الطالب والطالبات وحاجتهم وجيب اختيار الوسائل واألدوات التعليمية 
اؽبادفة واؼبتنوعة واؼبتدرجة يف الصعوبة، حىت يراعي ما بُت الطالب والطالبات من 

والوسائل التعليمية ؽبا أمهيتهم من حيث تغلبها على الصعوابت اليت  217فروق فردية.
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ق احملتوى لألىداف، وكذلك فإهنم تتحدى تفكَت الطالب متوسطي ربول دون حقائ
 الذكاء، لكي يتعلموا وحيققوا قباحا كبَتا.

ربديد أساليب التقوًن. كانت اؼبعلمة قبل العملية التعليمية حددت األسئلة 
الصفية مثل ربديد السؤال عن الدرس اؼباضي واألسئلة التطبيقية، وىذه األسئلة 

مناسبة لألىداف. يكون األسئلة منكامال ويهدف ىذا التقييم تتمضن اؼبوضوع و 
ؼبعرفة مواطن الضعف والقوة لدى الطالب والطالبات ولًتسيخ معلةماهتم عن اؼبادة 
اؼبدروسة. وىذا مطابق دبا قال فوزي طو إبراىيم يف كتابو، التقييم حيث ديكن الوقوف 

ية التقوًن متسقة سباما مع على نواحي القوة والضعف يف التكامل، وأن تكون عمل
 212األىداف اؼبوضوعة واحملتوى اؼبوضوع.

  تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكامليفيذ تن -ٕ

ثنائية اللغة الثانوية النتفيذ عن التخطيط لربانمج تعليم اللغة العربية دبدرسة 
كان منفذا. مث تقدم مادة اللغة العربية للفصل األول والثاين من خالل   اإلسالمية ابتو

ثالث مراحل: التمهيد، والعرض، مث اػباسبة. وترتكز التعليم على اؼبهارات اللغوية 
 حبانب العناصر اللغوية.

ويقول أحد اؼبربُت كي يستوعب الطالب اؼبادة الدراسة واالطالع. ويقول 
تحضَت يساعد على توسيع عقول الطالب والطالبة اخر إن استخدام أمثلة ال

وتنشيطها وإيقاظ تنبيهم وترقية إدراكهم وتثبيت اؼبعلومات واؼبوضوعات، وبذلك سبرين 
   211القوي العقلية على النظر واستنباط األحكام.

التمهيد قبل تقدًن األستاذ واألستاذات موضوع الدرس اعبديد، سألت اؼبعلمة 
الدرس اؼباضي. وهتدف ىذه األسئلة ؼبعرفة مدى مذاكرة  الطالب والطالبات عن

                                                 
 162اؼبراجع السابق، ص  اؼبناىج اؼبعاصرة،فوزي طو إبراىيم ورجب أضبد كلزة،   212
، )دار الشروق القاىرة(، ص ناىجها وطرائق تدريسهااللغة العربية مطو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي،   211

 :98 



44 

 

الطالب والطالبات عن اؼبادة اؼبدروسة ولتحقيق فهمهم عن اؼبادة. وقبل تقدًن 
موضوع الدرس اعبديد أاثرث اؼبعلمة على الطالب والطالبات ولزايدة تشويقهّن يف 

 قبول الدرس اعبديد.
التصاال ابلطالب بصورة وجيب على األستاذ واألستاذات أن يكثر من ا
 213مباشرة ويساعدىم يف معاعبة اؼبادة على تطبيق ما يتعلمونو.

ومن مهارة االستماع: بدأت اؼبعلمة بتعليم االستماع بنطق ألفاظ اؼبفردات 
جهرية وقرنت ابإلشارات واغبراكات، مث رباكي الطالب والطالبات ألفاظ اؼبعلمة. 

على أن االستماع يكتسب اؼبفردات،  وىذا يتمشى على رأي رشدي أضبد طعيمة
ويتعلم أمناط اعبمل والًتاكيب، ويتلقى األفكار واؼبفاىيم، وعن طريقة أيضا يكتسب 
اؼبهارات األخرى للغة كالما وقراءة وكتابة. إن القدرة على سبييز األصوات شرط 

 214أساسي لتعلمها، سواء لقراءتو أو لكتابتو.
اذ واألستاذات الطالب على السؤال مث أتيت مهارة الكالم دربت األست

واعبواب واؼبناقشة بعالمات االستفهام اؼبتنوعة. ويتمضن أيضا مهارة القراءة: بعد 
إتقان وفهم الطالب على اؼبادة اؼبتقدمة قرأت اؼبعلمة الكتاب ابلقراءة اعبهرية وطلبت 

الطالب بقرؤون  إُف الطالب دبحاكاهتا. أما ابلنسبة للعالقة بُت القراءة والكالم، فإن
مث أتيت الطالب  215بسهولة أكثر األشياء اؼبوضوعات اليت سبق ؽبم أن يتحدثوا عنها.

 ابلكتابة.
رأت الباحثة  أن تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة بدأت من مهارة 
االستماع، مث الكالم، مث القراءة والكتابة. تتكامل فيو بُت اؼبهارات. وىذا يتمشي مع 

ؿبمود أضبد السيد: على معلمي اللغة أن يدربوا على ىذه اؼبهارات يف إطار  رأي

                                                 
 265اؼبرجع السابق، ص:  اؼبناىج اؼبعاصرة،فوزي طو إبراىيم ورجب أضبد كلزة،   213
 246م، ص: 2989 -ه2427، مصر تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبورشدي أضبد كعيمة،   214
 273علي أضبد مدكور، اؼبرجع السابق، ص:   215
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التكامل، إذ إن تعليم الطفل القراءة من غَت تدريبو على مهارات واالستماع واحملادثة 
 216واالستعداد للقراءة معرض لالخفاق.

ورأت الباحثة أن عملية التنفيذ مناسبة دبا قال طو علي حسُت الديلمي 
بد الكرًن الوائلي، وفيو تنتقي النصوص اؼبناسبة، لكل صف دراسي وزبضع وسعاد ع

 217للدراسة والفهم والتحليل والتفسَت، وجيري ذلك فحسب:
االستماع إُف النص منطوقا نطقا جبدا فبثال للمعٌت، مرة أو مرتُت مث مناقشة  (2

 فكرة العامة، وأفكاره الرئيسة، وتعرف قائل النص ومناسبة قولو.
النص قراءة جهرية أمنوذجية، مع الًتكيز على معاجلة اعبوانب الصوتية قراءة  (1

 واللفظية والًتكيبية، من حيث معناىا ومبناىا.
قراءة النص قراءة صامتو، دفعة واحدة، أو على دفعات حبيث ربمل كل دفعة  (3

 فكرة رئيسة، مث تناولو ابلدراسة والتحليل والتفسَت.
 ونواحي اعبمال يف النص.الوقوف على اؼبعايَت والقيم  (4
 حفظ النص حفظا جيدا )إن كان من النصوص اؼبطلوب حفظها(. (5
 التعبَت كتابة عن موضوع النص بعد دراستو وحفظو والقراءة حولو.  (6

استخدمت اؼبعلمة الطريقة اؼبباشرة يف التعليم وفضلت أسلوب اؼبناقشة واغبوار 
التعليم أكثر تفاعال وعالقة  والسؤال واعبواب. من ىنا الحظت الباحثة إن عملية

اؼبعلمة والطالب والطالبات عالقة وثيقة. واىتمت اؼبعلمة الفروق الفردية بينهن. 
واستعانت اؼبعلمة أيضا الواسائل التعليمية لتحفيز الطالب والطالبات ولزايدة 
تشويقهن حىت تكون عملية التعليم أكثر إجيابيا. وتساعد الطالب والطالبات البطيئة 

 التعلم. يف

                                                 
 129م، ص: 2988-ه2479، دار الفيصل اللغة تدريسا واكتساابؿبمود أضبد السيد،   216

 ، اؼبرجع السابقاذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي،   217
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تتم عملية التعليم عندما يلتقي اؼبعلم ابلطالب والطالبات، لتبدأ مرحلة 
التفاعل، ولينجز ما سبق أن خطط. ويتوقف الطالب والطالبات اعبيد على إتقان 
مهارات التدريس، مثل إاثرة دافعية الطالب والطالبات، وإدارة الفصل، وتكوين 

وعرض الدرس، ومهارات األسئلة الشفوية، عالقات انساسية مع الطالب والطالبات، 
  218وتعزيز استجاابهتم.

ومن أجل ذلك، رأت األستاذ واألستاذات اؼبلل على الطالب والطالبات 
فعليها أن تستعد لالنتقال من حالة إُف حالة مستعينا ابلوسائل التعليمية، واألمثلة 

 لبات إُف السرور واالنتباه.اؼبتوفرة، وابلتعبَت يف طريقة األلقاء، وربمل الطالب والطا
 تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكاملي تقومي -ٖ

فالتقوًن الذي قام ىذه اؼبدرسة ابلنسبة إُف تقييم الدراسة للمدرسة: االمتحان 
النصفي واالمتحان النهائي بتقييم اؼبواد اؼبدروسة حسب الفصل الدراسي. واالمتحان 

 بار ىو مقال شفهيا وربريراي.يتكون شفهيا وربريراي. أما نوع االخت
كما أن ىناك نوعان أساسيان من أساليب التقوًن: األساليب الشفهية 
واألساليب التحريرية. االساليب الشفهية ىي وسيلة مهمة لقياس ربصيل الطالب، 
خاصة يف قياس التالوة واإللقاء والطالقة اللغوية. واألساليب التحريرية ىي األساليب 

 تقوًن تعلم الطالب، وعادة ما تشتمل على اختبارات اؼبقال األكثر شيوعا يف
 219واختبارات اؼبوضوعية.

تتكون األسئلة اليت قدمتها األستاذ واألستاذات من اؼبهارات اللغوية منها. 
تكامل بُت االستماع والكالم، يف ضمن اؼبوضوع، واستنباط عن اؼبادة اؼبدروسة، 

ى التمرينات اؼبوجودة يف كتاب حيا نتكالم  وتكوين اعبملة اؼبفيدة، واإلجابة عل
 العربية. وأجابت الطالب والطالبات أسئلة اؼبعلمة شفهية وكتابة.

                                                 
 225، اؼبرجع السابق، ص:اذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةرًن عباس الوائلي، طو علي حسُت الديلمي وسعاد عبد الك  218
219
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ابؼبدخل بعد عرضت الباحثة البياانت ورأت الباحثة من انحية إدارة تعليم اللغة العربية 
 يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو تصور كما األيت : التكاملي

 
 (ٚ.ٗ)اجلدوال 

 تعليم اللغة العربية ابدلدخل التكاملي إدارة 

يرفع قيمة الطالب والطالبة يف تعليم اللغة  -
 العربية ويرفع التعليم يف الدرس اللغة العربية

يستعد الطالب التعليم إُف اعبامعة اؼبشهور  -
 يف داخل البالد أو خارجها

إتقان الطالب والطالبة على أساسيات  -
اللغة العربية )مهارة االستماع مهارات 

والكتابة والقراءة الكتابة( حبانب العناصر 
 اللغوية

القدرة الطالب والطالبات على االتصال  -
اللغوي واستخدامها يف ؿبادثتهم وأنشطتهم 

 اليومية

حتديد أهداف 
تعليم اللغة 

 العربية

 ٔ التخطيط

اؼبادة  من الكتاب "حيا نتكلم العربية "  -
األستاذة بيًتك فرأيندكا الذي ألفها 

 اؼباجستَت
ابدأ من اللغة األساسية مع األسلوب  -

 اؼبباشرة وعدم الًتصبة
حيتوي فيو القائمة من اؼبفردات واستخدامها  -

 يف اعبملة

 حتديد ادلادة
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 واختارت األستاذ واألستاذات اؼبكان للتعلم -
)خارج الفصل أو يف الداخل الفصل 

 وغَتىا(
السؤال واعبواب واؼبناقشة يستخدم فيو على  -

 وعدم ترصبة إُف اللغة االندونيسية

حتديد طريقة 
التعليم اللغة 

 العربية

الوسائل اؼبتاحة يف الفصول )  كرسي وكتاب  -
 وساعة وسبورة والة اعبهاز (

والوسائل اليت أعدهتا اؼبعلمة نفسها ) الصورة  -
 والطبقة وجهاز وغَت ذلك (

 واؼبعمل اللغوي -

حتديد 
الوسائل 

 التعليمية

 األسئلة الصفية -
 األسئلة التمهيدية -

حتديد أساليب 
 التقييم

 يف الساعة الواحدة مساء -
 ظبنية فصول -

 ٕ تنفيذال عملية برانمج

 التمهيد -
 العرض -
 اػباسبة -

تقدمي ادلادة 
ختطيط 
 الربانمج

 الطريقة اؼبباشرة -
وبدأت من مهارة االستماع مث مهارة الكالم  -

 القراءة وانتهت دبهارة الكتابةمث مهارة 
 أسلوب اغبوار واؼبناقشة والسؤال واعبواب -

طريقة 
واستًناتيجية 

يف تعليم اللغة 
 العربية

الوسائل يف  الفصل واؼبعمل اللغوي -   
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 والوسائل اؼبتاحة داخل الفصل -
 أما الوسائل اليت أعداهتا اؼبعلمة -

تعليم اللغة 
 العربية

داخل الفصل  ال يقتصر على عملية التعليم -
ولكن ىناك األنشطة خارج الفصل لتطوير 

 اؼبهارات اللغوية

أنشطة لتنمية 
ادلهارات 

 اللغوية
 التقييم شفيها وكتابية -
األستاذ واألستاذات عن اؼبفردات،  سأل -

ومضمون اؼبوضوع، واستنباط عن اؼبادة 
اؼبدروسة، وتكوين اعبملة اؼبفيدة، واإلجابة 

على التمرينات اؼبوجودة يف كتاب حيا 
 نتكلم العربية

تقييمال التقييم اليومي  ٖ 

  االختبار ربريراي -
تفتيش وتصحيح أوراق األجوبة بعد أن  -

والطالبات أوراق صبعت صبيع الطالب 
 األجوابة

وىذا اإلختبار لتحفيز الطالب والطالبات  -
 على التعلم

 االختبار العام

كانت األسئلة نوعان: األسئلة الًتبوية  -
 واألسئلة االختبارية

 ولكل قيمة تتفاوت عن االخر -
 واحملفوظات، واؼبطالعة ، حادثة -
 مشرحية ، قراءة األخرب -

االمتحان 
 الشفهي
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 اخلامسالفصل 
 اخلادتة

 
 خالصة -أ 

بعد أن ربليل الباحثة من البياانت، استخلصت الباحثة عن إدارة تعليم اللغة 
العربية ابؼبدخل التكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو استنتاجات. 

 االستنتاج ىنا موافقا أبسئلة البحث كما قدمت الباحثة ؽبذا البحث.
اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة أن زبطيط تعليم  -2

 الثانوية اإلسالمية ابتو قد تكون منظما وتتكون على:
وضع اػبطة الدراسية : ىذه اػبطة وضعها األستاذ واألستاذ يف مدرسة  -

 ثنائية اللغة الثانوية اإلسالمية ابتو.
العربية تعدد الدرس السنوي : وضعتو األستاذ واألستاذات اللغة  -

 لتحقيق األىداف اؼبنشودة خالل فًتة زمنية معينة.
تعدد الدرس اليومي : حيتوي فيو ربديد أىداف دراسها، ربديد ؿبتوى  -

اؼبادة، ربديد الطريقة واستَتاتيجيات التعليم، ربديد الوسائل التعليمية، 
 وربديد األسئلة التطبيقية.

لي يف مدرسة ثنائية اللغة أن تنفيذ تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكام -1
 الثانوية اإلسالمية ابتو كان منفذا. 

تقدًن مادة اللغة العربية للفصل األول والثاين من خالل ثالث مراحل:  -
اؼبقدمة، والعرض، مث اػباسبة. وترتكز التعليم على اؼبهارات اللغوية 

 جبانب العاصر اللغوية.
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عليم االستماع بنطق مهارة االستماع : بدأت األستاذ واألستاذات بت -
ألفاظ اؼبفردات جهرية وقرنت ابإلشارات واغبركات، مث رباكي الطالب 

 والطالبات ألفاظ األستاذ أو األستاذات.
مث أتيت مهارة الكالم دربت األستاذ واألستاذات على السىؤال واعبواب  -

 واؼبناقشة بعالمات االستفهام اؼبتنوعة.
طالب والطالبات على اؼبادة اؼبتقدمة مهارة القراءة : بعد إتقان وفهم ال -

قرأت األستاذ واألستاذات الكتاب ابلقراءة اعبهرية وطلبت إُف الطالب 
 والطالبات دبحاكاهتا.

مهارة الكتابة : الطالب والطالبات مكتوبة ما على السبورة والعمل  -
 على التدريبات.

ملي ويتم تعليم اللغة العربية يشكل فعال حيث تستخدم اؼبدخل التكا -
يف تنفيذ عملية التعليم واستخدمت األستاذ واألستاذات الطريقة 

 والوسيلة اؼبناسبة إال أهنا قلة استخدام التقنيات اغبديثة يف التعليم.
أن تقييم تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف مدرسة ثنائية اللغة  -3

 الثانوية اإلسالمية ابتو تتكون من :
 االختبار قبل االمتحان للفصل الدراسي.اختبار العام وعقد ىذا  -
امتحان حسب الفصل الدراسي يعٍت االمتحان النصفي واالمتحان  -

 النهائي، أما نوع االمتحان مقال شفهيا وربريراي.   
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 التوصيات واالقرتاحات -ب 

تعليم اللغة العربية ابؼبدخل التكاملي يف مدرسة بناء على البحث عن إدارة 
ها. وأما التوصيات الثانوية اإلسالمية ابتو من انحية تنفيذىا وتقوديثنائية اللغة 

 واالقًتاحات من الباحثة لرئيس اؼبدرسة فهي : 
 للرئيس اؼبدرسة ( أ

تخطيط ينبغي أن رئيس اؼبدرسة يعمل اإلدارة مناسب ابلعناصر اإلدارية من ال
عدد  عن 1777السنة  42ومناسب دبعايَت العملية منرة  والتنفيذ والتقوًن

عن وظيفة رئيس  1777السنة  26طلبا ومعايَت اؼبدرس منرة  37الطلبة األكثر 
اؼبدرسة لعملية إشراف اؼبدرس يف دور السنة. وىذا العمل تدل بتخطيط 
اؼبدرس وعملية وتقوديو. و يف ىذا الربانمج ينبغي ان توازع الفصل مناسب 

حة. و نتائج بكفائة الطالب. حىت يعرف أن ىذه الربانمج عملية صحي
اغباصالت الطلبة أعلى وأحسن. يف وقت الربانمج اللغة العربية ينبغي ان 

 يستكمل لكي كفاءة الطالب لللغة العربية أحسن .
 لألساتذة واألستاذات برانمج ثنائي اللغة  ( ب

تكتب وتعدد الدرس كامال وينبغي أن  تنفيذ تعليم اللغة العربية ينبغي أنيف 
ثة يف العملية التعليمية لزايدة تشويق الطالب تستخدم التقنيات اغبدي

 والطالبات.
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 قائمة ادلصادر :

 22القرأن الكرًن : سورة الرعد : 
 ادلراجع ابللغة العربية :

  .دار اؼبعارف :القاىرة. 2992. اؼبنهج وعناصره .إبراىيم بسيوين عمَتة
. عمان: دار 1779 .دارة الًتبويةاإلدارة العامة واإل .إبراىيم بن عبد العزيز الدعيلج

  .الرواد
-ه2412. مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحية نقدية .أضبد عبده عوض

  .جامعة أم القرى :مكة اؼبكرمة.  م1777
-ه2312. مداخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحية نقدية _________.

  .القرىجامعة أم :مكة اؼبكرمة. م1777
البجث النوعي  .اثئر أضبد غبارى ويوسف عبد القادر أبو شندي زخالد دمحم أبو شعَتة

  .عمان .1722. يف الًتبية وعلم النفس
 دار النهصة العربية.القاىرة:  .2971 .مهارة التدريس جابر عبد اغبميد جابر وأخرون.

 .م2997-ه2427. مداىب وطرائق يف تدريس اللغات .جاك رنثاردرز وثيودور روجز
 .دار عاَف الكتب الرايض: رايضال

: اؼبصرية .م2993-ه2424. تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتو، 
 .دار اؼبصرية اللبنانية

 .الطبعة األوُف .ه2417. اإلدارة : النظرية والوظائف .خالد سعد اعبضعي
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يف تعليم اللغة العربية دبراحل التعليم العام: اؼبدخل التكانلي  .دخيل هللا بن دمحم الدمهاين
دار عاَف الكتب : رايضال ..م1777ه/2418. أسسو النظرية وتطبيقاتو الًتبية

  .الرايض
عمان: دار الفكر  .2991 .البحث العلمي: مفهومو، وأدواتو، وأساليبو .ذوقان عبيدات

 .للنشر والتوزيع
 . اعبزء األوُف.العربية للناطقُت بلغات أخرىاؼبرجع يف تعليم اللغة  .رشدي أضبد طعيمة

  .: جامعة أم القرى. مكة اؼبكرمة2986
 -ه2427 .تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو __________.

  .دار الفكر العريب: مصر .م2989
-ه2429. مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي __________.

  .دار الفكر العريب: القاىرة .م2998
 .الرايض .الطبعة اػبامسة .ه 2311. اإلدارة العامة. األسس والوظائفسعود وأخرون، 

. تطبيقاهتا(-مهاراهتا-ؾباالهتا-مبادئ اإلدارة اؼبدرسية )وظيفةىا عباس بلة دمحم أحند.
 الرايض: مكتبة الرشيد. .1727
 .دار اؼبعارف. القاىرة: 2968. اللغة العربيةاؼبوجو الفٍت ؼبدرسي  . عبد العليم إبراىيم

اؼبرجع يف مناىج تعليم اللغة  علي أضبد مدكور، رشدي أضبد طعيمة، وإمان أضبد ىريري.
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EDOMAN OBSERVASI 

“Menejemen Pembelajaran Bahasa Arab dengan Menggunakan Pendekatan 

Integratif” 

 

A. Petunjuk Pelaksanaan 

1. Peneliti mengadakan pengamatan berperan atau partisipatif obsertation di 

MA Bilingual Batu. 

2. Selama observasi dilakukan, peneliti mencatat, mendeskripsikan, dan 

merangkum hasil observasi. 

3. Peneliti kemudian membuat kesimpulan sementara dari observasi yang 

sudah dilaksanakan. 

4. Peneliti melakukan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan untuk 

diuji kecocokan atau kebenarannya. 

5. Peneliti membuat kesimpulan sebagai hasil akhir. 

 

B. Sasaran Observasi 

0. Kepala Sekolah MA Bilingual 

7. Guru yang mengajar kelas 

3. Siswa 

4. Proses pembelajaran di kelas 

5. Kegiatan siswa dan guru di MA Bilingual 

 

TUJUAN INDIKATOR YA TIDAK 

0. Mengetahui 

Menejemen 

pembelajaran bahasa 

arab denga 

menggunakan 

pendekatan integratif 

 Kepala Sekolah 

0. Kepala sekolah 

merencanakan progam 

bahasa arab bersama para 

guru, staf dan komite 

sekolah. 

7. Kepala sekolah memiliki 
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strategi dalam 

menerapkan progam 

bahasa arab. 

3. Kepala sekolah memiliki 

pengorganisasian dalam 

menerapkan progam 

bahasa arab 

4. Kepala sekolah dan 

seluruh guru dan stafnya 

bertanggung jawab 

dengan dilaksanakannya 

progam bahasa arab. 

5. Kepala sekolah dan 

dewan guru 

melaksanakan progam 

bahasa arab yang telah 

direncanakan dengan 

baik. 

6. Kepala sekolah 

melakukan musyawarah 

untuk jangka panjang 

kepada seluruh guru. 

2. Progam bahasa arab 

prioritas utama pada 

progam sekolah. 

3. Kepala sekolah langsung 

turun tangan dalam 

pengawasan 

berjalanannya progam 

bahasa arab di sekolah. 

4. Kepala sekolah 



004 

 

mengawasi berjalannya 

progam bahasa arab di 

sekolah. 

01. Kepala sekolah 

mengevaluasi jalannya 

progam bahasa arab di 

sekolah. 

00. Kepala sekolah 

memberikan solusi ketika 

progam bahasa arab 

mengalami kesulitan. 

07. Kepala sekolah ikut serta 

memcahkan masalah 

berkaitan dengan progam 

bahasa arab. 

03. Kepala sekolah 

melakukan supervisi 

kepada guru dalam 

menjalakan progam 

bahasa arab. 

 

 Waka Kurikulum 

0. Waka kurikulum 

menyusun visi dan misi 

MA Bilingual 

7. Waka kurikulum 

menyesuaikan kurikulum 

yang telah berlaku 

dengan progam bahasa 

arab  

3. Waka kurikulum 
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melibatkan waka bahasa, 

kepala sekolah, dewan 

guru beserta komite 

sekolah. 

4. Waka kurikulum bekerja 

sama dengan waka 

bahasa serta dewan guru 

dalam melaksanakan 

progam bahasa arab 

5. Waka kurikulum 

mengatur jam berapa jam 

progam bahasa arab itu 

dilakukan dalam satu 

minggu. 

6. Waka kurikulum 

merencanakan 

pengelolaan progam 

bahasa arab. 

2. Waka kurikulum bersama 

kepala sekolah ikut 

mengevaluasi jalannya 

progam bahasa arab. 

3. Waka kurikulum bersama 

Waka bahasa dan kepala 

sekolah mengontrol 

jalannya progam bahasa 

arab. 

 

 Waka Bahasa 

0. Waka Bahasa ikut 

merencanakan 
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pelaksanaan progam 

bahasa arab 

7. Waka bahasa melibatkan 

kepala sekolah, waka 

kurikulum dan dewan 

guru pada progam bahasa 

arab 

3. Waka bahasa ikut bekerja 

sama dengan dewan guru 

dalam melaksanakan 

progam bahasa arab 

4. Waka bahasa mengatur 

jam berapa jam progam 

bahasa arab itu dilakukan 

dalam satu minggu. 

5. Waka bahasa dan guru 

bahasa arab mengatur 

buku yang digunakan 

pada progam bahasa arab  

6. Waka bahasa  bersama 

Waka kurikulum dan 

kepala sekolah 

mengontrol jalannya 

progam bahasa arab. 

2. Waka bahasa bersama 

kepala sekolah ikut 

mengevaluasi jalannya 

progam bahasa arab. 

3. Waka bahasa beserta 

kepala sekolah dan waka 

kurikulum dan dewan 
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guru progam bahasa arab 

ikut mengevaluasi setiap 

bulannya. 

 Guru 

0. Guru merencanakan 

kegiatan progam bahasa 

arab di kelas. 

7. Guru melaksanakan 

progam bahasa arab 

dengan menggunkan 

strategi pembelajaran. 

3. Guru menyiapkan 

strategi pembelajaran 

sebelum masuk kelas. 

4. Guru menggunakan 

bahasa asing dalam 

menyampaikan materi 

yang disampaikan di 

kelas. 

5. Guru menggunakan 

media pembelajaran 

ketika mengajar. 

6. Guru memegang peranan 

utama dalam 

menjalankan 

pembelajaran di kelas 

terutama pada progam 

bahasa arab 

2. Guru melaksanakan 

evaluasi tentang progam 

bahasa arab. 
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3. Guru mengalami kendala 

dalam menerapkan 

progam bahasa arab. 

4. Guru mengevaluasi siswa 

dengan menggunakan 

bahasa asing. 

 Siswa 

0. Siswa dapat menerima 

materi pembelajaran 

dengan menggunakan 

bahasa asing. 

7. Siswa dapat berbicara 

bahasa asing 

3. Siswa dapat 

berkomunikasi dengan 

guru menggunkan bahasa 

asing 

4. Siswa dapat berbicara 

dengan menggunakan 

bahasa asing bersama 

temannya. 

5. Siswa menjadi lebih 

kreatif dengan adanya 

pembelajaran yang 

menggunkan strategi 

pembelajaran. 

6. Siswa dapat melakukan 

evaluasi diri dengan 

menggunakan bahasa 

asing. 

2. Siswa dapat melakukan 
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evaluasi bersama teman 

sejawat dengan 

menggunakan bahasa 

asing. 
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ANALISIS DOKUMEN 

 

A. Petunjuk Pelaksanaan 

0. Data yang diambil dari dokumen disesuaikan dengan pertanyaan 

penelitian. 

7. Dokumen yang menjadi rahasia instansi/lembaga tidak dipaksa untuk 

meminjam atau memperolehnya. 

 

B. Data-data yang perlu diambil dari dokumen sesuai dengan pertanyaan 

penelitian 

0. Data Kelembagaan, meliputi: 

a. Sejarah berdirinya dan dasar hukum MA Bilingual 

b. Data tentang siswa 

c. Data tentang guru 

 

7. Data tentang pelaksanaan progam bahasa arab yang meliputi: 

a. Kurikulum yang dipakai 

b. Tenaga pendidik (para guru) 

c. Buku acuan 

d. Jadwal kegiatan progam bahasa arab 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Petunjuk Pelaksanaan 

0. Pewawancara adalah peneliti sendiri sekaligus sebagai instrumen utama. 

7. Wawancara dilakukan dengan wawancara pendekatan fenomenologis 

berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-

orang dalam situasi tertentu. 

3. Selama wawancara berlangsung tidak ada unsur rekayasa yang 

mengurangi makna dari hasil penelitian. 

4. Peneliti berusaha menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk 

memperoleh data yang lengkap. 

5. Pedoman wawancara ini masih bisa berubah sesuai dengan kondisi di 

lapangan. 

 

B. Sasaran Wawancara 

0. Kepala sekolah 

7. Waka Kurikulum 

3. Waka Bahasa 

4. Guru kelas 

5. Siswa  

 

C. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi mengenai strategi kepala sekolah dalam 

progam pengelolaan progam bahasa arab di MA Bilingual Batu. 

 

D. Hasil-hal yang digali dalam Wawancara, sesuai dengan pertanyaan 

penelitian meliputi: 

0. Mengetahui perencanaan  pembelajaran Bahasa arab dengan menggunakan 

pendekatan integratif. 

7. Mengetahui pelaksanaan  pembelajaran Bahasa arab dengan menggunakan 

pendekatan integratif. 
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3. Mengetahui pengawasan  pembelajaran Bahasa arab dengan menggunakan 

pendekatan integratif. 

 

 

 

Daftar Pertanyaan. 

WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MA BILINGUAL BATU 

 Identitas Diri 

 Nama : 

 Jabatan : 

 Agama : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 Pendidikan Terahir : 

 

0. Apa tujuan progam bahasa arab yang terdapat di sekolah ini? 

7. Kenapa kepala sekolah membuat progam bahasa arab di sekolah ini? 

3. Bagaimanakah perencanaan kepala sekolah dalam menerapkan progam 

bahasa arab yang terdapat di MA Bilingual Batu ini? 

4. Bagaimana daya dukung kepala sekolah terhadap pengelolaan progam bahasa 

arab di MA Bilingual Batu ini ? 

5. Siapakah penanggung jawab yang mengawasi progam bahasa arab ini? 

6. Bagaimana pengawasan kepala sekolah dalam pengelolaan progam bahasa 

arab di MA Bilingual? 

2. Apakah kepala sekolah telah melakukan musyawarah untuk jangka panjang 

kepada seluruh guru ? 

3. Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan progam bahasa arab di MA 

Bilingual Batu ini? 

 

Daftar Pertanyaan 

WAWANCARA DENGAN WAKA KURIKULUM MA BILINGUAL BATU 
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 Identitas Diri 

 Nama : 

 Jabatan : 

 Agama : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 Pendidikan Terahir : 

 

0. Bagaimana visi dan misi MA Bilingual Batu ? 

7. Apa tujuan diadakannya progam bahasa arab di MA Bilingual ini? 

3. Bagaimana Kurikulum yang digunakan  pada progam bahasa arab di MA 

Bilingual ini? 

4. Sudah berjalan berapa lamakah progam bahasa arab yang terdapat di 

sekolah ini ? 

5. Untuk kelas berapa sajakah progam bahasa arab ini dilakukan ? 

6. Apakah progam ini berlaku juga untuk kelas tiga ? 

2. Bagaimanakah lingkungan belajar yang telah diterapkapkan oleh sekolah 

untuk progam bahasa arab di sekolah ini ? 

3. Bagaimana evaluasi progam bahasa arab yang dilakukan di sekolah ini? 

 

Daftar Pertanyaan 

WAWANCARA DENGAN WAKA BAHASA MA BILINGUAL BATU 

 Identitas Diri 

 Nama : 

 Jabatan : 

 Agama : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 Pendidikan Terahir : 

 

0. Bagaimana pelaksanaan progam bahasa arab di MA Bilingual ini? 
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7. Sudah berjalan berapa lamakah progam bahasa arab yang terdapat di 

sekolah ini ? 

3. Berapa jam dalam seminggu progam bahasa arab ini dilakukan ? 

4. Buku apa yang digunakan pada progam ini ? 

5. Untuk kelas berapa sajakah progam bahasa arab ini dilakukan ? 

6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pada progam bahasa arab yang 

dilakukan di sekolah ini? 

 

Daftar Pertanyaan 

WAWANCARA DENGAN GURU MA BILINGUAL BATU 

 Identitas Diri 

 Nama : 

 Jabatan : 

 Agama : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 Pendidikan Terahir : 

  

0. Bagaimana kegiatan progam bahasa arab didalam kelas ? 

7. Apa yang guru persiapkan sebelum masuk kelas ? 

3. Apakah dengan menggunakan bahasa asing materi yang disampaikan oleh 

guru dapat tersampaikan dengan baik? 

4. Apakah guru menggunkan media pembelajaran ketika mengajar? Jika iya, 

media apa saja yang digunakan ? 

5. Apakah guru mengalami kendala dalam menerapkan progam bahasa arab 

di sekolah ini? 

6. Dalam mengevaluasi siswa, apakah dalam butir-butir soal tersebut guru 

menggunakan bahasa asing ? 

 

Daftar Pertanyaan 

WAWANCARA DENGAN SISWA MA BILINGUAL BATU 
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 Identitas Diri 

 Nama : 

 Jabatan : 

 Agama : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 Pendidikan Terahir : 

 

0. Bagaimana menurut anda progam bahasa arab yang terdapat di sekolah ini 

? 

7. Bagaimana proses progam bahasa arab yang terdapat di sekolah ini? 

3. Bagaimana cara guru dalam mengajar dan menerapkan progam bahasa 

arab ini didalam kelas ? 

4. Apakah anda dapat menerima materi pelajaran dengan menggunakan 

bahasa asing yang diterapkan di di kelas anda ?  

5. Apakah guru menggunakan media pembelajaran d dalam kelas ? 

6. Bagaimana guru menguji pemahaman kalian dengan menggunakan bahasa 

asing tersebut ? 
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Narasumber Indikator Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

Kepala 

Sekolah 

0. Kepala sekolah 

memiliki tujuan dalam 

membuat progam 

bahasa arab 

7. Kepala sekolah 

melaksanakan progam 

bahasa arab yang 

terdapat disekolah 

3. Kepala sekolah 

memiliki strategi 

dalam mengelola 

progam bahasa arab 

4. Kepala sekolah 

menggunakan strategi 

dalam mengelola 

progam bahasa arab 

5. Kepala sekolah 

bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap 

berjalannya progam 

bahasa arab 

6. Kepala sekolah ikut 

mengawasi 

berjalannya progam 

bahasa arab yang 

terdapat disekolah 

2. Kepala seolah 

memiliki beberapa trik 

dalam mengawasi 
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progam bahasa arab 

3. Kepala sekolah 

melakukan 

musyawwarah jangka 

panjang mengenai 

progam bahasa arab 

dengan seluruh guru 

4. Kepala sekolah 

menegetahui tingakat 

keberhasilan yang 

didapat dengan 

adanya progam bahasa 

arab 

01. Kepala sekolah 

mengalami kesulitan 

dalam mengelola 

progam bahasa arab 

00. Kepala sekolah 

memiliki solusi 

dengan adanya 

kesulitan yang dialami 

dalam pengelolaan 

progam bahasa arab 

Waka 

Kurikulum 

0. Sekolah memiliki visi 

dam misi 

7. Waka kurikulum 

merancang kurikulum 

yang digunakan dalam 

progam bahasa arab  

3. Progam bahasa arab 

yang terdapat di MA 
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Bahasa arab 

melaksanakan progam 

bahasa arab tersebut 

sejak berdirinya 

sekolah 

4. Waka kurikulum 

mengatur berapa jam 

progam bahasa arab 

tersebut dilakukan tiap 

harinya 

5. Progam bahasa arab 

dilaksanakan seluruh 

kelas di sekolah 

tersebut 

6. Waka kurikulum ikut 

mengevaluasi progam 

bahasa arab yang telah 

dilaksanakan   

Waka 

Bahasa 

0. Waka Bahasa ikut 

merancang 

pelaksanaan progam 

bahasa arab 

7. Waka Bahasa iku 

mengorganisasikan 

progam bahasa arab 

3. Waka Bahasa ikut 

menyusun waktu 

untuk progam bahasa 

arab  

4. Waka bahasa ikut 

menentukan buku 
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yang digunakan pada 

progam ini 

5. Waka bahasa ikut 

menentukan kelas 

yang wajib mengikuti 

progam bahasa arab 

ini 

6. Waka bahasa 

mengikuti 

pengawasan yang 

dilakukan kepala 

sekolah pada progam 

ini.  

Guru 0. Guru memiliki 

peranan penting 

dengan 

dilaksanakannya 

progam bahasa arab 

7. Guru mempersiapkan 

perankat 

permbelajaran 

sebelum masuk kelas 

3. Guru mengguakan 

bahasa asing ketika 

berada di kelas 

4. Guru menggunakan 

beberapa media 

pembelajaran ketika 

mengajar 

5. Guru memiliki strategi 

khusus dalam 
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mengajar 

menggunakan bahasa 

asing sehingga siswa 

dapat menerima 

pelajaran dengan baik 

6. Guru mengalami 

kendala dalam 

menerapkan progam 

bahasa arab di sekolah 

2. Guru menggunakan 

bahasa asing dalam 

mengevaluasi siswa 

Siswa 0. Siswa ikut 

melaksanakan progam 

bahasa arab 

7. Siswa merasa senang 

dengan adanya 

progam bahasa arab 

3. Siswa merasa 

tertantang dengan 

adanya progam bahasa 

arab 

4. Siswa dapat menerima 

pelajaran dengan 

menggunakan bahasa 

asing 

5. Siswa sering bertanya 

jawab dengan guru 

dengan menggunkan 

bahasa asing 

6. Siswa merasa senang 
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ketika guru 

menjelaskan meteri 

pembelajaran dengan 

menggunakan media 

pembelajaran 

2. Siswa selalu diberikan 

tes dengan 

menggunakan bahasa 

asing 

 

 

 

 

 

 
يف مدرسة ثنائية اللغة  ادلقابلة مع رئيس مدرسة   
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  قسم اللغة يف مدرسة ثنائية اللغة  رئيس مدرسة انئب ادلقابلة مع

 
 

 

 معلمة يف تعليم اللغة العربية وهي مسؤولية يف برانمج تعليم اللغة العربية ادلقابلة مع
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 طالبة يف مدرسة ثنائية اللغة ادلقابلة مع

 

 طالبة يف مدرسة ثنائية اللغة ادلقابلة مع
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 الطالب يف مدرسة ثنائية اللغة ادلقابلة مع

 
 

 للغةاللغة العربية يف مدرسة ثنائية ا تعليمالالصور عن عملية 
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 اللغة العربية يف مدرسة ثنائية اللغة تعليمالالصور عن عملية 

 
 



036 

 

 اللغة العربية يف مدرسة ثنائية اللغة تعليمالالصور عن عملية 

 
                             

 الرؤية والرسالة واألهداف ابدلدرسة ثنائية اللغة الصور عن

                                       

 
 



032 

 

 السًنة الذاتية
 : ليلة اؼبربورة مصطفى اسم الطالبة

 24712749:  رقم التسجيل
 : مصطفي و إستيانة اؽبداية اسم الولدين

 2992ديسيمرب  2: ماالنج،  اؼبكان|اتريخ اؼبولد
 : كيفوىارجا كارانج فوالسا ماالنج   العنوان
 : تعليم اللغة العربية   القسم

 
 السًنة الرتبوية :

 كيفوىارجا كارانج فوالسا ماالنج، متخرجة سنة اإلبتدائية دار السالم اؼبدرسة -2
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 م1777اؼبدرسة اؼبتوسطة اؼبعارف سنجاساري ماالنج، متخرجة سنة  -1
 م1727اؼبدرسة الثانوية اؼبعارف سنجاساري ماالنج، متخرجة سنة  -3
اغبكومية موالان مالك كلية الًتبية | قسم تعليم اللغة العربية ابعبامعة اإلسالمية  -4

 م.1724-1727إبراىيم ماالنج سنة 
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 ماالنج، 
 توقيع،

 

 ليلة الربورة مصطفى


