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 استهالل
 

َِخَرُة  ُوَل َوَلْلا   َخْياٌ لََّك ِمَن اْلا

 ﴾سورة الضحى ﴿

 

“Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu Artinya: 
 daripada yang permulaan.” 

 Duha)-(Q.S Ad   



 

 و
 

 اإلهداء
 

 :اجلامعي إىل البحث هذا أهدى

  وليجة  أمي احملبوبة:

ربيىن منذ صغاري وبدون رضاها وحبها ما وجدت أن يرمحها يف الدنيا واآلخرة الىت قد )عسى هللا 

 (النجاح

 صغري سعيدأيب الكرمي: 

 )الذى شجاعىن على التعليم وأعطاين األموال إلكمال دراسيت وأطلب منه الرضى(

 أخيت: نوبيا أومتي و ملدى نور سعدة

 وأخي احملبوب: غوا إقبل فردوس

 )الذي يعطي احلماسة واإلرشادات الكثْية(

 هللا همأحب  

  



 

 ز
 

 كلمة شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل رب العاملني، والصْلة والسْلم على النيب األمني صلى هللا عليه وسلم  
 وعلي آله وأصحابه أمجعني، والتابعني ومن تبعهم إبحسان إل يوم الدين، أما بعد.

نه أهلج ابحلمد وقد من  هللا علي  ابإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحا 
 –والثناء، فلك احلمد اي ريب حيت ترضي، على جزيل نعماتك وعظيم عطاءك ويشرفين 

فأتسعد أن أقدم خالص شكري و تقديري مبناسبة هناية كتابة  –بعد محد هللا تعايل 
 رساليت، ومن أولئك:

 
 مالك موْلان جامعة مدير املاجستْي احلارس، عبد احلاج الدكتور الربفيسور  .1

 .مباْلنج احلكومية إلسْلمية إبراهيم
 احلاج والدكتور العليا الدراسة مدير املاجستْيموليادي،  احلاج الدكتور الربفيسور .2

 مالك موْلان جامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس املاجستْي ورغاديناات، ولداان
 .مباْلنج كوميةاحل اإلسْلمية إبراهيم

الدكتور نور . األول املشرف بصفته ، املاجستْيورغاديناات ولداان احلاج الدكتور .3
 الباحث وجها اللذان الثاين، املشرف بصفته ، املاجستْيحسن عبد الباري

 .الرسالة هذه كتابة يف وحكمة وصرب اهتمام بكل عليه وأشرفا وأرشداه
دوي محيدة  ةالدكتور  .األول املشرف بصفتهالدكتور حمم د فيصل املاجستْي  فضيلة .4

 بكل عليه وأشرفا وأرشداه الباحث وجها اللذان الثاين، املشرف هااملاجستْي بصفت
 يف إكمال هذا البحث. يف وحكمة وصرب اهتمام



 

 ح
 

جامعة موْلان مالك إبراهيم كلية الدراسة العليا مجيع األساتيذ واألستاذات ب .5
وإرشاداهتم حىت تتم   الذين ينورون روحي وليب بعلومهم جاإلسْلمية احلكومية مباْلن

 كتابة هذا البحث اجلامعي.
مجيع املدرسني يف معهد نور احلرمني، وخصوصا ألستاذة سري وهيوين املاجستْي  .6

 و أستاذ أمخدي مياإمران املاجستْي، أقول لكم جزاكم هللا خْي اجلزاء.
وخالص الشكر وجزيل الثناء جلميع إخواين وأخوايت الذين قد صاحبوين يف هذه  .7

 الفرصة النبيلة.
 
 

 2019مايو  27ماْلنج، 
 الباحث

 
 

 ويغي هداايت
 17720012رقم القيد: 
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 املستخلص البحث

إدارة تعليم اللغة العربية للصف اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية يف . 2019 .ويغي هداايت
 العربية، اللغة تعليم قسم املاجستْي، . رسالةمعهد نور احلرمني للبنني نرمادى ملبوك الغربية

   :املشرف .ماْلنج احلكومية اإلسْلمية إبراهيم مالك موْلان العليا جامعة كلية الدراسات
 ( الدكتورة دوي محيدة املاجستْي.2( الدكتور حمم د فيصل املاجستْي 1
 

 اللغة العربية، إدارة تعليمالكلة الرئيسية: 
على األطراف املعنية فيها. كاملؤسسة الرتبوية، املدرسة هي املؤسسة الرتبوية اليت حتتوى 

فطبعا حتتاج إل إدارة الربانمج اجلديدة لتحقيق أهداف التعليم الذي سينفذه. يف عامل التعليم، 
املعلم ميلك الدور كمدير الذي ْلبد له أن ميلك كفاءة اإلدارة التعليمية اجليدة حىت أهداف التعليم 

يبدأ األنشطة التعليمية، ْلبد له أن حيتاج إل التخطيط أوْل.  ميكن ان حيققه فعاْل. قبل أن
 لككي، تنفيذ عملية التعليم ميكن أن يكون فعاْل.

وأهداف يف هذا البحث هي ملعرفة ختطيط التعليم، تنفيذ التعليم وتقومي التعليم عند تعليم 
اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية يف معهد نور احلرمني نرمادى. واستخدام هذا البحث املنهج الوصفي 

 حيث اختار الباحث اْلستبانة، املْلحظة والواثئق. 
البحث إلدارة تعليم اللغة العربة يف معهد نور احلرمني ومن أهم النتائج الذي حصل عليه 
( إعداد املادة اللغة العربية الذي عل م املعلم اب ختطيط 1للبنني  و إجابة من أسئلة البحث مايلي: )

( ( RPP( Prota)  و (Promes)   ولكن الطْلب يف فصل اخلامس  مبعهد نور احلرمني للبنني
( 2اإلستماء و مهارة الكْلم و مهارة القراءة ومهارة الكتابة. )ة مهار انقص يف أربعة املهارات، 

إعداد املعلم اللغة العربية ختطيط التعليم مبعهد نور احلرمني للبنني منها اسرتيتيجية و الطريقة و 
 للبننياحلرمني  الوسائل يف تعليم اللغة العربية يف فصل اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية مبعهد نور

 نرمادى. 
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ABSTRACT 

Wigi Hidayat. 2019. The Management Learning of Arabic Language Students for 

Class Five of KMI In Nurul Haramain Boarding School for Boys, Narmada 

West Lombok. Thesis. Arabic Language Education Program Post Graduate 

of  Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor 1) 

Dr. M. Faisol, M.Ag. 2) Dr. Dewi Chamidah, M. Pd 

 

Key Word: Learning Management, Arabic Language 

School is an education institution where parties are involved as am 

educational institution, it suerly needs a good management program in order to 

achieve the learning purpose which will be conducted. In learning activities, a 

teacher certainly plays a big role as one whp can manage the learning process 

perfectly, so the learning purpose can be reached as well. Before beginning the 

learning activities, the teacher should have a good preparation at all. Hopefully, 

the learning process can be done effectively and efficiently. 

The research aims to describe the learning management of Arabic and 

English Language in Nurul Haramain Narmada Boarding School, there are for 

focuses in this research: planning, organization, implementation and learning 

evaluation. This research exerts qualitative research procedure, with 

descriptivecomparative study, where the researcher uses interview, observation, 

and documentation as data collection technique. The data analysis technique 

which isused in this research is data description, data reduction, data selection, 

data collection, and comparative data analysis. The data validaty check is using 

triangulation of the data sources.  

As for the research results of Arabic Language management in Nurul 

Haramain Boarding school for boys are : (1) The Arabic language teacher has 

prepared the subject matters which will be delivered in the class and made a 

lesson plan, Prota and Promes, but the students for class five KMI are lessed to 

understand Arabic language, there are gramatical of Arabic, listening skill, 

speaking skill, reading and writing skill. (2) the Arabic language teacher has 

prepared all learning supports, from approach, strategy, method, and media that is 

used within learning, and it is found that learning organizing in class five of KMI 

in Nurul Haramain Narmada Boarding School. 
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ABSTRAK 

Wigi Hidayat. 2019. Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Kelas Lima 

(V) KMI Di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra. Thesis. Program 

Pendidikan Magister Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1) Dr. M. Faisol, M.Ag. 2) 

Dr. Dewi Chamidah, M. Pd 

 

Kata Kunci: Manajemen, Pembelajaran Bahasa Arab 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang terdapat berbagai pihak yang 

terlibat di dalamnya. Sebagai suatu lembaga pendidikan tentunya dibutuhkan 

manajemen suatu program yang baik untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. Dalam dunia pembelajaran, guru tentunya yang berperan 

sebagai manajer yang harusnya memiliki kompetensi manajemen pembelajaran 

yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Sebelum 

memulai kegiatan pembelajan, guru semestinya membutuhkan perencanaan 

terlebih dahulu. Agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan 

efektif dan efisien. 

Peneliitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang manajemen 

pembelajaran Bahasa Arab di pondok pesantren Nurul Haramain Narmada. Ada 

empat fokus penelitian: bagaiamana perencanaan, pengorganisasian, penerapan 

dan pengevaluasian pembelajaran. Penelitian ini menggunkan prosedur peneliitian 

kualitatif, dengan jenis studi deskriftif komparatif, dimana peneliti menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Teknik 

analisis datanya yaitu deskripsi data, erduksi data, seleksi data, pengumpulan data 

dan analisis komparatif data. Pengecekan keabsahan datadengan tringulasi 

sumber-sumber data. 

Adapun hasil penelitian tentang manajemen pembelajaran Bahasa Arab dan 

Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra Narmada adalah : (1) 

Guru Bahasa Arab telah mempersiapkan materi apa saja yang akan diajarkan dan 

merancang pembuatan RPP, Prota dan Promes, akan tetapi murid-murid di kelas 

XI KMI kurang dalam memahami bahasa Arab, baik dalam tata bahasa, 

keterampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis. (2) guru Bahasa Arab 

telah mempersiapkan segala penunjang pembelajaran, baik dari pendekatan, 

strategi, metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran dan 

pengorganisasian pembelajaran di kelas XI KMI Ponpes Nurul Haramain 

Narmada. 
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 الفصل األّول

 اإلطار العام

 مقّدمة  .أ
أكثر إن اإلدارة حقيقة متكن أن نفهمها كعملية التعاون بني شخصني أو 

ابستهدام املوارد اليت متلكها التنظيم لتخقيق األهداف املثبتة. والعلم اإلداري تعضده 
العلوم األخرى، مثل العلم الفلسفي، العلم النفسي، العلم الرتبوي، العلم 
اْلجتماعي، العلم اْلقتصادي، العلم اْلجتماعي والثقايف، العلم التكنولوجي وغْي 

ن اإلدارة متلك الوظائف واألمهية. وظائف اإلدارة كما يعرف الباحث، أ  1ذلك.
 2حتتوي على ختطيط، تنظيم، التوظيف، التوجيه والرقابة.

فإن وظيفة اإلدارة هي وظيفة ضرورية لتحقيق األهداف. وأن هذه الوظيفة 
ليست مطلوبة على املستوى الرمسي فحسب، ولكنها مطلوبة أيضا بني اجملموعات 

ية اإلدارة تتبع من عدة حقائق منها: أوْل، إن اإلدارة هي غْي الرمسية. لذلك أمه
األساس لنجاح أي عمل يسعى لتحقيق أهداف مشرتكة. اثنيا، إن اإلدارة هي 
احلافز األساسي للجهود اإلنسانية، واملدبرة لعناصر العمل الْلزمة )معدات، مال، 

املنظمة. اثلثا، إن عناصر بشرية(، وهي اليت تعمل ابستمرار على حتسني مركز ومسعة 
اإلدارة حتاول التعرف على اخلربات اخلارجية وجلبها لتبدع املنظمة وحتس ن أدائها. 
رابعا، طريقة اإلدارة هي حمور النشاطات واألوامر وحمور دفع األفراد ْلستقبال 

 3القرارات وتنفيذها.

                                                           
1. Onisimus Amtu. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan 

Implementasi. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011. Hal: 1-3 

 7املراجع النفسة. ص: 2 
تطبيقاهتا(. الرايض :  –مهاراهتا  –جماْلهتا  –املدرسية )زظائفها عباس بله حممد أمحد. مبادئ اإلدارة / 18-19هـ. ص: 1431 3

 م2010مكتبة الرشد. 
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ل وإن  اإلدارة التعليمية اجليدة هو اليت حتتوى على أربعة وظائف، األو 
التخطيط الذي حيتوى على تصميم إعداد التدريس، وحتديد ما الذي ميكن أن ينفذ 
ومىت و كيفية تنفيذه، وإعداد و تواصل اخلطط والقرارات. الثاين التنظيم وهو الذي 
حيتوى على إعداد املرافق واألجهزة احملتاجة لتنفيذ اخلطط التدريسية املعية، وإعداد 

ئل التعليمية املستخدمة وحتديد اسرتاجتية واملدخل وحتديد مواد، وإعداد الوسا
التعليمي املستخدم. الثالث التنفيذ الذي حيتوى على ترتيب احلصة التعليمية، ظهر 
القيادة يف تنفيذ اخلطط وحتقيق القرارات، إعطاء األوامر بوضح وإرشادات ودوافع 

ر، تقومي تنفيذ األنشطة التعليم. الربع الرقابة اليت حتتوى على إعداد أسئلة اْلختيا
التعليمية وتقارن ابخلطط املشبتة وتنفيذ برامج اخلطوة التالية إذا كان هناك املشاكل 

 4التعليمية.
تعليم اللغة العربية هو واحد من األنشطة التعليمية اليت حتتاج إل اإلدارة 

التقومي. يف التعليمية حلصول النتائج إل أربع وظائف. التخطيط، التنظيم، التنفيذ و 
تعليم اللغة العربية من انحية التخطيط حتتاج إل إعداد التدريس لتعليم أربع 
مهارات. ومن انحية التنظيم حتتاج إل املرافق واألجهزة احملتاجة، وإعداد و حتديد 
املواد تعليم اللغة العربية، وإعداد الوسائل التعليمية املستخدمة املناسبة أيضا بتعليم 

ت. من انحية التنفيذ حتتاج إل ترتب اخلصة التعليمية اليت تناسبها أربع مهار 
 ابملستوى الداسي، ظهر القيادة يف عملية التعليم 

 بةاالكت مهارة هيو  ة،مهم   مراكز أربعة له العربي ة واإلجنليزية الل غة ميتعل إن  
( القراءة إتقان) اءةقر ال ومهارة ،(ستماعاإل إتقان) عةامس  ال ومهارة ،(كتابةال إتقان)

عد ت  من التصو ر هناك ،ويف الواقع إبندونيسيا(. الكْلم إتقان) كْلمال ومهارة
 ناحيةال فمن. ختلفامل نهجامل منهما يستخدم كل  ول ،الل غة إتقان يف التصو رات

                                                           
4 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta. 2002. Hal: 35-36 
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(. قراءة النص   فهم) ةقراءال فهم جمال يف التمكن على العربي ة راساتالد   زترك   ،األول
 ولكن (.ادثةاحمل) كْلمال مهف إتقان إلكثْيا   راساتالد   ترك ز خرى،األ احيةن  ال منو 

ون الذين ميتلك اخلرجيني ختريج على قادرة التعليمي ة اليت كانت ؤسسةامل واجهت ما اندرا
 .هذه املهارات األربعة ونستوعبوي

حيث  التعليم إدارةللوصول إل جناح التعليم, فتحتاج املؤس سة التعليمية إل 
 يتضمن الذي اإلدارة نظام أو كعملية  املكتوب املنهج على التخطيط ترتيب فيها
 واخلربة متعل  ال إل حتتاج اليت واملواد الوطنية املعايْي إل تستند أن جيب مم ا القدرة على

 وأساليب هج،املن أنشطةو  5القدرة. تلك لتحقيق هبا القيام جيب اليت التعليمي ة
 خْلل من للمنهج العام   املفهوم فهمي أن ميكن التوجيه ونظم التقييم، ونظم التسليم،
 والطرق م،يالتعل أهداف وشرح م،يالتعل أهداف وصياغة التعليم، تعريفتعيني 

 التعليمي ة. العملية يف املعتمدة واإلجراءات

ومعهد نور احلرمني هو من إحدى املعاهد الذي يستخدم إدارة تعليم اللغة 
 ما أهداف تعليم اللغة العربية فيه كمايلى :العربية. وأ

وكان معهد نور احلرمني هو أحد املعاهد اإلسْلمي ة اليت تقع يف مدينة 
مارمادى ملبوك الغربية. وملعهد نور احلرمني مرحلتان اللتان تعادْلن املدرسة الث انوية 

تقومان حتت رعاية  واملدرسة العالية. ومها املدرسة الث انوية واملدرسة العالية الل تان
  .منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة

                                                           
5 Dinn Wahyudin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2014), hlm. 19 
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نور احلرمني له غرض من حيث تعليم الل غة العربي ة. ألن  الل غة العربي ة اتج 
املعهد وهو  مشهور هبذا يف ملبوك. تعترب أهم  شيء يف فهم مواد  الل غة العربي ة أو 

وعلم الص رف وعلم الفرائد وبعض القواعد املتعلقة ابلد روس العربي ة مثل علم الن حو 
املواد  التعليمي ة األخرى. وهناك املمي زات هلذا املعهد حيث مل توجد يف املؤس سة 
التعليمي ة األخرى أو املعاهد اآلخر حىت  تكون هذه املمي زات مهم ة لرتقية تعليم الل غة 

 .العربي ة

نور احلرمني  وتلك املمي زات منها أن بعض الطْلب املتخر جني من معهد
يستطيعوا أن يواصلوا دراستهم يف خارج البْلد أو اجلامعات اإلسْلمي ة يف البلدان 
، و أمرقاى، مثل القاهرة أو املدينة املنو رة يف جامعة األزهر أو املك ة  العربي ة، أورواب 

ن املكر مة يف جامعة أم  القراء واألماين وغْي ذالك.  وْل بد للطْلب أن حيفظوا القرا
من جزء ثلثني قبل أن خيرجوا من املعهد. وأم ا املمي زة األخرى تعين أن  هلذا املعهد 
بيئة لغوي ة جي دة اليت تنشأ للطْلب منذ أو ل دراستهم إل آخرها. فلذلك أن  الفرصة 
لرتقية املهارات الل غوي ة واسعة جد ا ْلسي ما يف ترقية مهارة الكْلم أو احملادثة ألن  

املعهد للطْلب إل التكل م ابلل غة العربي ة كل  يوم وكل  وقت ويف أي  أوجب هذا 
مكان كان. حيث ميكن للطْلب أن يتسابقوا ويتنافسوا يف ترقية الل غة العربي ة مع 

    .الطْلب من املدارس العام ة

ولذلك اختار الباحث هذا املعهد ملوضوع البحث أو ْل, ألن  هلذا املعهد 
يم الل غة العربي ة يعين للطْلب يف معهد نور احلرمني هو استيعاب هدف عظيم يف تعل

مهارات الل غة العربي ة النشيطة. فيمكن جلميع الطْلب أن يدرسوها واستخدامها 
بشكل فعال يف احلياة اليومية شفواي أو كتابة. اثنيا, إن  هلذا املعهد اإلسْلمي مفهوم 
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ع بني منهج واحد ابملنهج األخرى. ولذلك جي د يف تعليم الل غة العربي ة يعين اجلم
 .يكون هذا املعهد موقعا مماثْل يف إجراء البحث أو الد راسة

فإن  عملي ة اإلدارة ْل تنفصل من عملي ة التخطيط, والتنظيم, والنتفيذ, 
والتقومي. واإلدارة التعليمي ة عام ة تشمل على التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم, 

نور ف ق ويصم م جي دا. ولقد مت  تصميم اإلدارة التعليمي ة يف معهد وينبغي أن يو 
موافقا ابملؤس سة اليت قامت ابلر عاية عنها. لذلك, هناك افرتاض عن جناح  احلرمني

, نور احلرمني نرمادى ملبوك الغرربيةيف معهد  واللغة اإلجنليزية عملي ة تعليم الل غة العربي ة
 دة يف العملي ة التعليمي ة.وكذلك إدارة التعليم اجلي  

ولكن يف الواقع بعد أن يْلحظ الباحث ويقابل مع رئيسي إدارة تعليم اللغة 
العربية أن نتيجة تعليم اللغة العربية ْلتصل اهلدف الثاين وهو ميكن الطلبة أن يتكلم 
ابللغة العربية طْلقا وينشأ إنشاءا جيدا. وعكسه إما كان تعليم اللغة اإلجنليزية قد 

 ة. حقق إل كل األهداف الدراسي
واملشكلة املوجودة من ذلك الواقع أن وجود اإلختْلف بني تنفيذ إدارة تعليم 

مع أن األهداف واقعيا. تسبب هذه املشكلة إل إخنفاض  هااللغة العربية وتنفيذ
نتيجة اللغة العربية. ويريد الباحث أن يقارن بني إدارة تعليم اللغة العربية يف هذا 

 املعهد.
املذكور الس ابق، يريد الباحث أن يبحث يف هذا ولذلك بناء على بيان 

يف معهد نور احلرمني للصف  اخلامس اجملال ويقد م املوضوع "إدارة تعليم اللغة العربية 
 نرمادى للبنني ، ملبوك الغربية".
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 أسئلة البحث .ب
بناء على مقد مة البحث أو اخللفي ة الس ابقة، فْييد الباحث أن يقوم 
ابلد راسة يف األمور اليت تتعل ق إبدارة تعليم اللغة العربي ة ميعهد نور احلرمني نرمادي 

 للبنني، فأسئلة البحث يف هذه الد راسة هي كمايلي: 
 احلرمني ؟عهد نور يف إدارة تعليم اللغة العربية يف ميط طالتخ كانكيف   .1
 معهد نور احلرمني ؟يف إدارة تعليم اللغة العربية يف  نظيمالت كانكيف   .2
 عهد نور احلرمني ؟يف إدارة تعليم اللغة العربية يف م نفيذالت كانكيف   .3
 معهد نور احلرمني ؟يف إدارة تعليم اللغة العربية يف  تقوميال كانكيف   .4
 أهداف البحث .ج

 معهد نور احلرمنييف إدارة تعليم اللغة العربية يف يط طالتخالكشف عن  .1
 معهد نور احلرمنييف إدارة تعليم اللغة العربية يف  نظيمالتالكشف عن  .2
 معهد نور احلرمنييف إدارة تعليم اللغة العربية يف  نفيذالتالكشف عن  .3
 معهد نور احلرمنييف إدارة تعليم اللغة العربية يف  التقوميالكشف عن  .4
 البحثفوائد  .د

إن  الفوائد يف هذا البحث تنقسم إل قسمني، مها الفائدة النظرية والفائدة 
بوسعة العلوم اإلدارية وكذلك يف إدارة تعليم  علميالتطبيقية. إن  الفائدة النظرية مت

الل غة العربية. والنظرية التطبيقية متعلقة مبسامهة البحث إل موقع البحث، وموضوع 
 ا كما يلي البحث، وأم ا تفصيله

 الفائدة الن ظرية .1
ن أن يكون هذا البحث فوائد كثْية للبحث يف املستقبل من حيث ميك  

ن على إثراء خزانة العلوم عن النظرايت اجلديدة تقدمي موطئ البحث البنائ وميك  
خاص ة يف األنشطة اإلدارة تعليم الل غة العربي ة، وكذلك يف نظري ة املدخل 

 التكاملي.
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 بيقيةالفائدة التط .2
 املؤسسة (.أ

إن  هذا البحث ميكن أن يقد م الفوائد للمؤسسة التعليمي ة وخاص ة ملعهد 
 نور احلرمني للبنني.

 املعل م للمدير و (.ب
ن هلذا البحث أن يكون تقدميا لإلدارة اجلي دة يف املؤس سات ميك  

 التعليمي ة وحتسني إدارة تعليم الل غة العربي ة. وميكن أن يكون هذا البحث مرجعا
 يف حتسني إدارة التعليم القدمية إل إدارة التعليم اجلديدة.

 للباحثني (.ج

كن هلذا البحث أن يكون تقدمي املعلومات عن اإلدارة وخاص ة يف مي  
إدارة منهج تعليم الل غة العربي ة و الل غة الإلجنليزي ة، وميكن هبا على تقدمي التطبيق 

نهج تعليم الل غة العربية وال غة اإلجنليزي ة الد قيق عن النظرايت اإلدارية اليت تتعل ق مب
 لرتقية البحوث الت الية.

 حدود البحث .ه

لسهولة الباحث يف نيل البياانت عن هذا البحث، فقام الباحث بتحديد 
موضوع هذه الد راسة على ثْلثة حدود وهي احلدود املوضوعي ة واحلدود الز ماني ة 

 واحلدود املكاني ة.

 احلدود املوضوعي ة : .1
حد د الباحث موضوع البحث عن إدارة تعليمي ة الل غة العربي ة والل غة 
اإلجنليزي ة وهي من انحية التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والتقومي يف معهد نوؤ 

 احلرمني.
 احلدود الز ماني ة : .2
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حد د الباحث الز مان أو الوقت يف إجراء الد راسو عن إدارة تعليمي ة الل غة 
 غة اإلجنليزي ة لومبوك الغربي ة.العربي ة والل  

 احلدود املكاني ة  .3
 حد د الباحث مكان الباحث يف معهد نور احلرمني يف املرحلة العالية

 للبنني ألنه يستخدم منهج تعليم اللغة العربية واللغة اإلجنليزي ة.  )فصل الثاين (
 الّدراسات الّسابقة .و

الس ابقة وجد البحوث بعد أن قرأ الباحث البحوث أو رسائل املاجستْي 
العلمية الكثْية اليت تتعل ق ابإلدارة ومبنهج تعليم الل غة العربية، فهذ يدل  على أن هذا 
ا لقد سبقتها البحوث  البحث ليس يف نطاق العام  من البحوث اجلديدة، وإّن 
املتقد مة اليت هلا عْلقة مبوضوع هذا البحث، ومن البحوث الس ابقة اليت أخذها 

  للتوضيح يف أوجوه الت شابه وأوجوه اإلختْلف هي :الباحث 

( طالبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موْلان 2015حبث فكرية حمي الد ين ) .1
إدارة تعليم اللغة مالك إبراهيم اإلسْلمي ة احلكومية ماْلنج، حتت املوضوع "

نتور . وهو درسة حالة مبعهد دار السْلم كو "العربية يف ضوء املدخل الكيفي
 للبنات اخلامس كاديري.

( مث  ختطيط تعليم اللغة العربية 1من هذا البحث وهي :  نتائجوأّما 
مبعهد دار السْلم كونتور للبنات اخلامس بوضع اخلط ة الد راسي ة، وحتضْي الد رس 
الذي يشتمل على حتديد األهداف، وحتديد احملتوى، وحتديد الطريقة 

( مث  تنفيد تعليم 2 الوسائل، وحتديد أساليب التقومي.واسرتاجتيات التعليم، وحتديد 
اللغة العربية مبعهد دار السْلم كنتور للبمات اخلامس على شكل فع ال واملشاركة 
بني املعل مة والتلميذات إجيابي ا، حيث استخدمت املدخل التكمي وهتتم  إل 

 وحاجات التلميذات. املهارت اللغوي ة األربعة جبانب العناصر اللغوي ة وتنمية ميول
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: إدارة تعليم اللغة العربية )الدراسة ( حتت املوضوع2012أري نور فريدة ) .2
استخدم الباحث املدخل املوقعية ابملدرسة الثانوية العامة حممدية سوراكرات(.

 الكيفي. 
وأما املنهج يف هذا البحث فهو املنهج األتنوغرايف. فالنتيجة من هذا 
البحث : يف هذا البحث استخدمت الباحثة ثْلثة الوظائف، هم التخطيط 
والتنظيم والتقومي. أما نتائج البحث من انحية ختطيط فهو خط  املعلم إعداد 

واملؤشرات التدريس الذي حتتوي على الكفاءة الرئسية والكفاءة األساسية 
واحلصة، خط  املعلم اخلطوات التعليمية مع مداخل واسرتاجتية التعليم املستخدمة، 
وخط  املعلم عمل تقومي نتائج التعليم. أما نتائج البحث من ماحية التنفيذ فهو 
املعلم قادر يف فتح الدرس، إيصال املواد، استخدام الطرائق والوسائل التعليمية، 

لية، تلخص الدرس وتنفيذ التقومي. أما نتائج البحث من استخدام اللغة التواص
انحية التقومي فهو استخدم املعلم نظرية التقومي احلقيقي. استخدمت هذا النظرية 

 ملعرفة حتقيق كفاءة الطلبة ونتائج التعليم. 
وجه اخلْلف من هذا البحث هو املوقعي. واختْلف أيضا من الناحية 

املبحوثة يف هذا البحث. يف هذا البحث منهج البحث، ووظائف اإلدارة 
استخدم الباحث املنهج اأتنوغرايف ثْلثة ووظائف اإلدارة هي التخطيط والتنفيذ 

  والتقومي.
: إدارة تعليم اللغة العربية ابملدخل  ( حتت املوضوع2008عناية احلسنة ) .3

ني. املغزى ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية الوطنية كارانج دوور بتاانهان كبوم
 استخدمت الباحثة املدخل الكيفي. 

وأما املنهج يف هذا البحث فهو الدراسة احلالة. فالنتيجة من هذا 
البحث: أن إدارة تعليم اللغة العربية ابملدخل املغزى ابملدرسة املتوسطة اإلسْلمية 
الوطنية هي متخالفة ابلتعليم املعريفي وهو بطريقة حفظ املواد. سوى ذلك، ينفذ 
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ة على أساس اخلْية ابلتعديل املعني املناسب بتنمية التعليم يف إندونسية. اإلدار 
لكن، تعليم اللغة العربية ابملدخل املغزى يستطيع أن يقال الناجح إذا تعليم اللغة 
العربية عند الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسْلمية الوطنية ليس يدرس فقط لكن 

عندهم واملواد املتعلمة يستطيع أن يتعلمها حقيقة سيكون احتياج التعليم املعىن 
ابخلْية واملعلومات املوجودة يف نظام معريف الطلبة. جناح هذا تعليم اللغة العربية 

 هودور إدارة تعليم اللغة العربية املغزى الذي تنفذ من التحطيط، التنفيذ والتقومي.
العربي ة جبامعة موْلان ( طالبة قسم تعليم الل غة 2014حبثت تري وحي احلسنة ) .4

مالك إبراهيم اإلسْلمي ة احلكومي ة ماْلنج. حتت املوضوع "إدارة برانمج تعليم 
الل غة العربي ة مبدرسة العز ة املتوس طة ابتو". وقد أجرى هذا البحث ابملنهج 
الوصفي التحليلي, و رك ز يف ختطيط التعليم, والتنظيم, والتنفيذ, ومراقبة عملي ة 

 ل غة العربي ة.تعليم ال
( أن  ختطيط التعليم مبدرسة العز ة 1وأم ا النتائج من هذا البحث هي 

املتوس طة ابتو قد تكون منظما. ختطيط التعليم يتكو ن من حتليل معيار الكفاءة 
لربانمج تعليم الل غة العربي ة, مث  حتديد األهداف للربانمج, وحتديد مادة التعليم 

عليم منها الربامج السنوي والربامج املرحلي واملنهج املناسب, وختطيط طقم الت
( يف تنظيم التعليم كان ثْلثة مسؤوليا لربانمج تعليم 2الدراسي وخط ة التعليم. 

الل غة العربي ة وبرانمج تعليم الل غة العربي ة مبدرسة العز ة املتوس طة للفصل الس ابع 
بي ة هي تنف ذ ختطيط التعليم ( أم ا عملي ة تعليم الل غة العر 3والث امن فحسب. 

 ( وعملي ة برانمج التعليم يراقبها مسؤولي ة اليت تتكو ن من ثْلثة جمال.4احملد د. 

(, طالب قسم تعليم الل غة العربي ة جبامعة موْلان 2015حبث حمم د برق الس ْلم ) .5
ل غة مالك إبراهيم اإلسْلمي ة احلكومي ة ماْلنج, حتت املوضوع "إدارة منهج تعليم ال
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العربي ة يف معهد اإلحتاد اإلسْلمي ابجنيل ابسوروان جاوى الش رقي ة". واملدخل يف 
 هذا البحث هو املدخل الكيفي, ونوع هذا البحث يعين البحث الوصفي.

( إن  ختطيط منهج تعليم الل غة العربي ة 1وأم ا الن تائج يف هذا البحث هي: 
األهداف الفلسفة, وتصميم منهج  يف معهد اإلحتاد اإلسْلمي يشمل على اثبات

تعليم الل غة العربي ة, والتخطيط لنصف الس نة, والتخطيط األسبوعي, وخط ة 
( تنظيم منهج تعليم الل غة 2التدريس, وكذلك اإلختبارالن صفي وإختبار اجمللس. 

العربي ة يف معهد اإلحتاد اإلسْلمي يشمل على صياغة تقسيم املواد  التعليمي ة لل غة 
( وتنفيذ منهج تعليم الل غة العربي ة يف معهد اإلحتاد اإلسْلمي يشمل 3عربي ة. ال

( ومراقبة منهج تعليم الل غة العربي ة يف 4على مستوى املدرسة ومستوى الفصل. 
معهد اإلحتاد اإلسْلمي هي ابلطريقة غْي املباشرة ألن  يف هذا املعهد تقوم 

ة واملناقشة اليت قام به مدير املعهد ومدر سى املناقشة للتقييم عن األنشطة التعليمي  
 الل غة العربي ة يف كل  األسبوع.

ومن هذه البحوث الس ابقة اخلمسة أو رسائل املاجستْي القدمية, وجد 
الباحث بعض أوجوه التشابه وأوجوه اإلختْلف بينها وبني البحث اجلديد يف هذه 

( إن  1 مع البحث اجلديد هي: بني البحوث الس ابقة أوجوه الّتشابهفالر سالة. 
يف هذا ( 2يف نفس األمر يعين اإلدارة.  اجلديد حبثالبحث و  ةالقدمي البحوث

يف الت خطيط والتنظيم والت نفيذ واملراقبة ولكن بعضا منه  يبحث البحث اجلديد والقدمي
البحث و  ةث القدميو ( استخدم البح3قييم. تالتخطيط, والتنفيذ, وال يبحث يف

وموقع البحث يعين يف ( 4 .والد راسة الوصفي ة التحليلي ة ملدخل الكيفياجلديد ا
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( 5املعهد اإلسْلمي وهو من املؤس سة األهلي ة ليست من املؤس سة احلكومي ة. 
 واستخدم الباحث املدخل التكاملي.

بني بني البحوث الس ابقة مع البحث اجلديد هي:  وأّما أوجوه اإلختالف
ة قد حبث يف إدارة املنهج, وإدارة الربانمج ولكن البحث ( إن  البحوث القدمي1

( بعض البحوث القدمية حبث يف الد راسة 2اجلديد سوف يبحث يف إدارة التعليم. 
( بعض 3احلالة, وأم ا البحث اجلديد سوف يبحث يف الد راسة الوصفي ة التحليلي ة. 

سوف يبحث يف  البحث القدمي حبث يف املدخل اإلت صايل, ولكن البحث اجلديد
( بعض البحوث القدمية حبث يف التفيذ, والتنظيم, والتقييم. 4املدخل التكاملي. 

( 5وأم ا البحث اجلديد سوف يبحث يف التخطيط, والتنظيم, والتنفيذ, واملراقبة. 
بعض البحث القدمي حبث يف دراسة احلاْلت املتعد دة وأم ا البحث اجلديد سوف 

, 2013( بعض البحث القدمي حبث يف املنهج 6يلي ة. يبحث يف دراسة وصفي ة حتل
( إن  البحث اجلديد 7ولكن البحث اجلديد سوف يبحث يف املدخل التكاملي. 

 سوف يقوم الباحث إبجراء الد راسة يف موقع خمتلف من البحث القدمي.

من تلك األمور اليت تتعل ق أبوجوه التشابه وأوجوه اإلختْلف, رأى الباحث 
لر سالة أو البحث اجلديد هلا بعض األمور املتشاهبة مع البحوث القدمية, أبن  هذه ا

ولكن هلا أوجوه اإلختْلف أيضا مع البحوث القدمية. فاستخلص الباحث أبن  هذه 
الر سالة تبحث يف أمر جديد مم ا خيتلف عن األمور الس ابقة وكذلك يف أمور هلا 

 ممي زات خمتلفة. 

 حتديد املصطلحات .ز
 املصطلحات يف هذا البحث كمايلي : إن  حتديد
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 اإلدارة التعليمي ة .1
إن  اإلدارة هي فرع من فروع العلوم اإلجتماعية، وهي عملية التخطيط 

لى أفضل النتائج عاملواد املادية والبشرية للوصول والتنظيم والتنفيذ واملراقبة يف 
تعليمية اليت واإلدارة التعليمية هي كل  عملية  6أبقسر الطرق وأقل  التكاليف.

تشمل على التخطيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبة للوصول إل األهداف املرجو ة يف 
 التعليم والتعل م.

 اللغة العربية  .2
ية تربوية هتدف إل الد افع واإلرشاد لإن  تعليم اللغة العربية هي عم

والغرض من والتطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الص حيحة إجيابية كانت أو سلبية. 
تعليم اللغة العربية لتطوير املهارت األربعة هي مهارة اْلستماع، ومهارة الكْلم، 
ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. وهذه املهارات أعمال مرتبطة أو منظمة يف عملية 

 تعليم اللغة العربية.

                                                           
6 Husaini Usman, Manajemen teori, Praktik, dan riset Pendidikan, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 

2012), hlm. 1 
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 الفصل الثّاين

 اإلطار الّنظري

أرد الباحث أن يقوم إبجراء الد راسة يف امليدان عن إدارة تعليمي ة الل غة العربي ة و 
. وهذا الفصل سوف يبحث يف اإلطار الن ظري. إن  يف معهد نور احلرمني للبننيليزي ة اإلجن

حتديد حبث هذا املوضوع. واإلطار النظري ْلبد  أن يكون هناك اإلطار النظر يبني  عن 
علم من العلوم يتخذه الباحث إطارا يتناول فيه دراسته، مبعين أنه ْل يعتمد على حقول 
العلم، فقد دل ت التجربة أن طْلب الد راسات املتداخلة غالبا ماحيتجون إلمهل اإلطار 

 7الْلجئني ليست علما ولكن ها حقل علوم.النظري ألحباثهم، فالد راسات اإلفريقية و 

ر الن ظري الذي يتعل ق مبوضوع إدارة طا هذا الفصل بني  الباحث عن اإلويف
 تعليمي ة الل غة العربي ة والل غة اإلجنليزي ة يف معهد نور احلرمني للبنني. واملباحث يف هذا

 تعليم اللغة اإلجنليزية. ، تعليم اللغة العربية، وكذلك عنالفصل تعين عن اإلدارة التعليم

 اإلدارة .أ
 مفهوم اإلدارة .1

اإلدارة تعين الرتتيب والتنطيم اخلاص الذي حيقق أهدافا معينة، كما تعىن 
اإلدارة النظام أو اْلنتظام، فاإلدارة الناجحة سر جماح الدول يف كل مكان 
وزمان، وما سادت اخلضارات إْل ابإلدارة فكرا وتطبيقا، وما ابدت إْل 

. اإلدارة لغة هي القيام ابلفوضي، وهذا النقيض لإلدارة ألن اإلدارة تعىن النظام
خبدمة اْلخرين. اإلدارة هصطْلحا هي ذلك نشاط الذي يهدف إل حتقيق 
نوع من التنسيق والتعاون بني جهود عدد من األفراد وهي أيضا: وظيفة واسعة 
املعىن تضم يف إطارها عمليات التخطيط والتنسيق والتوجيه والرقبة وإصدار 

وهناك من يعرف اإلدارة أبهنا: توجيه وتسيْي األوامر لتحقيق أهداف املشروع. 
                                                           

 10(، ص. 1995، )جامعة أفريقيا العالية: مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعةالدكتور عبد الرمحن أمحد عثان، 7   
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أعمال املشروع بقصد حتقيق أهداف حمددة، ويقوم شاغلو هذه الوظيفة 
 8ابلتخطيط ورسم السياسات والتنظيم والتوجيه والرقابة. 

األصل اْلتيين لكلمة اإلدارة هي )اخلدمة( على أساس أن من يعمل 
طريق اإلدارة إل أداء اخلدمة  ابإلدارة يقوم على خدمة اْلخرين أويصل عن

وهذا هو املعىن اللفظي. أما مفهوم اإلدارة فيتضمن عدة جوانب فيها إختاذ 
القرارات وحسن التنظيم والتوجيه والقياد احلازمة القادرة على التعامل مع 
املرؤسني أبسلوب خيلق فيهم روح التجاوب واحرتام القيادة والشعور ابلرضى 

هداف اإلدارة ابقصي ما ميكن من وفرة يف الوقت واملال. واحلرص على حتقيق أ
هذا إل جانب اتباع اخلطوات لعملية اإلدارة واليت تعرف بعناصر اإلدارة كما 
ذكرها )هنري فايول( وهي التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة، على 

 9 اعتبار أهنا من الوظائف اليت يطلبها قيام أي مشروع وحتقيقه.
واإلدارة متلك املعان املتنوعة. كما قال مري فاركر فولت، أن اإلدارة هي 

لية وأما عند ترى، اإلدارة هي العم 10يف إمتام الشيئ مير ابْلخرين.  الفن
وتعىن أيضا أن اإلدارة هي عملية التخكيك،  11حلصول اخلطوة بعمل اْلخرين.

صول أغراض التنظيمية حل والتنظيم، والقيادة والضبط العمال أفراد التنظيمية
 13رة متكن أن تقال كاملهنة، ألن: واإلدا 12املخطط.

 هناك جمموعة املبادئ كأساس أخذ القرارات. (.أ
 الوضع املكتسبة بتحقيق معايْياألعداء بيس اْلعتبارات السياسية. (.ب
 السلوك يستند على قواعد السلوك. (.ج

                                                           

 31ومصطلحات، عمان، املراجع السايق، ص: نواف أمحد مسارة ، مفاهيم 8 
 32املراجع النفسة، ص: 9 

10 Erni Trisnawati dan Kurniawan S, Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencava Prenada Media 

Group. 2005, Hal: 5 
11 Syafaruddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, 

Hal: 70 
12 T.Hani Handiko, Manajemen, Yogyakarta :BPEE-Yogyakarta, Edisi Revisi. 2006, Hal: 28 

 13-10املراجع النفسية، ص: 13 
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 وظائف اإلدارة .2

هبا يف اإلدارة على وظائف اإلدارة هي جمموعة النشاطات املضطلع 
أساس وظائف كل منهما اتبع خطوات معينة يف تنفيذه. وعند نيكليس، هناك 

 أربع وظائف لإلدارة، وهي فيماتلي:

 التخطيط (.أ
العملية املتعلقة ابحملاولة اليت تعمل ملنع اْلحنراف يف املستقبل وتعيني 

 اْلسرتاجتية والسياسة السديدة ليوجد أهداف التنظيم.
 التنظيم (.ب

العملية املتعلقة بكيفية اْلسرتاجتية والسياسة اليت قد خلفت يف 
ختطيط التصميم هبيكل   التنظيمي السديد والقوي، نظام وبيئة التنظيم 

 التفضي أهداف التنظيم.
 التنفيذ (.ج

عملية تنفيذ برانمج التعليمي لتعمل على مجيع جهة التنظيمية 
سؤولية ابْلعرتاف واْلنتاجية وعملية التحفيز مجيعهم يستطيعون أن يعملوا امل

 العالية.
 تقوميال (.د

العملية املعمل ليتضمن مجيع األنشطة، واملنظمة واملنفذة تستطيع أن 
 تعمل املتاسبة ابألهداف ولو كان التغيْي املتنوع موجودا يف بيئتهم.

 أمهية اإلدارة .3
وحني ينتظم جمموعة من األفراد من أجل حتقيق هدف معني فإنه يصبح 

روري إن تكون هناك إدارة تعمل على هتيئة الظروف وتنظيم اجلهود من من الض
أجل الوصول إل األهداف املشرتكة املطلوبة. لذلك، فإن وظيفة اإلدارة هي 
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وظيفة ضرورية لتحقيق األهدف. وأن هذه الوظيفة ليست مطلوبة على 
ر مسية. املستوى الرمسي فحسب، ولكنها مطلوبة أيضا حىت بني اجملموعات غْي ال

 14إلدارة تتبع من عدة حقائق منها:لذا أمهية ا
 إن اإلدارة هي األساس لنجاح أي عمل يسعى لتحقيق أهداف مشرتكة. (.أ
إن اإلدارة هي احلافز األساسي للجهود اإلنسانية، واملدبرة لعناصر العمل  (.ب

اْلزمة )معدات، مال، عناصر بشرية(، وهي اليت تعمل ابستتمرار على 
 ومسعة املنظمة.حتسني مركز 

رة حتاول التعرف على اخلْيات اخلارجية وجلبها لتبدع املنظمة وحتس ن اإل إن (.ج
 أدائها.

طريقة اإلدارة هي حمور النشاطات واألوامر وحمور دفع األفراد ْل ستقبال  (.د
 القرارات وتنفيذها.

 خصائص اإلدارة .4

 15هم اخلصائص الواردة لإلدارة هي :من أ 

 طابع قيادي. إهنا عملية اجتماعية ذات (.أ
 إهنا تسعى لتحقيق غاايت معينة. (.ب
تسعى لتحقيق املصاحل العامة وليس املصاحل الفردية أو القبلية أو فئة  (.ج

 معينة، وإّنا مصاحل عامة املواطنني.
 إّنا تعمل يف حدود القوانني واللوائح والنظم اإلدارية. (.د
نصح تعمل اإلدارة على بلورة السياسات العامة وتنفيذها فهي تقدم ال (.ه

 واملشورة ملختلف القرارات.

                                                           

 19-18محمد أحمد، مبادئ اإلدارة المدرسية. ص : بالةعابس 14 

  19املراجع النفسية، ص:15 
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مجيع موظفي الدولة مبستوايهتم املختلفة يسعون لتحقيق متلبات اجلماهْي  (.و
دون استقباْل النفوذ أو العمل أو تكاسل أو تباطؤ، أو تقليل من شان 

 املواطنني. 
 اإلدارة التعليمية .ب
 مفهوم اإلدارة التعليمية .1

التعليمي املوكزي والْلمركزي يف  األعمال اليت يقوم هبا اإلداريون يف اجلهاز
احملليات من مثل: حتطيط، تنفيذ، اختاذ القرار، حتديد األهداف العامة، وضع 
املناهج واملفررات الدرسية، حتديد سن القبول ابملدرسة، حتديد السلم التعليمي 
وحتديد مواعيد اْلمتحاانت. واإلدارة التعليمية يرأسها وزير وهو غالبا عضو يف 

الوزراء ومهمته تنسيق سياسة الرتبية والتعليم مع السياسة العامة للدولة جملس 
واإلشراف على تنفيذ السياسة القومية لعليم بطريقة مباشرة أو من خْلل أجهزنة 

 16رية اهليئات الفنية التابعة له.اإلشرافية القيادات اإلدا

 خصائص اإلدارة التعليمية .2

دارة التعليمية وميادين اإلدارة هناك عدة عناصر مشرتكة بني ميدان اإل
األخرى مثل اإلدارة العامة وإدارة األعمال وإدارة الصناعة وغْيها. فقد ثبت أن 
هناك عناصر ومفاهيم ميكن تطبيقها بصفة عامة على كل ميادين اإلدارة. ومع 
هذا فإن اإلدارة التعليمية هلا بعض خصائصها املتميزة هبا من حيث األغراض 

 والوظيفة.

ويتفق كثْي من رواد اإلدارة على تقسيم مستوايت اإلدارة اليت يف املستوى 
اإلدارى فإن املستويني اْلخرين قد أمهْل نسبيا. ويف هذين املستويني املهملني 

                                                           

 31املراجع السابق، ص: نواف أمحد مسارة، مفاهيم ومصطلحات، عمان، 16 
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وزمْلءه  R.Cambellميكن الطابع املميز لإلدارة التعليمية وقد إعرتف كامبل 
 17: يدارة التعليمية، هوهذه احلقيقة، واقرتحوا سبعة عناصر مميزة لإل

 ( Crueialityضرورهتا امللحة ) (.أ
فاخلددمات املتوقعة من املؤسسات وارتباط هذه اخلدمات ابملنزل 
وامال اْلابء وتطلعاهتم ابلنسبة ألبنائهم واحلاجة إل مواطن صاحل تكون  
كلها ضرورات ملحة ابلنسبة لرفاهية اجملتمع وتقدميه. بل أن ضرورهتا أكثر 

ن ألوان النشاط األخرى. ويعترب التعليم ومؤسساته من اْلسرتاجتيات احلاحا م
 القومية الكربى لشعوب العامل املختلفة املتقدم منها والنامى على السواء.

 (Public Visibilityاملنظور اجلماهْيى )  (.ب
وتعىن األمهية النسبية العامة ابنسبة للميادين األخرى. فبصفة عامة 
جند أن ما حيدث يف مصنع ْلنتاج الصلب مثل يبعد كثْيا من حيث املنظور 
اجلماهْيى عنا حيدث يف املدرسة. فمما ْل شك فيه أن اهتمام اجلماهْي 

هذا الوجود و -ميوضوع الرتبية يرجع ْلتصاله أبعمي ما يكمله اجملتمع: األبناء
املتميز للمدرسة والرتبية له أاثره املرتتبة على اإلدارة التعليمية، وإل جانب 
هذا تتعامل اإلدارة التعليمية مع كثْي من األجهزة اْلجتماعية األخرى، 

 وتطلب تفهمها وتعاوهنا لكى تقدم هلا العون يف القيام برسالتها.
 (Complexy Of Functionتعقد الوظائف والفعاليات ) (.ج

ختتلف املنظمات فيما بينها من حيث درجة الفنية والتعقد. ومع 
عدم التقليل من تعقد أية مؤسسه أو منظمة إنتاجية فإن الواضح أن عملية 
التدريس والتعليم تتضمن تعقيدا يفوق ما تتضمنة إدارة أو تشغيل الة 

شك مما ميكانية أو يدوية مثْل. ويف نفس الوقت قد تكون أقل تعقيدا بْل 
تتضمنه إدارة قسم للعْلج النفسي مثل. واحدى مسات اإلدارة التعليمية أهنا 

                                                           
 حممد منْي مرسي، اإلدارة التعليمية: أصوهلا وتطبيقها، 31-28، ص: 1983 القاهرة، عامل الكت،17
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تتضمن مستوى فنياودرجة من تعقد العمليات تفوق املتوسط أو املعدل. 
وهذا التعقيد يؤدى إل كثْي من املشاكل التنظيمية والتنسيقية. وإل جانب 

عليمية يف موقف خرج. هذا فإن تعقد القيم اْلجتماعية جيعل اإلدارة الت
 وكذلك تعقد الثقافات واْليديولوجيات.

 (Intimacy of Nessecary Relationshipsألفة العْلفات والضرورية ) (.د
وهنا أيضا جند أن املستوى الفىن وألفة العمليات التعليمية وما 
تتضمنه من احتكاكات مباشرة بني األفراد يف داخل املدرسة متثل جانب 

فهناك العْلقات بني املدرسني واملعلمني وبني  -ارة التعليميةاخر مميزا لإلد
التْلميذ بعضهم بعضا وبني املدرسني بعضها بعضا، وبني هؤْلء واألبناء 
وبني املديرين واملدرسني وهكذا. وهي عْلقات تتضمن تفاعل معقدا حيدث 
يوميا. وجيب أن يسود اْلحرتام هذه العْلقات وجيب أيضا أن يكون هناك 

 ييز بني جمال املدرسة وجمال املنزل وبني املدرسة واجملتمع.مت
 (Approisal Difficulitiesمشكْلت القياس والتقييم ) (.ه

من املفهوم أن مشكْلت التقومي على املستوى الفىن يف املؤسسات 
التعليمية هي أكثر صعوبة وتعقيدا من معظم املواقف اإلدارية اْلخرى. 

لسلوك بطريقة مناسبة؟ وكيف ميكن قياس فكيف ميكن قياس التغْي يف ا
التغيْي يف السلوك املعريف أو املهارات أو اْلجتاهات وغْيها؟ وما هو امليزان 
أو املعيار النهائي لنجاح املؤسسات الرتبوية؟ وابلطبع هناك إجاابت جيد 
وشاملة ملثل هذه األسئلة لكنها على كل حال أكثر تعقيدا وصعوبه يف 

قورنت حبساب عائذ مصنع ْلنتاج الصلب مثْل. وهناك قوي تنفيذها إذا ما 
معلمة يف اجملتمع هلا أتثْيها على شخصية التْلميذ. فهناك على سبيل املثال 
أتثْي املنازيل واملؤسسات الدينية واجملتمع ككل ابملؤثرات الثقافة واحلضارية مما 
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جيعل أيضا  جيعل عملية قياس أثر املدرسة وحدها عملية صعبة، األمر الذي
 لإلدارة التعليمية طابعا مميزا.

 (Quality Controlالتحكم التوعي ) (.و
فإدارة معظم املؤسسات تعين ابلضوابط املختلفة للتحكم يف النواحي 
النوعية او الكيفية، مثل نوعية املواد اخلام ونوعية اْلنتاج ونوعية )التشبيط( 
وغْيها. وهناك معدْلت اثبتة ومعروفة للتحقيق او التأكيد من نوعه هذه 

لى نقيض ذلك األشياء حبيث يرفض ماْل يوافق منها املستوى املطلوب. وع
 جند أن املدرسة قلما حتطى مبا تقوله يف هذا الصداد. 

 تنفيذ وظائف اإلدارة يف التعليم .3
يف اإلدارة التعليمية الذي ميلك الوظيفة كاملدير هو املعلم. ْلن املعلم 
ميلك الوظيفة ليدير التعليم. ووظيفة املعلم هي ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة 

ظائف و أن يستطيع ْل ستخدام وظائف اإلدارة. وأما تنفيذ  التعليم. واملعلم ْلبد
 اإلدارة يف التعليم وهو فيما يلي: 

 18التعليمي التحطيط  (.أ
فعالية تنفيذ وظائف التخطيط التعليمي تستطيع ان تعني بتطبيق 

 مبادئ ختطيط التعليمي عن :
 التعليمي.تعيني ما الذي يريد أن يعمل املعلم، مىت وكيف تعمله يف تنفيذ  (1
حتديد أساس أهداف التعليمية احملددة وتعيني تنفيذ العمل لتحقيق النتائج  (2

 األكال بعملية تعيني أهداف التعليمية.
 تنمية البدائل املناسبة ابْلسرتاجتية التعليمية. (3
 مجيع وحتليل املعلومات املهمة لتعضد األنشطة التعليمية. (4
 ابلتعليم على األطراف املعينة.إعداد ونقل اخلطط والفرارات املتعلقة  (5

                                                           
18 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung: Alfabeta. 2010. Hal: 143 
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شكل ختطيط التعليمي ميكن أن يقيس بتأليف أو ترتب اخلطة 
( يبغض املكوانت، وهو األهداف التعليمي، املواد الدراسي، Rppالدراسة ٌ) 

الطريقة التعليمية، املصدر الدراسي، وتقومي نتائج الدرسي، وخبطة الدراسي 
الذي حتتاج إليه الطلبة يف التعليم.  اجليدة، متكن املعلم أن تعدد مجيع ما

 19لتعليمي اجليدة، وهي يف اتلية: ومهاك خصائص التخطيط ا

 جيب أن يفضل على القيم اإلنسانية. (1
 جييب أن يعطي على الفرصة لتنمية قدرة أو كفاءة الطلبة األكثر. (2
 جييب ان يعطي على الفرصة التعليمية العادلة لكل الطلبة. (3

 20التنظيم التعليمي  (.ب

لتنظيم التعليمي هو عملية لتصميم، تنظيم وتبادل املوارد املتاحة يف ا
التعليم ألن لتحقيق األهداف التعليمي أبكمل. األشياء املهمة للمعلم يف هذا 

 التنظيم هو يف التالية: 

 إيصال املواد (1

إيصال املواد هو اخلطوة الرئسية يف عملية التعلم. يطالب املعلم يف 
التعليمية وارتقاء املسرت قدرهتا كالزاد يف احرتاف تدريسه. استعاب املواد 

ويف هذا احلال، ْلبد أن يهتم املعلم يف إيصال املواد التعليمية وأتثْي على 
حتقيق األهداف التعليمي ابألمثال. ويف انحية أيصال املواد، حيب أن يهتم 

 على هذه األشياء، وهو يف التالية:

 مداخل التعلم (2

                                                           
19 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara. 2006. 

Hal: 107 
20 Suwardi. Manajemen Pembelajaran. Surabaya: STAIN Salatiga Press. 2007. Hal: 62 
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هو جهة نظر على التعليم. كان مدخل التعليم اليت مدخل التعلم 
 21ْلبد أن يفهم لدى املعلم ليمكن أن يدرس جيد. وهو يف التالية: 

 املدخل األهلي -

فيما يتعلق بتطوير التعلم أيسس على املدخل األهلي، أن ْل بد 
أسياء، وهم حيدد الكفاءة اليت يريد أن حيققها، تطوير  3أن يهتم 

يق الكفاءة اليت يريد أن حيققها، تطوير اْلسرتاجتية اْلسرتاجتيو لتحق
لتحقيق الكفاءة والتقومي. الكفاءة الذي يتعني أن حتقيقه هي بيان 

( اليت ميكن احلصول عليها الطلبة وتصوير Goat Statementاألهداف )
(من الناحية املعارف واملهارات Learning Outcomesنتائج التعلم )

 The Eneblingرتاجتية لتحقيق الكفاءة )والقيام املواقف. اْلس

Strategy .هي اسرتاجتية لتساعد الطلبة يف استعاب الكفاءة املنفدة ،)
ولذلك، ميكن أن ينفذ األنشطة اخليارية، مثل القراءة، واْلستماع، 

 واألبداع، واملراقبة وغْي ذلك.

 املدخل البيئي -

ة مشاركة املدخل البيئي هو املدخل التعليمي الذي يسعى لزايد
الطلبة مبؤثر البيئة كمصدر التعلم. افرتض هذا املدخل أن األنشطة 
التعليمية ستجذب انتباه الطلبة إذا كان مايتم تعلمهم املتعلق ابلبيئة، 

 حىت ما يتم تعلمهم املتعلق ابحلياة ومفيد لبيئتهم.

 املدخل السياقي -

                                                           
21 E. Muliyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan. Bandung: PT Remaja Rosadakarya. 2008. Hal: 96 
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قة بني املدخل السياقي هو الفكرة التعليمية اليت تؤكد على العْل
املواد التعليمية وحياة الطلبة احلقيقة، حىت ميكن الطلبة أن يربط وتنفذ  
كفاءة نتائج الطلبة يف احلياة اليومية، سوف يشعر الكلبة أمهية التعلم و 

 سوف تكسب معىن أعمق من ماتعلموهم.

 املدخل املوضوعي  -
املدخل املوضوعي هو املدخل التعليمي الذي والذي يدمج 

ة التعلم، حىت ترتابط مع بعضها البعض ويرتكز على موضوع سلسلة خرب 
 أو مشكلة.

 اسرتاجتية التعلم (.ج

اسرتاجتية التعلم هي التصميم األساسي عند املعلم إليصال املواد يف 
الفصل بطريقة مسؤلية. أما لوصول إل الشاهداف املخطط هلا، فعادة هناك 
اسرتاجتية اختاره شخص. يف تطبيقه، أن اسرتاجتية هي أصبح النمط الشائع 

توى على: اليت يصممها املعلم. عند مهاليك، مكوانت اسرتاجتية التعلم حت
األول، أهداف التعلم )األهداف التعليمية احملددة(. الثاين، املواد الدراسية. 
الثالث، طرق وأساليب التدريس. الرابع، الطلبة. اخلمس، املعلم أو الطاقم 

  22اللوجستية أو العناصر املساعدة.الرتبوي املهين. والسادس، 

 أساليب التعليم (.د

أسلوب التعليم هو الطريقة املستخدمة عند املعلم يف حتقيق الرسالة 
التعليمية على الطلبة حلصول أهداف التعلم. استخدام األساليب املناسبة به 
ستحدد أيضا فعالية وكفاية التعلم. وينبغي أن تكون اخلربة يف املدرسة مرنة 

واإلرشاد وغْي جامدة. زكذلك، جيب التأكيد على اإلبداع، والفصول 
                                                           

22 Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, 

Hal 158 
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والتوجيه حنو النضج، فاستخدام األساليب املتنوعة سيساعد جدا الطلبة يف 
 حصول أهداف التعلم. 

اليب التعلم ْلبد أن يهتم يف عملية التعلم، عند خيتار املعلم أس
 23على:

 أهداف التعلم -
 طلبةكفاءة ال -
 احتياجات الطلبة -
 املواد الدراسية -

التعليمية اْليت يوصل مصدر الوسائل التعليمية هي موزع الرسائل 
الرسالة )املعلم( إل مستلم الرسالة )الطلبة( ابهلدف حىت أن تلك الرسائل 
متكن أن تستعب بسريع وسديد مناسبا أبهدافها. وهناك خصائص التنظيم 

 24عليمي اجليدة، وهو يف التالية: الت

 الفصل.جيب أن يثقق على عملية التعليم عند املعلم ْل ستعداد التعليم يف  (1
 كمحل  لتنمية ابتكارهم ملساعدهتم يف التعليم. (2
 كمحل  ْلقتصاد الوقت يف استعداد اسرتاتيجية التعليم اجليدة. (3

 التنفيذ التعليمي (.ه
 25املعلم كاحلفز  (1

املعلم كاحلافز يف يؤثر الطلبة ليعمل األنشطة التعليم والتعلم. للتأثْي 
اثنني من األعمال  والتوجيه يف سياق التدريس، املعلم كالقائد يؤدي

 الرئسية، ومها تعزيز دافع الطلبة واختبيار اسرتاتيات التدريس املناسبة.
                                                           

23 Suwardi, Manajemen, Hal: 62 
24 Husaini Usman, Manajemen: Hal: 188 
25 Suwardi. Manajemen, Hal: 128 
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 26أسلوب تدريس املعلم  (2

أسلوب تدريس املعلم هو عمل املعلم املظهر عند التدريس إلصال 
الطلبة يف حتقيق األهداف املخطط هلا. هناك أساليب التعلم اليت متكن أن 

 لتالية:يعمل املعلم، وهو يف ا
 أسلوب التدريس التقليدي (.أ)

أسلوب التدريس التقليدي هو يسعى املعلم لرتبية وإيصال 
القيم القدمية للجيل القادم. تسليم املواد التعليمية ْل تستند إل املصاحل 

 ولكن يف ترتيب معني.
أسلوب التدريس التقليدي يفضل املعلم كنموذج ويطلبون 
الطلبة لتقليد املعلم. وهذا احلال يستند على النظرية أن الطْلب 
سيقلد ما حلله وحصله إعدادة املخربين. ولذلك، يتم التعلم لفظيا 

 ويسعى املعلم أن يدرس كيفية تدريب كفاءة التفكْي. 
 أسلوب التدريس التكنولوجي (.ب)

أسلوب التدريس التكنولوجي على كفاءة الطلبة ويركز هذا 
شخصيا. تناسب املواد الدرسية مبستوى استعداد الطلبة حىت متكن 

(، Guideدور احملتوى الدراسية ستكون املسيطر. دور املعلم كاملرشد )
(، أو معطى السهولة يف التعلم فقط، ألن شكل الدرس Directoاجمله )

 يف شكل أجهرة.
 لشخصيأسلوب التدريس ا (.ج)

 Childأما أسلوب من أسلوب التدريس الشخصي هو 

Center or Student Center  يركز على الطلبة(. ويستند هذا األسلوب(

                                                           
26 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Bealajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2004, 

Hal: 57 
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على النظرية التعليمية اليت أن التعليم يركز على الطلبة واخلْية املدركة. 
اهلداف الرئيسي من التعلم الصخصي هو التنمية الشخصية للطلبة  

املعلم يف هذا األسلوب هو توجيه ومراقبة ّنو الطلبة خبربة كامْل. دور 
تعلمم. ووظفة املعلم هي الرتبية فقط. علماء النفس واملنهج ميلك 

 الوطيفة كاملخْي.
 أسلوب التدريس التفاعلي (.د)

يف هذا أسلوب التدريس التفاعلي، وظيفة املعلم والطلبة هو 
اعلية هو نتائج التعلم املسيطرة على قدم املساواة. أساس النظرية التف

احملصولة يتفاعل بني املعلم والطلبة، تفاعل بني الطلبة، تفاعل ابملواد 
الدراسية وتفاعل بني تفكْي الطلبة وحياهتم. املواد الدراسية يف التعليم 
التفاعلي ليس املرتب أبساس املوضوع املعني، لكن تطويره من املشكلة 

 اْلجتماعية الثقافية املعاصرة.

 وب قيادة املعلمأسل (3

القيادة يف تنظيم املدرسة هي القيادة التعليمية. أما القيادة التعليمة 
عملية نشاط تنمية استفادة املوارد البشرية يف املدرسة ابإلبدائي، تكامل 
مجيع األنشطة يف القيادة مث إدارة وتنظيم التعليم حيتوى على القرارات 

 27وهم يف التالية.  قيادة املعلم،ْلستمرارية التعلم الفعال. وهناك أساليب 

  املعلم السلطوي (.أ)
املعلم السلطوي هو التعلم اليت يهتم على عملية املراقبة أنشطة 
طلبة. حيصلون مجيع الطلبة الدرس وسلبيا، سببه من هذا أسلوب 
املعلم هو هناك بداية نزعه الْلمبال، اْلعتماد على املعلم وإظهار 

                                                           
27 Suwardi, Manajemen. Hal: 128-130 
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لطلبة. أحياان، هناك عدم احلاقة للتعاون أو اْلشرتاك يف العمل بني ا
 اْلحرتام والعدوانية على زمْلئهم يف الفصل.

 املعلم الذي يقدم احلرية (.ب)
املعلم الذي يقدم احلرية هو املعلم الذي ْل يريد أو يرتدد يف 
إعطاء التوجيه على الطلبة. يف هذا احلال، جييب على الطلبة أن 

وا وكيفية يعمله. تكون نشطة أو ميهد يف يف حتديد ما يريدون أن يتعلم
ونظرا املعلم مثل هذا األسلوب، فالطلبة مييلون إل تكوين عْلقة 
جيدة مع زمْلءهم، يرتدد يف القيام بذلك فإهنم غالبا مايطلب مسا 
عدة من املعلم. الطلبة مييلون إل أن تكون أقل راض من هذا أساليب 

 قيادة املعلم.
 املعلم الدميوقراطي (.ج)

عملية التعلم هو ميسرى التعلم يف  دور املعلم كالقائد يف
اجملموعات. يوفر املعلم التوجيه إل الطلبة يف إجراء عملية التعليم 
والتعلم. وتعطى للطلبة فرصة لتوفْي التصحيحات على املعلم والطلبة 
األخرى. يف أسلوب قيادة املعلم، سيظهر موقف الودية، واملفتوحة، 

تنفيذ التعليمي اجليدة، وهي هناك خصائص ال 28.و التعاون واإلبداع
 يف التالية:

 وجب على املعلم أن ينسب ابألهداف املخطط يف التعليم.  (1
 وجب على املعلم أن يناسب خبصائص وكفاءة الطلبة يف التعليم. (2
 وجب على املعلم أن يظهر سلوك القيادة يف الفصل عند التعليم. (3
 

                                                           

 130-128املراجع النفسة 28 
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 29الرقابة التعليمية  (.د)
لتأكيد األنشطة الطلبية يف عملية الرقابة التعليمية هي العملية 

التعليم مناسبا ابألهداف املخطط هلا. ليقارب التعلم املنفيد، ميكن 
املعلم أن يستخدم التقوي على عملية ونتائج التعلم ويعمل الربانمج 

 املتابعية.
 التعليمي قوميالت (.و

هناك طريقة التقومي اليت ميكن املعلم أن يستخدم يف تقومي التعلم. وهو 
 التالية. يف
 تقومي اْلمتحان (1

التقومي يستطيع أن يقوم ابستخدام اْلختبار اْلنتحاين. اْلختبار 
هو األداة أو اإلجراءات املستخدمة ملعرفة وقيس الشيئ واحلال ابطريقة 

 والقواعد املعينة.
 تقومي الفاتورة (2

يقيم املعلم التقومي يف مراقبة تنمية الطلبة ليس يقيم لْلختبار األخْي 
، لكن يستطيع أن يعمل لكل الوقت ابلفاتورة املتنوعة. اْلختبار فقط

اليومي، الواجبات الفردية، الواجبات اجملموعة، اْلختبار التطبيقي والتقرير 
 التطبيقي.

 برامج اخلطوة التالية (.أ)
برامج اخلطوة التالية هو األنشطة املنفذة املعلم للتغلب على 

يعرف نتائج البحث. هذا برامج املشاكل اليت تواجه الطلبة بعد أن 
اخلطوة التالية هو الربانمج لتقدمي التوجيه واإلثراء على الطْلب الذين 

 لديهم مشاكل يف التعلم.

                                                           
29 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bin Aksara, 2007. Hal: 51 
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 وهناك خصائص الرقابة التعليمية اجليدة، وهي يف التالية:
وجب على املعلم أن يقوم الطلبة مبناسبة مبواد وكفائة  (.أ)

 الطلبة.
 لوقت املناسب به ْلختبار.وجب على املعلم أن يعطى ا (.ب)

 تعليم اللغة العربية .ج
 مفهوم اللغة العربية  .1

أن التعليم هو فن من الفنون إسصال املادة الدراسية من املعلم إل أذهان 
العلم، التْلميذ يف تغيْي أعماهلم، ممن السيأت إل احلساانت، ومن اجهل إل 

ومن الظلمات إل النور أبنشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وأبقبل اجلهد 
 30والكاملة. والنفقات حىت حيصل على أغراض التعليم الكافية 

اللغة لغة هي يف املعجم العريب اللغة من اْلمساء الناقصة وأصلها "لغوة" 
لغة. وأما اصطْلخا هي عند ابو الفتح عثمان جين : -يلغى-وزهنا فعلة من لغىت

اللغة هي أصوات يعربها كل قوم عن أغراضها، وعند ديطار : اللغة هي خاصية 
هم هبا اجلنس البشرى. أن اإلنسان، وعند فاطمة حممد حمبوب: وسائل اليت يتفا

اللغة نظم من الرمز، ومعىن هذا أن اللغة تتكون كظاما متكامْل. واللغة أكثر نظم 
الرموز اليت يتعامل هبا اإلنسان تركيبا وتعقيدا. تعلم اللغة العربية هو عملية التعليم 

ا إجراء لرتشد الدراس ولتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا أو كان إجيابيا. واملراد هن
واملكتوبة ابللغة تدريس اللغة العربية نفسها وليس التدريس عن الكتب املدروسة 

 31العربية عامة.
 أهداف تعليم الّلغة العربّية .2

                                                           

العال اإلسْلمي احلكومي،  يوسفعبد احلليم حنفى، طرق التعليم اللغة العربية، ابتو سنكار: معهد يروفسور الدكتور حممد 30  
 2، ص: 2005

 1النفسة، ض:  املراجع 31 
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ا ألن هلا عْلقة قوية مع ة جد  مهم   الت عليمي ةيف العملية  األهدافإن  
، ولتكون أهداف الت عليمي ةم يف العملية املادة الىت يستخمها املعل  الط ريقة و اختيار 
 املقصودة. الل غةتعليم 

 :هي عند رشدى أمحد طعمة، العربي ة الل غةا أهداف تعليم وأم  

أن ميارس الطْلب الل غة العربي ة ابلط ريقة الىت ميارس هبا الناطقون هذه الل غة، أو  (.أ
 .بصورة تعليم الل غة العربي ة

غات يزها عن غْيها من الل  أن يعرف الطْلب خصائص الل غة العربي ة ومي (.ب
 .األصوات واملفردات والرتاكيب واملفاهيمو 

 ي ةخبصائص اإلنسان العرب يتقنأن يتعرف الطْلب على الثقافة العربي ة وأن  (.ج
 32والبيئة الىت يعيش فيها واجملتمع الذى يتعامل معه.

للناطقني بلغات أخرى  العربي ة الل غةا األهداف الرئيسية يف تعليم أم  و 
 33:فيلخص على ثْلثة أهداف هي

أو  الل غةه لطريقة اليت ميارسها هبا الناطقون هبذالعربي ة اب الل غةأن ميارس الطالب  (.أ
كن القول أبن مي ةربعلك. ويف ضوء املهارات اللغوية األبصورة تقرب من ذا

تنمية قدرة الطالب على فهم  يلي: ما ستهدفتة كلغة اثنية ربي  عال الل غة تعليم
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح  عندما يستمعون إليها. العربي ة الل غة

 حديثا معربا يف املعىن، سليما يف األداء. لعربي ةغة والتحدث مع الناطقني ابلل  
 .العربي ة بدقة وطْلقةتنمية قدرة الطالب على قراءة الكتاب و 

                                                           

العلوم و للرتبية و رات املنظمة اإلسْلمية ) مصر : منشو تعليم الل غة العربية لغْي الناطقني هبا مناجه و أساليبه رشدى أمحد طعمة ، 32 
 50-49، ص. (1989الثقافة، 

القاهرة: دار الفكر، الطبعة )علي أمحد مدكور وأصدقائه، املرجع يف مناهج تعليم الل غة العربية للناطقني بلغات أخرى،  33
 70ص. (,2010األول، 
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وما ميْيها عن غْيها من اللغات من  العربي ة الل غةأن يعرف الطالب خصائص  (.ب
 حيث األصوات واملفردات والرتكيب واملفاهيم.

وأن يلم خبصائص اْلنسان العريب.  العربي ةأن يعرف الطالب على الثقافة  (.ج
 .والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه

 عوامل تعليم الّلغة العربّية .3
ة وليس عملية عشوائية أو إرجتالية. وتعليم ة ومنظم  هو عملية مهم   الت عليم

 الل غة العربي ة حيتوي على العوامل املعينة وهي املعلم، واملتعلم، واملادة، والط ريقة
 .والوسائل

 املعل م (.أ
 الت عليمأو املرشد للتلميذ إل  الت عليمم هو القائم بدور الرتبية و املعل  

واملعلم حيمل يف  34.الت عليمي ةالذايت الذي تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية 
ا جد   م مهم  املعل   كان  عنقه أمانة هي تربية اجليل الناشئي من املواطنني. فلذلك

ألنه يستطيع أن حيدث التغْيات املرغوبة يف سلوك املتعلم،  الت عليمي ةعملية اليف 
الت عليمي ة من  لدي التعلم، واحرتام أنظمة املؤسسة وتنمية روح اإلنضباط الذايت

 .خْلل اإلقتداء مبعلمهم
 املتعل م (.ب

فهو - مامتعل  – ماتعل   – ميتعل   – متعل  " كلمة  فاعل منسم إ واملتعلم
املتعلم هو اإلنسان الذي يتعلم عادة يف املدارس أو املعاهد  35م".متعل  

أن  للمتعل م ْل بد  ف حياته ومعيشته.اإلسْلمية للحصول على العلم النافع يف 
م. وهو الذي َعِلَم وَعِمَل مبا ُعِلَم ويستطيع أن يفرق بني األشياء من يطيع املعل  

                                                           
 72(، ص. 1956مكان: دار اجلهاد،  ، )بدونأصول الرتبية وعلم النفسسحن حافظ وآخرون، 34
 522(، ص. 1976وت: دار املشرف، ، )بْي اإلعْلمو املنجد لويس مألوف، ، 35
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عرفة فحسب ولكن حسن وقبيح وحق وابطل. وهو ليس يتعلم العلم أي امل
 .لك واألخْلقتحصيل على تعديل الس  اليتعلم عن كيفية 

 املاد ة (.ج
هي املعلومات اليت يقصد هبا املعلم أن يوصلها إل  الت عليمي ةاملادة 

هلا شروط  ْل بد   الت عليمي ةة املاد   أن   ميذ. وقال حممد عبد القادر أمحدالتْل
 وهي:

 صحة املادة ومناسبة لعقول التْلميذ. (1
لبيئة اليت يعيش فيها، أن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة التْلميذ واب (2

 ة.ت احلص  قمناسبة لو 
أن تقسم املادة املقررة إل الوحدات توزعني على أشهر السنة، وربط املادة  (3

 36رس القدمي.ة الد  الت عليمي ة اجلديدة مباد  
 الط ريقة (.د

يلة سهي و و املستخدمة.  الط ريقةتتعلق بنجاح  الت عليمي ةجناح عملية 
 الت عليمي ةواملادة  الط ريقة. فةدوقة حمد  يف الت عليمي ة  لتحقيق أهداف املواد  

ة واحدة فإذا ضعفت إحدامها مل يتحقق اهلدف ي  مها وجهان لعمل -متْلزمان
عوض فقر املادة، وغزارة ْل ي الط ريقةمن العملية على الصورة املنشودة. فحسن 

 37بح عدمية اجلدوي إذا مل تصادف طريقة جيدة.صاملادة ت

 الوسائل (.ه
س من الوسائل ر  دما يتعلمه امل الوسائل يف تعليم الل غة العربي ة هي كل  

ليستعني به على تفهيم تْلميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات 

                                                           
 22-21 .، ص)1970: مكتبة النهضة املصرية، ، ) القاهرةطرق التعليم الل غة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  36
 6 .ص ،طرق التعليم الل غة العربيةحممد عبد القادر أمحد، 37
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اجلديدة. فقد يستعني بشيء من املعلومات القدمية أو يلجأ إل حواسهم 
فيعرض عليهم شتا يسهل عليهم إدركه إبحدى احلواس فظهر أن استعمال 

 يس إل املعقول.وسائل اإليضاح تطبيق على قواعد التدر 
الوسيلة أن جتلب هبا رغبة  ا، ألن  ة جد  الوسيلة مهم  أن  لك، ولذ

التْلميذ وأن ترتفع فهم التْلميذ وأن تعطي البياانت الوثيقة وأن ختلص 
املعلم أن يستطيع  حىت ْل بد   38املعلومات وأن يسهل هبا تفسْي البياانت.

 م انجحا.املعل   يكونلكي  الت عليمي ةاستخدام الوسيلة يف أي املادة 
 طرق تعليم الّلغة العربّية .4

هي اخلطة  يف الرتبية مبعناها العام   الط ريقة أن   وقال حممد علي السمان
 39جهد. اليت يرمسها املعلم ليحقق هبا اهلدف من العملية يف أقصر وقت وأبقل  

م املعل  سلوب الذى يستخدمه قال حممد عبد القادر أمحد هي األ كما  الط ريقةو 
ل، يي ليحقق وصول املعارف إل تْلميذه أبيسر السبالت عليمىف معاجلة النشاط 

 40.النفقاتالوقت و  وأقل  

هى اخلطة أو اإلجـراءات الـىت  العربي ة الل غةطـريـقـة تـعـلـيـم أن  ، إذن
 الل غةيـم يـتـبـعـهـا الـمـعـلـم لـمـسـاعـدة تـْلمـيـذه، عـلى تـحـقـيـق الـهـدف مـن تـعـلـ

 يف أقصر وقت وأبقل جهد. العربي ة الل غةأوتـفـهـيـم درس  العربي ة

. ولقد العربي ة الل غةمنها ة و بي  غات اْلجنهناك طرق متنوعة لتعليم الل  
طريقة بعض املختصني،  منها جدال طويل، كما انتصر لكل   جرى حول كل  

                                                           
38Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), hlm. 75 
 89 .،  ص(1983)القاهرة: دار املعارف،  ،، التوجيه يف تدريس الل غة العربيةحممد علي السمان، 39
 6 .ص ،)1970، ) القاهرة : مكتبة النهضة املصرية، طرق التعليم الل غة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  40
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هي  ةالطرق أربع هذهمن أهم األخرى. و  عيوب الطرقو  طرقالفأبرزوا مزااي 
والط ريقة املباشرة، والط ريقة السمعية والشفوية، والط ريقة الرتمجة، طريقة القواعد و 

 .طريقة ستعطي فيما يلي وصفا موجزا لكل  نتقائية، و اإل

 الرتمجةطريقة القواعد و  (.أ
، لط ريقة القدميةابة أمساء أخرى، فيدعها البعض الط ريقة عد  هلذه 

ما ك  الط ريقةمْلمح هذه  من أهم  ريقة التقليدية ". و الط  ويدعها آخرون "
 41:يلى

الرتمجة، وْل تعطي اإلهتمام هذه الط ريقة مبهارات القراءة والكتابة و  هتتم (1
 .الْلزم ملهارة الكْلم

 الل غةم كوسيلة رئيسية لتعليم األم للمتعل   الل غة الط ريقةتستخدم هذه  (2
الرتمجة كأسلوب رئيسي ىف  الط ريقةاملنشودة. وبعبارة أخرى، تستخدم هذه 

 .التدريس
أبحكام النحوية، أي التعميمات، كوسيلة لتعليم الل غة األجنبية وضبط  هتتم   (3

 .صحتها
كثيىرا ما يلجا املعلم الذى يستخدم هتتم هذه الط ريقة إل التحليل النحوى  (4

 .التحليل اعة املنشودة ويطلب من طلبة القيام هبذجلمل الل  
 املباشرة الط ريقة  (.ب

املباشرة الىت متتاز مبا  الط ريقةالرتمجة، ظهرت ا على طريقة القواعد و رد  
 :يلى

                                                           
 20(، ص1982اململكة العربية السعودية: وزارة املعارف،  ، )أساليب تدريس الل غة العربيةحممد على اخلول,  41
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الكْلم بدْل من مهارات القراءة تعطي الط ريقة املباشرة األولوية ملهارة  (1
 .الل غة هي الكْلم بشكل أساسى الرتمجة، على أساس أن  والكتابة و 

تعتربها الل غة األجنبية و استخدام الرتمجة ىف تعليم  الط ريقةتتجنب هذه  (2
 .مهااملنشودة و تعل   الل غةعدمية اجلدوى، بل شديدة الضرر على تعليم 

 .الل غة األم ْلمكان هلا ىف تعليم الل غة األجنبية مبوجب هذه الط ريقة، فإن   (3
 قرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليه. كماتستخدم هذه الط ريقة اإل (4

تستخدم اْلقرتان املباشر بني اجلملة واملوقف الذى تستخدم فيه. وهلذا 
 .مسيت الط ريقة ابلط ريقة املباشرة

هذه الط ريقة يرون  يدْلتستخدم هذه الط ريقة األحكام النحوية، ألن مؤي   (5
 .أن هذه األحكام ْلتفيد ىف إكساب املهارة الل غة املطلوبة

"التقليد واحلفظ"، حيث يستظهر الطْلب تستخدم هذه الط ريقة أسلوب  (6
اورات تساعدهم على إتقان الل غة احملغا ى و األمجْل ابلل غة األجنبية و 

 .املنشودة
 معية الشفويةالط ريقة الس    (.ج

فعل للطريقة التقليدية والط ريقة ال ا علىرد الط ريقةجاءت هذه 
 فوية"الش   الط ريقةمعية الشفوية مسميات مثل"للطريقة الس  املباشرة معا. و 

أسلوب اجليش" ألهنا ل ما ظهرت "غوية". وكان إمسها أو  الل   الط ريقةو"
غات ل ما استخدمت ىف تعليم العسكريني األمريكيني الل  استخدمت أو  

 .األجنبية إلرسلهم ىف مهمات خارج بْلدهم بعد احلرب العاملية الثانية

 42:يلى ما الط ريقةذه هلفرتاضات اإلومن أبرز 

                                                           
 23ص. ،أساليب تدريس الل غة العربيةحممد على اخلول,  42
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ا الكتابة فهي متثيل خزئى للكْلم. ولذلك جيب أن الل غة أساسا كْلما، وأم   (1
على الكْلم، وليس على  غات األجنبيةينصب اإلهتمام ىف  تعليم الل  

 .القراءةالكتابة و 
ستماع، مث ْلا الل غة األجنبية مبوجب تسلسل معني هوب أن يسْي تعليم جي (2

 .كتابةالقراءة، مث الكْلم، مث ال
تكلم الل غة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل الل غة األم. فهو طريقة  (3

 .ستمع إليهع اإليستمع أوْل مث يبدأ حياكى م
غوية عن أفضل طريقة ْلكتساب الل غة األجنبية هى تكوين العادات الل   (4

 .طريق املران على القوالب
 ها. املتعلم حباجة إل تعليم الل غة األجنبية وليس إل التعلم عن إن   (5
 .غوى وْل فائدة من املقارانت والتقابْلتنظامها الل   فريدة يف الغة هل كل   (6
 .الرتمجة تضر تعلم الل غة األجنبية، وْل داعي ْلستخدامها (7
 .أفضل مدرس الل غة األجنبية هو الناطق األصلى املدرب (8

إذن، أن تعليم اللغة العربية هي تربوية هتدف إل الدفع واإلرشاد 
والتطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت أو سلبية. الغرض 
من تعليم اللغة العربية لفهم عناصر اللغة الثالثة هي األصوات واملفردات 

مهارة الكْلم ومهارة والرتاكيب وتطوير املهارات األربع هي مهارة اْلستماع و 
القراءة ومهارة الكتابة. وهذه املهارات أعمال مرتبة أو منظمة يف عملية تعليم 

 اللغة العربية. 
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 الفصل الثالث
  منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ

يستخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي، وهو من منهج البحث يف 
العلوم اليت يركز على وصف الظواهر والفهم واألعماق هلا، ويعتمد على الدراسة 
الظاهرة يف ظروفها الطبيعية ابعتبارها مصدرا مباشرا للبياانت. وقد أكد موليونج 

(Moleong) إل وصف الظواهر وفهم  ي يهدفأن البحث الكيفي هو البحث الذ
وال يف ميدان البحث بشكل عميق وكامل مثل السلوك والطبيعة والدافعية وحنو األح

بطريقة هذا  43ذلك، ويعتمد على دراسة الظاهرة يف ظروفها الطبيعية ابلطريقة العلمية.
املدخل ينبغى على الباحث للحصول على البياانت الكاملة والشاملة فيما تتعلق 

وأيضا ينبغى الباحث وصف  تعليم اللغة العربية يف معهد نور احلرمني للبنني،ابإلدارة 
 وحتليل البياانت بشكل عميق.

وأما طريقة الذي يستخدمها الباحث يف هذ البحث هي الدراسة حالة وهي 
عبارة عن اخلطة اليت يضعها املختص  للعمل املشرتك مع العميل أو املرتبطني به، 

على جمموعة من احلقائق اإلجتمعية إل تشخيص دقيق، وتتم  وذلك من أجل التعر ف
 عملية دراسة احلالة من خْلل ات باع جمموعة من اخلطوات.

وأما نوع هذا البحث و هي دراسة وصفي لبحث اْلجابة على أساس 
و أراد الباحث أن يقارن  44املسبب بتحليل العوامل أسباب أو ظهور ظاهرة معينة.

بني اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف معهد نور احلرمني للبنني. و رجا من هذ البحث 
 ليجد من اإلدارة التعليم بني مها جيدة.

                                                           
43 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. XXI; Bandung:  PT. Remaja 

Rosda Karya, 2010), 6. 
44   Nazir, Metodologi Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm 58 
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 حضور الباحث .ب

كان الباحث مفتاح البحث يف البحث النوعي. والباحث هو أداة هامة يف 
ساعدة يف البحث. إن الباحث كأداة قادرة مجع البياانت وأصبح األدوات األخرى م

على وضع نفسه يف مجع البياانت، ْل متلك األدوات األخرى اليت تستخدم يف 
 45البحث الكمي.

وظائفة لرتكيز  Human Instrumenعند سوغيونو أن خضور الباحث يف حبثه 
 صائص البياانت،ر البياانت، مجع البياانت يقيم خالبحث، اختار الرواية كمصاد

 46حتليل البياانت، تفسْي البياانت، ومْلحظة يف حبثه.
ر الباحث يف امليدانية كاملصادر اإلنسانية أو تكون من أدوات إذا حض

البحث لبحثها إلجابة البياانت بوسيلة املْلحظة واملقابلة )يف مجع البياانت( مصادر 
 البياانت وتفسْيها وحتليلها. والواثئق املوجودة .

 ميدان البحث .ج

تار الباحث هذا املعهد خيكان ميدان البحث هو معهد نور احلرمني للبننب. 
بعد أن ينظر الباحث تلك األهداف فيْلخص الباحث أن  اللغة العربية اتج ألن 

املعهد، وْل بد للطْلب أن يتكلون ابللغتان يف كل  يوم و جناحا يف كل اإلمتحان 
 العربية انجحا.  من التعليمهما. و يف الوقيع، أن تعليم اللغة

. وكما يعرف الباحث أن األهداف متساوي و لكن من النتيجاهتم بعض 
 منهم ْل ينجح من اإلمتحاانت والتكلوم. 

                                                           
45  Sumardi Suryabarta, Metodologi Penelitian, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1998), 45-48. 
46 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R 

& D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 306. 
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ولكن يف الواقع بعد أن يْلحظ الباحث ويقابل مع رئيسي إدارة تعليم اللغة 
العربية أن نتيجة تعليم اللغة العربية لتصل اهلدف الثاين وهو ميكن الطلبة أن يتكلم 

 ابللغة العربية طْلقا وينشأ إنشاءا جيدا. 
عليم واملشكلة املوجودة من ذلك الواقع أن وجود اإلختْلف بني تنفيذ إدارة ت

اللغة العربية. ولذلك تسبب هذه املشكلة إل إخنفاض نتيجة تعليم اللغة العربية وْل 
 يستطيع الطلبة أن يتكلم ابلطْلقة وينشأ إنشاءا جيدا.

 البياانت مصادر .د
البياانت الكيفية هي ما قال األشخاص بعد تقدمي الباحث جمموعة من 

البياانت الكيفية، أما ما قالوا األسئلة. تكون أقوال األشخاص مصادر أساسية من 
حصل لفظيا على طريقة املقابلة أو مكتواب على طريقة حتليل الواثئق، واستجابة من 

 47اْلستطْلع.
 كما ذكر قبله، لذلك مصادر البياانت يف هذا البحث تنقسم إل نوعني هي:

 البياانت األساسية .1
البياانت األساسية هي جمموعة متنوعة من املعلومات اليت يتم احلصول 
عليها مباشرة من املصدر، وتشمل هذه من البياانت أو املعلومات من األقوال 

 "دارة تعليم اللغة العربية إب "واألفعال اليت مت حصوهلا من املصادر األساسية يعين 
على طريقة املقابلة واملْلحظة والتوثيق عن ما يتعلق ابملوضوع. استخدم الباحث 

يف ابإلدارة تعليم اللغة العربية من هذه البياانت للحصول على املعلومات مباشرة 
 معهد نور احلرمني للبنني.

 البياانت الثانوية .2

                                                           
47 Ruslam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), 108. 
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غْي  البياانت الثانوية هي جمموعة من املعلومات اليت يتم احلصول عليها
 مقابلةلى البياانت الثانوية تشمل على مباشرة من املصادر األساسية. واحلصول ع

مدير املدرسة ومسؤول اإلدارة، أو الكتب اليت تساعد عمل البحث، واملقاْلت 
 . ابلتعليم اللغة العربية واإلجنليزيةأو الكتاابت العلمية األخرى، لكن تتعلق 

 أسلوب مجع البياانت .ه
إل أساليب مجع البياانت للوصول إل البياانت احملتاجة يف وحياج الباحث 

هذا البحث، فيجمع الباحث البياانت عن طريق املقابلة واملْلحظة ودراسة الواثئق، 
 وسيأيت البيان لكل منها فيما يلي:

 املقابلة  .1
أو جمموعة أشخاص،  عملية تتم بني الباحث وشخص آخر هي املقابلة

 48، ويتم تسجيل إجاابهتم على تلك األسئلة املطروحة.تطرح من خْلهلا األسئلة
فتوحة، للحصول امل قابلةامل هو يف هذ البحث املقابلة يستخدم الباحث

 إدارة تعليم اللغة العربية واإلجنليزية. كيفيةالبياانت عن  
 املْلحظة .2

وسيلة يستخدمها اْلنسان العادي ىف اكتسابه خلرباته  هي املْلحظة
ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خْلل ما نشاهده أو نسمع عنه. ولكن الباحث 

ساسا ملعرفة واعية أو فهم أحني يْلحظ فإنه بتبع منهجا معينا جيعل من مْلحظاته 
   49دقيق لظاهرة معينة.

                                                           

 .96م(، 2007، )عمان: دار املسْية، أساسيات البحث العلمى منذر ضامن،48 

، )الرايض: دار أسامة للنشر والتوزيع، لبحث العلمياذوقات عبيدات وعبد الرمحن عدس و كايد عيد احلق، 49 
1997 ،)149. 
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أبدارة تعليم ت اليت تتعلق يقوم الباحث ابملْلحظة للحصول إل البياان
 اللغة العربية.

 الوثيقة .3
هى عبارة عن كتابة األحداث ىف املاضى، ميكن أن تكون نوع   الوثيقة

يقوم الباحث بدراسة  50من النصوص أو الصور أو عمل الضخم من الشخص.
برؤية املعهد وبعثته واترخيه وبرانمج الواثئق للحصول إل البياانت اليت تتعلق 

 اليومي ة الطْلب. وأعمال

رجا الباحث أيضا من الواثئق لكشف رسائل التكليف وحتضْي الدرس 
واستمارة العمل وتقريرات اْلنتقاء والبحوث والسْية الذاتية ملعلي اللغة العربية 

 والصور، والكتب واجملْلت والشهادات وفيديو أو أفْلم ومجيع الواثئق املتعلقة.

 حتليل البياانت .و

الياانت ْلبد للباحث أن يقوم بعملية التحليل، وحتليل  بعد عملية مجع
البياانت املوجودة يف البحث يتوقع يف وقت واحد مع عملية مجع البياانت. حتليل 

 Reduksi)بياانت هذا البحث يشتمل على ثْلثة أساليب، وهي ختفيض البياانت 

Data ) وعرض البياانت(Penyajian Data)  واْلستنباط والتحقيق(-Simpulan

Verifikasi).51 

 ختفيض البياانت .1

                                                           
50 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), 329. 
51 Mattew B. Huberman A Miles, Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-

Metode Baru, terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992), 16-17. 
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هو تلخيص واختيار األساس والرتكيز على األشياء ختفيض البياانت 
نباط عن األحوال مسى أبخد اْلست 52املهمة والبحث عن املواضيع واألّناط.

ستثناء  أتخذ األشياء املهمة من غْي اْلعلى األحوال األمهية، مث األصولية، ويركز
لك. فإذا تستطيع أن ختفض البياانت ألخد األخبار الواضحة ويرمى عكس ذ

 بحث العلمى. الولسهولة الباحث جلمع البياانت املوجودة، وْلستمرار 

هذا البحث حيصل الباحث على البياانت من املقابلة، واملْلحظة  يف 
 واإلجنليزية.تعليم اللغة العربية والواثئق املعقدة ىف التدريس واألعمال اليومية من 

إذن دور الباحث لتخفيض البياانت هو يبعد البياانت غْي مفيدة وْل أيخذ 
 بعض إجابة األسئلة غْي متصل عنها. 

 عرض البياانت .2
عرض البياانت هو جمموعة من املعلومات املنظمة اليت متكن هبا 

واألسلوب الثاين من عملية حتليل البياانت يف هذا البحث هو  53استنتاجا.
البياانت. يشمل عرض البياانت على عملية التحرير والتنظيم حىت ترتيب عرض 

البياانت يف اجلداول وكذلك عملية اختصار مجع البياانت وتقريقها إل الفكرة، 
والفصيلة املعينة أو إل املوضوع املعني. فغرض البياانت كمجموعة البياانت 

ية خطوة ممنها. دور الباحث املنظمة واملرتبة حىت ميكن من استنباطها وختطيط أ
تعليم اللغة العربية و  لعرض البياانت يف ميدان البحث يدير وحيلل البياانت عن

  .اإلجنليزية

 نباط والتحقيقاْلست .3

                                                           
52 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), 247. 
53 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2009), 151. 
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اْلستنباط هو النتائج اجلديدة اليت مل تكن موجودة يف املاضى، النتائج 
ستكون  هي وصف أو صورة املوضوع ما زالت ضعيفة حىت أهنا بعد التحقيق

واألسلوب الثالث من عملية حتليل البياانت يف هذا البحث هو  54واضحة.
اْلستنباط التحقيق. يف هذا األسلوب تعقد عملية التحقيق بني الظاهرة الواقعية 

ية والنظرية فجمع البياانت وحتليلها ابحلقيقة جتراين يف وقت واحد طوال عمل
طوال عملية البحت، دور  يف وقت واحد البحث، ودور الباحث يف الباحث

الباحث يف اْلستنباط والتحقيق حلصول نتائج البحث مبلخص ويوصف الباحث 
. تعليم اللغة العربية واإلجنليزية يف معهد نور احلرمني للبنني يف النظرية وحالة

وابْلستنباط والتحقيق يستطيع أن يناقش نتائج البحث مبْلحظة أسئلة البحث. 
 لعمل مرة بل هي تتفاعل تقابليا.تلك العملية ْلتصلح اب

 البياانت تصحيح .ز

نتائج البحث من أجل حتميل مسؤولية من مجيع األطراف أن يستلزم أن يعقد 
التصحيح من صحة البياانت. هدفه لتدليل أن ما يْلحظ الباحث وفقا ملا هو يف 

ْل  الواقع. يف املنهج الكيفي نتيجة البحث أو بياانت البحث يدعي صحيحا إذا كان
 55خيتلف بني تقرير الباحث أمام ما حدث يف الواقع يف موضوع البحث.

 ثابرةاملوقت و ال متديدلتحقيق صحة البياانت يف هذا البحث قام الباحث إل 
والتثليث، ولكل هذه تشمل على أسلوب الصدق. ويعرض الباحث   على املْلحظة

 كما يلي: 

 الوقت  متديد .1
                                                           

54  Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, 253. 
55 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 119. 
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الكيفي إذا جاء الباحث مرة واحدة من الصعوبة أن تثق نتائج البحث 
فقط إل ميدان البحث. على الرغم من أنه يستخدم يف يوم واحد جلمع األكثر 
من البياانت. جيب على الباحث متديد املْلحظة، ألن إذا جاء الباحث مرة 
واحدة فقط صعب احلصول على اْلنسجام مع املخرب. يسمح متديد املْلحظة 

لتصبح مألوفة، أكثر انفتاحا على الثقة املتبادلة حبيث ْل العْلقة الباحث واملخرب 
يتم إخفاء أي معلومات بعد اآلن وميكن للباحث احلصول على البياانت 

 56الكاملة.
 املثابرة على املْلحظة .2

عرض مايليونك أن املثابرة على املْلحظة تعىن حبث متني أتويل من 
أو مؤقت. حبث شيء عن الطرق املختلفة فيما يتعلق بعملية حتليل مستمر 

احملاولة احملددة خمتلفة اآلاثر. حبث عما ميكن أن يؤخذ بعني اْلعتبار وما ْل 
ميكن. املثابرة على املقابلة عن كثب واستمرار، لتأكيد البياانت وتسلسل 

 57األحداث اليت ميكن تسجيلها ابلقطعي واملنهجي.
 التثليث .3

 ىخر البياانت األ من األشياء يستفاد هو األسلوب الذي التثليث تقنية
ال أربعة  -كما قال موليونج-البياانت.  وعلى سبيل مقارنة التحقق ألغراض

أقسام: التثليث ابملصادر والتثليث ابلطريقة والتثليث ابلباحث والتثليث 
  58ابلنظرية.

التثليث مبصادر تعىن مقارنة وعودة فحص الدرجة من ثقة املعلومات اليت 
الوقت وأدوات خمتلفة يف البحث الكيفي. وحصل ذلك عن  حصلت عليها عرب

طريق مقارنة نتيجة املْلحظة بنتيجة املقابلة، ومقارنة نتيجة املقابلة ابحملتوى 
                                                           

56 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), 169. 
57 Lexy J. Mekong, Metodologi Penelitian, 329. 
58 Lexi Moeleong, 175-177. 
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الواثئق املتعلقة. يف التثليث كطريقة هناك نوعان من اْلسرتاتيجية، أن فحص 
قة مصادر درجة الثقة من نتيجة البحث، خمتلف طريقة مجع وفحص درجة من الث

البياانت أبسلوب أو طريقة أخرى، هو مقارنة نتيجة عمل احمللل مبحلل الآلخر. 
 59وأما التثليث كنظرية أنه ميكن تنفيذ وتسمي بشرح املقارن.

 

                                                           
59 Lexi Moeleong, 330-331. 
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 الفصل الّرابع

 عرض البياانت وحتليلها

حصل البياانت اليت  بعد أن قام الباحث إبجراء الد راسة يف ميدان الباحث فقد
نور احلرامني للبنني، نرمادى ملبوك يف معهد  تتعل ق مبوضوع "إدارة تعليم الل غة العربي ة

مث  عرض الباحث البياانت وحل لها وانقشها يف هذا الفصل الذي يتكو ن على  الغربي ة.
ط تعليم ( ختطي2, نور احلرامني للبنني، نرمادى ملبوك الغربي ة( معهد 1ست ة مباحث هي 

يف  ( تنظيم تعليم الل غة العربي ة3, نور احلرامني للبنني، نرمادى ملبوك الغربي ة الل غة العربي ة
يف معهد  ( تنفيذ تعليم الل غة العربي ة4, نور احلرامني للبنني، نرمادى ملبوك الغربي ةمعهد 
يف معهد  تعليم الل غة العربي ة تقومي( 5, نور احلرامني للبنني، نرمادى ملبوك الغربي ةمعهد 
 .( مناقشة نتائج البحث6, و نور احلرامني للبنني، نرمادى ملبوك الغربي ةمعهد 

 والغاية وهدفه. : حملة اتريخ معهد نور احلرمني نرمادا ملبوك الغربيةاملبحث األول

 ملبوك الغربية ىنرماد للبنني اتريخ معهد نور احلرمني حملة .أ
 رمني نرمادا ملبوك الغربيةأتسيس معهد نور احل .1

ملبوك الغربية نوسا تنجارا الغربية  ىأسس معهد نور احلرمني نرماد
م وكان املؤسس وهو الشيخ احلاج حممد جويين خمتار.  1991اندونيسيا يف سنة 

ولكن يف احلقيقة قد بدأ الشيخ احلاج حممد جويين خمتار ذلك ببناء املؤسسة 
م ويسمى ابملدرسة اإلبتدائية نور 1951سنة  الرتبوي مستوى اإلبتدائي يف 

 اهلدى هنضة الوطن ورحبها اجملتمع وقابلها مسرورا.
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مع مرور الزمان وبعد سنوات قد خترجت تلك املدرسة كثْيا من التْلميذ 
سنة  (PGA)الذي يتعلم فيها ويرفع تلك املدرسة وصارت تربية املعلم للدينية 

ولكن مع قانون احلكومي الذي حدد عدد املدرسة لرتبية املعلم  1963-1968
فتغْيها   (PGA Negeri Mataram)للديين مدرسة فقط جبزيرة ملبوك وكان يف ماترام 

. مث هبدف حتسني نوعية التعليم 1977لية يف سنة اابملدرسة الثانوية واملدرسة الع
سداي وروحيا، لذا بىن املؤسسة يف حي التعليم مبدرسة الثانوية واملدرسة العالية ج

م. وفقا للحالة، تشكل معهد 1991يف سنة  ىمعهدا ابسم نور احلرمني نرماد
 نور احلرمني إل قسمني ومها نور احلرمني للبنني ونور احلرمني للبنات.

 ملبوك الغربية وهدفه للبنني  ىغاية معهد نور احلرمني نرماد .2
صْلح، صواب، مجيل، منتفع، أما الغاية وهي تتكون من ستة كلمات: 

 جناح، ومزدهر.

وأما هدفه وهو جعل الطلبة حمبني وراغبني يف أن يعملوا اخلْيات واملصاحل 
 وحيبوا اجلمال، ينفعوا لألمة، رافهني ويزدهروا لآلخرين.

 ملبوك الغربية ىنرماد للبنني نور احلرمني ملعهد والّرسالة املستقبلية الرؤية .3
املستقبلي ة هلذا املعهد هي جعل معهد نور احلرمني مكاان إن  الر ؤية 

ني ا  للعبادة وكذلك أحد املركز األساسي يف الرتبية اإلسْلمية الذي يريب أجياْل راب 
ينية واجملتهدين الذين هم يستعد ون لتوجيه األم ة إل رضا  من كوادرى العلماء الد 

اد وجتن ب   .التفر قهللا يف بنيان مرصوص، وتعزيز اإلحت 

 ملبوك الغربية ىنور احلرمني نرماد معهد شعار و اخلمسة األسس .4
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هي اإلخْلص, والبساطة, نرمادى إن  األسس اخلمسة ملعهد نور احلرمني 
هذه هي األسس اخلمسة  60واإلعتماد على الن فس, واألخو ة اإلسْلمي ة, واحلري ة.

ني ومجيع أنشطة املعهد أي روح املعهد الذي يرو ح مجيع أعضاء املعهد واملوظف
أيضا. اإلخْلص هو واحد من شرطني لقبول العبادة هلل، واملراد ابإلخْلص هنا 
يعين فقط ينوي مجيع األعمال كل ها لعبادة هللا وحده وليس للمخلوقات. 
واإلخْلص سوف ينتج الروح األعلى لتقدمي أفضل األعمال إل هللا، والتعاون 

 .حصول على الس عادة من اّلل  تعالليكون املت قني أكثر وذلك لل

البساطة هي مرآة حياة رسول هللا صل ى اّلل  عليه وسل م. البساطة ْل تعين 
أن يكون املرء فقْيا ولكن موافقا ابإلحتياجات حىت  ْلخيالف القواعد الش رعي ة. 
 ويف البساطة هناك القناعة اليت تعكس اإلمتنان مبا أعطى هللا والتوك ل على هللا.

جيب أن يكون املعهد مستقْل يف مجيع النواحي، ْل ينبغي أن يكون فيه التطف ل 
من أي  شخص و أي  شيء كان إْل  التدخ ل من هللا يف شريعته. واملقصود من 
احلرية هنا يعين احلرية من أجل عبادة هللا تعال، وخاليا عن العبودية إل 

ار الشريعة من هللا. ولذلك، املخلوقات األخرى وليست احلرية البعيدة عن إط
نيا واآلخرة  .فقد وضع هللا هلم الس عادة يف الد 

 ملبوك الغربية ىنور احلرمني نرماد ملعهد التنظيمي اهليكل .5
يف هذه احلالة، كان جملس مقد مى رعاية معهد نور احلرمني هي كما 

 61:يلي

                                                           

 5, ص. نور احلرمنينتيجة الواثئق من كتاب دليل  60 

 13, ص. نور احلرمنينتيجة الواثئق من كتاب دليل معهد  61 
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 خْي حبيب هللا : احلاج   مدير املعهد 

 سفرتا رمحة هدي:  قسم اإلدارة  

 نور احلرمني: مجيع املدر سني وجملس الر عاية مبعهد  العاملون 

كان املرب ون أو املدر سون هم الذين هلم اخللفي ة التعليمي ة على األقل  يف مرحلة 
الل سانس, ويستوعبون الل غة العربي ة أو الل غة اإلجنليزي ة, ويشرتكون األنشطة التوجيهي ة, وهلم 

لس عي إل احملاولة وْليتدخ نون. وملعرفة اهليكال التنظيمي يف معهد التخصيص القوي  وا
 :دار األخو ة كامْل ميكن أن ننظر إل اجلدول الت ايل

 : اهليكال التنظيمي ملعهد نور احلرمني 4.2اجلدول 

 احلاج  خْي حبيب هللا  مدير املعهد  :   

 املاجستْي عبد العزيز املردي مدير كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة :

 حممد تيسْي املاجستْي سكرتْي      :

 فوجي حرتونو قسم املالية   :

 هيئة املنهج املدرسي   :

 احلج أمحد دخْل  

 حممد شيفدينن املاجستْي

 سوردي

 سري وخيوين املاجستْي
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 هيئة املراقبني     :

 حممد يساع أمحد

 حممد سيف العلي فتاح

اإلسْلمي ة, ومدير املدرسة مدير كلي ة املعل مني 
 املتوس طة, ومدير املدرسة العالية

 األستاذ لقمن احلكيم

هيئة تقييم النتائج من الد روس يف 
 الفصل الد راسي    :

 األستاذ رودي هرايان هداايت

 األستاذ خْي األمري

هيئة تقييم النتائج من الد روس يف 
 اليومي             :

 األستاذ واون هداايت 

 األستاذ أغوس عمرهللا قادير

هيئة تقييم حضور املعل مني 
 والطْلب                    :

 األستاذ رمحة هدي سفرتا

 األستاذ ختيب

 هيئة منظ مة الطلبة   :

 عبد الغين 

 حممد حبيب أمري

 هيكل عزيز

 عبد البسيط 

 احلرمني للبنني.املصدر: كتاب دليل معهد نور 
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ملبوك  ىنرماد للبنني املبحث الثّاين : ختطيط تعليم الّلغة العربّية يف معهد نور احلرمني
 الغربية

التخطيط هو جزء من عملية اإلدارة. وختطيط التعليم هو خطوة مهم ة جيب أن 
يس. يقوم هبا املعل م قبل تنفيذ أنشطة التعليم وحتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف التدر 

والتعليم ليس جمر د نشاط روتيين من التدريس ولكنه ات صال تربوي مليء ابلر سائل، والنظم 
 .واإلجرائيات، واألغراض منها. ولذلك، جيب أن يكون التعليم مستعد ا صحيحا ودقيقا

فإن  ختطيط التعليم هو عملية وضع اخلطط والنماذج واألّناط واألشكال البنائي ة 
ب، واملرافق والوسائل احملتاجة.كل ها ترت ب تنظيما اليت تشمل على امل عل مني والطْل 

منهجي ا حبيث جتري عملية التعليم الفع الة واملنفعة يف حتقيق أهداف التعليم املعي نة. وابملثل 
 نور احلرمني .أيضا يعين يف تعليم الل غة العربي ة، وخاص ة يف تعليم الل غة العربي ة مبعهد 

التخطيط يف تعليم الل غة العربي ة مبعهد نور " و قالنور احلرمني  رأى مدير معهد
معهد  وقال أيضا "إن   ."احلرمني هو أهم  أشياء يف بناء نظام أو مفهوم تعليم الل غة العربي ة

الذي يتعل ق أبمهي ة  , وهوبدأ ختطيط تعليم الل غة العربي ة منذ بداية أتسيسهقد نور احلرمني 
املعهد يف اختيار الل غة العربي ة كلغة رئيسية أساسي ة للمعهد وأمهي ة الطْلب يف تعليم الل غة 

 62."العربي ة وهي تعزيز وتنفيذ الل غة العربي ة

 نور احلرمنيمن هذا القول رأى الباحث أن  ختطيط تعليم الل غة العربي ة يف معهد 
أتسيس هذا املعهد. وذلك لتكون عملي ة التعليم والتعل م متشي  قد أنشأ وأعد  قبل بداية

كان التخطيط يف تعليم الل غة العربي ة مثل ما يريد املؤس سني ومثل أهداف هذا املعهد. و 

                                                           

 9201مارسمن  25الت اريخ  اإلثنني, يوم نور احلرمنينتيجة املقابلة مع مدير معهد  62 
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مبعهد نور احلرمني يشمل على ست ة أمور وهي: ختطيط املنهج وختطيط أهداف تعليم 
يم، وختطيط املواد  التعليمية ابلن ظر إل ختصيص الل غة العربي ة، والتخطيط يف تنفيذ التعل

الوقت، والتخطيط يف خط ة التدريس، والتخطيط يف تقييم تعليم الل غة العربي ة. وللحصول 
، فإن الباحث سوف يقد م  :كما يلي  هاإل شرح واضح تفصيلي 

 ختطيط املنهج .أ
جود املنهج املنهج هو جزء أساسي ومهم  يف مفهوم التعليم والتعل م. وبدون و 

فمفهوم إجراء التعليم ْليكون سهْل وواضحا. كل  التعليم الرمسي يف مجيع مستوايت 
التعليم جيب أن خيتار املنهج املناسب إلجراء عملية التعليم يف تلك املؤس سة. حىت  

 .إل املعاهد اإلسْلمي ة أو املؤس سات التعليمية اليت جتري فيها عملي ة التعليم والتعل م

ا املنهج املستخدم يف عملي ة التعليم يف معهد نور احلرمني هو منهج كلي ة وأم  
املعل مني اإلسْلمي ة. والتخطيط ابستخدام منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة الذي قد 
اعتقد جي دا عميقا من البداية اليت تتكيف أيضا يف عملية التعليم مبعهد دار الس ْلم  

 63.ةكونتور مع أجزاء كبْية وكثْي 

ومن بداية أتسيس معهد نور احلرمني، له منهج خمتار على الذي يكون 
أساس التعليم الرئيسي وهو منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة. أخذ معهد نور احلرمني 
واعتمد على منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة شامْل ْلستخدامه يف معهد نور احلرمني 

أن ختطيط املنهج يف بداية  العزيز املرديعبد الذي يكون نظام التعليم. كما قال 
فكانت مؤس سة كلي ة املعل مني  64أتسيس املعهد موج ه إل معهد دار السْلم كونتور.
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اإلسْلمي ة كمؤسسة تعليمي ة يف معهد نور احلرمني قد أنشأت جديدة. مع ذلك، 
ار الس ْلم  فقد بدأ تنفيذ نظام كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة الذي يناسب بنظام معهد د

 .كونتور من بداية أتسيس معهد نور احلرمني

اختار معهد نور احلرمني وقام بتخطيط املنهج عن كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة 
كمدير   خْي حبيب هللا بناء على عد ة أمور. وهذه األسباب أعرب عنها األستاذ 

س ْلم كونتور اخلربة منه الذي كان قد درس يف معهد دار ال ومعهد نور احلرمني ه
وقد مت اْلعرتاف مبنهج كلي ة املعل مني  65ابستخدام منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة.

 املدرسة الث انوي ة أو املدرسة العالية.  اإلسْلمي ة أو متساوي مع املناهج املوجودة يف

وقد ثبت منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة ابْلختبار مم ا إذا كان الطْلب 
ن يستمر وا دراستهم يف خارج البْلد أو يواصلوا التعليم يف الكليات أو يريدون أ

اجلامعات من مجيع أحناء البْلد ابندونيسيا. ألن  منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة له 
قيمة إضافية وما يعادهلا املدرسة الث انوي ة / املدرسة العالية. ويف هذا املنهج هناك 

ة والعلوم العام ة. وهذا يعين أن بوجود منهج كلي ة املعل مني العلوم الديني ة أو الشريع
 .اإلسْلمي ة قد اكتمل تصنيف التعليم الد يين وكذلك تصنيف التعليم العام  

هذا املنهج قد مت اْلختبار عليه يف برانمج التعليم الذي يتطلب عملية طويلة 
ت منهج كلي ة املعل مني األمد تبدأ ابلن ظر إل معهد دار الس ْلم كونتور الذي نفذ

اإلسْلمي ة منذ أو ل أتسيس هذا املعهد إل اآلن، لذلك إلثبات هذا املنهج من أجل 
 .احلصول على أقصى استفادة معهد نور احلرمني تتطلب عملية طويلة
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 تعليم الّلغة العربّية أهداف ختطيط .ب
العربي ة هي إن  األهداف األساسي ة اليت تفض ل للطْلب يف دراسة الل غة 

األهداف من املعهد يف تعليم الل غة العربي ة جلميع الطْلب. وكانت الل غة العربي ة يف 
معهد نور احلرمني لغة مميزة أساسي ة اليت سيتم استخدامها لتعل م الد راسات 

فهذه الد راسة تتحد ث معظمهم ابلل غة العربي ة. ولذلك، جيب على كل   66اإلسْلمي ة.
هم الل غة العربي ة يف شكل تفصيلي وعميق. ألنه يقوم على دعم الطْلب أن يف

العلماء الس لفيني  يف دراسة الل غة العربي ة أو يف جوهرها أصبح تقليدا للخرباء 
 .والفقهاء

عادة ستشهد أنواع  ةهد اإلسْلمياواألهداف من تعليم الل غة العربي ة يف املع
سوف يؤكد أهداف  نور احلرمنيمعهد هذا املعهد. إذا كان املعهد احلديث، مثل 

التعليم إل مهارة الكْلم أو احملادثة. واملعهد الس لفي سوف يؤك د على املواد  اليت 
كما قال   67فبعبارة أخرى، أن ه يرك ز يف القواعد العربي ة. .تتعل ق بقواعد الن حو والص رف

ملعهد السلفي يرك ز إل أن  "إذا كان اخْي حبيب هللا مدير معهد نور احلرمني األستاذ 
وغْي ذلك. وأم ا يف املعهد  الد روس املتعل قة ابلعناصر الل غوي ة وهي النحو والص رف

 68".العصري عادة يرك ز كثْيا على مهارة الكْلم أو احملادثة

أن  إتقان املهارات األربعة يف الل غة العربي ة " حبيب هللا : خْيوقال األستاذ 
ومع ذلك، فإهنا يتم إرجاعها إل  "يف تعليم الل غة العربي ة.تكون أهدافا رئيسي ة 

قدرات الطْلب املختلفة. كان الفهم واإلتقان على املواد املتعلقة ابملهارات الل غوي ة 
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األربعة يعتمد على قدرة الطْلب أبنفسهم. ولذلك أن  تعليم الل غة العربي ة جيرى 
تعل م قام تدرجييا من تعليم املفردات واجلمل خطوة فخطوة. مبعىن أن  عملي ة التعليم وال

العربي ة يف الصف  األو ل أساسا لدروس الل غة العربي ة مث  يواصل بعدها وفقا 
 .للمستوايت الت الية

 التعليمية واملوادّ  التعليم تنفيذ يف التخطيط .ج
يف تنفيذ التعليم واملواد  التعليمي ة. نور احلرمني وقد مت التخطيط من معهد 

. والكتاب املستخدم يف تعليم الل غة العاليةدرسة م وهذا مناسب ابملستوايت فيه وهي
الذي يكون  جزء األول الل غة العربي ة تعليمهي كتاب  نور احلرمنيالعربي ة يف معهد 

النحو والصرف و املطلعة و األساس الرئيسي لتعليم الل غة العربي ة, ويضيف يف درس 
 رابع حىت الساديس.  سي  للكتابة العربي ة يف الصف  الكدرس أسا  درس احملفوظات

كونتور   معهد وقد درس مجيع املواد  التعليمي ة اليت يتم تدريسها ابملنهج يف
يعين منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة املتعلق ابلل غة العربي ة للتطبيق والتنفيذ هنا. على 

 .حملفوظات، وغْي ذلكسبيل املثال، هو دروس املطالعة، ، واحلديث, وا

هو الد رس األساسي للد روس  الرابعكان درس الل غة العربي ة يف الصف  
سوف حيد د املواد  الد راسية  اخلامساملتعلقة ابلل غة العربي ة، والد روس يف الصف 

هي  اخلامساملتعل قة ابلل غة العربي ة. والنقطة الر ئيسي ة هي اليت قد نف ذت يف الصف 
لد راسية اليت تقد م كل ها ابلل غة العربي ة. والكتاب املستخدم يف التدريس يف املواد  ا
جزء األول  الل غة العربي ة تعليمكتاب   يفهو التكامل أو اإلندماج  نور احلرمنيمعهد 

 من كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة  للصف الرابع وجزء الثاين للصف اخلامس و السادس
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ض خاصة يف تنفيذ تكامل املواد  التعليمي ة اليت قد له أغرا نور احلرمنيومعهد 
مت تنفيذها يف الفصول الد راسية. واحد منها هو الر غب يف اْلستمرار لتعليم الل غة 

الل غة العربي ة  تعليمواملوجود فيه فقط من بكتاب  69الل غة العربي ة. تعليمالعربي ة بكتاب 
ولذلك أن  التكامل أو اإلندماج يف ،  والفقه, وغْي ذلك. فرائضاألخرى مثل ال

 .هذه احلالة ختص ص ملاد ة الل غة العربي ة وليست الد روس املقدمة ابلل غة العربي ة

عن تعليم الل غة العربي ة ابستخدام الل غة العربي ة  ة سريوخط ط األستاذ
بي ة، سوف بوصفها لغة التعليم. ألن  ابستخدام الط ريقة املباشرة واملقد مة ابلل غة العر 

ولذلك يلزم للمعل مني أن يستخدموا الل غة  70تسه ل الطْلب إل فهم املواد  التعليمية.
العربي ة يف تعليم الل غة العربي ة وفقا ملا ينظر إليه املعل مون. ألن  اهلدف النهائي من 

 .التدريس أو التعليم هو اهتمام الطْلب وفهمها مهم  

نور مبعهد  من الفصول العالية علمةم ابوصفه أيضا سري ةورأى األستاذ
ن  ماد ة الل غة العربي ة يف كل  صف  لديها ختصيص الوقت املختلفة. "إ :قالو ، احلرمني

 الرابعوالصف    71"دقيقة. 40يف حص ة واحدة أو اإلجتماع لديها مد ة الوقت إل 
ملد ة أسبوع  حصص 6من كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة لديه وقت لتعل م الل غة العربي ة 

من كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة لديه وقت لتعليم الل غة العربي ة  امسواحد. والصف اخل
حص تني أو اإلجتماع مر تني يف أسبوع واحد. وأم ا الص ف الس ادس بكلي ة املعل مني 

وقت لتعليم الل غة العربي ة فقط حص ة واحدة أو اجتماع واحد يف أسبوع  هاإلسْلمي ة ل
 .واحد
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 الوقت ختصيص إىل ابلّنظر التعليمّية املوادّ  ختطيط .د
له أجزاء كثْية وأكثر لتعليم  الرابعكل  صف  له جزء خمتلف. فقط للصف 

الل غة العربي ة أي ست ة حصص يف كل  أسبوع ابلن سبة إل الص فوف األخرى من 
يعين حص تان يف أسبوع واحد. وأم ا الصف الر ابع إل الصف  الس ادس  اخلامسالصف

 .لديهم حص ة التعل م املختلفة هي حص ة واحدة فقط يف كل  أسبوع

وأم ا املوضوعات املأخوذة من كتاب العربي ة هي املوضوعات اليت تتعلق مبهارة 
ت أو املصطلحات العربي ة القراءة أو الن صوص العربي ة. والغرض منه يعين تقوية املفردا

 واملزااي أو اخلصائص من كتاب 72العربي ة. تعليم اللغة يف بناء اجلملة من حيث كتاب
العربي ة منها وجود التمرينات الكثْية إلجابة األسئلة اليت توجد يف كتاب  تعليم اللغة

 الل غة العربي ة.  تعليم

 التدريس خطّة يف التخطيط .ه
لتنفيذ التدريس اليت أنشأت يف عملية التعليم. إن  خط ة التدريس هي خطة 

يطلب من كل  املعل م أن جيعل خط ة التدريس يف كل  تدريسه.  نور احلرمنيويف معهد 
وخط ة التدريس ليست مثل اليت استخدمت، وانشأت ونف ذت يف املدارس العام ة. 
ولكن خطة التدريس اليت تشك ل إعداد التدريس وهو ّنوذج واحد من خطط 

نور ولذلك ميكن ملعهد  73الد روس اليت مت تنفيذها يف معهد دار الس ْلم كونتور.
أن جيعل التخطيط يف إعداد التدريس لتعليم الل غة العربي ة، وإن مل يكن على  احلرمني

 .النحو املفصل مثل إعداد التدريس يف معهد دار الس ْلم كونتور
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واهلدف من ذلك هو أن  كل  معل م قادرا على وضع اخلطط املناسبة بوقت 
هناك نوعان  نور احلرمنيالتعليم، وكذلك مناسبة ابملواد التعليمي ة املعي نة. ويف معهد 

من خطة التدريس. أو ْل إعداد التدريس، واثنيا تقسيم أو املرجعية لتحقيق املواد  
توي على خطة التدريس اليت سيتم تنفيذها خْلل التعليمية. وكان إعداد التدريس حي

أسبوع واحد. ولذلك يطلب من كل  معل م أن جيعل إعداد التدريس مر ة واحدة يف 
األسبوع. وأم ا الث اين هو قائمة املواد  التعليمية يف أو ل الس نة الد راسي ة من التعليم أو 

من مجيع مواد  الل غة العربي ة  يف بداية الفصل الد راسي، واليت حتتوي على املوضوعات
اليت سوف تدر سها ملد ة الفصل الد راسي أو يف سنة واحد من التعليم. وهذه القائمة 

 .تستخدمها لتحقيق املواد اليت قد مت تدريسها من املعل م أو اليت مل يتم تدريسها

يفضلون إعداد التدريس ابلن سبة إل خط ة التدريس،  نور احلرمنيومعهد 
على الر غم أن  كل هما يسم ى بتخطيط الت دريس، ولكن اعترب إعداد التدريس أفضل 
يف مساعدة عملية التعليم وأم ا خط ة الت دريس يف الواقع إْل  يكون عنصرا مكمْل 

ا ْل تناسب مع التطبيق يف للمعل م يف إدارة املدرسة، ويعترب أن تكون غْي فعالة، ألهن
 74ة.الفصول الد راسي  

 التعليم تقييم يف التخطيط .و
نور ومن أهم  األشياء يف عملية التعليم هو التقييم. إن  التخطيط يف معهد 

أنواع من  أربعةعن تقييم التعليم قد خط طه وفقا ملنهج يف هذا العام . هناك  احلرمني
 75:وهينور احلرمني معهد تقييم التعليم الذي قد مت التخطيط من 
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 تقييم التعليم اليومي .1
 تقييم التعليم أو اإلختبار أسبوعني .2
 تقييم التعليم للفصل الدراسي .3
 تقييم اْلمتحان النهائي .4

اإلختبار اليومي أو تقييم التعليم اليومي هو التقييم الذي أجرى املعل مون يف 
ذلك الد رس أي يف درس الل غة العربي ة. وقد مت  هذا التقييم بعد شرح املعلم املواد  
التعليمية اليت مت تدريسها يف اجتماع واحد أو يف حص ة واحدة. وتعقد عادة يف هناية 

لتقييم ميكن أن تكون إم ا لفظية أو مكتوبة. ويستخدم اإلجتماع. وشكل أسئلة ا
التقييم الل فظي لتحديد فهم الطْلب مباشرة وإذا كان الوقت ْل يكفي ألداء 
اْلختبار أو التقييم يف الكتابة. كان اإلختبار التحريري أو التقييم جيري من خْلل 

ا هتدف إل أ ن  الطْلب قادرون اختاذ أو نظر التمرينات يف الكتاب املدرسي. إهن 
على فهم القصد من األوامر املكتوبة يف الكتاب وأيضا أن يكونوا قادرين على إجابة 

 .األسئلة ابلكتابة

"هناك خط ة لتقييم تعليم الل غة العربي ة يف كل   سري : ةكما قال األستاذ
." من هذا القول نعرف أن  هناك أسبوعني، ولكن هذا ْل يتفق وْل جيري جي دا

ييم الثاين هو تقييم التعليم أو اإلختبار يف كل  أسبوعني، ومن مقر ر هذا التقييم التق
أيضا هو من معل م الل غة العربي ة ملد ة أسبوعني. وأشار أيضا من مدير كلي ة املعل مني 
اإلسْلمي ة، ولكن هذا التقييم حقيقته ْل مير  مم ا هو املتوقع من قبل مدير كلي ة 

 ي ة.املعل مني اإلسْلم



61 
 

 

التقييم الثالث هو اإلمتحان الن هائي للفصل الد راسي هو اإلمتحان الذي 
يقوم بعد عملية التعليم ملد ة فصل دراسي  واحد. ويشمل هذا اْلمتحان على مجيع 
مواد  الل غة العربي ة اليت قد مت تدريسها املعل م ملدة فصل دراسي  واحد. وأم ا أسئلة هذا 

ألسئلة اليت وضعها معل م دروس الل غة العربي ة يف كل  الصف  اإلمتحان الن هائي هي ا
. وسيتم إدراج نتائج اإلمتحان  الد راسي. وشكل اْلمتحان هنا يعين شفهيا وحتريراي 

 .الن هائي للفصل الد راسي إل كشف الد رجات لدى الطْلب

ة بكلي ة الت قييم الر ابع هو اْلمتحان النهائي الذي يعقد لطْلب الس نة الن هائي  
. ويشمل هذا اْلمتحان على مجيع املواد  نور احلرمنياملعل مني اإلسْلمي ة يف معهد 

التعليمية اليت مت تدربسها من الص ف األول إل الصف الس ادس. واهلدف هو لقياس 
. نور احلرمنيمدى قدرات طْلب الصف السادس قبل التخرج واخلرجيني من معهد 

هائي إل ثْلثة أقسام، وهي عملي ة الت دريس، واْلمتحان وينقسم هذا اإلمتحان الن  
الشفهي واْلمتحان التحريري. فإن  الن ـائج أو القيم سوف تكون املعايْي القياسية 

نور خلر يج الطْلب وأيضا كانت مدرجة يف قيمة الش هادة للس نة النهائية يف معهد 
 .احلرمني

أن  ختطيط تعليم الل غة العربي ة يف  استنادا إل البياانت الس ابقة, رأى الباحث
يشمل على مجيع اجلوانب خارج الفصل وداخل الفصل. إن   نور احلرمنيمعهد 

التخطيط يف تعليم الل غة العربي ة خارج الفصل يعين كل  األشياء اليت تتعل ق أبهداف 
ها تعليم الل غة العربي ة مثل املنهج املستخدم والكتاب املدرسي الذي سوف يستخدم

للد راسة وخط ة الت دريس وكذلك التخطيط يف تقييم الت عليم. وأم ا التخطيط داخل 
الفصل يعين كل  ما خيط ط معل مو الل غة العربي ة قبل تنفيذ عملي ة تعليم الل غة العربي ة. 



62 
 

 

فإذن أن  ختطيط التعليم داخل الفصل سوف يناسب ابلتخطيط خارج الفصل. ألن  
بتخطيط تنفيذ التعليم داخل الفصل سوف يسه ل املعل مني  مناسبة ختطيط األهداف

 .يف نيل الن جاح لتعليم الل غة العربي ة

هو الذي أخذه مدير املعهد من  نور احلرمنيفأم ا املنهج املستخدم يف معهد 
املعهد العصري وليس من املعهد الس لفي. ومل أيخذ مدير املعهد املنهج من وزارة 

يني ة أ بي ة الوطني ة ألن  منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة الش ؤون الد  و من وزارة الرت 
. وهذه األهداف تناسب نور احلرمنيمناسب ابألهداف الت عليمي ة العام ة يف معهد 

 .أبهداف تعليم الل غة العربي ة اليت ختص ص الل غة العربي ة كلغة رئيسي ة يف املعهد

فيما يناسب ابإلمتحاانت مبنهج كلي ة واألخْي أن  يف ختطيط نظام التقييم 
املعل مني اإلسْلمي ة مبعهد دار الس ْلم كونتور. وهي اإلمتحان الش فهي واإلمتحان 
الت حريري. وأم ا التقييم يف تعليم الل غة العربي ة أربعة أنواع من تقييم التعليم الذي قد مت 

تقييم التعليم أو اإلختبار  وهي تقييم التعليم اليومي, نور احلرمنيالتخطيط من معهد 
 .أسبوعني, تقييم التعليم للفصل الدراسي, تقييم اْلمتحان النهائي

ملبوك  ىنرماد للبنني املبحث الثّالث : تنظيم تعليم الّلغة العربّية يف معهد نور احلرمني
  الغربية

تعليمي التنظيم هو اجلزء الثاين يف عملي ة اإلدارة. كان تنظيم التعليم هو اجلانب ال
الذي يستخدم كثْيا كمصدر رئيسي ملرس خ املعل مني، واملعل مني اجلدد، وحىت املعلمني 
الذين لديهم خربة ورغبة ألن يكون تعل م الطْلب جيرى على الن حو األمثل. مبعىن أن  

 .املعل م قادر على تسليم املواد الد راسي ة اليت صم مت من قبل املتعل مني جي دا
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. وقد نور احلرمنيرك زت املنظمة على تعليم الل غة العربي ة يف معهد  يف هذه احلالة
نفسه يف تنظيم تعليم الل غة العربي ة من خْلل قسم كلي ة املعل مني  نور احلرمنيمت معهد 

اإلسْلمي ة الذي حيكم مجيع مكوانت التعليم بدءا من الكتب واملناهج الد راسية، وتقسيم 
واجبات، واملواد  التعليمي ة. وهذا هو وفقا للتوجيهات من ساعات التعليم، وحتديد ال

. أم ا ابلنسبة لتنظيم تعليم الل غة العربي ة نور احلرمنيكمدير معهد   خْي حبيب هللااألستاذ 
 76:يشمل علىنور احلرمني يف معهد 

 تنظيم املعّلمني .أ
وقد وضع قسم كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة توزيعا ملعل مى الل غة العربي ة وفقا 

من املعاهد اإلسْلمي ة  نور احلرمنيلكفاءهتم يف التدريس. أتيت املعل مون يف معهد 
واملدارس املختلفة. ولذلك مل يكن مجيع املعل مني قادرين على فهم وتنفيذ نظام كلي ة 

يت ميكن أن تكون متوافقة مع نظام التعليم يف معهد دار الس ْلم  املعل مني اإلسْلمي ة ال
كونتور. لذلك، اختار قسم كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة املعلمني الذين يفهمون نظام 
التعليم وكيفية طريقة تدريس الل غة العربي ة. وهم املعل مون الذين يتخر جون مباشرة من 

 .معهد دار الس ْلم كونتور

ْل  تعليم اللغة العربية جزء األولبة لتعليم الل غة العربي ة بكتاب أم ا ابلنس
خيتلف كثْيا عن اختيار املعل مني الذين يقومون ابلتدريس يف الل غة العربي ة. ومع 
ذلك، يزيد من اْلهتمام للمعل مني الذين لديهم أكثر كفاءة يف جمال الل غة العربي ة. 

تعليم اللغة العربية جزء ون الل غة العربي ة يف كتاب وهذا يعين أن املعل مني الذين يعلم
 .قد كم لوا معايْي حمددة، وخاص ة يف فهم تعليم الن ص العريباألول 
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التقسيم وتعيني املدر سني خمتارة من مدير معهد  "إن   سري : ةوقال األستاذ
عربي ة بكتاب وفقا ملعايْيه للكفاءات التعليمي ة، خاص ة يف تعليم الل غة ال نور احلرمني

الل غة العربي ة ولكن من قسم كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة ميكن أن تغْي  هذه  تعليم
اإلختيارات. ولكن كثْيا من املواد التعليمية األخرى وأيضا من واجبات املعهد، مث 
قدر قسم كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة على تنفيذ تقسيم املعلمني وفقا ألقسامهم يف 

 77."هد مزيدا من الد راسةواجبة املع

يف تنظيم التعليم وتوفْي املواد  التعليمية هناك األشياء اهلامة اليت جيب مراعاهتا 
من املعلم ألن يكون التعليم ميشي صحيحا وسريعا. وهذا التنظيم يشمل على املرحلة 
 قبل التدريس، واملرحلة عند التدريس واملرحلة بعد التدريس. وينبغي للتخطيط يف كل  

 78م.شيء أو كل  هذه املراحل ألن يكون املعلم سهْل يف عملية التعلي

واملرحلة قبل التعليم تتضمن على إعداد خط ة التدريس، واستعاب املاد ة يف 
التعليم، وفهم نظرية الرتبي ة جبانب نظري ة التعليم، وفهم مبادئ التدريس، وفهم طرق 

لتقييم، وفهم اخلطوات إلنشاء خط ة التدريس، وفهم ّناذج التدريس، وفهم مبادئ ا
 .التدريس

واملرحلة عند التعليم هو التفاعل املباشر بني املعلمني والطْلب، والطْلب 
. وأم ا املرحلة بعد  مع الطْلب، والطْلب يف جمموعة واحدة أو الطالب فرداي 
التدريس هي نشاط أو عمل بعد املواجهة وجها بوجه مع الطْلب. وبعض عمل 

                                                           

 9201مارسمن  25الت اريخ  الثْلاثءيوم , نور احلرمنيالل غة العربي ة مبعهد  ة, مدر سسري ةاألستاذنتيجة املقابلة مع  77 
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( وضع خطة 2( تقييم عمل الطالب )1 الذي ظهر بعد التدريس، منها: )املعلمني
 .( إعادة تقييم عملية التعليم املستمرة3لْلجتماع القادم )

 والصفّ  الطالب تنظيم .ب
إل عد ة  نور احلرمنيإن  تنظيم الطْلب هنا هو تقسيم الطْلب يف معهد 

فصول دراسي ة. فتقسيم الطْلب هنا مناسب بنتائج اْلختبارات يف بداية امتحان 
وهو اختبار القراءة وكتابة القرآن، واإلمْلء، والعبادة  نور احلرمنيالقبول يف معهد 

بكلي ة املعل مني اإلسْلمي ة وفقا لقيمة امتحان  الرابعاليومية وغْيها. وتنظيم الص ف ا
 .ملعهد. وهذا يعين أن يقيس قدرة الطْلب وينظر إليها على الفورالقبول من ا

إل الصف  الرابعوعْلوة على ذلك، أن  تنظيم الطْلب بدءا من الصف 
الس ادس تكي فها وتقس مها على قيمة الطْلب يف الصف الس ابق. وأخذت قيمة 

سي. إذا  الطْلب من النتائج الن هاية من كشف درجة الطْلب يف كل  الفصل الد را
كان الطالب لديه نتيجة جيدة من الصف القبلي, فيستطيع الطالب أن يصل إل 

 الد رجة األعلى. 

وبعد أداء تنظيم الطْلب مث جيب أن يستمر  إل تنظيم الصفوف الد راسي ة. 
وتنظيم الص ف هنا تعيني الص ف قبل وأثناء وبعد تعليم الل غة العربي ة يف الفصول 

تنظيم هذا الص ف أجرى معل م الل غة العربي ة يف الصف  على التوايل.  الد راسية. وأم ا
أن  لكل  معل م قد اختار الص ف احملد د، وهذا يعين أن  املعلمني قد عرفوا شخصية 

 .وطبيعة كل  املتعل مني. حىت يسه ل املعل مون يف فهم وإدارة الطْلب
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 التعليمية املواد تنظيم .ج
هو املنهج  نور احلرمنيالل غة العربي ة يف معهد  كما عرفنا أن  منهج تعليم

هلا املبادرة  نور احلرمنياملعتمد على منهج كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة. ولكن كان معهد 
ْلمي ة مع املواد  سجلعل اندماج املواد التعليمية ابلل غة العربي ة وفقا لكل ية املعل مني اإل

م املواد  التعليمية من مدير قسم كلي ة املعل مني الل غة العربي ة األخرى. وقد مت تنظي
. وأم ا املواد  التعليمية لل غة العربي ة نور حلرمنياإلسْلمي ة وكذلك من مدير معهد 

 نور احلرمني.املستخدمة يف معهد 

إن  كتاب دروس الل غة العربي ة املستخدمة من قسم كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة 
قد مت تنظيم تقسيم هذا الكتاب من قسم كلي ة املعل مني بكونتور هلا جمل دين. و 

بناء على املستوايت التعليمي ة أو الص فوف املعي نة هلم.  نور احلرمنياإلسْلمي ة 
واهلدف من ذلك هو لتسهيل تنفيذ الكتاب أو املواد  التعليمي ة يف الفصول الد راسية 

 79.ويف تعليمها للطْلب

إن  املواد  التعليمي ة يف اجمللد األو ل من كتاب دروس الل غة العربي ة كل ها تدر س 
. وهي تشمل على مجيع األبواب وموضوعاهتا. وأم ا كتاب دروس الرابعيف الصف 

بكلي ة املعل مني اإلسْلمي ة.  ةالث اني املستوىالل غة العربي ة للمجل د الث اين تدر س املعلم يف 
إل عد ة جمل دات  نور احلرمنيولكن قد قس م معهد  ،العربي ة اللغة  تعليم وكتاب

 .إل الصف الس ادس بكلي ة املعل مني اإلسْلمي ة اخلامسلتدريسها يف الص ف 

العربي ة للمجل د األو ل ْليستخدمها املعل م يف تعليم  تعليم اللغة كان كتاب
ت املواد  اليت مت  تدريسها يف كتاب دروس ألهنا قد التق نور احلرمنيالل غة العربي ة مبعهد 

                                                           

 9201أبريل من  3الت اريخ  يوم األربعاء ,نور احلرمنينتيجة املقابلة مع مدير كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة مبعهد  79 
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العربي ة اجملل د  دروس اللغةالل غة العربي ة من اجملل د األو ل واجملل د الث اين. ولكن ينقسم كتاب
الث اين إل جمل دين واختار املواد  واملوضوعات اخلاصة واملناسبة أبهداف تعليم الل غة 

أما كتاب  . ونور احلرمنييف معهد  الثاينللصف الرابع من املستوى أول و  العربي ة
تعليم اللغة العربية جزء أول و الثاين خصة للصف الرابع و اخلامس للقدماء يف 

 معهد نور احلرمني. 

 االمتحاانت تنظيم .د
بشكل عام ، كان التنظيم يف اْلختبار وفقا للتخطيط األو ل الذي سيجري 

تقييم التعليم الذي قد مت  ختصيصها مع به يف تقييم التعليم. هذا اْلمتحان هو نظام 
نظام كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة وهي إجراء اْلمتحان الشفوي واإلمتحان الت حريري. 

 .وجترى هذه اإلمتحاانت من قسم كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة يف كل  الفصل الدراسي

إلقاء اْلمتحان األول هو اْلمتحان الشفوي الذي يقوم بعملية املقابلة أو 
األسئلة واجلواب من املدرسني واملمتحنني للطْلب. ويهدف اْلمتحان الشفوي 
لتدريب فهم الطْلب عن املواد  احلمدودة والتدريب العقلي للطْلب يف مواجهة 
األسئلة من املدر سني أو املمتحنني. أما ابلنسبة لْلختبار التحريري أجري بعد 

يذ اْلختبار التحريري هو ملعرفة قدرة اْلمتحان الشفوي حيث أن  الغرض من تنف
الطْلب على فهم موضوعات الل غة العربي ة اليت قد مت عرضها من املعل م يف غرفة 
الص ف ملد ة فصل دراسي واحد. بنوع هذين من اْلمتحاانت، أن  الطْلب قادرون 

 .على تقدمي املواد التعليمية شفواي وكتابة

 نور احلرمنياإلمتحان يف معهد  وذلك توض ح من البياانت األخرى أن  
أنواع، أو ْل اْلمتحان الشفوي, والث اين اْلمتحان التحريري والثالث  3يشمل على 
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أايم، وأم ا  5-4اإلمتحان لتحفيظ القرآن الكرمي. عقد اإلمتحان الشفوي يف مد ة 
م, واإلمتحان لتحفيظ القرآن عقد يف  11-10اإلمتحان التحريري عقد يف مد ة  أاي 

م 5-4د ة م  80.أاي 

وماد ة اإلمتحان الشفوي هي الل غة العربي ة, والل غة اإلجنليزية والقرآن الكرمي 
, و تعليم اللغة العربيةوالفقه. وتشمل الل غة العربية على ماد ة دروس الل غة العربي ة 

اد ة واحملفوظات, واملفردات, واحملادثة, واملطالعة, والن حو, والص رف. وأم ا ابلن سبة مل
الل غة اإلجنليزية تشمل على احملادثة ابلل غة اإلجنليزية، ودروس الل غة اإلجنليزية، والقراءة 
اإلجنليزية، واإلمْلء اإلجنليزي والقواعد اإلجنليزية. وأم ا ملاد ة القرآن والفقه يشمل 
على درس الفقه نظراي وتطبيقي ا، واألدعياء اليومي ة، مبا يف ذلك من املعثورات, 

 .حتسني قراءة القرآن الكرميو 

, نور احلرمنيفمن البياانت الس ابقة عن تنظيم تعليم الل غة العربي ة يف معهد 
رأى الباحث أن  تنظيم التعليم يتعل ق مبكو انت التعليم تعين من املعل مني, والطْلب, 

بعة أمٌر مهم  واملواد  التعليمي ة واإلمتحاانت لتقييم الت عليم. فتنظيم هذه املكو انت األر 
 .قبل تنفيذ عملي ة التعليم والتعل م يف الفصول الد راسي ة

إن  تنظيم املعل مني لل غة العربي ة يتعل ق أبربع الكفاءات للمدر سني منها 
الكفاءات التعليمي ة اليت تبني  عن استعداد املعل مني قبل تدريس الل غة العربي ة. فاختيار 

ربي ة خاص ة يشْي إل أن  تعليم الل غة العربي ة بكتاب دروس املعل مني لتدريس الل غة الع
 .العربي ة جيب أن هتتم وا إليها جي دا تعليم اللغة الل غة العربي ة وكتاب
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ولتنظيم الطْلب إل بعض الفصول واملستوايت يهدف إل سهولة املعل مني 
الكفاءات الل غوي ة اجلي دة فْل يف تعليم الل غة العربي ة. وللطْلب املبتدئني الذين هلم 

حيتاج املعل مون إل الط رق واألساليب الكثْي يف تعليم املواد  التعليمي ة. والعكس من 
ذلك, للطْلب الذين هلم الكفاءات الل غوي ة املنخفضة فيحتاج إل الط رق واألساليب 

 .املناسبة والس هلة للفهم عن املواد  الت عليمي ة لل غة العربي ة

ملبوك  ىنرماد للبنني ملبحث الّرابع : تنفيذ تعليم الّلغة العربّية يف معهد نور احلرمنيا
 الغربية 

إن  التنفيذ هو اجلزء الثالث من عملية اإلدارة وهو عنصر واحد من التعليم يف 
يشمل على األشياء  نور احلرمنياملؤسسة التعليمية. وتنفيذ تعليم الل غة العربي ة يف معهد 

اليت قد خططت، ونظمت سابقا، وهي إدارة املعل مني يف تنفيذ تعليم الل غة العربي ة يف 
 :الفصول الدراسية اليت تتضم ن على ما يلي

 الّلغة العربّية تعليم إدارة صفّ  .أ
إن  إدارة صف الل غة العربي ة هي الطريقة لتنظيم صف  دروس الل غة العربي ة ألن 

ليم سهْل ومواتيا. بوجود الصف املفضي واهلدوء، فسوف تكون عملية يكون التع
تعليم الل غة العربي ة أكثر متعة للمعلمني والطْلب. ولذلك، الذي يلعب دورا هاما يف 

 .هذه احلالة هو املعلم كاملريب واملدير يف الفصول الدراسية

اة اإلهتمام لبعض ، حيتاج إل مراعنور احلرمنييف تعليم الل غة العربي ة مبعهد 
اجلوانب اهلام ة جد ا يف دعم مرت ب الص ف. ومن بني هؤْلء اْلنتباه يعين إل 
األساليب وطرق التدريس اليت مت التخطيط هلا يف خط ة التدريس ملد ة أسبوع واحد، 
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واملوضوعات اليت تدرس يف أسبوع واحد، والوقت أو حص ة التدريس، واملوضوعات 
 .أو استجابة الطْلب يف قبول دروس الل غة العربي ة املدروسة، واملشاركة

يف خط ة التدريس أو إعداد التدريس يشمل على كل  األشياء اليت سوف 
تقوله املعل م وتفعله يف الص ف. مبا يف ذلك من املوضوعات يف التعليم ملد ة  أسبوع 

فاضل كمعل مي  واحد. كما يتناول الرتكيز ابملهارة اليت سيتم تدريسها. ووفقا ألستاذ
الل غة العربي ة أن  "الوسائل وطريقة التدريس تعتمد على الرتكيز على التعليم أو املواد 

وهذا يعين أن تعليم احملادثة أو الكْلم أيخذ الطريق الصحيح للرتكيز  81التعليمي ة".
 .على مهارة الكْلم

م أو وضعت واحدة من ممارسة املعل م يف إدارة غرفة الصف هي كان التعلي
الد رس يتعل ق ابحملادثة فللصف األد ى جيب أن حيفظ نص  احملادثة طالبان. وفهم 

العربي ة يعين بطريقة إنشاء جمموعة متوازنة يف تطوير اللغة  تعليم القراءة احلر ة يف كتابه
مستوى الذكاء هلم. مث القيام إبجابة األسئلة والتصحيح معا. وتنظيم الصف مبثل 

يف صف الطْلب الذين هلم مستوى الذكاء املنخفض. إذا كان  هذه العادة تعقد
التوج ه إل الصف  العايل فيحتاج فقط إل ضبط الطْلب بشكل فردي. ألهنم 

 .يفهمون الد رس بسرعة وسهولة

واألشياء اليت ْلبد  أن هتتم وا إليها يف تنظيم الطْلب هي مشاركة الطْلب، 
"كل  طالب لديه استجابة  سري : ةاألستاذ التقوميوهلم، ورد هم يف كل  لقاء. ألن  

أحياان كان الطْلب نشيطا، وانئما، أو حىت مشغوْل مع األنشطة  82"خمتلفة.
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اخلاص ة هبم. ويستند هذا اْلجتاه من الطْلب لل غة العربي ة. يف الواقع هناك ممن حيب  
الل غة العربي ة وبعضهم ْل حيب ون الل غة العربي ة. واملعل مون أيضا ينظ م الصف  من خْلل 

ب ليكونوا أكثر نشاطا ومحاسة يف تعل م الل غة إعطاء املشورة والد وافع للطْل
 83.العربي ة

من البيان أعْله, فرأى الباحث أن  إدارة صف  تعليم الل غة العربي ة اليت يدير 
م ميتلكون استجابة خمتلفة.  فيه املعل م حيتاج إل معرفة شخصي ة الطْلب كل ها. ألهن 

 ة.وهذه هي التحد ايت من مجيع معل مى الل غة العربي  

 التعليمعملّية  خطوات املعّلمني يف .ب
يف التدريس، جيب أن يكون لكل  املعلم اإلبداع واخلطوات من أنفسهم 
لتقدمي املواد  التعليمية، وكذلك لتعليم الل غة العربي ة. كل  معل م الل غة العربي ة يف معهد 

يدة إم ا يف له طرق خاص ة اليت تستخدمها لتقدمي املواد التعليمية اجل نور احلرمني
الصف  الر ابع, واخلامس, والس ادس بكلي ة املعل مني اإلسْلمي ة. وذلك ابلن ظر إل 

 .مستوى قدرة الطْلب الذين واجهوا وكذلك املواد اليت يتم تدريسها يف ذلك الوقت

يف األساس، كانت خطوات أنشطة التعليم تتضم ن على العناصر من 
ألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية. وابملثل مع األنشطة األو لية / اإلفتتاح، وا

. إن  اخلطوات يف التدريس أو عملية التعليم اليت يقوم هبا نور احلرمنيالتعليم يف معهد 
يتضمن على عد ة مراحل وهي املرحلة األويل أو  نور احلرمنيمعل م الل غة العربي ة يف 

 84.اإلفتتاح، مرحلة تسليم املواد، املرحلة اخلتامية
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اخلطوة األول هي املرحلة األو لية أو اإلفتتاح. تعين فتح املعلم الدرس ابلتحية 
وقراءة الد عاء. سأل املعل م احلال ويقول مرحبا ويعطي الدوافع إل الطْلب للحفاظ 

 .على احلماسة يف تعليم الل غة العربي ة

ملواد العربي ة اخلطوة الثانية هي النشاط األساسي أو تسليم املواد. بدأ تسليم ا
مع شرح املعلم املفردات وفقا للموضوع املدروس. مث  شرح املواد  األساسية. وبعد أن 
شرح املعل م املضمون األساسي سيطلب األسئلة عن املفردات اليت مل يفهموا الطْلب 
وسيتم شرحهه على تلك املفردات. إذا كان الش رح كافيا، سوف تكر ر املفردات. مث 

 .التدريبات الواردة يف الكتاب لقياس مستوى فهم الطْلب يعطي املعلم

اخلطوة األخْية هي اإلختتام. يف هذه املرحلة كر ر املعل م تكرار قليْل عن 
املواد اليت قد مت  تدريسها ويقد م اْلستنتاجات. مث يعطي املعلم الد وافع إل 

ارج الفصول والت وجيهات يف متابعة التعليم، إم ا من األنشطة خ 85الطْلب،
 .الد راسية، أو يف املنزل. مث اختتم املعل م ابلد عاء والس ْلم

إن  اخلطوات أعْله هي اخلطوات املعتادة اليت تقوم هبا معل مو الل غة العربي ة يف 
. وهذه اخلطوات سوف تتكيف مع اْلسرتاتيجيات والطرق اليت نور احلرمنيمعهد 

ابملهارة. على سبيل املثال من مهارة الكْلم  سيطب قها املعل م. ويعادل التدرس أيضا
مع احملادثة، واإلستيعاب مع التمكن يف املواد ، فهم املقروء، مهارة القراءة ابلتدريب 
على القراءة من أي  وقت مضى، ومهارة الكتابة مع ابلتدريب على الكتابية. وأم ا 

                                                           

 9201أبريل من  3الت اريخ  نور احلرمني، يوم األربعاء معهد  كمدر س الل غة العربي ة يف  سري ةنتيجة املقابلة مع األستاذ85 



73 
 

 

ء الت دريس املتعلقة ابلن حو فيما يتعل ق بعناصر الل غة سوف يشرح املعل م إذا زادت أثنا
 86.والص رف

 التعليميف  املستخدم املدخل .ج
املدخل هو جمموعة من اْلفرتاضات فيما يتعلق بطبيعة الل غة وعملي ة التعليم 

 نور احلرمنيوتعل م الل غة. أم ا املدخل الذي يستخدمه معل مو الل غة العربي ة يف معهد 
هو املدخل اإلت صايل وهو يعين التعليم الذي يستند على النظرية اإلت صالي ة ووظيفة 
الل غة. إن  وظيفة الل غة الفعلية هي كأداة اإلت صال. فلذلك استخدم معل مو الل غة 

 .املدخل اإلت صايل نور احلرمنيالعربي ة يف معهد 

، ينبغي أن اخلامسف  ن  للص"إ :الل غة العربي ة ةكمدر سة سري  األستاذ قال
يستخدم تعليم الل غة العربي ة ابملدخل اإلت صايل، واهلدف منه أن الطْلب يريدون أن 

وهذا احلال سوف يدع م  87"يبدأوا التواصل ابلل غة العربي ة يف الفصول الد راسية.
 تعليمبكلي ة املعل مني اإلسْلمي ة وهو كتاب  اخلامسالكتاب الذي يدرس يف الصف 

 .العربي ة الل غة

وخْلفا للمدرسني اآلخرين, أن  استخدام املدخل عند تعليم الل غة العربي ة 
يتكي ف مع الرتكيز يف التعليم. على سبيل املثال، إذا كان التعليم يرك ز يف القراءة فإن  
جيب أن يستخدم املعل م املدخل املناسب ملهارة القراءة. وابملثل مع مهارة أخرى. 
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يف األساس هناك عديد من الطْلب الذين ليس لديهم الفهم الكثْي ويتم ذلك ألن  
 88.من املفردات اليت تتعلق ابلل غة العربي ة

 منيالتعليم املستخدمة من املعلّ  ةسرتاتيجيإسالي  و األ .د
أن  املنهج الذي مت  تنفيذها سوف يؤثر على التعليم " ة سري :قال األستاذ

منهج كلي ة املعل مني  نور احلرمنييف الفصول الد راسية. يف هذه احلالة يستخدم معهد 
 89."اإلسْلمي ة، فيجب أن يكون التعليم يف الفصول الدراسية مناسبا بذلك املنهج

ع منهج كلي ة املعل مني م نور احلرمنيإن  طريقة تعليم الل غة العربي ة يف معهد 
اإلسْلمي ة هو استخدام الطريقة املباشرة. وقد مت تنفيذ الطريقة املباشرة لتعليم الل غة 

 الل غة العربي ة.  تعليمالعربي ة بكتاب

هي طريقة  تعليم اللغة العربية وأم ا الطريقة املستخدمة يف التعليم بكتاب
قليدي ة. وقد مت استخدام هذه الطريقة القراءة والشرح أو يطلق عليها ابلطريقة الت  

يف الصف  تعليم اللغة العربيةلدى األستاذ فاضل يف تعليم الل غة العربي ة بكتاب 
 نور احلرمني.بكلي ة املعل مني اإلسْلمي ة يف معهد  اخلامس

وأم ا اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف التعليم بكتاب دروس الل غة العربي ة هي 
أو الن ص. ويتم ذلك بسبب املفردات املتكررة سوف يساعد بتكرار املفردات 

الطْلب على فهم وحفظ املفردات. واْلسرتاتيجية للمعل م يف تعليم الل غة العربية 
اسرتاتيجية القراءة والن صوص للفهم عنها.  تعليم اللغة العربية هيابستخدام كتاب 
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د النص أو املفردات مم ا مل ويتم ذلك للطْلب الذين هم يف املستوى العليا. وإذا وج
 90.يفهموها، وسوف يسأهلا إل املعل م

وأهم  الشيء يف تعليم الل غة العربي ة هو التطبيق أو التنفيذ مباشرة. عندما كان 
التعليم عن مهارة الكْلم، فيجب على الطْلب أن يتعل م الكْلم ابلل غة العربي ة 

 91.فهم املواد  اليت قد مت  تدريسها مباشرة. واهلدف هو ملعرفة مدى فهم الطْلب يف

 الّلغة العربّية تعليم املستخدمة يفوسائل ال .ه
إن  أهم الوسيلة لتعليم الل غة العربي ة هي كتاب الل غة العربي ة نفسه. يف هذه 
احلالة يطلب من مجيع الطْلب أن يكون هلم كتاب ابلل غة العربي ة. سواء كان ذلك 

 العربية.تعليم اللعة يف كتاب 

، يقولون على أن  نور احلرمنيووفقا لبعض مدر سى الل غة العربية يف معهد 
نور الوسائل اإلعْلم أو اجلهاز ليس الد عم الْلزم للغاية يف تعليم الل غة العربي ة مبعهد 

وذلك يرجع ملطالب اإلسرتاتيجيات أو األساليب اليت جيب أن تستخدم  92.احلرمني
.  تعليم اللغة العربيةن  الطريقة املباشرة تعترب أبكثر فعالية لكتاب الطريقة املباشرة. أل
أن  ْل توجد األجهزة اليت تدعم يف تعزيز الوسائل  أيضا سري ةكما قال األستاذ

 نور احلرمني.التعليمي ة لل غة العربي ة يف معهد 

                                                           

 9201أبريل من  3الت اريخ  نور احلرمني، يوم األربعاء معهد  كمدر س الل غة العربي ة يف  سري ةنتيجة املقابلة مع األستاذ 90 

 9201أبريل من  3الت اريخ  نور احلرمني، يوم األربعاء معهد  نتيجة املقابلة مع مدير كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة يف 91 

 9201أبريل من  3الت اريخ  نور احلرمني، يوم األربعاء د معه نتيجة املقابلة مع مدير كلي ة املعل مني اإلسْلمي ة يف 92 
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"ْل توجد الوسائل املستخدمة يف التعليم وليس هناك  سري ةاألستاذ توقال
إذن أن  األشياء املستعدة قبل تعليم الل غة  93جهزة اليت تدعم تعليم الل غة العربي ة".األ

العربي ة يف افصول الد راسي ة هي املواد  اليت سيتم تدريسها، والكتاب، واملقلمة، وحتديد 
املفردات الص عبة, والواجبات أو التقييمات للطْلب. على الر غم أن  ْل يستخدم 

إلعْلم أو األجهزة اليت تدعم التعليم، ولكن املعل مني حياولون للشرح املعل م وسائل ا
 .مع اسرتاتيجية سهلة ألن يفهموا الطْلب بسرعة

"ْل يستخد أية وسيلة من وسائل  اأيضا أهن   سري ةوابملثل كما قال األستاذ
القراءة وفهم " إذن أن  التعليم يرك ز مباشرة إل .اإلعْلم لتعليم الل غة العربي ة يف الص ف

 94.النص يف الكتاب املدرسي

بناء على البياانت الس ابقة, رأى الباحث على أن  تنفيذ تعليم الل غة العربي ة 
هو كل  األشاء اليت ْلبد  للمعل مني أن يطب قوها داخل الفصول الد راسي ة, سواء كان 

ا تتعل ق إبدارة املعل مني يف بداية الت عليم أو عند الت عليم أو يف آخر الت عليم. وهذه كل ه
يف الفصول الد راسي ة. كل  األشياء اليت حتدث يف الفصل تكون مسؤولي ة املعل مني 

 .حني ذلك ألن  املعل مني هنا يكون مدير الفصل

وابلن سبة إل خطوات الت دريس ْل ينفصل عن اخلطوات يف تدريس املواد  
بي ة متساوية بتدريس املواد  األخرى التعليمي ة األخرى. فخطوات تدريس الل غة العر 

تعين اإلفتتا, وعرض املاد ة, واإلختتام. كل  املعل مني هلم الواجبات لتنفيذ هذه 
اخلطوات الث ْلثة, لكن هم ميكن أن يستخدم الط رق أو أساليب الت دريس املختلفة. 

                                                           

 9201أبريل من  6الت اريخ  نور احلرمني، يوم السبت معهد  الل غة العربي ة يف ةكمدر س  سري ةنتيجة املقابلة مع األستاذ 93 

 9201أبريل من  6الت اريخ  السبتنور احلرمني، يوم  معهد  الل غة العربي ة يف ةكمدر س  سري ةنتيجة املقابلة مع األستاذ 94 
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طريقة ويف احلقيقة أن  أساليب تدريس الل غة العربي ة خمتلفة ومتنو عة, لكن ال
 أكثرهم من الط ريقة املباشرة.  نور احلرمنياملستخدمة يف تدريس الل غة العربي ة مبعهد 

ْليكفي إْل  ابلط ريقة  تعليم اللغة العربيةوأم ا لتعليم الل غة العربي ة بكتاب 
مجة. لكن حيتاج إل الطرق أو  املباشرة أو الطريقة ال قليدي ة أو طريقة القواعد والرت 

األخرى ألن ْليسأمون الطْلب ويكونون ملْل يف تعل م الل غة العربي ة. وهذه  الوسائل 
كل ها حتتاج إل اجلهاز اجلي د واملتوف ر لدعم عملي ة التعليم والتعل م الل غة العربي ة. فينبغي 

أن يهتم وا إل اجلهاز الد اعم لتعليم الل غة العربي ة مثل مكرب   نور احلرمنيملعهد 
 .عمل, وغْي ذلكالص وت, وامل

املبحث اخلامس : تقومي تعليم اللغة العربية يف معهد نور احلرمني للبنني نرمادى ملبوك 
 الغربية

إن التقومي هو اجلزء الرابع من عملية اإلدارة وهو عنصر واحد من التعليم يف 
شياء املؤسسة التعليمية. وتقومي تعليم اللغة العربية يف معهد نور احلرمني يشمل على األ

اليت قد خططت، ونظمت سابقا، وهي إدارة املعلمني يف تقومي تعليم اللغة العربية يف 
 الفصول الدراسة اليت تتضمن على ما يلي: 

 تقومي تعليم اللغة العربية .أ
قام الباحث املقابلة مع معلم اللغة العربية سري وهيوين املاجستْي عن اإلدارة 

احلرمني للبنني، يف هذا املعهد استخدم املنهج التعليم اللغة العربية يف معهد نور 
، لكن مستوى التعارف. حىت للتقومي يف هذا املعهد مل يستخدم التقومي 2013

 احلقيقي لكن استخدام التقومي العملي. ولتقومي كفاءة الطلبة، أقو م لكل املهارة.
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لى وليس  هناك برامج اخلطوة التالية يف هذا املعهد. كلن، أتخيذ اهلطوة ع
 .  (KKM) الطلبة الذين ميلكون النتيجة األقل  من معايْي الكفاءة األساسية 

البياانت احملصولة من املقابلة، أن  عند التقومي التعليمي يف هذا املعهد هو مل 
يستخدم التقومي التقومي احلقيقي لكن التقومي العملي. يقوم سلوك الطلبة أيضا. يقوم  
كفاءة الطلبة لكل الكهارة. ليس هناك برامج اخلطوة التالية يف هذا املدرسة. لكن، 

الذين ميلكون النتيجة األقل من معيار الكفاءة األساسية ) أتخيذ اخلطوة على الطلبة 
KKM) 

والبياانت احملصولة من املْلحظة، هي البياانت عن تنفيذ التعليم يف الفصل 
 عند تعليم اللغة العربية. وأما البياانت فهو يف التالية: 

تنفيذ املعلم التقومي لكل املهارة، هناك نواحي التقومي لتقوم حصيلة تعلم 
الطلبة، ونواحي التقومي يناسبه ابملؤشرات اإلجنزي. تنفيذ التقومي يف بداية تعليم وأخْي 
التعليم. إن يف تقومي التعليم يف فصل اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية مبعهد نور 
احلرمني للبنني، خاصة يف التعليم اللغة العربية، هناك أساليب التقومي. وهم التحريري، 

لك. يستهدم هذا األساليب مناسبة ابلنحواحى املقوم. تقومي تعليم الشفوي وغْي ذ
 اللغة العربية يف الفصل اخلامس مبعهد نور احلرمني للبنني. 

( تقومي التعليم هو Suharsimi Arikuntoكما قال سوهرسيمي أريكنطا )
عينة النشاط الذي ينفذ املعلم جلمع اإلعْلم عن تنمية و حتقيق تعليم الطلبة بطريقة م

 اليت متكن أن تدل أن حقق أهداف التعليم.

إذا نري هذا البيان والنظرية، أن التقومي هو مشاط لقياس تنمة كفاءة الطلبة 
 الذي ينفذ املعلم عند التعليم. التقومي يف الفصل اخلامس كلية املعلني اإلسْلمية.
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث .أ
ختطيط التعليم يف معهد نور احلرمني للبنني، أن  املعلم قد أعد  املواد التعليمية  .1

وصمم إعداد أو خطة التدريس، الربانمج السنوى، والربانمج النصف 
السنوى. وتصميم هذا التخطيط التعليمي مناسبة بكفاءة وحالة الطلبة 

أو خطة  والبيئة. و يستطيع أن يرى الباحث ولو وجود إصْلح يف إعداد
 يف أخْي نصف السنة الدراسة يف معهد نور احلرمني للبنني. RPP )) التدريس 

وجد الباحث  اخلطة التدريس يف تعليم اللغة العربية يف معهد نور احلرمني، ما 
وجد الباحث الفرق بني خطة التدريس يف تعليم اللغة العربية، و وجد 

 الباحث املعايْي والعيب من كل درس.
التعليم يف الفصل اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية مبعهد نور احلرمني تنظيم  .2

للبنني. ألن أعد  معلم اللغة العربية يف الفصل اخلامس كلية املعلمني 
اإلسْلمية مبعهد نور احلرمني للبنني، و كل من الطلبة يتحمس يف تعليمها. 

قد أعد  ختطيط و تنظيم ويف تنظيم تعليم اللغة العربة، كان املعلم اللغة العربية 
أبحسنهم، ولكن يف الوقيعي أن الطْلب ْل يرك زون أنفسهم يف تعليم اللغة 
العربية. أن املعلم التعليمي حيتوي على املدخل، الطريقة، اإلسرتاجتية والوسائل 

 التعليمية املستخدم يف التعليم.
نور احلرمني  تنفيذ التعليم يف الفصل اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية مبعهد .3

للبنني، هناك تنفيذ لتنمية دوافع الطلبة يف التعليم. أسلوب تدريس املعلم يف 
فصل اخلامس هو األسلوب التفاعلي و أسلوب القيادة فهو أسلوب القيادة 
الدميوكراطي حىت سيكون تفاعل الطلبة عند عملية التعليم يف الفصل. و 
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علمني اإلسْلمية مبعهد نور لذلك تنفيذ التعليم يف فصل اخلامس كلية امل
 احلرمني للبنني، أن اللغة العربية التفاعل و األجنح  يف تعليمها

وتقومي التعليم يف الفصل اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية مبعهد نور احلرمني  .4
كان إعداد املعلم اللغة العربية يف كل املادة التعليم للطلبة لكي للبنني،  

ن املهارت الذي عل مه املعلم. وهبذا األمر، أن يفهمون عن املادة و كل م
تقومي الذي استخدمه املعلم هو اإلمتحان، اإلمتحان سفحي للطلبة يف كل 
شهرين، ويسأل عن كل مادة الذي استخدمه املعلم. وهذ اإلمتحان أيضا 
لتعليم اللغة العربية فحسب. و هبذا اإلمتحان، امللعلم يعرفون من حيث 

 تعني  إليهم يف جناح اإلمتحان.  الكفاءة الطلبة و
 املقرتحات .ب

أرجو من هذا البحث لطلبة مبعهد نور احلرمني الذين يتعلمون اللغة العربية  .1
ا اتج املعهد و أرجو لرتقية جودة و مهنية التعليم إبضافة الفكرة واملعرفة  أهن 

أن عن إدارة تعليم اللغة العربية ستكون التفاعل ومجع أهداف التعليم يستطيع 
 حيققهم ابألكرب.

أرجو من هذا لبحث لتنمية الدوافع على الطلبة يف التعليم برتفية التفاعل  .2
على الطلبة يف عملية التعليم وتعني املدخل، الطريقة، اإلسرتاجتية والوسائل 
التعليمية اليت يستطيع أن يكون الطلبة مسرور وغْي اململ عند تعليم اللغة 

 العربية.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah/Madrasah :  

Matapelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/Semester/Peminatan : XI/Ganjil/Inti  

Materi Pokok  :  

 

Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit (2 Pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.3. Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar 

 



 
 

 ق
 

2.3 Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta 
damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional 

3.3 Mengidenti fikasi 
bunyi, makna kalimat, 
gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan 
topik:  

 
baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.3.1 

 

 

 

3.3.2 

 

 
 

3.3.3 

Membaca teks Qiraah  

 
dengan lafadz dan intonasi yang 

benar 

Menemukan mufrodat baru pada 

Qiraah  

 
Mengartikan teks Qiraah  

 
dengan baik dan benar 

4.2 Mengungkapkan dialog, 
informasi lisan atau 
tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik : 
 
 
 
 

4.2.1 

 

 

 

4.2.2 

Menyimpulkan kandungan makna 

dari teks Qiraah tentang  

 
Menyampaikan kandungan makna 

dari teks Qiraah tentang  

 
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 

Setelah melakukan proses belajar peserta didik dapat :  

1. Membaca teks Qiraah dengan lafadz dan intonasi yang benar 

2. Menemukan mufrodat baru pada Qiraah topik 

3. Mengartikan teks Qiraah terkait topik dengan baik dan benar 

4. Menyimpulkan kandungan makna dari teks Qiraah topik 

5. Menyampaikan kandungan makna dari teks Qiraah topik 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 



 
 

 ر
 

 

  

 



 
 

 ش
 

 
E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Inquiri  

2. Drill 

3. Diskusi 

4. Demonstrasi 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media : Power point mufrodat dan gambar sesuai tema 

2. Alat/Bahan : Laptop, LCD Projecktor 

3. Sumber Pembelajaran : Kamus  B. Arab , Buku Pelajaran B. Arab kelas 

XI, Guru, Internet 

 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan I 

 

 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru memotivasi siswa berkaitan dengan Bahasa Arab 

3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru menjelaskan materi secara singkat sebagai pengantar  

 

Kegiatan Inti (70 menit) 
 

1. Mengamati 

 Peserta didik menyimak dan menirukan kata atau kalimat terkait topik dari 

guru. 



 
 

 ت
 

 

 Peserta didik membaca dan menyimak berpasangan dengan teman berulang-

ulang Qiraah terkait topik dengan lafadz dan intonasi yang benar. 

 

2. Bertanya 

 Siswa (secara acak) diminta mengulang satu alinea dalam Qiraah yang telah 

dibaca. 

 Siswa memberi umpan balik (feed back) kepada guru melalui pertanyaan terkait 

lafadz, intonasi materi yang dibaca. 

  

3. Explorasi 

 Siswa dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. 

 Siswa mencari kosa kata baru (sulit) dan menuliskannya dalam buku, dan 

mencari arti kosa kata baru (sulit) yang telah ditemukannya bersama teman 

sekelompoknya. 

 Siswa menterjemahkan per faqrah qiraah dengan menggunakan kosa kata baru 

yang telah ditemukan.  

 

4. Asosiasi 

 Siswa membuat beberapa kesimpulan dari makna qiraah yang telah ditemukan 

dalam bentuk susunan kalimat arab yang sederhana. 

 

5. Mengkomunikasikan 

1. Mendemonstrasikan dan menyampaikan kesimpulan didepan kelas kandungan 

makna Qiraah yang telah di pelajari. 

2. Siswa mengevaluasi demonstrasi dan penyampaian kesimpulan serta 

memberikan komentar. 

 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   

2. Mengadakan evaluasi 

3. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

4. Guru Tetap memberi motivasi dan salam. 

 

Pertemuan II 

 

 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru memotivasi siswa berkaitan dengan Bahasa Arab 

3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru menjelaskan materi secara singkat sebagai pengantar  

 

Kegiatan Inti (70 menit) 
 

1. Mengamati 



 
 

 ث
 

 
 Pesera didik membaca/menyimak berita yang terdapat dalam media 

cetak atau elektronik 

 Peserta didik membaca paragraf secara utuh 
 Peserta didik memperhatikan contoh dialog  

2. Menanya  
  Peserta didik menanyakan pola kalimat atau struktur yang tidak dipahami 

  Peserta didik melakukan tanya jawab yang pola kalimat atau struktur yang 

tidak dipaham. 

 

3. Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik menulis ide pokok yang terkandung dalam paragraf. 

 Peserta didik mengerjakan soal latihan 

 Pesert adidik Mempraktikkan dialog di depan kelas 
 

4. Mengasosiasi 

 Peserta didik menyimpulkan isi berita dengan menggunakan kosa kata, 

struktur dan tanda baca yang benar 

 

5. Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan kembali topik yang dipelajari 

 

Kegiatan Penutup (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   

2. Mengadakan evaluasi 

3. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

4. Guru Tetap memberi motivasi dan salam. 

 

H. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian 

   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 

Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 

portofolio 

3.   Pedoman penskoran (terlampir) 

 

...........,.................. 

 
Kepala Madrasah 

 

 

 

....................... 

NIP. 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

....................... 

NIP. 



 
 

 خ
 

 

Lampiran 

1. Penilaian Observasi Sikap Spiritual 

Petunjuk : 

Lembaran  ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. 

Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu   √  

2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan     √ 

3 Menyadari betul bahwa mencari ilmu adalah ibadah 

(semangat belajar) 

  √  

Jumlah Skor     

 

Petunjuk Penskoran : 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 𝑥 4 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

Contoh : 

Skor diperoleh 10, skor tertinggi 4 x 3 pernyataan = 12, maka skor akhir : 
10

12
 𝑥 4 = 3,3 

Peserta didik memperoleh nilai : 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor  3,20 – 4,00 (80 – 100) 

Baik : apabila memperoleh skor  2,80 – 3,19 (70 – 79) 

Cukup  : apabila memperoleh skor  2.40 – 2,79 (60 – 69) 

Kurang  : apabila memperoleh skor kurang  2.40 (kurang dari 60%) 

  



 
 

 ذ
 

 

2. Penilaian Observasi Sikap Sosial (Tanggung Jawab) 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam 

tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung 

jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Melaksanakan tugas individu dengan baik     

2 Melaksanakan kerjasama kelompok     

3 Menemukan ide menyelesaikan masalah     

4 Berdiskusi dalam kelompok     

Jumlah Skor     

Petunjuk Penskoran  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

  



 
 

 ض
 

 

3. Penilain Observasi Sikap Disiplin 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam 

kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang 

ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

Ya  = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek 

pengamatan 

Tidak  = apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek 

pengamatan. 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Sikap yang diamati 
Melakukan 

Ya Tidak 

1 Masuk kelas tepat waktu √  

2 Mengumpulkan tugas tepat waktu √  

3 Tidak ramai saat proses belajar √  

Jumlah 3 0 

Petunjuk Penskoran : 

Jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban TIDAK diberi skor 0 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 𝑥 4 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

Contoh : 

Jawaban YA sebanyak 3, maka diperoleh skor 3, dan skor tertinggi 3 maka 

skor akhir adalah : 
3

3
𝑥 4 = 4,00 

Peserta didik memperoleh nilai dapat menggunakan seperti dalam pedoman 

observasi sikap spritual. 

  



 
 

 غ
 

 

4. Penilaian Unjuk Kerja 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam 

kejujuran. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap jujur yang 

ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

4 = Apabila kemampuan siswa menguasai materi sangat baik 

3 = Apabila kemampuan siswa menguasai materi baik 

2 = Apabila kemampuan siswa menguasai materi Kurang 

1 = Apabila kemampuan siswa menguasai materi sangat kurang 

 

Nama Peserta Didik  : …………………. 

Kelas     : …………………. 

Tanggal Pengamatan  : ………………….. 

Materi Pokok   : ………………….. 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Persiapan materi      

2 Menemukan mufrodat baru      

3 mengidentifikasi makna mufrodat baru     

4 Menterjemahkan Qiraah lafdziyah     

5 Ketepatan penyampaikan makna qiraah di depan 

kelas dengan singkat 

    

Jumlah Skor     

Petunjuk Penskoran :  

Lihat petunjuk penskoran pada  pedoman observasi sikap spiritual 

Soal Tes Pengetahuan 

 

 



 
 

 ظ
 

 
Scoring Penilaian Tes Tulis : 

 

Jumlah Benar x 20 = 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah :  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester/peminatan : XI/ 1 (Satu) 

Materi Pokok  :   

 

Alokasi Waktu  : 4 JP 

 

I. KOMPETENSI INTI 

5. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

6. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

7. Kompetensi Inti (KI 3): 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara  
adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 

1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa 
kemampuan berbicara dengan baik dan lancar  

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman 

 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, 

makna kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya bahasa Arab yang berkaitan 

dengan topik: 

 

  
baik secara lisan maupun tertulis 

(Pengetahuan) 

 

 

 

3.1.1 Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa atau 

kalimat yang didengar 

3.1.2 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar 

3.1.3 Mengidentifikasi kosa kata-kosa kata baru/ sulit 



 
 

 بب
 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

 

8. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

J. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

K. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 

 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit 

 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat. 

 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

 Melakukan percakapan sesuai konteks 

 

L. MATERI PEMBELAJARAN 

Materi fakta :  

4.1Mengungkapkan dialog  sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar terkait topik : 

 
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara benar 

dan sesuai konteks 

4.1.1.Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

4.1.2.Melakukan percakapan sesuai konteks 



 
 

 جج
 

( َرِضْيع  1)  

 

( ُمَراِهق  3)  

 

( َراِشد  4)  

 

 

 

( ُمَهْنِدس  6)  

 

( َطبِيبَة  7) ( ُمبَل ِغ  8)   

 

 

Materi  Konsep 

 المفردا

َضاَعة  -المـُِسن   –الَراِشد  –المـَُراِهق  –الِطْفل  –الَرِضْيع   - َمْرَحلَةَ المـَُراَهقَة -َمْرَحلَة الطُّفُْولَة  -َمْرَحلَة الرَّ

اَحة َوالعََمل  –ُمْستَْقبَل الَحيَاة  يَاَضة   -الرَّ أََمل ج  – قُْولج( عُ َعْقل )  –ِجْسم  -ُطْوُل الَسْهر  -الِد َراَسة َوالِر 

 آَمال – ِعَماَرة )ج( ِعَماَرات – َرُجل  – بِْنت  – اِْبن  - َولَد  - َشاب  

 األفعال

( ِطْفل  2)  

 

( ُمَراِهقَة  3)  

 

( ُمِسن  5)  

 



 
 

 دد
 

 = مصدر مضارع ماض = مصدر مضارع ماض

مُ  قَسَّم   mencapai بُلُْوًغا يَْبلُغ بَلَغَ  اتَْقِسْيمً  يُقَس ِ  membagi 

قََضى 

  
 قََضاء يَْقِضي 

Mengisi 

/menghabiskan 
م نَظَّمَ   mengatur تَْنِظْيما يُنَظ ِ

ا يَْنُمو نََما  mengharapkan تََمِن يًا يَتََمن ى تََمن ى tumbuh نُُموًّ

ل  ل فَضَّ التَْفِضيْ  يُفَض ِ  lebih senang  َّإِْضَرارا يُِضرُّ  أََضر membahayakan 

 القراءة

  آمال المراهقين 

(1)  

أََماَم الطُّالَّب  أَْلقَى الشَّْيخ إبَراِهيُم, َوُهَوُمبَل ِغ  الى اإلسالَم,  ُمَحاَضَرةً ِدْينِيَّة      

اِلبَات تَْحَت َمْوُضْوع :   ( )َمْرَحلَةُ المـَُراَهقَةَوالطَّ

 َوِمْن َكالَِم الشَّْيخ :  

ة  بَْعدَ َمْرَحلَِة الطُّفُْولَة. َوِهَي اَنتُم اآْلن فِى َمْرَحلَِة المـَُراَهقَة، َوِهَي َمْرَحلَ 

ة فِي َحيَاتُِكْم َوفِي بِنَاِء ِجْسِمُكْم َوَعْقِلُكْم , بَْل أََهمُّ َمْرَحلٍَة فِي بِ  نَاء َمْرَحلَة َهامَّ

ي الَحيَاة ُمْستَْقبَِلُكم، َوفِي تَْحِقْيِق آَماِلُكْم فِ  . 

                    

 )ب(           

البُيُْوت َوالِعَماَرات َوذِلَك  يَتََمنَّى أَْن يَُكْوَن ُمَهْنِدًسا، ِليَْبِنَي هذَا 

يُِرْيد أَْن يَُكْوَن َطبِْيبًا، ِليُعَاِلج   المـَْرَضى فِي المـُْستَْشفَيَات

س     التاَلَِمْيذ فِي المـَدَاِرس َسة، ِلتُدَر ِ َوهِذِه تُِحب  أَْن تَُكْوَن ُمدَِر 

يَّة، ِلتَُساِعدَ المـُستَضعَِفين فِي العَدَلَة َوتِْلَك تَتَ   َمنَّى أَْن تَُكْوَن ُمَحم ِ

ل أَْن يَُواِصل ِدَراَستَهُ إلى َجاِمعَات ُمختَِلفَة و ِمنَها َجاِمعٍَة دينِي ٍة ، ِليَُكْوَن َعاِلًما أو دَاعِ   يًا ِلإِلْسالَم.َوآَخر يُفَِض 

 نُودًا َشاِجِعين ِلِدفَاع َعن باِلَِدِهم، ُهنَا يَْختَاروَن أَْن يَُكْونُوا جُ 

ل أَْن تَُكْوَن َصَحافِيَّة، ِلتَْكتَُب فِي األَْخبَار.  َوُهنَاَك تُفَِض 

 )ج( 

ا َسِرْيعًا ا َسِرْيعًا، َوَيْنُمو َكذِلَك َعْقلُُكْم نُُموًّ  يَْنُمو ِجْسُمُكْم فِي هِذِه المـَْرَحلَة نُُموًّ



 
 

 هه
 

ة أَْجَساِمُكم، َويَِجب َعلَْيُكم أَْن تُنَِظ ُمْوا َحيَاتَُكْم ، فَيَِجب أَْن تَُحافُِظوا   َعلَى ِصحَّ

يَاَضة. اَحة َوالعََمل، َوبَْيَن الِد َراَسة َوالِر  ُمْوا أَْوقَاتَُكْم بَْيَن الرَّ  َوتُقَِس 

 ِضر  بُِمْستَْقبَِلُكم !َوالَ تَْقُضوا أَْوقَاتَُكْم بُِطْوِل السََّهر َوَغْيِر ذِلَك ِمَن األَْعَمال التي تُ 

M. METODE PEMBELAJARAN 

 Modeling 

 Inkuiri 

 Demonstrasi (Dialog) 

 

N. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

4. Media    : Kartu Mufrodat dan atau Ms Power Point  

tentang mufrodat. 

5. Alat/Bahan   : Teks Istima’ (Mufrodat dan hiwar 

/Qiro’ah), spidol. 

6. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Ajar Bahasa Arab MA kelas XI,. 

 

O. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 

didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui 

pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan 

menanyakan cita-cita kepada peserta didik 

 

b. Kegiatan Inti: 

  Mengamati 

 Peserta didik menyimak dan menirukan pengucapan ujaran tentang 

cita-cita dengan tepat. 

 Peserta didik  mendengarkan kata-kata yang ucapannya mirip. 

 Peserta didik menyimak wacana sambil memperhatikan model  

pelafalan dan intonasinya. 

 Peserta didik mencocokkan tulisan dengan apa yang didengar. 

 Peserta didik mengamati cara memberitahu tentang cita-cita. 



 
 

 وو
 

 Peserta didik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru 

yang berkaitan dengan cita-cita. 

 

 Menanya  

  Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan 

cita-cita. 

  Peserta didik melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan cita-cita. 

 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menemukan arti mufrodat tentang cita-cita dengan 

menempelkan kartu yang tersedia secara acak. 

 Peserta didik mencoba melakukan dialog yang berkaitan dengan 

cita-cita. 

 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik menemukan makna kata yang sesuai dengan konteks  

dari kata yag diperdengarkan. 

 Peserta didik membandingkan pelafalan siswa dengan apa yang 

diperdengarkan. 

 Peserta didik membandingkan cara berdialog tentang cita-cita dalam 

bahasa Arab. 

 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan makhroj yang tepat. 

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan intonasi yang tepat. 

 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar 

sesuai dengan apa yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menjelaskan makna kata sulit sesuai dengan konteks. 

 Peserta didik menjelaskan tata cara dialog yang benar  sesuai dengan 

konteks. 

 

c. Kegiatan Penutup: 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 



 
 

 زز
 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

Pertemuan II 

a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 

didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui 

pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan 

menanyakan cita-cita kepada peserta didik 

 

b. Kegiatan Inti: 

  Mengamati 

 Peserta didik membaca contoh struktur kalimat yang terdapat di 
buku paket atau di papan tulis  

 Peserta didik mencermati persamaan dan perbedaan susunan teks 
bahasa Arab dan teks bahasa Indonesia 

-  

 Menanya  

  Peserta didik menanyakan pola kalimat atau struktur yang tidak 

dipahami 

  Peserta didik melakukan tanya jawab yang pola kalimat atau struktur 

yang tidak dipaham. 

 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik mencoba membuat kalimat dengan pola dan struktur 

kalimat yang dicontohkan 

 Peserta didik mengerjakan soal latihan 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik mencermati persamaan dan perbedaan susunan teks 

bahasa Arab dan teks bahasa Indonesia 

 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan persamaan dan perbedaan susunan teks 

bahasa Arab dan teks bahasa Indonesia 

d. Kegiatan Penutup: 



 
 

 حح
 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

 

P. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian 

   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 

3. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 

Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 

portofolio 

3.   Pedoman penskoran (terlampir) 

 

...........,.................. 

 

Kepala Madrasah 

 

 

 

....................... 

NIP. 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

....................... 

NIP. 

 

  



 
 

 طط
 

Lampiran 

 

a. Penilain Sikap 

             Teknik        :  Observasi    

 Bentuknya :  Lembar pengamatan 

Indikator perkembangan karakter kreatif, komunikatif,menghargai, disiplin dan 

kerja keras 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguh-

sungguh  dalam menyelesaikan tugas 

2. .MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada  usaha sungguh-sungguh  

dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada  usaha sungguh-sungguh  

dalam menyelesaikan tugas yang  cukup sering dan mulai ajeg/konsisten 

4. MK (membudaya) jika menunjukkan adanya  usaha sungguh-sungguh  dalam 

menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan ajeg/konsisten 

 

Tabel 1 

Bubuhkan tanda V pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No

. 

Nam

a 

Sisw

a 

Kreatif/komunikatif Menghargai/disiplin Kerja keras 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

B

T 

M

T 

M

B 

M

K 

1.              

2.              

3              

4              

5              

6              

7              

10              

b. Penilaian Pengetahuan dan Ketrampilan 

1. Jenis/teknik penilaian  

a. Tes Tulis 

 

b. Non Tes 

 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

Bentuk  instrumen: 

a.  Pilihan Ganda 



 
 

 يي
 

Instrumen : Pilihlah kata yang tepat sesuai lafal berikut ini! 

َضاَعة  -المـُِسن   –الَراِشد  –المـَُراِهق  –الِطْفل  –الَرِضْيع   -َمْرَحلَة الطُّفُْولَة  -َمْرَحلَة الرَّ

ُمْستَْقبَل الَحيَاة -َمْرَحلَةَ المـَُراَهقَة   

b. Performa 

Lakukan dialog secara berpasangan yang terkait dg cita-cita. 

 

 

3. Pedoman penskoran  

 

a. Jika jawaban benar nilai 10 

 Skor perolehan 

Nilai = ------------------- x 10 

   Skor maksimal 

 

 

 

No 
Nama Peserta 

didik 

Aspek yang dinilai Skor 

Materi Kelancaran Kefasihan Keruntutan  

       

       

       

       

 

Penskoran: 

Skor 4 jika  kebenaran  materi, keberanian, ke fasihan, kelancaran  SANGAT 

BAIK 

Skor 3 jika  kebenaran  materi, keberanian, ke fasihan, kelancaran  BAIK 

Skor 2 jika  kebenaran  materi, keberanian, ke fasihan, kelancaran, CUKUP 

BAIK 

Skor 1 jika  kebenaran  materi, keberanian, ke fasihan, kelancaran, KURANG 

BAIK 

 

Instrumen performance menyajikan konsep versi ke 2: 

Nama peserta didik: 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

Kebenaran 

Materi 

Jika konsepnya 

benar dan sesuai 

dengan yang ada 

pada buku 

pelajaran  

Jika konsepnya 

benar tetapi 

kurang dari buku 

pelajaran 

Jika konsepnya 

kurang benar 

Jika konsepnya 

tidak benar 

Keberanian  Jika tanpa ditunjuk 

sudah berani tampil 

Jika ditunjuk baru 

berani tampil 

Jika dipaksa baru 

berani tampil 

Jika tidak berani 

tampil 

Kefasihan  Jika makhorijul Jika makhorijul Jika makhorijul Jika makhorijul 



 
 

 كك
 

huruf benar, 

intonasi tepat  serta 

komunikatif dalam 

peyampaiannya 

huruf benar, 

intonasi tepat tapi 

kurang 

komunikatif 

dalam 

peyampaiannya  

huruf kurang 

benar, intonasi 

kurang tepat dan 

kurang 

komunikatif 

dalam 

peyampaiannya 

huruf tidak 

benar, intonasi 

tidak tepat, dan 

tidak 

komunikatif 

dalam 

peyampaiannya 

Kelancaran  Jika 

penyampaiannya 

sangat lancar 

Jika 

penyampaiannya  

lancar 

Jika 

penyampaiannya 

kurang  lancar 

Jika 

penyampaianny

a tidak lancar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 لل
 

 (التدريس )اللغة العربيةدليل مقابلة 

كيف ختطيط تعليم اللغة العربية يف الفصل اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية  .1
 مبعهد نور احلرمني ؟

___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

ف تنظيم تعليم اللغة العربية يف الفصل اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية مبعهد كي .2
 نور احلرمني ؟

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

يف الفصل اخلامس كلية املعلمني اإلسْلمية مبعهد كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية  .3
 نور احلرمني ؟

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



 
 

 مم
 

 اإلسْلمية مبعهد كيف تقومي تعليم اللغة العربية يف الفصل اخلامس كلية املعلمني .4
 نور احلرمني ؟

___________________________________________ 

____________________________________________
____________________________________________ 

 كيف عملية تدريس اللغة العربية الذي ينفذ معلم اللغة العربية يف الفصل ؟ .5

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

هل عملية تدريس اللغة العربية مناسبة أبهداف التعليم الذي يصمم يف التخطيط  .6
 و التنظيم و التنفيذ و التقومي التعليمي ؟

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 

 



 
 

 نن
 

 

 الواثئق

 
 

لبننيالقابلة مع قسم اإلدارة لكية املعلمني اإلسالمية مبعهد نور احلرمني ل  



 
 

 سس
 

 
 الكتاب تدريس للصف اخلامس مبعهد نور احلرمني

 

 

 


