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ABSTRACT 

Abdur Rahman Purba, 2019. Learning Management in Arabic Education Department of 

Islamic Assunah University of Medan. Thesis, Study programme of Arabic 

Education in Islamic Graduate State University of  Malang, advisor: (1) Dr. H. 

Wildana Wargadinata, M. Ed (2) Dr. H. Nur Hasan Abdul Barry, M. Ed.  

 

Key word: management, learning management, Arabic 

 STAI As-sunnah have managed to print the student colonised arabic with a short 

time of at least the first six months or twelfth months, when they have no basic Arabic 

before, that became a focus in this the research are: (1). To describe management planning 

of learning Arabic in the Arabic education department of STAI As-sunnah of Medan, (2) to 

describe the implementation of learning arabic management in arabic education department 

of STAI As-sunnah of Medan, (3) to describe the evaluation of learning arabic 

managemenet in Arabic education department of STAI As-sunnah of Medan. 

 The research method used is descriptive method qualitative research. The method 

used to describe all accounts from this research because the information the needed from 

the form of descriptive information. The data collection technique that researcher use is 

observation, interview, and study documentation. And to examine the validity of the data, 

researcher used several steps namely deep observation, triangulation, and discuss other 

reseachers 

 The result of this research show that (1) Learning Arabic management in Arabic 

education major in STAI As-sunnah of Medan in terms of planning learning is accordance 

with the curriculum because every lecturers have write planning learning completely. 

Lecturers planned reference of the curriculum used. (2) The learning is accordance with 

planning, let alone teaching materials that have provided complete guidance how to 

teaching and setting a class. Lecturers use textbooks that have been agreed on effectiveness 

and then achievement of the objectives of learning Arabic. (3) Evaluation of learning 

Arabic in Arabic major of STAI As-sunnah of Medan consist of middle test and final test 

and class determination test. But, in learning planning the evaluation form each lecturer is 

different. Several lecturers take the score from certain tasks of from participate in class. 
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ABSTRAK 

Abdur Rahman Purba. 2019. Manajemen Pembelajaran di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Assunnah Medan. Tesis, Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, 

pembimbing: (1) Dr. H. Wildana Wargadinata, M. Ed. (2) Dr. H. Nur Hasan 

Abdul Barry, M. Ed. 

Kata kunci: manajemen, manajemen pembelajaran, bahasa arab 

 STAI As-sunah telah berhasil mencetak para mahasiswanya menguasai bahasa arab 

dalam jangka waktu cukup singkat minimal enam bulan pertama hingga dua belas bulan, 

padahal banyak dari mereka tidak mempunyai dasar bahasa arab pada awalnya, hal-hal 

yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan perencanaan 

manajeman pembelajaran bahasa arab di jurusan pendidikan bahasa arab STAI As-sunah 

Medan, (2) mendeskripsikan penerapan manajeman pembelajaran bahasa arab di jurusan 

pendidikan bahasa arab STAI As-sunah Medan, (3) mendeskripsikan evaluasi manajeman 

pembelajaran bahasa arab di jurusan pendidikan bahasa arab STAI As-sunah Medan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan semua keterangan 

dari penelitian ini, karena keteranan yang dibutuhkan berbentuk keterangan deskriptif. 

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa langkah 

yaitu observasi mendalam, triangulasi, dan berdiskusi dengan teman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Manajemen pembelajaran bahasa arab di 

jurusan pendidikan bahasa arab STAI As-sunah Medan dari sisi perencanaan pembelajaran 

sudah sangat sesuai terbukti semua dosen atau pengajar telah menyiapkan perangkat 

pembelajaran. Dosen membuat RPS mengacu dari kurikulum yang digunakan. 2) 

Implementasi pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan, apalagi bahan ajar yang 

telah memberikan panduan lengkap tata cara mengajar dan mengatur kelas. Dosen 

menggunakan buku ajar alarabiayah bayna yadaikan yang telah sama-sama disepakati 

keefektivitasnya, yang mana akhirnya prosesi pembelajaran berlangsung sesuai harapan 

dan juga tercapainya tujuan pembelajan bahasa arab itu sendiri. 3) Evaluasi pembelajaran 

bahasa arab di jurusan pendidikan bahasa arab  STAI As-sunah terdiri dari UTS, UAS, dan 

penetuan kelas mahasiswa. Akan tetapi dalam perencanaan pembelajaran, bentuk evaluasi 

setiap dosen berbeda-beda. Beberapa dosen yang mengambil penilaian pada saat proses 

belajar mengajar, dari tugas-tugas tertentu atau keaktifan mahasiswa di kelas. 
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را قموا جاجعلفيهاسربصريا ،تباركالذيجعليفالسماءبروجا والذيكانبعبادهخبريا احلمدهلل
احلّقنذيرا ،وداعيا إىلهابحلقبشريا وثحممدا عبدهورسولهالذيبعأشهدأّنوإلهإالهللاهدأنالنريا .أشم
املبدأابعد.أمّصحبهوسّلمتسليما كثريا .وعلىآلهوجا منريا .اللهمصلعليهارذنهوسإب وانطالقا منهذا

فإن الكرمي، هللاالرتبوي أشكر وين هذاظاعالجل إمتام من علّي به من ما على سرا عالنية، هرا وابطنا ،
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اليستطيعالباحثذكره.ومن


للجميع،فيداعاوم،وأسألهللاأنيكونأعماهلممقبولةومثابة،ويكونهذاالبحثانفهذا

مني.آ
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 األول الفصل

 طار العامإلا

  مقدمة .أ
حت العربية شاللغة مكاان اجملاريفتل وتعيف تعليمها وأن اإلندونيسي المهتمع

بويةالرتؤسساتهودالعلماءاإلندونيسنيواهتمتبهاملجيهاشغلتفمأهمكالنشي
أتكمانشةالعربيةتعليماللغلوليةدهدمنأحدهاهونشأةمعاية.ميةاإلندونيساإلسال

معاه األلفينات بداية ميف ويف العربية لتعليم دولية املعهتقدمد اإلما خاصةاهد اراتية
،راابايتشرةيفبعضأكرباملدناإلندونيسيةمثلسوعاهدمنملذهاية.هبلعرةاليماللغلتع
املعاهد.وتعدنشأةهذهراتكاكسار،سولو،وجاات،مادونج،سوراكارالنج،ابنما

تعليماللغةجامربريداتيفإندونيسياألهنمؤشراتتطورجمالتعليماللغةالعربيةمنأهم
4يثالطريقةواملوادوالوسائلالتعليمية.اصةمنحخيثةاحلدتاهاجتالعربيةيفضوءاال

يتالاللالتصرفالنظرعناملشاكلتطوراتالواعدةأنهذهاكعذلكنملو
عليمهاأوسياسةنشرها.منواءكانتمنحيثمناهجتهلاهذهاللغةستزالتتعرض

ةللناطقنيبغريهاعربيالةلغاليمتعلالاملشرتكةاليتتعرضهلاجمةملشكلهياةكلملشهذها
جتاهتقليديةاالاملناهجالاالستنادإىلالناجتةمنشالتيامليفمعظمالدولاألجنبية.وه

ال تيف واليت سبيلتعليم على املثااملتمثل إىل االفتقار يف احلصر ال الشاملةل قررات
 احليردالتوطرائق س املعلمنيديثة مساندة عدم عن فيعرملنيؤهملافضال ية،ومهنة

 مع تناسب ال اليت املقررات إىل واحتاملتمستوىواالستناد جاعلمني إىل نبياجاهتم
إىلاحملتاالستنا إىلتعليموىالد ااألسساللغويياملفتقر والثقافيةسواءلرتة والنفسية بية

5ه.نيفاختيارهأوتنظيمكا

                                                           
lisanarabi.net،1 تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بني التطورات الو اعدة واملشكالت 
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ع تعلكثري خطند العربية اللغة وتعلم ايم ستألط املداخلابستميلتعالاذ خدام
تيجةحلرتقيةنكانالتعليمجنسهم،ولودروحوايفوطرقالتدريسولكنالطلبةملينج

احلالغةالعربيةفهماجيدا.يعرفهذااللومهمليفهموامفولكنالطلبةلبة،مللطالتعلي
مليةالتقومي.ويفعتعلملاويميفعمليةالتعل

ةاإلنتاجوتيسريحتقيقأهدافأيجهازدزايىعلداعتسرزةاالبومنالعوامل
المنأيجمةيفدارةالسليمليمة.فاإلهياإلدارةالسأومنظمةمؤسسةمأوأوتنظي

 واإلنتاجماالت تالعمل امللعبج جتميع يف ابرزا قيادا جتدورا اجلهود وتوجيه اهوارد
هاوزايدةوحتسنيهدافأيققحتإىلصلتأنافللمؤسسةوماكانملؤسسةاألهدحقيقتلا

 6ة.إنتاجهاإالابإلدارةالسليم

ووسائلومدرسلماانسانوريةهلاستةعناصاإلدارةالتعليماصرمنعنعنصر
أومنهجوطالوطر أانسان،املوجودةعناصرالمنمجيع7.بيقة يفعمليةعنصرهم
تفقملادفاهللتحقيقرخآجللورجرنينبالتعاوبابوجوداإلدارةمنأسنأل،ارةداإل

 أنبينهما. اانسانمبعىنهذه طواتخطيليضع ئلحلصكوسالتصميم اهلدف،علىول
ويسريإىلاهلدفوكذلكإنسانيفعل ويتناوأيضا ميدير جناحنالعمل.لالنتيجة

جيدكلقومبشاإلدارةتذاكانتانجحةإمتكونهاملعتمدعلىإدارهتا.ومنةيظيفو
لتنفيذاإلديبتالرتوحسن املعيراواليتيفحدذاهتا العملية ذاتوظيفنةيفة الصلة.ة

.قيقهاىتهنايةحتالعملحمراحلهواألنشطةمنبدايةوالقصدمنه

                                                           
 5عمرحممدالتوميالشيباي، الفكر الرتبوي بني النظر ية و التطبيق،)طرابلس:اجلماهرييةالعربيةالليبيةالشعبيةاالشرتاكية،1985(،ص.177

7  Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), H. 16 
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8ي:مهيللتعقهايفعمليةابكنانطذاةإوظيفةاإلدارأنكوسويبووأرحأيضاش
طةيفخللمقبلعمليتهيفالفصل.ترتبااملعطةخييمهيفعمليةالتعلالتخطيط(1

وحتديدعليمفالتلىاألقلتكونمنأهداية.لكلاخلطةعراسالدطةالدراسيوخاملقرر
إسرتاتيجاتكذلكاملؤشر املقصدبهالتنظيم(2ف.لعلىاألهداملستخدمةحلصواية

يةبيئةالطالب.لملتعلادالوسائووجنظميفالتعليمكماممصادرتنظيوجبللمعلمل
3 فلوهيالتنفيذةوظيف( التعليم املعلةيلاعتنفيذعملية ميفاملقدمةوحتتاجإىلكفاءة

.ملدىوهلماجلرّحاشرلوكذلككلماأوتنظيمالفصبترتييفليمدالتعتتامعنواالخ
عليمالتيذتنفخطيطعندةالتيفعالعيارهوكمالتقومي.وميالتقومناملهمكذلكيعين(4

األهد على ويفاحلصول تطبيستطي. تع أو التقوميق عملية التعليمنيحنفيذ عملية
.والتعل

التعلك إدارة أمهميانت ذات تزال ال ابلنسبة خاصة التدريس،ية عملية إىل
جنيرقخمحتقيئدهايفيموفوالتعللبحثيةعلىإدارةاودهمانجهونمولذلكركزالرتبوي

ة.لفيميةاملختتعلالتعلمنييفاملراحلدىاملةلغوبتعليميةمر

بوصفه العربية اللغة اثالا أو أجنبية حتلغة إىلنية ابإلتاج اجليدحصوهلا ة،دارة
قطبليتعديرسنيالدابيةالينحصرعلىإيصالاملعلوماتمنلكألناللغةالعروذ

يةيفأنشطةلغةالعربالسونيثيستخدمالدارحر،ملستمللغوياتعويداوالإىلالتدريب
ا.هبكالتواصلمنالناطقنيذلحىتميكنبيةيومال

اإلسالمية السنة سرداججامعة -ديلي هيسومطراميدان إحدىمشالية
اجلامعاتيف وهي تاملتقدمة. ابجنون قرية عند مورمنطساريكون تنجوج ديليقة اوا

موهويةناخرجيفاملدرسةالثمتمعةونيفهذهاجلاميتعللذينلطالبايدان.ااجمسرد
ربواجتهادمنةبصرعاي.سوفيكونتعليمويايسفةيفمجيعأحناءإندونتلنمناطقخمم

يم.هنيةيفترقيةعمليةالتعلربةواملمذوياخلالذينهاملعلمني

                                                           
8  Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah, Konsep dan Praktik 

Implementasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), H. 97 
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أت،منبديةنشعربيةللغةالتعليماطيطمنحيثختيعيناملزاايذهاجلامعةهلاه
جيعلااحلالاملوجدالمنهذ9.ريهدفالتعليموكذلكمنهجالتعليمغامعةاليتهذهاجل

 منجديداملدرسني كل أبن التعليم مواد إلعداد مشغوال قدميا أو التعمليةداألا وات
التوكذلكاملدرسونباهزتج يةيفهذهالتعليمائجفقطوالنتعليماجليدقيهلمإعداد

حىتسنةواحدةعلىرستتأشهخاللمنكقدرةالطالبانهالية.مبعىناجلامعةفع
10سالقسمالتعليماللغةالعربية:ة.كماقالرؤيمهاراتاللغويأربع

سيحصلالطالبريةيعينماالقصطةاخلان"عند واحداأسبذا وشهرا واحدا وعا
عن القوية الغاية أشهر. وستت كيدان الطيعين كان يالف أن يستطيع تكلمب

ستتبعدثريمنالطالبوكاحلمدهلللقدمربنابتعليماجليدمبايسمع.ويفهم
،يعيناإلستماعوالكالماوال.ةيكفاءةاللغوالأكثرسنةواحدةهلمهرأوعلىأش

 بة"ألزمانالطالبسوفينالونكفاءةالقراءةوالكتاوإنشاءهللامعمررا

،وليسيفعامةةاليونااملدارسالثتفضلقبولالطالباملتخرجيفمعةجلااتوكان
أرسالعربية،حىتاملدا الليفئخاطةيلفخيةالتكونله فيكونله العربية، تصورغة

ان من حوهلا، خاطئ الرتمجاإلعتحية على العاداتماد أو االة عن الناجتة نتمائهلغوية
.فمنةفرضيةغريهاغويهاألم،فيبىنعليهاقواعدللغتيفموجودةربيةالبيئيمنألفاظع

لكتباملكتوبةةاعةمبصادرماجلاومألخطاءاملتوقعةتقاملوقاتواخصمنتلكلالتأحل
بعدماخروجهم.ىتاخلاجلامعةحهتماليوميةدتحيااالواستعملوايفكافةاجملبلغتهم.

م.ينهلبصةالتوااللغأصبحتاللغةالعربيةهيلقد

 الباحثيفجامعة شهد اإلسالميةلقد ابمليالسنة عمليدان منوا وعلميا اليوم ا
ريفيهالعطلةجيعةدائملكهذهاجلام.ناطقنيهباالربيةلغريعلاغةلليايفتعليماووظيف

يسم الما الدورة ى ويف اسوفية. احملهذه معها أييت البالالدورة من ميةاإلسالدضرون
                                                           

دراسةالواثئقيةمنخطةالتعليمومنهجالتعليمال   9
واحدةظهرا يفالساعةم9120بريلأ92بلةمعرئيسالقسم،قاامل 10
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رسنيوكذلكاملداءةفكيةالدورةلرتقاهلدفمنهذهومصروغريذلك.ديعولسومنهاا
الطالب.كهنا جلميع اخلاصة تكونلداهذفهالدورة ومباملورة السنة كل يف دةستمر

الشهرالواحد.
الس اإلسالجامعة نة احدى مية شومطاجلامعات يف تعلم اليت مشالية اللغةر

البعلطبريةمبهارهتااألتطويرااتمابتعليماللغةالعربةمعذهاجلارتهولقدتطوالعربية،
للسنةالدراسية.ةوالثانيةاألوىلسنةكاملةأواملرحلحىتأشهرستةاجلددملدة

لمعندالتعحداهلماللطالبعلمونذواخلربةوااملزاايهذهاجلامعةهواملتوكان
كدعندخارجالفصلعنأألأويتسيأنستطيعيساردإذاكانالطالباليفهمعىنمب

سهيالقلوبوتبنياملدرسالطالبأتلفالعلجيا،هبذاهجيديفهمملسراملشكلةأوالد
الاملشكلةيلحللت مبش، يقتصر درس كانتلكة مشكلة أي ستيبل أن يبحثيطع

ربعلىأتحقيقعينلمبناهجالدرسييععربيةمناسباليماللغةالعتكتابرج.وكذلكاملخ
العصوالكتاباملنمهاراتاللغوي لسلةس–يديكربيةبنيعلباكتا"راسبيفهذا

علىيقدركاملةواحدةسنةستةأشهرحىتملدةهبا"ناطقنياللغريبيةتعليماللغةالعريف
األملهارا اللغوي ات التقوميربع. منضبطكان له ا الطالبخصائص تدفع أو لتسجيع

هجل كانألنلتعلمايفد الطالتإذا انبنتيجة ثالحخغري عقوابهلم هاأحدتث
احملددة.نتيجةالمنتتجاوزاجلامعةأبننتيجةالطالباللطالبمناخراخإ

ويفهذهاجلامعةاونأنيتعلمويريدالناسمنالشبابأوايكثريومنهذهاملزا
وجود هذخولدإرتفاعاملسجلنيليفالنهاية ساماجله اجلامعةةحىتاآلناويعة نهذه

ية.الدراسيالثاناألوىلوعامسيرادلاعام،عندسجيلبنيلتفتحابت
ةاللغةالعربيتعليم إدارة عنبعمليةالبحثقوميأنادالباحثرأ،أساسهذاعلى

ليع اجلامعة العربيةإدارةرفويصفعنهبذه اللغة ثولذلكسيبح.املستخدمةتعليم
الباحهذ التعليمية"املوضوعتثحتا امعةالسنةةجبعربيةالغليفقسمتعليمالاإلدارة

 "مليداناإلسالميةاب
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  ثالبحئلة سأ .ب
بحثكمايلي:الباحثأسئلةاليعرضاهنا،ةالبحثاليتسبقبيخلفياعلىتنادسا

ميةالإلسجامعةالسنةابقسمتعليماللغةيفيةتعليمالدارةاإلختطيطكيف (1
 ؟ نيداملاب

2)  اليةتعليمالدارةاإلتنفيذكيف تعليم يفغلبقسم جامة اإلسالعة ميةالسنة
 ؟ابمليدان

اإلسفففالميةالسفففنةجامعفففةغفففةيفلفففيماللتعسفففمبقيفففةتعليمالدارةاإلميتقفففوكيفففف (3
 ؟مليداناب

 أهداف البحث .ج
هي:احثهدافاليتأرادهاالباليتسبقذكرها،فاألأسئلةالبحثعلىبناءا

سففففنةةالجامعففففتعلففففيماللغففففةيفسففففمبقيففففةتعليمالدارةاإلخنطففففيطعففففنوصفففففلا (1
 .مليداناإلسالميةاب

لسفففففنةجامعففففةاعلففففيماللغففففةيفمتبقسفففففيففففةليمعتالدارةاإلذتنفيففففعففففنكشفففففال (2
 .سالميةابمليداناإل

سمبقيةتعليمالرةاداإلتقومي عنكشفلا (3 يف اللغة السنةتعليم جامعة
 .دانملياإلسالميةاب

 حثلبا ئدافو  .د
فو له البحث هذا مأن فوائائد. تعن دها النائدةفالين اظرية لتطبقية.والفائدة

النظ العربيةعليمفةتعنمعررتقيةلريةهيالفائدة الامعجباللغة تنجونجسنةاإلسالميةة
:هي،ودانوراواميم

النظرية .أ
 ومعنإدارةتعليماللغةالعربية.العللبيان .1
 ةجلامعيرحلةاةمبتعليماللغةالعربياتيفاملعلومدةلزاي .2
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يرجىهذ .3 السنةجامعةبنيربيةالعليماللغةيعرفعنتعلمي،العبحثالا
 جونجموراواميداننتإلسالميةا

 قيةالتطب .ب
 .لعربيةجيداةاللغيقتعليماةتطبملعرف،واملعهدللجامعة .1
 لغةالعربية.يمالارةتعلإدللمدرس،لتطويروحتسنيأساليبالرتيسبتقومي .2
تعل .3 اللملؤسسة ايم ملدغة إدلعميفلةاخلعربية، ية مؤسسة اللغارة ةتعليم

 ية.العرب
 حثلبا حدود .ه

االثةجوباحثبثالحدد وهياحلدود انب، املكانية واحلدود ودواحلدملوضوعية
ة.الزماني
 ةوضوعياحلدودامل (1

العربيةعليماللغةسمتيفقيةتعليمالةداراإل"حيددالباحثاملوضوعهلذاالبحث
يفةهودارإلابدااملر."سومطرامشالية-ميدان-اوارجموتنجونةةاإلسالميالسنامعةجب

 تعليماللغةالعربيةتخطيطوالتنفيذوالتقوميلإدارةا
 ةاملكانيداحلدو (2

ليممتعيفقسيةتعليمالدارةاإليقتصرعلىالباحثييستخدمهكانالذأماامل
الل اإلسالمييفبيةعرالغة السنة ميدا-تنجونجموراواةجامعة مشالية-ن يفسومطرا

 الثاينمستوى فصعند ال .واحدل هذا الباحث تقصرياخرت يفوافصل ألن تصورا
يتبدأيفألساساملةكلبديةالدراسةواملادةاالكمصادرالبياانتالثاينيبنياملستوى

.هذهاملستوى
 نيةاالزموداحلد (3

 2020-2019ابلسنةالدراسيةأبريلهذاالبحثيقومخاللشهر
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 تاحاطصملحتديد ا .ز
مةاتاملهملصطالحليسغامضةفيه،قّدمالباحثااالبحثهذكوناحثأنيأرادالب

وهيكماتلي:
دارةاإل (1 : إلدارابتقصد يف ة خاللالبحهذا من اإلدارة تعين ث

ؤسسةالرتبويةقومهباامليتتالشطةاألنويةالوالفعئفالوظا
العرينعت اللغة تعليم قمس بية على تشمل تخطيطالاليت

يميةهناجمموعةمناإلدارةالتعلوكذلكومي.والتقوالتنفيذ
إماتعلمرأسالقسمواملدّرسإلدارةاملاليتتعملهالعمليات

اد الفصالقخل خارجاعة أم ل ميكن حىت املتعلمها من
 .نةملعيافاهداألىلإصلي

بيةتعليماللغةالعر (2 ك: السياق عمليهذا التعليانت الة اللغة لغريبيعرم ة
هناهباانطقني األك حصوهلا، وجبت اليت يعينهداف

ذلكختطيطاحملتوىاللغويوعناصرها.وكإمتاللاملهارات
 .ليمعاحاملتعلموعمليةالتليلجنلتحاهوميتقمث،وادامل

 
 
 
 قة بساال تاساالدر  .ح

حبوث فيه املوضوع هذا مبقةساعند اآلخرون هبا قام البحوثهذن .ه
البحثالذيسيعملالباحثمنالغري.علتسويةوموقةالفروقواقةملعرفلسابااتالدراس

تس من والإما املوضوع املدخوية تسوية الفروق، ل امليدانوق،لفراوبحث ومنتسوية
اليتوجدقةساباتالمابعد.والداسجةفيلنتيةااويمتستكونكيال،روقالبحثوالف

:االتاليةمكسالةالبحثالسابقةالباحثمنر
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2017،رضاحم -1 . تعليم العربيةإدارة اللغة مدراحلالة)دراسة خدجييف ةسة
مباالنج اإلسالمية اليهد.(اإلبتدئية باحف علالبحثذاهيفث معرفةللحصول ى

ع لتنفا،يطالتخطنالوصف ويذ التق، العربية اللغة تعليم ومي اإلبتدئيةمدريف سة
ا.مباالنجيةماإلسال ملساحثلبمنهج الكيفملابتعمل دخل نوع مع دراسةي البحث

حالة البياانت مجع أدوات . :عياملستعملة ين املالحظة الوةاملقابل، اثئق، لحل.
ليميفهذهيطالتعةالتخطأخذامللبحثنتائجا.ةوالتثليثحظملالابالبياانتحثباال

دةذالتعليممل،التنفيدهاجووتاجإىلماحيةلكلضعتعنداخلطةالدراسدوةقاملدرس
تقس مسنة هبذه التقومي ، دراسيني فصلني املدرسةإىل التقييم واإلهي متحاناليومي

.ريتحرينالمتحاواالهيئي،كذلكهناكاالمتحانالشفهانالرباختواالالنصفي
رةيفعناإلداحثسابقةهومتساويةالبالاسةنهذاالبحثمعالدرابهماملتش

الفلغةالعرباليمعلت البحثهوأنالدراسارقبنيالدرية.أما ةالسابقةسةالسابقةهبذا
لةرحاملدنعيركزاإلدارةالتعليميةالبحثهذاأما.ئدبتملارحلةملاعندةالتعليمتركزإدار

 .اوخالفاروقتيجةالبحثأكثرفعروفنفمناملةيعامجلا
الد -2 تعل.2016يناللونصر العربيةللغايمإدارة دراسة)اليةتصاعلىأساسة
،طيطختملعرفةيهدفهذاالباحث.(ديةمباترامحممالةمبعهدخالدبنالوليدجامعةح
يذنفت تق، أساسومي على العربية اللغة اتصاليةتعليم املعيف بنخالهد جامعةاد لوليد

البحثةواأد،واحلالةسةراخلالكيفيودابملدالوصفييستعملالباحث.متراحممديةمبا
وملستخدما واملالحظة املقابلة هي الواثة ئقيدراسة ة. هذه هينتائج ختطيطأالرسالة )

علىبعةتاجاملهملنرامعياختطيطملعلى:يشهدخالدبنالوليدعةمبيلعربغةاتعليمالل
الل تعليم سلسة امنهج األهدابلعرغة معيار حيث من التعلية ف معيار ةطاخليمي،

الوسيمية،التعل التعليممعيار تعليمب(.يةائل علتنفيذ العربية اتصاللغة أساس اليةى
ترتيبيشملعلى:إدارةالصفاجليدةفيهامتراايةمبحممدعهدخالدبنالوليدجامعةمب
الوساا وليملتعئل ية إدارة تاملتعلم عملية اعلييف حيثللم من العربية املقدمة،غة عملية

ويةملالع اخلاألساسية، تقالعملية ج( الامتة. تعليم اتومي أساس على العربية صاليةلغة
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ةى:تقومينتيجةالتعلماللغةالعربيلعليشمماتراعهدخالدبنالوليدجامعةحممديةمبمب
قبل املمن ابشكعلم الإلختل نصف الدرجةفصبار على واإلخت30)ل التحريري( بار

لع الدرجة ونت60)ى يج( كشروط10)املتعلمحضورة اإلخ( ونوعتباتباع النهائي ار
هيواإلختبارالتحريري.ختبارالشفاإلختباريعيناإل

نفيذختطيطوتلتعريفه،أنحبثاللونصرالدينهلاعمحثمبالباختلفهذا
وأماهذاالبحث.تصاليةاإلمنحيثغريرىيصاليةمبعىنأنهالتاإلاسأسعلىوميوتق

خترتي معرفة على العروتوتنفيذطيطكز اللغة تعليم اللغةقومي تعليم قسم يف العربيةبية
 السنة ميداجبامعة حناإلسالمية عمن ميث يوما اال أساس على .إلتصاليةقتصر

 ااملتشابه الردالعمثلبحمنهذا أناسة تعليمعنعلقهذينالبحثنيتتسابقة إدارة
 .لعربيةاللغةا

ةيفقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةالعربياللغةليمعتإدارة.2016دةاملفيرةزه -3
أهدافالبحثيةماالنج.مدحم ملعرفة ختطيط تنوصف ، اللغةميتقو،فيذ تعليم إدارة

قس يف العربية تعليم الاللغم عربة حممجبامية ماالنجدعة ا.ية ذايستعملهثلبحمنهج
نتائجالبحث.ةالواثئقبلة،دراساقة،املالحظملاسلوبألابالوصفيخلاملدالبحث

ا ،ظمنمغريلكنعليممناسبابملنهجولقسممنانحيةختطيطالإدارةالتعليميفهذا
قسمالهذاالعربيةيفاللغةلتعليموميلتق،افذاممنهذاالقسلتنفيذلتعليماللغةالعربيةيفا

 .لنهائيارباسنةواالخترنصفاليتكونمناالختبا
اإلدارةيفمعالدراسةالسابقةهومتساويةالبحثعناالبحثبهمنهذتشاامل

الفرق البحثهوأنالدراسةاالسسةارالدبنيتعليماللغةالعربية.أما لسابقةابقةهبذا
الاحثةفطبالبتهوجدنقصالذيالثمنحيثالبحفيةخلبدأأوتخذأت ساسعاهذا

القوىبدأأويبينعلىاساسخلفيةالبحثيحثبهذاال.أماريةألخاجةإىلالنتييؤثر
علىالباحثالذيحصلواملزااي : ميةاإلسالسنةالةعجامكيفتنظيموكذلزايدة

 ابمليدان.
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 الدراانطالقا سامن ،سابقالت الرأة واإلختباى االتفاق أوجه امفيالفحث
:يلاي


 (1. 1اجلدول )
 ةبقالدراسات السا

عنوان الباحث و  رقم
 بحثال

 وجه االختالف وجه االتفاق

حمضار .1
يمإدارةتعل)

العربيةاللغة
يفلة)دراسةاحلا

خدجيةمدرسة
دئيةاإلبت

اإلسالمية
مباالنج(

رةثعناإلدامتساويةالبح
بيةالعرلغةالليمتعيف

زتركقةأنالدراسةالساب -1
عندةالتعليمإدار

ئاملبتدرحلةملا

اللونصرالدين .2
ةماللغإدارةتعلي

العربيةعلى
أساساتصالية

الةحدراسة)
خالدبنعهدمب

الوليدجامعة
(ديةمباترامحمم

رةيفتعليمداإلاعنحثالب
اللغةالعربية

زكيرابقةدراسةالسلاأن -1
نفيذطيطوتختعريفمل

اسسأعلىوتقومي
.صاليةتإلا

اءلىبنلبحثعخلفيةا -1رةيفتعليمناإلداالبحثعدةفيزهرةامل .3
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إدارةتعليم)
بيةيفغةالعرللا

ماللغةقسمتعلي
جبامعةربيةالع

حممديةماالنج(

والنقصورالعيبهظعربيةاللغةال
.يفمكنالبحث
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 اينالث الفصل
 نظريلاار اإلط

 ةيليملتعاملبحث األول : اإلدارة ا
 مفهوم اإلدارة .أ

منظمةأوقأهدافوتيسريحتقيدةاإلنتاجساعدعلىزايتيتواملالبارزةالالعإن
عىنةمبماخلدوتعينmanage)هو)األصلالالتيينلكلمةاإلدارةمؤسسةهياإلدارة.

هيمنأبرزهاأناإلدارةددةفمتعريتعارةاداإلاآلخرين.ويفاإلدارةخيدمأنمنيعمل
افالسابقهداألصدحتقيقبقىالبشريةقوالبةعلىأعمالالرقاراتواحلاختاذالقرامر

اتقرير اإلدارة مفهوم ختتلف ال التعلها. اإلدارة مفهوم عن لعامة حيث من اإلطاريمية
11ارة.اإلدمفهومةارسملماويقحيفالتطبكناإلختالفواضيةاإلداريةميعملللمالعا

ةجواختاذكافتانةاإلاإلهتمامبزايدراناحلديثهوزةلعصبارالإنمنالسمات
ا شأالوسائل من تسليت أن األفراهنا إنتاجية زايدة على واملؤسساتاعد واجلماعات د

عمجيدارة"يفتستخدمكلمة"اإلوبتطورالزمانت.اعامواجلفرادأانأولئكاألسواءك
اجما ملل مؤمنها:ؤسسة ، احلكومة اجملتمهلياألسسةمؤسسة مؤسسة ، مة ، ؤسسةع

لك.وهذايدلأنوظيفةودوروغريذ،والزراعةة،الصناعةيميسسةالتعلمؤ،الدينية
ليبتعتمدعلىأسااألهنةعملاإلدار12لاألهداف.ألدارةيفاملؤسسةمهمةلتحصيا

العلمي جمالبحث أغلب هتااليف لتخطيالمثا أدائهاط يف وفن تحيوالتنظيم عتمدث
ومهنةقدرةوالعلىاملوهبة حتتاجإهنألالشخصية وأفرادمؤهلىلا هناتعرفابنيمهنيا.

لأجمنةختلفريةاملاجلهودالبشناملثمروالتنسيقالفعالمثلالنشاطاملوجهحنوالتعاو
م هدف حتقيق عالية بدرجة الكفاءةعني يفداإلبيقطت13.من مثلعمجيارة اجمال

موعةها،يعينجممقاصديعةيفطبالهلامساوةاملؤسسةألنكلاعةوالتعليملزرواالصناعة
الناس

                                                           
11  Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

H. 22 
12  Didin Kurniadin dan Imam Machali, H. 24 

1،ص.(2009قرى،لاجامعةأمكة:،)ماإلدارةيف مقدمة ،أغاديرساملالعيدروس13
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جإىلحماولةلتحصيلاألهدافحتتاعملونلتحصيلاألهداف.وكذلكالذيني
14لرويوبرياس.اقاكم)r)manage القائد

يفزارجتلعبدوراقياداابإلنتاعملولاتجمااللمنيفأيجماإلدارةالسليمةاف
أنتصلإىلؤسسةةوماكانملأهدافاملؤسسققياجلهودجتاهالتحعاملواردوتوجيةمج
إحت وحتسني وزايدة أهدافها السليمةقيق إالابإلدارة التعريف15.نتاجها السومن ابقةات

حماوفأيعر املناإلدارة عندتنظيم لتحصلة عيناملفألهدايلاؤسسة ونوعالة واضحة.
ال هيذياإلدارة البحث هذا يف اإلفيد دارو التعليمية. منذافهة الذياإلالنوع دارة

ائصه.صعومهوخسيبحثيفمف
مفهوم التعليم .ب

ي العناصرالتععرف متزيج أبنه ليم من تتضمن وااإلنسااليت ،داملن، التسهيل ة
اإلاألداة بيتؤاليتجراء، ثر لتحقينها األق ابإل 16يمية.التعلهداف هوسانواملراد ن

الطالبامل دابشورة.واملررة،الطتاب،السبوملادةهيالكابدرا،واملوظف.واملدّرس،
ة.جييسرتات،االالجراءهوالطريقةكتبة،املعمل.واملراداابلتسهيلهوالفصل،امل
إ هو التعليم يسأن تطبيقي كتجراء ما عخدم علشف نه يفتالم قفمواعلم

وتربويالتعليمية ايةعالوسائطالتعليمالفصلالداسييفمجيخلداة قاله ما للقاينهذا
ريفيفالفصلالدراسي.والتعريفقدحددميدانالتعليمعتهذاال17لهسالمة.نقالذي

لمملتعملساعدةايتختططوتصممموكلاألنشظةالجلسةأشارعامقدالتعليمبشكل
18يد.يءجدشمعللت

ال تعريف من اللغةليتعإطالقا فتعليم األنالعربيةم هو اليت قاشطة املم علمبه
 املرجوة.هدافتعليماللغةالعربيةألحقيقالتجرةالتعليمملتعلميفحوا

 
                                                           

14  Maman Ukas, Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi, (Bandung: Ossa Promo, 1999), H. 3 
177(،ص.8519شرتاكية،الليبيةالشعبيةااللعربيةاجلماهرييةاطرابلس:،)طبيقلتوا ريةظبوى بني النالرت ر الفكي،الشيباعمرحممدالتومي  15

16  Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Askara, 2003), H. 57 
15ز،صه(4241،)الرايض:داراخلارجيي،لتدريستصميم ا ،مدسالمةحمظحلافعبدا 17

18  Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), H. 61 
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 دارة التعليمإمفهوم  .ج
ءاسوابينهاملفيماتشابكةاليتتتكمنالعملياتاملعةموجمهيتعلميةاإلدارةال

 19ية.بلرتداملنشودةمناراغوبنينفسهالتحقيقاألانهاملنظماتالتعليميةأوبيداخليف
يمحلصولعلىحماوالتيفتنظيمعمليةتعلالتعليميةهيكلارةاإلدضالأنوقيلبف

 20يمالفعال.األهدافالتعل
نمايةبدبةالطلعّلمكيفيةلتهيمجيعاألنشطةيفاملعىنالواسعةميليلتعةاداراإل

نشطةاألليميةهيتعالقأناإلدارةالضيعىنتعليم.وأمايفاملالختطيطالتعليمحىتتقومي
اليتقاالتعلي املمية به يفبيانمسوالطالبيفتنفيذالتعليردم وينا قدأكده ما وهذا

21.هحبثتويفنقلهاأونالضيقكذلككمااملعىنالواسعويفةيتعليمارةالمفهوماإلد
لىاالقدرةعيةأبهنلتعليمتعريفاإلدارةاخذأيفاتالسابقةميكنأنتعرينالمو

ا مبعىنالتعلإلجناز أو أهنيم األالواسع وتةنشطا ختطيط من هبا تقوم وتنفيذاليت نظيم
إمية.وقاألهدافالتعليومراقبةلتحقي اردأما األتعليماللغةالعرة نشطةاليتبيةهيأهنا

ربية.فتعليماللغةالعأهدايقحقموتنفيذومراقبةلتوتنظيطيطختنممهباتقو
 لتعليميةة اار دظيفة اإلو  د.

،الرقابة،واألخريم،التوظيف،التوجيهيظخطيط،التنرةهي:التوظيفةاألدا
كسمانال عند هذا كتتقومي الذلكوك22ابه.يف أن اترى قول األساسمن يفيوظيفة ة

هووضعوعندوليامسفرجيلو   23.بةنفيذ،الرقايم،التتنظلاخطيط،لتاهيةداراإل
الرقابة.التخطيط،التنظيم،:ةالدارةهيدارةأنالوظيفإلأقساميفا

                                                           
15ص.(،9831قاهرة:عاملالكتب،،)الليميةعتاإلدارة ال ي،مدمنريمرسحم   19

20  Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi Menuju 

Disentralisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), H. 11 
21  Fiscalia Oente, Manajemen Pembelajaran Berbasis Multikultural, (Malang: Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2012), H. 20-21. 
22  Kasman, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Pada Sekolah Bermutu, (Malang: 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, 2008), H. 35 
23  George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, diterjemahkan oleh J. Smith, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), H. 15 
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الوظ فيعندمفهوم اإلدارة اخلرباءلكنمنيفة الفاهلدانحيةهاخالفأرآء
لتحقيقاألهدافطةشنواألاتطواخلىبعلارةترتكدالعمليةاإلفرقبينهميعينكانت

ةهي:رةالتعليميوظيفةاإلداحثباارةعموما،حبثالعلىوظيفةاإلدانطلقاة.وباملطل
24راضاملنشودة.سيقومهبالتحقيقاألغيفوتكويناخلطواتاليتنص(التخطيطهوت1
اتبجوا،الةليملسؤال،،الوسائكلاملوظفنييةاليتقامهبالوضعللعمهواملتنظي(ا2

عندمهممناألعما ا3وة.حقيقاألهدافاملرجلتلما الع( بهاليتقاميةمللتنفيذهو
(254ملتحقيقاألهداف.عناصرالتخطيطوالتنظييفقررليتقدذاألنشطةامديرلتنفي

مد لقياس هو حتصيالتقومي الطى املهيفبالل اللغوية ارات مواطن لقوةاوتعرف
.ندهمعضعفوال

ارةتقومتاإلدذاكانهمتكونانجحةإاملنعتمدعلىإدارهتا.ومةيفظيجناحو
تيبواليتيفالرتيدوحسنجكلبش ذاهتا املعينةيفوراذاإلدلتنفيحد العملية ظيفةة

.لحىتهنايةحتقيقهاعمالمراحلبدايةمنههواألنشطةمنذاتالصلة.والقصد
26ي:ليمهتعالقهايفعمليةبكنانطذاإةداراإلةوظيفأنوكوسويبوأشرحأيضا

.ترتبفصلملعلمقبلعمليتهيفاليخطةاليمهتعاليفعمليةالتخطيط (3
الدراسيوخلا يفاملقرر لكلاخلططة الدراسية. علىاألقلتكونخطة ة

كذلكويملالتعأهدافمن املؤشرات حتديد ملستخدمةاإسرتاتيجية
 ف.داهاألىلعلحلصو

وجودظميفنمامصادرالتعليمكماملقصدبهوجبللمعلملتنظيتنظيملا (4
 التعلميةبيئةالطالب.لوسائلا

يفاملعلماليةوحتتاجإىلكفاءةعليةالتعليمفيذعمولتنفهيتنفيذلاةوظيف (5
واالدمقملا التعة عند ترتيختتام يف الفصبليم تنظيم وأو كلماكذلل ك

 جلّر.لماملدىوهحاشر

                                                           
24  Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Rosda Karya, 2012), H. 15 
25  George R. Terry,… H. 17 
26  Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah, Konsep dan Praktik 

Implementasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), H. 97 
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مو (6 ن يعين كذلك كمالتقومي.التقومياملهم عياهو التخطيطفعر تنفيذالية عند
األه على حلصول ويستفادالتعليم تط. تنطيع أو حنيبيق التقومي عملية فيذ

 لعمليةالتعليموالتع
منذنقاةاألربعالجليدةالبدهلاةاييمهوأناإلدارةالتعليانالسابقبالامنقإطال

ابدا إلدارية حة أىت وبعبارة اإلدارة يستهناية خرى أن يقوطيع التخطيطودوجل هو،
االبناءسيكونصحيحفطبعاجيدانالتصميمكتصميمأوتصويرالبناءأوالقاعةإذاكا

الباحثاليلم،يالتنظوجود.ينفعطولاحلياة ونيكعينقدنيابيالاتفقهبذكنهنا
هاهذضيوأابهيفكتولياسكماذكرمتخطيطلمعاحدالواضوعيفاملوظيميدخلتنال

روالف كثريالق ينظيؤثر القول هذا مبعىن ا أخرى انحية من ر هدولكن واحد.يف ف
يةالتقومييعرفاملعلمعملمنعىننفسيمباسبال،التقوميشأنهكحخريوجودالتقوميألوا

يفنشطةأواملؤسسةألعنكلاارةاإلدهمةاملكذاهذا؟.هماذاسيفعلبعدريأواملد
كتابه.
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 ليميةتعالإلدارة ف اهداأ .ه
نشطةقةالعملأواألعلمويقدرعلىحقيحىتيلشيءدافلكوداألهجالزمو

زحلصولقيوضعتركيالبدايةقيأبنحاضالوطريقالقائممنمسريالخيرجوكذلكال
عليم.تلعمليةابعدسيملكماذاالطالبعرفهدفكذلكي.ومنءيعلىش

اإلدارة أهداف من لتحمالتعليإن هي قيية الرتاألغرق واض فهيبوية. مث من
سودجاىن 27ضوعالتنفيذ.غراض.الرتبويةموذهاألتوضعهباهابملمارسةوابلطريقةاليت

ا التعليمياهخذأليتيقول اإلدارة إنأهداف اإلرشادسويدة لتكون هي يفهالتوجيوة
28يفكلالتعليم.ذوالتقومييوالتنفخطيطةالتأنشط

  29ي:يماتليميةفتعلالرةداهدافاإلأوكذلك

 .تسنداملهنةكقائداإلدارة .1
 .كقائداإلدارةءةاملعلمنيكفاتسند .2
 .اجليداحلصولعلىأهدافالتعليم .3
 .رميةإنشاءاألخالقالكلتالميذاجملدةيفتطويرسليقةعنداقيحتق .4
 .حةلةومفربتكاريةوفّعاتعّلمجمدةوإلعمليةامولةالتعلّقحاحتقي .5
 .ميلعالتدةلةجوشكماقفلتو .6

إلدارةفالقيامابةاملرجوة.فالتعليميألهدااإلدارةالتعليميةهتدفلتحقيقاعملية
أوؤسسةيراملدغيللملكينبقيقاألهدافالتعليمية.فلذحلتائلوسلةمنيميةوسيالتعل

مية.يةالتعلدارهذهاإلمراعةدرسامل

 

                                                           
27 Yayat M. Herujito, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Grasindo 2001), H. 6 

18(ص.1983ب،كتالاملعرة:،)القاهليميةالتعاإلدارة حممدمنريمرسى، 28
29  Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen, H. 125 
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 لعربيةإدارة تعليم اللغة ا .ز
املو تعلقادإعداد خبل يمها النجاح سبيل يف أساسية خيطيءطوة وقد املدرس

كثرمادهتام.ىعلتمادالهااعيقمونهبذهاخلطوةواليهتمونكثرياشأهناكماكلاملدرسون
الت أثبتت وقد اإلاملتعددةجارب هذا ضرورعدأن اد لكل املدرسي ضرعتنديسني.

يذوالتقومي.والتنفتنظيميطوالخطلتأربعة:ابنجوانجوانبعمليةالتدريسيتضم
الدا اخلطة املدرسة واخلتضع إىلكمينعتطةرسية. املعلم املعلوماتاليتيلقها ية

ييقدمالذنالتدريسجيلمضموراسيفهيتسراسيةخاللالعامالدددةايفمالميذهت
وتقوللمتعل علم م للمادة.وممفهى املنطقي للنبي30التسلسل غي يسمعلم تعأن يفد

بعضوسائليفرفكملختلفةوياملصادرايتعرفجيداعلىاملداخلوترجعإىلفالبداية
الربطبنيهذهاالهتمامات.

تنتوي بعهفكريقل وخد أسبوعية خلطط التخطيط إىل يوميةهذا بنيطط للعمل
ميذ.التالمشاركةمحابلكثريمنمرونةجيداتسونتكأنبغيططبنهذهاخلميذهوتال
31داداللتعليم:أنيقدماملعلماستعصغرييستطيعزءج

 املالئمةملستوىالتالميذ.ةييمعلالتاملواداختيار (1
 ما.اعاختطيطملادةختطيطحمتوىا (2
والط (3 مناسبة مداخل يف املالتفكري لتقدريقة ناسبة مي وإاثللتالماملادة رةيذ

 عهملبذلأقصىجهد.دفومهاسمح
خرىاليتميكنالرجوعإليهااأللتعليميةاادتبواملولكافعلىالتعر (4

 

                                                           
44ص.(،2000،ةاملعارفاسكندريةكي:منشأر،)تةاملعاصر  املناهج لزة،رجبأمحدكوطهإبراهيمزيفو 30
224(،ص.1991ارف،داراملع،)القاهرة:املنهج وعناصرهعمرية،بسيوينمإبراهي 31
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 ةياللغة العربختطيط تعليم  .1
انيتميفعصوركذاإديث،صراحلطيطالتعليملتنشئةاألجيالليسوليدالعخت

 لكن األاملربسابقة، يف األخريني اونة ة رسبصياغةهتموا منأو عقليةروصوتاذجم ات
عقليةاملتوفرةيفجمالالتخطيطتالصورالتاذجوانمالتناداإىلذلكاسللتخطيطالتعليم،

32القوميواحمللي.ىتوديعلىاملساالقتصا
فسهجيلساملعلميفسبحهمعنعندمايةربعغةاليماللوتبدأعمليةختطيطالتعل

ميطلبمناملعلمأنيكونيلسالطيطالتخسه.وركيفيددرسهواسيويدبرفيميفكر
علىأهدافدرسه،قادراوحاجاهتموقدرهتم،حمددالتالميذائصصخبسيقولهممامتمكنا
سيياصصياغتها اليت املادة حمتوى حملال دقيقة واضحة دوحمددرسها،غة تتابعأفا ضل

ذ.يفنالتلةمرحايفهبسرتشدلدرسيطةلذهنيةوخرجبصورةقلهخيلتقدميها.منهذا
أو املدرسالرئيسلذلكالبدمناملدير فوأنييستوعبنأأو يتعلقفهم جيدا هما

لكييقدرعلىختطيطالتعليماللغةالعربيةكذلطلبتهوحنوأبحوالمؤسستهومنهجهو
 .السليم

33من:ميتضمندسجلأنيفاحلقيقةختطيطالتعليكأدوق
 ليةيفالتعليم.معكيفومىتملدرس،مبهاماسيقوفيتعني (1
 دافحتديداأله (2
 سرتاتيجيالتعليم.إبماملناسبليتعخياراليرتطو (3
 التعليم.يةعمللهاملساعدةأنجيمعالبياانتمثحتلي (4
 التعليم.يفةعمليوكيفتعنيفيماسيقومبهاملدرس،مىت (5
.لتعليمقابفيماتتعلالقراراتاستعدادوتنسيقاخلطةو (6

                                                           
ج،نماالإلسالميةلكإبراهيماموالانماةعاالنج:جام)م،عةالثانيةلطبا،كفئلامدرس اللغة العربية  إعداد التدريس حنو مهارات ،رالدينحبليأور 32

99،ص.(2011
33   Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), H. 142-143 
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يفبدمناملالاليتجامربالناكأنه التخطيدرساستعدادها فينتصطوهي:
الوقت الربانمجأوتوزيع تصنيف الرب، تصنيف ، واحدة اللسنة لنصف ،نةسلانمج

34ه.كتابتصنيفخطةالتدريسهذامازادهسنجااييف
35هي:ليمتخطيطالتعتيجيةالقدبنيمنرييفكتابتهأناسرتالكوكذ

 ساسهاتنبيناخلطة.أىوعلحبوضألهدافديداحت (1
غريهالياتاليتتعطيأولويةعلىوالعمقطاعاتالرتأياختباألولوايترتيبا (2

 سرتاتيجيةالتخطيط.ايفيهوعنصرحيويفاخلطةو
اخلطةواحختلفملافالظروتقبلوالتنبؤإبمجاالتاملس (3 تماالتةاليتستعملقيها

 .نياتالمكاشروطوروفوالالظلتعبرييفا
املختلفلوشمال (4 اجلوانب تقدير حسأي من االمة والبشاتنيااب ريةاملادية

 اعية.والظروفاالجتم
التعليميسيساألواجلوانباأنختطيطالتعليمه الرتبويأو موظفة منوظيفة ة

ينول لذلك والثقافظفمولبغي أحوال فهم على املقدرة الة فيه.ؤسسة هو ملرادوايت
36.لكوذ،أدابوحنالسلوكسسةهيالرؤية،الرسالة،ؤملةايعوطبوثقاقةحوالأب

 

                                                           
34  Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencara, 2010), H. 

49 
254-255،ص.يميةدارة التعلإلا ريمرسي،منحممد 35
01،ص.طبيقية والتني النظر يم اللغة العربية بتعل اطة،حسنشح 36
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 ة العربيةليم اللغتنفيذ تع .2
حلماسةمعيامعلىالواجباتابجليدواللقءجمموعةماحتفريأعضاىنعالتنفيذمب

دةكالقياسةرديقومبهرئيساملدرسةعملالتنفيذالتعليميفاملاقسيدةيفةاجليالقدر
37.ليةلتعليمعمسؤؤليفكاملدرساملقالفصولالتنفيذيقومبهايسيفأنمعليميةعالت

لتبدأذعمدمايلتقياملعلمبطلبهنفيتمعمليةالتةالعربيةفتغلوبنسبةإىلتنفيذالتعليمال
سدريتللىإتقانمهاراتافالتنفيذاجليدعبقختطيطويتوقاسمزولينجتفاعلمرحلةال

ضعروبعالطالانيةمستكوينعالقاتإنوارةالفصلدإوبطالةالدافعيإشارةمثل:
األمهاراوالدرس الشفويةت يزالتعوسئلة استجاابهتم. ز اخداستإن أمثلة لتحضريام

توسيسا على وتنشيطعد الطلبة عقول وإييع تها وتثبيتوترهمبينقاظ إدراكهم قية
38تنباطاألحكام.سلنظروالىالعقليةعويامترينالقملوضوعاتوبذلكتوالومااملع

الأنشطأنينقالدي تعلة مييفيم الفصلخاصة أجإىلثكنأنتقسم زاءالثة
39ال:ةأعمكثالثيفاملقدمةهناام.واإلختتعليموعندالتملقدمةيعينبدايةمنا

 علقمبحتوىتاملبيانلا -1
يةردةالنظلفائطالبواالبةراضيوجتملرساجلديدابلدرساالبيانعنعالقةالد -2

 سة.واملمار
 هداف.ألالبيانحولا -3

ي:اتكماتلالتطبيقألساسيةلهعرفهابألنشطةاالتعليمالذييذتنفييفو
الدرس.حتضريمضمون -1
 األمثلةلشرحاملادة.حتضري -2
 الطالب.مفهكشفلمرينلتأداءا -3

تلي:ليةفيمامعباإلختتامووجودأداء
 .الدرسيصتلخ -1

                                                           
37  Ishak Wanto Talibo, Perencanaan Pengajaran Suatu Pedoman Praktis, (Manado: Stain 

Manado Press, 20013), H. 73. 
97(،ص.1520هرة:دارالروق،،)القاهاتدريسربية مناهجها وطرائق اللغة الع،يائلالسالوعبعبدالكرميعادديلميوسطهعليحسنيال 38

39 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Terori Praktik & Penilian, (Bandung: Pustaka 

Cendekia Utama, 2011), H. 35 
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 .ةبإلستجااانواإلمتحإتيان -2
 ة.تسجيعواملنابعلإتيانا -3

اسبقذهلتبدأمرحلةالتفاعلولينجزمملعلمبالميندمايلقياعذفيةالتنعمليتتم
التخطي التدرمن مهارات إتقان على اجليد التنفيذ ويتوقف مثاليط. س دافعيةإاث: رة

الفص وإدارة إنالتالميذ عالقات وتكوين ال مع وعرضلسانية ومهاالدتالميذ اتررس
40هتم.جااباستيزيةوتعزاألسئلةالشفو

وراملدرسيفالعربيةمنأهمالشيءيعينكيفدعليماللغةذعمليةالتنفيتيفو
المس اعدة املواد لفهم طالب وحتقيق دنشواملضااألغرالتعليمية الة. هذا لسؤاإجابة
املدرس اسيساعد طمنإميكنسانمالتعليمأبحيفتنفيذعملية ائقالتدريسرختبار

 ألهداف.اققيلتحيساعدهمماساهريئلوغوالوسا
 تقومي تعليم اللغة العربية .3

األ اهلدف أحد اإن عملية يف ساسي لتعاللتعليم العربية منلغة القدرة ريف
أيبدمروهومستعليميةاإلدارةالتومنوظيفةريسلتدهواجلوانباوميتقوالينعلطالبيا

التد مع خطومريس ةعه وأييت تتم أن بعد التعيلمعأيضا ملة معرفةليم منحتا قيقه
41يميةاليتسبقحتديدها.هدافالتعلاأل

ذتنفيلاموعمليةوعمليةالتنظيمليةالتخطيطاحعةجنعرفليةالتقوميملمعهتدف
النتياليف تعليم. يفاقوميسيكونالتجة اصالحالمعيارا لذلكالتقبملستعليم منبدل.

ءيفاللغةتقوميالشيسنالتقومي.حأبميقوكبرياوهتمامابعمليةالتقومياسأنيهتمراملد
وقّوم قيمة إعطاؤه وزنه.أي هالحاإصطدعنو42الشيء التقومي إصدارأن عملية و

43ات.وضوعاملأوأواألشخاصءشيااألقيمةىاحلكمعل

                                                           
10(،ص.2008البنانية،راملصريةادلقاهرة:ال)ا،ة والتطبيقظريبني الن تعليم اللغة العربيةه،شحاتحسن 40
10،ص.قة والتطبيربية بني النظرياللغة الع متعلية،حسنشحاط 41
10ص.،فءكال ةمدرس اللغة العربيداد يس حنو إعلتدر رات امهالدين،أوريلحبرا 42
 8،ص.(2011ث،امعياحلديجلاملكتبةاية:،)إلسكندريبو فسي والرت التقومي و القياس النقفاص،مالعفيفيالوليدك 43
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حتقيقمناألهدافادمدىمحتديمليةميهوعرأنالتقوهناكالتعريفاألخو
الطالبوحتقيقلديهمننتائجاوصلإليهيدملستوىمدحتواهجأوهنهلااملاليتخطط

قوميتالمأنالمودعوضيحمعىنالتقوميالرتبويقالحمتل44.سبةيميةوخرباتمكتتعل
تداواامأ،ابستخدماتصادقةاانتموضوعية،معلوتطلبمجعبييةنهجهوعمليةم

صلةلغرضالتوهدافاحملددألاوةأاملتوقعستوايتيفضوءجمموعةمناملتنوعةمقياس
امأوإختاذقرارمناسبةتتعلقحكأاردإصيستندإليهايفإىلتقديراتكميةوأدلةكيفية

يفمبايساعدورفعدرجةالكفاءةوعيةاألداءنحسنيعليموذلكلتالتليةوبعمبابلطال
45اف.أواألهدستوايتهاملقهذحتقي

منا عينالتقوميلطالبيقدرةمناالريفلتعقوميالتنأببقةالسلبياانتاطالقا
اإلومنوظريسلتداهواجلوانبو معالتدرييفة يبدأ التعليميةوهومستمر عهمسدارة

أولاسكأسكالتقوميمهمتهاليقصدبذلهمجيداولكنمعوميمووجودالتق.ةخطو
.ةلتعليميراءعندعمليةاإلدارةاإجضيكملبعهوبل

 

 لعربيةاللغة ا : تعليم اينالثث املبح
 تعليم اللغة العربيةمفهوم  .أ

كثلا هيأداة اللغة أنهناكيفشكلرييفهمكنظام علىالرغم وزمرصوت،
يتابك )لغة كتابلكتااة تتم ذلك ومع يببة( أساس يف الرمز لألة رمزا أوقى صوات
النظاملنقتنظيموف،ويتمواتصألا هلذا يعمليةاألجنبيةهةلغالتعليم46.لاملعىنقا

ناخمتلفةلكلالشخص.تدريساللغةملأعجبفيهمعبةالظاهرةاملتنوعةاملقدةوإنمرك
تغرياتمركبةجدا.وهذهاملعلىاملتغرياتاليتيورط،ألهناةسهلكلةشمالعربيةليست

 47دبطيب.فاملينعندماكلكوناملشست

                                                           
14ص.(،9200،روالتوزيعامليسرةللنشمان:دارع)،دريسيةيف العملية الت مي الواقعيو التقي،طفىالعبسمدمصحم 44
21ص.(،1201لتوزيع،وارةللنشر،)عمان:دارامليسيةلتدريسي فاملعلية ا الرتبو والتقوميس ياقال،الدينحممودعالمصالح 45

46  Anin Nurhayati, Diktat: Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulunga Agung, 2006), H. 10 
47 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 

H. 17. 
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إندونيسيا.تعليماجلامعةيفملبتدئنيإىلانماحدموضوعولعربيةيتمتعليماللغةا
منعاميةاألوىلإىلأاللغةاألجنب بدأ تالميذإندونيسيا. وقدمت،1994نيعلمهبا

ائيةبتدساإلللمدار1994هجعام.كماجاءيفاملناعربيةملدرسةابتدئيةةالغيماللعلت
احملتوى حيث اإلبتدئية اردامليفعربيةلاغةتعليماللية.يتمللغةالعربيةأغاضتعليمامهوأ

الةحلامبكرة،يفهذهتعلملغةأجنبيةأفضلتبدأمنسنتقديراتإىلأناحمللي.تشريال
هي مديفمدرسة، وقت يف ابتدائية املناهرسة رمسية. الدراسيةمبكر أساج س،على

ااملوو حملضوعات احملليهي موضوتوى معيمسألة عات تعنة يعلهترباليت ألن هباامة م
 48اعيةيفحياهتم.ذمنمنطقةحتددهااحلياةاإلجتمتالمي
 ةأهداف تعليم اللغة العربي .ب

النقطة هذه خالل من ياحالبأراد أن بذث الكر تعليم يف أهداف لغةعض
دافمال.األهيفاهلدفبصورةجمرنعرفتعأنلينالالزمعقبلأنندخالعربية،ولكن

 الالغهي إرييتاايت الوصول هنااد يف العربيةليها اللغة حقل ففي مرحلة. حتددية
رياعنديأخه(،وتنتيرسباملاتلعاعةهلذهاملادةاملرتبطةابخلطةالسنوية)الكاألهدافا

اللالنصوصخميةمناليووسهأهدافدرلىاختيارلعربيةالذييعملعمدرساللغةا
قةقويةابختيارالطريقةألنهلاعاليةمهمةجدامعللتالعمليةاهدافيفواأل49ية.العرب
املعلميفالعمليةالتعليمة.ةاليتيستخدمهاواملاد

50افخاصة.مني،أهدافعامةوأهدقسىلعربيةإلةااللغمتنقسمأهدافتعلي
حممديونسفيماتلي:بيةعندالعرليماللغةتعالعامةيفاألهداف

 ماصحيحا.يفصالةفههرؤيقطالبماالفويعرليفهم (1
 به.ليقرأالقرآنقراءةصحيحةويتدبر (2
 اإلسالمية.ومالدينيةليتعلمالعل (3

                                                           

.11.م(،ص0020عاف،املةاهرة:منشأالق،)ءة بنويةقراد الشعر دخل اللغوي يف نقاملسعدين،مصطفىال48ِِ
.27(،ص.0520فائس،نت:دارال،)بريوتدريسها ربية وطرئقصائص العخمعروف،حممدانيف49
ِ.27(،ص.2005لتوزيع،لنشروالفةالثقا،)القاهرة:دارةعربياللغة ال تعليممصطفىرسالن،50
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4)  مهارة التالميذ ميارس لواكالملاأن  اليفكتابة لإلتصال العربية ابملسلمنيلغة
 51الد.خارجالب

 املتصلةابملتعلقةابصةمدافاخلااألهأما سالملىاإلعرفعتألغراضاإلسالم
دراستالو يف اعمق ودراسة املتصته األغراض اإلسالمية. السلثقافة ابلنواحي ياسيةلة

األ وإدارة والرحالت كالسياحة ومعواإلقتصادية وقاملال يتكاوالت منل بذلك صل
52لعملية.األغراضا

ىلعليماللغةالعربيةيسعىإتالباحثلخصيستطيعأنيتنالبياانمماسبقم
ف:أهداأريعحتقيق

لكرميواحلديثاقدرةاملتعلمعلىفهمالقرآناية،يقصدهبكفايةاللغوال (1
 لنبويوالعلوماإلسالميةوفهممايقرأهيفصالة.ا

ومهارهتاصائصاللغةالعربيةسيطرةاملتعلمعلىخيعينلغوية،اليةالكفا (2
 األربع.

الكف (3 اياإلتصالاية هبا املقصود املة، علستطاعة اتعلم ى ةلغالستخدام
 ورةطالقةوتلقائية.اإلتصالبصالعربيةيف

الث (4 فالكفاية هي مقافية، ثهم من العربية اللغة حتماه علىا وقدرة قافة
 وهنم.وعاداهتموآداهبموفنمهميهباوقحاأصأفكارتعبري

 يةعربال م اللغةلتعلي طريقة .ج
تعل اطرق اليم ولقدللغة متنوعة، حولعربية منهاجرى طويكل كجدال مال

،ومنأهمبطريقةاألخرىملختصنيفأبرزوامزاايطريقةوعيوطريقةبعضاانتصرلكل
باشرةالرتمجةوالطريقةاملعدواقةالقويطرويل،خلهذهالطرقأريعكماذكرهاحممدعليا

                                                           
51  Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Al-quran), (Jakarta: Hidakarya 

Agung, ), H. 22. 

611ِص.،(2006دارالفكر،هرة:،)القايقلغري الناطقني هبا النظرية والتطبالعربية  ليم اللغةتعأمحدهريدي،كوروإميانأمحدمدعلي52ِ
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اموجزاثفيمايليوصفوسيعطيالباحةتقائياإلن53يقةيةوالطرمعيةالشفووالطريقةالس
 .يقةلكلطر

 والرتمجة.قةالقواعديرط (أ
ال ابلطريقة أيضا مسيت الطريقة الطريهذه أو هذهقدمية وهتدف التقليدية. قة

وذلكعنطريقةمناملنصوصاألجنبيةعىنخراجاملتاسعلىبلالطريقةإىلتدريبالطا
حجرةيفنتستخدملمهاملتكاألجنبيةاليتتعواللغةية.القومىللغتهةالنصوصإترمج
أياستخدراالد عداسة اليتكانتتامفيما النمطية عةتعلقمبوضوعقطبعضاألسئلة

54القراءةاليتكانتتقدمالطلبة.
 شرة.ابالطريقةامل (ب

املقريالطرتظه طريقةة على ردا والرتمجة.باشرة القواعد هذه الطريقةمسيت
ابلطر فيهاملباشريقة التعلم ألن ابلرة يتم املباا اشربط بني مالكلة األجنبية والعباراتت

للغةالقوميةمنجانباملدرسأوبدوناستخدامااألشياءواألحداثاليتتدلعليهاو
55ةيسبقالقراءة.طريقلاهذهيفيثواحلدمنجانبالطلبة.

 ية.ريقةالسمعيةالشفوالط (ج
الطجاءته فعريقةردذه املبلللطريا والطريقة التقليدية ،وهلاشرةقة قةالطريذه

امب لغوية وكادئ طبقت حليت اللغة هي الطريقة ظهور وراء كتابانت وليست ةديث
يقولهاملتكلمونيماهللغةاولغةعنالواللغةجموعةمنالعادات،وعلماللغةوالتعلم

56.باينةتلفةومتواللغاتخمالمايفكرونفيههبا
 ية.اإلنتقائطريقةلا (د

الميذهفلهاحلقيفليتتالئمتعالطريقةابااتيفدرسحرةأناملترىهذهالطريق
اهنقهأنيتخريمناألسبابالتالية:لكلطريقةحماس،كماكانمنحاستخدامطريقة

                                                           
.02(،ص.9821ةاملعارف،زارالسعودية:ويةكةالعرب،)اململالعربية ةللغدريس اأساليب تيل،علياخلوحممد53
.70.ص،لألجانباللغة العربية  ع يف تعليماملرجف،عبدالرؤوحممدىعلييونسوفتح54
.72.،ص.فس املرجعن55
.79.،ص.نفس املرجع 56
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كامليمتتئقالتعللقصوروطراةمثاليةختلومنااللغةوالتوجدطريقعليمتتفيديفيتال
ب وفيما والتتعرض، طينها هناك تناليس اسبريقة والتالميذداألهمجيع واملدرسنيف

57ثالسابقة.علىالطرقالثالوالربامج.وأتيتهذهالطريقةردا
يف أن الباحث يستنتج ذلك على العرالتعليمعالقة كبلغة اللغاتية إحدى

استخاألجنبية املعلم ميكن عديدة واطرقا الختارهدامها تناسا الدراسيت ابملواد يةب
املنشوواألهدا عملدةف يف وتلكالية تعليم، هلا أنالطرق بد ال اليت وعيوب مزااي

 .ااملعلميالحظه
 

                                                           

المي،إلسالوقفاسةسؤونمكان:م)بد،اطقني هباالنية لغري علمي اللغة العربة ملتدريبيس الدورات الدرو رون،انوآخوزلفايمهبدالرمحنبنإبراع57ِ

ِ.29-30.ه(،ص1425
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 الثالث لفصال
 ثمنهجية البح

يةبياانتواملستخدمةعندمجعألةعمةاملستاعلعايةجيتهواإلسرتمنهجالبحث
تخدمهفمنهجالذييس58املشكلة.ةبلىإجاولعتستخدمهاحلصلوحتليلبياانتاليت

فيماتلي.انتستعرضهاالبيناااحثهالب

    هومنهج البحث مدخل .أ
البحث املدخلالذيفهذا املدخلالكيفي.لميستعي، هو البحثالكيفيه

املثالمن،نيعينةالبحثظواهرعنماحيدثبمفهنهيهدفمالذي حثبليعينا
ذلك نظ: ، سلوكية دوافرية ذليع، وغري أعمالية ، كعلىة وجه يقةالطروعلىعام

الت واللغالوصفية إبستخداعربية وكذلك علمية حالة عند العوية، املنهجية 59لمية.م
ا هذا ألن الكيفي ابملدخل الباحث مليستخدم بعملبمناسدخل ة هذية اليتا البحث

مبدةمعينة.ةالعميقحظةلبياانتواملالحلضورإىلميدانالبحثجلمعاهاوجبت
هذا بعد، بنأما البحث وع الدراسةااحلدراسة لة. هي  ,an intensiveاحلالة

holistic description, and analysis of a single instance, phenomenon, or social 

 60.tuni  

ميدانخاص.وأحدوثوالكبريعنشيءجلهداهيالبحثالعميقولةااحللدراسةا
يعينعملستاملنهجملاماأ.البحثعنعينةرتحلفظصحيحوعدمتغيريخيةلاحلااسةرد

الظواهرعلىوجهحقيقعنالبياانتأواملنهجالوصفي،هوالبحثالذيسيوصف
61نة.عيملايةرظواليقصدهبالتأكيدالن

                                                           
58  Sudikin Mundir, Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam 

Dunia Penenelitian, (Surabaya: Insane Cendekia, 2005), H. 6 
59  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 

H. 6 
60  Burhan Bunguin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 

2005). H. 20 
61  Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), H. 234 
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 ثلبحا ورضح .ب
الكيف البحث وأيعند أدوات من أحد هو الباحث بعملي قام من مجضا عية

الباحثيكوننيأنحضوربستذهالفقرةزما.يفهانت،حضورالباحثيكونالايالب
لبيانهلحضورالباحثيعرفأوكوكيل.كذلكاملالحظاإلضايفالكامل،املالحظ

 62تهأمال.وظيف
يف تعينباحثلناويكبحثلاهذا األساسية قائمومالحظكاملاألداة كونه

البياأيضا ااقيكونانت.منجيمع الباحثيعملعملية السنلبحثيفجئما، ةامعة
ابملإلا سالمية عن موجدإيدان اليت العربية اللغة تعليم هدارة يف إجراهتا اجلامعة.ة ذه

واثئقيةحظة،املقابلة،الاملالليةملعانتايالبعالباحثيقوممبالحظكاملويقومجبم
عندةغةالعربيوميمنإدارةالتعليماللقتذ،التنفي،التنظيم،العنكيفكانتالتخطيط

حاجلهذه أما الباحثامعة. البضور بعملية حثيفهذهيعرفابلباحثالذييقوم
معةيعينجامعةالسنةاإلسالميةابمليدان.اجلا

  ثحلبا ناميد .ج
ناملهم،طولوقت،وعينةالبحث،ومتتعلقببيانعنمكانبحثلادانمي
 63البحث.ت،وعينةحجةإختيارمكان،طولوقثسيبنيلباحكذلكا

مكانالبحثموقعالذيقامبهالباحثبعمليةالبحث.أماهويدانالبحثم
الميةعنواهنااإلسةالسنةعجامة.يلاعيفجامعةالسنةاإلسالميةابمليدانسومطرامشيق

وجموراوايفجزيرةجنةتطيقمنابجنونسارييفتنجوجموراوايفقرية–ميدانبشارع
(الطلبة1السنةاإلسالميةهي:ألنجامعةهذاامليدانحثااخرتالبامشالية.سومطر

الهل الكفاءة لغم جيد الدراجة على وية عندم2جدأ، متميز الطلبة مشرتيا( قةباسك
ئةأونبيةليستقريبةم(هذهاجلامع3قرآنوغريذلك،خفظالقرآن،فهمالبة،اطخ
معة(هذهاجلا4األكادمية،ليةسخاللعمطلبةمتحمالتعليميولكنمعذلكالوج

                                                           
62  Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi, dan Makalah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2015), H. 35 
63  Tim Penyusun, Pedoman Penulisan…, H. 35 
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(5كلفوندفعاألمواليعينجماننيعالطالباليأسستأبموالالوقفمعينذلكمج
يةإالطلبالعلمفقط.لبةالذياليطلبعملالطنامسكأوعهداملاهذهاجلامعةهل

ذل بعد بطول يتعلق ك، لعمليةوقت خالل من البحث جيري ماريسالبحث شهر
.2020–2019سيةالدرابلسنةا

أمامصادرمنهذاالبحثكمايلي.
 (1. 3)وال اجلد

  البحث درمصا
 بيان اسم رقم
)مادةالكتابة(يدانجامعةالسنةاإلسالميةابملمدرستامإندىرس1

جامعةالسنةومدرسربيةاللغةالععليمسمتقرئسسيالماترييادي2
يداناإلسالميةابمل

ادةالكالم()ميدانجامعةالسنةاإلسالميةابملمدرسحسانإحممد3
)مادةاإلستماع(يدانجامعةالسنةاإلسالميةابملمدرسحاملكيصالعلي4

 

  هادر مصاو  البياانتد. 
ينيباجملدهوقصوماتمباشرةدونوسطاء.امليتمتكنأنتوفرمعلولادرصاامل

ربيةماللغةالعسكليةتعليئنرمحظةوهيواملاللةااملعلوماتمنخاللاملقابالذينقدمو
عةالسنةاإلسالميةميدان.يلاملنهجيفجامغةالعربية،وك،معلمالل

سيةهيالبياانتاألولالبياانتالرئياومهنينوعباحثهالملوالبياانتاليتاستع
ةامعجنهجيفكيلاملوبية،معلماللغةالعربية،ليماللغةالعرتعليةئسكمنراملأخود

اإلس ميدانالسنة تعليالمية أدارة العربيةحول اللغة البياانم والثاين هي. اإلضافية ت
:كشفاحلضورربيةيفاجلامعةوهيعالةلغليمابتعلتعلقةالبياانتاملأخوذمنالواثئقامل
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 قسم التعليالطالب الاللغةم خطة ، اللغةعربية التعليم لعملية بعضلعربية،اتدريس
ررالدراسي.املستخدم،واملقريراملنهجستخدمة،تقملباكتال

جمتمعدجمتمعالبحثألنهيفعدملصحيحةفيطلبعلىوجوحلصولعلىالبياانتا
ممعلهوبحثاالت.أنجمتمعالبحثيفهذعوبةيفإدارةالبياانصدجيفوحثسالب

منالييجوزوعددهمألنانميةميداللسنةاإلسيفجامعةاكيلاملنهجو،ةاللغةالعربي
عينةالبحث.لكيفهذاالبحثيستخدميارالعينة.طريقةاخت100

  أسلوب مجع البياانت .ه
البياانتهي:عجلماحثبالمهادخاستاألدواتاليت

 حظةاملال .1
ئنقيدالبحثمنخاللاتركزعلىكاأبهنسرنتفكنأاملالحظةيفالبحثمي

مجععاسلوبمنانواعاملالحظةهونو64.لىالبياانتعولحصواسللمجيعاحلةمشارك
كيةشرتاواال،عايلفالوهناكأنواعاملالحظةاإلشرتاكيةغرينوعي.البياانتيفالبحثال

ا مثايلعالف الباحثهذ65.لكاملةاالشرتاكية للحصولعلىالملابحثالبايقوم حظة
ةالسنةاإلسالمييةيفجامعةاللغةالعربليموميتعتقذ،،تنفيختطيطالبياانتاليتتتعلق

طةباحثمبالحظةاألحداثوالظواهراليتتتعلقأبنشاملالحظةيقومالميدان.يفهذه
ميفعمليةالتعليموالتعللمومشاركةالتالميذعالتويمللتعةايلعم


 ابلةقامل .2

جلوابلواسؤايقةالبطرث،لبحألغراضااحلصولاملعلوماتاملقابلةهيعملية
يالتوجهيةاملقابلةوناستخداماملبادلذينقابلهم،يدينأواألشحاصاقابلواخلرببنيم

66ة.يعجتماوبنياخلربينيفاحلياةاإل

                                                           
64  Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kenca Prenda Media Group, 2010), H. 266-267. 
65 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT CV. Alfabeta, 2005), H. 64-66 
66  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijkan public dan ilmu sosial, 

(Jakarta: 2007), H. 108 



33 

 

 

هلقابم احلوارية أشكال من للشكل مقابلة يف أجراه علىحصولالذي
ملستخدمةيفلةاقاباملخاص.ورضلغاهواحلوارهب.والذييراداتمنمقابلتهملوممع

ةأيأناملخربيعرفأنهدمالباحثاملفتوحميقةيعين)أ(قهياملقابلةالعهذاالبحث
تينةابلبحثعميقةئلةاليتهلاعالقةمساألاحثالبقدم(ا،)بيفصدداملقابلةوغرضه

حي عحىت بصل ياانلى املت )ج( البالكشفية أن أي اإلنشائية املسألةثاحقابلة قرر
67فسه.لالطروحبنلسؤاوا

معلمنياللغةغةالعربية،رئسكليةتعليمالللباحثمبقابلةالبحثيقوماهذايف
الميةميدان.ساإلسنةةالجامعهجيفكيلاملن،والعربية

 قالواثئ
الواثئقيةوهيطلبحلقائقهيالطرواماتعلوعاملومنالطرقاهلامةيفمج يقة

احلقائاملواملع اجلنالقمتأو أو اجملالتأوجدولااردفتار العمالأوغريها.ئدأو
ذههيفدةجواملوانتمنخاللالتحقيقيفالواثئقلوبجلمعالبياوالواثئقهيأس68

تساسلدراا أن املتوقع ومن اليتة املعلومات مجع يف عد حدقيقهي ة سوفقا لذلك
نتائجالبحوث.إلصحة

الباحث والرمسيئقواثالجيمع منغرية وطلبالاجلالرمسية ئقباحثالواثامعة.
،بلطالوهي:كشفاحلضوراإدارةتعليماللغةالعربيةالبياانتاليتتتعلقأبنشطةعن
اللغةدريسالتططيخت التعليم بعضالكتبامللعملية ، ،ستخجالعربية املهجريرتقمة

ختطيطتعنعلىالبياانصولمحلااحلاليقدذه.م،واألخرياملقررالذراسياملستخد
اللغةالعربية.تعليم،تنفيذ،تقومي

 ئق الواث .3
وهيطلبةئقيالواثقةلطريقهياومنالطرقاهلامةيفمجعاملعلوماتواحلقائ

69غريها.الأواالعمجدولاالتأوأواجملئداراجلقمنالدفتارأوواحلقائاملعلوماتأ

                                                           
67  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT CV. Alfabeta, 2005), H. 62-81 
68  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), H. 155  
69 Ibid, H. 155 
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اطريق ة سيلواثئق طريقة ستعمهي الباحث البياانلها املذاكراجلمع طريق عن تت
لفظالواثءقةمشتقةمنسيمي"أناسبذلكبرأيسوهارالثائقاألخرى.وينوالكتبو

أ (dokumen) وثق"" املكتوبة. األشياء الطريقةي هذه استعمال يروعند ، الباحثاقب
ا مويفتش املكتوبة واألشياء  الكتب والنظالجملثل والوثيقة وت املشام اورةمذكرات
70األعمالوغريها".وجدول

واثئقعنالمنالباحثغريهمناجلامعةوطلباثئقالرمسيةومعالباحثالوجي
اللغشأبنتتعلقاليتبياانتال تعليم إدارة احلضوةطة كشف : وهي العربية ، طختطير

ررالدرسي.املقاملستعمل،وكذلكنهج،تقريراملضالكتباملستخدمةيس،بعالتدر
اللغةفيذ،تقوميتعليمطيط،تنظيم،تنبياانتعنختحلصولعلىالبهقومهذااحلالي

 العربية.
 تالبياانحتليل أسلوب .ز
انسومك الب1988)نتييوا حتليل أن يا( جيري انت املشمنذ كلةختطط

ووتصر إجراحيها، إىلمن امليدان يف ءات عملية اكتاآخر يف لكن البحث. لبحثبة
 71ثومجعالبياانت.حنيجتريعمليةالبحصصالتحليلالكيفي،خت

:72ربمنيهويلسشكلمتيفهذاالبحثعلىثالثةإجراءايسمىلالبياانجيريحتلي
- وهو البياانت، اأبوصف خيتار البياانلباحن املث واملناست منبة ألنفيدة غريها

فيمابينهما.خيتلط
دهايفليتجيباامرتتلتكونتنظيماباحثالبيااننينظيمالهيأبتنظيمالبياانت،و–

وجيازوصفها.ميدانالبحث
للغةاإدارةتعليمبحثبعرضلمناصولةجاحملالنتائاستنتاجوهوأبنأيخذالباحث–

 ة.يفاجلامعبيةالعر

                                                           
70  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), H. 147. 
71  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabet, 2008), H. 336 
72  Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), H. 129 
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يلالباحثعلىتسهطواتالبحثلثيعينوجودخعمليةالبحعندزممنال
ستخدمةطريقةأوخطواتاملالكتابةغريواصحة.ذأبنمسريةبحثوعدمشاةالكتاب

البحثهولتحليلالكيفيمنوذجالتحليلا التفاعلية.نبرهازوهويلللمالكيفييفهذا
وقتواحدومستمر،بحثيفنتهيالىتيتحمجعالبياانوالحثهي:أبخطواتال

يق أن اثنيا اوم والتفسري ابإلشارلبياالتأويل املرجانت إىل ة املتعلقة النظرية واملتصلةع
(2انت(ختفيضالبيا1تكونخطواتالبحثمايليكذلك:حث،مثتمبشاكلالب

73أخذاإلستنتاج.(3تلبيااناعرض


















                                                           
73   M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar 

Ruzz Media), H. 306 
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 البياانتعرض-3

 

 نتاجاست-4

 

 لبياانتاختفيض/تصنيف-2

 

 اانتيالبمجع -1

:ورةالتاليةوهوبرمانيشرييفهذهالصيلسدمتعنياانحتليللبوذجمن

  

 

 

 برمانميلس وهو ليل البياانت ية حت( تقن2. 3) رةصو ال
 مجع البياانت  -1

وقدم.رقامناألانتاليتتظهرابلكلماتوليسسلسلةتعتربالبيامجعالبياانت
،والواثئق(وعادةمنلةقاباملظة،)املالحلطرقنوعةمنامتعالبياانتيفجمموعةمتمج
اجلاهزعملي غري أة كة خالل من تستخدم وتابةن تسجيل البحأو الكيفيحتقيق. ث

،والبياانتمتيلإىلتبدواتفهة.مجعالباحثالكثريةواملعقدةمجلةالبياانتسيكتسب
الهتيفلبياانا مبحثذا ونالبياانتاملالحظة ، وااملقابلة ، متيتالاانتالبيلواثئق.

 74بتخفيضالبياانت.قومسة،مثأنيمجعهاوطبيعةغريمتجان
   Data Reduction))ياانت لبا تصنيف /يضختف -2

إخ عملية من البياانت ختفيض تبسييعرف على اإلهتمام تركيز مع جتريديةتيار ، ط
اوحت اخلانلبياويل ت اامت سجالت عن انبثقت ممكليت من توبة هذوقع االبحث.
خنفاال جيراض أنشطة جرت عندما مستمرا عندماي ختفيضجرالبحث. عملية ت
الباانتالبي مجع كانيف ، الياانت مرحلة هناك صناعت : هي ،تخفيض التلخيص ة

 75رة.كاملذنشاءوإم،األقسايز،معاجلةاملوضوع،بناءاجملموعات،إنشاءالرتم
                                                           

74  Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005), H. 92 
75   M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur,… H. 307 
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  Display Data))عرض البياانت  -3
البياانع هرض عبت اهليعنارةي املعلومات من تعطيجمموعة أن كلية

الناح استخالص العتائجتماالت عرضواختاذ بنظر والبامل ماالبياانت سيفهم حث
76العرض.امبهاستناداعلىاملفهومحصلالباحثعلىذلكثومايستلزمالقيحيد
 نتاجاإلستذ أخ -4

الع سيبحثملأنالباحثيفهذه ،معىنية أمناط،تيبلرتيلاتسجاملواد ،
األشكا الشرح، ، واملقاسبكلاملمكنة ، السببية ة أثناءالستنتاجاتعملتدقيقالة.

تجيبأنيكونقابلةللتحقيق.املعىنمنالبياانيقةبسيطةوظهرالبحثبطر
  تاانبيالادر مصصحة  عن التحقق .ح
لتأ اصكيد هذا يف البياانت يستخلحة ابحث. أسلودم اللباحث ث.تثليب

خمالت تقنيات بني جيمع هو مجعثليث من البيالتلفة ومصادر املوجودة.اانتبياانت
تأكيدأومقارنةإىلإىلالتابستخدامشيءأخرحلاجةأسلوبالتقنيشلصحةالبياان77

يفوالتثليث،يثيفمصادرالبياانتلالتثوهييثلتثلنياتاتلكالبياانت.أنواعمنتق
78ية.ليثاحملققوالتثليثالنظرلتثوااانتالبيطريقةمجع

إىلنالبيأنتكواانتالبيكيدصحةاحثإىلأتالبحيتاج اانتتؤمنصدقها
البحثذلكالباحثلأخرينحاصلالبحث.وك لحصولعلىصحةالبياانتيفهذا

ا:نيمنهعلىجتربي
.اانتةصحةالبيعرفمونظامملزحظة،يعملمالحظةجيالامل.عميق1
سيتعملمنشيءاخرذيالبياانتالثهواألسلوبلتأكيدصحةلتثلي.ا2

79.فةالبياانتملعر

                                                           
76  Ibid, H. 308 

33رجع،ص.املنفس 77
231،ص.oAndi Prastowالسابق،املرجع  78

79  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rosda Karya,2003 ), H. 330 
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ية،معلماللغةالعربية،رئسكليةتعليماللغةالعربقابلةمقارنةالبياانتمنم–
عنعليمعمليةالتمبالحظةالباحثيفاندةميسالميإلنةاعةالسوكيلاملنهجيفجام

.عربيةاللغةمالتعليإدارة
البياان– مقارنة مقابلة من كرئت اللغةس تعليم العلية جامعة السنةربية

إدارةتعليمعنهجربية،وكيلاملن،معلماللغةالعمنمقابلةياانتابلبميةميداناإلسال
.بيةاللغةالعر

 كةشاراملديدمت .1
جدمت مهم املشاركة عاديد اللحصول الى لصحيملعلومات اوهذحة، ملشاركةه

 ةالعربية.تعليماللغقوميطوتنظيموتنفيذوتخطياملتعلقةبتمطلوبةيفالعملية
 التثليثي .2

دامعاملأوشيءخارجستخرقلفحصصدقصحةالبياانتابدالطهوأح
ا لفحص نفسها أولبياانالبياانت لموازلت الولة، هذه الباحث عندمطاستخدم اريقة

ولواثئقواملقابلةأالواثئقأوبنيتاجملموعةمناملالحظةوااانلبينيااتبداإلختالفوج
 واملقابلة.املالحظةبني

 .عمقاملالحظة .3
صحةابملشكالتاليتيريدحلهاوملعرفةلكشفاخلصائصيفالظروفاملالئمة

العميقةوالدقيقة.حظةاملالىلجةإيفحاالبياانت
 .حاباألصاقسةمعنم .4

 أالبايستخد وإلصطريضاحث ملناقشة املصاحبة يقة يلزم ما إذاإصالالح حه
األخطا وهبوجد املناقشء فيهذه سيكشف ة املعلومات عن والضابطا ة.الصحيحة
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 الفصل الرابع

 ض البياانت وحتليلهار ع

 ةسار لديدان احملة عن م املبحث األول :

اإلس  السنة الالجامعة بقوة املعروفة اجلامعات إحدى مية يفخابيةالعرلغة صة
يليسردانجيفميدانومدينةدةامعةتقعبنيمديناجلالية.هذهمشةرمدينةميدانشومط

تنجونجشا رع قسموراوا. العربية اللغة تعليم اإلسالمم السنة جامعة ليسيف قسمية
هلوالسنةالعاىلعهدعةماتسمىمب.كانهذهاجلاميرياسمأقبلتغنشقدبليداجد
ماقس ان قسم الدعوةللغة وقسم يفيعينالعربية اجلصأ2002سنة هذه امعةبحت
يةسالميةجبامعةالسنةاإلسالمتاإلراساكانتكليةالد.2012نةامعةيفسيتجبمس

 ذيقاميفسالميالإلاعالماإلاالتصالميدانمتلكقسمنيوهيقسم 2012سنة
ىتاآلنبيفالقسمحيعالطالعددمجامأو.2012سنةعليماللغةالعربيةيفوقسمت

اب320 فصيلتطالبا للمس80ل طالبا ل80وةانيالثتوى طالبا 80وةالرابعلمستوى
للمستوى القسم80.ةنالثاموىللمستطالبا80وةالسادسطالبا كانالطالبيفهذا

خلديه اإلالتعلفياتم الثانوية املدرسة يف متخرج منهم املختلفة، ميالسليمية ومنهمة
يف امتخرج الثانوية اللوطنيةاملدرسة ةعامأو اجلزائ. من إجاءوا يف املتنوعة ندونيسيا.ر

ئبرئيسالقسميفاناريةواليوجدعالعمليةاإلديقائدابنفسهيفمجرئيسالقسميكون
ىلإظرعاليةبنبيةجبامعةالسنةاإلسالميةميدانجودةالعراللغةعليممتهذاالقسم.لقس

اوين.سندوليةندوةالويلمثلالالدنلتعاوالبابوالطكفاءةاملدرسنيرلرتقيةتطوي

منرال القسمهيسالة مناخلداإعهذا متمّيزة يفجمالرجنيدكفاءاتعلمّية
،والعملاملستمرعلىتطويرتعليماللغةلميّالعثلبحتعليماللغةالعربية،واإلسهاميفا

                                                           
صباحا عاشرةيفالساعةالم2019يلأبر15جري،اتمعرئيسالقسمقابلةامل 80
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للناط اجملتمعوسواإلسهامريها،بغقنيالعربية ووقالعمليفخدمة الرؤيةمنمأ. هذاا
81ة.هابتقنياتمتطورهاللناطقنيبغريةالعربيةوتعليمتعلماللغالرايدةيفمهيالقس

لإقامةندوةاللغةالعربيةةمثاللغاليرقىاألنشطةيفجم  غةالعربيةسمتعليماللق
بيةرعئةالبيامةإلقعربيةنفسههبدفاللغةالتعليممقسيملتكلممنمدسيفكلشهراب

 الطالب أوساط امللرتقويف جودة ية يف وأقامالتعليمدرسني العربيةسمق. اللغة تعليم
ربيةبنييديكبدنةكتابالعللجميعمنجلعربيةلالتعاوناب سعوديننيممدرسعوة

التعل عملية يف التدريبات إلعطاء إىلالعربية امدرسيعمجيم تعليم لكي العربية لللغة
سنة.ال

يفثعاملدرسنيلبحوميمعمجيعربيةالتقغةالرأقامقسمتعليماللهشيفكل
دةاملاعلمكاملدرسالذييكنمناسبةوميكنهناليماليتملتعمليةالتعليم،مثلمادةالتع

التقوليتالتناسبابملقررالدا رئيسالت.وقالاجملشرنميراسي.وحبثأيضايفهذا
طالطالبمثليةيفأوسابيئةالعربيةالاألنشطةاللغويةلتنمممقدقاالقسهذاالقسمأن

عنيراتبنيالطالبكذلكأسبوظملناوتدريبااخلطابأسبوعنيابللغةالعربيةيبدرت
ئةالبييةقلرتهذهاألنشطةهذاالقسم.ترجىاألنشطةاللغويةاملوجودةيفمنذلكوغري
ألنالعربي ملساكثريمناة ونالطالبيفوزكرتشاحنيبقة اخلطامسيفخاصة بابقة
82ة.بيظراتابللغةالعرواملنا

عهدجينييفمهذاالقسممناخلرنابلتدريسيفالذينيقوموكثريمناملدرسني
أالع للوم اجلامعيفيو خمتلف يف اخلرجيني من يوجد بعضهم وكذلك جاكرات يفاتا

يررييفتطودوركبدرسنيهلمتورة.للمكدلتريأوااجساملنمحلواالشهادةيسياالذيإندون
مالتعليمية.ميفأنشطتههتمييةالطالبومراقبأكاد



                                                           
سالميةميداناللغةجبامعةالسنةاألةيفقسمتعليمالعربياللغةمالواثئق،منهجتعلي 81
عةالعاشرةصباحا ميفالسا2019أبريل15لةمعرئيسالقسم،املقاب 82
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 عرض البياانت وحتليلها : الثاين املبحث

الواثئقللحصولعلىالبياانتاليتوابلةاملقاثاستعملالباح ملالحظةودراسة
ادابإلتتعلق الللتعليارة تعليم قسم يف مية جبالعغة امربية ميعة اإلسالمية دان.السنة

ريسطةالتدناسبخبناقشتهافيماتحتليلهاومايعينالبياانتمثحثيفهذيعرضالباس
وتق وتنفيذ العربية اللغة تعليم ومي قسم تعليف اإلسالميةيم السنة جبامعة العربية اللغة

ميدان.

معة السنة جباية العرب لغةال مة يف قسم تعليللغة العربيم اتعليارة ختطيط إد .أ
 ن. ة ميدااإلسالمي

حنيبدي ة قسم اللغةفتح اعلاتعليم جبامعة حىتلسنربية اإلسالمية قداة آلن
عةواملرحلةالسادسةواملرحلةالثامنة.رابالاملرحلةالثانيةوكانتأربعةمراحلوهيمرحلة

للم الدورس اينالثرحلةوأما هي القسم هذا الكال:يف االستمفقه، لتاريخاع،ام،
الاإلسالمي الرتاككتاب، األخالق ب،ة، واحلاسوالقراءة، الكم، أو الدروس.فوتريب
تعليماللغةة،إعدادربيالعاللغةطريقةتعليم،سريتفال:لقسمهيالرابعةيفهذااللمرحلة

احلديث العربية، تصميم األخالق، علماللغةميتعل، احلديث، علم التوحيد، العربية،
اإلجنلز،نفسيال اللغة فقه، الية، السرية،احلديث األدب، النحو، اللغرتبوي، ةو

للمر.اجملمتمعية االدروس لسادسحلة هي القسم هذا تقالب:يف التوميالغة، لغةعليم
اعدفقه،قولالد،أصويحولتختريجاحلديث،إدارةالفصل،األصوات،عربية،الفرائض،اال

الفق األخالقابحث،المنهجهية، علم لتفسري، املعمهنيو المة فقه،، حلديث،
83.اخلطّوبةالبحث،يقةكتاطرالرتمجة،اإلحصائية،طريقة

منقبلالقسمهذاستعمليفململنهجاملاوجدالباحثاملعلوماتاليتتتعلقابو
ىلرئيسإقدمالباحثاملعلوماتفمنهذهثباحمليكنواضحاعندالقسم،رئيسال

                                                           
لدروس.دراسةالواثئق،جدوالا  83
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السألاملدرالقسم نيفألسني ااهذا رئيسالذيله هو السملقملعلوماتالكاملة
84:ترايديسالميستاذاألغريه،وقال

ايلعمنهجمعهدالوKKNIإىلاملنهجاملستعمليفهذاالقسميتوجة"
الذييتعلقاملنهجيفرحننكمدرسورئيسالقسميبحثهويفكلالش
يمة"ابملوادالتعل

شلكةاليتتتعلقابملنهجونيماوجدمنامليبدأويبكرئيساجللسمسالقسرئي
ج،املنهجصنعاملدرسوناملقررالدراسيلتحقيقاملنهغةالعربية.ومنحتصيلتدريسالل

ابلةثمبقالباحماق.تهيفتنفيذعمليةالتعليمدريسملساعداملدرسبصناعةخطةالتمفقا
ال اللغةرئيس تعليم اببلعراقسم اية ختطيط عن أوجبألسئلة قد القسملتعليم. رئيس

تعليميفهذاالقسمهيختطيطالةالتدريس.يفكتابةخطصناعةأوجلميعاملدرسيف
بإعدادالتدريسقبلعمليةالتعليميةلعامالدراسيوأنيكتايةلكلوضعاخلطةالدراس

85:بيةعرلااللعةكرئيسقسمتعليمسالميترايديذتالأساقامك

التدرملدرسانيكتبسالةأوالقررأب"أاناكتبالر ينمثيقدميسخطة
"دريسيصنعونخطةالتدرسونةومجيعاملسالهذهالر

عملية يف املالحظة يلالتعبعد م املقابلة الباحث املدرسنيقام بعض مع مجيع،
وكذلكيكيدخطةالتدريسأتخذمنكتابالعربيةبنيطةألنخلاااملدرسقدصنعو

 كدالفيه املادةئل تنفيذ التدعيف ند قال كما ملرس الكمدرس ادة األالم حممدستاذ
86:حسانإ

طعالنقامجيتاكتبسراسيةلألناخلطةالد"قدصنعتاخلطةالدراسية
مادةيذءلتنفيشلككتابالتعليميعينالعربيةبنييديكقدوضعألن

                                                           
هرا واحدةظلساعةميفا1920بريلأ18م،قابلةمعرئيسالقسامل 84
ظهرا واحدةالساعةميف1920بريلأ18املقابلةمعرئيسالقسم، 85
عشرصباحا الإحدىميفالساعة1920بريلأ18،مدرسمهارةالكالماملقابلةمعر 86
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الكتابلهكتاابن،الكتاب.هذ وملعخاصابكتمنالواحدا واحدلم
نعجيبوممكتاباملعليلهقراءةواملعلمبقألذلكاملدرسالبآخرلط

 يستحق ال الكتاب هذا من ابللكل يتكلم أن العيستطيع يكونبيةرغة
لك"وغريذسدردرككفاءةامليلكنالزمعليهأنمعلماللغةالعربية

عليمانحيةختطيطالتقسممنالذاهعربيةيفلةتعليماللغةاأىالباحثأنإدارر
لقابدايةنشأةهذاالقسمكمامنذتغريليممليطالتعألنختطفهذاجيدجمناسبابملنه

سلسلةعليمبقىهلماملدرسيستخدمونهمنكتابالتهجمنوطيطخرئيسالقسمأنالت
ضروريلكلرمالتعليمأيةخطيطقبلعملسمالتيديك.رالعربيةبني-عربيةلاغةتعليمالل

قبلاملدر التعليمالبعسني. التعليطاملددأنخيطملية رسالذيسيقومه رقطالموما
دريسالة.ولتصميمخطةالعالمفتعلياليتسيستخدمهايفالفصلحىتتكونعمليةال

فتصميمهوعمليةختطيطمنهجيةتسبقيس.تدرلايمةتصمكيفيمعرفةدمناملدرسب
تنفال تصميم ادريتاليذ. هو اللعس لم يبحث التدرذي طرائق يف سينهاوحتيس مثومن

لتح وذلك ديدتطبيقها واملهاراأفضل املعارف يف املطلوب التغري لتحديد تطريقة
سهوالتدريمصميةمعينةمناملتعلمني.وتعريفمنبرانسأنتعنيوجملموععموضومل

امل اإلمكاانت ملواجهة خمططة للمتعلتععملية ددة ام احملوتفاعالت مني وىتلعديدة
87ددةمنالوقت.رتةحمسياقاتالتعليميةلفتعلموالعلمواملوالوسائلوامل

تفصيالمناملنهجالدراسي.خطةووالثرمشخطةالتعليمهياألوسعويكونأك
تت القسم الذييشملعلىممنهويةكونالتدريسيفهذا املادة وتصوير رعيااملادة

الك تفاوافاءة التعليلتقومي مادة صيل على تشتمل اليت م األساسيةاملادةموضوعات
التع وطوعملية ليم الكتاب أو واملصادر التعليم ووسائل التعليم مسخداملتريقة لذلك.

خطةالتعليمهيخطةاملدرساملفصلواحملدد.

                                                           
19ه(،ص.1324خلارجي،:دارالرايض،)اتصميم التدريسعبداحلافظحممدسالمة، 87
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ااملوجوتوعااملوض املوضوعات هنال التدريسة اخلطة يف مثلملتدة نوعة،
ملامل الكتاوضوعات املادة املوبة، يعني ال لاملبلضوعاتدرس بقي إستخدامدرس ه

املو املوضوعاضوعات وهذه يديك بني العربية كتاب يف املاملوجودة ملستوىسبةنات
 القسم يف قألاللغوية املن هذه طبق ود ودازيوضوعات قوةالطالب حسب املفردات

88:ماعاإلستوكمدرسكياملصاحلعليالشيخقالالالطالبأواملستوىكم

بيةبنييديككتابالعرالدرسألنيفعدمافتحتاإلستماع،ب"هلمارة
تتكول مادة كل ال كفاءات أربعة من أن يبد ن املهارللقن اتكل

اتاملوجودةيفكتابه"ابملوضوع






















                                                           

ظهرا ةواحدميفالساعة1920بريلأ91،ماعسمهارةاالستمدرةمعاملقابل 88
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89ليمية:تعالملدريسيفالعمليةاادريساليتكتبهةالتمنوذجالشكلخلطيليماايفو

لتدريسلنصفالسنةخطةا
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درسدوناملاسيةيردال،يفاخلطةدفيهعمليةالتخطيطتعليمالبجناحبرانمجال
ناسبة.نظراوالطرقاملوسائلنفيذيفالفصلوخيططالفتالقائمةمناألنشطةاليتسو

امل استنتجإىلنتيجة والواثئق، فكتبوصممراسييقاملنهجالدقتحلنالباحثأقابلة
يدةيةالتعليم.رغمأناخلطةاجلدتهيفعملعحتضريالدرسملساأودريستاملدرسخطةال

حث.كمالسألالباملدرسنيناوكذلكعلىذهقدأكملعلىالورقةالسنةذهيفه
 90وقدكتبالتخطيطالدراسيفقال:ههلالكتابةكمدرسىروستامإندرستاذاأل

"احل هلل امد كتبت كاملةقد كتابة الدراسية وصممتالعلىخلطة ورقة
.أنيديكربيةبنيعالمنكتابقا اتاملوجودةيفكلاللقاءطباملوضوع

ئلقةالتدريسودالاءيعينمناملادةوطريأشيبنابكلىهذاالكتابقدأت
إىل البداية من كذلالتعليم الدرس الهناية إما التقومي، أوك اليومي تقومي

ا"زجدرةممتااديةبلبقدةعقدرطالبليسارتفاعقدرةالوهائيالن

أبيستعملطيطالتدريسحقامخيالناجسرملديعرفأنامنالتعريفاتالسابقة
وجد قبلطكتابالعربيةبنييديكمنما ورشوتدريباملدرسمنقبلبقفيهطبا

بإىلالعربيةبنييديككتاالوسائلواحملتوىنظراةكتابالعربيةبنييديكوكذلكجلن
لتحقعلامل خاصة األهم التديق تصميم ويف املنشودة. داف ينبغي مراعردللمريس ةس

اجلو وهذه والتطبيقية. النظرية واجلوانبجوانب الربط. من بد يتعلال النظري قانب
و خاصة، التعلم عاعلمبنظارايت بشكل التالنفس واجلوانب بتحديدطم. يتعلق بيقي

91ئلالتقنيةوالرباجميات.ساالو

املدردولالدجالباحثمنأىر راسيأنعدد 21القسمحوىلسنييفهذا
ثاينالستوىواديفاملواد.أمااملةمبلثالثعضاملدرسأيخذمادةأومادتنيشخصاوب

تتكونمندسالساوملستوىمواد،16بعتتكونمنمواد،وملستوىالرا9مننتتك
.مواد18

                                                           
حا العاشرةصباميفالساعة1920ريلأب19ةمعمدرسمهارةالكتابة،املقابل 90
02ص.،يمتصممة،سالمدحلافظحمعبدا 91
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ديكوربيةالكتبالعربيةبنييعةالغالتعليماللقسمخدمأمااملوداالتعليميةفيست
الت لو.معليسلسة كن الكتابةمادةابلنسبة هذمهارة اأضاف اللقسا أخر بكتاب م
ب بنييكتفى العربية فقطكتاب التعليم وسلسلة وأكثيديك . املدرر يفّوضون إىلسني

رئيس رئالقسم املدمبعىن ومجيع الكتاب خيتار القسم هبذاخأيريسيس ويدرسون ذون
92الكتابة:ملادةسرمدكإندرارستامستاذاألهذاماقاللكتابا

اصة.خمثبدأالدرسلدراسيةملادةالكتابةةابينتاخلطاللقاءمنذبداية"
الكت إىلملادة تقسم قسمابة الاألقسمني درس من كتابة بنيول عربية
وا ميديك إضايفلثاين كتاب كمدن حنن الطالبأنظرانرس بعض ن

بعضالطالبقدربية،وعاليصعبعليهمكتابةامةسةالعدرينيفاملاملتخر
البد العربية كتابة كذلكعلأتقن تعليم يعطي أن يفيهم اجلدد لطالب

"العربية

البا سأل موكذلك أييت وهو اإلستماع ملادة مدرس العربيةحث العريبن وهو
املكأيض صالح على امسه ا ي، العريستوهو اللغة كتاب يعمل بني لتعليمبية ديك

93اخرتهذاالكتابفقال:ملاذاثباحإلستماع.فسألالا

مليةاملقارنةبنيجربناونقومبعدماالكتابيعينعنهذاخدممباحنننست"ر
الكتاب.ألالكتبا بيعينالعربيةهذاالكتافخرىومعاالقرتاحاتهذا

قدلغريالناطقنيهباةلتعليماللغةالعربيتبالكضلبنييديكيعتربمنأف
ا تفاعلكبرييفبكثريبالكتقاممؤلفهذا إستخداممنمناطقخمتلة

أاناحتاجاطللستماعلذيكتابيكملابلشراالكتاب،وكذلكهذاالهذ
ذاالكتابلتعيماإلستماع"ه

                                                           
العاشرةصباحا ميفالساعة9102بريلأ19،درسمهارةالكتابةممعاملقابلة 92
واحدةظهرا ميفالساعة1920لبريأ18،مدرسمهارةاالستماعاملقابلةمع 93
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علىاملإعتما وادالتعليميةملايصممساحثأبناملدرعلوماتالسابقةفهمالبدا
الكتابوكثريمندرسنييفّوضعضاملبومةطةالتعليميةمثيعينيالكتباملستخديفاخل

هيالومنمدرسالكتابةفالباحثليةاملقابلةعرمنعمالكتاباملعنّي.نّياملدرسيع
الكتاب يفكتحيدد األوىلاملستخدم كتابة األخرىيستخدم عةللاابولكنيفكتابة

همنمرحلةرسفييدديكالعربيةبنييتابكيماللغةالعربيةبألنتعلبيةبنييديكلعرا
اتاللغةالعربيةكثريمناملعلومحىتيزودالطالبعلمالمنمنالشيءالهاألوىليعين

اللغة.لطفليتعلماماعليماللغةالعربيةيبدأمنصفركتمبعىنال

عن التعليمي الكتاب أسصركان واسيا املنهج مكوانت من التعليميا الكتاب
قائقماتواخلعلودهمابخلرباتواملاملرغوبفيهاكماميثقافيةالبانيزودالدراسنيابجلو

ثه.وإذاكاناملعلملهدوريفأحدانقد،واالجتاهالعقليحنوىقدراهتمعلىالاليتتنمى
التلميذليةمستمرةبنيذهالعملهجيعذيالتعليميةفإنالكتابالتعليميهوالالعملية

94.مايريدعليموبنينفسهحىتحيصلمنالت

منشيءمهم،يفعمليةالتعليميةهوهاواختارالكتبالتعلميقبلاستخدام
يفاختيارهنا كطريقة وهي: أن1ها ميكنللمعلم املناهجاألخرى، ناهجيسرتشدمي(

نيسرتشدآبراءاخلرباءسواءرباء،ميكنللمعلمأاخلآراء(2تعليماللغاتالثانيةاألخرى،
للناطقنيبلغاتتعلييفصصنيمتخكان العربية اللغة منانمعلمنيأووكأخرىأم

له ابملكان وثيقة صلة ويق3يدان، املسح، بذل( خصائصكصد حول إجرايدانية
و ينالدارسني ما تعرف لغوي، حمتوى من الت4اسبهم وي( يذقصحليل، د حتليللك

95ابلعربية.فيهالالتصالتاجالطالباملواقفاليتحي



                                                           
7ة(،ص.دونسن،صام:داراالعتنةوناملدي،)ديةبر لع ابنيعليمية لغري الناطقاد الكتب التأسس إعد،عبدهللاالغاىلوعبداحلميدهللاصرعبدان 94
620-205ص.،لقرى،دونالسنة(امكة:جامعةأم)،العربية للناطقني بلغات أخرى تعليم اللغة املرجع يفمة،عيرشديأمحدط 95
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 ة العربية جبامعة السنةللغم ارة تعليم اللغة العربية يف قسم تعليإدا نفيذت .ب
 ن. اإلسالمية ميدا

األنالتنفيذهيعملي املعلشطة اليتيقومهبا أرحجمداخلة الدارسة وخارجة
تدر لطريقة يفتطبيقة التنفيذيف96.ةنيسمعيالدراسة السوعملية اإلسالميةجامعة نة

تميدانملدةس املبداءمننة وإستخدم السبتإىليوماخلامس، الكتاباللغةعلميوم
.يديكبنيالعربية

حظةثهاحيصلعلىانئجالبحثمنمالنتهيالباحثمنعمليةحبأنيبعد
الباحثيفميدانالبحثحولتنفيذتاليتقا العربيةوكذلكاللليمعم الباحثقامغة

فيذتعليمنتاالقسم.كانتعليماللغةالعربيةيفهذنتنفيذيةعاملقابلةمبدرسياللغةالعرب
دايةالتدريس.ماكتبقبلبابلتخطيطمناسبةيفهذاالقسمعربياللغةال

سالميةميداناإلسنةليفقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةاغةالعربيةتنفيذتعليمالل
التعليم.ل،ج(وسائةالتعليمب(طريقبية،ن:أ(أحوالأنشطةتعليماللغةالعريتكونم



 ة تعليم اللغة العربيةنشطأحوال أ .1

هالتعتنفيذ لتحليم يفو املرجوة األغراض وقيق خطةاملنهج يف ابخلصوص
ليمالعربيةمنمنهجالتعغةاللمبيةيفقسمتعليفيذتعليماللغةالعر.وينطلقتنالتدريس

97املستعمل.هذاماقالرئسالقسم:

ولواسبأبغراضاملنهجتنذتعليماللغةالعربيةيفهذاالقسمنفيمليةالت"ع
يديكألننانستعملمئةخذمنكتابالعربيةبنيسيةأتكاناخلطةالدرا

عربية"تعليماللغةالهذاالكتابيفيفمئة

                                                           
22(،ص.م2002،بةفهدتك:مايضر،)الخرىني بلغات اقعربية للناطلريس اللغة ائق تدطراإبراهيمالعصيلي،العزيزبندعب 96
واحدةظهرا ميفالساعة1920بريلأ20،رئيسالقسملةمعملقابا 97
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رئ بني القيسوقد أسم عليهم جيب للمدرس وأن التدريس خطة يضع هذهن
سرياملنهجفهذاايكمإذاكاناملدرسيسريذلكرأىالباحثنهج.فلاملقلتحقياخلطة

وكذلكأكديفعمليةالتعليم.درسيريكمايسرياخلظةاملةوجوداخلطام.وببشكلع
اخلطةف،وكانكلاملادةخمتليفطةادة.واخلعداملدرسيفإلقاءاملاةتسدرسأناخلطامل

طلبة.والحوالالفصلنمتغرياأبقيتكو

يتخال الذي مناسنفطيط القسم هذا يف بذ با اخته. كعملية هو يارفالتخطيط
لة.التعليمفعاليةاعمليةالتعليمحىتتكونعمماملدرسونعندسيقدمهاداليتالطرقاملوا

ستاذاألراسيكماقالررالدربيةيتبعابملقغةالعاللليمعندحتليلمعيارالكفاءةلقسمتع
98قراءة:ملادةالدرسكمفيصل

لايفشكهنطورراسيبشأنعاممثالدحننكمدرسوصلعلينااملقرر"
كذلك"مهاوالوسائل،مثنعينيالطرقسنستخدسيالدرااخلطة

 اخيار واملوضويف التعلياملواد لعملية املعات إستخدم قد اوم، د املوضوعاتأو
لزمأنيتمهاةاليتيأنشططواتأوثخوجدة.عمليةالتعليمحتتوىعلىثالاملختارةوامل

يبدأ بعاباملدرس. مث األملقدمة ذلك األساشطند مثة املدريليهيسة ينتهي. أن نسوا
الطالبإلساملوادبيةيفشرحلعريفاملئةاللغةاونمثنملونيستع يدافعكثريا ةادتفهذا

اداتاجلديدة.ملفراإلستماعوتزويداهارةم

ثريكاحثأنخلالفصل،وجدالبذالتعليمداتنفيليةثعمكلماالحظالبح
التعليمموعانأويصنعوناجملالجيعلومناملدريسني تعليمإالعندتأوالفرقلعملية
 الكالم إذا البدلهلكلالطالبفيهمهارة يفألنالتنفيذذنفيلتازميللتطبيقاحلوار،

ليسكميسرافقطكافيامبعىناملدرسهتعليمابدلالليماللغاتعاللغةالعربيةأوتتعليم
.اللغويقيةمهارةلرتدورمهملهبل

                                                           
واحدةظهرا ميفالساعة9120بريلأ21،مدرسمهارةالقراءةاملقابلةمع 98
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 االوكما أحظ الطلباحث كفاءة خلفيات يفن درسوا قد منهم خمتلفة، الب
الاملعاهدومنهم اللغة يتعلموا منقبل.مل أنعذلكالزممجيعالطالبنملكوعربية

هفيتهمإذا إىلبياليرجعونوونيفالسكنيسكطالبالنلمابللغةالعربيةدائماألتكي
ة.يموفهماللغةالعربيللتعمركزليتجتعلالطالبعربيةابيئةاللغةال

التع عملية املدرسويف ليم، العلم كثريعطييكمصدر فرصة الذين لطالب ملة
عربيةاللغةالعونذلكالطالبالذينيستطينليسمعىنلغةالعربيةمنقبلولكالاولميتع

ل جيدا  هليساتتطاعا الفرصة مشيفم يف بكثري. ليس لكن الركة بتعلعملية عضيم
درامل ابالختبار يقوم ال كفاءةمسني ملعرفة وباشرة الطالب الدرسلكن النتيجةأيخذ

متنوعة.املادةلكلتعليميةيفاهائي.أحوالاألنشطةالننحامتإبملعرفةكفاءةالطالب
ثلتخدمالوسائلاحلديثةميسمنهمقليديةوخدمالوسائلالتعليميةالتدرسيستضاملبع

يةتعليماالستماع.عملمعملاللغةيف

يفميدانالبحثبنيكماابلباحثكمامريةيفالفصلاألنشطةالتعليموأحوال
99يل:تااليفجدوال

 (2.  4اجلدول )

 توى الثاين يف املس تماعغة العربية يف مادة االسعملية تعليم الل

 انعة السنة اإلسالمية ميدامعربية جبقسم تعليم اللغة ال

 شراتاملؤ  اخلطوة الرقم
 املالحظة

 ال نعم

  ✓ عليميةإبلقاءالسالميبدأاألنشطةالتاملقدمة.1

 ✓ الستماعامتعلييقّدماملدرسأهداف

                                                           
حا اصبمنةساعةالثاال2019يلأبر2لتاريجاللغةالعربيةللمستوىالثانيةيفاتعليمالمالحظةعملية 99
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ةادةالتعليمالسابقةوامليربطاملدرسبنيماد
 ✓ القادمة

 ✓ اجملموعاتىلالطالبإسرّقسماملدياألساسية.2
 ✓ ينةإىلالطالباملععاتاملوضويعطىاملدرس
 ✓ بعضالطالبأمامالفصلعرضا جيدا 
  ✓حا جيدا شرحمادةالتعليمشردرسيامل
  ✓التعليميةدرسيستعملالوسائلامل
 ✓ البطتقدميالاتليعطىاملدرساإلقرتاح

ارمباشرةملعرفةكفاءةختباباليقوماملدرساالختتام.3
  ✓الطالبالقيمةويعطيطالبللمادةال

  ✓يعطىمالخصةالدرساملدرس
 ✓ يذكراملدرساملادةأوالتقدميلألسبوعالقادم
  ✓سالمماملدرسهنايةالدرسابلخيت

عوزّموعةواليوهواليقسمالطالبإىلاجملالعريب،مناملدرسلتعليماالستماع
ل قبلعماملوضوعاتاملختارة اتقدميها. استماعألتعلية مراملدرسالستماعليمشرحما

مراملدرسأذلكبعدعواوامستابةملكالعربيةبنييديكوأمرالطالباللفظمنكتاب
ا ومنهذه كتبوا. يقومالطالبلتكلمما كفاءةابالدرسامللعملية ملعرفة ختبارمباشرة

وعطيهمالقيمة.دةالطالبللما

لكتب،ويطلبمنهمالنظرإىلصورالتدريب.فتحادرسمناملدرسيطلبامل
ىلالكلمةجيدا .عإاستم:لر،والتفريقبينهما،ويقوولةالتمييزبنيالصوهمحمايطلبمن

 مث مث واحد، رقم التسجيقول: شريط يشّغل منيل. )ويطلب وضع مربع✓هم يف )
كذاة.وهعالعالق،ووضللبحثعنالصورةماملدرسوقتا كافيا طيهسب،يعالصورةاملنا

أتكد،ديدلطالباالستماعإىلاإلعادةمنجطلباملدرسمناإىلهنايةالتدريب،وي
م.ابهتإجامنصحة
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 (3.  4اجلدول )

تعليم اللغة  وى الثاين قسميف املستالم يم اللغة العربية ملادة الكتعلعملية 
 السنة اإلسالمية ميدان معةالعربية جبا

 اتملؤشر ا اخلطوة الرقم
 املالحظة

 ال نعم

  ✓يميةإبلقاءالسالميبدأاألنشطةالتعلاملقدمة.1

 ✓ ملكاليمايقّدماملدرسأهدافتعل

ةةالتعليمالسابقةواملاديربطاملدرسبنيماد
  ✓مةلقادا

 ✓ وعاتمالطالبإىلاجملسرّقسماملدياألساسية.2
 ✓ ىلالطالبينةإعاتاملعاملوضويعطىاملدرس
 ✓ بعضالطالبأمامالفصلعرضا جيدا 
  ✓حا جيدا شرحمادةالتعليمشردرسيامل
  ✓ستعملالوسائلالتعليميةسيملدرا
 ✓ البالطقدمياملدرساإلقرتاحاتلتيعطى

اشرةملعرفةكفاءةمبابالختباريقوماملدرساالختتام.3
 ✓ بالقيمةالطالبللمادةويعطيطالال

  ✓الدرسيعطىمالخصةاملدرس
 ✓ ملدرساملادةأوالتقدميلألسبوعالقادميذكرا
  ✓رسهنايةالدرسابلسالمملدتماخي
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اجلاعتماد على يفا السابقة التعمدول يملعلية املدرس الكالم، يقسمملادة ال
منالعضاجملموإىلببالطال ولبمنطياملدرس،فرقةعة الطالبإغالقالكتب،

آخرىمنالطالبفتحطلبمرةيو.يطاحلوارمرتنيالشرلشغّيوقول:استمعجيدا .ي
جيدا الوالكتبا ستماع احللشغّيو. مرتنيالشريط وار الطي. من طلب إغالقالب
ي،جلماعيةبعدلبمنالطالباإلعادةاطيواحلوارعبارةعبارةمرتني،عديو،كتبال

طلبييفجمموعات.هعدبطلبمنالطالبأداءهيةواحلوارعبارةعبارعدّيمرّة.كليف
اءاحلوارثنائيا رتبعضالطالبألدخيفرداي .وهبعداراحلومنبعضالطالبأداءعبارات

حينم الباححالا ظ شرح ال املدرس الكالم، تعليم عملية يفهداأث الكالم تعليم ف
أحيانشرحيفكذلكيفبعضآخرعمليةالتعليمهاشرحيفلكنوةعمليةالتعليمبداي

:درساملهاحلالةفقالحثعنهذمثسألالباالتعليم،دايةب

ا املدرسهذه يعينيستخدم املدرسلطريقة احلوار التعلمصكالطريقة ألنيمدر
ال اللغة اللتعليم كتعليم يغاتعربية املدرس مبعىن األخرى عطى قواي قدأساسا رةيف

بكتابالعربيةماللغةالعربيةيلاملدرسيركزكيفتطبيقتع.يقوةاللغوالطالبخاصة
نتهىمنتعليمامابعد.مملدرسمادةالكالحممدإحسنتاذساأليديككماقالبني
ريقةتعليمالكالم.حثاملدرسعنطاالبسألالمالك

أماإذاكانأبناءاللغةميكنحننريها،أبناءاللغةوغاللغةالعريبةفرقبنيليمتع"
هنمألملللعرابأتكيدا يشألنأبناءاللغةقةليسمثلهذا،الكتابوالطريعلنست
كنألوقات.لينقتلاايعطريقةفهذاملادةأوالادةهذهفهمفهما جيدا وإعقد

حننإذا فولحنننقول،لطتعليماللغةاينمنيعصفرلغريأبناءاللغةنبدأمن
 ."ريذلكوغألستاذفعاألصواتكثرةتركيزإىلالرندافعالطالب

ختطيطنظر إىل الكالا مهارة أتعليم املم درن أىلس الكالم تعليم املواد يقسم
يفبع املوجودة املوضوعات واالض كتاب، احلوار طريقة يستعمل عملدرس  دنواملباشر
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خارجالفصلالكالمداخلالفصلأوعويدالطالبلتينصحخطرأنتعليمالكالمال
نيالطالب.لتكوينبيئةالعربيةب

(4.  4ول )جلدا

 الثاينادة القراءة يف املستوى مل ربيةلغة الععملية تعليم ال

 اإلسالمية ميدانة السنة امعتعليم اللغة العربية جب قسم

 املؤشرات اخلطوة الرقم
 الحظةامل

 ال نعم

  ✓التعليميةإبلقاءالسالمنشطةيبدأاألاملقدمة.1

  ✓القراءةيميقّدماملدرسأهدافتعل

ةواملادقةلسابةالتعليمايربطاملدرسبنيماد
  ✓القادمة

 ✓ موعاتاجملالطالبإىلسرماملدّقسياألساسية.2
 ✓ لطالباعاتاملعينةإىلاملوضويعطىاملدرس
 ✓ جيدا حاالقراءةشربالطاليشرح
  ✓حا جيدا شرحمادةالتعليمشردرسيامل
  ✓درسيستعملالوسائلالتعليميةامل
 ✓ البحاتلتقدميالطرتااإلقيعطىاملدرس

فةكفاءةشرةملعرمباابالختباراملدرسيقوماالختتام.3
 ✓ مةلقيالطالباطالبللمادةويعطيال

  ✓الخصةالدرسميعطىاملدرس
 ✓ ذكراملدرساملادةأوالتقدميلألسبوعالقادمي
  ✓ماملدرسهنايةالدرسابلسالمخيت
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مهارة،وجدالباحثأنتعليمملادةالقراءةالحظةامليةعملحثبقامالبابعدما
اتاملختارةموعةواليوزّعاملوضوعجملاليقسمالطالبإىلااءةرالقسلتعليماملدر.ةأءقرال

دميهالتق لكن . املدرس تنفيذعند تعليم يّعديبداملدرسالقراءةعملية وبعده ابلتحية أ
درسنوانالوحدةأوالدرس،ورقمالصفحة.هنااملوعاريجالبسملةوالتالسبورةليكتب

املدرسناقشذلكيبعدشملكذلكالواجباملنزيلاملراجعةوتاضىيعينسامليربطالدر
قللنصعنطريقاألسئلة،مثيطرحعليهماألسئلةاليتتسبصاحبةهيفالصورةاملطالب

عال مستعيننيابنصليجيبوا مثنها مااملخيرتلنصالقرائي. درسمناملفرداتاجلديدة
متعتمدأنالطالبلنيف املقالسياقويسجهعنطريعانيهموا ورةدرسعلىالسبلها

يناو وطالقش معانيها. يف لقربه املدرس اأيمر واالستيعاباءة للفهم سرا  بعدلنص ،
احدرأيمدرسدات.مثبعدذلكاملاالستيعابواملفرىلتدريباتإنتقلالقراءةالصامتةي
لقراء طالبه من وبعده جهرية. قراءة النص من أجزاء التدريعملية ة ويفبات الدرس،

بواجبمنزيل.بهاألخرياملدرسيكلفطال

مهارةالقراءةمثلذلكمعاحثملاذاتعليملالبأتوقتالدرسسهتبعدماان
ذفيصلتاساألمستوىاملتقدم،فأجابلكنيفبتدئاملسيفمستوىاأنالطالبلي

100مادةالقراءة:كمدرس

ىاملتقدمارهميفمستوأعمحيثنبمالطاليفبدايةحنننقولأن"
للغو مستوى الكن ى مستاللطالب يف أيزالون بل املبتدئ موى ذلكدان ن

اجلامع يفهذه يدخل من يقروبعض ال والة املصدراليكتبأ القراءة و عربية،
تاجإىلتدريباتهيمهارةحتالبخارجالصف،ولطربيةاألساسيلتعلماللغةالع

مفردات،أولىيعاءةاملبثوثةيفهذاالكتابالحتتووادالقر.ومخاصةومتنوعة
جديد مةتراكيب فكلها ؛ مبنية منعلى العرض صفحات يف وزد مفرداتا

وحوت اليثإنهذراكب. يسبقلها الذيمل الطالباملبتدئ، بيد كتابأيخذ
علت فقدقدّاللم منقبل، العربية علىغة القراءة فمستوىالكلممتله جلملةاة،

                                                           
واحدةظهرا عةميفالسا1920بريلأ23،قراءةرةالمدرسمهاةمعاملقابل 100



57 

 

 

بدءا رةيفصورةميسركبة،مثقراءةالفقرةاملمثاجلملةمبتدأأوخربغالبا :لبسيطةا
عدهذا"بالدرسمن

 (5.  4ول )جلدا

 الثاينيف املستوى  الكتابةالعربية ملادة  لغةعملية تعليم ال

 غة العربية جبامعة السنة اإلسالمية ميداناللليم تع قسم

 اتؤشر امل اخلطوة الرقم
 حظةاملال
 ال نعم

  ✓مالتعليميةإبلقاءالسالطةيبدأاألنشاملقدمة.1

  ✓الكتابةأهدافتعليمملدرسيقّدما

ةيمالسابقةواملادةالتعليربطاملدرسبنيماد
  ✓القادمة

 ✓ الطالبإىلاجملموعاتسردماملّقسياألساسية.2
 ✓ بإىلالطالينةعاتاملعاملوضويعطىاملدرس
 ✓ ا جيدبعضالطالبأمامالفصلعرضا 
  ✓دا ا جيحادةالتعليمشرشرحمدرسيامل
  ✓املدرسيستعملالوسائلالتعليمية
 ✓ الباملدرساإلقرتاحاتلتقدميالطيعطى

ابالختبارمباشرةملعرفةكفاءةملدرساميقواالختتام.3
 ✓ مةالبالقيالططالبللمادةويعطيال

  ✓مالخصةالدرسيعطىاملدرس
 ✓ ادمعالقالتقدميلألسبويذكراملدرساملادةأو
  ✓خيتماملدرسهنايةالدرسابلسالم
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 فرق ال القراءة مهارة تعليم والكتابةبني تنيفيذ عند متعليأن الكتابةم هارة
لبطالبهالنظرإىلالصوريطملدرسكناموعةلطالبإىلهيئةاجمليقّسمالاملدرسال

وجامل يف يديككتاودة بني العربية وخيب . لوصف طالبه يكتبالصوررت يعين األوىل ة
البآخر،وخيرتةلطرة.مثاملدرسيعطىالفرصالطالبنصيحةمناسبةمستعينا ابلصو

مثالطالب.تبهااليتقدكالصورةاألوىليعينالنصيحةةالنصيحةاليتحتتراءهلقطالب
الثانيةويطل العاشحةبلقولنصيوصفالصورة املدرسأيمروكذلكحىتالصورة رة.

املدرسطالبهطالب بعدهأيمر منإىلحلالتدريبوصححإجاابهتم. كتابةجمموعة ه
.ماكتبالطالبدرساملالنصائحيفأوراقصغرية،ويصحح

يوضحاملدرسء.إلمالرساداكذلكاملدرسيفتحالصفحةاجلديدة،وهنبعد
دةاإلمالئية،وخيرتالقاعبيقم،طريقةتطالكماتمبنيا هلأيقرويةموضوعالقاعدةاإلمالئ

ال لقراءة طالبه من أحد وإذالماكاملدرس اإلمالئية القاعدة ذكر املدرس وطلب ت.
ةاإلماليئعدةتبوخيرتمعرفتهمللقاإغالقالكلفرصةلغريه،أيمراملدرسىايعط،أخطأ

عنطريقاألملثة.

 

 طريقة التعليم .2

طري قة استخدمها اليت عمليةالتعليم يف متنوعة.دالتاملدرس يستعريس ملقد
حظةمالطابة.مناخلالطريقةالطريقةالكتابة،ةالقراءة،يقاملدرسالطريقةاملباشرة،الطر

امل كل لالباحث طريقةدرس ته عملية يف معظمهم لكن الطيستعدريسه. ريقةملون
اهلدفيعيناللغةبدرساملدرسيتكلمأويوهي(شرةاملبا) ةمناملئالعربيةمئةيفلغة

،املدرسيبنيفراداتاجلديدةضاملنالطالباليفهمبعإذاكاياتههنبدايةالدرسحىت
ض أو مبرادفها دها اجلأو يف يدخل أو الكلمة اإلشاريةتعريف حركة إعطاء أو .ملة

بعضوكانيفلوربيةللغةالعاةاللغكثريمنهميستعملونيسعمليةالتدررسونيفاملد
ندمايشرحمعىنرسعردةمثالفاملد،ويفشرحاملفةسييةابللغةاإلندونترمجهأحيانفي
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تعريف أو ضدها أو مبرادفها اجللمةالكالكلمة يف يدخل إعطاءأو أو حركةملة
اإلشارية.

ال سأل رئيباحثوكلما يتعإىل القسم س وهو املستعملة ابلطريقة ككذللق
101:فقالمدرسوسائلالتعليمية

القسممتنوعة،فالطريقعستعملةلةامل"الطريق سبةحمليةالتعليميفهذا
واملادةاحلاج حية املدرس الكالم درس يف مثال ، اخلطابةإىلتاج طريقة

دذلكمأكثرمثبعدايةيكلالبيقةاخلطابةيعيناألستاذيفواملباشرة،طر
املباش طريقة رة.يستعمل الاستعإذا  املدرس مل املناسبة عضوملوطريقة

و حيالدرس احلقيقة، الطالب أحوال قبل املدرسون اول املاينأن يرتجم
بيبدفيحاولونأنيبينواابللغةالعربية، ةادفالكلماتمثيذكراملضادرتأ

تعملوالنسأوبصورةركةاإلشاريةلةأوحبجلمأنأتيتابملثاليعينأواب
خر."ملهايفاآلنستعمجةرورية،فالرتالرتمجةإاليفحالةضيقةالطر

ذيحضرفيها،وهناكاملدرسماعالستكمامرابلباجثحنيعمليةتعليماال
،منذمقدمةالدرسحىتهنايتهباشرة،وهويتكلمبلغةاهلدفاملريقةالذييستعملالط

ملدرسمثيبنيمعىنالكلمةفاع.شرحأهدافاإلستمابةوهويطريقةاخلطاويستعملوه
قةشرحاملفرادطريالفهمالطالببطريقةإتياناملرادفأواملضادأومنيعطىحياولأن

أوأي اإلشارية. بلغة أو اتعليمسخيتصيفليوهذايتبصورة فقطبلاعستمإلمهارة
.بةطاشرةواخلبايعينالطريقةاملهالطريقةعملونهذيستذاالقسميفهاملدرسنيظمالمع

 عرفالباحثأناملدرسالبدأنيدرسابللغةسابقةعلىالبياانتالاعتماد
 العربية املدريف أن الباحث مالحظة من اللالفصل. استعمال اسني عمليةلعرغة يف بية

وكانبعضالطالبلغةاهلدفولاملئةبةيفيكونتعليماللغةالعربيةمئالتدريسكادأن
يفهم يذوقواجيدمل مل ا ألنبعضهم العربية إىلتدريبمنقباللغة بنسبة للكنهذه
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ا فعرلاإلستماعوممارسةمساعة هذا واملدرسيبنياملبية فقطعالة. الغرية فردة فردةاملأما
قةشرحملالحظةفطريقابلةوااملبيانةأخرى.ومنيشرحمرالانهتبيالعامةأوقدمر
أويرسميفةبسيط لمجلجيعريفالكلمةعتءمرادفهاأوضدهاأوعطاإباملعىناملفردات

إىلإذاكانمليفهمالطريقةالسابقةفاملدرسيرتجمخريأواحلركةاإلشارية.واالالسبورة
لة.مناحلاقليلإلندونيسيةوهذايفلغةاال

مالحظمن.خيتصيفاملادةالقراءةولقراءةوهذاطريقةاكذلكواستعملاملدرس
اذهالباحثأنيفه يبدأ أيفشرحاملفرملدرسالطريقة وبعده املدرسداتاجلديدة مر

املدرسكذلكعملواست،مثقاماملدرسملناقشةالنص.ءةواحدابعدواحدقراالطالبب
لقةابلنص.فيماذاتعةاملوجودسئلةابألإلجابةالطالبالشفهيةالسمعيةطريقةال

 إىل واملقااحشرالنظرا مالحظة من اللسابق فاستتنتج بلة الطريقةباحث أن
القسمهيستعملةيفهذامل ءة،الطريقةالسمعيةطريقةالقرا،الطريقةالشرةالطريقةاملباا

الطرقوههية.الشف استذه املالكثرية أعلمها إىل نظرا درس الطالب وعوموضحوال
.الدرس



 عليموسائل الت .3

هي التعليمية عنالوسائل عناصر من للعليميةتالعمليةصور مدرسينبغي
العاستعم اللغة املدرسالوسائلالتعليميةيفملربيةقديستعاهلا.كذلكيفقسمتعليم

التدر استععملية رسونالوسائلالتملدملايس. التعليماهلدفعليمية منهحتسنيعملية
لوسائلمنهااادةتناسبابملاليتيفهذاالقسمهيالوسائلئلاملستعملة،والساملتعلوا
وأوصلخلالفدا وسبورة، وكرسي، مثلمكتب، وجهازقلميقولالوسائلالتقليدية ،

.غريهاةعربيمكتةكتبغةواللملومع(،lcdاشةاحلاسب)والوسائلاحلديثةمثلش
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املدرسو يقوم القن هذا عيف احملاسم دة ليوالت ومننجاح التدريس. عملية
سبةفبلعمليةالتعليمكماقالاملناسائلالتعليميةاوالتهيحبثواختياروحملإحدىا

102تماع:السيكمدرساشيخصاحلعل

عا أدّرساالستماعطبينغةألينمعملالل"استعملتالوسائلالتعليميةيع
وات"األصىلاجلهازيساعدينالستماعأحتاجإ

لرسنياليستفدونالوسائملدليم،بعضايفعمليةالتعاالحظالباحثكم 
ادةالكالم،املدرساليستعملالوسائلوقالاملدرس:يفمالتعليميةمثل

ميتكلمتكلبيطاليكوناليعينكيفاملهميفتعليممهارةالكالممن"
والقالسبوسائلالتقليديةمثل:ضلالمهمصحيح،وأانأفوكال فيماملورة

يينهذا"يكفّظنأ

العربيةيفسياعرفالباحثأنمدرابقمنالشرحالس هذللغة القسمحتددا
للما املناسبة التعليمية واألهدالوسائل لافدة التعليمية الوسائل ويستخدمون زايدة،

عنالدرس.إزالةعناملللولسهولةفهمهمبولطالواستمتاعا

التخط عن لالتنفيذ اليط يفتعليم العربية منفذلغة القسم يفهذا ال عضبا .
الدروساللغةالدروسفقطبليفمج يستعملاملدرسالكتابالعريع هيمناسبا . بية

اللغةالعربية.هدافلتعليمألتحقيقناسبامل
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ية بية جبامعة السنة اإلسالمم اللغة العر العربية يف قسم تعليغة للإدارة تعليم ا تقومي .ج
 ان. يدم

حولماتب،ومصدرللمعلوالطالاءقياسنتائجززءمنأجقومياللغةهوجت
تعليم اللغنتائج حىت العربية اللغةة يف الطالب مهارة هويعرف والتقومي حصول،

نتائجطاللااجههااملعلوماتعناملشاكلوالصعوابتاليتتو ملعرفة اللغة. بيفتعليم
ستاذلاألفواي.قانحتريرايأوشختبار،سواءكاليةاالعمرسبتعليمالطالب،يقوماملد

103:سالميترايدي

التيفنو"نفّوضاملدرسك االختبارععملية قومييفالفصلولكنلدينا
مرا االخبثالث )ت، السنة لنصف )utsار النهائي االختبار و )uas)

التفصيلييعيناالو ،بمناسيعنيالطالبإىلأيفصلبارختاالختبار
 الطالقحبسب قوة أو درة يف إذالدرسب أنكمدرا حنن. نستطيع س

كليةعمليةاالختبارقدوضعتذلكيفرسحسبالفصل.كنعطيالد
ةاالختبار"ظيمعملياللجنةلتنرجالالرتبية

وظيف عن الباحث االخسأل جلنة تبة ار االخقيوملاذا اليناسب جبدوه التبار
:يترايديسالمذتااألساحملاضراليوميفقال

االن"وضع يف اإلختبار جلنة واالختتبارا السنة النهابالنصف وار ئى
وتقسيلتفصلا االختبار مراقب تقسيم هي االختبار جلنة ووظيفة مي.

االختبا كاجدوال إذا ار. اجلدوال ينان ال احملاضرجبسبالختبار دوال
ا ومراقب فقطالختاليومي املدرسني من ليس ولكبار ن منبعضهم

خاصةاملوظ فني مراقب الكالم االختملهارة مدرسها من يألبار عرفنه
ليةالكالمز"بلعمكفاءةالطال
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التراإذ أن التعليم ختطيط إىل الباحث املدرسأى لكل قومي منهمخيتلف،
تقد من النتيجة الوظطالميأيخذون من أو الفصل يف املعالب لتعليمائف وكان ّينة.

االست املماع كأيدرس يف النتيجة املدخذ بعض اللقاء، االختباريستسنيرل عملون
هوهناكاألسئلةاملكتوبةعلىالورقةوالذييكتباألسئلةختبار،يفهذاااليريالتحر

104ال:قسنياحثأبحداملدرة،ومنمقابلةالبدااملدرسيفامل

ال هو القراءة ملهارة املو"اختبار مضمون فهم عن سؤال املوبضوع فردات.عض
معيارىلصلتإالبمناالختبارقدوونتيجةالط محولسبعنينتيجته.حّد

"تسعنيإىل

االختبار.ويفيفالفصلبطالالتبارمناملواداليتقدتعلمخجعلاملدرسوناال
 علىالوختاالأعطىاملدرسلنصفالسنة، يفرقةبار الكالم، املدرسإالملدة الكالم

قدعنّيويدرسيتحثدابلطالبالتقومييعيناملبعمليةميقومباشرة املوضوعحسبما
الطالبتع هلم عمومن خالليةذه الطالب. قدرة املدرس الطريقةيعطى هذه من ل

105كالم:الرسكمدحممدإحسنتازكماقالاألستاذطالبممنتيجةالكانت

تحمسونمطالبلتحدثمبوضوعمعني.اليعينانتحاممنعطىاال"كلما
وهذهبيقاملفرداتعندهمتطلموكثريمنهمحيبونالتيفاإلمتحانألنك

اان"اكهميفاالمنتاح،أييتمّبكراويطلبإشرتإجباهتموكانتكيفنعرف
أانأوال"أوال

ع يف أن املدرس أراد التقومي يعملية ابرف الطالب فهم الدراسيةمدى ملواد
القسماللغةالعربيةيفتعليمافدأهيعرفأيضا هلقدحتققول ءةمكفاألنلتقييهذا
ر.ختباالدراسيةهواالطالبعلىاملوادال
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اءماالختباريفكلاللقكمنيستعلنوععمليةاالختبارلكلاملادةخمتلف،هنا
ءةفايهدفملعرفةك.ومجيعأنواععمليةاالختبارهيلشفراباواالختبارالتحريريواالخت

الط ابالب بملواد يقالدراسية أن العد بعملية املدرس التقتعليموم يهدف وميوكذلك
.املخطوطةتعليمللتحقيقختطيطا
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحثة مناقش

يفقسمتعليميةمعنالتطبيقلعمليةاإلدارةالتعليملبحثانقشالباحثيفهذاا 
يذ،والتقومي.طيط،التنفالتخحيثمنمعةالسنةاإلسالميةميداناللغةالعربيةجبا

كمااييل:الباحثواملناقشةمن

سم تعليم اللغة العربية جبامعة السنة اإلسالمية دارة التعليمية يف قإلا ختطيط .أ
 ميدان

لتخطيطيفا العربيةيفتعليم اللغة اقسم اللغة تعربلتعليم اللغةيةيفقسم عليم
ئقفيماالباحثبعضالواثوقدطلب.مال وكادا كانموجوالذيخططهاملدرسالعربية

أبدويتعل التق الات فحصل منهبعليم، الواثئق بعض وجاحث املنهج الدراا سي،دوال
 مل الكاملة التدريس خلطة لكن الباحث على قليال حيصل ملإال املدرسني بعض ألن

وعيصن وا الدراسي صنعالتخطيط قد القسبعضهم ورئيس كامال . بشكل يروا م أنأى
الدنهجيفهامل املواد القسممنانحية إىلنحبالصازالتحيتاجإىلاإلراسيمذا سبة

تعليماللغةالعربية.أهداف

ابلن التعليمية، املواد إىل املسبة أن الباحث كارأى التعليمية مناسبةواد نت
الكتبةمنيميلتعلدرسأيخذاملوادااململنهج.تعليمية،واملوادقدقررتيفاالفداابأله

كامل بنييديك. مثلالعربية يفهانتاملعينة التعليمية منظمةذواد القسم يفعا ملية،
باألهدافأخرهذابسبكانختتلفمنمكانملاخلطةنتإعداداخلططالتلعيميةكا

مكا من والعوامل واكانملنواألحوال األهداف، بسبب وهذا ألحوالآخر العوامل،
ىجودةعللحصوللحثأنبقاستنتجالباحثالسا.مناملبملكانكاذلاملوجودةيف
،وكذلكالزماونبنيأفرادهميفكتابةاخلطةأنيتعمتازةفينبغيللمخططالتخطيطامل

.ةصناعةاخلطرفةاملعايرييفمعمن
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التعليممنأحسنخطواتطيططريقةالتعليمقبلختيدأنبتحدرأىالباحث
اخلطواتخل التعطة التعليمألنحتديدليم املدرسطريقة التعليمواضحا ،برانمجسيقدم

يفعليمريقةاملباشرة،بتحديدخطواتالتدمهعمليةالتعليمابلطسيقواتاليتاخلطال مث
يةحىتخطيطالتعليمالبدفيهالفعاللتناهيصريفعالة.لذلكرأىالباحثأكنالبدايةمي

العربية.اللغليمفتعحأبهداميكنأنينج يةسةاألسمنحيثمعيارالكفاءةوكفاءة
ينا الذي مثيضا أسبللطالب املناسبةاخأبهدافهم ابملواد املادة تسهيالتيار وخيتار ،

يستعملهاللتعليم.مابتكاراياليتسالتعلي

الت البالكلاملسيةدينوعاخلطة حصل وقد خمتلف التدريسيةدرس حثاخلطة
ييشملعلىمعيارادةالذنمنهويةاملادةوتصويراملاخلطةتتكوهذهد.وملوالبعضا

تفلكا والتقومي تشصيفاءة اليت التعليم مادة موضوتل على امل األساسيةعات ملادة
و التعليم واملطوعملية التعليم ووسائل التعليم بعضادرصريقة املستعمل. الكتاب أو

ةةإىلاستعداداخلطةالتدريبابلنسبلة.ستعماملسائلتملعلىالوالتدريساليشاخلطة
بيةلعرلتدريسية.يقومقسمتعليماللغةانيستعّدوناخلطةاسوم،كاناملدراالقسيفهذ

يعاملدرسنيمجررئيسالقسمااالجتماعذكهلذلقسمواملدرسنيورئيسااالجتماعجبميع
الت ختطيط عمالستعداد قبل واعليم التعليم أللتعللية م. التعلختن أحدطيط هذا يم

ال يف اعملالعناصر املدإلدية كان إذا يرسارية. التمل اخلطة عمليةدركتب كأّن يسية
التدريستسريدونالتوجية.

تلعي جبمقسم العربية الساللغة ميدانتامعة اإلسالمية قامة قد سبعةبت عد
 اجلامعة، املدرسنواتيفهذه مجستعدسنيأنيينبغيجلميع تدريسيةاألدواتاليعوا

ائفاإلدارة.جناحمال لتخطيطأحدوظكاالتعليماستعدادا وختطيطقررالدراسيمثلامل
عل يعتمد وظيفة وأي إدارهتا. همةاملى إذانجتكون كحة بشكلا تقام اإلدارة انت

ال وحسن زايدةرتتصحيح على تساعد اليت ابرزة وتيااإلنتيب. أهدج حتقيق افسري
إلدارةالصحيحة.مؤسسةهياأونظمةم
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 ة السنة اإلسالمية ميدانللغة العربية جبامعا عليمية يف قسم تعليمرة التإلداا تنفيذ .ب

الت تتنفيذ هو التخطيعليم نفيذ تعليم لربانمج العربيةط اللغةاللغة تعليم تنفيذ .
اتةاملوضوعانحيمنيم.لكانمناسبابتخطيطالتعقدلعربيةيةيفقسمتعليماللغةاربعلا

طالب.الاءةكفدافالتعليمومعيارسبأبهيستناوطرقالتدراملوجودة

يتكونمناملقدمةتنفيذ العربية اللغة األنشطةاألساسيتعليم واالختتام، .يفة،
ا األساسية يقسمألنشطة ال الطاملدرسون أهداف يبني وهو الفرق إىل االستماعالب

ابةيفبللكتليم.يعطيالفرصةللطالةالتعيفعمليبريركدوسلهطوالالوقتواملدر
درسمباشرةدونتلخيصاملادة.الدرسوتركاملساليلخصعناملدراكتاموهناالخت

نبغيللمي التعليمخاصةيفاألندرسأنيهتم األساسيةاألشطةيفتنفيذعملية نشطة
طالب.لدافعيةاإاثرةثلس،ملىإتقانمهاراتالتدرييدعألنالتنفيذاجل

ةاملباشرةسنييستعملونطريقردمناملثريممتنوعةكليالتعطريقةالتدريسلعملية
التعلواخل مهمجد .كماالحظألندوراملدرسيمأكثرتفاعال طابةكييكونعملية

تعلالباحثيفعملية الكتابة القررأىالباحثأنعملييم لعملية تركز التعيلم ة والاءة
عدمابيوطالىاملادةوالدرسيعطيناملهارةاخلطيعلكتابةلكنعندملعمليةاتركز
النبغيللمدرسأنيويدرس.باملكت وللمهتمأيمهارةسريكزيفعملية درستعليم.

لعم اإلمالء طريقة يستعمل لأحياان أن التعليمية كفاءة ليعرف البمباشرة.طالكتابة
ومل الكالم واالراءوالقادة اة واملوستماع، الطرق يستعملون ملدرسون املناسبةضوعات

اللغةالعربية.يمأبهدافتعل

قلةأبوادالدراسيدافاملألهطالبائدةاستخدامطريقةالتعليمهيحتقيقالوف
لعمليةواحدة،كوجهانلدراسيةمتزوجان،ومهاةادأقصروقت،فالطريقةواملاجهدويف

ض ملامهداقتإحفإذا املطلومنالققاهلدفيتحا إذعمليةعلىالصورة دمنا ،الببة.
.سية.انالطريقةاملناسبةللمادةاملدرمناتققةابملادة،والبدريربطالط
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 سنياملدربعض يزولlcdيستعمل أن يريدون ألهنم التعليم اولعملية عندا مللل
امل من وكثري يالتعليم. اليتعملدرسني الوسائل يتقلدون كقلم،ة كانتالسربة، مكتب.

االست تعليم يفعملية ويستعمماع اللغة، معمل التل الوسائل املناسبةميةيعلاملدرس
ادة.ابمل



للغة العربية جبامعة السنة اإلسالمية قسم تعليم اإلدارة التعليمية يف ا ميتقو  .ج
 ناميد

القوت تعليم همي يف العربية االختبارلغة من يتكون القسم انصلذا لسنةف
التفصيلي.واالختبار واالختبار والنهائي سابقا أنشرحكما اللغةقالبحث تعليم سم

رالع تتكون اللجنة االختبار، لعملية اخلاصة اللجنة يضع املدبية بعض رسنيمن
االختبارهيواملوظفني جلنة وظيفة االختبار.ممراقباالختباروتقسيمجدوالقسيت.

التقوميع شيوينبغيجلميعاملدرسنيأنالتعليم،مةيفمهمليةعملية جلنةليكورتكوا نوا
ليساملوظف.كفاءةالطالبكلهمويعرفألناملدرسهومناراالختب

التيف عختطيط ليم التقومي أيخذأن منهم خيتلف، املدرس ملكل النتيجة نون
درسأيخذاعاملستمااللتعليمظائفاملعّينة.وكاندميالطالبيفالفصلأومنالوتق

ارنييستعملوناالختبااملدرسلاللقاء،وبعضالنتيجةيفك الختبارالتحريري،يفهذا
ملدرسيفاملادة.التقوميفهوألسئلةهماهناكاألسئلةاملكتوبةعلىالورقةوالذييكتبا

الث ااجلانب ملث وهو التدريس، عملية جوانب معمن وسري ابلتدريس يبدأ هستمر
التعليممليتبعدأنا يتأيضاتوأيطواخل لتعليميةااحتقيقهمناألهدافعرفةممعملية

حتديدها.اليتسبق

لنصفالسنةملادةئلةاختبارأسنوعأسئلةاالختبارأنىالباحثإىلكانرأ
ختبار(واالpilihan gandaستعملنوعاختباراألجوبة)لياالقراءةأناملدرساليز

معيوليسرحلةاجلابيفمختبارسهلجدا ،ألنالطالاالوهذانوع)ج(.ىلأ(إمن)
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ختبارمثلالختبارمن)أ(إىل)ج(يناسبملرحلةاملتوسطة.نوعاالانوية.واالثمرحلةيف
ه.حسبكفاءترادتهوليساجلوابإبارتتطيعأنخيالعيوب،ألنالطالبيستكذاهناه

فة،الثقاالمعناألشياءاملتنوعةمنهاالمهيبكةالكادنةملأسئلةاالختبارلنصفالس
فالباحثأنمدرسذلك.ملادةاالستماعكماعرالعلم،اللغة،وغرية،الرتبية،اجلامع

النتياالستماع حصلأيخذ ومل اللقاء كل يف أمجة أسالباحث ئثلة ملادةلة االختبار
درساألسئلةمنوأيخذامليديكبنيبيةلعرملمدرساالستماعكتابااالستماع.استع
الكتاب. واملوصوفوترمجةابلصفةمالءاجلملالفراغةإالكتابة،األسئلةهيملادةهذا

ئلةسأربية.كماشرحالباحثيفالسابقأننوعاللغةالعإلندونيسيةإىلاجلملمناللغةا
افالتعليم.أهد÷االختبارمناسبابملادةو

يه أن شكتللمدرس ام مبناسبالختبل ار اجلامعي وللمرحلة املرحلة نمة
يستعاملس أن املدرس بنملتحسن االختبار أسئلة التحليل إىلوع يهدف التقومي ألن

ىعلم.قديهدفلتقوميإىلمساعدةاملعلملهارةانهمدىإتققياسحتصيلالطالبأو
مهنتهالتدريسية.يفهييمعملهليعرفمدىجناحتق



 

 

 دسساالل الفص

 امتةاخل

 نتائج البحث لخصم .أ

جبامعةالسنةماللغةتعليقسمالعربيةيفاللغةاإلدارةالتعليميةنألباحثنبطااست
ةليماللغتعتقوميوتنفيذالتعليموختطيطالتعليمتمنايوحمتالتةاإلسالميةحيتوىعلىث

لي:لعربية،يفصلالباحثفيمايا

التعليم .1 هذاختطيط يف مناسقسم املهعد KKNIيعينجابملنهب منهج و
العايل مجكاحيث اللغةين مدرس يسالعرع كتاتبية العملون العب لغة بنيربية

يبدأويكيد هذا التعليميةمن عملية كل بد. من يتغري هذهيةاال نشأت
نوجودولوكاعليممنحيثهدفالتعليمومنهجالت2019اجلامعةحىتسنة

سنياليشغلونإلعدادخطةالتلعيمائجمنهاأناملدرونت.ةمعاجلااءتغريأعض
تعليمهمبينقبلجلةالكتابجيرىكذلكمن.بقيهلمتركيزيفعمليةالتعليم

 كتاب بنيوتدريب العربية اإلسالميةيكيداللغة السنة جامعة مدرس ،لدورة
 ا.أتثريأكثرالةوعثرفبيةأكتعليماللغةالعرعلفهذاجي

ةالتعليمليعم،ألنازممتمالقسيفهذالعربيةاللغةطيطلتعليمانالتخعفيذالتن .2
منسديومواحديبيفتعليمالراء.إجاملبتدأىمنمستويكون –7.30اعةأ

ي12.30 املدرس يستطيع هبذهإذا  ذلك معىن املهارات أبربع الدرس عطي
الطالبال يكنمعهموشغولة فارغةمل وجقة ت، بود ليموجويدالكفاءة.تعركيز
يديوي بني العربية اللغة كتاب املدرس وستعمل التعليمك ذلك،وغريسلسلة
التعلوال وطرق سائل وعةاملتنيم التعليم. اختيارلعملية أويف املوضوعاتاملواد

علىىيةالتعليمحتتولة.عمدملوجووادأواملوضوعاتا،قدتنفذامللتعليمليةالعم
دذلكأمناملقدمةبع.بدأنشطةاليتجيبأنيتمهااملدرسخطواتأوثالث

 يم.لعمعمليةالنينتهيمنهاخيتماملدرساألساسيةمثبعدهأطةاألنش



 

 

العر .3 اللغة تعليم يتكتقومي القسم هذا يف بية االمون ن السنةختبار لنصف
النهائي.و التختطيفاالختبار اعيط لكل التقومي أن مخيتلدرسملليم همنف،

 ة.ّينلأومنالوظائفاملعصأيخذونالنتيجةمنتعليميومنييفالف
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 توصياتال .ب

األتية:التوصياتالضروريةتقدمياحث،يرىالبقامنمتائجالبحثالسابقنطالا

1.  أبيالعرينبغيعلىمدرساللغة امنايسنفدونة البحثيفتعليم ةغللنتائجهذا
العربية،أنيكتبو عواويستعويضا خطةالتعليموتنفيذمنحيثهمإدارةتعليمدوا

بلقطاإلدارةفطيطالتعليمليسإلكمالرسمختألنجيدةيملالتعميالتعليموتقو
مريمأطيطالتعلختأنيل.واباتشاداتالتعليمييساعدإراملهمالذهذامنالعمل

 .املطلوبفهداألليةالتعليموفقاابمعجةلتكونباحلاسبروريبض

املو .2 كل العربية اللغة مدرسوا يستعدوا تعليأن يف لقاء لكل الاد وأنلغم العربية، ة
 تعليم.الانمجفابرخدممنهجامناسبامواقستتي

يستخدمأ .3 مدن املختارسووا ابلطريقة العربية اللغة حجعلليلفة اللغةالطالب ب
 العربية.

لكثريةواحلديثةلفهماملوادعميقا.لتعليماائلساوااللغةالعربيةوسرمدتعملواوأنيس .4
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 حاتارت قامل .ج

ث:لبحاعمايتعلقهبذاعدهبحالباحثمنائجالبحث،اقرتنتناعتمادام

ة،يمكثريعلئلتاعليم.ألنهذاالقسملهوسالتعمليةبوسائلللمدرسأنيهتم .1
اإلستمامن تعليم عند أاملمكن ع حاسن معمل يستعمل إستخدامككذلب

 امللل.هفيلكييكونالتعليمممتعةليسربيةععندتعليماللغةالاحلاسبشاشة

2.  بعدأنيضعأويكفريجوا منبحثاليتأصحوأمجلالتبمنالباحثفيما
ةالعربيةيفقسمتعليميةاللغالارةدوذلكبكتابةالبحثمبوضوعاإلهذاالبحث

 ميدان.إلسالميةانةلسلعربيةجبامعةاالغةتعليمال

يسيفل .3 والنالبحثهذا األخطأ دبذلثقباحممنأنللقائصابلرغعدم
إ يف يرجوجهده لذلك البحث، هذا كتابة كمال اإلقرتاحاتالبا احث

 وضوع.املذاهبلقارئنيوالباحثنيعمايتعلقستبشاراتمناواال
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 دليل املقابلة

PEDOMAN INTERVIEW DOSEN 

 

• Matriks Interview Fokus Masalah 1: Bagaimana Dosen Mengkonsep Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab? 

Variabel Indikator Subindikator 

Manejemen 

Pembelajaran Bahasa 

Arab 

Perencanaan/Planning: mengidentifikasi sumber daya, merumuskan 

tujuan, membuat strategi, dan mendesain rencana kerja (B. Siswanto, 

2005: 42) 

1. Merumuskan tujuan 

2. Mengidentifikasi sumber daya 

3. Membuat strategi 

4. Mendesain rencana kerja 

 

• Pedoman Interview Dosen Fokus Masalah 1 

Subindikator Pertanyaan 



81 

 

 

A. Merumuskan tujuan 

1. Apakah isi dari pembelajaran bahasa arab sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini? 

2. Materi apa yang paling dibutuhkan dari pembelajaran bahasa arab untuk pendidikan saat 

ini? 

3. Siapa yang menetapkan pembelajaran bahasa arab dijadikan sebagai salah satu mata kuliah 

di perguruan tinggi ini? 

4. Mengapa pembelajaran bahasa arab dijadikan salah satu mata kuliah di perguruan tinggi 

ini? 

5. Apa tujuan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran bahasa arab? 

6. Kriteria mahasiswa seperti apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran bahasa arab? 

B. Mengidentifikasi sumber daya 

7. Bagaimana kriteria dosen yang mengajar pembelajaran di kampus ini? 

8. Bagaimana keadaan mahasiswa yang akan menerima pelajaran bahasa arab? 

9. Bagaimana keadaan alat belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa arab? 

10. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar kampus (lingkungan itu sendiri, budaya, sosial, adat 

istiadat, dan lain-lain), apakah sejalan dengan nilai-nilai dalam materi pembelajaran bahasa 

arab? 

C. Membuat strategi 

11. Apa saja faktor pendukung proses pembelajaran bahasa arab? 

12. Apa saja faktor penghambat proses pembelajaran bahasa arab? 

13. Strategi apa yang digunakan untuk mendapatkan dosen yang sesuai dengan kriteria di atas? 

14. Strategi apa yang digunakan agar mahasiswa dapat menerima pelajaran bahasa arab dengan 

baik? 

15. Strategi apa yang digunakan untuk memenuhi alat belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran bahasa arab? 

16. Strategi apa yang digunakan agar pembelajaran bahasa arab dapat memperkuat kondisi 

lingkungan sekitar kampus? 

17. Siapa yang menentukan semua strategi tersebut? 

D. Mendesain rencana kerja 
18. Dengan cara apa pembelajaran bahasa arab akan diajarkan kepada mahasiswa? 

19. Berapa kali/berapa jam pembelajaran bahasa arab diajarkan dalam seminggu? 
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20. Apakah waktu tersebut sudah ideal untuk kegiatan pembelajaran bahasa arab? 

21. Apa yang melatar belakangi proses pembelajaran bahasa arab diajakarkan dengan jumlah 

waktu tersebut? 

22. Siapa yang mendesain proses pembelajaran bahasa arab? 

 

 

• Matriks Interview Fokus Masalah 2: Bagaimana Dosen Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab? 

Variabel Indikator Subindikator 

Manejemen Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Pelaksanaan/Actuating: terdiri dari staffing, controling, dan 

motivating (George R. Terry dan Leslie W. Rule, 2012: 9) 

1. Staffing (kepegawaian) 

2. Controlling (pengendalian) 

3. Motivating (memotivasi) 

 

 

• Pedoman Interviu Dosen Fokus Masalah 2 

Subindikator Pertanyaan 

A. Staffing (kepegawaian) 
1. Bagaimana cara dosen melaksanakan proses pembelajaran bahasa arab di dalam kelas? 

2. Bagaimana strategi dan metode belajar yang baik menurut dosen? 
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3. Bagaimana sikap seorang dosen dalam mengajar menurut dosen? 

4. Bagaimana sikap mahasiswa dalam menerima pelajaran menurut dosen?, dan bagaimana sikap 

mahasiswa ketika menerima pelajaran di dalam kelas? 

5. Apa saja faktor penghambat dan pendukung proses pembelajaran di dalam kelas tersebut 

tersebut? 

6. Apakah selama ini pemimpin kampus menjalankan tugasnya dengan sangat baik? 

7. Apakah selama ini dosen yang mengajar pembelajaran bahasa arab menjalankan tugasnya 

dengan baik? 

8. Apakah selama ini para dosen saling bekerjasama dalam proses pembelajaran di kampus ini? 

9. Apakah hubungan antara pemimpin kampus, dosen, dan mahasiswa sangat harmonis? 

B. Controlling (pengendalian) 

10. Siapa yang melakukan controling terhadap proses pembelajaran bahasa arab (sejauh mana dosen 

mengajar/sejauh mana mahasiswa belajar)? 

11. Bagaiama cara melakukan controling tersebut? 

12. Apa yang dilakukan pemimpin kampus jika dosen mendapat kesulitan dalam proses 

pembelajaran bahasa arab? 

13. Apa yang dilakukan sesama mahasiswa jika mendapat kesulitan dalam belajar? 

14. Apa yang dilakukan pemimpin kampus jika mahasiswa mendapat kesulitan dalam proses 

pembelajaran bahasa arab? 

15. Apa yang dilakukan dosen jika mahasiswa mendapat kesulitan dalam proses pembelajaran 

bahasa arab? 

C. Motivating (memotivasi) 

16. Apakah motivasi itu diperlukan dalam proses pembelajaran bahasa arab?, apa motivasi 

tersebut?, mengapa demikian? 

17. Apa yang dilakukan sesama mahasiswa untuk saling memotivasi? 

18. Apa yang dilakukan pemimpin kampus untuk memotivasi dosen? 

19. Apa yang dilakukan pemimpin kampus untuk memotivasi mahasiswa? 

20. Apa yang dilakukan sesama dosen untuk saling memotivasi dalam proses pembelajaran? 

21. Apa yang dilakukan dosen untuk memotivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran bahasa 

arab? 
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• Matriks Interview Fokus Masalah 3: Bagaimana Hasil Penerapan Pembelajaran Bahasa Arab? 

Variabel Indikator Subindikator 

Manejemen 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Evaluasi/Evaluation: meliputi proses evaluasi, tujuan evaluasi, 

pemberian pertimbangan (judgement), dan berdasarkan kriteria 

tertentu (Zaenal Arifin, 2011: 5-6) 

1. Proses Evaluasi 

2. Tujuan evaluasi 

3. Pemberian pertimbangan (judgement) 

4. Berdasarkan kriteria tertentu 

 

• Pedoman Interview Dosen Fokus Masalah 3 

Subindikator Pertanyaan 

A. Proses evaluasi 1. Bagaimana cara mengevaluasi proses pembelajaran bahasa arab (evaluasi terhadap 

dosen dan mahasiswa)? 

B. Tujuan evaluasi 2. Apa tujuan melakukan proses evaluasi tersebut? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan (seorang dosen/mahasiswa) telah berhasil dalam 

proses pembelajaran bahasa arab? 

C. Pemberian pertimbangan (judgement) 4. Bagaimana cara memutuskan (seorang dosen/mahasiswa) telah berhasil dalam proses 

pembelajaran bahasa arab? 

D. Berdasarkan kriteria tertentu 5. Berdasarkan kriteria apa evaluasi tersebut dilaksanakan?  
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 دليل املالحظة

 لتعليميفالفصالمليةع (1

 جالفصلشطةيفخارعمليةاألن (2

 عهدالسنةالبيئةاللغيةيفامل (3

 العربيةيماللغةتعملةيفتعلاملواداملس (4

 تعليماللغةالعربيةيفقوميعمليةالت (5

 

 اثئقيةالو  دليل

جامعةالسنةقسمتعليماللغةالعربيةيفستعملاملالعربيةمنهجتعليماللغة (1
 نميدااإلسالمية

 حصصيفكلاملتسوىادودوالاملوج (2

يفامعةالسنةاإلسالميةميدانةالعربيةجبلقسمتعليماللغالتدريسةخط (3
 توىالثايناملس

 مةالتعليموالتعلملييفعالتصوير (4

 األنشطةاملؤثرةلتنميةاللغويةنمالتصوير (5

جبامعةالسنةيةلعربتعليماللغةايميةاملستعملةيفقسملوسائلالتعلاتصويرمنلا (6
 اإلسالميةميدان

نهائي(منوذجاألسئلةعمليةالتقومي)اإلختبارلنصفالسنةواإلختبارال (7
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 بحثعملية الدليل سالة ر 
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لغة العربيةم الالتعلي قسمالية املقابلة برئيس عمل  

 

 

لالفصعملية التعليم يف   
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 ويلغعمل الاملليم يف لتععملية ا

          

 بني الطالب حايةالصب ةدثااحمل أنشطة

  

 العربية للغةابتدريب اخلطابة 
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 اللغة العربية ريس ملدرس قسم تعليمدتال طرقرة يف الدو 
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 اخلطة الداسية
بية اللغة العر قسم تعليم يف  

 ةجيامعة السنة اإلسالمي
 وى الثاينمستلل
 سردنجيلي د –سا إندوني
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SILABUS PERKULIAHAN 

 

A. Identitas Matakuliah 

- Matakuliah : Maharatul Istima’ II 

- Kode  : 

- Bobot SKS : 2 SKS 

- Semester : 2 (Dua) 

B. Deskripsi Matakuliah 

Mata kuliah ini disajikan sebagai langkah awal dalam menguasai empat kemahiran 

bahasa Arab dengan menanamkan kebiasaan kepada mahasiswa untuk terbiasa 

mendengarkan dan memahami percakapan berbahasa arab baik melalui dosen, native 

speaker maupun melalui media elektronik.  

C. Kompetensi Matakuliah 

Mahasiswa mampu menyimak dan memahami pembicaraan berbahasa Arab pada 

mustawa ibtida'i, yang meliputi; percakapan sehari-hari dan mujamalah. 

D. Topik Inti 

 ةِبالصحةنايالع .1

 الرتويحِعنِالنفس .2

 احلياةِيفِاملدينة .3

 معلمِوالتعلال .4

 هنملا .5

 اللغةِالعربية .6

 اجلوائز .7

 لعاملِقريةِصغريةا .8

 النظافةِ .9

 مِاإلسال .10

 ابلشبا .11

 العاملِاإلسالمي .12

 األمن .13

 التلوث .14

E. Referensi 

 العربيةِبنيِيديك .1

 العربيةِللناشيئن .2
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3. Hasil Rekaman dari saluran TV Timur Tengah. 

 

F. Sistem Penilaian 

Penilaian pembelajaran meliputi: 

1. Pelaksanaan Tugas : 10 %. 

2. Keaktifan  : 5 %. 

3. UTS   : 25 %. 

4. UAS   : 60 %. 
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SILABUS PERKULIAHAN 

 

G. Identitas Matakuliah 

- Matakuliah : Maharatul Kalam 

- Kode  : 

- Bobot SKS : 2 SKS 

- Semester : 2 (Dua) 

H. Deskripsi Matakuliah 

Mata kuliah ini akan memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

pola-pola kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang sedikit 

banyak berbeda dari pola-pola kalimat yang digunakan untuk bahasa baku.   

I. Kompetensi Matakuliah 

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 

berbicara, berdialog, mengungkapkan isi fikirannya dengan menggunakan 

bahasa Arab yang baik dan benar. 

J. Topik Inti 

 التمهـيدِ)ِالعقدِوِتعهدِالتعلمِوتشجيعهِ( .1

ِاجلو .2

ِنألماكواِالناس .3

ِاهلوايات .4

 السفر .5

 والعمرةِحلجا .6

 الصحة .7

 العطلة .8

 الشامليةِاجلامعةِاإلسالميةِسومطرة .9

 ةِيفِاجلامعةحلياا .10

K. Referensi 

 )كتابِواسطوانة(ِ ةعربيةِالسعودي،ِاململكةِالديكيِنيعبدِالرمحنِإبراهيمِفوزان،ِالعربيةِب .1

،ِالكويت:ِمكتبةِالفالح،ِئيةدايةِاملرحلةِاإلبتالعربغةِالكندري،ِعبدِاهللِعبدِالرمحنِوإبراهيمِحممدِعطا،ِتعليمِالل .2

1993 

لقاهرة:ِدارِ،ِااهبِيفِتدريسِاللغةِالعربيةِواللغاتِاحليةِاألخرىِلغريِالناطقنيِارصةجتاهاتِاملعإبراهيم،ِمحادة.ِا .3

 1989الفكر،ِ
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ِغريبا .4 ِمكتبة ِالعربية، ِتدريسِاللغة ِطرق ِد/ت. ِعبد. ِسيد ِاملنعم ِعبد ِيونِلعامل، ِسِفعيل، ِللمعلمِتحي، دليل

 1983ا،ِلغريِالناطقنيِهبِألسايسِيفِتعليمِاللغةِالعربيةةِاابللكت

 

L. Sistem Penilaian 

Penilaian pembelajaran meliputi: 

5. Pelaksanaan Tugas : 10 %. 

6. Keaktifan  : 5 %. 

7. UTS   : 25 %. 

8. UAS   : 60 %. 
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SILABUS PERKULIAHAN 

 

M. Identitas Matakuliah 

- Matakuliah : Maharatul Qiraah II 

- Kode  : 

- Bobot SKS : 2 SKS 

- Semester : 2 (Dua) 

N. Deskripsi Matakuliah 

Matakuliah ini disajikan sebagai langkah awal dalam menguasai empat 

kemahiran berbahasa Arab. Teks-teks bacaan pada matakuliah ini 

mengandung materi-materi bahasa yang sederhana meliputi kata-kata atau 

kalimat-kalimat yang digunakan sehari-hari serta memperhatikan penyajian 

materi secara bertahap dimulai dari kemampuan membaca dan memahami 

kata, kalimat kemudian paragraf. 

O. Kompetensi Matakuliah 

Mahasiswa mampu membaca dan memahami dengan benar teks-teks bahasa 

Arab yang meliputi kata,  kalimat dan paragraf. 

P. Topik Inti 

ِوالنظافةِ, العاملِقريةِصغرية .1

 بلشباواِمسالاإل .2

 منالعاملِاإلسالميِواأل .3

 التلوثِوالطاقة .4

 يفِحياةِنايشءاملعجزةِاخلالدةِويومِ .5

 ويةالنبِسنةأقليتـناِيفِالعاملِوال .6

 وهجرةِالرسولءةِرااألطفالِوالق .7

 طابِنومكمِطابِيومكمِونوادرِوطرف .8

 الرفقِباحليوانقةِوملساواةِاحلا .9

 األمثالِالعربيةِواخلالفاتِالزوجية .10

 ياةِورسهااألبناءِواملاءِأصلِاحلاءِوآلباِنيالعالقةِب .11

 وصيةِأبِومنِيومياتِوليد .12
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Q. Referensi 

 العربيةبنييديك .1

 
 

R. Sistem Penilaian 

Penilaian pembelajaran meliputi: 

9. Pelaksanaan Tugas : 10 %. 

10. Keaktifan  : 5 %. 

11. UTS   : 25 %. 

12. UAS   : 60 %. 
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SILABUS PERKULIAHAN 

 

S. Identitas Matakuliah 

- Matakuliah : Maharatul Kitabah II 

- Kode  : 

- Bobot SKS : 2 SKS 

- Semester : 2 (Dua) 

T. Deskripsi Matakuliah 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan menekankan pada partisipasi aktif 

mahasiswa, yaitu; kompetisi menulis dengan benar antar individu dan Kode, 

menyalin teks-teks Arab dengan tulisan tangan, dan berlatih imla' 

U. Kompetensi Matakuliah 

Mahasiswa mampu memahami Qawa'id al-Imla' serta dapat menulis dengan 

benar sesuai kaedah-kaedah yang ada dan menulis dengan baik sesuai dengan 

tanda baca. 

V. Topik Inti 

ِفرازاحلروفِالتيِتن .1 ِفراغِوالتيِليسِبداخلها ِواحلروفِالتيِبداخلها ِوالتيِالِتنزلِ، ِخطِغِيفلِحتتِالسطر

ِ.بوطةِومواضعِحذفهتاءِالتأنيثِاملرِفتحوِمواضعِِ  الرقعة،

ِإ .2 ِمِىلِنصِرسديحتويلِحوار ِومواضع: ِومتىِالِيرسم؟ ِالنصبِألفا ِتنوين ِاِتىِيرسم ِألفِواو ِعةامجلرسم

 ومواضعِحذفهاِبعدِالواو.

ِوِكتابةِاهلمزةِيفِآخرِالكلمةِبخطِالرقع تابةِوتلخيصِنصِيفِفقراتك .3

 توسطةِ.املِ،ِوكتابةِاهلمزة دينصِرسىلِحتويلِحوارِإ .4

مِيفِيو"وِِ"كيفِنستثمرِالوقت"وِِ"القرآنِالكريم"انِبعنوةِالتعبريِ:ِكتابِ"قصةِالوحيِِ"نِنصِبعنواتلخيصِال .5

 ."حيايت

وِكتابةِاملرسحيةِيفِشكلِالنثرِوتلخيصِقصةِأيبِسفيانِمعِِ"سالميةِيفِالعاملإلاألقلياتِا"لتعبريِبعنوانِةِابتاك .6

 قل.هر

 كتابيا.ِسموعنصِفهمِاملوتلخيصِِ"اهلللنومِنعمةِمنِنعمِا"وِِ"نومِواألرقِالِ"ةِالتعبريِبعنوانِكتاب .7

وِِ"ِحياةِاإلنسانيفاملساواةِ"التعبريِبعنوانِبةِاكتوِِ"النملِواحللوى"وِِ"قصصِعمرية"لخيصِفهمِاملسموعِت .8

 ."الرفقِباحليوان"

ِالعربية"تلخيصِنصِ .9 ِمخسةِ"األمثال ِكتابة ِالتعبريِبعنوو ثالأمِو ِكتابة ِزوجيةِ"وِ"اخلالفاتِالزوجية"ان حياة

 ."يدةسع

بةِاإعادةِأسلوبِاملؤلفِ،ِوكتِثمِ"اءالعالقةِبنيِاألبناءِواآلبِ"وِكتابةِالتعبريِِ"لديهلدِبارِبواو"نِلقصةِبعنواكتابةِا .10

 .ِ"املاءِنعمةِمنِنعمِاهللِعىلِاإلنسان"التعبريِبعنوانِ
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 ."ةِاألوالدتربي"وِِ"نتهاوصيةِاألمِالب"انِتابةِالتعبريِبعنووِكِ"الصياد"وِِ"مليون"نصِِيفِإعادةِأسلوبِاملؤلف .11

W. Referensi 

 عربيةِبنيِيديكال .1

ِ

 

X. Sistem Penilaian 

Penilaian pembelajaran meliputi: 

13. Pelaksanaan Tugas : 10 %. 

14. Keaktifan  : 5 %. 

15. UTS   : 25 %. 

16. UAS   : 60 %. 
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 مناهج كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية

 اإلسالميةجامعة السنة 

SK KETUA: 528/K/E/IV/2019 

NO KODE المواد SKS 1 2 3 4 5 6 7 8    الكتب المقررة مع ذكر المؤلفي 

1 INSK111   يدلتجو ام اتحسين التالوة وتطبيق أحك               2 2 القرآن الكريم 

2 INSL211 لتجويدتحسين التالوة وتطبيق أحكام ا             2   2 م  الكري القرآن 

3 INSL312   تحسين التالوة وتطبيق أحكام التجويد           2     2 القرآن الكريم 

4 INSL413   سين التالوة وتطبيق أحكام التجويدتح         2       2 القرآن الكريم 

5 INSL514   تحسين التالوة وتطبيق أحكام التجويد       2         2 القرآن الكريم 

6 INSL615   تالوة وتطبيق أحكام التجويدن التحسي     2           2 القرآن الكريم 

7 INSL716   يق أحكام التجويدتحسين التالوة وتطب   2             2 القرآن الكريم 
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8 INSL117 يد للشيخ عطية قابل نصرفي علم التجو غاية املريد                2 2 التجويد 

9 INSK112  ن عثيمينخ ابتفسير جزء عم للشيمختصر                2 2 التفسير 

10 INSL218  تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمين              2   2 التفسير 

11 INSL319  ن آن الكريم للشيخ العثيمير الق تفسير            2     2 التفسير 

12 INSL4110  للشيخ العثيمين الكريم القرآن تفسير          2       2 التفسير 

13 INSL5111 تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمين        2         2 سير التف 

14 INSL6112  ن تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمي     2           2 التفسير 

15 INSL7113  القرآن الكريم للشيخ العثيمين تفسير    2             2 التفسير 

16 INSL1114 في علوم القرآن للشيخ مناع القطاناحث مب               4 4 علوم القرآن 

17 INSK213 لقرآن للشيخ مناع القطانمباحث في علوم ا             2   2 علوم القرآن 

18 INSL1115 التوحيد للشيخ صالح الفوزانة يدعق               2 2 يد توحلا 

19 INSL2116  زانالفو عقيدة التوحيد للشيخ صالح              2   2 التوحيد 

20 INSL3117  امللخص في شرح التوحيد للشيخ صالح الفوزان           2     2 التوحيد 
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21 INSK414  الفوزان شرح التوحيد للشيخ صالح يفخص املل         2       2 التوحيد 

22 INSK515  توحيد للشيخ صالح الفوزاني شرح الامللخص ف       2         2 التوحيد 

23 INSL6118  شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان     2           2 التوحيد 

24 INSL7119  فوزانصالح الشيخ ة للالعقيدة الواسطيشرح    2             2 التوحيد 

25 INSL1120  ول(البسام )الجزء ال حكام للشيخ عبد هللا آل تيسير العالم شرح عمدة ال                2 2 الحديث 

26 INSL2121  بسام )الجزء الول(العالم شرح عمدة الحكام للشيخ عبد هللا آل التيسير              4   4 الحديث 

27 INSK316  ول(مدة الحكام للشيخ عبد هللا آل البسام )الجزء ال الم شرح عتيسير الع           4     4 الحديث 

28 INSK417  العالم شرح عمدة الحكام للشيخ عبد هللا آل البسام )الجزء الثاني(سير تي         2       2 الحديث 

29 INSL5122  لبسام )الجزء الثاني( آل اللشيخ عبد هللا حكامال  تيسير العالم شرح عمدة       2         2 الحديث 

30 INSL6123  هللا آل البسام )الجزء الثاني(عبد العالم شرح عمدة الحكام للشيخ تيسير      2           2 الحديث 

31 INSL7124  ي(لثانزء االحكام للشيخ عبد هللا آل البسام )الج تيسير العالم شرح عمدة   4             4 الحديث 

32 INSL1125 ي إلندونيس ي الزهر ث للدكتور لقمان الحكيم ااملغيث بتسهيل علوم الحديإمداد                2 2 ديثالح علوم 

33 INSK218 يم اإلندونيس ي الزهري إمداد املغيث بتسهيل علوم الحديث للدكتور لقمان الحك             2   2 علوم الحديث 
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34 INSL6126  التخريج ودراسة السانيد للشيخ محمود الطحان  ول أص     2           2 يثدحيج تخر 

35 INSL7127 ج ودراسة السانيد للشيخ محمود الطحانتخريأصول ال   2             2 تخريج حديث 

36 INSK119  ريب لبي شجاعمتن الغاية والتق               4 4 الفقه 

37 INSK2110  ي شجاع للشيخ نايف القفاري مختصر أب القناع عنكشاف              4   4 الفقه 

38 INSL3128  اع للشيخ نايف القفاري ي شجكشاف القناع عن مختصر أب           4     4 الفقه 

39 INSL4129  للشيخ نايف القفاري القناع عن مختصر أبي شجاع كشاف          4       4 الفقه 

40 INSL5130  صر أبي شجاع للشيخ نايف القفاري اع عن مختكشاف القن       4         4 الفقه 

41 INSL6131 بي شجاع للشيخ نايف القفاري صر أالقناع عن مختكشاف      4           4 قه الف 

42 INSL7132  شبيليفقه النوازل للشيخ يوسف ال   2             2 الفقه 

43 INSK4111 دارس الفقهية للشيخ سليمان الشقرإلى املاملدخل          2       2 يةتاريخ املذاهب الفقه 

44 INSL4133 للدكتور عبد الكريم الالحم ولىالفرائض السنة ال          4       4 رائض الف 

45 INSK5112  لشيخ الدكتور عبد الكريم الالحمالفرائض السنة الثانية ل       2         2 الفرائض 

46 INSL3134  متن القواعد الفقهية للشيخ السعدي           2     2 القواعد الفقهية 
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47 INSL4135  د الفقهية للشيخ عادل املطروديقواعال         2       2 الفقهية القواعد 

48 INSL5136  هية للشيخ عادل املطروديالقواعد الفق       2         2 القواعد الفقهية 

49 INSK4113 متن الورقات لإلمام الجويني         2       2 قه الفول صأ 

50 INSK5114  د هللا الجديعخ عبتيسير علم أصول الفقه للشي       4         4 أصول الفقه 

51 INSL6137  الجديعتيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد هللا     4           4 أصول الفقه  

52 INSK1115  لنبوية ملؤسسة الوقف اإلسالميرة االسيمقرر                2 2 السيرة النبوية 

53 INSL2138 ملؤسسة الوقف اإلسالميوية مقرر السيرة النب             4   4 بوية السيرة الن 

54 INSK6116  نديان واالتجاهات املعاصرة للشيخ العثيميوال العقيدة      2           2 الفرق واملذاهب املعاصرة 

55 INSL7139 ت املعاصرة للشيخ العثيمينالعقيدة والديان واالتجاها   4             4 ب املعاصرة الفرق واملذاه 

56 INSL3140 الراشدون والدولة الموية مقرر جامعة اإلمامالخلفاء            4     4 يخ اإلسالمي لتار ا 

57 INSK4117  خلفاء العباسية مقرر جامعة اإلمامال         2       2 التاريخ اإلسالمي 

58 INSK5118 حياة الصحابة للشيخ رأفة باشاصور من        2         2 الخالق 

59 INSU1120 2 2 لغة اإلندونيسية   ال               Berbahasa Indonesia Di PT Berbasis Pembelajaran, Aktif Aninditia Sri Nugraheni 
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60 INSU1121 مذكرة من إعداد املدرس               2 2 لغة اإلنجليزيةال 

61 INSU2122 درسمذكرة من إعداد امل             2   2 زيةاللغة اإلنجلي 

62 PBA6137  2           2 ص من العربية إلى اإلندونيسيةترجمة نصو     Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, M. Zaka Al Farisi 

63 PBA7138 2             2 ترجمة نصوص من العربية إلى اإلندونيسية   Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, M. Zaka Al Farisi 

64 INSU1123  2 2 تربية وطنية إندونيسية               
Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa, Tim Nasional 

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan 

65 INSU2124 2   2 الحاسب اآللي والتربية             Microsoft Word 2010, danExcel 2010, Kurweni & Jubilee 

66 INSU3125 2     2 الحاسب اآللي والتربية           Microsoft Word 2010, danExcel 2010, Kurweni & Jubilee 

67 INSU1126 2 2 علومال مبادئ                 

68 PBA5139 يسرة  للدكتور عبد العزيز بن علي الحربيالبالغة امل       2         2 البالغة العربية 

69 PBA6140 يالبالغة امليسرة  للدكتور عبد العزيز بن علي الحرب     2           2 البالغة العربية 

70 PBA5141 يبحث عن كتاب مناسب       2         2 الدب العربي 

71 PBA5142 الداللة للدكتور سالم سليمان الخماس املعجم وعلم       2         2 املعاجم والداللة 



105 

 

 

72 PBA1143 متن اآلجرومية  شرح الشيخ ابن عثيمين                 2 2 النحو 

73 PBA2144 لعزيز محمد فتوح وآخرون د اشرح بن عقيل للشيخ عبتهذيب              4   4 النحو 

74 PBA3145 يخ عبد العزيز محمد فتوح وآخرون تهذيب شرح بن عقيل للش           4     4 النحو 

75 PBA4146 شرح بن عقيل للشيخ عبد العزيز محمد فتوح وآخرون تهذيب          4       4 النحو 

76 PBA2147  شيخ الدكتور عبده الراجحيلل التطبيق الصرفي             2   2 الصرف 

77 PBA3148  خ الدكتور عبده الراجحيالتطبيق الصرفي للشي           2     2 الصرف 

78 PBA5149 التطبيق النحوي للشيخ الدكتور عبد الراجحي       2         2 حويةات نتطبيق 

79 PBA6150 دكتور عبد الراجحيال التطبيق النحوي للشيخ     2           2 تطبيقات نحوية 

80 PEND3131 بية اإلسالمية للشيخ خالد الحازميالتر أصول            2     2 أصول التربية اإلسالمية 

81 PBA1151 2 2 مهارة االستماع               
ط فما بعدها يبحث عن كتاب منتقى من العربية بين يديك )خاص للسنة الولى هذا العام فق

 خاص(

82 PBA1152 2 2 مهارة الكالم               
لعام فقط فما بعدها يبحث عن كتاب العربية بين يديك )خاص للسنة الولى هذا امنتقى من 

 خاص(

83 PBA2153 2   2 مهارة القراءة             
فقط فما بعدها يبحث عن كتاب  العربية بين يديك )خاص للسنة الولى هذا العاممنتقى من 

 خاص(
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84 PBA2154 2   2 مهارة الكتابة             
ذا العام فقط فما بعدها يبحث عن كتاب العربية بين يديك )خاص للسنة الولى همنتقى من 

 خاص(

85 PBA6155 الهاديتطوير مناهج اللغة العربية للدكتور ذو      2           2 تطوير مناهج اللغة العربية 

86 PBA6156 البحث العلمي ومناهجه للشيخ أحمد بدرأصول      2           2 البحث ومناهجه 

87 PBA7157 خ أحمد بدرللشيأصول البحث العلمي ومناهجه    2             2 البحث ومناهجه 

88 PBA5158  للشيخ جابر عبد الحميد جابر التدريس والتعليماستراتيجيات        2         2 استراتيجيات التدريس 

89 PBA4159 وزانإضاءات ملعلمي اللغة للدكتور عبد الرحمن ف         2       2 رق تدريس اللغة العربيةط 

90 PBA5160 ملعلمي اللغة للدكتور عبد الرحمن فوزانإضاءات        2         2 طرق تدريس اللغة العربية 

91 PBA3161 لتربية اإلسالمية للشيخ عدنان حسن باحارثد اطرق تدريس موا           2     2 لشرعيةطرق تدريس املواد ا 

92 PBA4162 لشيخ فيصل هاشم شمسرة لالتعليمية املطو الوسائل          2       2 التقنيات والوسائل التعليمية 

93 PEND3132 صف للشيخ فديان أبو خليلإدارة الصف وتعديل سلوك ال           2     2 اإلدارة الصفية 

94 PEND7133 اإلدارة املدرسية الحديث لجودت عزت عطري    2             2 ارة املدرسيةإلدا 

95 PEND3134 2     2 أخالقيات املهنة           Etika dan Profesi Keguruan, Nopan Ardi Wiyani 
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96 PBA7163 2             2 القياس والتقويم الصفي   Evaluasi dan Pembelajaran Bahasa Arab, Muhammad Aini 

97 PBA5164 )لشيخ إدريس جوهرالصوات لعلم        2         2 علم اللغة العام )الصوات 

98 PBA6165 اجحيعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة العربية للشيخ عبد الر      2           2 قي )تحليل الخطاء(تطبيعلم اللغة ال 

99 PBA7166 2             2 إعداد املادة العلمية     

100 PEND6135 2           2 علم اإلحصاء التعليمي     Metode Statistik, Sudjana 

101 INSU4127 علم املكتبات: اإلدارة والتنظيم للشيخ عبد هللا عيس ى الطياع         2       2 بةإدارة املكت 

102 PBA7167 صغر والتربية العملية امليدانية لجورج براوانامل التدريس   2             2 تدريس املصغرال 

103 INSU7128 فينريادة العمال ملجموعة من املؤل   2             2 ريادة العمال 

104 INSU7129 القيادة الناجحة للشيخ محمد عقوبي   2             2 فن القيادة 

105 INSU7130 لذكية للشيخ عبد العزيز النجارة ااإلدار    2             2 إدارة املنظمة 

106 PEND4136  لم النفس التربوي للشيخ عبد املجيد نشواتيع         2       2 علم النفس التربوي 

107 PBA6168 تعليم العربية إلغراض خاصة     2           2 العربية إلغراض خاصة 

108 PBA8169 التطبيقي  )كتاب دليل الجامعة( ليلكتاب الد 2               2 دريب العمليالت 
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109 INSK8119 دليل التطبيق العملي للجامعة  كتاب 2               2 الخدمة العامة 

110 PBA8170 دليل البحث العلمي )كتاب دليل الجامعة( 6               6 حث التخرجب 

      262 36 36 36 36 36 36 36 10   
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 ل الدراسيجدو 
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 مالحق

 

 



80 

 

 دليل املقابلة

PEDOMAN INTERVIEW DOSEN 

 

• Matriks Interview Fokus Masalah 1: Bagaimana Dosen Mengkonsep Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab? 

Variabel Indikator Subindikator 

Manejemen 

Pembelajaran Bahasa 

Arab 

Perencanaan/Planning: mengidentifikasi sumber daya, merumuskan 

tujuan, membuat strategi, dan mendesain rencana kerja (B. Siswanto, 

2005: 42) 

1. Merumuskan tujuan 

2. Mengidentifikasi sumber daya 

3. Membuat strategi 

4. Mendesain rencana kerja 

 

• Pedoman Interview Dosen Fokus Masalah 1 

Subindikator Pertanyaan 
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A. Merumuskan tujuan 

1. Apakah isi dari pembelajaran bahasa arab sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini? 

2. Materi apa yang paling dibutuhkan dari pembelajaran bahasa arab untuk pendidikan saat 

ini? 

3. Siapa yang menetapkan pembelajaran bahasa arab dijadikan sebagai salah satu mata kuliah 

di perguruan tinggi ini? 

4. Mengapa pembelajaran bahasa arab dijadikan salah satu mata kuliah di perguruan tinggi 

ini? 

5. Apa tujuan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran bahasa arab? 

6. Kriteria mahasiswa seperti apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran bahasa arab? 

B. Mengidentifikasi sumber daya 

7. Bagaimana kriteria dosen yang mengajar pembelajaran di kampus ini? 

8. Bagaimana keadaan mahasiswa yang akan menerima pelajaran bahasa arab? 

9. Bagaimana keadaan alat belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa arab? 

10. Bagaimana keadaan lingkungan sekitar kampus (lingkungan itu sendiri, budaya, sosial, adat 

istiadat, dan lain-lain), apakah sejalan dengan nilai-nilai dalam materi pembelajaran bahasa 

arab? 

C. Membuat strategi 

11. Apa saja faktor pendukung proses pembelajaran bahasa arab? 

12. Apa saja faktor penghambat proses pembelajaran bahasa arab? 

13. Strategi apa yang digunakan untuk mendapatkan dosen yang sesuai dengan kriteria di atas? 

14. Strategi apa yang digunakan agar mahasiswa dapat menerima pelajaran bahasa arab dengan 

baik? 

15. Strategi apa yang digunakan untuk memenuhi alat belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran bahasa arab? 

16. Strategi apa yang digunakan agar pembelajaran bahasa arab dapat memperkuat kondisi 

lingkungan sekitar kampus? 

17. Siapa yang menentukan semua strategi tersebut? 

D. Mendesain rencana kerja 
18. Dengan cara apa pembelajaran bahasa arab akan diajarkan kepada mahasiswa? 

19. Berapa kali/berapa jam pembelajaran bahasa arab diajarkan dalam seminggu? 
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20. Apakah waktu tersebut sudah ideal untuk kegiatan pembelajaran bahasa arab? 

21. Apa yang melatar belakangi proses pembelajaran bahasa arab diajakarkan dengan jumlah 

waktu tersebut? 

22. Siapa yang mendesain proses pembelajaran bahasa arab? 

 

 

• Matriks Interview Fokus Masalah 2: Bagaimana Dosen Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab? 

Variabel Indikator Subindikator 

Manejemen Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Pelaksanaan/Actuating: terdiri dari staffing, controling, dan 

motivating (George R. Terry dan Leslie W. Rule, 2012: 9) 

1. Staffing (kepegawaian) 

2. Controlling (pengendalian) 

3. Motivating (memotivasi) 

 

 

• Pedoman Interviu Dosen Fokus Masalah 2 

Subindikator Pertanyaan 

A. Staffing (kepegawaian) 
1. Bagaimana cara dosen melaksanakan proses pembelajaran bahasa arab di dalam kelas? 

2. Bagaimana strategi dan metode belajar yang baik menurut dosen? 
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3. Bagaimana sikap seorang dosen dalam mengajar menurut dosen? 

4. Bagaimana sikap mahasiswa dalam menerima pelajaran menurut dosen?, dan bagaimana sikap 

mahasiswa ketika menerima pelajaran di dalam kelas? 

5. Apa saja faktor penghambat dan pendukung proses pembelajaran di dalam kelas tersebut 

tersebut? 

6. Apakah selama ini pemimpin kampus menjalankan tugasnya dengan sangat baik? 

7. Apakah selama ini dosen yang mengajar pembelajaran bahasa arab menjalankan tugasnya 

dengan baik? 

8. Apakah selama ini para dosen saling bekerjasama dalam proses pembelajaran di kampus ini? 

9. Apakah hubungan antara pemimpin kampus, dosen, dan mahasiswa sangat harmonis? 

B. Controlling (pengendalian) 

10. Siapa yang melakukan controling terhadap proses pembelajaran bahasa arab (sejauh mana dosen 

mengajar/sejauh mana mahasiswa belajar)? 

11. Bagaiama cara melakukan controling tersebut? 

12. Apa yang dilakukan pemimpin kampus jika dosen mendapat kesulitan dalam proses 

pembelajaran bahasa arab? 

13. Apa yang dilakukan sesama mahasiswa jika mendapat kesulitan dalam belajar? 

14. Apa yang dilakukan pemimpin kampus jika mahasiswa mendapat kesulitan dalam proses 

pembelajaran bahasa arab? 

15. Apa yang dilakukan dosen jika mahasiswa mendapat kesulitan dalam proses pembelajaran 

bahasa arab? 

C. Motivating (memotivasi) 

16. Apakah motivasi itu diperlukan dalam proses pembelajaran bahasa arab?, apa motivasi 

tersebut?, mengapa demikian? 

17. Apa yang dilakukan sesama mahasiswa untuk saling memotivasi? 

18. Apa yang dilakukan pemimpin kampus untuk memotivasi dosen? 

19. Apa yang dilakukan pemimpin kampus untuk memotivasi mahasiswa? 

20. Apa yang dilakukan sesama dosen untuk saling memotivasi dalam proses pembelajaran? 

21. Apa yang dilakukan dosen untuk memotivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran bahasa 

arab? 
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• Matriks Interview Fokus Masalah 3: Bagaimana Hasil Penerapan Pembelajaran Bahasa Arab? 

Variabel Indikator Subindikator 

Manejemen 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Evaluasi/Evaluation: meliputi proses evaluasi, tujuan evaluasi, 

pemberian pertimbangan (judgement), dan berdasarkan kriteria 

tertentu (Zaenal Arifin, 2011: 5-6) 

1. Proses Evaluasi 

2. Tujuan evaluasi 

3. Pemberian pertimbangan (judgement) 

4. Berdasarkan kriteria tertentu 

 

• Pedoman Interview Dosen Fokus Masalah 3 

Subindikator Pertanyaan 

A. Proses evaluasi 1. Bagaimana cara mengevaluasi proses pembelajaran bahasa arab (evaluasi terhadap 

dosen dan mahasiswa)? 

B. Tujuan evaluasi 2. Apa tujuan melakukan proses evaluasi tersebut? 

3. Apa yang menjadi pertimbangan (seorang dosen/mahasiswa) telah berhasil dalam 

proses pembelajaran bahasa arab? 

C. Pemberian pertimbangan (judgement) 4. Bagaimana cara memutuskan (seorang dosen/mahasiswa) telah berhasil dalam proses 

pembelajaran bahasa arab? 

D. Berdasarkan kriteria tertentu 5. Berdasarkan kriteria apa evaluasi tersebut dilaksanakan?  
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 دليل املالحظة

 لتعليم يف الفصال مليةع (1

 ج الفصلشطة يف خار عملية األن (2

 عهد السنةالبيئة اللغية يف امل (3

 العربية يم اللغةتعملة يف تعلاملواد املس (4

 تعليم اللغة العربية يفقومي عملية الت (5

 

 اثئقيةالو  دليل

جامعة السنة  قسم تعليم اللغة العربية يفستعمل املالعربية  منهج تعليم اللغة (1
 نميدااإلسالمية 

 حصص يف كل املتسوىاد و دوال املو ج (2

يف  امعة السنة اإلسالمية ميدانة العربية جبلقسم تعليم اللغالتدريس  ةخط (3
 توى الثايناملس

 مة التعليم والتعلملييف ع التصوير (4

 األنشطة املؤثرة لتنمية اللغويةن م التصوير (5

جبامعة السنة ية لعربتعليم اللغة ايمية املستعملة يف قسم لوسائل التعلا تصوير منلا (6
 اإلسالمية ميدان

 نهائي(منوذج األسئلة عملية التقومي )اإلختبار لنصف السنة واإلختبار ال (7
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 بحثعملية الدليل سالة ر 
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لغة العربيةم الالتعلي قسمالية املقابلة برئيس عمل  

 

 

لالفصعملية التعليم يف   
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 ويلغعمل الاملليم يف لتععملية ا

          

 بني الطالب حايةالصب ةدثااحمل أنشطة

  

 العربية للغةابتدريب اخلطابة 
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 اللغة العربية ريس ملدرس قسم تعليمدتال طرقرة يف الدو 
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 اخلطة الداسية
بية اللغة العر قسم تعليم يف  

 ةجيامعة السنة اإلسالمي
 وى الثاينمستلل
 سردنجيلي د –سا إندوني
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SILABUS PERKULIAHAN 

 

A. Identitas Matakuliah 

- Matakuliah : Maharatul Istima’ II 

- Kode  : 

- Bobot SKS : 2 SKS 

- Semester : 2 (Dua) 

B. Deskripsi Matakuliah 

Mata kuliah ini disajikan sebagai langkah awal dalam menguasai empat kemahiran 

bahasa Arab dengan menanamkan kebiasaan kepada mahasiswa untuk terbiasa 

mendengarkan dan memahami percakapan berbahasa arab baik melalui dosen, native 

speaker maupun melalui media elektronik.  

C. Kompetensi Matakuliah 

Mahasiswa mampu menyimak dan memahami pembicaraan berbahasa Arab pada 

mustawa ibtida'i, yang meliputi; percakapan sehari-hari dan mujamalah. 

D. Topik Inti 

 ة بالصحةنايالع .1

 الرتويح عن النفس .2

 احلياة يف املدينة .3

 معلم والتعلال .4

 هنملا .5

 اللغة العربية .6

 اجلوائز .7

 لعامل قرية صغريةا .8

 النظافة  .9

 م اإلسال .10

 ابلشبا .11

 العامل اإلسالمي .12

 األمن .13

 التلوث .14

E. Referensi 

 العربية بني يديك .1

 العربية للناشيئن .2
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3. Hasil Rekaman dari saluran TV Timur Tengah. 

 

F. Sistem Penilaian 

Penilaian pembelajaran meliputi: 

1. Pelaksanaan Tugas : 10 %. 

2. Keaktifan  : 5 %. 

3. UTS   : 25 %. 

4. UAS   : 60 %. 
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SILABUS PERKULIAHAN 

 

G. Identitas Matakuliah 

- Matakuliah : Maharatul Kalam 

- Kode  : 

- Bobot SKS : 2 SKS 

- Semester : 2 (Dua) 

H. Deskripsi Matakuliah 

Mata kuliah ini akan memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang 

pola-pola kalimat yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang sedikit 

banyak berbeda dari pola-pola kalimat yang digunakan untuk bahasa baku.   

I. Kompetensi Matakuliah 

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu 

berbicara, berdialog, mengungkapkan isi fikirannya dengan menggunakan 

bahasa Arab yang baik dan benar. 

J. Topik Inti 

 التمهـيد ) العقد و تعهد التعلم وتشجيعه ( .1

 اجلو .2

 نألماكوا الناس .3

 اهلوايات .4

 السفر .5

 والعمرة حلجا .6

 الصحة .7

 العطلة .8

 الشاملية اجلامعة اإلسالمية سومطرة .9

 ة يف اجلامعةحلياا .10

K. Referensi 

 )كتاب واسطوانة(  ةعربية السعودي، اململكة الديكي نيعبد الرمحن إبراهيم فوزان، العربية ب .1

، الكويت: مكتبة الفالح، ئيةداية املرحلة اإلبتالعربغة الكندري، عبد اهلل عبد الرمحن وإبراهيم حممد عطا، تعليم الل .2

1993 

لقاهرة: دار ، ااهب يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني ارصةجتاهات املعإبراهيم، محادة. ا .3

 1989الفكر، 
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دليل للمعلم تحي، س فعيل، يون لعامل، عبد املنعم سيد عبد. د/ت. طرق تدريس اللغة العربية، مكتبة غريبا .4

 1983ا، لغري الناطقني هب ألسايس يف تعليم اللغة العربيةة اابللكت

 

L. Sistem Penilaian 

Penilaian pembelajaran meliputi: 

5. Pelaksanaan Tugas : 10 %. 

6. Keaktifan  : 5 %. 

7. UTS   : 25 %. 

8. UAS   : 60 %. 
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SILABUS PERKULIAHAN 

 

M. Identitas Matakuliah 

- Matakuliah : Maharatul Qiraah II 

- Kode  : 

- Bobot SKS : 2 SKS 

- Semester : 2 (Dua) 

N. Deskripsi Matakuliah 

Matakuliah ini disajikan sebagai langkah awal dalam menguasai empat 

kemahiran berbahasa Arab. Teks-teks bacaan pada matakuliah ini 

mengandung materi-materi bahasa yang sederhana meliputi kata-kata atau 

kalimat-kalimat yang digunakan sehari-hari serta memperhatikan penyajian 

materi secara bertahap dimulai dari kemampuan membaca dan memahami 

kata, kalimat kemudian paragraf. 

O. Kompetensi Matakuliah 

Mahasiswa mampu membaca dan memahami dengan benar teks-teks bahasa 

Arab yang meliputi kata,  kalimat dan paragraf. 

P. Topik Inti 

 والنظافة , العامل قرية صغرية .1

 بلشباوا مسالاإل .2

 منالعامل اإلسالمي واأل .3

 التلوث والطاقة .4

 يف حياة نايشءاملعجزة اخلالدة ويوم  .5

 ويةالنب سنةأقليتـنا يف العامل وال .6

 وهجرة الرسولءة رااألطفال والق .7

 طاب نومكم طاب يومكم ونوادر وطرف .8

 الرفق باحليوانقة وملساواة احلا .9

 األمثال العربية واخلالفات الزوجية .10

 ياة ورسهااألبناء واملاء أصل احلاء وآلبا نيالعالقة ب .11

 وصية أب ومن يوميات وليد .12
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Q. Referensi 

 العربية بني يديك .1

 
 

R. Sistem Penilaian 

Penilaian pembelajaran meliputi: 

9. Pelaksanaan Tugas : 10 %. 

10. Keaktifan  : 5 %. 

11. UTS   : 25 %. 

12. UAS   : 60 %. 
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SILABUS PERKULIAHAN 

 

S. Identitas Matakuliah 

- Matakuliah : Maharatul Kitabah II 

- Kode  : 

- Bobot SKS : 2 SKS 

- Semester : 2 (Dua) 

T. Deskripsi Matakuliah 

Mata kuliah ini diselenggarakan dengan menekankan pada partisipasi aktif 

mahasiswa, yaitu; kompetisi menulis dengan benar antar individu dan Kode, 

menyalin teks-teks Arab dengan tulisan tangan, dan berlatih imla' 

U. Kompetensi Matakuliah 

Mahasiswa mampu memahami Qawa'id al-Imla' serta dapat menulis dengan 

benar sesuai kaedah-kaedah yang ada dan menulis dengan baik sesuai dengan 

tanda baca. 

V. Topik Inti 

 خط غ يفل حتت السطر والتي ال تنزل ، واحلروف التي بداخلها فراغ والتي ليس بداخلها فرازاحلروف التي تن .1

 .بوطة ومواضع حذفهتاء التأنيث املر فتحو مواضع    الرقعة،

 عةامجلرسم ألف واو ا تى يرسم تنوين النصب ألفا ومتى ال يرسم؟ ومواضع: م ىل نص رسديحتويل حوار إ .2

 ومواضع حذفها بعد الواو.

 و كتابة اهلمزة يف آخر الكلمة بخط الرقع تابة وتلخيص نص يف فقراتك .3

 توسطة .امل ، وكتابة اهلمزة دينص رسىل حتويل حوار إ .4

م يف يو"و  "كيف نستثمر الوقت"و  "القرآن الكريم"ان بعنوة التعبري : كتاب "قصة الوحي  "ن نص بعنواتلخيص ال .5

 ."حيايت

و كتابة املرسحية يف شكل النثر وتلخيص قصة أيب سفيان مع  "سالمية يف العاملإلاألقليات ا"لتعبري بعنوان ة ابتاك .6

 قل.هر

 كتابيا. سموعنص فهم املوتلخيص  "اهلللنوم نعمة من نعم ا"و  "نوم واألرق ال "ة التعبري بعنوان كتاب .7

و  " حياة اإلنسانيفاملساواة "التعبري بعنوان بة اكتو  "النمل واحللوى"و  "قصص عمرية"لخيص فهم املسموع ت .8

 ."الرفق باحليوان"

حياة زوجية "و "اخلالفات الزوجية"ان كتابة التعبري بعنوو ثالأم و كتابة مخسة "األمثال العربية"تلخيص نص  .9

 ."يدةسع

بة اإعادة أسلوب املؤلف ، وكت ثم "اءالعالقة بني األبناء واآلب "و كتابة التعبري  "لديهلد بار بواو"ن لقصة بعنواكتابة ا .10

 . "املاء نعمة من نعم اهلل عىل اإلنسان"التعبري بعنوان 
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 ."ة األوالدتربي"و  "نتهاوصية األم الب"ان تابة التعبري بعنوو ك "الصياد"و  "مليون"نص  يف إعادة أسلوب املؤلف .11

W. Referensi 

 عربية بني يديكال .1

 

 

X. Sistem Penilaian 

Penilaian pembelajaran meliputi: 

13. Pelaksanaan Tugas : 10 %. 

14. Keaktifan  : 5 %. 

15. UTS   : 25 %. 

16. UAS   : 60 %. 
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 مناهج كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية

 اإلسالميةجامعة السنة 

SK KETUA: 528/K/E/IV/2019 

NO KODE المواد SKS 1 2 3 4 5 6 7 8    الكتب المقررة مع ذكر المؤلفي 

1 INSK111   يدلتجو ام اتحسين التالوة وتطبيق أحك               2 2 القرآن الكريم 

2 INSL211 لتجويدتحسين التالوة وتطبيق أحكام ا             2   2 م  الكري القرآن 

3 INSL312   تحسين التالوة وتطبيق أحكام التجويد           2     2 القرآن الكريم 

4 INSL413   سين التالوة وتطبيق أحكام التجويدتح         2       2 القرآن الكريم 

5 INSL514   تحسين التالوة وتطبيق أحكام التجويد       2         2 القرآن الكريم 

6 INSL615   تالوة وتطبيق أحكام التجويدن التحسي     2           2 القرآن الكريم 

7 INSL716   يق أحكام التجويدتحسين التالوة وتطب   2             2 القرآن الكريم 
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8 INSL117 يد للشيخ عطية قابل نصرفي علم التجو غاية املريد                2 2 التجويد 

9 INSK112  ن عثيمينخ ابتفسير جزء عم للشيمختصر                2 2 التفسير 

10 INSL218  تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمين              2   2 التفسير 

11 INSL319  ن آن الكريم للشيخ العثيمير الق تفسير            2     2 التفسير 

12 INSL4110  للشيخ العثيمين الكريم القرآن تفسير          2       2 التفسير 

13 INSL5111 تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمين        2         2 سير التف 

14 INSL6112  ن تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمي     2           2 التفسير 

15 INSL7113  القرآن الكريم للشيخ العثيمين تفسير    2             2 التفسير 

16 INSL1114 في علوم القرآن للشيخ مناع القطاناحث مب               4 4 علوم القرآن 

17 INSK213 لقرآن للشيخ مناع القطانمباحث في علوم ا             2   2 علوم القرآن 

18 INSL1115 التوحيد للشيخ صالح الفوزانة يدعق               2 2 يد توحلا 

19 INSL2116  زانالفو عقيدة التوحيد للشيخ صالح              2   2 التوحيد 

20 INSL3117  امللخص في شرح التوحيد للشيخ صالح الفوزان           2     2 التوحيد 
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21 INSK414  الفوزان شرح التوحيد للشيخ صالح يفخص املل         2       2 التوحيد 

22 INSK515  توحيد للشيخ صالح الفوزاني شرح الامللخص ف       2         2 التوحيد 

23 INSL6118  شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان     2           2 التوحيد 

24 INSL7119  فوزانصالح الشيخ ة للالعقيدة الواسطيشرح    2             2 التوحيد 

25 INSL1120  ول(البسام )الجزء ال حكام للشيخ عبد هللا آل تيسير العالم شرح عمدة ال                2 2 الحديث 

26 INSL2121  بسام )الجزء الول(العالم شرح عمدة الحكام للشيخ عبد هللا آل التيسير              4   4 الحديث 

27 INSK316  ول(مدة الحكام للشيخ عبد هللا آل البسام )الجزء ال الم شرح عتيسير الع           4     4 الحديث 

28 INSK417  العالم شرح عمدة الحكام للشيخ عبد هللا آل البسام )الجزء الثاني(سير تي         2       2 الحديث 

29 INSL5122  لبسام )الجزء الثاني( آل اللشيخ عبد هللا حكامال  تيسير العالم شرح عمدة       2         2 الحديث 

30 INSL6123  هللا آل البسام )الجزء الثاني(عبد العالم شرح عمدة الحكام للشيخ تيسير      2           2 الحديث 

31 INSL7124  ي(لثانزء االحكام للشيخ عبد هللا آل البسام )الج تيسير العالم شرح عمدة   4             4 الحديث 

32 INSL1125 ي إلندونيس ي الزهر ث للدكتور لقمان الحكيم ااملغيث بتسهيل علوم الحديإمداد                2 2 ديثالح علوم 

33 INSK218 يم اإلندونيس ي الزهري إمداد املغيث بتسهيل علوم الحديث للدكتور لقمان الحك             2   2 علوم الحديث 
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34 INSL6126  التخريج ودراسة السانيد للشيخ محمود الطحان  ول أص     2           2 يثدحيج تخر 

35 INSL7127 ج ودراسة السانيد للشيخ محمود الطحانتخريأصول ال   2             2 تخريج حديث 

36 INSK119  ريب لبي شجاعمتن الغاية والتق               4 4 الفقه 

37 INSK2110  ي شجاع للشيخ نايف القفاري مختصر أب القناع عنكشاف              4   4 الفقه 

38 INSL3128  اع للشيخ نايف القفاري ي شجكشاف القناع عن مختصر أب           4     4 الفقه 

39 INSL4129  للشيخ نايف القفاري القناع عن مختصر أبي شجاع كشاف          4       4 الفقه 

40 INSL5130  صر أبي شجاع للشيخ نايف القفاري اع عن مختكشاف القن       4         4 الفقه 

41 INSL6131 بي شجاع للشيخ نايف القفاري صر أالقناع عن مختكشاف      4           4 قه الف 

42 INSL7132  شبيليفقه النوازل للشيخ يوسف ال   2             2 الفقه 

43 INSK4111 دارس الفقهية للشيخ سليمان الشقرإلى املاملدخل          2       2 يةتاريخ املذاهب الفقه 

44 INSL4133 للدكتور عبد الكريم الالحم ولىالفرائض السنة ال          4       4 رائض الف 

45 INSK5112  لشيخ الدكتور عبد الكريم الالحمالفرائض السنة الثانية ل       2         2 الفرائض 

46 INSL3134  متن القواعد الفقهية للشيخ السعدي           2     2 القواعد الفقهية 
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47 INSL4135  د الفقهية للشيخ عادل املطروديقواعال         2       2 الفقهية القواعد 

48 INSL5136  هية للشيخ عادل املطروديالقواعد الفق       2         2 القواعد الفقهية 

49 INSK4113 متن الورقات لإلمام الجويني         2       2 قه الفول صأ 

50 INSK5114  د هللا الجديعخ عبتيسير علم أصول الفقه للشي       4         4 أصول الفقه 

51 INSL6137  الجديعتيسير علم أصول الفقه للشيخ عبد هللا     4           4 أصول الفقه  

52 INSK1115  لنبوية ملؤسسة الوقف اإلسالميرة االسيمقرر                2 2 السيرة النبوية 

53 INSL2138 ملؤسسة الوقف اإلسالميوية مقرر السيرة النب             4   4 بوية السيرة الن 

54 INSK6116  نديان واالتجاهات املعاصرة للشيخ العثيميوال العقيدة      2           2 الفرق واملذاهب املعاصرة 

55 INSL7139 ت املعاصرة للشيخ العثيمينالعقيدة والديان واالتجاها   4             4 ب املعاصرة الفرق واملذاه 

56 INSL3140 الراشدون والدولة الموية مقرر جامعة اإلمامالخلفاء            4     4 يخ اإلسالمي لتار ا 

57 INSK4117  خلفاء العباسية مقرر جامعة اإلمامال         2       2 التاريخ اإلسالمي 

58 INSK5118 حياة الصحابة للشيخ رأفة باشاصور من        2         2 الخالق 

59 INSU1120 2 2 لغة اإلندونيسية   ال               Berbahasa Indonesia Di PT Berbasis Pembelajaran, Aktif Aninditia Sri Nugraheni 
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60 INSU1121 مذكرة من إعداد املدرس               2 2 لغة اإلنجليزيةال 

61 INSU2122 درسمذكرة من إعداد امل             2   2 زيةاللغة اإلنجلي 

62 PBA6137  2           2 ص من العربية إلى اإلندونيسيةترجمة نصو     Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, M. Zaka Al Farisi 

63 PBA7138 2             2 ترجمة نصوص من العربية إلى اإلندونيسية   Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, M. Zaka Al Farisi 

64 INSU1123  2 2 تربية وطنية إندونيسية               
Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mahasiswa, Tim Nasional 

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan 

65 INSU2124 2   2 الحاسب اآللي والتربية             Microsoft Word 2010, danExcel 2010, Kurweni & Jubilee 

66 INSU3125 2     2 الحاسب اآللي والتربية           Microsoft Word 2010, danExcel 2010, Kurweni & Jubilee 

67 INSU1126 2 2 علومال مبادئ                 

68 PBA5139 يسرة  للدكتور عبد العزيز بن علي الحربيالبالغة امل       2         2 البالغة العربية 

69 PBA6140 يالبالغة امليسرة  للدكتور عبد العزيز بن علي الحرب     2           2 البالغة العربية 

70 PBA5141 يبحث عن كتاب مناسب       2         2 الدب العربي 

71 PBA5142 الداللة للدكتور سالم سليمان الخماس املعجم وعلم       2         2 املعاجم والداللة 
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72 PBA1143 متن اآلجرومية  شرح الشيخ ابن عثيمين                 2 2 النحو 

73 PBA2144 لعزيز محمد فتوح وآخرون د اشرح بن عقيل للشيخ عبتهذيب              4   4 النحو 

74 PBA3145 يخ عبد العزيز محمد فتوح وآخرون تهذيب شرح بن عقيل للش           4     4 النحو 

75 PBA4146 شرح بن عقيل للشيخ عبد العزيز محمد فتوح وآخرون تهذيب          4       4 النحو 

76 PBA2147  شيخ الدكتور عبده الراجحيلل التطبيق الصرفي             2   2 الصرف 

77 PBA3148  خ الدكتور عبده الراجحيالتطبيق الصرفي للشي           2     2 الصرف 

78 PBA5149 التطبيق النحوي للشيخ الدكتور عبد الراجحي       2         2 حويةات نتطبيق 

79 PBA6150 دكتور عبد الراجحيال التطبيق النحوي للشيخ     2           2 تطبيقات نحوية 

80 PEND3131 بية اإلسالمية للشيخ خالد الحازميالتر أصول            2     2 أصول التربية اإلسالمية 

81 PBA1151 2 2 مهارة االستماع               
ط فما بعدها يبحث عن كتاب منتقى من العربية بين يديك )خاص للسنة الولى هذا العام فق

 خاص(

82 PBA1152 2 2 مهارة الكالم               
لعام فقط فما بعدها يبحث عن كتاب العربية بين يديك )خاص للسنة الولى هذا امنتقى من 

 خاص(

83 PBA2153 2   2 مهارة القراءة             
فقط فما بعدها يبحث عن كتاب  العربية بين يديك )خاص للسنة الولى هذا العاممنتقى من 

 خاص(
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84 PBA2154 2   2 مهارة الكتابة             
ذا العام فقط فما بعدها يبحث عن كتاب العربية بين يديك )خاص للسنة الولى همنتقى من 

 خاص(

85 PBA6155 الهاديتطوير مناهج اللغة العربية للدكتور ذو      2           2 تطوير مناهج اللغة العربية 

86 PBA6156 البحث العلمي ومناهجه للشيخ أحمد بدرأصول      2           2 البحث ومناهجه 

87 PBA7157 خ أحمد بدرللشيأصول البحث العلمي ومناهجه    2             2 البحث ومناهجه 

88 PBA5158  للشيخ جابر عبد الحميد جابر التدريس والتعليماستراتيجيات        2         2 استراتيجيات التدريس 

89 PBA4159 وزانإضاءات ملعلمي اللغة للدكتور عبد الرحمن ف         2       2 رق تدريس اللغة العربيةط 

90 PBA5160 ملعلمي اللغة للدكتور عبد الرحمن فوزانإضاءات        2         2 طرق تدريس اللغة العربية 

91 PBA3161 لتربية اإلسالمية للشيخ عدنان حسن باحارثد اطرق تدريس موا           2     2 لشرعيةطرق تدريس املواد ا 

92 PBA4162 لشيخ فيصل هاشم شمسرة لالتعليمية املطو الوسائل          2       2 التقنيات والوسائل التعليمية 

93 PEND3132 صف للشيخ فديان أبو خليلإدارة الصف وتعديل سلوك ال           2     2 اإلدارة الصفية 

94 PEND7133 اإلدارة املدرسية الحديث لجودت عزت عطري    2             2 ارة املدرسيةإلدا 

95 PEND3134 2     2 أخالقيات املهنة           Etika dan Profesi Keguruan, Nopan Ardi Wiyani 
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96 PBA7163 2             2 القياس والتقويم الصفي   Evaluasi dan Pembelajaran Bahasa Arab, Muhammad Aini 

97 PBA5164 )لشيخ إدريس جوهرالصوات لعلم        2         2 علم اللغة العام )الصوات 

98 PBA6165 اجحيعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة العربية للشيخ عبد الر      2           2 قي )تحليل الخطاء(تطبيعلم اللغة ال 

99 PBA7166 2             2 إعداد املادة العلمية     

100 PEND6135 2           2 علم اإلحصاء التعليمي     Metode Statistik, Sudjana 

101 INSU4127 علم املكتبات: اإلدارة والتنظيم للشيخ عبد هللا عيس ى الطياع         2       2 بةإدارة املكت 

102 PBA7167 صغر والتربية العملية امليدانية لجورج براوانامل التدريس   2             2 تدريس املصغرال 

103 INSU7128 فينريادة العمال ملجموعة من املؤل   2             2 ريادة العمال 

104 INSU7129 القيادة الناجحة للشيخ محمد عقوبي   2             2 فن القيادة 

105 INSU7130 لذكية للشيخ عبد العزيز النجارة ااإلدار    2             2 إدارة املنظمة 

106 PEND4136  لم النفس التربوي للشيخ عبد املجيد نشواتيع         2       2 علم النفس التربوي 

107 PBA6168 تعليم العربية إلغراض خاصة     2           2 العربية إلغراض خاصة 

108 PBA8169 التطبيقي  )كتاب دليل الجامعة( ليلكتاب الد 2               2 دريب العمليالت 
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109 INSK8119 دليل التطبيق العملي للجامعة  كتاب 2               2 الخدمة العامة 

110 PBA8170 دليل البحث العلمي )كتاب دليل الجامعة( 6               6 حث التخرجب 

      262 36 36 36 36 36 36 36 10   
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