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 # إذ ال تنال ادلعايل قّط ابلكسلمشّر وجّد ألمر أنت طالبه 

قال السيد أمحد اذلامشي، كتاب احملفوظات معهد دار السالم كونتور لفصل )
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 عائليت احملبوبة :
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 شكر وتقدير
بسمميحرلا نمحرلا هللا ، احلمدهلل رّب العادلٌن كالصالة كالسالـ على أشرؼ 

 حبو أمجعٌن، كبعداألنبياء كادلرسلٌن كعلى الو كص

احلمدهلل بنعمتو كقدرتو قد سّبت ىذه الرسالة بكاريليوس ربت عنواف : إدارة 
تنظيم تعليم اللغة العربية دبعهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف. كتسّر الباحثة أف تقدـ 

أفضل الشكر من عميق الفؤاد إرل من سهم مساعلةكبًنة يف ىذه الرسالة 
 :البكارليوس، خاصة إذل 

، مدير اجلامعة موالان ادلاجيستًن عبد احلارسستاذ الدكتور احلاج األفضيلة  .ٔ
مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف ىذه 

 اجلامعة
، عميد كلية الرتبية كالتعليم ادلاجيستًن أغوس ميموف ر احلاجالدكتو  فضيلة .ٕ

 ماالنججبامعة موالان مالك اإلسالمية احلكومية 
شللوءة احلسنة ادلاجستًن، رئيس قسم تعليم اللغة  احلاجة ةر فضيلة الدكتو  .ٖ

العربية جبامعة موالان مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج، دلا قامت هبا إبدارة 
 القسم

سالمت دارين ادلاجستًن، مشرؼ الذم قد أرشدين ككجهين الدكتور فضيلة  .ٗ
 يف كل مراحل إعداد ىذا البحث

دار اللغة كالدعوة احلبيب الدكتور السقاؼ حبر ادلاجستًن، كمجيع  مريب معهد .٘
 األساتذ كاألساتذة الذين ساعدكا الباحثة يف كتابة ىذا البحث
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 البحث لصمستخ

إدارة تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة ، ٕٕٓٓ، فريسا أفرا ، يوسليزار
 . البحث اجلامعي، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.بباسوركاف
 ادلاجستًن سالمت دارين الدكتورادلشرؼ : 

 
 ة العربيةكلمة مفتاحية : إدارة، تنظيم، تعليم اللغ

الوجود لدل ادلؤسسة التعليمية، كال  التنظيم يف اإلدارة ىو احدل كسائل يف حفاظ
ابستثناء دلعاىد اإلسالمية. كجود القيمة كالنتائج اجليدة كالناجحة من الطالب يف تعليم اللغة 

. يرتتيب دقيق ككاضح كإنشاء منتج حقيقالعربية ىي النتيجة من اإلدارة ادلمتعة كادلتجودة ب
كؽلكن أف يكوف مرجعا دلؤسسة أخرل يف ربسٌن إدارة تعلم اللغة العربية اليت دل ربقق بعد 

 نتائجها كأىدافها

يف اسرتاذبية تعليم اللغة  األسس لوصف( ٔأما األىداؼ ذلذا البحث اجلامعي ىي : 
رة تنظيم اإلبتكارات ادلطبقة يف إدالوصف ( ٕ. العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف

يف إدارة  نظاـ ادلراقبة ( لوصفٖ .تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف
 .تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف

. أما أدكات الوصفي دبدخل الكيفيادلدخل ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث 
 كالواثئق. ادلالحظة قابلة،البحث جلمع البياانت ىي : ادل

األسس ادلستخدمة اليت تعٌن معيار الطالب لبناء ( ٔكأما نتائج البحث ىي : 
اسرتاذبية تعليم اللغة العربية، كىي األساس الرتبوم، األساس السيكولوجي، األساس 

عليم اإلبتكارات ادلطبقة كإدارهتا يف ت( ٕ. اإلجتماعي يف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف
نظاـ ( ٖ اللغة العربية داخل الفصل كخارخ الفصل يف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف  

ؽلكن تنفيذه ابلكامل  ادلراقبة ادلطبقة إلشراؼ الطالب يف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف
 إبشراؼ يومي كأسبوعي كشهرم
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ABSTRACT 

 
Yuslizar, Firsa Afra, 2020. Management of Arabic language learning arrangements at 

Darullughoh Wa-dda'wah Pasuruan Islamic boarding school. Undergraduate 
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Arrangements in management are one way to maintain the existence of an 

educational institution, Islamic boarding schools are no exception. The existence of 

good grades or products and is said to be successful by students in learning Arabic 

itself is the result of good management and quality so that they are neatly arranged, 

clear, precise and create a real product. And can be a reference for another 

institution in improving the management of Arabic learning that has not yet 

achieved the results and objectives. 

 The purpose of this study are: 1) To find out the foundation in language 

learning strategies at Darullughoh Wa-dda'wah Islamic Boarding School. 2) To find 

out the innovations applied in learning Arabic in Darullughoh Wa-dda'wah Islamic 

Boarding School. 3) To find out how the rules in guiding Arabic learning in 

Darullughoh Wa-dda'wah Islamic Boarding School.. 

The results of the study: 1) The foundation in the form of principles to be used to 

determine student benchmarks in forming Arabic learning strategies, in the form of 

educational, psychological and social principles at Darullughoh Wa-dda'wah 

Islamic Boarding School. 2) Innovations applied by darullughoh wadda'ah Islamic 

boarding school in learning Arabic, inside and outside the classroom. 3) supervisory 

regulations applied to guide students in learning Arabic in Darullughoh Wa-dda'wah 

Islamic Boarding School, as a whole can be implemented on daily, weekly and 

monthly supervision. 
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ABSTRAK 

Yuslizar, Firsa Afra, 2020, Manajemen Pengaturan Pembelajaran Bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Darul-Lughoh Wadda’wah Pasuruan. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakutas  Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Pembimbing : Dr. Slamet Daroini, M.Pd.  

 

Kata Kunci : Manajemen, Pengaturan, Pembelajaran Bahasa Arab. 

Pengaturan dalam manajemen adalah salah satu cara untuk mempertahankan 

dan menjaga eksistensi dari sebuah lembaga pendidikan, tidak terkecuali pondok 

pesantren. Adanya nilai atau produk yang baik dan dikatakan sukses oleh siswa 

dalam pembelajaran bahasa Arab sendiri adalah hasil dari manajemen yang baik 

serta berkualitas sehingga tersusun secara rapi, jelas, tepat dan tercipta suatu produk 

yang nyata. Serta dapat menjadi rujukan suatu lembaga lain dalam memperbaiki 

manajemen pembelajaran bahasa Arab yang belum mencapai hasil dan tujannya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui landasan dalam 

strategi pembelajaran bahasa di Pondok Pesantren Darullughoh Wa-dda’wah . 2) 

Untuk mengetahui inovasi yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Darullughoh Wa-dda’wah.  3) Untuk mengetahui bagaimana 

peraturan dalam membimbing pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Darullughoh Wa-dda’wah.   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian : 1) Landasan yang berupa asas-asas untuk digunakan 

menentukan tolak ukur siswa dalam membentuk strategi pembelajaran bahasa Arab, 

berupa asas pendidikan, psikologi dan sosial di Pondok Pesantren Darullughoh Wa-

dda’wah. 2) Inovasi- inovasi yang diterapkan pondok pesantren darullughoh 

wadda’ah dalam pembelajaran bahasa Arab, didalam dan diluar kelas. 3) peraturan 

pengawasan yang diterapkan untuk membimbing siswa dalam pembelajaran bahasa 

Arab di Pondok Pesantren Darullughoh Wa-dda’wah, secara keseluruhan dapat 

diimplementasikan pada pengawasan harian, mingguan dan bulanan 



 

 م
 

 زلتوايت البحث

 أ ........................................................ استهال
 ب ......................................................... إىداء

 ج ................................................... تقديرشكر ك 
 ق ................................................. موافقة ادلشرؼ

 ك ............................................. موافقة جلنة ادلناقشة
 ز ................................... موافقة رئيسة قسم اللغة العربية

 ح ................................................... إقرار البحث
 ط ................................................. مواعد اإلشراؽ

 م .............................................. مستخلص البحث
 ـ ................................................ زلتوايت البحث

 إلطار العاماألّول : االفصل 

 ٔ ................................................. خلفية البحث
 ٖ ................................................. أسئلة البحث

 ٗ ............................................... أىداؼ البحث
 ٗ .................................................. بحثأعلّية ال

 ٗ ................................................ حدكد البحث
 ٘ ............................................ ربديد ادلصطلحات
 ٙ ............................................. الدراسات السابقة

 

 



 

 ن
 

 الفصل الثاين : اإلطلر النظري

 البحث األّول : اإلدارة

 ٔٔ ............................................... مفهـو اإلدارة
 ٕٔ .............................................. أىداؼ اإلدارة

 ٖٔ ................................................. أعلّية اإلدارة
 ٗٔ ........................................ كظيفة كعملية اإلدارة

 ٚٔ ........... ثالثة األمور العامة من استنباط بوظيفة كعملية اإلدارة

 التنظيم البحث الثاين :

 ٛٔ ............................................... مفهـو التنظيم
 ٛٔ ................................................ أعلّية التنظيم

 ٜٔ .............................................. عناصر التنظيم
 ٕٓ ............................................... معايًن التنظيم

 البحث الثالث : تعليم اللغة العربية

 ٕٓ ............................................... مفهـو التعليم
 ٕٕ ..................................... مفهـو تعليم اللغة العربية

 ٖٕ .................................... أىداؼ تعليم اللغة العربية
 ٕ٘ ....................................... أعلية تعليم اللغة العربية

 ٕٙ ............................. مهارة اللغوية يف تعليم اللغة العربية
 ٖٓ ....................................... طرؽ تعليم اللغة العربية

 ٓٗ ................................... اسرتاذبية تعليم اللغة العربية

 



 

 س
 

 الفصل الثالث : منهجية البحث

 ٙٗ ...................................... مدخل البحث كمنهجو
 ٙٗ .............................................. أدكات البحث

 ٚٗ ............................................. مصادر البياانت
 ٚٗ .............................................. ربليل البياانت

 ٛٗ ....................................... فحص صحة البياانت 
 الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها

 
 ٓ٘ ........... ة والدعوة بباسوروان: حملة معهد دار اللغادلبحث األّول 

معهد دار اللغة والدعوة ادلبحث الثاين : مبادئ اسرتاجتية تعليم اللغة العربية يف 
 ٖ٘ ...................................................... بباسوروان

 ٖ٘ ............................................. األساس الرتبوم
 ٗ٘ ........................................ األساس السيكولوجي
 ٘٘ .......................................... األساس اإلجتماعي

 ٘٘ ........................................ معيار األساس الرتبوم
 ٙ٘ ................................... معيار األساس السيكولوجي
 ٙ٘ .................................... معيار األساس اإلجتماعي

معهد الثالث : اإلبتكارات ادلطبقة يف إدارة تنظيم تعليم اللغة العربية يف  ادلبحث
 ٚ٘ .................................... دار اللغة والدعوة بباسوروان

 ٚ٘ ............................................... داخل الفصل
 ٚٚ ................................................ خارج الفصل

معهد دار ادلبحث الرابع : نظام ادلراقبة يف إدارة تنظيم تعليم اللغة العربية يف 
 ٚٛ ........................................ اللغة والدعوة بباسوروان



 

 ع
 

 ٚٛ ............................................... داخل الفصل
 ٜٛ ................................................ فصلخارج ال

 ٜٗ .............................. ادلبحث اخلامس : مناقشة البياانت
 الباب اخلامس : ادللخص والتوصيات واالقرتاحات

 
 ٜٚ ..................................................... ادللخص

 ٜٛ ................................................... التوصيات

 ٜٜ .......................................... قائمة ادلصدر وادلراجع

 ٕٓٔ ..................................................... ادلالحق



 

1 
 

 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
كما قاؿ كياىي احلاج إماـ زركشي يف كتابو " إّف تنفيذ الرتبية اخللقية 

قلية ال يكفي دبجّرد الكالـ بل البّد أف يكوف ابلقدكة الصاحلة كإغلاد البيئة كالع
ككّل ما يراه التالميذ كمايسمعونو من حركات كأصوات يكوف عامال من عوامل 

. كىذا القوؿ مناسبا كما عّقدت ادلعاىد أبنشطتها ٔالرتبية اخللقية كالعقلية"
رتبية ليس فيها إاّل لتعّلم الدراسة ادلتنّوعة، ألّف ادلعهد ىو احدل مؤسسات ال

معىن الرتبية يف كمثل   العامية أك الدينية بل تعّلم فيها الدراسة اإلضافية كذالك.
قلي كاخللقي من حٌن عمؤثّر يف تكوين الشخص اجلسماين كال العاـ ىي كلّ 

كالدتو إذل موتو، كأّما الرتبية يف معىن اخلاص ىي كّل الوسائل اليت يّتخذىا 
ساف إلظلاء جسم الطفل كعقلو كتكوين خلقو كال تشمل إاّل العوامل ادلقصودة اإلن

الرتبية من بٌن أمور أخرل كبناء الشخصية ك . ٕاليت ؽلكن أف يوضع ذلا نظاـ
تشمل فيها األخالقية كاألدابية كادلنظمة كالقيادة كغًن ذالك. ك نظرا من انحية 

تتّم حصوؿ ىذه األمور مجيعا   ادلهارات ىي الفنية كاللغوية كغًنىا. كمن ثّ 
بوسيلة األنشطة ادلعّينة اليت طّبقتها ادلعاىد يف بيئة كاحدة كادلراقبة من األساتذ أك 

 يف ادلسكن. مرحلةاألستاذات أك دبن أعلى 
  داـ ثناء اللغة )خقد طّبقت بعض ادلعاىد إبندكنيسيا است 

(Bilingualليزية كانت طوؿ أكقات إاّل من مجيع ادلهارات إّما عربية كانت أك إصل
يف بعض األحياف استخداـ اللغة األـّ أك الوطنية أبمر معٌّن. كىدؼ األّكؿ ىذه 
األمور ىو لتوسيع العلـو لدل الطالب أكثر. خاصة يف اللغة العربية. دلاذا؟ ألّف 

                                                           
ٖ( ص.ٛ..ٕ) فونورككو: معهد دار السالـ كونتور، ،ؿ، أصوؿ الرتبية كالتعليم اجلز األكّ سوتسرنو أمحد كغًنىا ٔ  

2
 Ibid, hlm 3-4 
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 نظرا من الكتب ادلقّرر اليت عّلم األساتذ كاألساتذة يف الدراسة كّلها مكتوبة ابللغة
العربية. كسيتعّمق فهم الطالب يف قراءة الكتب  إذا يفهموف اللغة العربية كينطقوف 

 اللغة العربية.
ىي احدل من ادلواد ادلعينة دبنهج الدكلة  نفسها اللغة العربيةك  

اإلندكنيسية، بداية الدراسة ذلذه ادلاّدة منذ مدرسة اإلبتدائية إذل هناية الدراسة 
تعزيز الدركس ، ك الدركس ادلوجهة إذل التشجيع كالتوجيوة ىي العربي لغةال .اجلامعية

 يف الشفهي كالتحريرم استخداـ اللغة العربية كأداة للتواصلادلهارات. ك 
 ترل الباحثة ادلشكلة من بعض ادلعاىد اليت طّبقت ابستخداـ ثناء اللغة

ت مجيع األنشطة. كلكن دل يستورل الطالب أك ادلتخرّج ابدلهارا يف مواصالت
. ك من ىذا يتجّلى أبف البد طلصها يف ادلهارة اإلنتاجية األربعة يف اللغة العربية

علي كّل ادلعاىد أف تقـو ابلتقومي يف مجيع ادلهارات اللغوية كالسيما يف إدارة 
 تّعلمهم اللغة العربية.تنظيم 

ك إدارة أصلها ىي، ليست رلّرد معرفة ربتوم على نظرايت كمفاىم 
فّن يتطلب موىبة كاىتمامات كابداع من جهة عاملها. كنستطيع  فقط. بل، إهنا

أف نقوؿ أبف اإلدارة ىي رلموعة بٌن الفّن كالعلـو اليت تشرؼ الناس لتنظيم 
. كطلّص ىذا األمر ىو اإلدارة يف التعليم ٖاألنشطة أك ادلنّظمة من مجيع اجملاؿ

لدم الطالب حيث حبث فيها ما يتعّلق بكيفية حصوؿ حقيقة تعليم اللغة 
 لبعض ادلعاىد إبندكنيسيا 

الباحثة تعبًن إدارة تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة  أرادتك    
بباسوركاف يف ىذا البحث. ألف ال ننكر أّف جودة اللغوية خاصة يف اللغة العربية 

ك ك االستماع ألدم الطالب جيد من مجيع النواحي. إّما من ادلهارة القراءة أ

                                                           
ربية يف الربامج اللغوية لرتقية جودة ادلتخرّجٌن دبهد األمٌن اإلسالمي برندكاف سومنب البحث اجلامعي دلاجيستًن : "إدارة تعليم اللغة العسلفية نورة،  ٖ

 ٘ٔ)ماالنج : جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج ( ص.  مادركرا"
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كجودىا   الكالـ أك الكتابة كخاصة يف ادلهارة اإلنتاجية كعلا مهارة الكالـ كالكتابة.
كاشرتاكتهم كاصلازاهتم يف تنوّع مسابقة اللغة العربية. كمقياس يف صلاح الطالب 
أيضا من خالؿ ىدؼ التعليم كادلاّدة ادلقّررة كالطريقة تعليمو كالتقومي. كابلتأكيد ال 

. ألّف ال أـ معّلم اللغة رة التعّلم  الذين يشّكلوف ادلشرفوفؽلكن فصلها عن إدا
تعليم اللغة العربية ادلنظمة كادلبتكرة.   تنظيمؽلكن حصوؿ ىذا اذلدؼ بعدـ إدارة 

كما رأينا ادلتخّرجوف ادلتجّودكف من ادلعهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف خاصة يف 
معايًن اجلودة ىي من  ّف تشملقد قاؿ ديدم مولياساان أب كما  اللغة العربية.

معايًن كفاءة متخّرجٌن كمعايًن احملتول كمعايًن العملية كمعايًن ادلعّلمٌن ك موظيف 
 . ٗالتعليم كمعايًن اإلدارة كالتقييم

يكوف  الئقا ألفك تئّيد الباحثة أبّف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف    
يستورل  رجاءا ألفتعليم اللغة العربية. ك  تنظيمقدكة جلميع ادلعاىد يف رلاؿ إدارة 

 خاصة يف مهارة اإلنتاجية.مجيع ادلهارات اللغوية األربعة يف ادلتخرجوف 
 

 أسئلة البحث   .ب
 كأسئلة البحث يف ىذا ادلوضوع :

معهد دار اللغة كالدعوة يف  تعليم اللغة العربيةيف اسرتاذبية  األسسما  -1
 ؟بباسوركاف 

تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة  تنظيم  إدارةاالبتكارات ادلطّبقة يفما  -2
 ؟ كالدعوة بباسوركاف

لطالب يف تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة لدل اراقبة ادل نظاـ كيف -3
 كالدعوة بباسوركاف ؟

 

                                                           
4
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 أهداف البحث .ج
 أما أىداؼ البحث يف ىذا ادلوضوع :

عهد دار اللغة كالدعوة ميف  تعليم اللغة العربيةيف اسرتاذبية  األسس لوصف .1
 ؟  بباسوركاف

تعليم اللغة العربية يف معهد دار  تنظيم االبتكارات ادلطّبقة يف إدارة لوصف .2
 اللغة كالدعوة بباسوركاف ؟

لطالب يف تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة لدل اراقبة ادل نظاـ لوصف .3
 كالدعوة بباسوركاف ؟

 . أمهية البحثد
 سيستفيد من الناحية النظرية كالتطبيقية كما يلي: يرجى يف ىذا البحث

 الناحية النظرية .1
 تعليم اللغة العربية  تنظيم إبدارةتكوف مداخلة كمعلومات اليت تتعلق  .أ
 تعليم اللغة العربية تنظيم إدارةتقدمي االقرتاحات الرتبوية يف  .ب
 الناحية التطبيقية. .2

 للتالمذة  .أ
 العربيةألف تشدد رغبة الطالب يف تعّلم اللغة 

 للمعلمٌن .ب
 التقومي يف إدارة تعليم اللغة العربية بتشكيل دقيقمعرفة أعلية 

 للجامعة ج. 
 توفًن ثركة مراجع الدراسة دلكتبة اجلامعة  

 . حدود البحثه
نظرا إذل ادلشكالت ادلرتبطة ابلبحث فتقتصر الباحث على ثالثة حدكد، 

 منها:
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 احلدكد ادلوضوعية .1

تعليم اللغة العربية يف معهد  تنظيمإدارة ث الباحثة موضوع البح تددح
، كىو يف "التنظيم" بعد من اإلدارة لثالثة دار اللغة كالدعوة ابسوركاف

 األمور من أسئلة البحث ادلذكورة

 احلدكد ادلكانية  .2
 معهد دار اللغة كالدعوة ابسوركاف تنفذ الباحثة يف

 احلدكد الزمانية  .3
 ٕٕٓٓ يعقد البحث يف ىذه ادلدرسة يف السنة

 
 . حتديد ادلصطلحاتو
 :   إدارة .أ 

عملية ربقيق األىداؼ ادلرسومة ابإلستخداـ األمثلة للموارد ادلتاحة، مناسبا 
دبنهج زلدد كضمن بيئة معّينة. كىي أيضا عملية التخطيط كالتنظيم كالتنسيق 
كالتوجيو كالرقابة على ادلوارد ادلادية كالبشرية للوصوؿ إذل أفضل النتائج أبجود 

 لطرؽ.ا
 :  تنظيم  .ب 

ربديد األنشظة الالزمة لتحقيق األىداؼ اليت عينها الشخص لنفسة كدلصلحة  
. كىذا ىو أبسط أشكاؿ  اجلميع. كتقسيمها حّّت ػلصل تنفيذىا يف الوقت الالـز
التنظيم أّما يف اإلدارة فيحتاج التنظيم إذل عدد من العناصر اليت تؤّدم يف النهاية إذل 

 رجوة.ربقيق األىداؼ ادل
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 :  تعليم .ج 
عملية ربدث لتغيًن الفكر كالعلـو كالكفاءة عميقا للحصوؿ إذل غاية معّينة.  

أك نقوؿ عمليية ينفذىا ادلعّلم لنقل مهارات إذل الطالب أك إذل أّم شخص  
 كانت يف إطار مؤسسة التعليم.

  
القراءة تعليم اللغة العربية : عملية إجراء تعليم مهارات اللغوية ىي االستماع ك .د 

 كالكالـ كالكتابة

 
 اتالسابق اتح. الدراس

 )اجلدكاؿ(
اسم  النمرة

 الباحث
 النتائج ادلنهج أىداؼ ادلوضوع

ٔ
. 

سلفية 
 نورة

(ٕٓٔٛ) 

إدارة تعليم 
اللغة العربية يف 
الربامج اللغوية 
لرتقية جودة 

ادلتخّرجٌن 
دبعهد األمٌن 

اإلسالمي 
برندكاف 
سومنب 

لوصف زبطيط تعليم  .1
اللغة العربية يف 
الربامج اللغعوية لرتقية 
 جودة ادلتخّرجٌن

دبعهد األمٌن 
اإلسالمي برندكاف 

   سومنب مادركرا

تعليم لوصف تنظيم  .2
اللغة العربية يف 

تستخدـ 
الباحثة 
ادلدخل 
الكيفي 
ابدلنهج 

 دراسة احلالة 

فركض ىذا 
ترقية  البحث يف

 جودة ادلتخّرجٌن
دبعهد األمٌن 
 اإلسالمي برندكاف

بربامج اللغعوية، 
كيكوف ىذا 
البحث يبحث 

زبطيط،  عن كيفية
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 مادركرا

 

الربامج اللغعوية لرتقية 
جودة ادلتخّرجٌن 
دبعهد األمٌن 
اإلسالمي برندكاف 

   سومنب مادركرا

تعليم لوصف تنفيذ  .3
 اللغة العربية يف

الربامج اللغعوية لرتقية 
جودة ادلتخّرجٌن 
دبعهد األمٌن 
اإلسالمي برندكاف 

 سومنب مادركرا

تعليم لوصف مراقبة  .4
اللغة العربية يف 
الربامج اللغعوية لرتقية 
جودة ادلتخّرجٌن 
دبعهد األمٌن 
اإلسالمي برندكاف 

 سومنب مادركرا

لوصف مزااي أك  .5
العيوب اليت يواجهها 

ة يف تعليم اللغة العربي

تنظيم، تنفيذ 
كغًنىا ما قد أيّد 
 يف عناصر اإلدارة. 



 

8 
 

الربامج اللغعوية لرتقية 
جودة ادلتخّرجٌن 
دبعهد األمٌن 
اإلسالمي برندكاف 

 سومنب مادركرا

ٕ
 . 

 فؤاد سلتار 
(ٕٓٔ٘) 

إدارة ترقية اجلودة 
لتعليم اللغة العربية 
يف مدرسة سومطرا 
طوالب برابيك 
بوكيت تنجي 

 سومطرا الغربية

لتحليل احلقيقة ترقية  .1
اجلودة تعليم اللغة 
العربية اليت سّبت 
 القياـ هبا يف ادلدرسة

سومطرا طوالب  "
برابيك" بوكيت 
 تنجي سومطرا الغربية

لكشف عن مدل  .2
فعالية اإلدارة لرتقية 
جودة تعليم اللغة 

 "العربية يف ادلدرسة 
سومطرا طوالب 
برابيك" بوكيت 
 تنجي سومطرا الغربية

تستخدـ 
الباحثة 
ادلدخل 

أك الكيفي 
النوعي 
ابدلنهج 

الوصفي تركز 
على كصف 

الظواىر 
كالفهم 

 مق ذلا.كاألع

فركض ىذا 
البحث ىي تعبًن 
ك معرفة كيفية 
ادلدرسة يف 
تشكيل إدارة 
تعليم اللغة العربية 
اجلّيدة ك ادلعّلموف 
احملرتفؤف حيّت 
انجحا يف عملية 

 التعليمية.

ٖ
. 

فربييانيت 
إيكا 

لستارم 
(ٕ.ٔٙ) 

إدارة تعليم اللغة 
العربية )الدراسة 
ادلقارنة بٌن ادلدرسة 
الثانوية العامة 

احلصوؿ على معرفة  .ٔ
كيفية زبطيط تعليم 
اللغة العربية يف 

الثانوية العامة مدرسة 

استخدمت 
ىذا البحث 

ادلنهج 
الوصفي 

فركض ىذا 
البحث ىي 
معرفة مقارنة إدارة 
تعليم اللغة العربية 
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حملّمدية األكذل ا
ابسوركاف كادلدرسة 
الثانوية العامة 
احملّمدية الثانية 

 ابصليل بباسوركاف(

احملّمدية األكذل 
ابسوركاف كادلدرسة 
الثانوية العامة 
احملّمدية الثانية ابصليل 

 بباسوركاف(
ى معرفة احلصوؿ عل .ٕ

كيفية تنظيم تعليم 
اللغة العربية يف 

الثانوية العامة مدرسة 
احملّمدية األكذل 
ابسوركاف كادلدرسة 
الثانوية العامة 
احملّمدية الثانية ابصليل 

 بباسوركاف(
احلصوؿ على معرفة  .ٖ

كيفية تنفيذ تعليم 
اللغة العربية يف 

الثانوية العامة مدرسة 
احملّمدية األكذل 

درسة ابسوركاف كادل
الثانوية العامة 
احملّمدية الثانية ابصليل 

 بباسوركاف(

حيث 
تارت اخ

الباحثة 
االستبانة، 
ادلالحظة 
 كالواثؽ 

بٌن ادلدرسة 
الثانوية العامة 
احملّمدية األكذل 
ابسوركاف كادلدرسة 
الثانوية العامة 
احملّمدية الثانية 

 ابصليل بباسوركاف
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احلصوؿ على معرفة  .ٗ
كيفية رقابة تعليم 
اللغة العربية يف 

الثانوية العامة مدرسة 
احملّمدية األكذل 
ابسوركاف كادلدرسة 
الثانوية العامة 
احملّمدية الثانية ابصليل 

 بباسوركاف(
 

عن  حبثت يكى ادلكتوبة أالقة الدراسات السابك  ثىذا البحك أّما ادلعادلة 
 أال. ك اختالؼ ىذا البحث إدارة تعليم اللغة العربية لدم بعض ادلعاىد أك ادلدارس

يف نقطة اإلدارة، كما كتب الباحثوف فيها كتابة دلعرفة كيفية إدارة تعليم اللغة   يكى
يم تعل ذبصيص التنظيم يف إدارة حبثتالعربية لنفس مدرستها. ك أما ىذا البحث، 

 اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة ألف تكوف قدكة جلميع ادلعاىد ك ادلدارس.
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 الفصل الثاين

 االطار النظري

 اإلدارة .أ
 إلدارةمفهوم ا .ٔ

ربتاج ادلنظمة أك ادلؤسسات النامية ابإلدارة يف بعض اجملاؿ،  
إذل ذالك، كإدارة اإلسرتاتيجية ك إدارة ادلوارد البشرية ك اإلنتاج كما 

كحقيقة كجود اإلدارة ىي لتنظيم كلتقييم العماليات احملتاجة حيّت ربصل 
إذل أقصى الغاية كما أراد من اليت تعمل فيها كىذا كما فهم الباحثة يف 

 ىذا البحث. كلكن نظرا من جهة ادلتأّىل هبذا العلم اإلدارة ىي :
:  Mary Parker Folletمارم فاركًن فوليت  -ٔ

ير أف يرتب كيوجو اآلخرين لتحقيق غلب على ادلد
 ٘األىداؼ التنظيمية

عملية :  Riky W Griffinريكي ك غًنيفٌن  -ٕ
فّعالة ك زبطيط كتنظيم كتنسيق كمراقبة ادلوارد لتحقيق 

الوسائل الفعالة: ؽلكن ربقيق اذلدؼ . األىداؼ فعالية
كفقنا للتخطيط ، بينما تعين الفعالية تنفيذ ادلهاـ احلالية 

  ٙح كتنظيمها كفقنا للمواعيد النهائيةبشكل صحي

اإلدارة ىي القوة الرئيسية يف ادلنظمة اليت تنسق األنشطة  كمن ادلعلـو أفّ 
عملية دمج . كنسّمى اإلدارة أيضا بادلختلفة كتتعلق ابلسياؽ ادلطلوب

. كإذا طلص ٚادلوارد غًن ادلرتبطة يف النظاـ أبكملو لتحقيق األىداؼ
                                                           

5
 Richard Barret, Vocational Business : Training, Developing and Motivating, Business & 

Economics , 2003 (Wikipedia) 
6
 Griffin, Business, 8

th
 Edition. NJ : Prentice Hall (Wikipedia) 

7
 Syafaruddin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Ciputat (Ciputat Press : 2005) hlm. 
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قوؿ أف إدارة ب.بيةأضيق من رلرد إدارة الرت ا معين اإلدارة يف التعليم ذل
التعلم ىي عملية مساعدة الطالب على الوصوؿ إذل ادلعرفة كادلهارات 

 ٛكالقدرات كالتفاىم يف مجيع أضلاء العادل

ك أّما اإلدارة التعليمية ىي تصبح رلموعة من العمليات 
ات التعليمية أك ادلتشابكة اليت تتكامل فيها بينها سواء يف داخل ادلنظم

 ٜبينها كبٌن نفسها لتحقيق األغراد ادلنشود من الرتبية.

نستطيع أف نقصد ىنا يف شرح " عملية " لدل اإلدارة ىي 
طريقة منهجية للقياـ بذات ادلهّمة أسرع كأحسن كأفضل. كتعّرؼ اإلدارة  
كالعملية ألّف مجيع ادلديرين يسعوف يف تنفيذ األنشطة اليت ترتبط يف 

 األىداؼ دبا إرادهتم ربقيق

 أهداف اإلدارة .ٕ
شكل عاـ ابلرتبية على ترتبط أىداؼ إدارة التعليم ارتباطنا كثيقنا 

أىداؼ الرتبية ادلتكاملة.  الرتبية حقيقتها آداة للحصوؿ، ألف إدارة 
اذلدؼ الرئيسي يف إدارة التعليم ىي كسيلة يف حبث أفضل التحطيط 

 كالتنظيم كالطرؽ دبصادر احملّدد.
 :ٓٔأىداؼ إدارة التعليم ادلفّصل ىيك 

 كفّعالية كشلتعةكإبداعية   كجود حالة التعّلم كإجابية عمليتها مبتكرة .أ 

                                                           
8
 Ibid, hlm. 78 

ماالنج: جامعة سلفية نورة، إدارة تعليم اللغة العربية يف الربامج اللغوية لرتقية جودة ادلتخّرجٌن دبعهد األمٌن اإلسالمي برندكاف سومنب مادركرا )  ٜ
 ٖٕ، ص.  ٕٙٓموالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

10
 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 

, hlm 8 
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دينية الركحية القوة  كوف  ادلتعّلم اإلجايب يف تنمية كفاءتو يف سبليك .ب 
كالكفاءات  ،ضبط النفس ، الشخصية ، الذكاء ، الشخصية النبيلة ،

 كالشعب كالدكلةدبا احتاج يف نفوسهم كاجملتمع 
 لوصوؿ إذل أىداؼ الرتبية فّعالة كفّعالية .ج 
 تزكيد موظفي التعليم بنظرايت العمليات كالواجبات اإلدارية التعليمية. .د 
 الرتبيةجودة يف  ادلسألةتتصدر  .ق 

كابلدليل كالشرح من النظرايت، ىدؼ اإلدارة نفسها لسهولة ادلديرين 
 كغًنىا يف تنظيم الشيئ احملتاجة كمنظمة أك ادلؤسسة

 
 أمّهية اإلدارة .ٖ

بدكف اإلدارة ىي حاجة كبًنة جلميع ادلؤسسات كادلنظمات.ألّف   
بالطبع لن تكوف ادلؤسسة التعليمية قادرة على فإدارة تعليمية جيدة ، 

ال ذبرم كما ترجو. كلن تكوف العملية التعليمية  يف حّد أعلى،  التحرؾ
. كما الواقع يفا ػلدث دب التوافق التفكًن اإلدارة ىي أساس يف اختالؼ

 .ؤسسةادللغاية تطوير  ستصّعبيدة  اجلعلم ، بدكف إدارة ن

 : ٔٔاإلدارة تتبع من عّدة حقائق منها
 أساس لنجاح أم عمل الذم يسعى لتحقيق مشرتكتة .ٔ
 احلافز األساسي للجهود اإلنسانية .ٕ
اإلدارة رباكؿ التعّرؼ على اخلربات اخلارغلية كجلبها لتبدع ادلنظمة  .ٖ

 ّسن أداءىاكرب

                                                           
ّمدية الثانية ابصليل إدارة تعليم اللغة العربية )الدراسة ادلقارنة بٌن ادلدرسة الثانوية العامة احملّمدية األكذل ابسوركاف كادلدرسة الثانوية العامة احملفربييانيت إيكا،  ٓٔ

ٕٖ، ص.  ٕٙٔٓ، ماالنج : جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية كاف(بباسور    
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زلور النشاطات كاألكامر كزلور دفع األفراد الستقباؿ القرارات  .ٗ
 كتنفيذىا

 
 وظيفة وعملية اإلدارة .ٗ

 كظيفة كعملية اإلدارة ىيكمن بعض  
 التخطيط (ٔ

. يقاؿ ابلتخطيط لو معىن التخطيط ىو اإلجراء األكرل يف عملية اإلدارة
عملية اليت ، األىداؼ يف ربقيق الطرؽأفضل  إلثباتحديد األىداؼ ك لتعملية 

ط ادلوضوعة ستكوف قادرة على يخطتالك  .حصولوككيفية حصولو ربدد ما غلب 
 .تنسيق األنشطة ادلختلفة حبيث يساىم كل مدير يف ربقيق األىداؼ

ربديُد األىداِؼ ادلراُد ربقيُقها، كَرسُم خط السًن إليها، كربديُد كسائل ذلك 
ػَلُدث أثناء العمل ِمن ادلستجدات  السًن، مع كضوح التصور دلا ؽُلكن أفْ 

كالتطورات، كَكضع ما يُناسب ذلك ِمن طُرؽ التعامل شلَّا ابَت ُيسمَّى بػ"اخلطة 
كاخلطة البديلة"، شرط أْف يستهدؼ ذلك أكرب قدر شلكن ِمن ادلكاسب كأقّل 

 .قدر شلكن من اخلسائر
قـو بو ادلتعمد كادلنسق الذم ي الذم الفعلأك نستطيع أف نقوؿ ىو  

ادلخططوف ىادفٌن من كرائو إذل ربقيق أىداؼ عامة، أك أغراض زلددة من أجل 
مصلحة كمنفعة أفراد الدكلة، سواء قاـ بذلك أفراد اذليئة الربدلانية يف األمة، أك 

 سعت إليو احلكومة مباشرة
سدل إذ تعم الفوضى  الوقت كضياعالعمل بال زبطيط يصبح ضرابن من العبث 

بعيد ادلناؿ، كتربز أعليتو يف توقعاتو  لؤلىداؼ كاألرذبالية كيصبح الوصوؿ
كتقلبات حيث اف  وقعة كمفاجآتللمستقبل كما قد ػلمل من حوادث غًن مت

األىداؼ اليت يراد الوصوؿ اليها ىي أىداؼ مستقبلية، أم إف ربقيقها يتم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
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عمل  اإلدارة خالؿ فرتة زمنية زلددة قد تطوؿ كتقصر، شلا يفرض على رجل
اضات الالزمة دلا قد يكوف عليو ىذا ادلستقبل كتكوين فكرة عن ما سيكوف االفرت 

كىذه عليو الوضع عندالبدء يف تنفيذ األىداؼ كخالؿ مراحل التنفيذ ادلختلفة. 
 ىي من أعلّية التخطيط.

 :كؽلكن تلخيص أعليتو ابلنقاط التالية

 رؤية كاضحة كأىداؼ زلددة ( أ
 دة الكفاءةاستخداـ أمثل للموارد كاإلمكاانت كزاي ( ب
 تقليل ادلخاطر ادلتوقعة ( ج
 ػُلكم السيطرة على ادلوقف ( د
 يساعد على ازباذ القرار الصحيح ( ق

 التنظيم (ٕ
 ادلنظمة ىي مجع عدد من الناس للعمل معا لتحقيق األىداؼ احملددة.

ؽلكن   اليت التنظيم ىي العملية اليت يتم هبا تقسيم العمل إذل مكوانت كأّما
  حّت ؽلكن األىداؼ احملددة حلصوذلاألنشطة تنسيق نتائج اك معاجلتها

شخص ما يف اذليكل التنظيمي فيو العملية التنظيم ىي نشاط كضع موصولة. ك 
حبيث يكوف لديو مسؤكليات كمهاـ كأنشطة تتعلق بوظيفة ادلنظمة يف ربقيق 

 وأىدافها ابالتفاؽ ادلتبادؿ سلطط
خصٌن أك أكثر لنيل كتلخيص الباحثة أّف التنظيم ىو عملية تعاكنية بٌن ش

 األىداؼ من ادلنظمة فعال.
رلموعة من األفراد ذلم ىدؼ معٌن، يستخدموف طريقا أك أكثر  دلنظمةكا

للوصوؿ اليو. ادلنظمة ىي شخصية اعتبارية ذلا كياهنا ادلستقل عن األفراد ادلكونٌن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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. ٕٔكتدار بواسطة رللس إدارة منتخب بواسطة اجلمعية العامة لؤلعضاء .ذلا
 نظمة ىي رلليس الذم يقاـ بو النظاـ يف التنظيم. كادل

 
 القيادة (ٖ

عوامل النجاح للمديرين يف إدارة ادلنظمات ىو مهارات القيادة  لحدا
كاألساليب اليت تشمل ادلهارات ادلفاىيمية كادلهارات التقنية كمهارات التعامل مع 

 .القائد من فعلو اآلخرين. كالقيادة نفسها ىي التأثًن على اآلخرين لفعل ما يريده
 القيادة ترتبط ارتباطنا كثيقنا ابلتفاعل اإلنساينلذالك ك 

ىي القدرة على التأثًن يف األفراد جلعلهم يرغبوف يف أصلاز أىداؼ  القيادة
 . كأما أعلّيتها :اجملموعة

 .ادلستقبلية كتصوراهتا خطط ادلؤسسة أهنا حلقة الوصل بٌن العاملٌن كبٌن . أ
 .أهنا تعمل على توحيد جهود العاملٌن ضلو ربقيق األىداؼ ادلوضوعة . ب
 .ط الالزمة حللهاالسيطرة على مشكالت العمل كرسم اخلط . ج
 .تنمية األفراد كتدريبهم كرعايتهم كربفيزىم . د

القدرة على تنمية الفرد كزايدة ادلهارات كنلّخص أبّف أعلّية القيادة ىي 
 .اإلنسانية كالعملية

 ادلراقبة (ٗ
ميع األنشطة اليت يقـو هبا ادلدير يف زلاكلة جلاإلشرافية ادلراقبة ىي كظيفة 

ىي عملية  ادلراقبة. لنتائج ادلخطط ذلاابتتوافق ك للتأكد من النتائج الفعلية 
ىي عملية رصد سلوؾ أشخاص أك أشياء أك عمليات  نظم ادلراقبة السلوؾ رصد

للتأكد من سًن العمل الطبيعي كادلتوقع ذلا كذلك للحماية كاألمن 

                                                           
12

 Gibb،Cecil A. (1970). Leadership: Selected Readings . Harmondsworth: Penguin Books 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
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يعود إذل   كتكوف الرقابة من قبل ادلسؤكؿ أك ادلدير كالسبب يف الرقابةاالجتماعي.
 .عليتو كىو سبب يف صلاح ادلشركع اإلدارمأكوف احلرص على العمل ك 

 م التوجيو لنجاح اإلدارة ور مجيعا قمىذه األ
 
 

 حثة بوظيفة وعملية اإلدارة :اثالثة األمور العامة اليت تستنبط الب .٘
 ليماسرتاذبية التع األسس (ٔ

ىو اإلبتداء أك ادلؤّكؿ يف زبطيط الشيئ كأّما استلراذبية نفسها ىي أساس 
ادلدخل ما يتعلق ابلفكرة كالتخطيط كعملية األنشطة يف كقت معٌن 

 ٖٔبنتيجة اجلذابة
تعاكف األسرتاذبية. ألف التوجد اإلدارة إذا ليس ىو ادلبتدأ يف  األساس

دة أك بوجود النطاـ يف فيها األساس. ألف األساس سيكوف معيار بوال
 اإلدارة

 ٗٔ  تعليم اللغة ادلنهجية األسس
 ادلؤشر األساس رقم

 ةمناسب أنشطة التعليمية كوفف تأ - الفلسفي )الرتبوم( ٔ
 أبىداؼ كتطّور كتطبيق الرتبية

كاضحة  يةواد التعليمادلأف تكوف  -
 أعددت ابنتظاـ كبشكل مفصلك 

أف تكوف ادلواد التعليمية تشجيعا  -
طالب يف إعطاء أنشطة التجريبية خارج لل

                                                           
13

 Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, hlm. 2. 
14

 Syarifudin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta : Ciputat Pers, 2002. 

Hlm. 35-39 
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 الفصل

أف تكوف ادلواد التعليمية زلتاجا ابجملتمع  -
 كالبيئة

 طريقة التعليمية فعالة للطالب أف تكوف-

 طريقة التعليمية حرية كمبادرةأف تكوف  -

التعليمية متوارنة ببيئة  أنشظةأف تكوف  -
 ادلدرسة

دبرحلة التطوبر  مالئمة ادلواد التعليمية - السيكولوجي ٕ
 الطالب

تصميم عرض ادلواد برتكيز إرل تنمية  -
اجلسمنية كالفكرية لدل الطالب كأساس 

 يف إنتاج ادلواد ادلناسبة

 Stimulusكجود التحفيز كاالستجابة ) -

and Responيف التعليم  تدفق السلوكية ) 
(Behaviorsm) 

تطبيق ادلكافأة كالعقاب لرتقية عقلية  -
 مسٌن يف التعليمالطالب ادلتح

عملية األنشطة التعليمية بنظر إذل بيئة  - االجتماعي ٖ
 التعليمية

مالئمة األنشطة التعليمية أبىداؼ  -
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تتعلم اللغة العربية العليم، على سبيل ادلثاؿ: 
أبهنا من التعاليم اإلسالمية، كسائل 
اإلتصاؿ بٌن الدكؿ، دلتابعة فرص العمل 

 )العماؿ األجانب(

 
 
 

 كارات ادلطبقة اإلبت (ٕ
، االبتكار ىو نشاط  ٕٕٓٓلعاـ  ٛٔفهم االبتكار دبوجب القانوف رقم 

حبث ك / أك تطوير ك / أك نشاط ىندسي يهدؼ إذل تطوير التطبيق 
العملي للقيم كالسياقات العلمية اجلديدة ، أك طرؽ جديدة لتطبيق 

 ٘ٔالعلـو كالتكنولوجيا احلالية على ادلنتجات أك العمليات
إلدارة ىي لتنظيم االبتكارات ادلطبقة يف مؤسسة أك فرقة ما كي دكر ا

 يكوف منطما كسهلة يف عمليتها
 نظاـ ادلراقبة (ٖ

النظاـ ادلخصص يف مراقبة الشيئ ألف تكوف الربامج ادلبتكرة ذبرم كما 
 ترجوا 

 لتنظيما .ب
 التنظيممفهوم  .ٔ

د ما أف التنظيم من كلمة نظّم معناه كّل عمليات ادلعّينة اليت البد أفرا
. التنظيم ىو أحد كظائف العملية اإلدارية. كىي  (KBBIيعملها )

العملية اليت تقـو هبا كل ادلستوايت اإلدارية، يشمل فيو ربديد اذليكل 
                                                           

15
 UU No. 18 tahun 2002 
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التنظيمي للمؤسسة، كربديد األنشطة كأكجو العمل الالزمة لتحصل غاية 
 ادلؤسسة.

 أمّهية التنظيم .ٕ
 : علاماتتخلص أعلّية التنظيم يف عدد نقاط أ

االىتماـ بتقسيم العمل بٌن األفراد شلّا يؤّدم إذل حصر الرتكيز  (ٔ
 كاالىتماـ دبوضوع كاحد كال أكثر

سهولة كانسيابية العمل جراء توضيح التنظيم الجراءات الواجب  (ٕ
 اتباعها داخل ككل مرحلة

يهيئ التنظيم الكيفية اليت يتّم هبا إرساؿ كاستقباؿ القرارات  (ٖ
السلطة ادلختلفة، كذالك من إيصاؿ ذلذه الصادرة من مراكز 

القرارات إذل كافة ادلستوايت اإلدارية، السفلى، العليا، كإمداد  
 كافة العاملٌن ابدلعلومات الالزمة ألداء األعماؿ.

هتيئة سبل االتصاالت الرمسية كغًن الرمسية بٌن سلتلف أجزاء  (ٗ
تلف الوجوه اإلدارية شلّا يسّهل مهمة تبادؿ ادلعلومات بٌن سل

 ادلستوايت.
هتيئة اجلّو ادلالئم لتدريب األعضاء كتنمية مهاراهتم، كتزكيدىم  (٘

 ٙٔابحتياجاهتم شلّا يؤّدم إذل رفع مستول اإلنتاجية كحبل العمل
 نستطيع أف نشرح النقاط ادلذكورة ىي :

 زايدة الرتكيز بٌن كل فرد من أفراد الفريق يف أداء مهامو . أ
بب كضوح ادلهاـ مركنة العمل من خالؿ الفريق بس . ب

 كاإلجراءات 

                                                           
 ٕٙٔٓإسراء رحبي، موضوع : أكرب موقع عريب ابلعادل،   ٙٔ
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سهوؿ تنظيم العمل عن طريق تقسيمو على اذليكل  . ذ
 الوظيفي ابلعدؿ كالتساكم يف القدرات.

معرفة قدرات كل فرد من أفراد فريف العمل عن طريق  . ق
 تقييمو يف أداء مهّمتو الوظيفية ادلسندة إليو.

زايدة معدالت التواصل بٌن أفراد الفريق كاإلداريٌن  . ك
 هم كتقييم األداء لتوضيح ادل

تنمية مهارات الفرد يف مستوايت التنظيم كاإلدارة  . ز
بشكل عاـ بغض النظر عن ادلشركع أك اخلطط 

 ادلسندة إليهم من الفريق  
 عناصر التنظيم .ٖ

 كحدة ىدؼ معٌّن متفق عليو (ٔ
كجود رلموعة من ادلوارد البشرية كادلادية ادلعنوية، ادلتناسقة،  (ٕ

 ق ىدؼ معٌّن كادلتكاملة مع بعضها لتحقي
 ٚٔاشرتاؾ األفراد كتعاكهنم على ربقيق األىداؼ (ٖ

 كنقصد من العناصر السابقة ىي :
 توحيد األفراد ادلتفق عليو .أ 
 كجود إدارة لتنظيم جهود الفريق .ب 
 مشاركة األفراد يف ربقيق اخلطط ادلعٌّن  .ج 

 معايري تقسيم التنظيم .ٗ
 كىي :يتّم العمل على تقسيم معايًن التنظيم بناءا على عدة عوامل 

 حسب نوع الوظيفة (ٔ
 حسب نوع ادلنتج (ٕ

                                                           
17

 Ibid 
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 حسب مراحل العمل (ٖ
 حسب فئات ادلستهلكة (ٗ
 حسب توزيع ادلناطق اجلغرافية  (٘
 حسب التوقيت الزمين (ٙ

 تعليم اللغة العربية . ج
 مفهوم التعليم  .ٔ

بشأف نظاـ  ٖٕٓٓيف السنة  ٕٓكما قد كتب يف القانوف رقم 
ة التفاعل بٌن ادلعّلم "التعليم ىو عملي يقاؿ أبفّ  ٕٓاألية  ٔالوطين فصل 

التعليم من  .ٛٔكادلتعّلم كمصادر التعّلم ككسائل التعليمية يف بيئة كاحدة" 
قوؿ عبد احلليم حنفي ىو فّن من فنوف ايصاؿ ادلادة الدراسية من ادلعّلم 
إذل أذىاف التالميذ يف تغيًن أعماذلم، من السيئات إذل احلسنات، من 

 النور أبنشطة تعليمية معينة كبطريقة اجلهل إذل العلم، كمن الظلمات إذل
 ٜٔمناسبة كأبقّل اجلهد كالنفقات حّّت ربصل إذل أغراض التعليم ادلقنعة.

    
التالميذ إلظلاء قواىم  كفهم من الباحثة أّف التعليم ىو مساعدة

العقلية كاخللقية كتنظيمها حيّت يتحّلوا ابألخالؽ الكرؽلة كيستعّدكا 
أف نقوؿ أبّف التعليم ىو عملية تيسًن التعلم أم أك نستطيع  دلستقبلتهم.

اكتساب ادلعلومات كادلهارات كادلعتقدات كادلبادئ كالعادات. حيث فيو 
التدريب كالبحث الذم أييت من جهة ادلعّلم. يذكر ابلتعليم ليس ققط 
إيصاؿ ادلعلومات داخل الغرفة أك مكاف مربع شللوء ابلبضائع ادلتكامل بل 

 يصاؿ ادلعلومات من ادلعّلم إذل ادلتعّلم توجها.التعليم أعلو ا

                                                           
18

 Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembeajaran Bahasa Arab (Yogyakarta : Idea Press, 2010) 

hlm. 18 
 ٕ، ص: ٕ٘ٓٓ، ابتو سنكر، معهد بركفسور دمحم يوسف العارل اإلسالمي احلكمي، طرؽ تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفي،  ٜٔ



 

23 
 

كالتدريس  النقاشك  ركاية القصص ىناؾمن كسائل التعليم 
ادلوجَّو. التعليم كثًنا ما غلرم ربت إرشاد  علميالبحث الك  التدريبك 

كذلك. ؽلكن  يعلموا أنفسهم معلمٌن، إال أف ادلتعلمٌن من ادلمكن أف
ًن نظامي كأية ذبربة ذلا أتثًن حدكث التعليم يف كضع نظامي أك كضع غ

تكويين على طريقة التفكًن أك الشعور أك التصرؼ ؽلكن اعتبارىا 
 .علم التعليم أك علم الرتبية تعليمية. منهجية التعليم يشار إليها بصطلح

 ىناؾ نوعٌن من التعليم يف معىن العاـ :
 التعليم النظامي .أ 

ذلك التعليم الذم يتلقاه ادلتعلموف يف ادلدرسة، كغالبا ما 
م ادلدرسي. كيف معظم األقطار يلتحق الناس يعرؼ ابلتعلي

بشكل منتظم كىو التعليم الذم يتم توفًنه 
كادلؤسسات التعليمية  كاجلامعات كالكليات ادلدارس يف

النظامية األخرل. يشكل ىذا التعليم عادة "سلما" متواصال 
يف -من التعليم الكامل الدكاـ لؤلطفاؿ كاليافعٌن، يبدأ 

من عمر اخلامسة حّت السابعة كؽلتد حّت العشرين  -الغالب
ليا من أك اخلامسة كالعشرين من العمر. تتألف األقساـ الع

ىذا السلم يف بعض البلداف، من برامج منظمة تزاكج ما بٌن 
 أك جامعة مدرسة العمل كمتابعة التعلم لبعض من الوقت يف

 التعليم غًن النظامي .ب 
ظمة، كما ىو احلاؿ على الرغم من أف لو برامج سلططة كمن

يف التعليم النظامي، فإف اإلجراءات ادلتعلقة ابلتعليم غًن 
الرمسي أقل انضباطنا من إجراءات التعليم النظامي. فمثالن يف 
األقطار اليت يوجد بٌن سكاهنا من ال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
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، اشتهرت طريقة كل متعلم يعلم أمينا كالكتابة القراءة يعرفوف
يف ىذه الطريقة يقـو قادة . األمية بوصفها أسلوابن حملاربة

الرتبية كالتعليم إبعداد مادة مبسطة لتعليم القراءة، كيقـو كل 
متعلم بتعليمها لواحد شلن ال يعرفوف القراءة كالكتابة.. كلقد 
سبكن آالؼ الناس من تعلم القراءة هبذه الطريقة غًن الرمسية 
يف البالد العربية كيف بعض اجملتمعات 

 .كاذلند ككواب كادلكسيك كنيكاراغوا الصٌن مثل
 اللغة العربية مفهوم تعليم .ٕ

، "عبارة عن أصوات يعرّب هبا كّل قـو عن أغراضهم"اللغة ىي   
عن رلموعة أك  كىي أداة للتواصل كالتفاىم كالتعامل بٌن الناس، كىي عبارة

اليت يتواصل هبا البشر كيعرّبكف ابستخدامها  العالمة كمن الرموز كاإلشارات 
، كاالجتماعية كمنهجية ريةعما غلوؿ يف خاطرىم كمشاعرىم، كحاالهتم الفك

كالعاطفية فيما بينهم، كبدكهنا يتعّذر حصوؿ النشاط البشرّم، كادلعريّف، 
 .كاالجتماعيّ 

ىي أىّم كأعظم لغة عرفتها البشريّة منذ  يف ادلعين اللغة العربيةك ضلص 
، كىي إحدل اللغات السامية بل كأعّلها على اإلطالؽ، كىي من الزماف

ه ادلعمورة، كتتمتع بصفات كخصائص تتمّيز هبا أقدـ اللغات على ىذ
كحدىا دكانن عن ابقي لغات العادل، كىي اللغة اليت محلت اإلسالـ إذل العادل  
ككّل كهبا أيضان مّت نقل احلضارة كالثقافة العربّية إذل ابقي العادل، كىذه اللغة 

 .كّحدت العرب قدؽلا كحديثان كمجعتهم على لساٍف كاحٍد كأعراؼ كاحدة 
اللغة العربية  علماجلهد ادلبذكؿ من ممفهـو تعليم اللغة العربية ىي   
 . ٕٓأنشطة التعّلم ادلادة تقضي إذل ربقيق ىدؼ اللغة العربية نشأةيف 
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تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربية ىي عملية معّقدة أبشكاؿ ادلسألة 
. كيتأثّر ىذا ادلختلفة. فال ننكر إذا يوجد اختالؼ ادلعىن يف ىذا األمور

 التعليم بعّدة العوامل. كترتبط العوامل الرئيسية إرتباطا كاثقا ابكتساب لغة 
األجنبية كىو لغة متعّلم كعوامل اخلارجي ادلتعّلم، كعوامل الداخلي 

  .ٕٔادلتعلمٌن، كادلتعّلمٌن كأفراد
علم ضلو ادلجهد كمن ىنا يتجّلى أبّف تعليم اللغة العربية ىي   

 اللغةفاعل تعلم اللغة العربية حّت يتمكن الطالب من تعلم الطالب يف ت
ة كفّعالية. كنرل الباحثة يف خالصة النظرايت إذل ثالثة نقاط مهّمة اليت فعال

ثّ  ترتبط بعضها ببعض يف اتقاف تعّلم اللغة العربية ىي أّكلو االىتماـ
 ت.التدريبات يف استخدامها من كّل مهرات كأخًنا، تعّلمها طوؿ أكقا

 
 أهداف تعليم اللغة العربية  .ٖ

 : ٕٕكما كتب زلّمد بن إبراىيم اخلطيب عن أىداؼ تعليم اللغة العربية ىي
 ربسٌن أسلوب التعبًن الكالمي كالكتايب (ٔ
 تعويد الفصفي يف احلديث كالكتابة  (ٕ
 ضبط احلركات كالسكنات لكل حرؼ (ٖ
 سالمة النطف  (ٗ
 صحة الكتابة كمجاذلا (٘
 امتة أك اجلهرية كفهم نقطة العمة للمقركء اكتساب التالميذ لقراءة الص (ٙ
تنمية قدرهتم على االستماع، حبيث يستطيعوف تركيز انتباىهم على ما  (ٚ

 يسمعونو كفهمو فهما سباما
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 كغرض تعّلم االغة العربية للطالب يف مؤسسات اإلسالمية إبندكنيسيا  

 منها :

  العادليكـر ادلتعّلم اللغة العربية ألهّنا من اللغات الرئيسية يف (ٔ
فهم ادلتعّلم اللغة العربية من حيث معناىا ككظفتها كاستخدامها مناسبة  (ٕ

 أبغراضها كاتياجاهتا.
 قدرة ادلتعّلم يف استخداـ اللغة العربية لرتقية اتقاف ادلعلومات  (ٖ
 هتتّم ادلتعّلم يف نظاـ الفكًن كالتكلم (ٗ
ير ادلتعّلم قادرا على التمتع كاالستفادة من أتليف األديبة لتطو  (٘

 الشخصية كاثراء الثقافة كربسٌن ادلعرفة كالكفاءة اللغوية
 أف يكـر ادلتعّلم أدب العرب كثقافتها. (ٙ

يوجد معين من أىداؼ التعليم كثًنا بل بعبارة سلتلف كّل اآلراء،   
كتقوؿ الباحثة أبف تعليم اللغة العربية ىي إيصاؿ ادلعلومات إذل أذىاف 

ن حيث ادلعّلم كزبصص يف فهم اللغة التالمية بطرؽ كاسرتاذبية معٌن م
 األجنبية كىي اللغة العربية.

 
 

 أمّهية تعليم اللغة العربية .ٗ
ىناؾ حرص على تعليم كتدريس اللغة العربية؛ دلا ذلذه اخلطوة من أعلية 
قصول تعود ابلنفع على الفرد كاجملتمع ككل، كالتارل بعض من األسباب 

 عنها:  رة ال ؽلكن االستغناءاليت ذبعل من تعليم اللغة العربية ضرك 
تضييق الفجوة احلاصلة بٌن اللغة العربية كبٌن اللهجة العامية اليت  (ٔ

 .يتداكذلا كثًن من الناس
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زايدة الصلة بتاريخ كحضارة األمة كاترؼلها السابق، فاللغة العربية  (ٕ
ىي اللغة القومّية لؤلمة كعليها ذبتمع، كىي اللغة اليت محلت الدين 

غة الرتاث العريّب، كىي ىوية األّمة كثقافتها كاترؼلها، اإلسالمّي كل
بضياعها تضيع األمة كتنهار؛ ألنّو ال مستقبل ألّمة ال ماضي كال 

 .ىوية ذلا
صقل ادلواىب األدبية اليت من ادلمكن أف تظهر لدل دارسي اللغة  (ٖ

العربية، كتوجيو مواىبهم إذل فنوف اللغة العربّية ادلختلفة من شعر 
 .ص قصًنة كغًنىا الكثًنكنثر كقص

إثراء الرصيد العلمي كادلعريف لدل طالب كدارسي اللغة العربية،  (ٗ
كتعميق صلتهم بتارؼلهم السابق، كجعلهم قادرين على فهم قصص 

 .السابقٌن كلغتهم كأظلاط حياهتم
تنمية حّب اللغة العربية يف قلوب طالهبا كدارسيها، كزايدة فخرىم  (٘

تهم أّف لغتهم العربية ىي أعظم لغة يف كاعتزازىم بلغتهم ، كمعرف
 .الوجود

محاية الشباب العريب من الذكابف يف اللغات األخرل كاحلضارات  (ٙ
كالثقافات األخرل، كما ػلصل حاليان لدل لعض الشباب الذم 
ينجر كراء احلضارة الغربية كاللغة اإلصلليزية دكف أف يدرؾ أنّو ابن 

رات كاللغات األخرل بقوهتا حلضارة كلغة عربية قوية تضاىي احلضا
 .كعراقتها كأصالتها

حداث التوازف لدل شخصية الطالب العريب، كإكسابو شعوران  (ٚ
 .ابلفخر كالقوة ألف اللغة العربية ىي لغتو األـ، كلغة آابئو كأجداده

 
 مهارة اللغوية .٘
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ربتوم مهارة اللغوية إذل أربعة ادلهارت كىي مهارة القراءة   
. كمهارة اللغوية نفسها ذلا معىن احكاـ  الكتابةكاالستماع كالكالـ ك 

النطق كاخلط كالفهم كاإلتقاف كادلمارسة يف اللغة إّما استماعا أك قراءة أك  
 . كنظرا إذل النظرايت كما اترل :كالما أك كتابة

 مهارة االستماع (ٔ
االستماع ىو رلموعة أشكاؿ األصوات يف ضميّن ادلفردات. توجو 

كاالستماع بقراءة النص. كمهارة االستماع ىي أّكؿ ادلستمع يف االىتماـ 
مهارة يف التعّلم دلتعّلم اللغة. االستماع يكوف مقياسا يف ربديد الصعوبة 
دلتعّلم اللغة ألّف من ىذه ادلهارة نستطيع أف نعرؼ فهمهم من اللهجة 

 .ٖٕكالقوؿ كأسلوب كغًن ذالك
اسة السمع. االستماع ىو أمر مهّم يف التواصل. كيتعلق دقيقا حب

االستماع احلقيفي من انحية فّعاليتو ىو توحد حاسة السمع كالفكرة 
 معا، حّّت ظهر فيو الفهم ك الشرح من تسليم الرسالة.

 ىناؾ معيارين يف نوع فّعالية السمع :
 االستماع التقوؽلي (أ 

ىو أنشطة االستماعية اليت توجو ابلتقومي الكلمات  االستماع التقوؽلي
ث يتم نقل نتائج التقييم إذل ادلتحدث أبشكاؿ حدث يتحدث هبا ادلت

 سلتلفة مثل الرفض كادلوافقة كغًنىا

 االستماع االستقاطي (ب 
ػلاكؿ ادلستمعوف فهم آراء  ثّ  ىو إسقاط ادلستمع إذل عقل ادلتحدث

 ادلتحدث كفهم كل معىن للكلمة حّت تنتهي احملادثة.
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 مهارة الكالـ (ٕ
ليم اللغة ألّف مهارة الكالـ أساس يف مهارة الكالـ ىي أىّم مهارة يف تع

تعّلم اللغة األجنبية. كىذة ادلهارة جزء من الكفاءة اللغوية الفّعارل 
 .ٕٗكاجملزم
يصاؿ األفكار إلللغة ادلنطوقة اب الكالـ أك التحدثىي فن  الكالـمهارة 
 .هبدؼ اإلبالغ عن اآلخرين إقناعهم دلشركعكاكاألراء 

ؾ العديد من األشياء اليت ربتاج إذل اىتماـ ، يف عملية تقدمي األفكار ىنا
 : ٕ٘من بٌن أمور أخرل

 ادلخاطب/ادلتكلم ( أ
 ادلستمع ( ب
 الرمز )اللغة احملكية( ( ج
 األراء أك ادلضموف ( د

 مهارة القراءة (ٖ

مهارة القراءة ىي احدل ادلهارات اللغوية األربعة، كىذة ادلهارة ليست 
فحسب. كإّف  أبمر سهل ألّف عمليتها بال نطق األحركؼ أك الكلمات

ىذه ادلهارة تتطّلب يف بذؿ أفكاران لفهم ادلعلومات كالتلخيص من نّص 
 ٕٙالقراءة.

كاستعداده لفهم أفكار كرموز أك  القراءةالقدرة على مهارة القراءة ىي 
ذلدؼ القارئ كالغرض  ةصممادلقراءة الأصوات اللغة ادلوجودة يف نص 
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القراءة تتطلب فهم ك وبة. منو للحصوؿ على الرسالة أك ادلعلومات ادلطل
 ككاضح أيضا. جيد

 قراءة النص يف تعليم اللغة العربية ىناؾ نوعاف
 القراءة الصامتة ( أ

 يقرأ القارئ نص القراءة بصوت خفيف حّت ال يسمع أبخر
 القراءة اجلهرية ( ب

يقرأ القارئ نص القراءة بصوت عاؿ حّت يسمع أبخر كيستمعوف 
 كيهتموف قراءة القارئ

 مهارة الكتابة (ٗ
 الفكرةيف  ةالكتابة ىي مهارة لرتتيب كتسجيل كإيصاؿ ادلعىن ادلوجود

يف . تسقةادلمارسة ادل يف تعّلمدلمارسة الكتابة ، ػلتاج ادل الكاتبكأفكار 
 أصعبالكتابة  رةكتابة مهارة مهمة. ألف مهادركس اللغة العربية ، تعد ال

ىذه   لتعّلمكقتا طوياليستغرؽ  كللغاية كربتاج إذل شلارسة مستمرة ، 
 ٕٚةادلهار 

الكتابة ة ( ، تعد مهاراٖ: ٕٛٓٓكفقنا ذلنرم جونتور اترغلاف )  
ة اإلنتاجية كالتعبًنية اليت يتم استخدامها ويمهارات اللغمن إحدل 

 .للتواصل بشكل غًن مباشر كليس كجهان لوجو مع أطراؼ أخرل
سيتم  ىي مهارة.ك مثل أم نشاط لغوم آخر ،  الكتابةمن ادلعلـو أبّف 

احلصوؿ على كل مهارة من خالؿ ادلمارسة فقط. تعترب ادلمارسة ادلنهجية 
كادلستمرة كادلنضبطة سبامنا كصفة يوصى هبا دائمنا ادلمارسوف ليكونوا 

دلمارسة ليست اأسهم  الكتابة. بطبيعة احلاؿ ، فإف ىرة يفاقادرين أك م
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كوف أف ت كىي كاجبة ، كلكن ىناؾ أيضا أحكاـ أخرل رلرد إراد
ب ذبفاىيم كادلبادئ كاإلجراءات اليت ادلعرفة كادلكمثل آخر   أبشياء شللوكة

 ةىناؾ شيئاف ضركرايف لتحقيق مهار كمن ّث ازباذىا يف أنشطة الكتابة. 
الكتابة كعلا معرفة الكتابة كشلارسة الكتابة ألف الكتابة ىي مهارة لغوية 

 .متكاملة هتدؼ إذل إنتاج شيء يسمى الكتابة
ادلهارات اللغوية ىي دكر مهّم يف تعليم اللغة ىنا يتجّلى أبّف كمن .

العربية، ك دكرىا يتعّلق بٌن كاحد كآخر. ككجب دلتعّلم اللغة العربية أف 
 يتعّلم ىذه األمور مجيعا ألف ربصل إذل إتقاف اللغة العربية.

 أىداؼ مهارة الكتابة كما اترل : 
 لرتكيب ادلناسبة لتعويد كتابة اللغة العربية الصحيحة اب .ٔ
 ألف تتمكن الطلبة  بوصف شيء ما يُرل دقيقا كسريعا .ٕ
 لتدبًن الطلبة أفكارىم حبرية التعبًن .ٖ
 بسياؽ احلياةلتدير الطلبة يف اختيار ادلفردات أك الكلمة ادلناسبة  .ٗ
 لتكوين تعبًنات الطالب ادلكتوبة كاضحة كمبتكرة  .٘
 ألف يتمكن الطالب من الكتابة يف ظركؼ سلتلفة .ٙ
 وسيع كتعميق معلومات الطلبة منطيقيا كمنهجيالت .ٚ

 
كمن ّث ىذه ادلهارات اللغوية ىي دكر مهّم يف تعليم اللغة العربية، ك .

دكرىا يتعّلق بٌن كاحد كآخر. ككجب دلتعّلم اللغة العربية أف يتعّلم ىذه 
 األمور مجيعا ألف ربصل إذل إتقاف اللغة العربية.

 ٕٛطرق تعليم اللغة العربية  .ٙ
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طرؽ تعليم اللغة العربية بقوؿ تيار يوسوؼ يف كتابو يف  تخداـاس
 أف يهتم ادلعّلم أبمور اآلتية : ٜٜ٘ٔالسنة 

 األغراض احملقق .ٔ
 كفاءة ادلعّلم .ٕ
 ادلتعّلم .ٖ
 أحواؿ التعليم .ٗ
 ادلرافق ادلعّينة .٘
 الوقت احملدد .ٙ
 العيوب كادلزااي يف طرؽ التعليم .ٚ

 كسنتعّمق أبنواع طرؽ التعليم كما ايرل :
 ة القواعد كالرتمجةطريق (ٔ

تعتمد ىذه الطريقة على افرتاض كجود "منطق الكوف" الذم ىو أساس 
مجيع اللغات يف ىذا العادل ، كأف القواعد جزء من الفلسفة كادلنطق. ؽلكن 
لتعلم اللغات ابلتارل تعزيز القدرة على التفكًن ادلنطقي كحل ادلشكالت 

 ٜٕكحفظها
، كابلتارل فإف تراكب اللغةاس أسىو أف اللغة ىي  األخرلفرتاض اال

إتقاف قواعد اللغة ىو شرط أساسي للغة. تفرتض ىذه الطريقة أيضنا أف 
اللغة األـ أك اللغة األكذل ىي نظاـ يصبح مرجعنا للحصوؿ على مهارة 

 اثنية.
فيندم ىي كما الرتمجة كفقا الالقواعد ك  خصائص ىذه طريقة  

 :ٖٓيلي
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تكوف قادرنا على قراءة  الغرض من دراسة لغة أجنبية ىو أف .أ 
األعماؿ األدبية ابللغة ادلستهدفة ، أك الكتب الدينية يف حالة 

 تعلم اللغة العربية يف إندكنيسيا.
كقواميس أك قوائم كلمات النحو يتكوف ادلوضوع من: كتب  .ب 

 كقراءة النصوص
يتم تقدمي القواعد النحوية بشكل استنتاجي ، أم أهنا تبدأ  .ج 

ابألمثلة ، كيتم شرحها ابلتفصيل بعرض القواعد متبوعة 
 كاإلسهاب.

يتم إعطاء ادلفردات كاجلمل كاذليكل بناءن على احلاجة إذل شرح  .د 
 النحوقواعد 

نص القراءة يف شكل أعماؿ أدبية كالسيكية أك كتب دينية  .ق 
 قدؽلة.

أساس التعلم ىو حفظ قواعد القواعد كادلفردات ، ث الرتمجة  .ك 
 ة الطالب كالعكس ابلعكس.احلرفية للغة ادلستهدفة إذل لغ

تستخدـ اللغة األـ للطالب كلغة تدريس يف أنشطة التعليم  .ز 
 كالتعلم.

دكر ادلعلم النشط كمقدـ للمادة. دكر الطالب السلبيٌن   .ح 
 كمتلقٌن للمواد.

 ادلزااي ذلذه الطريقة :

 إتقاف ادلتعّلم ترمجة كقواعد نص القراءة يف تعليمو (أ 
 قركء حرفية كانت أك كاملة كانتيتعمق ادلتعلم يف فهم مضموف ادل (ب 
خصائص اللغة ادلستهدفة كالعديد من األشياء النظرية  ادلتعلميفهم  (ج 

 األخرل ، ث ؽلكنهم مقارنتها خبصائص اللغة األـ.
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 ىذه الطريقة تقوم ادلتعلم يف ذكر كحفظ الدرس (د 
ؽلكن تنفيذىا يف فصوؿ كبًنة كال تتطلب قدرات مدرسية مثالية ،  (ق 

 ات لغوية مستهدفة يف ىذه احلالة ىي اللغة العربية.دبعىن كجود مهار 

 العيوب ذلذه الطريقة :

ىذا األسلوب يعلم فقط مهارات القراءة ، كقليالن من مهارات الكتابة  (أ 
 .كالـ، بينما يتم ذباىل مهارات االستماع كال

 ىذه الطريقة تعلم ادلزيد عن اللغة بدالن من تدريس إجادة اللغة. (ب 
معىن اجلمل يف سياؽ كاسع ، كنتائج  يزعزع احلرفيةلرتمجات ا ،غالبنا (ج 

 اللغة األـمطابقا الرتمجة غًن 
رلموعة كاحدة فقط من اللغات ، كىي اللغات ادلكتوبة  تعلميتعلم ادل (د 

الكالسيكية ، يف حٌن أف اللغات ادلكتوبة احلديثة كلغات 
 .تعلمال ػلصل عليها ادل /الكالـاحملادثة

أك  تعلمكالبنية كالتعبًنات اليت يتعلمها ادلال يتم استخداـ ادلفردات  (ق 
 ٖٔقط استخدامها يف معاين سلتلفة ابللغات احلديثة

 طريقة ادلباشرة (ٕ
مت تطوير ىذه الطريقة بناءن على افرتاض أف عملية تعلم لغة اثنية أك لغة 
أجنبية ىي نفس عملية تعلم اللغة األـ. يعتمد أيضنا على االفرتاضات 

راسات علم النفس النقايب. استنادنا إذل ىذين ادلستمدة من نتائج د
االفرتاضٌن ، غلب أف يكوف تدريس اللغة ، كخاصة تدريس الكلمات 
كاجلمل ، مرتبطنا بشكل مباشر ابلكائنات أك العينات أك الصور أك من 
خالؿ العركض التوضيحية كلعب األدكار كما إذل ذلك. يف ىذه الطريقة 
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ادنا على التفكًن يف اللغة ادلستهدفة ، ، غلب أف يكوف ادلتعلموف معت
 .ٕٖاستخداـ اللغة األـ للمتعلم سبامنا ابتعادكابلتارل يتم 

فيندم ىي كما الرتمجة كفقا الالقواعد ك  خصائص ىذه طريقة  
 : ٖٖيلي

 ادلتعلم قدراللفظي من اللغة ادلستهدفة حّت ي إتقافاذلدؼ الرئيسي ىو  .أ 
 التواصل ابللغة ادلستهدفة.

يف شكل كتب مدرسية ربتوم على قوائم ادلفردات ادلوضوع  .ب 
كاستخدامها يف اجلمل. ادلفردات زلددة بشكل عاـ كتوجد يف بيئة 

 .تعلمادل
يتم تدريس قواعد اللغة بشكل استقرائي ، أم االبتعاد عن األمثلة ث  .ج 

 استخالص النتائج.
يتم تدريس ادلفردات ادللموسة من خالؿ العرض التوضيحي ،  .د 

باشرة ، كالصور ، بينما تكوف الكلمات اجملردة من خالؿ األشياء ادل
 االرتباط كالسياؽ كالتعريف.

بسرعة من خالؿ األسئلة كاإلجابة الكالـ يتم تدريب مهارات  .ق 
 ادلخططة يف أظلاط سلتلفة من التفاعل.

 تدريب مهارة الكالـ كاالستماع .ك 
 نشيطاف على حد سواء ، لكن للمعلم دكر توفًن تعلمادلعلم كادل .ز 

الرد  ادلتعلماحلوافز يف شكل مظاىرات كأسئلة ، يف حٌن غلب على 
 يف صورة تقليد ، كاإلجابة على األسئلة ، كالتظاىر ، إخل.

 دقة النطق كالقواعد. .ح 
 يتم استخداـ اللغة ادلستهدفة كلغة الواجبة كاللغة األـ كلغة الصارمة .ط 
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 يتم إنشاء الفصوؿ كبيئات لغوية مستهدفة اصطناعية .م 

 ذلذه الطريقة :  ادلزااي

 يتعمق ادلتعلم يف مهارة االستماع كالكالـ (أ 
 يتقن ادلتعلم يف لفظ أك نطق اللغة العربية كلهجة انطقٌن هبا (ب 
 يعرؼ ادلتعلم العديد من ادلفردات كطريقة استحدامها (ج 
 يشجع ادلتعلم فجأة يف تواصل ابللغة العربية (د 
 القواعد الوظيفية كليس نظراين فقط ادلتعلميتقن  (ق 

 وب ذلذه الطريقة :العي

ألف ادلواد كادلمارسة يتم  .يف قدرهتم على قراءة الفهم ادلتعلم ضعيفوف (أ 
 الرتكيز عليها يف اللغة ادلنطوقة.

يتطلب ادلعلم ادلثارل من حيث ادلهارات اللغوية كخفة احلركة يف تقدمي  (ب 
 الدركس.

 ال ؽلكن عقده يف فصل كبًن (ج 
الوقت يف شرح كلمة  يبذر كي الاألـ   لغةعدـ السماح ابستخداـ  (د 

 كاحدة رلردة.
 سبل ادلتعلم يف تقليد كحفظ ادلفردات مرارا (ق 
 طريقة القراءة (ٖ

مت تطوير ىذه الطريقة على أساس افرتاض أف تدريس اللغة ال ؽلكن أف 
يكوف متعدد األغراض ، كأف القدرة على القراءة ىي اذلدؼ األكثر 

سهولة اكتساهبا. كاقعية من حيث احتياجات متعلمي اللغة األجنبية ك 
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مهارات القراءة ىي شرط للمتعلمٌن لتطوير معارفهم بشكل مستقل. 
 ٖٗكىكذا ، فإف االفرتاضات عملية كليست فلسفية نظرية

فيندم ىي كما الرتمجة كفقا الالقواعد ك  خصائص ىذه طريقة  
 : يلي

اذلدؼ الرئيسي ىو مهارات القراءة ، حبيث يتمكن الطالب من فهم  .أ 
 ية الحتياجاهتم الدراسية.النصوص العلم

مع قوائم ادلفردات التكميلية  ةالقراءة األساسي ادلادة بشكل كتب .ب 
، ككتب التفكًن، كدعم قراءة الكتب للتوسع  ادلادةكقراءة أسئلة 

 .سبارين الكتابة ادلوجهة كاحملاداثت
أساس أنشطة التعلم ىو فهم زلتول القراءة ، كيسبقو مقدمة  .ج 

ناىا ، ث مناقشة زلتول القراءة دبساعدة للمفردات الرئيسية كمع
ادلعلم. فهم زلتوايت القراءة من خالؿ عملية التحليل ، كليس عن 
طريق الرتمجة احلرفية ، على الرغم من أنو ؽلكن استخداـ اللغة األـ يف 

 مناقشة النص
 تقدـ فراءة اجلهرية يف تعليمو .د 
 فقطيتم شرح قواعد ادلناقشة حسب الضركرة  .ق 

 الطريقة : مزااي ذلذه
 سبرف ادلتعلم يف فهم قراءة النصوص ابلتحليل  كليس حبيث الرتمجة (أ 
 إتقاف ادلفردات سليمة لدل ادلتعلم (ب 
 فهم ادلتعلم يف استخداـ أسلوب ادلفردات (ج 

 العيوب ذلذه الطريقة :
 ضعف ادلتعلم يف مهارة القراءة الصامتة (أ 
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كثسرا يف   ال يفدر ادلتعلم يف مهارة الكالـ، ألف ىذه الظريقة ترتكز (ب 
 مهارة القراة

 نقصاف القدرة لدل ادلتعلم يف إنشاء النصوص احلرة (ج 
، فإف  حوؿ قراءة النصوصمرتبطة فقط يف التعليم ادلفردات ادلقدمة  (د 

 ٖ٘ضعفاء يف فهم النصوص ادلختلفة ادلتعلموف
 

 طريقة السمعية الشفوية (ٗ
ـ. الكالىو تعتمد الطريقة السمعية على عدة افرتاضات ، أكالن كل شيء 

لذلك غلب أف يبدأ تدريس اللغة عن طريق تشغيل أصوات اللغة يف 
 شكل كلمات أك مجل ث نطقها قبل تعلم القراءة كالكتابة.

افرتاض آخر من ىذه الطريقة ىو أف اللغة ىي عادة. سيصبح   
السلوؾ عادة إذا تكررت عدة مرات. لذلك ، غلب أف يتم تدريس اللغة 

ليم اللغة كعدـ تدريسها أيضنا مبدأ أساسينا يف يعد تع. بتقنيات ادلغامرة
ىذه الطريقة. لذلك غلب ملء الدركس اللغوية أبنشطة لغوية بدالن من 

 . أنشطة تعلم قواعد اللغة
العادل سلتلفة عن  ةىذ يف تعتمد ىذه الطريقة أيضنا على افرتاض أف لغات

على نتائج . لذلك ، غلب أف يعتمد اختيار ادلواد التعليمية ابعضعضها ب
كاللغة ادلستهدفة قيد الدراسة.  متعلمالتحليل التبايين ، بٌن اللغة األـ لل

ابإلضافة إذل ذلك ، ىناؾ افرتاض آخر ىو أف ىذه الطريقة تعتمد أيضنا 
على نظرية القواعد اذليكلية. يف ىذه النظرية ، يعترب ىيكل القواعد أف 

 .ٖٙيكوف ىو نفسو أظلاط اجلملة
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فيندم ىي كما الرتمجة كفقا الالقواعد ك  يقةخصائص ىذه طر   
 : ٖٚيلي

التدريس ىو إتقاف ادلهارات اللغوية األربعة على قدـ  ىذا اذلدؼ من .أ 
 ادلساكاة.

ث القراءة  كالـىو االستماع كال يف ىذه الطريقة ترتيب العرض .ب 
 كالكتابة.

 ظها.أللفايتم تقدمي ظلاذج اجلمل بلغة أجنبية يف شكل زلاداثت يتم  .ج 
 ف أسلوب الكلمة ذلذه الطريقة أبظلاط اجلمل األتية، أكالإتقا .د 

 التعزيز –االستجابة  -تبع تسلسل التحفيز ابالتدريبات 
ربديد ادلفردات ربديدا دقة كترتبطها بنص اجلمل أك التعبًن، ألهنم  .ق 

 ليس من ادلفردات احلرة اليت ال تعتمد أبم كلمة كانت
،  تعلمستو من قبل ادلتدريس منهجي حبيث ؽلكن استخدامو / شلار  .ك 

 مع تقنيات العرض كالتقليد كادلقارنة كالتباين ، إخل.
، دبعىن أف دركس  هارة الكالـالكتابة ىي سبثيل لدركمس مهارة دركس .ز 

 الكتابة تتكوف من أظلاط اجلملة كادلفردات اليت مت تعلمها شفهيا.
 ادلزااي ذلذه الطريقة :

 جليدةكفاءة ادلتعلم يف لفظ أك نطف العربية ا (أ 
 قدرة ادلتعلم يف تكوين أظلاط اجلمل الفصحة بعد مت تدريبهم (ب 
إجراء التواصل اللفظي مع اذليكل الصحيح بسبب سبارين  متعلمؽلكن لل (ج 

 ، كالتدريبات من أظلاط اجلملة مكثفة كالـاالستماع ، كسبارين ال
 يف التعليم ال يصمتوف تعلمجو الفصوؿ الدراسية على قيد احلياة ألف ادل (د 

 غلب االستمرار يف االستجابة لتحفيز ادلعلمٌن.ك ، 
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 العيوب ذلذه الطريقة : 
إذل أف تكوف آلية ، غالبنا ما ال تعرؼ أك ال  تعلمسبيل استجاابت ادل (أ 

 تفكر يف معىن الكلمات ادلنطوقة.
التواصل بسالسة فقط إذا كانت اجلمل ادلستخدمة قد  متعلمؽلكن لل (ب 

 دراستهممت تدريبها من قبل 
يكوف معىن اجلملة اليت يتم تدريسها خارج السياؽ ، لذلك  ،ادةعمن ال (ج 

 اكاحد ادلعىن كاحد فقط ، على الرغم أف مجلة أك تعبًن  تعلمفهم ادل
 .ٖٛؽلكن أف يكوف لو عدة معاف

 
 طريقة اإلتصالية (٘

الطريقة التواصلية ذلا أساس نظرم قوم ىو طبيعة ككظيفة اللغة كوسيلة 
. تعتمد الطريقة التواصلية أيضنا على للتواصل كالتفاعل االجتماعي

افرتاض أف لكل إنساف قدرة فطرية تسمى "أداة اكتساب اللغة". لذلك 
، ادلهارات اللغوية ىي أكثر إبداعنا من ادلعجبٌن حسب العوامل 
الداخلية. كابلتارل ، فإف مدل مالءمة كفعالية أنشطة التعود مع ظلوذج 

 موضع تساؤؿ.ك لمتعلم سبرين التحفيز كاالستجابة ل
االفرتاض التارل ىو أف استخداـ اللغة ال يتألف فقط من أربع   

تواصل ، اللغوية ، كلكن يشمل العديد من القدرات يف إطار المهارات 
االفرتاض اآلخر ىو  كفقنا لدكر ادلشارؾ ، كالوضع ، كالغرض من التفاعل.

، أم االبتعاد  أف تعلم لغة اثنية كلغة أجنبية ىو نفس تعلم اللغة األكذل
. لذلك فإف ربليل احتياجات تعلمعن احتياجات كاىتمامات ادل

 .ٜٖىو األساس يف تطوير ادلادة تعلمكاىتمامات ادل
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فيندم ىي كما الرتمجة كفقا الالقواعد ك  خصائص ىذه طريقة  
 : ٓٗيلي

 مع اللغة تعلممن التدريس ىو تطوير الكفاءة. يتواصل ادل الغرض (أ 
 لتواصل الفعلي أك يف مواقف احلياة احلقيقية.ادلستهدفة يف سياؽ ا

أحد ادلفاىيم األساسية يف التواصل ىي مغزل كل شكل من أشكاؿ  (ب 
اللغة ادلستفادة كعالقة شكل اللغة كتنوعها كمعىن معىن كضع اللغة 

 كسياقها.
كمتواصلٌن يلعبوف دكرنا نشطنا   تعلميف عملية التعليم كالتعلم ، يعمل ادل (ج 

احلقيقية. بينما يبدأ ادلدرب كيصمم أظلاطنا سلتلفة من  يف أنشطة التواصل
 ادلعلم كمرافق ادلتعلم.، كيعمل  تعلمالتفاعل بٌن ادل

سبييز األنشطة يف الفصل بشكل ملحوظ كهتيمن عليها األنشطة  (د 
 أك التكرار بغًن ادلقصودالتواصلية ، كليس التقليد 

ة ، كلكن الرتكيز على الكتب ادلدرسي ال يعتمدادلواد ادلقدمة ،  نوعت (ق 
 على ادلواد األصلية.

 قلة استخداـ اللغ األـ يف الفصل (ك 
 استعداد ادلتعلم يف التعلم تشجعهم يف التواصل (ز 
تقدـ تقييم التواصل يف كفاءة استخداـ اللغة اليومية كليس يف استخداـ  (ح 

 أسلوهبا
 ادلزااي ذلذه الطريقة : 

 يالزمهمالدركس  يف اليـو األكؿ من ألف. التعلم يف يشجع ادلتعلم (أ 
  للغة ادلستهدفة.ابالتواصل مباشرة 
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بطالقة ، دبعىن إتقاف الكفاءة اللغوية كاالجتماعية  ادلتعلميتواصل  (ب 
 كاللغوية كاالسرتاتيجية.

 على قيد احلياة.حاؿ الفصل  (ج 

 ذلذه الطريقة :العيوب  

 يتطلب ادلعلمٌن الذين يتقنوف مهارات التواصل الكافية يف اللغة اذلدؼ. (أ 
لقدرة على القراءة ، يف مستول ادلهارات العتبة ال ربصل على أجزاء  ا (ب 

 ٔٗكافية
يف  تعلمأنشطة التواصلية إذل صعوبة ادلاؿ ادلباشر إذل انتقأف يؤدم ا (ج 

 ادلرحلة االبتدائية
 
 طريقة اإلنتقائية (ٙ

طريقة مثالية إذا كانت مدعومة إبتقاف كاٍؼ ىي الطريقة االنتقائية 
، حبيث ؽلكنها أف أتخذ بدقة جوانب القوة يف  للمعلمٌن بطرؽ سلتلفة 

كل طريقة كتكييفها مع احتياجات الربانمج التدرييب الذم تعاجلو ، ث 
 .ٕٗطبقتو ابلتناسب

 اسرتاجتية تعليم اللغة العربية .ٚ
  اسرتاذبية تطور اصلازات الفريق .أ 

(Student Team Achievement Development (STAD))

أبسط نوع التعلم لفريق ىي احدل من رتاذبية تطور اصلازات ااست
. كتتفرؽ ادلتعلم كل فرقة أبربعة أعضاء من خالؿ دراجة التعاكين

عملهم كجنسو. تظهر ادلعلم مادة التعليم إذل ادلتعلم لعملهم اجلماعية 
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أخًننا ، يتم كلتأكيد أبف كل من أعضاء الفرؽ متقن ابدلواد ادلعينة. 
ة مع ادلالحظات ، عندما ال حوؿ ادلاد تعلموفاستجواب مجيع ادل

 بعض.بكا االختبارات يف اختبار بعضها ينبغي أف يساعد
 
 بطولة لعبة الفريق اسرتاذبية .ب 

)Team Game Tournament (TGT((   

ىي لعبة تتضمن عدة رلموعات اسرتاذبية بطولة لعبة الفريق
للعمل مع زمالئها يف الفريق. لكن النقاش ىذه ادلرة سوؼ يتم 

ه اللعبة يف تعلم اللغة العربية بشكل فعاؿ. مع اجملموعة ، إدخاؿ ىذ
سيكوف ىناؾ العديد من الدركس اليت ؽلكن للطالب أخذىا مثل 
التعاكف كالتدريب معنا كالقيادة. على الرغم من أف العديد من ادلنظرين 
االجتماعيٌن يبحثوف يف كيفية أتثًن السلوؾ التنافسي كالتعاكين 

( ٖٜٚٔئج اليت يواجهوهنا ، فإف مام كدكب )للمجموعة على النتا
 .ٖٗعلا من طوركا أكؿ نظرية شاملة لالختالفات بٌن السلوكٌن

 اسرتاذبية رمي الكرة .ج 
(Snowball Throwing) 

كرة أجواءن شلتعة يف عملية التعلم كػلفز السيخلق ظلوذج التعلم لرمي 
 بسهولة ادلفاىيم ادلتعلموفعلى التعلم. سوؼ يفهم  تعلموفادل

كاألفكار األساسية بشكل أفضل من خالؿ تبادؿ معلومات ادلعرفة. 
طفاؿ على تعلم اتباع القواعد ، ألكرة اليساعد ظلوذج التعلم لرمي 
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كطرح األسئلة ، كانتظار دكرىم ، كاإلجابة على األسئلة ، كتعلم 
 .ٗٗالتكيف مع رلموعة

 (Jigsawاسرتاذبية األلغاز ) .د 
ىو ظلوذج تعليمي  أك األلغاز يبنموذج الرتكبالتعلم التعاكين 

يف شكل رلموعات  متعلمٌنتعاكين يركز على العمل اجلماعي لل
ىو ظلوذج  Jigsawصغًنة. كما ذكر رل ، "ظلوذج التعلم التعاكين 

يف رلموعات صغًنة من  تعلمللتعلم التعاكين عن طريق تعلم ادل
ف الذين يعملو  تعلموفأربعة إذل ستة أشخاص غًن متجانسٌن كادل
معنا على الرتابط اإلغلايب كادلسؤكلية ادلستقلة

ٗ٘. 
 Think, Pair and Shareاسرتاذبسة  .ق 

تبدأ بتقدمي السؤاؿ للمتعلم من جهة ادلعلم كي يكوف ادلتعلموف 
يفكركف اإلجابة حوؿ السؤاؿ دبا قدـ ادلعلم. ث استمرار ىذه 

آلخر  اخلطوة ابدلناقشة مجعيا بٌن متعلماف اللذاف أشار ادلعلم. كال
 . ٙٗكل من ادلتعلموف يقدموف نتائج ادلناقشة أماـ الفصل

 
 اسرتاذبية التعليم القائم غلى حل ادلشكلة .ك 

(Program Based Learning) 

( كفقنا للغة PBLيعد التعليم القائم على حل ادلشكالت )
"لتعلم  ادلتعلموف( طريقة تعليمية تتحدل ٜٜٗٔاذلولندية )
دلشاكل احلقيقية. اات إلغلاد حلوؿ مل معنا يف رلموعالتعلم" للع
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 ادلتعلموفُتستخدـ ىذه ادلشكلة لربط الفضوؿ كالتحليل لدل 
للتفكًن النقدم  ادلتعلموف PBLكادلبادرات ادلتعلقة ابدلوضوع. يعد 

 ٚٗكالتحليلي ، كإغلاد كاستخداـ موارد التعلم ادلناسبة
 

 اسرتاذبية التعلم القائم على ادلشارع .ز 
(Project Based Learning) 

( ىو تطبيق التعلم النشط ، PjBLالتعلم القائم على ادلشاريع )
نظرية البنائية من بياجيو كنظرية البناء من سيمور اببًنت. اببًنت 
طالب من بياجيو يدرس يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 

يف منشوره ادلعنوف "ادلوقف من البناء"  Idit Harelقدـ مع 
". حيث يفرتض فهم ىذه البنيوية أف ( مصطلح "البناءٜٜٔٔ)

التعلم سيحدث بشكل فعاؿ إذا كاف الطالب نشيطٌن يف صنع 
أك إنتاج عمل بدين ؽلكن تقدؽلو يف العادل احلقيقي. لذلك ، يتم 

( ببساطة على أنو PjBLتعريف التعليم القائم على ادلشاريع )
وفة لدل تعليم ػلاكؿ ربط التكنولوجيا دبشاكل احلياة اليومية ادلأل

 .ٛٗأك مع ادلشركعات ادلدرسية ادلتعلموف
 

 اسرتاذبية الكم .ح 
(Quantum Learning) 

كلمة الكم تعين التفاعل الذم ػلوؿ الطاقة إذل ضوء. ىكذا 
ؼللق التدريس الكمي بيئة تعليمية فعالة ، ابستخداـ العناصر 
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كبيئة التعلم اخلاصة هبم من خالؿ التفاعالت  ادلتعلمادلوجودة يف 
 .ٜٗالفصليف 
 

 اسرتاذبية االستقصائية .ط 
(Inkuiri) 

تؤكد اسرتاتيجيات التعلم االستقصائي على عملية البحث 
كالعثور. ال يتم إعطاء ادلواد التعليمية بشكل مباشر ، فدكر 
الطالب يف ىذه االسرتاتيجية ىو العثور على موضوعهم اخلاص 

للتعلم ،  كالعثور عليو ، بينما يعمل ادلعلم كميسر كتوجيو الطالب
كاسرتاتيجية تعلم االستفسار ىي سلسلة من أنشطة التعلم اليت 
تؤكد على عملية التفكًن النقدم كالتحليلي للبحث عن نفسها 
إجابة سؤاؿ يف السؤاؿ. تتم عملية التفكًن نفسها عادة من 

 ادلتعلم.خالؿ سؤاؿ كجواب بٌن ادلعلم ك 
 اسنراذبية برانمج القراءة كاإلنشائية .م 

Cooperative Integrated Reading and Composition(CIRC))) 

( برانرلنا شامالن لتعليم CIRC)اإلنشائية يعد برانمج القراءة ك 
القراءة كالكتابة كفنوف اللغة يف الصفوؼ العليا يف ادلدارس 

 ٓ٘االبتدائية
 وسائل تعليم اللغة العربية .ٛ

امها، كإعدادىا الوسائل التعليمّية كىي ادلواد اليت يقـو ادلعلم ابستخد
اإلعداد احَلَسن كاجليد، لكي يستثمرىا يف توضيح كتبسيط ادلادة اليت 
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يقـو على شرحها للتالميذ، كتتنوع الوسائل التعليمّية ابختالؼ 
األىداؼ اليت يريد ادللعم ربقيقها، كيف ىذا ادلقاؿ سنعرض بعض 

ًنه من الوسائل اليت تفيد ادلعلم يف شرحو لدرس اللغة العربّية، أك غ
 .الدركس

 أنواع كسائل تعليم اللغة العربية :

الوسائل البصريّة، كىي اليت تعتمد على البصر، كمنها شرائح األفالـ،  . أ
 كالصور، كاللوحات، كالبطاقات، كالنماذج كالتعينات

 الوسائل السمعّية البصريّة، كاألفالـ ادلتحركة، كالتسجيالت الصوتية . ب
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 الفصل الثالت

 ة البحثمنهجي

 مدخل البحث ومنهجه (أ 
إّف منهجية البحث ىي طريقة العملية للحصوؿ على بينات ألخذ فائدة 

. تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي. ألّف ترّكز فيها على ٔ٘معّينة
كصف الظواىر كالفهم عن ميداف البحث  سباما عميقا، كمثل يف السلوؾ، 

ّما يف منهجو تستخدـ الباحثة ادلنهج الوصف/ الطبيعية، الدافعية كضلو ذالك. كأ
ما ادلبادئ يف اسرتاذبية تعليم اللغة دراسة احلالة. ألّف تريد الباحثة أف تعرؼ 

 .العربية ك ما اإلبتكارات فيها ك كيف نظاـ مراقبتهم
 أدوات البحث (ب 

 تستحدـ الباحثة أدكات مجع البياانت يف ىذا البحث كما يلي :
 ادلالحظة -ٔ

احثة طريقة ادلالحظة كادلشاركة ك مالحظة ادلباشرة تستخدـ الب
كىي طريقة حبيث تكوف الباحثة جزءا يف األنشطة اللغوية. كتقـو الباحثة 
يف سلوؾ معٌّن من خالؿ اتصالة مع األشخاص  أك األشياء اليت 

. كتقـو الباحثة يف ادلالحظة ٕ٘يدرسوهنا، ّث تسجيل الباحثة البياانت
تشكيل إدارة تعليم اللغة ادلهّمة عن تطيق يف  للحصوؿ على البياانت

كمراقبتها. قامت الباحثة ابدلالحظة أثناء األنشطة  العربية تشكيال دقيقا
 العربية أك زلادثة الطلبة يف ادلعهد.

 ادلقابلة -ٕ
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تعتمد الباحثة أيضا بطريقة ادلقابلة. ك ىي طريقة مجع ادلعلومات 
ض طرح عدد من األسئلة اليت سبكن الباحث للبحث كجها بوجوه بغر 

من فبل الباحثة كاإلجابة من قبل البحوث. أ نقوؿ إهّنا طريقة يف طلب 
 ٖ٘البينات بطريقة احلوار أك التساؤؿ بٌن الباحثة كالفاعل أك ادلخرب

 ربليل مضموف الواثئق  -ٖ
طريقة البحث لطلب احلقائق، كالبينات من الواثئق كالكتب 

ًنىا من ادلواد ادلكتوبة، كىذه تسّمى كاجملاّلت كالوسائل كادلذّكرات كغ
عن مبادئ يف اسرتاذبية تعليم بطريقة الواثئق. ستأخذ الباحثة البينات 

 .إدارة تعليم اللغة العربية ادلكتوبةاللغة العربية ك ما اإلبتكارات يف 
 ككذالك اإلصلازات لدل الطلبة لدليل جودة  تعليم اللغة العربية.

 مصادر البياانت  (ج 
انت اليت ربتجها الباحثة ىي البياانت الكيفية الوصفية. كربتاج الباحثة من البيا

اللغة العربية حلصوؿ البياانت عن ادلبادئ دبصدراف، أّكال مصدر من جّهة معّلم 
كيف نظاـ تعليم اللغة العربية ّث  يف اسرتاذبية ك اإلبتكارات ادلطبقة يف إدارة 

لبة الواثئق كالبياانت التكملة من مراقبةهتم. مصدر البياانت الثنوم ىو الط
 البياانت احملصولة يف مصدر البياانت األّكؿ.

 حتليل البياانت  (د 
تقـو الباحثة يف ىذا البحث بتحليل كتفسًن البياانت كما ادلوجودة يف 
ميداف البحث حوؿ إدارة جودة تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة. 

نات علي الشكل التفاعلي ميليس كىربماف. قيال أّف يف كتقـو الباحثة بتحليل البي
( عرض البينات، ٕ( زبفيض البياانت، )ٔعملية ربليل البياانت ثالثة مراحل : )

 .ٗ٘استنتاج (ٖ)
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يف زبفيض البياانت ؼلتار الباحثة البياانت احملتاجة ابعتماد على أىداؼ 
حثة بعرض البياانت البحث، كترتؾ البياانت اليت ال ربتاجها. ّث تقـو البا

ادلختارة. تقـو الباحثة بعرض البياانت الذم يتضّمن من : التعريف، كالتصنيف، 
كالتنظيم كالتفسًن. كآخر اخلطوة يف ربليل البياانت ىي االستنتاج، حيث تقـو 

 الباحثة ابستنتاج بعد زبفيض كعرض البياانت.

 

 
   
 

 

 

 (ٔ،ٖصورة )
 ادليليس كىربماف )شكل التفاعل( ربليل البياانت

 فحص صحة البياانت  (ه 
قد ذكر سوجيونو يف كتابو عن طريقة فحص صحة البياانت للبحث 

 الكيفي
( ٗ( التثليثي، )ٖ( ترقية اجلهد يف ادلالحظة، )ٕ( اطاؿ ادلالحظة، )ٔىي : ) 

ذل ( تبيٌن البياانت إٙ( ربليل احلالة السلبية، )٘استخداـ آلة مساعدة البحث، )
 ادلخرب.

كيف ىذا البحث تقـو الباحثة لفصح صحة البياانت ابطاؿ ادلالحظة يف  
ميداف البحث. كتقـو الباحثة لفصح صحة البياانت أيضا بطريقة التثليثي كىو 
التثليثي التكنية ك التثليثي ادلصدرم. التثليثي التكنية ىي تقارف الباحثة النتيجة 

مجع 
 البياانت

 ختفيض
 البياانت

عرض 
 إستنتاج البياانت
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التثليثي ادلصدرم ىي تقارف الباحثة البياانت اليت من ادلقابلة كادلالحظة كالواثئق. 
حصل عليها من مصادرىا يف كقت كحالة معّينة. ككذالك تستخدـ الباحثة ألة 
مساعدة البحث مثل التسجيالت كالكامًنا، كادلالحظة ادليدانية لفصح صحة 
البياانت. ك تقـو الباحثة ابدلناقشة يف آخر اخلطوات من فصح صحة البياانت 

ىيئة الرعاية كاالشراؼ للطلبة أك ىيئة مركز اللغة أك معّلم اللغة العربية مع 
 كاألصحاب.  
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 رابعالفصل ال

 عرض بينات البحث وحتليلها ومناقشتها

يف ىذا الفصل قامت الباحث بعرض البياانت كربليلها كمناقشتها كاحلقائق 
 تعرض البياانت احملصورة من حيث ادلرتبة اليت تساعد إجراء النتائج. كمن ثّ 

ادلالحظة كادلقابلة كالواثئق. كقدمت الباحثة عرض البياانت كنتائجها عن إدارة 
 تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف.

 ادلبحث األول : حملة عن معهد دار اللغة والدعوة بباسوروان

يف مدينة  الذم كلد رحبيب حسن بأسس معهد دار اللغة كالدعوة حب
، ككاف االبن األكؿ ألربعة أشقاء من احلبيب  ٖٜٗٔيونيو  التاريخٔٔمينيب يف و س

يقع معهد دار اللغة كالدعوة يف قرية  أمحد بن حسٌن مع فاطمة بنت أمحد بشبازم.
ىػ  ٕٓٗٔ من شهر صفر ٛيف التاريخ  رحسن حبراجي ببانغيل. بعد كفاة احلبيب 

ىم حبيب ، مت االعتناء هبذا الكوخ من قبل أحد أبنائو ، ك  ٜٜٜٔو ماي ٖٕأك 
ا من ادلرحـو أبييا حبيب دمحم بن علوم  رزين بن حسن بن أمحد حب الذم كاف تلميذن

 بن عباس ادلالكي.

ىكتارات ، كقد  ٗحّت اآلف ، كصلت األرض احلالية إذل ما يقرب من 
ادلباين السكنية مع عدد من الطالب امتؤلت ابلكامل تقريبا ابدلرافق التعليمية ك 

مقاطعة يف إندكنيسيا كدكؿ جنوب شرؽ آسيا  ٖٓالذين أيتوف من  ٓٓ٘ٔحوارل 
 ٓٓٔكادلملكة العربية السعودية. يتم تشجيع الطالب من قبل ما ال يقل عن 

مدرس من اخلرغلٌن / اخلرغلٌن احملليٌن كاألجانب. إذل جانب احلاضرين الذين 
 .شخصا ٜ٘ة ما يصل إذل حوارل شاركوا يف الدراس
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 رؤية معهد دار اللغة كالدعوة  . أ
أف تكوف مؤسسة تعليمية إسالمية كمركز لتعزيز اإلؽلاف كتنمية ادلعرفة  .ٔ

 كاإلحساف كالشخصية النبيلة يف مفاصل احلياة اجملتمعية.
أف تكوف مؤسسة تعليمية إسالمية مبنية على التزاـ قوم يف اجلهود  .ٕ

ة نس ليم اإلسالمية مع أيديولوجية أىلياة تنًنىا التعاادلبذكلة لتطوير ح
 كاجلماعة.

أف تكوف مؤسسة تعليمية إسالمية بديلة يف رعاية الشباب كادلسلمٌن  .ٖ
 بنظاـ تعليمي متكامل

 معهد دار اللغة كالدعوةبعثة  .ب 
( لديهم إؽلاف قوم / قاسي الطالبتعزيز كتسليم جيل الشباب اإلسالـ ) .ٔ

 /أبخالؽ الكرؽلةالدين( كشخصية طيبة كنبيلة  و يفالتفق، معرفة عالية )
تقدمي القدكة يف احلياة على أساس القيم اإلسالمية كالثقافة النبيلة للشعب  .ٕ

 اإلندكنيسي.
تزكيد الطالب دبختلف رلاالت العلـو / التكنولوجيا ، كادلهارات حّت  .ٖ

 التغلب على التطورات العادلية.أك يتمكنوا من التعامل 
ب / جيل الشباب إذل كوادر الدعوة القادرين على حل إيصاؿ الطال .ٗ

مشاكل األمة كؽلكنهم توصيل اجملتمع احمليط بو إذل اذباه أفضل كأكثر 
 تقدمنا.

( ليكوف اجليل القادـ من الطالبإعداد جيل الشباب من اإلسالـ ) .٘
قيادة األمة كقيادة األمة الذين يتمتعوف بذىنية كاسعة ، ينتقدكف 

 بشرية مؤىلة كيصبحوف موارد
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كالغرض من مجيع األىداؼ ىو رلرد تنفيذ أكامر هللا سبحانو كتعاذل من  .ٙ
 خالؿ األمل دائما لتوجيهاتو كالسركر.

اىتماـ مؤسس معهد دار اللغة كالدعوة )احلبيب حسن حبر( أبعلية اللغة  .ج 
 العربية كانتشارىا

ا. كألّفو هتتم األستاذ حسن حبر ابللغة العربية اىتماما سيما يف تطورى  
قاموس اللغة العادلية: العشرية ، بعض من الكتب اليت تتعلق عن اللغة العربية ك

ؿ ألفعاالعرب ، كلمة االمساء اليومية ككلمات ا قواعداجمللداف األكؿ كالثاين ، 
 ادلعلمك و( ، كيتطلب كل الطالب حوية )مقدمة لعلم النقواعد ضل ٓٗاليومية ، 

ألف هبذه اللغة نتبع رسوؿ هللا بلغتو كلغة  بيةدائما اللغة العر  ستخدـي أف
 القرآف كأىل اجلّنة.

 حسن حبر ابللغة العربية ىي :كبعض من اىتمامات األستاذ   
األستاذ حسن حبر متحدث يف الندكات عن أعلية اللغة يكوف  (ٔ

 الكليات، أك ادلدارس أك مؤسسة التعليمية اإلسالمية العربية يف
 ساتذات لتخصص يف تعليم اللغة العربيةتشًن بعض األساتذ أك األ (ٕ
عقده زبصص يف تعليم اللغة العربية داخل أك خارخ معهد دار  (ٖ

 اللغة كالدعوة
 تشجع العلماء كطالهبم يف شلارسة استخداـ اللغة العربية  (ٗ
 أمره األساتذ أك األساتذات يف أتليف الكتب ادلتعلق ابللغة العربية (٘
مادهتم ابستخداـ اللغة  األساتذ أك األساتذات يف شرحيالحظ  (ٙ

 العربية كتقرتح أك األساتذات من الذم ال يشرح عربية.
 معىن االسم دلعهد دار اللغة كالدعوة  .د 

نعرؼ أبف ىذا االسم أييت من كلمة اللغة العربية. كمعناه "دار " ىو  
البيت أك ادلكاف ك "اللغة" ىي اللغة ث "الدعوة" ىي اإلداعة. كمعناه يف العاـ 
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ف إلشراؼ الطالب من الذين يتعلموف اللغة العربية كخدمتهم جبميع ىو مكا
 .   ٘٘علومهم كمعرفتهم  إذل األّمة أك اجملتمع

تثقيف الطالب على إتقاف اللغة  ادلعهد مؤسس هبذا االسم ، تتضح أف يعتـز
العربية كوسيلة أك أداة لدراسة العلـو اإلسالمية حبيث يُتوقع من الطالب فهم 

 يةاإلسالم يف شكل القرآف كاحلديث أك الكتب مصدره األصلي اإلسالـ من
بعد كجود أحكاـ كفهم حوؿ اإلسالـ ، من ك . غالبا ستخدـ اللغة العربيةت يتال

 كفقنا ألحكاـ هللا كرسولو. صراط ادلستقيمالناس إذل  يدعواادلتوقع أف 

دار اللغة والدعوة معهد يف اسرتاجتية تعليم اللغة العربية يف األسس  الثاين :ادلبحث 
 بباسوروان

تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة  اسرتاذبيةسست أتتستنبط الباحثة أبّف 
 كالدعوة يف ثالثة األمور، كىي :

 األساس الرتبوم .ٔ
 األساس السيكولوجي .ٕ
 األساس اإلجتماعي  .ٖ

 : أّوال، األساس الرتبوى
يطّبق ققط يف تعليم الدراسة  تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة ال

الدينية بل يف مجيع أنشطة الطالب خارخ الدراسة الدينية. كمن ّث اللغة العربية 
ذلا ارتباط قوم يف الرتبية. كنرل من خالؿ منهج التعليم يف الدراسة الدينية  يف 

 معهد دار اللغة كالدعوة اال كىو :
 ادلفهـو ادلثارلاتياف  يفألحزاب العديد من ا كالدعوة دار هللا معهدعرتاؼ مت ا

ابلرتكيز على تعزيز التعليم الديين القائم على السلف. ادلطبق يسمح النظاـ 
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كعظ الطالب عندما لتعليم الرمسي لدعم اب ادلعهدابإلضافة إذل ذلك ، يوفر 
فتح التعليم الرمسي أحد االعتبارات بأصبح قرار  يف اجملتمع. كيوحدكف يشاركوف

 القيم ال يغًن اذباىو الرئيسي إذلمعهد دار اللغة كالدعوة قة اجملتمع ألف الرئيسية لث
 يستوعب حاجة اجملتمع إذل التعليم الرمسي.ألّف الرئيسية لتعاليم السلف 

 كتب الرتاثفيما يتعلق ابلتعليم ادلقدـ للطالب ، فإف ادلواد الواردة يف   
اسطة مساكن السلف بو  ىاللسلف يتم التعرؼ عليها من خالؿ كزهنا ك سند
 ٖٓ.ٚٓمن الساعة  الدينيةاألندكنيسية. يبدأ زبصيص الوقت ادلخصص دلواد 

ساعات من  ٗمقسمة إذل هنارا. ك ىذا الوقت  ٓٓ.ٕٔحّت الساعة صباحا 
كمن ىنا نرل دبعظم أنواع ادلواد الدراسية تستخدـ اللغة العربية يف  الدراسة.

 تعليم اللغة العربية. كسيلتها كتؤثر كثًنا يف سهولة عمليات 
ك أّما إذا نرل إذل أنشطة خارج الدراسة أك الفصل، ربتاج أيضا األساس  

الرتبوم يف بناء عمليتها. كي تستخدـ اللغة العربية معا كوسيلة مجيع أنشطة 
 الطالب. كتكوف نتائجا ك جودة لكل أفراد من الطالب.

 اثنيا، األساس السيكولوجي :
جزء ال يتجزءاف يف عمليات التعلم كالتعليم. كأّف  كالرتبية السيكولوجية

اللغة العربية ليست لغة أّمية. كال ننكر بعض من الطالب يشعركف ابلصعوبة يف 
تعليمها أك تطبيقها. كلذلك البد دلعلم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة 

ة أك تطبيقها. ألف أف يطبقوا أك يناسبوا سيكولوجية الطالب يف تعليم اللغة العربي
احدل من صلاح تعليم اللغة ىو مطابقة طريقة أك اسرتاذبية ادلعلم أبحواؿ 
الطالب، كاألحواؿ ىي عناصر من السيكولوجية. تؤثر السكولوجية يف فكرة 

 الطالب من جانب ادلعريف، سلوكي كالوجداين يف تعلم اللغة العربية. 
غة كالدعوة ابألساس السيكولوجي تبين تعليم اللغة العربية يف معهد دار الل

ألّف ستسهل الطالب كادلعلم يف تعلم كتعليمها. مثال تقييم التعليم من النقائص 
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يف عملية التعليم )أحواؿ ادلدرسة/ الفصل، مرافق التعليمية، مشكلة الطالب أك 
يف تعلمها. من خالؿ  معقدةادلعلم كغًن ذلك( ألّف تعليم اللغة العربية ىي تعليم 

ساس السيكولوجي ستعطي فكرة للطالب أبّف تعليم اللغة العربية مهمة قطعا األ
 ٙ٘يف احلياة.

 اثلثا، األساس االجتماعي : 

األساس االجتماعي ألساسٌن ادلذكورين. يف األساس ستكامل   
االجتماعي أعطى معهد دار اللغة كالدعوة اىتماـ خاص كدقيق للطالب يف بيئة 

ة اللغوية ستعطي رخصة غالية ألساس االجتماعي يف نتائج اللغوية. كنعلم بوجود بيئ
 تعليم اللغة العربية. كمواصالت بٌن أفراد الطالب يف مجيع أماكن ادلعهد.

يف اسرتاتيجية تعليم اللغة العربية مبعهد دار  تعني  لثالثة األسس اليتعيار مو 
 اللغة والدعوة نظرا إىل :

 : من خالل أّوال، األساس الرتبوى .ٔ
 ل الفصلداخ
 ابلسهل كتؤخر ابلصعبترتيب ادلواد الدراسية، تبدأ  (ٔ

 ك الدركس لكل مرحلة كما ايرل : 
 إختالؼ طريقة التعليم لكل مرحلة (ٕ
إختالؼ ادلعلم : لفصل اإلبتداء، جواز دلعلم اخلدمة كأّما لفصل الثانوم  (ٖ

 كالعارل خاص دلعلم الشيوخ 

 الفصل خارج

 ل كتؤخر ابلصعب يف احملاكرة الصباحيةابلسهترتيب ادلواد الدراسية، تبدأ  (ٔ
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 ختالؼ طريقة تعليم اللغة العربية يف أنشطة يومية العامة بٌن مراحل الطالبإ (ٕ
 : السيكولوجي، األساس اثنيا .ٕ

 داخل الفصل
، ك الـز لكل الطالب أف ترتكز التعليم هبذا األساس على حسب مراحل التعليم

 فصوذلم كما ايرل :يبدأ تعلمهم من فصل األساسي إرل العارل، ك 
 الفصل اإلعدادم (ٔ
 الفصل األكؿ اإلبتدائي (ٕ
 الفصل الثاين اإلبتدائي (ٖ
 الفصل الثالث اإلبتدائي (ٗ
 الفصل الرابع اإلبتدائي (٘
 الفصل األكؿ الثانوم (ٙ
 الفصل الثاين الثانوم (ٚ
 الفصل األكؿ العارل (ٛ
 الفصل الثاين العارل (ٜ

 خارخ الفصل 

يس ، كاألنشطة اإللزامية خارج يتم تعميم مجيع الطرؽ للطالب من حيث التدر 
 مطعم  ،ادلسجدأك مثل يف ادلسكن ،  اإلضافيةالفصوؿ الدراسية ، كاألنشطة 

 .نيةيكفقنا دلستول الدادلفردات نشطة تعلم إال أل. كغًنه

 : االجتماعي، األساس اثلثا .ٖ
ألّف األساس اإلجتماعي انظرا من بيئة الطالب سنبحث ىذه األمور عامة، 

 ئة اللغوية. كحدة، كىي بي
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ك حبثت الباحثة أبف نقطة مهّمة يف األساس اإلجتماعي تعليم اللغة العربية لدل 
الطالب ىي يف ادلعاملة. ألّف كل أنشطة كاجب جلميع الطالب أف يعاملوف 

 بينهم. على سبيل مثاؿ :
 أف ينطقوا الطالب ابللغة العربية حٌن : (ٔ

 أك خارج الفصل ادلعاملة إذل األصدقاء يف أم مكاف كاف، داخل . أ
 ادلعاملة إذل ادلعلم يف أم مكاف كاف، داخل أك خارج الفصل . ب

 إلقاء التعليم من ادلعلم إذل الطالب ابللغة العربية (ٕ
 كاإلعالانت من مركز ادلنظمة كذالك ابللغة العربية (ٖ

 كىا األمور ادلتعلقة اليت تبين يف األساس اإلجتماعي. 

معهد دار اللغة يف تنظيم تعليم اللغة العربية يف الثالث : االبتكارات ادلطّبقة ادلبحث 
 والدعوة بباسوروان

، كالعديد من شكليةكجود تعليم اللغة العربية كتعليم الواجبة أك العادة كليس رلرد 
األنشطة تعطي النتائح اجليدة كالكفاءة اإلنتاجية من الطالب. كبعض من البياانت اليت 

عينة يف ادلعهد. كبعضها أيضا تعطي أثرا قواي يف شرحت الباحثة ىذه ىي من األنشطة ادل
تطوير تعليم اللغة العربية لدل الطالب معهد دار اللغة كالدعوة كنسّمها اإلبتكارات 

 ادلطبقة اليت دل تعطي ىذه الناذبة يف معهد آخر.

 أّوال، داخل الفصل :

للغة العربية ىذه بعض ادلواد اليت تعاكف يف إعطاء السهولة كوسيلة الطالب لتعلم ا .ٔ
 فهما عميقا :
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 الفصل اإلعدادم (ٔ
 األدعية ادلفردات اإلمالء الكتابة

 القرآف السًنة األخالؽ الفقو

  اللغة العربية احلديث القراءة

 
 الفصل األكؿ اإلبتدائي (ٕ

 اإلمالء التجويد الصرؼ القرآف

 اإلنشاء احلديث احملاكرة اللغة العربية

 اتادلفرد السًنة التوحيد النحو

 ادلطالعة احملفوظات الفقة أخالؽ

 
 

 الفصل الثاين اإلبتدائي (ٖ
 اإلمالء اإلعراب الصرؼ القرآف

 اإلنشاء احلديث احملاكرة اللغة العربية

 ادلفردات السًنة التوحيد النحو

 ادلطالعة احملفوظات الفقة أخالؽ

 
 الفصل الثالث اإلبتدائي (ٗ
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 اإلمالء التجويد الصرؼ اإلعالؿ

 اإلنشاء احلديث احملاكرة عربيةاللغة ال

 ادلفردات السًنة التوحيد النحو

 ادلطالعة احملفوظات الفقة أخالؽ

 
 الفصل الرابع اإلبتدائي (٘

 اإلمالء التجويد الصرؼ التفسًن

 اإلنشاء احلديث احملاكرة اللغة العربية

 ادلفردات السًنة التوحيد النحو

 ادلطالعة احملفوظات الفقة أخالؽ

 

 ل األكؿ الثانومالفص (ٙ
 السًنة التفسًن النحو كاإلعراب األخالؽ

 الفقو التوحيد احلديث القرآف

 األصوؿ الصرؼ اللغة العربية البالغة

 مصطلح اإلنشاء الفرائض علـو  القرآف

  القواعد ادلطالعة اإلمالء
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 الفصل الثاين الثانوم (ٚ
 السًنة التفسًن النحو كاإلعراب األخالؽ

 الفقو التوحيد ثاحلدي القرآف

 األصوؿ الصرؼ اللغة العربية البالغة

 مصطلح اإلنشاء الفرائض علـو  القرآف

  القواعد ادلطالعة اإلمالء

 
 الفصل األكؿ العارل (ٛ

 السًنة التفسًن النحو كاإلعراب األخالؽ

 الفقو التوحيد احلديث القرآف

 األصوؿ الصرؼ اللغة العربية البالغة

 مصطلح اإلنشاء رائضالف علـو  القرآف

  القواعد ادلطالعة اإلمالء

 
 الفصل الثاين العارل (ٜ

 مصطلح األخالؽ الفرائض الصرؼ

 التوحيد النحو كاإلعراب قراءة الكتب التفسًن

 اللغة العربية اإلنشاء احلديث علـو القرآف
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 مفاتح البالغة منظق السًنة

  الفقو أصوؿ الفقة القواعد

 

 :ٚ٘ ايرل كما  تعليمها يف ادلستخدـ كالكتب .ٕ
 

 اإلبتدائ األول الفصل
 ٖ  الفقهية ادلبادئ
 ٕ  الدينية العقائد
 ٔ  احملمدية الدرر

 النحو علم يف ادلقدمة
 التصريفية األمثلة
 العربية الدركس مدارج

 ٔ  اليقٌن نور خالصة
 ٔ  للبنٌن األخالؽ
 العصرية

 ٔ  ادلنتخبات
 ٔ  احملاكرة
 اإلمالء يف ادلقدمة

 اإلبتدائ لثاىنا الفصل
 ٗ  الفقهية ادلبادئ
 اإلسالمية العقيدة
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 ٕ  احملمدية الدرر
 اآلجركمية منت

 التصريفية األمثلة
 ٕ  للناشئٌن العربية

 ٔ  اليقٌن نور خالصة
 ٕ  للبنٌن األخالؽ
 العصرية

 ٕ  ادلنتخبات
 ٔ  احملاكرة
 اإلمالء يف ادلقدمة
 الصبياف ىداية

 للمؤسس اإلعراب
 بتدائياال الثالث الفصل
 التقريب
 الكالمية اجلواىر
 النوكية األربعٌن

 العمريطي نظم شرح
 التصريفية األمثلة
 ٕ  للناشئٌن العربية

 ٕ  اليقٌن نور خالصة
 ٖ  للبنٌن األخالؽ
 العصرية
 ٔ  العظات جواىر
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 ٕ  احملاكرة
 اإلمالء يف ادلقدمة

 التجويد علم يف ادلختصر
 للمؤسس اإلعراب

 ؿاإلعال قواعد
 االبتدائي الرابع الفصل
 التقريب

 األفهاـ جالء
 كالرتىيب الرتغيب

 العمريطي نظم شرح
 ادلقصود نظم

 ٖ  للناشئٌن العربية
 ٕ  اليقٌن نور خالصة

 اإلسالمية الرتبية
 اجلاللٌن تفسًن

 العصرية
 ٕ  العظات جواىر
 ٕ  احملاكرة
 اإلمالء قواعد
 ادلستفيد ىداية

 األماين نيل تسهيل
 نويالثا األول الفصل

 القريب فتح
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 التوحيد جوىرة شرح
 ادلراـ بلوغ

 لآلجركمية متممة
 الظرؼ عنواف
 ٖ للناشئٌن العربية
 احلوادث اتريخ

 الدينية النصائح
 اجلاللٌن تفسًن
 الرشيدة القراءة

 الفقو أصوؿ ىف األساسية القواعد
 احلديث مصطلح ىف األساسية القواعد
 القرآف علـو ىف األساسية القواعد
 بالغةال دركس
 الشافعي ديواف

 األكلية ادلبادئ
 الثانوي الثاين الفصل

 القريب فتح
 التوحيد جوىرة شرح
 ادلراـ بلوغ

 لآلجركمية متممة
 مالك ابن ألفية

 ٗ للناشئٌن العربية
 اليقٌن نور
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 الدينية النصائح
 اجلاللٌن تفسًن
 الرشيدة القراءة
 الورقات منظومة شرح

 السنية التقريرات
 القرآف علـو ىف يةاألساس القواعد
 البالغة
 الشافعي ديواف
 السلم

 الثانوي الثالث الفصل
 القريب فتح
 التوحيد جوىرة شرح
 ادلراـ بلوغ
 مالك ابن ألفية

 ٗ  للناشئٌن العربية
 اليقٌن نور

 الدينية النصائح
 اجلاللٌن تفسًن
 الرشيدة القراءة
 العبقرم النهج
 اللطيف ادلنهل

 قرآفال علـو ىف األساسية القواعد
 البالغة
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 الشعر عيوف من مقتطف
 الشايف ادلختصر

 البهية الفرائد شرح
 
 

  العايل األول الفصل
 ادلسالك أنوار
 التوحيد جوىرة شرح

 مسلم صحيح
 مالك ابن ألفية

 ٘  للناشئٌن العربية
 ىشاـ ابن هتذيب

 الدينية النصائح
 اجلاللٌن تفسًن
 العبقرم النهج

 األستار رفع
 اخلبًن فيض

 البالغة
 البهية الغرر

 الفلكية دركس
 احلديث زبدة تكملة

 أصلية إسالمية ثقافة ضلو
 اخلالدة هللا شريعة
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 الرتبية علم يف مدخل
  العايل الثاين الفصل
 األخيار كفاية
 التوحيد جوىرة شرح

 مسلم صحيح
 مالك ابن ألفية

 ٘  للناشئٌن العربية
 ىشاـ ابن هتذيب

 الدينية النصائح
 اجلاللٌن تفسًن

 العبقرم جالنه
 األستار رفع
 اإلتقاف زبدة

 البالغة جواىر
 البهية الغرر

 الفلكية دركس
 احلديث زبدة تكملة

 أصلية إسالمية ثقافة ضلو
 اخلالدة هللا شريعة
 الرتبية علم يف أصوؿ

 العايل الثالث الفصل
 النفيس الياقوت
 ادلفتاح
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 النفيس الياقوت
 الطالب ربفة
 ادلعٌن فتح
 الوصوؿ غاية

 السنية ادلواىب
 اللبيب مغين سلتصر
 البالغة جواىر
 (ٙ) للناشئٌن العربية

 
أعليّتها  كأتكوف مثاال يف شرح دكرىا  ألفأخذت الباحثة بعض الدركس ادلذكورة  .ٖ

، ك قّسمت الباحثة إذل أربعة أقساـ مناسبة بعناصر اللغوية من ككيفية تعليمها
تعطي النتائج الكثًنة يف تطوير ، كادلواد ادلذكورة ىي ادلواد اليت أربعة ادلهارات

 : الكفاءة أك ادلهارة اإلنتاجية
 : مهارة القراءة (ٔ

 السًنة ادلطالعة قراءة الكتب

   
نقطة مجيع ادلواد ادلذكورة ىي قراءة النصوص اليت أخذت من كتب 

الرتاث أك الكالسيكية ككتب العصرية. ال ترتكز الطالب يف قراءة النصوص فقط 
يف مضموف  ا الطالب فهم ادلقركء كقواعد أك أسلوب الكلمة بل الـز أف تعّمقو 

القراءة. كمن ىنا ستعلم الطالب كيفية فهم حكمة أك نتيجة القراءة كليس لرتمجة 
 القراءة فقط.

 :ٛ٘كيفية العملية لتعليم مادة قراءة الكتب 
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 تعٌن ادلعلم الكتب ادلستخدـ يف التعليم .أ 
 لذم قد ذكرهأمر ادلعلم الطالب لفتح صفحة الكتاب ا .ب 
 فتحوا الطالب الكتب .ج 
 أشار ادلعلم الطالب لقراءة النصوص يسمعوف اآلخركف  .د 
 قرأ الطالب قراءة النصوص بقواعد النحوية كالصرفية  .ق 
 يشرح الطالب معىن أك النتيجة القراءة  .ك 
أشار ادلعلم الكلمة اليت البد للطالب أف يعطي زلاذلا مناسبة بنص  .ز 

 القراءة
 ابالقرتاحات من إجابة الطالبأقاـ ادلعلم التقومي  .ح 

 كمن ىذه ادلادة الـز لكل الطالب أف ينالوف دكرىم يف القراءة
 

 : مهارة االستماع (ٕ
 التفسًن األخالؽ احملفوظات

 
اختارت الباحثة ادلواد ادلذكورة من خالؿ عملية تعليمها ألّف فيها إلقاء 

دلتعلم يف تفريق منت من ادلادة من ادلعلم إذل الطالب حيت ربصل الطالب أك ا
 أصوات األحركؼ اللغة العربية كأسالبها كتراكبها ادلستخدمة فيها.

 كيفية العملية لتعليم مادة احملفوظات :
 ألقى ادلعلم منت احملفوظات تدرغليا .أ 
 يقلدكف الطالب منت احملفوظات من ادلعلم بصوت جهرية .ب 
 ػلفظوف الطالب منت احملفوظات ابلتكرار القراءة .ج 
 منت احملفوظات الذم قد أعطاهيشرح ادلعلم  .د 
 يكتبوف الطالب شرح منت احملفوظات بفهمهم .ق 
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نتيجة االستماع من ىذه ادلادة ىي قراءة ادلعلم منت احملفوظات تكرارا 
 كقراءهتم جهرية. تسجع يف استماع كالـ اللغة العربية

 
 

 : مهارة الكالـ (ٖ
 ادلفردات احملاكرة العربية

 
رية، فلذلك ربتاج مهارة الكالـ اىتماما مهارة الكالـ ىي ادلهارة الفو 
 خاصة يف بناء تعليمها للطالب.

 كيفية العملية لتعليم مادة احملاكرة :
 أعطى ادلعلم موضوع البحث للمحاكرة/ مناسبا ابكتاب ادلعٌن .أ 
 ؼلتاركف الطالب أصحاهبم للحوار .ب 
 أعطى ادلعلم الطالب الوقت دلناقشة موضوع احلوار .ج 
 لفصل للحوار متباداليتقدموا الطالب أماـ ا .د 
أعطى ادلعلم التقومي من اقرتاحات ادلفردات ادلستخدمة أك القواعد  .ق 

النحوية كالصرفية أك أسلوب كاللهجة مباشرا إذا كجد ادلعلم األخطاء 
 من الطالب

 يكتبوف الطالب التقومي من ادلعلم .ك 
 

 : مهارة الكتابة (ٗ
 النحو البالغة اإلنشاء
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كوف الكالـ طالقة إذا كانت تراكب الكلمة تناسب الكتابة ابكالـ، ال ت 
ال تكوف الكتابة مجيلة إذا كانت مضموف الكتابة ك غًن مفهومة للمستمع ك 

 . ادلثاؿ من مهارة الكتابة أتيت من ادلادة البالغة.أسالبها غًن مفهومة للقارئ
 :ٜ٘كيفية العملية لتعليم مادة البالغة 

 لغة  أعطى ادلعلم شعر العرب أك الكلمة ادلبا .أ 
 شرح ادلعلم منت الشعر كادلعلومات ادلتعلقة منها .ب 
 أمر ادلعلم الطالب جلعل الكلمة ادلبالغة بفهمهم يف الكراسة .ج 
 أمر ادلعلم احدل من الطالب أف يقرأ الكلمة اليت قد جعلو .د 
 كيهتموا األخركف .ق 
 يقيم ادلعلم اجابة الطالب كاحدا فواحدا .ك 
 قالة اإلنشائية فيها كلمة ادلبالغة أعطى ادلعلم الواجبة ادلنزلية لصناعة ادل .ز 

 أك يعقد ادلعلم ادلسابقة بٌن الطالب بصناعة الشعر العريب
 ك عملية أخرل كتعليم كتاب حسن اإلسغاء :

 تصنع الطالب كتابة اإلنشائية ثّ تعددىا لتقسيم مجيع الطالب .أ 
 ك تقرأ الطالب ادلقالة .ب 
 ة اإلنشائيةتبحث ادلعلم كالطالب من األخطاء ادلوجودة يف مقال .ج 
 تصحح الكاتب بكتابتهم .د 

 
كمن أمثاؿ ادلواد يف مهارة الكالـ كالكتابة اليت أعطت الباحثة تدّؿ 

أبهّنما متعلقا كجزءا كاحدا ألّف مهاراة أك كفاءة الكالـ كالكتابة ىي ادلهارة أك 
الكفاءة اإلنتاجية اليت نستطيع أف نقّيسها صلاح الطالب يف عملية تعليم اللغة 

 ية.العرب
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كما كتبت الباحثة جبميع ادلواد الدراسية أبّف يف تعليمها تستخدـ اللغة 
العربية كاللغة األكذل. كاللغة اإلندكنيسية مستخدمة لفصل اإلعدادم أحياان دلن 

 .ٓٙدل يفهموف اللغة العربية فهما دقيقا كعميقا
 

 اثنيا، خارج الفصل :

اللغة  كالتطوير لميتعالسهولة اء الطالب يف إعط اليت تعاكف ىذه األنشطة ادلعقدة
شرحت الباحثة مناسبة دبقابلتها كمالحظتها عن اإلبتكارات ككذالك  العربية

 ادلطبقة يومية يف تعليم اللغة العربية خاصة خلارج الفصل من انحية :
 اسم األنشطة .ٔ
 أكقات كأماكن األنشطة .ٕ
 مشرتؾ األنشطة .ٖ
 مراقب األنشطة .ٗ
 كيفية عملية األنشطة .٘
 نشطةأىداؼ األ .ٙ

 :ٔٙكالسرح كما ايرل 
 

 احملاورة  األسبوعية  (ٔ
عقدت ىذه األنشطة مرّتٌن يف األسبوع، كىي يـو اإلثنٌن ك يـو األحد 
بعد الصبح. كالـز جلميع الطالب أف يتبعوف ىذه األنشطة دبراقية األستاذ حسن 

بصر ك دبالحظة األساتذ كاألساتذة من  مركز اللغة. تستخدـ ىذه األنشطة  
 نحو ادليسر.كتاب ال

                                                           
61

 ٕٕٓٓمن فربايًن  ٚمقابلة مع ىيئة اللغة العربية كمشرؼ ادلنطقة األستاذة ركضاين رايف،  

61
 ٕٕٓٓمن فربايًن  ٚمع ىيئة اللغة العربية كمشرؼ ادلنطقة األستاذة ركضاين رايف،  مقابلة



 

75 
 

 
 ككيفية عملية األنشطة ىي :

 زبتار ادلعلم ادلادة ادلعٌن كادلخطط لبحث جبميع الطالب .أ 
 قراءة كفهم الكتب بشرح ادلعلم مجاعة .ب 
 بٌن ادلعلم قواعد ادلقراءة عن احملاكرة كاحدا فواحدا .ج 
 أشار ادلعلم انفرين أك أربعة أنفار من الطالب للتطبيق أماـ اجلماعة .د 
 وضوع اآلخر للمحاكرةأعطي ادلعلم م .ق 
 يتقدموا الطالب للتطبيق دبوضوع الذم أعطي ادلعلم .ك 
تقرتح ادلعلم األخطاء كادلغّلظات من تراكب كأسالب كذلجة الكلمة العربية  .ز 

من زلاكرة الطالب  أماـ اجلماعة كي يعرّفوف كيذكركف يبعدكف الطالب من 
 زلل األخطاء 

 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :

 لطالب يف تكلم اللغة العربية أماـ اجلماعةتشجع سيكولوجية ا (أ 
 تطوير مهارة الكالـ لدم الطالب (ب 
 تقييم القواعد كاألسالب كاللهجات ادلستخدمة ابلطالب يف نطقها. (ج 

 
 احملاورة اليومية (ٕ

عقدت ىذه األنشطة كل يـو يف األسبوع بعد الصبح. كالـز جلميع 
لتعليم الدينية دبراقية الطالب أف يتبعوف ىذه األنشطة على حسب مرحلتهم يف ا

قسم اللغة الفرعية كأّما ادلادة أتيت من قسم اللغة ادلركزية. تستخدـ ىذه األنشطة 
 .ٕٙبوسائل اإلعالانت أك اإلذاعة من مركز ادلنظمة ادلعهد
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 ككيفية عملية األنشطة ىي :
 ألقى قسم اللغة ادلركزية ماّدة احملاكرة من إذاعة منظمة ادلعهد .أ 
الفرعية كالطالب أف يستمعوف اإلعالف جبانب عملهم يف  الـز لقسم اللغة .ب 

 ادلناطق
 يكتب قسم اللغة الفرعية ماّدة احملاكرة ادلعيّنة لكتابو يف معرض ادلنطقة .ج 
 كالـز لكل الطالب من مجيع ادلراحل أف يكتبوف ادلاّدة .د 
ادلاّدة لفصل اإلعدادم ك اإلبتدائي ىي ادلفردات اليومية كأمثاذلا يف كضع  .ق 

 . كأّما الواجبة للطالب أف غلعل مجلة جديدة من ادلفردات ادلذكورةاجلملة
ادلاّدة لفصل الثانوم ىي عبارة جديدة أك ربليل األخطأ من اجلملة. كأّما  .ك 

الواجبة للطالب ىي أف غلعل مجلة فيها عبارة ادلذكورة أك أف ربلل كلمة فيها 
 األخطأ حيت تكوف كلمة صحيحة يف اجلملة

عارل ىي عبارة طفيلة أك مرادؼ الكلمة. كأّما الواجبة للطالب ادلاّدة لفصل ال .ز 
ىي أف يضع العبارة يف الفقرة القصًنة أك أف يضع مرادؼ الكلمة يف اجلملة 

 األخرل
 كبعد كتابة ادلادة، ستفتش قسم اللغة الفرعية دبذكرات الطالب .ح 
ديدة الـز جلميع الطالب أف يستخدموف ادلفردات أك العبارة أك ادلرادؼ اجل .ط 

 يف تكلم اللغة العربية يوميا
سيعقد االمتحاف التحريرم كالشفوم ذلذه األنشطة كل أسبوع متبادال على  .م 

 حسب مراحل التعليم

 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :

 إتقاف الطالب يف ادلفردات العربية (أ 
 تعويد الطالب يف كتابة ك نطق اللغة العربية الصحيحة (ب 
 ربية اجليدةتعويد الطالب يف تراكب الكلمة الع (ج 
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 حلقة حضرمية أو رلليس التعليم بناطقني اللغة العربية (ٖ

عقدت ىذه األنشطة  يومٌن يف األسبوع كىي يـو األربعاء كيـو اجلمعة 
ليال . كالـز جلميع الطالب أف يتبعوف ىذه األنشطة ربت مراقية احلبيب عبد هللا 

كتاب األذكار ابن زلضر بكتاب فقو التسّوؼ كالشيخ مرعي كالشيخ دركيش ب
كعقيدة األكاـ. كىذه األنشطة ربت مالحظة األساتذ/ة من قسم اللغة ادلركزية 

أيضا. ذبتمع مجيع الطالب يف مسجد/مصلي للمعهد. أحياان، تعقد ىذه 
األنشطة مفاجأة إذا كانت جاءت الضيوؼ من الناطقٌن اللغة العربية 

 ٖٙاألصلية.
 

 ككيفية عملية األنشطة ىي :
 الطالب  يف فتح الكتب ادلقررأمر ادلعلم  .أ 
 قرأ ادلعلم منت الكتاب كعلم كيفية القراءة الصحيحة .ب 
 شرح ادلعلم مضموف الكتاب ابللغة العربية الفصحة .ج 
 يستمعوف الطالب كيكتبوف الشرح من الكتاب  .د 
 شرح ادلعلم النتيجة من مضموف قراءة الكتب .ق 
 رحأعطى ادلعلم الوقت للطالب ابلسؤاؿ شلا دل يفهموف من الش .ك 

 أك إذا جاءة الضيوؼ :
أعطى ادلعلم التوجيهات كاإلرشادات شلا يتعلق ابألخالؽ، الدين كغًنه نطقا  . أ

 عربية
حبث ادلعلم إذل الطالب ادلعلومات عن اللغة العربية. ما ىي، كيف تراكيبها،   . ب

 كيف ذلجاهتا، كما مازيتها كما إذل ذلك.
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 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :

غة العربية مباشرة من انطقٌن األصلية إّما ال يفهموف  تعويد الطالب استماع الل (أ 
 كالمهم

 تعرؼ الطالب اللغة العربية الفصحة الصحيحة (ب 
 تعويد الطالب ابستجداـ أسلوب كاللهجة العربية يف تكلم اللغة العربية (ج 

 
 اخلطابة (ٗ

عقدت ىذه األنشطة مرتيت يف األسبوع، كىي يـو السبت كاألحد ليال. كالـز 
ف يتبعوف ىذه األنشطة  دبراقية ادلشرؼ أك ادلشرفة ادلنطقة. كأما جلميع الطالب أ

ادلكاف ذلذه األنشطة يف احلجرات كمصلى. تستخدـ الطالب برانمج اخلطابة 
اللغة العربية كاإلندكنيسية كاإلصلليزية يف تقدؽلها. كستدكر ستت أنفار كل منطقة 

ا الطالب يف كل حجرات يف األسبوع لتقدمي اخلطابة أماـ اجلماعة. أك ستتقدمو 
 ٗٙادلتنوعة من ادلنطقة.

 ككيفية عملية األنشطة ىي :
 أسبوع( –أشار مشرؼ ادلنطقة أمساء الطالب لتقدمي اخلطابة )قدرة يومٌن  .أ 
 أنشأ الطالب مقالة اخلطابة علي األقل صفحتٌن .ب 
 تقدمي اخلطابة أماـ اجلماعة   .ج 
ات من مغّلظات أعطى مشرؼ اللغة أك األساتذ/ة االقرتاحات كاإلصالح .د 

 اللغة )كتابتها، تركيبها أك ألفظها كغًنىا( أك مضموف اخلطابة
يكتبوف الطالب اإلقرتاحات كاإلصالحات يف مذكراهتم كي ال يقلدىم يف  .ق 

 أايـ بعد
 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :
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 يف تكلم اللغة أماـ اجلماعة الطالبنفس تشجع  ( أ
 لكالـتعرؼ الطالب زلل اخلطأ لديهم يف الكتابة أك ا ( ب

 
 دقائق إثبات اللغة العربية ٓٔ (٘

عقدت ىذه األنشطة كل يـو يف كقت مفاجأة، كلكن عادة معقدة يف 
الساعة العاشرة صباحا )كقت الراحة الدراسة الدينية( أك يف الليل بعد التعلم أك 
ادلناقشة كغًنىا. كالـز جلميع الطالب أف يستخدموف اللغة كاملة كال زايدة اللغة 

التكلم. إّما للطالب اجلدد كانت. كمن دل تكلم ك تنطق بللغة  األخرم عند
 العربية ك أتيت العقاب إليهم

 كيفية عملية األنشطة ىي :
 دؽ قسم اللغة ادلركزية جرس ادلعهد لعالمة ىذا الوقت .أ 
 يدكر فسم اللغة ادلركزية كفرعية يف مجيع أماكن ادلعهد دلالحظة الطالب .ب 
 ائقدق ٓٔميسًن ىذه األنشطة قدرة  .ج 
 كيف هناية الوقت سيدؽ قسم اللغة ادلركزية اجلرس مرة أخرل .د 
 ك ستعطي ىيئة اللغة العقاب دلن دل ينطق اللغة العربية يف استخداـ ادلواصلة .ق 

 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :
 إعطاء الطالب الدفعة يف تكلم اللغة مفاجأة ( أ

لغة سغرسوف فكرة الطالب أبف اللغة العربية ىي اللغة العادة كليس ال ( ب
 اإلجبارية

 
 ختصص تعليم اللغة العربية (ٙ

للطالب اجلدد دبعهد دار اللغة  عقدت ىذه األنشطة  كأنشطة كاجبة
 ٖكالدعوة. زبصص الطالب اجلدد يف منطقة خاص إال لتعلم اللغة العربية قدرة 
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أشهور.كال يتعلموف درسا أخر يف ىذا الوقت. رجاءا لفهمهم كتعرفهم كتعودىم 
العربية يف مواصلة اليومية. ىذه األنشطة ربت مراقبة األساتذ ابستخداـ اللغة 

 ٘ٙكاألساتذات ادلعهد دبالحظة ادلسؤكؿ من األساتذ كاألساتذة ىيئة اللغوية.
 ككيفية عملية األنشطة ىي :

. كالـز للطالب  ٓٔتعليم ادلفردات يف زلاكرة اليموية قدرة  .أ  مفردات يف اليـو
 اجلملة كالكالـ أماـ اجلماعةأف ػلفظوف كيطّبقوف ادلفردات يف 

 تعليم قراءة الكتب بقراءة كتب الرتاث اليت شرحتو ادلعلم، من ادلعىن كالرتمجة  .ب 
 تعليم القواعد األساسية يف اللغة العربية  .ج 
مفردات تقريبا من األمساء أك األفعاؿ  ٓٓٓٔالـز لكل الطالب ػلفظوف  .د 

 أشهور ٖيف 
 شاىدة فلمة ابللغة العربية استماع اللغة العربية من اإلذاعة أك ادل .ق 

 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :
 تعّرؼ الطالب اللغة العربية كما فيها (أ 
 تعّلم الطالب كالـ اللغة العربية (ب 
 تساعد الطالب يف استعداد التعلم جبميع دركس ادلعهد.  (ج 

 
 إعالانت ادلعهدية (ٚ

إلعالانت وسائل يف تعليم اللغة العربية. ااألمور ىي ال هنستطيع أف نقوؿ أبّف ىذ
ادلعهدية تستخدـ اإلذاعة دبكرب الصوت ادلوجودة كل مسكن أك منطقة. 

كتستحدـ اللغة العربية كاملة يف إلقاءىا. كتنظم ىذه الوسائل دبنظمة ادلركز من 
 مجيع األقساـ كاإلعالانت

 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :
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 أ( تعويد استماع اللغة العربية للطالب
 ب(إتقاف ادلفردات العربية

 
 استماع ادلنطقة (ٛ

استماع ادلنطقة ىي احدل كسائل التعليمية يف تعلم اللغة العربية من 
خالؿ مهارة االستماع. تستخدـ التلفاز كاملة دبكرب الصوت يف مجيع ادلناطق 
كاألماكن ادلعهد. ربتوم فيها استماع اللغة العربية من انطقٌن هبا اللغة العربية 

أك الغناء العريب أك القراءة أك اجملادلة كغًنىا شلا أبنواع التوجهات أك اخلطابة، 
ساعات يف اليـو  ٗأك  ٘يتعلق ابللغة العربية. كتستع الطالب من ىذه الوسيلة 

 إال ليـو اجلمعة فيها استماع لصلوات النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :

حية اذلجتها كأسلوهبا لدم تعويد الطالب يف استماع اللغة العربية الفصحة من ان (أ 
 انطقٌن هبا اللغة العربية

 إتقاف ادلفردات العربية (ب 
 تعرؼ الطالب أنواع االبتكارات يف تعلم اللغة العربية (ج 

 
 الرايضة (ٜ

اجلسمنية أك اجلمباز كل يـو يف   يعقد معهد داراللغة كالدعوة الرايضة
رؽ من عادة ادلتف األنشطة . كىي ٙٙدقائق تقريبا ٘ٔالصباح. ككقتها قدرة 

الرايضة اجلسمنية دبعاىد األخرل. سنجد الغناء اخلاصة حينا عملية الرايضة يف 
أماكن ما. بل يف معهد دار اللغة كالدعوة تستخدـ األذكار يف عملية الرايضة. 

 كمن ادلعلـو األذكار ادلذكورة من لساف كالفاظ الطالب ىي من اللغة العربية.
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 كأىداؼ ىذه األنشطة ىي :
 د لساف الطالب أبلفاظ اللغة العربيةتعوي

 
 ختصص ادلسابقة  (ٓٔ

األنشطة معقدة فقط دلعهد البنٌن، كفيها التخصص الستعداد ىذه    
مسابقة الطالب. ربت مراقبة األساتذ ادلسؤكلية للمسابقة كربت منظمة 

(ABDAL) .اصلزات الطالب يف أنواع مسابقة اللغة  علـو ال ػلسبادل كمن
ىذه األنشطة ىي أنشطة اضافية خاصة للطالب يف مراجعة العربية. لذالك 

تدريبهم قبل توجههم ادلسابقة. منها تدريب ادلناظرة اللغة العربية، الغناء العريب، 
 قراءة الشعر، قراءة األخبار، قراءة الكتب، كتابة اإلنشائية، اخلط العريب كغًنىا

 أىداؼ ىذة األنشطة : 

  ك ادلعرض تعمق ادلادة أ تساعد الطالب يف ( أ
 اصالح الطالب من األخطأ يف التدريب ( ب
 تشجع نفس الطالب كاستعدادىم جسمنيا كركحيا دلقابلة ادلسابقة ( ت

 
نظام ادلراقبة لدى الطالب يف تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد دار الرابع : ادلبحث 

 اللغة والدعوة بباسوروان

ذلك الـز فيها التنظيم حيت يكوف مجيع كمن ادلعلـو أف التعليم ىي من عملية التعّلم. كل
 : ٚٙاألنشطة غلرم كما يرجوا. يف ىذا ادلبحث حبثت الباحثة يف ألمورين كعلا
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 معيار معلم اللغة العربية أك الدركس ادلواصلة ابللغة العربية  .ٔ
ال معيارا دلعلم مادة اللغة العربية إال الـز منو ادلتخرج من مدرسة الدينية دلعهد  . أ

 الدعوةدار اللغة ك 
كالدركس ادلواصلة ابللغة العربية الـز منو األساتذ كاألساتذة ادلشايخ إال لبدؿ  . ب

 الفصل اإلعدادم كاإلبتداء
 نظاـ ادلراقبة يف تعليم اللغة العربية  .ٕ

زبتلف معهد دار اللغة كالدعوة مع مؤسسة التعليمية األخرل يف تعويد 
ادلعاىد أخرل ىي استخداـ طالهبم ابستخداـ اللغة. عادة، استخداـ اللغة يف 

ثناء اللغة، اللغة العربية كااللغة اإلصلليزية.  كمعهد دار اللغة كالدعوة زبص طالهبم 
 ابستخداـ اللغة العربية قطعا. كنطاـ ادلراقبة ادلعلم يف تعليمهم كما ايرل:

 داخل الفصل

درس اللغة العربية، احملاكرة،  -
 ادلفردات، اإلنشاء، القراءة، القواعد

النحو كالصرؼ. )الدركس اليت زبصص 
 يف تعليم اللغة العربية(

 مجيع الدركس دبراجع كتب الرتاث -

ىذة األنشطة ربت مراقبة مجيع معلم 
 الدراسة الدينية

يستخدـ ادلعلم اللغة العربية يف شرح  -
 الدركس

يستخدـ ادلعلم اللغة العربية يف  -
 معاملة مع الطالب

طالب يف أعطى ادلعلم الدافعة لل -
 تكلم اللغة العربية

تعقد ادلعلم ادلسابقة شلا يتعلق  -
 ابلدركس
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تسّجع ادلعلم الطالب يف تعلم اللغة  -
 العربية جبمالتها كنتيجتها

أعطى ادلعلم التقييم ابإلقرتاحات كي  -
 يصلحوف الطالب األخطأ

هتتم ادلعلم تطور تعلم الطالب يف  -
 اللغة العربية

ب دلن الينطق أعطى ادلعّلم العقا -
 اللغة العربية يف ادلواصلة

 
 خارج الفصل

ىذه األنشطة ربت مراقبة األستاذ  احملاكرة األسبوعية
حسن بصر كاألساتذ أك األساتذة 

 ىيئة اللغة ادلركزية.

تعليم الكتاب بشرح اللغة  -
 العربية

تدريب مهارة القراءة بقراءة  -
 الكتب كترمجتها

 تدريب مهارة الكالـ -

 ريب قواعد اللغة العربيةتد -
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 تدريب مهارة الكتابة -

تسجع نفس الطالب بتكلم  -
 أماـ اجلماعة

تقييم أخطاء الطالب يف رلاؿ  -
 اللغوية

ربليل األخطاء ابلعبارة  -
 الصحيحة يف الكالـ أك الكتابة

 

ىذه األنشطة ربت مراقبة منظمة  احملاكرة اليومية
قسم اللغة ادلركزية كالفرعية دبعهد 

 دار اللغة كالدعوة

 إعطاء ادلفردات -

 تدريب مهارة القراءة -

 تدريب مهارة الكالـ -

 تدريب قواعد اللغة العربية -

تدريب مهارة الكتابة يف  -
 صناعة اجلملة

تسجع نفس الطالب بتكلم  -
 أماـ اجلماعة
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تقييم أخطاء الطالب يف رلاؿ  -
 اللغوية

ربليل األخطاء ابلعبارة  -
 كالـ أك الكتابةالصحيحة يف ال

إعطاء العقاب دلن ال ينظم  -
 التنظيم يف كتابة ادلفردات

 

ىذه األنشطة ربت مراقبة احلبيب  حلقة حضرمية
عبد هللا ابن زلضر، سيخ مرعي 
أك شيخ دركش كالضيوؼ من 

شرؽ األكساط كاألساتذ أك 
 األساتذة ىيئة اللغة ادلركزية.

تعليم الكتاب بشرح اللغة  -
 العربية

ريب مهارة القراءة بقراءة تد -
 الكتب كترمجتها

 تدريب مهارة الكالـ -

تقييم أخطاء الطالب يف رلاؿ  -
 اللغوية

ربليل األخطاء ابلعبارة الصحيحة  -
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 يف الكالـ

ذبب أسئلة الطالب عن اللغة  -
 العربية

ىذه األنشطة ربت مراقبة مشرؼ  اخلطابة
ادلناطق كاألساتذ أك األساتذة 

 ركزية.ىيئة اللغة ادل

 تدريب مهارة الكالـ -

 تدريب مهارة الكتابة -

تسجع ادلعلم الطالب بتكلم  -
 أماـ اجلماعة

تقييم أخطاء الطالب يف رلاؿ  -
 اللغوية

ربليل األخطاء ابلعبارة الصحيحة  -
 يف الكالـ

 

ىذه األنشطة ربت مراقبة منظمة  دقائق إثبات اللغة العربية ٓٔ
ية دبعهد قسم اللغة ادلركزية كالفرع

 دار اللغة كالدعوة

 تدريب مهارة الكالـ -
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إعطاء التنبيو كالعقاب دلن ؼلالف  -
 النظاـ بغًن كالـ اللغة العربية

ىذه األنشطة ربت مراقبة منظمة قسم  زبصص تعليم اللغة العربية
اللغة ادلركزية، األساتذ كاألساتذة 

 دلسؤكلية تعليم اللغة العربية

 إعطاء ادلفردات -

 ريب مهارة القراءةتد -

 تدريب مهارة االستماع -

 تدريب مهارة الكالـ -

 تدريب مهارة الكتابة -

بل تفضل ىذة األنشطة يف تدريب 
 مهارة الكالـ

تسجع ادلعلم الطالب بتكلم  -
 أماـ اجلماعة

تقييم أخطاء الطالب يف رلاؿ  -
 اللغوية

 

ىذه األنشطة ربت مراقبة منظمة قسم  إعالانت ادلعهدية
 للغة ادلركزيةا
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 تدريب مهارة االستماع -

 توسيع ادلفردات كالعبارة -

ىذه األنشطة ربت مراقبة منظمة قسم  ستماع اللغة العربيةا
 اللغة ادلركزية

 تدريب مهارة االستماع -

 توسيع ادلفردات كالعبارة -

ىذه األنشطة ربت مراقبة منظمة  الرايصة
 الرعاية الطالب

 تدريب مهارة االستماع-

 تدريب مهارة الكالـ -

ىذه األنشطة ربت مراقبة منظمة  زبصص ادلسابقة
(ABDAL كاألساتذ ادلسؤكلية ألنواع )

 ادلسابقة

 إعطاء كقت اخلاص -

 إعطاء مكاف اخلاص -

 إعطاء كسائل التعليم اخلاص -

 تدريب مهارة القراءة -

 تدريب مهارة االستماع -
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 تدريب مهارة الكالـ -

 كتابةتدريب مهارة ال -

تقييم أخطاء الطالب يف رلاؿ  -
 اللغوية ابإلقرتاحات كاالصالحات

 مناقشة البياانتادلبحث الرابع : 

بعد ربليل البياانت السابقة، عرضت الباحثة ادلناقشة عن ادلبادئ اسرتاذبية 
ر التعليم، اإلبتكارت ادلطابقة يف التعليم كنظاـ ادلراقبة التعليم اللغة العربية يف معهد دا

   اللغة كالدعوة مع دكرىم يف اإلدارة.

 يف اسرتاجتية تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة والدعوة بباسوروان  األسس -ٔ

إلبتداء أك ادلؤّكؿ يف زبطيط الشيئ كأّما االسرتاذبية نفسها ىي األساس ىو ا
 ٛٙالرائعة ادلدخل ما يتعلق ابلفكرة كالتخطيط كعملية األنشطة يف كقت معٌن بنتيجة

األساس عند سوبركطوا بركطوديرجا ىو العٌن أك األسباب اليت تكوف معيارا يف 
ىذا األمر يهتمة كثًنا أبساس اسرتاذبية التعليم اللغة تعيٌن الشيئ. ككما حبثت الباحثة 

 العربية خاصة يف بناء إدارهتا.

أك نقوؿ  احملصولة نتيجتها األسسادلستخدمة ىي  األسسكتستنبط الباحثة أبف  
 ادلطابقة السرتاذبية تعليم اللغة العربية. األسس

 كىي كما ايرل :

 األساس الرتبوم .ٔ
 األساس السيكولوجي .ٕ
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 Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, hlm. 2. 
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 األساس اإلجتماعي .ٖ
كتطبق ىذه األسس مجيعا دلبادئ يف اسرتاذبية التعليم اللغة العربية اليت قسمت 

 أبمورين كعلا :التعليم داخل الفصل كالتعليم خارج الفصل
 من خالؿ معيار التعليم دببادئ األسس الثالثة. كنظريتها

 
االبتكارات ادلطّبقة يف إدارة تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة   -ٕ

  والدعوة بباسوروان
، االبتكار ىو نشاط حبث ك / أك  ٕٕٓٓلعاـ  ٛٔالقانوف رقم بنظر االبتكار    

ق العملي للقيم كالسياقات تطوير ك / أك نشاط ىندسي يهدؼ إذل تطوير التطبي
العلمية اجلديدة ، أك طرؽ جديدة لتطبيق العلـو كالتكنولوجيا احلالية على ادلنتجات أك 

 ٜٙالعمليات
يقوؿ أبف اإلبتكار ىو التطور ادلطبق أبراء جديدة من اإلنساف يف  "فاف دم فاف"  

 كقت معٌن. كتعامل أنشطتها بتنظيم ادلنظمة.
ًنا يف اإلبتكارات ادلطبقة يف معهد دار اللغة كالدعوة، األمور يهتمها كثىذه   

كنظرا من إدارهتا تطبيق تعليم اللغة العربية يف ىذا ادلعهد انجحا يف حصوؿ أىدفها ك 
 الئقا يف أف تكوف القدكة يف مؤسسة أخرم، كاتكاراهتا كما اترل : 

 التعليم داخل الفصل  .ٔ
أك تعليم مجيع الدركس ابستخداـ طريقة  تطبيق تعليم اللغة العربية دبهارات اللغوية

 مباشرة أك استخداـ اللغة ادلرجوة
 التعليم خارج الفصل .ٕ

تطبيق أنواع اإلبتكارات الرائعة اليت تدافع كتساعد كثًنا يف تعليم اللغة العربية، 
 كمنها :
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 احملاكرة األسبوعية

 احملاكرة اليومية

 حلقة حضرمية

 اخلطابة

 العربيةدقائق إثبات اللغة  ٓٔ

 زبصص تعليم اللغة العربية

 إعالانت ادلعهدية

 إستماع اللغة العربية

 الرايصة

 زبصص ادلسابقة

 

نظام ادلراقبة لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة والدعوة   -ٖ
 بباسوروان 

نظم  ، (KBBIمعناه كّل عمليات ادلعّينة اليت البد أفراد ما أف يعملها )النظاـ 
ىي عملية رصد سلوؾ أشخاص أك أشياء أك عمليات للتأكد من سًن العمل  ادلراقبة

الطبيعي كادلتوقع ذلا كذلك للحماية كاألمن االجتماعي.كتكوف الرقابة من قبل ادلسؤكؿ 
عليتو كىو سبب يف أيعود إذل كوف احلرص على العمل ك  أك ادلدير كالسبب يف الرقابة

 .صلاح ادلشركع اإلدارم
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من ادلالحظات اليت تواصل إليها الباحثة أّف تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة   
كالدعوة ؼلضع ادلراقبة يف ثالثة أكقات، يوميا كأسبوعيا كشهراي. كأيضا منها غًن 

نظم ىي  ادلمعٌن،كأنشطة استعداد ادلسابقة. كمن أنواع ادلراقبة اليت عمل ادلعلم أك 
اكزين كالتقييم ابصالحات األخطاء لدل الطالب يف تعلم كإنفاذ العقوابت للمتج

ادلكثفة ربصل الطالب إبصلزات كثًنة يف أنواع ادلسابقة اللغة اللغة العربية. كنظرا دبراقبة 
العربية شلا يتعلق دبهارة األربعة، الفراءة، االستماع، الكالـ كالكتابة. كتدّؿ أيضا 

 ـز للطالب أف ؽلسكها.إبتقاهنم يف الكفاءة اإلنتاجية اليت ال
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 الباب اخلامس

 والتوصيات  واإلفرتاحات ادللخص

 ادللخص - أ
ىذا البحث ادلتعلقة إبدارة تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد دار  شرح بعد انتهاء

 اللغة كالدعوة، خّلصت الباحثة جبميع النتائج ادلهمة فيها
 يف معهد دار اللغة كالدعوة بباسوركاف يف اسرتاذبية تعليم اللغة العربية األسس  .ٔ

أنواع األسس ىي األمور ادلهمة كمعبار التعليم دلطابقة ادلادة كاحلالة الطالب كي 
 ربصل يف اسرتاذبية ادلرجوة

االبتكارات ادلطّبقة يف إدارة تنظيم تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة  .ٕ
  بباسوركاف

رات الرائعة بنظر من أنشطتها ال يطبق يف معاىد استنبطت الباحثة ابإلبتكا
األخرم ىي تعليم شرح الكتب ابللغة العربية الكاملة لداخل الفصل كاحللقة 
احلضرمية دبعلم أك الضيوؼ اليت أتيت من بالد شرؽ األكساط ألنشطة خارج 

 الفصل.
لدعوة نظاـ ادلراقبة لدل الطالب يف تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كا .ٖ

 بباسوركاف
كادلراقبة اليت تيسًن يف تعليم اللغة العربية مقسم لثالثة األكقات العامة، ىي يوميا 

 كأسبوعيا كشهراي، كأّما الوقت اخلاص ىو على قدر احلاجة، مثال ادلسابقة.
ّث اإلنتهاء النهائي من البحث يف إدارة تنظيم تعليم اللغة العربية بشكل متٌن 

مبادئ اسرتاذبية تعليمها كانحية ابتكارات ادلطبقة فيها كنظاـ ككضيح من انحية 
ادلراقبة يف تطبيقها. كىذا ػلقق أبّف صلاح تطبيق ادلهارات اللغوية لدل الطالب 
معهد دار اللغة كالدعوة ىي من نتيجة اإلدارة اجليدة كالئقا ألف تكوف مراجعا ك 

 قدكة دلؤسسة أك معاىد األخرل.
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 اإلقرتاحات - ب
أشد مرػلة بزايدة كسائل التعليم ادلتنوعة تعليم اللغة العربية داخل الفصل  أف يكوف

 لسهولة غاية أىداؼ التعليم.
 التوصيات - ج

يرجي ادلسؤكلٌن أف ػلفظ كيرقي تعليم اللغة العربية من مجيع األمور ادلهمة يف 
 .إدارة تنظيم تعليم اللغة العربية
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 ادلراجع
 

، فونورككو: معهد دار السالـ  ؿأصوؿ الرتبية كالتعليم اجلز األكّ  .ٛ..ٕ .سوتسرنو ، أمحد
 كونتور

 ، الرايض : مكتبة التوبةطرؽ تعليم اللغة العربية. ٖٕٓٓإبراىيم اخلطيب، زلّمد بن. 
إدارة تعليم اللغة العربية )الدراسة ادلقارنة بٌن ادلدرسة الثانوية  . ٕٙٔٓ. فربييانيت إيكا،

ألكذل ابسوركاف كادلدرسة الثانوية العامة احملمّدية الثانية ابصليل العامة احملمّدية ا
 ، ماالنج : جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية بباسوركاف(

اجلودة الشاملة يف التعليم العاـ ادلفهـو كادلبادئ  .ٕٛٓٓ. صاحل ادليماف بدرية بنت ،
لجمعّية السعودية للعلـو الرتبية ، حبث مقّدـ للقاء الرابع العشر لكادلتطلّبات

 النفسية )جسنت( ادلقاـ يف فرع اجلمعية يف القصيم 

عماف :  ،الباحث العلمي، مفهومو، أدكاتو، أساسو .ٕٜٜٔ. كآخركفذكقاف ، عيداف
 دار الفكر للنشر كالتوزيع

امج البحث اجلامعي دلاجيستًن : "إدارة تعليم اللغة العربية يف الرب  .ٕٛٔٓ. سلفية نورة،
 اللغوية لرتقية جودة ادلتخرّجٌن دبهد األمٌن اإلسالمي برندكاف سومنب مادركرا"

  ماالنج : جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
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 ادلالحق

 

 دليل ادلقابلة 

ية يف معهد دار اللغة كالدعوة ما األسس يف مبادئ اسرتاذبية تعليم اللغة العرب .ٔ

 بباسوركاف ؟

ما معيار ألسس ادلطبقة يف مبادئ اسرتاذبية تعليم اللغة العربية يف معهد دار اللغة  .ٕ

 )التعليم داخل الفصل كخارج الفصل( كالدعوة بباسوركاف ؟

 ما ادلواد الداعمة يف إتقاف اللغة العربية ؟ )داخل الفصل( .ٖ

 كيف عمليتها؟ كما أىدفها؟ .ٗ

 الفصل( خارجالداعمة يف إتقاف اللغة العربية ؟ ) نشطةاأل ما .٘

 كيف عمليتها؟ كما أىدفها؟ .ٙ

 ما معيار دلعلم اللغة العربية يف معهد دار اللغة كالدعوة ؟ .ٚ

 كيف نظاـ ادلراقبة يف تعليم اللغة العربية دبعهد دار اللغة كالدعوة ؟ .ٛ
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 اسوركافاألنشطة اليومية يف معهد دار اللغة كالدعوة بب

No. Pukul Jenis Kegiatan 

1 
03.00 - 
04.30 

Qiyamullail, Sholat Shubuh Berjama’ah dan Baca 
Aurad 

2 
04.30 - 
05.30 

Thalaq’lim Halaqah Hadlramiyyah Shobahiyyah 

3 
05.30 - 
05.45 

Riyadloh (Olahraga) 

4 
05.45 - 
06.15 

Bersih Diri/Mandi Pagi 

5 
06.15 - 
07.00 

Thalaq’lim Mandiri/Muthala’ah Persiapan 

6 
07.00 - 
07.30 

Sarapan dan Persiapan Masuk Kelas 

7 
07.30 - 
12.00 

Thalaq’lim Madrasah Diniyyah (MI/MTs/MA/ 
Takhassus) 

8 
12.00 - 
12.45 

Sholat Dhuhur Berjama’ah, Wirid dan Membaca Al 
Qur’an 

9 
12.45 - 
13.15 

Makan Siang 

10 
13.15 - 
14.30 

Istirahat/Tidur Siang 

11 
14.30 - 
15.45 

Thalaq’lim Madrasah Mu’adalah/Hukumiyah 
(MI/MTs/MA/STAI) 

12 
15.45 - 
16.00 

Sholat ‘Ashar Berjama’ah 

13 16.00 - Thalaq’lim Madrasah Mu’adalah/Hukumiyah 
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17.15 (MI/MTs/MA/STAI) 

14 
17.15 - 
17.30 

Bersih Diri dan Persiapan Sholat Maghrib 

15 
17.30 - 
18.00 

Sholat Maghrib Berjama’ah dan Wirid 

16 
18.00 - 
19.15 

Ta’lim Halaqah Hadlramiyyah Maghribiyyah 

17 
19.15 - 
19.45 

Sholat ‘Isya’ Berjama’ah dan Wirid 

18 
19.45 - 
20.15 

Makan Malam 

19 
20.15 - 
22.00 

BelajarMandiri/Ta’limIdhafi/Musyawarah 

20 
22.00 - 
03.00 

Istirahat/Wajib Tidur 
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 Al- Ustadz Solahuddin Hasyim M.Pd.I 
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 Al- Ustadz Muhammad Nizar Boyani 
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 Muhammad Dafa Prayuda 

 Al Qodri Iskandar 

 Umam Ahmadi 

Div. Perlengkapan  : 

 Ahmad Salamun 

 Roviq Hidayat 

 Fahad Rodhi 

 

 



 

113 
 

YAYASAN DARULLUGHAH WADDA’WAH 

 MA DARULLUGHAH 

WADDA’WAH 

STATUS TERAKREDITASI “A”   NSM : 
131235140010 

 

Jl. Raya Raci No. 51 Po. Box. 8 Telp. 085230449744/087754521213 Bangil – Pasuruan – Jawa Timur 

 

 

DAFTAR NAMA JUARA LOMBA 
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NO NAMA 
CABANG 

LOMBA 
JUARA TINGKAT TEMPAT 

1.  Reza dwi Alfian 

Debat Bahasa 

Arab 

Juara 

1 
Nasional 

Universitas Negeri 

Malang 

2.  M. Jauharu 

Abdillah 

3.  M. Fikri 

4.  Faikurrahman Kaligrafi Juara 

3 

Nasional Universitas Negeri 

Malang 

5.  Alfi Nasution 

Baca Berita Juara 
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Nasional Universitas Negeri 

Malang 

Baca Berita Juara 
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Nasional UIN Malang 
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1 Malang 

Baca Puisi Juara 
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1 

Nasional UIN Malang 
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Rifqi 
Debat Bahasa 

Arab 

Juara 

1 

Prov. 

Jatim 
IAIN Tulungagung 

9.  Hafidz Firman 

10.  Adibta Fikruddin 



 

115 
 

Rekapitulasi Prestasi Santri 2019 

 

NO NAMA JENIS LOMBA TINGKAT TEMPAT 

A 

1 Abdul Azizi 

Juara 1 Bisnis 
Plan Ekonomi 

Syariah 
Nasional Medan 2 M. Sobri Chaniago 

3 Walid Taufiq 

B 1 Ahmad Syaugi 
Juara 1 
Tahfidz Al-
Qur'an 5 Juz 

Nasional 
Umsida 
Sidoarjo 

C 

1 Muhammad Muqoddan 

Juara 1 Debat 
Bahasa Arab 

Nasional 
Jepara 
Jateng 

2 Iqbal Fathi Izzuddin 

3 Abdurrohman Fahmi 

D 1 M. Abdul Qodir Izzi 
Juara 1 
Qiro'atul 
Kitab 

Nasional 
Jepara 
Jateng 

1 
MUHAMMAD ZIKRI 

HAKIM 
Pidato Bahasa 
Arab 

1 Juli 
Porseni MTs se KKM 
Bangil 

2 
MUHAMMAD 

ALFARABI 
Pidato Bahasa 
Inggris 

1 Juli 
Porseni MTs se KKM 
Bangil 

3 
MUHAMMAD ZIKRI 

HAKIM 
Pidato Bahasa 
Arab 

1 Juli 
Porseni MTs Se Kab. 
Pasuruan 

4 
MUHAMMAD 

ALFARABI 
Pidato Bahasa 
Inggris 

1 Juli 
Porseni MTs Se Kab. 
Pasuruan 

5 AHMAD SYAMI ALKAF MTQ 2 Agustus 
Porseni MTs Se Kab. 
Pasuruan 
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E 1 Muhmmad Kholid 
Juara 3 Duta 
Santri 

Nasional Yogyakarta 

F 1 Iqbal Fathi Izzuddin 
Juara 1 
Olimpiade 
Bahasa Arab 

Nasional 
Universitas 
Negeri 
Malang 

G 1 
Sy. Muhammad 
Mugaddam BSA 

Juara 1 Debat 
Bahasa Arab 

Nasional 
Universitas 

Negeri 
Malang 

  2 Ihya' Ulumuddin 

  3 Muhammad Kholid 

H   Muhammad Nizar 
Juara 1 
Pidato 
Bahasa Arab 

Nasional 
UIN 
Malang 

I   Muhammad Al-Habib Juara 1 MQK  Nasional 
Jakarta 
Pusat 
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