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أقر بأن ىذا البحث الذي أعددتو لتوفَت شرط احلصول على الدرجة ادلاجستَت يف تعليم 

ت العليا ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حضرتو اللغة العربية كلية الدراسا

وكتبتو بنفسي وما زورتو من إبداع غَتي أو تأليف األخر. وإذا أدعى أحد غستقباال أهنا من تأليفو 

ويبُت أنو فعال ليست من ْتثي فأٖتمل ادلسؤولية على ذلك، ولكن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو 

  .الدراسات العليا ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج على كلية

  .ىذا، وحررت ىذا اإلقرار على رغبيت اخلاصة ودل غلَتين أحد على ذلك

 م8782 فرباير 82، ماالنج

 رة،ر الطالبة ادلق

 

  كفاح حقيقي

 22082781الرقم اجلامعي : 
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 استهالل

 قال اهلل تعاذل:

 }قرآنا عربيا لعلكم تعقلونإنا جعلناه {
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 إهداء

 احلمد هلل رب العلمُت على ٚتيع النعم الوافرة، 

  .الصالة والسالم على سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم

 : ىذه الرسالة إذل أىدي

الذي ربياىن وأدبياىن أحسن  (رٛتها اهلل) فورنيمىو عبد الحميد والدي احملبوبُت، 

  التأديب

 .اهلل أن يرٛتهما ويبارك ذلما دائما آمُتعسى 

ــ ــ  ـ

 وصحايب فوتري بلقيس ويولفي أغستين وأخيت شهداء فرسي وأولياء فرسي أخي،

  رازي أكمال

 الذي قد أعطوا الكاتبة التشجيع يف طلب العلم، 

 تدعو الكاتبة ذلا بالنجاح ٚتيع األمور

ــ  ــ

 واألخروية واألدبالذي علموىن بالعلوم الدينية  ذيتأسات

  كافة الزمالء وأصحايب

  الذي قد ساعدوىن يف ا٘تام كتابة ىذه الرسالة وإذل ٚتيع إخواىن ادلسلمُت األبرياء
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  شكرا وتقدير

احلمد هلل الذي جعل العربية لغة القرآن الكرًن وأفضل اللغات اليت ينطق هبا 

نبينا زلمد صلى اهلل عليو  ادلسلمون. والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت

وسلم وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت ومن تبعو هبدابتو وإحسانو إذل يوم الدين. تسر الباحثة 

انتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية ادلاجستَت، وىنا تريد الباحثة أن تقدم من صميم قلبها 

الرسالة،  العميق أجول الشكر وأٙتن التقدير دلن قد ساىم وساعدىا على كتابة ىذه

  :وىم

مساحة أ. د. عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  -2

  .احلكوميةماالنج على إتاحيت الفرصة لطلب العلم يف ىذه اجلامعة ادلباركة

مساحة، أ. د. أمي سنبولة، عميد كلية الدراسات العليا و د. ولدانا  -8

امعة موالنا مالك إبراىيم وركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية ج

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج. دلا قامو بو من إرادة الكلية والقسم

د. ولدانا وركاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  أ. مساحة، -1

 .الدراسات العليا ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

د. سيالميت أ.  جستَت، ادلشرف األول ود. مفتاح اذلدى ادلا أ. مساحة، -4

داريٍت ادلاجستَت، ادلشرف الثاىن. الذي قد أنفقا أوقاهتما وبذال جهودعلا 
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إلشراف ىذه الرسالة إشرافا كامال، عسى أن يباركهما اهلل وغلزيهما خَت 

  .اجلزاء

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا ّتامعة  األساتذةمساحة  -0

نا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم من الباحثة كل موال

الشكر والتقدير على ما قدموا من االعلوم وادلعرفة والتشجيع وجزاىم اهلل خَت 

 .اجلزاء

ومعلم اللغة   رئيس قسم تعليم اللغة العربيةمدير جامعة السنة اإلسالمية، و  -6

 .والطلبة الذي ساعدوىن يف ا٘تام كتابة ىذه الرسالة األساتذةالعربية وجيمع 

زمالئي احملبوبُت يف فصل "أ" وكل زمالء يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  -0

الذي قد ساعدوىن بتقدًن بعض أفكارىم النافعة ودفعوىن إذل  8-8722

  .ا٘تام كتابة ىذه الرسالة

 .مستأجرة ماركونةأخواتى احملبوبات  -2

وأسأل اهلل تكون أعماذلم مقبولة ومثابة، وترجوالكاتبة النقد وعلى ىذا، 

البنائي واإلقًتاحات من الفائزين إلكمال ىذه الرسالة وٗتتم بالدعاء عسى اهلل أن 

غلعل ىذه الرسالة نافعة للناس أٚتعُت. حسبنا اهلل ونعم والوكيل ونعم النصَت وال 

  . رب العادلُتحول وال قوة إال باهلل العلي العظيم واحلمد هلل
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 مستخلص البحث
 

يف جامعة السنة اإلسالمية تاصلونج  عند جورج تَتيإدارة برنامج تعليم اللغة العربية . 8787حقيقي، كفاح. 
رسالة ادلاجستَت. قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدرسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراىيم . موراوا ميدان

ماالنج. ادلشرف األول : أد. مفتاح اذلدى ادلاجستَت وادلشرف الثاىن: أد. سالمت اإلسالمية احلكومية 
 دارين ادلاجستَت.

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 اللغة العربية. تعليمادلراقبة، التنظيم، التخطيط،  ،التنفيذ ،اإلدارة: الكلمات اإلشاريات

 
اللغة العربية أمًرا مهًما غلب االنتباه إليو يف كل مؤسسة تعليمية إسالمية مثل  تعليم تعد إدارة برنامج

جامعة السنة تاصلونج موراوا ميدان اليت ٖتدد ىدف اخلرغلُت ليصبحوا معلمُت لغة عربية أكفاء. كانت أىداف 
( 8. ميدانونج موراوا م اللغة العربية يف جامعة السنة تاصلي( ٖتديد تنفيذ إدارة برنامج تعل2 :ىي البحثىذه 

م اللغة العربية يف جامعة السنة تاصلونج موراوا ميدان. ييف تنفيذ إدارة برنامج تعل والداعمةالتعرف على ادلعوقات 
م اللغة العربية يف جامعة ي( ٖتديد اخلطوات ادلتخذة للتغلب على سلتلف ادلعوقات يف تنفيذ إدارة برنامج تعل1

 دان.السنة تاصلونج موراوا ٔتي
. مت إجراء ادلقابالت مع والوثائق وادلقابلةىذا البحث ىو ْتث وصفي نوعي مت ٚتع البيانات بادلالحظة 

جامعة السنة  ورئيس القسم األكادؽلي ومعلمي اللغة العربية والطالب يف اللغة العربية قسم تعليمورئيس  مدية
 تاصلونج موراوا ٔتيدان.
( 2م اللغة العربية يف جامعة السنة ْتسب تَتي: يكالتارل: أ( ٗتطيط برنامج تعل  الرسالةنتائج ىذه 

م اللغة يم. ب( تنظيم برامج تعلي( ٖتديد مناىج وأساليب التعل1م، ي( ٖتديد وسائل التعل8، تعليمامج النٖتديد بر 
( 4ًن، والتقو ول ادلراقبة جد تطوير( 1، ادلادة الكليةول جد تطوير( 8التدريسية،  الواجبات( تقسيم 2العربية: 

العام  اإلجتماع( 2م اللغة العربية: يالبنية التحتية. ج( تنفيذ برنامج تعلو  ادلرافق (0، طالبية أنشطة إضافية ولجد
( 2م اللغة العربية: يبرنامج تعل ادلراقية( 0خوة. بناء األ( 4، الصف( زيارات 1( تدريب زلاضر، 8، للجامعة

( إجراء التحسينات وادلتابعة. تتوافق وظائف اإلدارة األربعة ىذه 1 ،والتقييم ادلراقية إجراء (8، معايَت التقييم تطبيق
( وجود زيارات 8( وجود الوالء الذي ؽلتلكو ادلوظفون. 2مع نظرية تَتي. العوامل الداعمة يف تنفيذ اإلدارة ىي 

الذين يرغبون يف  الثانوية ارسادلد من اىتمام طالب( 2 ادلعوقاتعربية. العوامل اللغة ال( خلق بيئة 1من مشايخ. 
( عدم وجود فريق إشرايف خاص لإلشراف على التعليم وتقييمو. 8. سنةال جامعة تسجيل أنفسهم كطالب

 موقف الوالء لكل موظف. تعزيز، للمبتدئُت اللغةداد اع فصلوجود التحسُت وادلتابعة، 
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ABSTRACT 

 

Hakiki, Kifah. 2020. Management of Arabic Learning Program Based on George 
Robert Terry's Perspective at STAI As Sunnah Tanjung Morawa Medan. 

Thesis, Masters Program in Arabic Language Education, Post-Graduate, 
State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor 1: 

Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Supervisor 2: Dr. Slamet Daroini, M.A. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keywords: Management, Implementation, Organizing Supervision, Planning, 

Arabic Language Learning. 
 

Management of the Arabic language program is an important thing to pay 
attention to in every Islamic education institution such as As Sunnah University 
Tanjung Morawa Medan which sets the goal of graduates to become competent 

Arabic language educators. The objectives of this study were 1) to determine the 
implementation of Arabic learning program management at As Sunnah University 

Tanjung Morawa Medan. 2) to find out the obstacles and supporters in the 
implementation of Arabic learning program management at As Sunnah University 
Tanjung Morawa Medan. 3) to find out the steps taken to overcome various 

obstacles in the implementation of the management of the Arabic learning 
program at As Sunnah University Tanjung Morawa Medan. 

This research is a descriptive qualitative research. Data collection was 
carried out by observation, interviews and documentation. Interviews were 
conducted with the chancellor, the head of the PBA study program, the head of 

the academic section, Arabic language teachers and students of As Sunnah 
University Tanjung Morawa Medan. 

The results of this study are as follows: A) planning the Arabic language 
learning program at As-Sunnah University according to Terry: 1) determining 
learning programs, 2) determining learning media, 3) determining learning 

approaches and methods. B) organizing Arabic language learning programs: 1) 
division of teaching tasks, 2) preparation of course schedules, 3) preparation of 

monitoring and evaluation schedules, 4) preparation of student extracurricular 
schedules, 5) infrastructure. C) the implementation of the Arabic language 
learning program consists of, 1) routine university meetings, 2) lecturer training, 

3) class visits, 4) building ukhuwah. D) supervision of the Arabic language 
learning program: 1) setting assessment standards, 2) conducting supervision and 

evaluation, 3) making improvements and follow-up. These four management 
functions are in accordance with Terry's theory. The supporting factors in the 
implementation of management are 1) the existence of loyalty that is owned by 

employees. 2) the existence of visits and motivation from masyaikhs. 3) creating a 
compulsory active Arabic language environment. Inhibiting factors 1) There is 

interest from general graduate students who want to become As Sunnah students. 
2) lack of a special supervisory team to supervise and evaluate education. 
Improvement and follow-up, the existence of an `idad lughoh class for beginners, 

instilling an attitude of loyalty to every employee. 
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ABSTRAK 

 

Hakiki, Kifah. 2020. Manajemen Program Pembelajaran Bahasa Arab 
Berdasarkan Perspektif George Robert Terry Di STAI As Sunnah Tanjung 

Morawa Medan. Tesis, Program  Magister Pendidikan Bahasa Arab Pasca 
Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing 1 : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. Pembimbing 2 : Dr. Slamet 
Daroini, M.A. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Kata Kunci: Manajemen, Pelaksanaan, Pengawasan Pengorganisasian, 
Perencanaan, Pembelajaran Bahasa Arab. 

Manajemen program bahasa Arab merupakan hal yang penting untuk 
diperhatikan disetiap lembaga pendidikan Islam seperti STAI As Sunnah Tanjung 
Morawa Medan yang menetapkan tujuan lulusan menjadi tenaga pendidik bahasa 

Arab yang berkompeten. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui 
pelaksanaan manajemen program pembelajaran bahasa Arab di STAI As Sunnah 

Tanjung Morawa medan. 2) untuk mengetahui hambatan dan pendukung dalam 
pelaksanaan manajemen program pembelajaran bahasa Arab di STAI As Sunnah 
Tanjung Morawa medan. 3) untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan 

untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan manajemen program 
pembelajaran bahasa Arab di STAI As Sunnah Tanjung Morawa Medan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 
kepada rektor, ketua prodi PBA, ketua bagian akademik, pengajar bahasa Arab 

dan mahasiswa STAI As Sunnah Tanjung Morawa Medan. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: A) perencanaan program 

pembelajaran bahasa Arab di STAI As-Sunnah menurut George Terry: 1) 
penetapan pogram pembelajaran, 2) penetapan medi-media pembelajaran, 3) 
penetapan pendekatan dan metode-metode pembelajaran. B) pengorganisasian 

program pembelajaran bahasa Arab: 1) pembagian tugas mengajar, 2) penyusunan 
jadwal mata kuliah, 3) penyusunan jadwal pengawasan dan evaluasi, 4) 

penyusunan jadwal ekskul mahasiswa, 5) sarana prasarana. C) pelaksanaan 
program pembelajaran bahasa arab terdiri dari, 1) rapat rutin STAI, 2) pelatihan 
dosen, 3) kunjungan kelas, 4) membangun ukhuwah. D) pengawasan program 

pembelajaran bahasa arab: 1) penetapan standar penilaian, 2) mengadakan 
pengawasan dan evaluasi, 3) mengadakan perbaikan dan tindaklanjut. Empat 

fungsi manajemen ini sudah sesuai degan teori George Terry. Adapun faktor 
pendukung dalam pelaksanaan manajemennya adalah 1) adanya sikap loyalitas 
yang dimiliki oleh pegawai. 2) adanya kunjungan dan motivasi dari para masyaikh 

luar kepada pegawai dan mahasiswanya. 3) menciptakan lingkungan wajib 
berbahasa Arab aktif. Faktor penghambatnya 1) Adanya minat dari siswa tamatan 

umum yang ingin menjadi mahasiswa As Sunnah. 2) kurangnya tim pengawas 
khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi pendidikan. Perbaikan dan tindak 
lanjut, adanya kelas `idad lughoh bagi para pemula, menumbuhkan sikap loyalitas 

pada setiap pegawai. 
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 الفصل األول 
 والدراسات السابقة اإلطار العام

 المقدمة -أ
اللغة ىي أداة االتصال الرئيسية لنقل رسالة بُت البشر، كما اقًتح 

اللغة ىي ظاىرة إنسانية واجتماعية يف نفس الوقت، وىي نظام من  لواندوفسكي

شلا ال   2.الرموز وأداة للفكر والتعامل، والوسيلة األساسية لالتصال بُت بٍت البشر

اإلنسان على  النعم اليت أعطانا اهلل إيانا، فبها يتميز من أجلشك فيو أن اللغة 

 وباللغة الغربية أصبح الناس خ يرا من ادلخلوقات. سائر ما عداه من ادلخلوقات

القرآن وعلمو((".  تعليمالشريف: " ))خَتكم من  اآلخرين. كما ورد يف احلديث

لغة القرآن ىي اللغة القرآن ىو خَت الناس و  تعليماحلديث نعرف أن من  من ىذا

 العربية.

العربية،  استخدامها كلغة للعلم واالتصاال. اللغة العربية ىي اللغة اليت يتم

باإلضافة كلغة دولية أصبحت أيضا لغة رمسية يف األمم ادلتحدة. أكثر من أن اللغة 

العربية ىي لغة القرآن الكرًن واألحاديث النبوية الشريفة، ولغة العبادة للمسلمُت 

  واستخدامها يف كتابة أدب العلوم اإلسالمية.

                                                                 
 .87 .ص ،)م8772 األزىر، جامعة :القاىرة( ،احلديث اللغة علم إذل مدخل ،الربكاوي الفتاح عبد 2
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نظرا للتأثَت اللغة العربية يف الدين اإلسالمي، فإننا كما ينبغي ادلسلمُت 

دلعرفة واستكشاف وفهم اللغة العربية. ألن ادلبادئ التوجيهية الرئيسية يف دين 

كون اإلسالم مشتق باستخدام اللغة العربية. دون أي فهم للغة العربية، وسوف ي

من الصعب معرفة زلتويات زلتوى الواردة يف ىذا الدليل إذل اإلسالم، وعلا القرآن 

كما قال اهلل سبحانو وتعاذل يف القرآن الكرًن " انا جعلنو قرآنا عربيا .واحلديث

 8لعلكم تعقلون ".

اللغة العربية ىي لغة اليت مست رلاالت سلتلفة من العادل. وباإلضافة إذل 

دين اإلسالم، احتلت اللغة العربية أيضا منصبا رفيعا يف تطور  لغة التدريس يف

العلم احلديث، مثل العلوم والتكنولوجيا. العربية تشهد ظلوا سريعا يف احلضارة 

العادلية. لذلك، ال ؽلكن أن يقال يف اللغة العربية باعتبارىا اللغة القدؽلة، منذ أن 

لذلك اللغة العربية بعد اإلصلليزية،  من اللغات العادلأصبحت اللغة العربية واحدة 

 .يف عادل الًتبية مهمة جدا

الًتبية بأهنا تنشئة اإلنسان شيأ فشيأ يف ٚتيع جوانبو، وفق ادلنهج 

م ارتباطًا يترتبط عملية التعل، م. يف التعليميال ينفصل عن التعل الًتبية 1.اإلسالمي

وثيًقا ٔتختلف ادلكونات ادلعقدة للغاية. بُت أحد ادلكونات وادلكونات األخرى ذلا 
                                                                 

 .1: 41القرآن الكرًن،   8
  . 87(، ص. ه 2411 )ادلدينة ادلنورة: دار الزمان، أصول الًتبية اإلسالمية،خالد بن حامد احلازمي،   1



3 
 

 
 

م بشكل صحيح. اذلدف ىو يغلب إدارة كل مكون يف عملية التعل، عالقة منتظمة

إذا كان ادلعلم مديرًا ، استخدام كل مكون على النحو األمثل. سيتم ٖتقيق ذلك

م على أهنا جهد إلدارة يؽلكن تفسَت إدارة التعل، طةتعليميًا جيًدا. بعبارات بسي

 م بفعالية وكفاءة.يْتيث ؽلكن ٖتقيق أىداف التعل، ميادلوارد ادلستخدمة يف التعل

، ُيطلب من ادلعلم أن يكون قادرًا على فعالية وكفاءةم يلتؤدي إذل تعل

ادلنظمة اليت تسمح بالعمل بشكل  تعليمم، شلا يعٍت ٖتديد تفاعالت اليتنظيم التعل

م اليت ذلا يجيد. يعتمد التنظيم على قدرة ادلعلم على تنظيم وترتيب عناصر التعل

م. يف سياق تطوير ادلناىج يقيمة ذات صلة وضمان يف ٖتقيق أىداف التعل

الدراسية، يتضمن مبدأ ادلالءمة صلة التعليم ببيئة حياة الطالب وحياهتم احلالية 

من الواضح ىنا أن مهمة ادلعلم ودوره أثناء التفاعالت التعليمية  4ية.وادلستقبل

، ميواليت يطلق عليها عادة عملية التدريس والتعل، ادلستمرة يف الفصل الدراسي

ولكن ادلعلم يعمل أيًضا كمدير تقييم ومستشار وآخرين وفًقا للقدرات اليت غلب 

لعربية اليت نفذهتا مؤسسة تعليمية م اللغة ايأن ؽلتلكها كمعلم. لتحقيق أىداف تعل

فمن ادلؤكد أن ىناك حاجة إذل إدارة ، ٔتا يف ذلك التعليم على مستوى اجلامعة

وتنظيم ، ميم عربية جيدة وفًقا دلعٌت اإلدارة نفسها واليت تشمل: ٗتطيط التعليتعل

                                                                 
4
 Nazarudin, Manajemen Pembelajaran (Implementasi Karakteristik dan Metodologi PAI 

di Sekolah Umum), (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 131. 
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م على يلذلك ؽلكن ٖتقيق أىداف التعل، ميم وتقييم التعليوتنفيذ التعل، ميالتعل

 النحو األمثل.

ألن وظيفة اإلدارة نفسها ىي ، مياإلدارة دور مهم للغاية يف عملية التعل

ويغَته لتحقيق األىداف ادلخططة. وىذا أيًضا مدعوم  تعليمنشاط يوجو مسار ال

حيث قال إن اإلدارة ىي القدرة على توجيو وٖتقيق النتائج ادلرجوة ، من تَتي

إذن من ىذا البيان ؽلكننا أن نعلم أن  0خرى.هبدف اجلهود البشرية وادلصادر األ

 م قد مت وفًقا لعناصر اإلدارة األربعة وىي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم.يالتعل

فلن تكون النتائج ، إذا دل يتم تنفيذ أحد عناصر اإلدارة األربعة يف ادلؤسسة

، نتائج ىذا البحث وبناًء على، اليت مت احلصول عليها متوافقة مع األىداف ادلعلنة

فإنو ػلدث يف إحدى مؤسسات الدورة التدريبية حيث ال تزال اإلدارة التنظيمية 

يوفر ادلديرون فقط التقسيم ، ادلملوكة للمؤسسة ضعيفة بسبب عدة قيود مثل

اللفظي للمهام لكل عضو وال غلعلون سلطط اذليكل التنظيمي لألعضاء ْتيث 

وغياب التقسيم احملدد لألعضاء ، ساء غَت مرئييصبح ادلوقف بُت ادلرؤوسُت والرؤ 

  6.وىذا يسبب عدم تنظيم النظام التنظيمي بدقة، يف أداء واجباهتم

                                                                 
5
 Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Cet. 22, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press), 2012, hlm. 172. 
6
 Alvi Dyah Rahmawati, “Manajemen Pengorganisasian Program Kursus Bahasa Arab di 

Pare Kediri” di dalam jurnal: Imla, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 53-60. 
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إذا مت اعتبار ، ؽلكننا أن نستنتج، على الظواىر اليت ٖتدث يف اجملال نرى

فسيتم تشغيل ، م جيًدا من التخطيط إذل نتائج التقييمياإلدارة يف برنامج التعل

، م وفًقا لألىداف ادلراد ٖتقيقها. مثل برنامج اللغة العربية يف مؤسسةيلتعلبرنامج ا

إذا مت تنظيم عملية التخطيط بشكل جيد منذ البداية ومت ٖتديد ادلنظمة أيًضا 

فإن نتائج التقييم ، وكان التنفيذ وفًقا للخطط اليت مت وضعها، للشخص ادلناسب

ْتيث ػلقق النتائج وفًقا للغرض ، ديّتستكون مثالية ألن ما مت ٖتديده قد مت 

 .ادلقصود

م السلس والناجح يدلؤسسات التعليم اإلسالمي دور مهم حيث يعترب التعلا

مسؤولية. يف ىذه احلالة ىناك حاجة إذل اإلدارة وغلب أن تكون شللوكة لكل 

م على يمؤسسة تعليمية. ألنو يف بعض األحيان ال ؽلكن ٖتقيق الغرض من التعل

م األصلية. كل ىذا بسبب ياألمثل حيث يوجد تنفيذ أقل من أىداف التعلالنحو 

 م اللغة العربية مثل عدم توافق ادلواد مع الطريقة ادلطبقة.يضعف إدارة تعل

على مستوى  اجلامعة اإلسالميةىي واحدة من جامعة السنة اإلسالمية 

ن األنشطة اليت تدعم، اجلامعة اليت تورل اىتماًما ألعلية اللغة العربية، كما يتضح م

مثل احملضرة، واجلمباز باستخدام النصيد العريب، والبيئة النشطة الناطقة بالعربية، 
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واحتجاز ، وبدعم من احملاضرين وغَتىم من ادلوظفُت إلزامي باللغة العربية

 اللغة العربية. ادلخلفةاجلواسيس دلراقبة 

لغة العربية ادلنفذة يف م اليامج تعلنغلب القيام هبذا البحث ألن إدارة بر 

جامعة السنة ىي فريدة على ادلستوى اجلامعي. ألن جامعة السنة اإلسالمية 

تنفذ نظاًما داخليًا إلزاميًا لطالهبا وتتطلب من كل طالب يتحدث اللغة اإلسالمية 

جامعة السنة يف . كما أن السكنالعربية أن يكون نشطًا يف الفصل الدراسي ويف 

يًضا فصاًل إلعداد اللغة دلدة عام واحد للطالب الذين يأتون من تقدم أاإلسالمية 

ادلؤسسات العامة وللطالب الذين ليسوا على دراية باللغة العربية. مع ىذا البحث، 

يف م اللغة العربية اليت يتم تطبيقها يامج تعلنمعرفة ادلزيد عن إدارة بر  للباحثةؽلكن 

بحث ؽلكن استخدامو كمرجع ، إذل جانب ىذا الجامعة السنة اإلسالمية

للمؤسسات التعليمية األخرى نظرا للنجاح اجليد للغاية من حيث إدارة برنامج 

 .جامعة السنة اإلسالميةاللغة العربية اليت مت تطبيقها يف تعليم 

بشكل أعمق عملية إدارة  تبحثأن  ةيعود للباحث، من السياق أعاله

 م اللغة العربيةي"إدارة برنامج تعل ْتثم اللغة العربية يف السنة بعنوان يبرنامج تعل

 ميدان".موراوا، تاصلونج  اإلسالمية السنة جامعة يف جورج تَتي عند
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 أسئلة البحث -ب

م اللغة العربية يف جامعة السنة يكيف يتم تنفيذ إدارة برنامج تعل -1

 ميدان؟، اإلسالمية تاصلونج موراوا

والعوامل الداعمة اليت تنشأ يف تنفيذ إدارة برنامج ما ىي ادلعوقات  -2

 ميدان؟، تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة اإلسالمية تاصلونج موراوا

ما ىي اخلطوات اليت يتم اٗتاذىا لتذليل العقبات ادلختلفة يف تنفيذ  -3

اللغة العربية يف جامعة السنة اإلسالمية تاصلونج  تعليمإدارة برنامج 

 يدان؟م، موراوا

  

 أهداف البحث -ج

م اللغة العربية يف جامعة السنة ييتم تنفيذ إدارة برنامج تعل وصف -1

 ميدان.، اإلسالمية تاصلونج موراوا

ادلعوقات والعوامل الداعمة اليت تنشأ يف تنفيذ إدارة برنامج  وصف -2

 ميدان.، تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة اإلسالمية تاصلونج موراوا
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اخلطوات اليت يتم اٗتاذىا لتذليل العقبات ادلختلفة يف تنفيذ  وصف -3

اللغة العربية يف جامعة السنة اإلسالمية تاصلونج  تعليمإدارة برنامج 

 ميدان.، موراوا

 

 حدود البحث -د

دود ادلوضوعية : ٖتدد الباحثة موضوع ْتثها يف التخطيط، احل -1

العربية عند جورج والتنظيم، والتنفيذ، وادلراقبة لربنامج تعليم اللغة 

 . تَتي

احلدود ادلكانية : يف جامعة السنة اإلسالمية تنجونج موراوا ميدان.  -2

احلدود الزمانية : ٖتدد الباحثة يف ىذا البحث يف الشهر يونيو حىت 

 ادلالدية.  8782-8787سمرب يف العام الدراسي دي

 

  أهمية البحث -ه

 األعلية النظرية ذلذا البحث فهي: 

تنمية معرفة عن إدارة برنامج التعليم يف ٚتيع ادلدارس يف بالد  -1

 إندونيسيا خاصة ولبلدان األخرى عاما.
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أن تكون نتيجة البحث لزيادة البحث النظري يف إدارة برنامج تعليم  -2

  .العربيةاللغة 

 األعلية التطبيقية ذلذا البحث فهي:

للمدرس اللغة العربية: لتكون مساعدة لتطبيق إدارة برنامج التعليم  -1

 أكثر فعالية يف تعليم اللغة العربية.

للباحثة : أن تعطي تنيجة ىذا البحث توجيها يف تطبيق إدارة برنامج  -2

 تعليم اللغة العربية لنجاح أىداف التعليم.

 

  بحثفوائد ال -و

 :ىي ىذا البحثكن ٖتقيقها يف الفوائد اليت ٘ت

 الفوائد النظرية -2

 أن نتيجة البحث ستتطور النظرية ادلوجودة. (أ 

 أن تكون مادة مقارنة للباحثُت اآلخرين ادلتصلة هبا.  (ب 

 أن يكون إزديادا للخزائن العلمية يف العصور ادلتقدمة.   (ج 

 الفوائد التطبيقية -8
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وتطبيقا للعلوم ونشر النظريات اليت مت زيادة ادلعرفة والبصَتة  (أ 

احلصول عليها أثناء الدراسة ّتامعة موالنا مالك إبرىيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

اللغة العربية  تعليمدارة برنامج الإترقية اىتمام ادلدرسُت بأعلية   (ب 

اللغة العربية جلامعة السنة  تعليمدارة برنامج الاجلودة إيف تررقية 

 .اإلسالمية  ميدان

 مرجعا للباحثُت اآلخرين. (ج 

وجود الصلة بُت جامعة السنة اإلسالمية  ميدان  وجامعة  (د 

 .موالنا مالك إبرىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

 تحديد المصطلحات -ز

إدارة تعليم: إدارة التعليم ىي عملية اإلدارة يف تنفيذ واجب التعليمي  -1

الل استفادة ٚتيع ادلوارد لتحقيق ىدف بشكل فعال. لذلك من خ

 توفَتا خلرباء فهم إدارة التعليم ىو عملية ٗتطيط، وتنظيم، وتوجيو

وإشراف على اجلهود التعليمية من أجل ٖتقيق األىداف الًتبوية اليت 

 ترٕتي. 
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اللغة تلك عملية الواعية، ادلخطط ذلا من  تعليماللغة : القصد ب تعليم -2

اللغة الثانية أو األجنبية. وتتم  تعليمأطراف عديدة لتمكن الفرد من 

بعد مرحلة ، يف مرحلة متأخرة من العمر -عادة  -ىذه العملية 

 الطفولة ادلبكرة.

 

 الدراسات السابقة -ح

رسالة ادلاجستَت، الذي (،۹۱۰۲)الباحث الذي  قام بو زلضار  -2

دراسة حالة يف مدرسة )إدارة تعليم اللغة العربية " ادلوضوع ػلمل

 اإلبتدائية اإلسالمية ٔتاالنج

يستخدم ىذا البحث ادلدخل الكيفي مع نوع البحث دراسة حالة، 

أما مصادر البيانات من البيانات األساسية  ،ويف رلاالت معينة

بلة وٖتليل أما أسلولب ٚتع البيانات بأسلوب ادلقا .والبيانات الثانوية

وعرض  ،وٖتريد البيانات ،أما ٖتليل البيانات ّتمع البيانات .الوثائق

وأخذ اإلستنتاج وأما ٖتقيق صحة البيانات يقوم ٔتا تطويل  ،البيانات

( 2. نتائج ىذا البحث ىي : والتثليث ،الوقت مثابرة على ادلالحظة

اسية التخطيط التعليم يف ىذه ادلدرسية ىي قد وضع يف اخلطة الدر 
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وٖتضَت الدرس  ،وٖتضَت الدرس والسنوي ،لكل العام الدراسي

کتب وصمم ادلدرس خطة الدراسية ادلساعدتو يف عملية   ،اليومي

واخلطة الدراسية يف ىذه ادلدرسة نظرا إذل منهج عام  ،التعليم

أ ( ٖتديد کل العناصر اليت تتعلق بتحطيط قبل تعليم . ) ۹۱۰۲

ب , ادلادة، الوسائيل، الطريقة، واألساليب اللغة العربية يعٍت : الكتا

عملية التنفيذ تعليم يف ادلدرسة خدغلة اإلبتدائية ( ۹. التقييم

اء من . وتبددة سنة تنقسم إذل فصلُت دراسيُتاإلسالمية ماالنج دل

، واستخدم ادلعلم الكتاب من وزارة يوم االثنُت إذل يوم السبت

، ۹۱۰۲ى أساس منهج الشؤون الًتبوية الدينية اإلسالمية عل

) أ ( تقدًن مادة  .والدراسة اللغة العربية دلدة ساعتان لكل الفصول

الثة مراحل : البداية، اللغة العربية للفصل الثاين من خالل ث

ىذه ادلدرسة : الوسائل  ) ب ( الوسائل يف .، مث اخلا٘تةوادلضمون

الصوت، ل كتاب كرسي وساعة، ومكرب ادلتاحة يف ٚتيع الفصول مث

. والوسائل اليت أعدهتا ادلعلمة نفسها قبل وميکروفون، ومسالط

التعليم مثل الصورة والبطاقة وحفر ادلفردات وغَتىا ) ج ( الطريق يف 

وطريقة  ،وطريقة حفر ادلفردات ،ىذه ادلدرسة : يعٍت طريقة ادلالحظة
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ٗتمُت صورة بطاقة وىذه الطريقة ألن تلك طرق ابتكارية واإلبداعية 

إن عملية التقوًن ٔتدرسة خدغلة اإلبتدائية من ناحية (  ۲ .العاطفيةو 

 .واالختبار النهائي ،اإلمتحان النصفي ،الوقت يف التقييم اليومي

ومن ناحية النوع فاالختبار نوعان علا االمتحان الشفهي واالمتحان 

ىو الذي  ،) أ ( الكاتب األسئلة االختبار ىو ادلدرس .التحريري

. ) ،االختبار ٔتدرسة خدغلة اإلبتدائية اإلسالمية ٔتاالنج األسئلة يف

ب ( اجلوانب التقوًن يف مدرسة خدغلة اإلبتدائية اإلسالمية ليس 

لكن التقوًن من جهة الوجدانية أيضا  ،فقط يقيم من جهة ادلعرفة

) د ( النتيجة  ،۰۱) ج ( معيار النجاح قرره مدرسة  .ونفسي ركي

ولتعُت وجود االختبار  ،أو راسب الطالب االختبار ىو لتعُت صلاح

 .الثاين دلن حصل على الدرجة أقل من معيار النجاح

 

(، رسالة ادلاجستَت، 8722)زلمد إمام مرشد الذي قام بو  الباحث -8

إدارة عملية تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الذي ػلمل ادلوضوع "

أما  "وذل بسمارنج.القراءة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األ

أىداف من ىذا البحث، معرفة ٗتطيط ادلعلمُت يف إدارة عملية 
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تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة، ومعرفة كيفية تنفيذىا 

التخطيط التعليم، وكيفية تقوًن ادلعلمُت بعد أداء عملية تعليم اللغة 

العربية. ومنهجنة البحث، ادلنهج الذي استخدامو الباحث يف ىذا 

نتائج ىذا ( ۰البحث الوصفي ٔتدخل الكيفى. ونتائج البحث، 

طيط ادلعلمُت إدارة عملية تعليم اللغة العربية قبل البحث أن يف ٗت

تعليمهم لتنمية مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

األوذل مسارنج نقائص؛ من كتابة الربامج السنوية ْتيث دل يكتب عن 

القاعدة من ادلادة، ومن الربامج ادلرحلية أو نصف السنة يكثر 

فعالية تنفيذ ادلعلمُت، أن أكثر ادلعلم يشرح ( 8النقصان يف كتابتها. 

يف تقوًن عملية تعليم اللغة ( 1ادلواد التعليمية باللغة اإلندونيسية. 

العربية وجد الباحث نقائص اليت قوم هبا معلم اللغة العربية، ويندر 

 أن غلري عملية التقوًن من بعضهم بعد انتهاء أو آخر التعليم. 

 

(، رسالة ادلاجستَت، الذي 8722)يت آمينة سالذي قام بو  الباحث -1

دراسة احلالة   إدارة تدريس كتب الًتاث يف ادلعهد ػلمل ادلوضوع "

أما أىداف البحث، لوصف ظلوذج ." يلبباصليف ادلعهد السلفية 
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التخطيط تدريس كتب الًتاث، لوصف تنظيم تدريس كتاب الًتاث، 

كيفية ادلراقبة لوصف كيفية التنفيذ تدريس كتاب الًتاث، لوصف  

تدريس كتاب الًتاث. ومنهجية البحث، البحث النوعي دراسة 

( يف كل السنة الدراسية قام مدير ادلعهد 2احلالة. ونتائج البحث، 

وادلوظفات برسم خطة أنشطة التعليم كتاب الًتاث خاصة مث 

( اذليكل التنظيمي يتشكل بالتفاىم مع اآلخر، 8تنفيذىا يف ادلعهد. 

ع ادلوظفُت وكذلك ادلدارس الداخلية على أساس وإشراك ٚتي

ادلسؤولية ادلشًتكة. ويعمل ادلوظفات واجبتهم بادلسؤولية باالخالص. 

( عملية التعليم كتاب الًتاث بالطرق التعليم متنوعة على األساس 1

( التقوًن وادلراقبة لقياس النجاح والفهم يكون 4مبادء الفهم والعادة. 

 بشكل مستمر.

 

(، رسالة ادلاجستَت، الذي 8720الذي قام بو مرآة النساء )الباحث  -4

تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة  إدارة ػلمل ادلوضوع "

". أم  اإلسالمية احلكومية األوذل ماالنج على ضوء جورج تَتي

أىداف البحث يعٍت دلعرفة التخطيط والتنظيم والتنفيذ وادلراقبة يف 
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يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوذل تعليم اللغة العربية 

واستخدامات الباحثة ادلدخل  .ماالنج على ضوء جورج تَتي

أما أدوات البحث جلمع البيانات  .الكيفي وادلنهج الوصفي

وأسلوب ٖتليل  .والوثائق، وادلقابلة، ادلستخدمة فهي ادلالحظة

من ٗتفيض البيانات الذي اقًتحو ميلس وحوبَتمان الذي يتكون 

وأما نتائج من ىذا البحث  .عرض البيانات واإلستنباط، البيانات

( أن ٗتطيط تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة  2فهي : 

 ،اإلسالمية احلكومية األوذل ماالنج الذي يتكون من األىداف

ىذا مناسبا بنظرية جورج  .والطريقة، اإلجراءات، الربنامج، ادلعيار

أن تنظيم تعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة (  ۹ .طيط اإلدارةتَتي عن ٗت

ألن ، اإلسالمية احلكومية األوذل ماالنج مناسبا بنظرية جورج تَتي

وجود السلطة ، وتصنيف العمل، ىناك األىداف متحقيقها

ٖتديد األشخاص الذين ، عالقة مع بعضها البعض، وادلسؤولية

اللغة العربية يف ادلدرسة تنفيذ تعليم (  ۹ ،يعملون العمل والوظائف

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوذل ماالنج مناسبا بتخطيط التعليم 

األنشطة األساسية واألنشطة  ،الذي يشتمل على األنشطة األولية
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، ومناسبا بالعوامل عند جورج تَتي ألن ىناك القيادة .النهائية

ادلعلم يف عملية واإلنضباط الذي تطبيقو  ادلراقبة ،ادلواصالت، ادلوقف

( مراقبة تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  4، التعليم

احلكومية األوذل ٔتاالنج مناسبا بضوء جورج تَتي الذي يتم بتعيُت 

وإجراء القياس والتقييم مث يقارن النتائج ، معايَت أو أىداف للمراقبة

 .مع ادلعايَت وإجراء اإلصالح

 

م. رسالة  ۹۱۰2يا، تام بو دانا وحيو براساالباحث الذي ق -0

ادلاجستَت، الذي ػلمل ادلوضوع "إدارة تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة 

 الثانوية " الرٛتة " ماالنج". 

 

وأىداف ىذا البحث دلعرفة ٖتسُت نظام اإلدارة وذلك إلنتاج جودة 

السنة  20التعليم الفعارل يف ادلدارس، وفقا لالئحة احلكومة رقم 

عن ادلعايَت التعليمية الوطنية، إحدى ادلعيار من ادلعايَت اليت  ۹۱۱2

غلب تطويرىا يف اجملال التعليمي ىو عملية القياسية، وىي معايَت 

علقة بتنفيذ التعلم يف التعليم لتحقيق على الكفاءة. مدخل وطنية مت
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البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ٖتت وصفي. ومنهج البحث 

ادلستخدم دراسة تقوؽلية، وٚتع البيانات بادلقابلة وادلالحظة والوثيقة . 

قسم ( ۹( مدير ادلدرسة،  2ومصادر البيانات من اإلنسان ىي: 

( طالب ادلدرسة 4درس اللغة العربية، م( ۲التعليم أو ادلنهج، 

( جلنة مركز ٖتسُت اللغة. نتائج البحث تعليم 0الثانوية " الرٛتة "، 

اللغة العربية من ٖتليل الكفاءة األساسية وٖتديد األىداف الربنامج 

وٖتديد مادة التعليم و ٗتطيط أدوات التعليم وىي ادلنهج ادلستخدم 

، كتابة خطة التدريس ال تتفق مع وادلنهج ىداية اهلل ۰۲Kىو ادلنهج 

"، وال يوجد  terampil bahasa Arabادلنهج ادلواد ادلستخدمة " 

الربنامج السنوي والربنامج لنصف السنة يف أول السنة كما نظام 

، وجودة التخطيط ۰۲ادلدرسي، وخطة التدريس ال يتفق مع ادلنهج 

نشطة األساسية دل تكون منظما. تنفيذ تعليم تتكون من ادلقدمة واأل

واالختام، وتنظيم تعليم ىي تنفيذ التعليم ادلستخدم باعتبار على 

ادلنهج وخطة التدريس، وادلواد ادلستخدامية مناسبة بادلنهج، وطريقة 

التعليم ادلستخدم ىي طريقة مباشرة و تعليم سياقي، والوسائل 

ادلستخدمة السبورة واجلهاز وغَتىا، واألنشطة اإلضافية عربية 
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باحية وزلاضرة. وتقوًن التعليم باالختبار الشفهي والتحريري، ص

وكاتب األسئلة االختبار ىو ادلدرس، ومن ّتوانب ادلعريف والوجداين 

 درجة. ۰۱واحلركي، ومعيار النجاح ىي 

 

(، رسالة ادلاجستَت، 8722الباحث الذي قام بو احلاجة نورحلمة ) -6

بية يف قسم تعليم اللغة الذي ػلمل ادلوضوع "إدارة منهج اللغة العر 

 العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسُت". 

هتدف ىذا البحث دلعرفة إدارة منهج اللغة العربية يف قسم تعليم 

اللغة العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسُت، 

مع اإلدارة سوف يتغَت األمور وتصبح أكثر انتطامة وتوجيها. ىذا 

البحث يستعمل نوع البحث النوعي، اليت تستعمل النوعية الوصفية. 

دراسة يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتساري أجريت ىذه ال

اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسن، وادلخربون يف ىذا البحث ىم 

رئيس قسم اللغة العربية، ونائبو، وادلوظفُت واحملاضرين الذين يعلمون 

يف قسم تعليم اللغة العربية. البيانات اليت مت ٚتعها بإستخدام 

لوثائق. مث ٖتليلها من خالل ادلراحل: ٚتع ادلقابلة، ادلالحظة، وا
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البيانات، مقياس البيانات، عرض البيانات، إستنتاج البيانات. وأما 

التحقيق من صحة البيانات تتضمن من: ادلصداقية، النقل، 

اإلعتماد. نتائج ْتث إدارة ادلناىج اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة 

( 2احلكومية يف بنجرماسُت،  العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية

ٗتطيط منهج اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة 

أنتساري اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسُت، أن منهج اللغة العربية 

بدقة من قبل رئيس قسم اللغة العربية ومع  قد مت تصميمو وٗتطيطو

لتنافس يف عادل احملاضرين لتحديد خرجات الطالب الذين يتمكنون ا

التعليم وادلهنة. ولكل مواد الدارسية مت ٖتديدىا من قبل احملاضرين 

( تنفيذ منهج اللغة العربية قسم تعليم 8الذين يعلمون تلك ادلواد، 

اللغة العربية يف جامعة أنتساری اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسن، 

ة يف تدريس أن احملاضرين ينفذون التدريس بالطرق والوسائل ادلطلوب

تلك ادلهارات )اإلستماع، الكالم، القرأة، الكتابة (، ألن تلك 

ادلهارات ذلا مراحل خاصة، وذلك تنفيذىا سلتلف حسب ادلراحل 

( تقوًن منهج اللغة العربية 1وإحتياجات الطالب يف تلقي ادلعرفة، 

قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف 
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اسن، يقوم احملاضرون بإجراء التقوًن وفقأ اإلحتياجات الطالب بنجرم

يف كل مرحلة من ادلراحل كل ادلهارة، ولكن يف الواقع يقوم احملاضرون 

مرتُت يف كل سنة الدراسية وىو اإلختبار النصفي  واإلختبار 

 النهائي.

 

(، رسالة ادلاجستَت، الذي 8727کسيمان ) الباحث الذي قام بو -0

ع " إدارة ادلنهج والتعليم يف ادلدرسة ادلمتازة ) دراسة يف ػلمل ادلوضو 

مكان متعدد وىي يف ثالث مدارس ادلتوسطة احلكومية ٔتدينة  

كوججور". أن أىدف البحث ادلعرفة كيفية إدارة ادلنهج والتعليم 

وكيفية زلاولة ترقية إجراء إدارة ادلنهج والتعليم يف ادلدرسة حىت تكون 

ج اإلستخدام يف ىذا البحث ىو منهج دراسات مدرسة شلتازة. ومنه

احلالة وبادلدخل النوعي، أما األدوات جلمع البيانات ادلقابلة 

وادلالحظة والتوثيق، وتفسَت البيانات وادلنظور الظواىر. أما طريقة 

ٖتليل البيانات عن طريق التحقيق على صحة البيانات باستخدام 

ائج البحث ىي ٗتطيط ادلنهج التثليث وادلناقشة وٖتليل النتائج. نت

، قانون تربية وطنية  PP ۹۱/۹۱۱۲ ۰۲/۹۱۱2 ،UUيعتمد على 
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وعملية التخطيط يتضمن . ۹۲/۹۱۱2، ۹۲/۹۱۱2، ۹۹/۹۱۱2

من ٗتطيط احملتوى وتنظيم عملية التنفيذ يعتمد على خطة التدريس. 

عملية التقوًن ػلتوي على اإلمتحان اليوم، اإلختبار لنصف الفصل 

، اإلختبار النهاء ، اإلختبار الوطٍت. زلاولة ترقية إجراء الدراسي 

إدارة ادلنهج و التعليم ىي بوسيلة برنارلحان وعلا الربنامج الرئيسي 

 . والربنامج االبداع

رسالة ادلاجستَت، (، 8720ازكى صلم الثاقب ) الباحث الذي قام بو -2

أساس إدارة جودة تعليم اللغة العربية على "  الذي ػلمل ادلوضوع

يف مدرسة دارالسالم و مدرسة نوراحكمة  Edward Sallis آراء

وصف إدارة جودة تعليم الثانوية فاطى". أن أىداف ىذا البحث ىو 

اللغة العربية يف مدرسة دار السالم الثانوية اإلسالمية ومدرسة نور 

احلكمة الثانوية اإلسالمية ووصف مالئمة جودة تعليم اللغة العربية 

ء أدوارد ثالث. ومنهج اإلستخدام يف ىذا البحث ىو يف ضوء آرا

ادلنهج الكيفي لوصف تعليم اللغة العربية يف مدرسُت واضحا. عملية 

ٚتع البيانات بادلقابلة وادلالحظة والوثائق. مصادر البيانات يف ىذا 

البحث ىم رئيس ادلدرسة وادلعلم والطالب و كيل رئيس ادلدرسة 
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ستخدام أسلوب ٖتليل البيانات من ميلس البيانات احملصولة ػللل با

 .وىوبرمن. والتحقق من صحة البيانات يكون بطريقة التثليث

البحث األوذل: إدارة جودة تعليم اللغة العربية يف  ىذاوأما النتائج 

مدرسة دار السالم الثانوية اإلسالمية تشمل على: التخطيط، 

َت التعليم الوطنية. التنفيذ، التقوًن يف كل مرحلة ادلوجو على ادلعاي

دلرحلة التنفيذ لدى مدرسة دار السالم الثانوية اإلسالمية غلد شِتء 

الذي يفخر يعٍت مهارات القراءة. الثانية: إدارة جودة تعليم اللغة 

العربية يف مدرسة نور احلكمة الثانوية اإلسالمية تشمل على: 

عايَت التعليم التخطيط، التنفيذ، التقوًن يف كل مرحلة ادلوجو على ادل

الوطنية وبتطبيق يفضل يف مهارة القراءة ومهارة الكتابة. الثالثة: يف 

يف مدرسة دار السالم  Edward sallis نظرية اجلودة ادلطلقة لدى

الثانوية اإلسالمية ويف مدرسة نور احلكمة الثانوية اإلسالمية ما زالت 

نية ادلتزايدة. لكن صعبة يف ادلناسبتها، فإهنما دل تزال يف ادلدارس الدي

يف مدرسة دار  Edward sallis من ناحية نظرية جودة النسبية لدى

السالم الثانوية اإلسالمية ويف مدرسة نور احلكمة الثانوية اإلسالمية 
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وبدء يف ظهور  BNSP. تتفق مع ادلعياير يف التعليم يف إندونيسيا ىي

 .خصائص اجلودة ادلطلوبة من ىتان ادلدرستان

(، رسالة 8720ليلي دوي ٕتاىياين ) الذي قام بوالباحث  -0

"تأثَت إدارة الفصل على دوافع تعليم  الذي ػلمل ادلوضوعادلاجستَت. 

اللغة العربية لدى طالب بادلدرسة الثانوية احلكومية األوذل غرسيك". 

. دلعرفة جودة إدارة الفصل يف تعلم اللغة 2يهداف ىذا البحث إذل: 

حلادى عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية األوذل العربية لطالب الفصل ا

. دلعرفة دوافع تعلم اللغة العربية لطالب الفصل احلادى 8غرسيك 

. دلعرفة تأثَت إدارة 1عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية األوذل غرسيك 

الفصل على دوافع تعلم اللغة اللغة العربية لطالب الفصل احلادى 

ومية األوذل غرسيك. ومنهج اإلستخدام عشر بادلدرسة الثانوية احلك

طالبا. ْتث ٚتع  67يف ىذا البحث ىو الكمي مع عينة من 

البيانات باستخدام أداة يف شكل استبانة، و ادلالحظة. لكن طريقة 

ادلستخدمة يف ىذا البحث تستخدم طريقة االضلدار. ألنك تريد 

حلادى معرفة تأثَت إدارة الفصل لدى دوافع تعلم الطالب الفصل ا

( أن 2عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية األوذل غرسيك. والنتائجها )
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جودة إدارة الفصل يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوذل غرسيك ىي 

( أن دوافع تعلم اللغة العربية لطالب يف 8٪,) 60مقبولة بنسبة 

٪  60ادلدرسة الثانوية احلكومية األوذل غرسيك ىي مقبولة بنسبة 

٪ ويعٍت أن حجم إدارة الفصل 0.2470ىناك تأثَت بنسبة ( و 1،)

لو تأثَت كبَت على دوافع تعلم اللغة العربية لدى الطالب. يوجد تأثَت 

٪. ْتيث اخلالصة أن 02، بنسبة Yإذل ادلتغَت  Xمقبول بُت ادلتغَت 

Ha  ىناك تأثَت إلدارة الفصل على دوافع تعلم اللغة العربية لطالب

عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية األوذل غرسيك يف الفصل احلادي 

 يتم قبول.

 

 

 

 قائمة الدراسات السابقة

 اإلختالفات التشبهات موضوع البحث اسم الباحث رقم
زلمد إمام  2

مرشد 
(8722) 

إدارة عملية تعليم 
اللغة العربية لتنمية 
مهارة القراءة 

البحث يتعلق عن إدارة 
عملية تعليم اللغة 
العربية لتمية مهارة 

يركز ْتثة يف تنمية 
 مهارة القراءة
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بادلدرسة الثانوية 
اإلسالمية 

احلكومية األوذل 
 بسمارنج

القراءة وأىدفو لوصف 
 وظائف اإلدارة.

سيت آمينة  8
(8722) 

إدارة تدريس كتب 
  الًتاث يف ادلعهد

دراسة احلالة يف 
ادلعهد السلفية 

 يلبباصل

إدارة البحث يتعلق عن 
وصف وأىدفو ل تدريس

التخطيط، والتنطيم، 
 والتنفيذ، وادلراقبة

إدارة سيت تبحث 
تدريس كتب 

، أما ىذا الًتاث
البحث عن إدارة 
برنامج تعليم اللغة 

 العربية 
مرآة النساء  1

(8720) 
تعليم اللغة  إدارة

العربية يف ادلدرسة 
ادلتوسطة 

اإلسالمية 
احلكومية األوذل 
ماالنج على ضوء 

 جورج تَتي

 يتعلق عن إدارةالبحث 
على  تعليم اللغة العربية
 ضوء جورج تَتي

النساء تبحث يف 
، ادلتوسطةمرحلة 

أما ىذا البحث 
تبحث يف مرحلة 

 جامعية

دانا وحيو  8
 ياتبراسا

(8720) 

إدارة تعليم اللغة 
العربية يف ادلدرسة 
الثانوية " الرٛتة " 

 ماالنج

 البحث يتعلق عن إدارة
يعٍت  تعليم اللغة العربية

ٗتطيط، تنفيذ، 
 وتقييم.

تبحث عن  دانا
ٗتطيط، تنفيذ، 

تعليم وتقييم يف 
ة، أما اللغة العربي

ىذا البحث 
 تبحث عن  إدارة
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 تعليم اللغة العربية
على ضوء جورج 

 .تَتي
احلاجة  0

نورحلمة 
(8722) 

إدارة منهج اللغة 
العربية يف قسم 
تعليم اللغة العربية 
يف جامعة 

 أنتساري
اإلسالمية 
يف  احلكومية

 بنجرماسُت

 البحث يتعلق عن إدارة
يعٍت  تعليم اللغة العربية

ٗتطيط، تنفيذ، 
 وتقييم.

احلاجة تبحث عن 
ٗتطيط، تنفيذ، 

تعليم وتقييم يف 
ة، أما اللغة العربي

ىذا البحث 
 تبحث عن  إدارة
 تعليم اللغة العربية

على ضوء جورج 
 .تَتي

کسيمان  0
(8727) 

ادلنهج إدارة 
والتعليم يف 
ادلدرسة ادلمتازة ) 
دراسة يف مكان 
متعدد وىي يف 
ثالث مدارس 
ادلتوسطة احلكومية 

 ٔتدينة كوججور

إدارة البحث يركز عن 
ادلنهج والتعليم يف 

 ادلدرسة ادلمتازة

يبحث  کسيمان
إدارة ادلنهج عن 

. أما ىذا والتعليم
البحث تبحث 

تعليم  عن  إدارة
على ضوء جورج 

 .تَتي

ازكى صلم  2
الثاقب 

(8720) 

إدارة جودة تعليم 
اللغة العربية على 

 أساس آراء
Edward Sallis 

البحث يتعلق عن 
 التعليم اللغة العربية.

ازكى يبحث عن 
إدارة جودة تعليم 

أما  اللغة العربية
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يف مدرسة 
دارالسالم و 
مدرسة نوراحكمة 

 الثانوية فاطى

ىذا البحث 
تبحث عن إدارة 
برنامج التعليم 

 اللغة العربية
ليلي دوي  9

ٕتاىياين 
(8720) 

تأثَت إدارة الفصل 
على دوافع تعليم 
اللغة العربية لدى 
طالب بادلدرسة 
الثانوية احلكومية 

 األوذل غرسيك

البحث يتعلق عن 
 التعليم اللغة العربية.

تبحث عن  ليلي
أما إدارة الفصل 

ىذا البحث 
تبحث عن إدارة 
برنامج التعليم 

 اللغة العربية
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 
 م اللغة العربيةيإدارة برنامج تعل -أ

 عند جورج تَتيتعريف اإلدارة  -1

ٕتانس فيما يتعلق  يف اإلندونيسية ال يوجد، من الناحية اللغوية

كانت ىناك العديد من ،  بًتٚتة مصطلح "اإلدارة" حىت اآلن

 0الًتٚتات ألسباب معينة مثل التوجيو واإلدارة والتنظيم.

يف علم " ٔتعٌت ترتب. to manageيف اللغة إدارة تأيت من الكلمة "

أصول الكلمات ىو العلم والفن الذي ينظم عملية استخدام ادلوارد 

وادلوارد األخرى بفعالية وكفاءة لتحقيق ىدف معُت يف البشرية 

 2ادلنظمة.

تتكون من اإلجراءات: ، اإلدارة ىي عملية ظلوذجية وفقا لتَتي  "

واليت يتم إجراؤىا لتحديد ، التخطيط والتنظيم والتنفيذ وادلراقبة

وٖتقيق األىداف احملددة من خالل استخدام ادلوارد البشرية وادلصادر 

                                                                 
7
Harbangan Siagian, Manajemen Suatu Pengantar,( Semarang: Satya Wacana. 1993), 

hlm. 8-9.  
8
 Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia , (Jakarta: CV. Haji 

Masagung,1994), hlm. 3. 
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أن اإلدارة غلب أن ، وذكر ، جورج تَتييف كتاب آخر 0"األخرى.

تشمل األنشطة لتحقيق األىداف، اليت يقوم هبا األفراد الذين 

يساعلون بأفضل جهودىم من خالل إجراءات زلددة مسبًقا. وىذا 

، يشمل معرفة ما غلب عليهم القيام بو، وٖتديد كيفية القيام بذلك

 27جهودىم. وفهم كيفية القيام بذلك وقياس فعالية

أن ماري باركر  Sarinahلت اكما ق،  على النقيض من تَتي

تعرف اإلدارة على أهنا فن يف إكمال (، Mary Parker Follet) فوليت

عمل اآلخرين. ىذا التعريف يعٍت أن ادلدير مكلف بإدارة وتوجيو 

 Ricky)اآلخرين لتحقيق األىداف التنظيمية. يف حُت يعّرف ريكي 

W. Griffin)  اإلدارة بأهنا عملية ٗتطيط وتنظيم وتنسيق ومراقبة

 22.ادلوارد لتحقيق األىداف بفعالية وكفاءة

ؽلكن استنتاج أن اإلدارة ىي فن أو عملية ، وفًقا للفهم أعاله

يف إكمال الوظيفة سواء كانت فردية أو تنظيمية تبدأ فيها ىذه 

 .راقبةذ وادلالعملية على األقل من مراحل التخطيط والتنظيم والتنفي

                                                                 
9
 George.R.Terry, Principles of Management, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-

Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977), hlm. 4. 
10

 George.R.Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J. Smith, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1993), hlm. 9. 
11

 Sarinah, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 1. 
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 عند جورج تَتيوظائف اإلدارة  -2

. ادلهام بويف عملية التنفيذ، لدى اإلدارة مهام خاصة غلب القيام 

اخلاصة اليت يشار إليها عادة بوظائف اإلدارة. فيما يتعلق بوظائف 

 28وىي:، أربع وظائف إدارية G. Robert Terryأوضح ، اإلدارة ىذه

 

 التخطيط (أ 

 تعريف التخطيط (1

التخطيط جزء من إحدى وظائف اإلدارة الرئيسية 

للعديد من الوظائف اإلدارية اليت أنشأىا العديد من 

( G. Robert Terry)خرباء اإلدارة مثل جورج روبرت تَتي 

يذكر أن الوظائف األساسية األربع لإلدارة ىي التخطيط 

  21.وادلراقبة والتنفيذ،والتنظيم 

لمة ٗتطيط ىي خطة يف قاموس إندونيسي كبَت، أصل ك

تعٍت التصميم )اإلطار الذي سيتم العمل عليو(. 

                                                                 
12

 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan , (Yogyakarta: Ar- 

Ruzz Media, 2008), hlm. 22. 

 
13

 Candra Wijaya dan Muhammad Rifai, Dasar Dasar Manajemen, Cet.1, (Medan: 

Perdana Publishing, 2016), hlm. 26. 
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التخطيط ىو عملية التحديد ادلسبق دلا سيتم القيام بو، 

 24.وكيفية القيام بو، وما غلب القيام بو ومن يقوم بو

، فإن التخطيط ىو اختيار احلقائق وربطها، تيريوفًقا لـ

ر باستخدام افًتاضات حول ادلستقبل يف عمل تصو 

وصياغة لألنشطة ادلقًتحة وىو ضروري بالفعل لتحقيق 

 النتائج ادلرجوة.

إن التخطيط ىو اختيار وربط ادلعرفة   Cunninghamقال 

واحلقائق واخليال واالفًتاضات للمستقبل لغرض تصور 

والسلوك ، واألنشطة ادلطلوبة، وصياغة النتائج ادلرجوة

سيتم ضمن احلدود اليت ؽلكن أن تكون وردت اليت 

 .Malayu S.Pوْتسب  20.استخدامها يف التسوية

Hasibuan التخطيط ىو عمل عقلي الختيار األىداف ،

والسياسات واإلجراءات والربامج الالزمة لتحقيق ما ىو 

مرغوب فيو يف ادلستقبل. من خالل ٖتديد ىذه األشياء 

                                                                 
14

 Nanang Fattah,  Landasan Manajemen Pendidikan , Cet. 2, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1999), hlm. 49. 
15

 Made Pidarta, Perencanaan Pendidik an Partisipatori, Cet. 3, (Jakarta: Asdi, 2005), 

hlm. 1. 
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األربعة، ؽلكن للعمال فهم األساليب / التقنيات ووقت 

ن استخدامها كمبادئ توجيهية لتنفيذ العمل اليت ؽلك

 26.العمل التنظيمي

من تعاريف اخلرباء أعاله، ؽلكن استنتاج أن التخطيط 

ىو زلاولة لصياغة األىداف والسياسات واإلجراءات 

والربامج اليت سيتم تنفيذىا لتحقيق ما ىو مطلوب يف 

ادلستقبل من خالل اختيار وربط ادلعرفة واالفًتاضات 

ساطة، التفكَت يف كيف سيبدو اذلدف التارل واحلقائق. بب

 وكيفية احلصول عليو يسمى التخطيط.

 

 صر التخطيطاعن (2

 20كما يلي:ذكر تَتي عنصر إدارة التخطيط  

 األىداف (أ )

                                                                 
16

 Karyoto, Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Defenisi, dan Konsep, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2015), hlm. 52. 
17 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Mandar Maju,1992), hlm. 15-20. 
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من تعاريف خرباء اإلدارة أن اإلدارة مطلوبة 

 لتحقيق األىداف وتنفيذ العمل. األىداف

بالطبع مهمة جًدا يف التخطيط كوظيفة إدارية 

ئيسية. ألنو إذا مت ٖتقيق خطة بدون ٖتديد ر 

األىداف، فلن يتم توجيو العمل ادلنجز بدون 

 أىداف.

يف عادل التعليم، ىناك أنواع من األىداف 

الوطنية، واألىداف الًتبية التعليمية، أي أىداف 

ىداف ادلناىج، واألىداف األادلؤسسية، و 

التعليمية. يتم توضيح األنواع األربعة من 

 22األىداف ادلًتابطة مع بعضها البعض أدناه:

 ف الًتبية الوطنيةاىداأل (1)

ف الًتبية الوطنية كما ىو مذكور اىداأل

 8771لسنة  87يف القانون الدورل رقم 

 8بشأن نظام التعليم الوطٍت الفصل 

                                                                 
18

 Aswan, Strategi Pembelajaran Berbasis Paikem, Cet. 2, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2016), hlm. 22-23. 
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إذل تطوير إمكانات الطالب  1ادلادة 

ليصبحوا أتباًعا وإخالًصا هلل سبحانو 

وفاضلة، ومعرفة، وقادرة، وتعاذل، ونبيلة، 

وخالقة، ومستقلة. وأن يكون مواطنًا 

 دؽلقراطيًا ومسؤواًل.

 األىداف ادلؤسسية (2)

األىداف ادلؤسسية ىي أىداف 

ادلؤسسات التعليمية مثل أىداف 

ادلدرسة العالية، أىداف ادلدرسة 

ٗتتلف  .، وأىداف اإلبتدائيةادلتواسطة

صياغة ىذه األىداف عن بعضها 

ا تشَت إذل أىداف الًتبية البعض، لكنه

 الوطنية.

 ىداف ادلناىجاأل (3)

ىداف ادلناىج ىي أىداف ادلواد اليت األ

تدرس يف ادلدارس، مثل أىداف دورات 
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الًتبية الدينية اإلسالمية، وحديث القرآن 

 ،يدة أخالق، والفقيوعقالكرًن، و 

والتاريخ الثقايف اإلسالمي. ٗتتلف 

تعليم، أىداف ىذه ادلواد وفًقا دلستوى ال

وتشَت إذل األىداف ادلؤسسية احملددة. 

اآلن أصبحت صياغة أىداف ادلناىج 

 .صياغة معايَت الكفاءة

 األىداف التعليمية (4)

األىداف التعليمية ىي ترٚتة أىداف 

ادلناىج الدراسية اليت تعكس نتائج 

اليت غلب على الطالب ٖتقيقها  تعليمال

بعد إكمال موضوع لكل مادة. تتحول 

يف ادلنهج احلارل  تعليمصياغة أىداف ال

 إذل صياغة الكفاءات األساسية.
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 ادلزانية (ب )

يف وضع اخلطة غلب أن يتم تضمينها ٔتيزانية  

كافية وتعديلها حسب القدرة. بدون ميزانية  

 كافية، ال ؽلكن التخطيط. نرى الكثَت من

التخطيط سواء مت القيام بو من قبل القطاع 

اخلاص أو احلكومة ال ؽلكن استكمالو بسبب 

نقص ادليزانية أو اخلسارة. ادليزانية ىي خطة 

حيوية يف الشركة. تتشكل ادليزانيات من خالل 

التخطيط الذي غلمع بشكل منطقي بيانات 

 حول األشياء ادلتوقعة خالل فًتة معينة.

( شاملة تغطي أنشطة األجزاء 2طبيعة ادليزانية )

( تنطبق دائًما لفًتة 8)، الكبَتة داخل الشركة

( تغطي األنشطة اليت سيتم تنفيذىا و 1)، معينة

 .( تزيد من الدقة والفائدة بناًء على اخلربة4)
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 ادلعيار (ج )

ادلعيار ىو مقياس جيد لكمية نتائج العمل. 

اجلوانب اليت غلب توحيدىا ليست فقط نتائج 

، ولكنها تشمل أدوات اإلدارة. أي العمل

الرجال وادلال وادلواد واألساليب واآلالت 

واألسواق. ػلتاج البشر إذل التوحيد، ألن البشر 

كعمال ىم العوامل اليت ٖتدد صلاح أو فشل 

ادلثال، الشخص الذي سيقوم بتنفيذ  ويفوظيفة. 

اإلدارة ادلالية القياسية ىو تعليم احملاسبة. وبادلثل، 

األشخاص الذين سيعتنون ويوجهون فإن 

الطالب يف ادلدرسة القياسية ىم أولئك الذين 

 يتخرجون من التعليم.

 

 الربنامج (د )

يف كل ٗتطيط غلب أن يكون ىناك برنامج أو 

ٖتديد مراحل العمل اليت يتعُت القيام هبا. ػلدد 
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أو  ،الربنامج األجزاء اليت غلب القيام هبا أوالً 

ب العمل ْتيث يصبح بعبارة أخرى ٖتديد ترتي

دلياًل للمنفذين. ىذا ىو السبب يف أن 

التخطيط يشار إليو باسم ادلبادئ التوجيهية 

للعمل. سيتمكن برنامج خاطئ من التدخل يف 

 التنفيذ للعمل.

يوجد يف الربنامج خطط طويلة أو قصَتة األجل 

وخطط توجيهية وخطط تشغيلية وأىداف 

تخدام يتم اس، وإجراءات سياسية. ومع ذلك

مصطلح الربنامج بشكل سلتلف يف األدبيات 

 ة.حول التخطيط اإلداري

 

 السياسة (ه )

السياسة ىي تعليمات شاملة شفهيا وخطيا على 

حد سواء لتحديد حدود وإتاىات اإلجراءات 
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ىي أىم السياسة  20.اإلدارية اليت يتعُت اٗتاذىا

نوع من اخلطط. ٘تنح السياسة رلااًل مفتوًحا 

أو ٖتد من األنشطة للعمل. وحدوًدا شاملة 

ىي قاعدة غلب أن ُتطاع السياسة ، ٔتعٌت آخر

 حىت تتمكن ٚتيع الربامج من ٖتقيق أىدافها.

 

 اإلجراء (و )

، اإلجراء، ىو سلسلة من ادلهام ذات تَتيقال 

الصلة، وذلك لتحقيق التسلسل الزمٍت وتسلسل 

اإلجراء عبارة عن  87.العمل الذي غلب القيام بو

خطة ٖتدد الًتتيب الزمٍت الدقيق دلهام زلددة 

يلزم إجراؤىا لوظيفة معينة. توفر اإلجراءات 

ٖتديد مهام زلددة وٖتديد األشخاص الذين 

سينفذوهنا. كما يتضمن أحكاما بشأن مقدار 

                                                                 
19

 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 18. 
20

 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen,… hlm. 20. 
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الوقت ادلتاح واألموال واجلهود ادلبذولة لتحقيق 

 .ذلك

 

 الطريقة (ز )

الطريقة كنتيجة لتحديد طريقة ؽلكن صياغة 

تنفيذ العمل من ادلهمة. من خالل مراعاة 

األىداف وادلرافق القائمة ومقدار الوقت وادلال 

واجلهد ادلستخدم. أساس كل إجراء ىو طريقة 

عبارة عن خطة يتم تفكيكها لتنفيذ مهمة 

زلددة. يف اخلطة، تعد الطريقة مهمة جًدا ألنو 

عتبار طريقة العمل، إذا دل يأخذ العمل يف اال

 فسوف تنفق ادلال والطاقة والوقت دون جدوى.
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 التنظيم   (ب 

 تعريف التنظيم (1

يأيت مصطلح التنظيم من عبارة النشوة الذي ىو كيان 

بأجزاء متكاملة بطريقة تتأثر عالقتهم ببعضهم البعض 

بالكل عالقتهم. التنظيم ىو فعل البحث عن عالقات 

حىت يتمكنوا من العمل مًعا سلوكية فعالة بُت الناس، 

بكفاءة وبالتارل احلصول على الرضا الشخصي من 

حيث تنفيذ مهام معينة يف ظروف بيئية معينة لتحقيق 

 82أىداف أو أىداف معينة.

، التنظيم ىو نشاط Leslie W. Rue و   جورج تيريوفًقا 

يقوم بو ادلديرون خللق التعاون بُت العمال ْتيث ؽلكن 

بفعالية وكفاءة من أجل ٖتقيق األىداف القيام بالعمل 

اليت ستحققها ادلنظمة يف ادلستقبل. يف ىذه 

االستنتاجات احتوت على ثالثة معاين. ادلعٌت األول، أن 

أنشطة ٕتميع العمل ىي واجبات ومسؤوليات ادلديرين. 
                                                                 

21
 George R. Terry, Asas-asas Menajemen, terj. Winardi, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 

hlm. 233. 
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ادلعٌت الثاين، أن عمل ادلنظمة غلب أن يتم بالتعاون. 

نظمة ال يقتصر بالتأكيد التعاون الذي غلب تطبيقو يف م

على العمال الذين يقومون بأنشطة اإلنتاج ادلباشر. غلب 

أن يتم التعاون من قبل ٚتيع العمال ادلسجلُت كأعضاء 

يف ادلنظمة. وبالتارل، ؽلكن أن يشمل التعاون ادلبٍت يف 

ادلنظمات التعاون بُت العمال، والتعاون بُت القادة / 

، دة وادلرؤوسُت. ادلعٌت الثالثادلديرين، والتعاون بُت القا

وىو أن عمل ادلنظمة ػلتاج إذل إصلازه واستكمالو بفعالية 

وكفاءة حىت تتمكن ادلنظمة من ٕتنب النفايات ادلختلفة 

 88مثل إضاعة الوقت أو التكلفة أو ادلوارد.

التنظيم ىو نشاط أساسي لإلدارة يتم إجراؤه إلدارة ٚتيع 

لعنصر البشري، ْتيث ؽلكن ادلوارد الالزمة ٔتا يف ذلك ا

 81إكمال العمل بنجاح.

 

 
                                                                 
22

 Karyoto, Dasar- Dasar Manajemen Teori, Defenisi, dan Konsep, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2016), hlm. 67 
23

 Terry, Asas-asas Menajemen, ..., hlm. 73. 
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 مبادئ التنظيم (2

 84كما التارل:  ذكر تَتي عن مبادئ التنظيم،

 اذلدف. (أ )

 تقسيم العمل. (ب )

 تعيُت ادلوظفُت. (ج )

 السلطة وادلسؤولية. (د )

  تفويض السلطة. (ه )

 

 التنفذ (ج 

إدارة التنفيذ ىي إحدى وظائف اإلدارة. يف عملية إدارة 

الربنامج، بالطبع ىناك عناصر من األنشطة ادلًتابطة واليت 

تؤثر على بعضها البعض. عناصر ىذا النشاط ىي وظائف 

األنشطة. ال  ومراقبةاإلدارة، وىي: ٗتطيط وتنظيم وتنفيذ 

 ؽلكن فصل الوظائف األربع على اإلطالق وال ؽلكن أن

تقف وحدىا، على الرغم من أن التنفيذ ال يتم من قبل 

                                                                 
24

 Yayat M. Herujito, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta :Grafindo Persada, 2001), hlm. 

38-46. 
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نفس وحدة العمل. ألن إدارة الربنامج ادلثالية ىي إدارة 

 80.الربنامج حيث توجد أربع وظائف

التنفيذ ىو جهد لتحريك أعضاء اجملموعة بالطريقة اليت 

يريدوهنا وزلاولة ٖتقيق أىداف الشركة ادلعنية وأىداف أعضاء 

التنفيذ  86عضاء يريدون ٖتقيق ىذه األىداف.الشركة ألن األ

ىو استمرار للتخطيط والتنظيم. يتعلق ىذا التنفيذ بالناس يف 

حيث سيلزم القائد مرؤوسيو بتنفيذ أو زلاولة جادة ، القيادة

بشأن األىداف اليت سيتم ٖتقيقها وفًقا دلا مت التخطيط لو يف 

 80البداية.

التنفيذ كدافع جلميع أعضاء اجملموعة  جورج تَتييعّرف 

لتحقيق األىداف وفًقا دلا مت ٗتطيطو وتنظيمو من قبل 

فإن ٖتقيق برنامج ليس فقط من خالل ، لذلك القائد.

بل يتطلب أيًضا التنفيذ اجليد ، التخطيط والتنظيم اجليد

 ادلراقبةألن عملية التخطيط و  من القيادة. ادلراقبةباإلضافة إذل 

                                                                 
25

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

2009), hlm. 78-79. 
26

 Terry, Prinsip-prinsip Manajemen,ter. J. Smith D.F.M,….hlm. 313. 
27

 Maswan Ahmadi, dkk, “Penggerakan Program Bahasa Arab di Pondok Pesantren 

Modern” dalam Jurnal Arabi: Journal Of Arabic Studies, Vol. 3, No. 1, Juni Tahun 2018, hlm. 72.  
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امج ما ىي إال أساس قوي لتحقيق احلركة أو التنفيذ يف الربن

 82.ادلوجو ضلو اذلدف

 

 ادلراقبة (د 

 تعريف ادلراقبة (1

وىو تقييم أداء العمل ، ادلراقبة ىو ٖتديد ما مت القيام بو

وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية ْتيث تكون نتائج العمل 

، جورج تيريوفًقا  80متوافقة مع اخلطط اليت مت إعدادىا.

صياغة ادلراقبة كعملية لتحديد ما غلب ٖتقيقو، أي تتم 

ادلعايَت، وما يتم القيام بو ىو التنفيذ وتقييم التنفيذ 

وإجراء التحسينات إذا لزم األمر، ْتيث يكون التنفيذ 

 17وفًقا للخطط مع ادلعايَت.

 

 

                                                                 
28

 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen,… 1992, hlm. 82. 
29

  Terry, Asas-asas Menajemen, ..., hlm. 35. 
30

 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen,… hlm. 110. 
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 خطوات ادلراقبة (2

من عملية تتكون من ثالثة أنواع من  ادلراقبةيتكون 

 12وىي:، ةاخلطوات الشامل

 قياس نتائج العمل. (أ )

مقارنة نتائج العمل مع ادلعايَت وضمان  (ب )

 االختالفات )إذا كانت ىناك اختالفات(.

تصحيح االضلرافات غَت ادلرغوب فيها من خالل  (ج )

 اإلجراءات التصحيحية.

 

 18وىي:، على النحو التارل ادلراقبةوذكر تَتي عملية 

 ٖتديد معيار أو أساس التحكم (أ )

 قياس التنفيذ (ب )

 مقارنة األداء بادلعيار وتأكيد االختالف  (ج )

 االضلرافات الصحيحة بوسائل العمل ادلناسبة (د )

 
                                                                 

31
 Terry, Asas-asas Menajemen, ..., hlm. 397. 

32
 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen,… hlm. 116. 
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 تعليم اللغة العربية  -ب

 تعريف تعليم اللغة العربية -1

اليعٍت رلرد توصيل معلومات أو معارف من معلم إذل  التعليم

 -يف مقام األول-إنو عملية أكرب من ذلك، إذ ٘تتدف، تعليمم

التالميذ من استعدادات وقدرات، ومساعدهتم الكشف عما لدى 

  11على استغالذلا يف اقضى طاقاهتا حىت يعلموا أنفسهم بأنفسهم.

 –يعلم  -عندما قاموس ادلنجد، كلمة " تعليم " يشتق من علم 

عند األستاذ  14تعليما، ويقال علمو الصنعة وغَتىا ٔتعنی جعلو يعلم.

ىو أنو عملية  األستاذ الدكتور رشدی أٛتد طعيمة، مصطلح التعليم

بواسطتها ادلعرفة وادلهارات  تعليمإعادة بناء اخلربة اليت يكتسب ادل

 10واالٕتاىات والقيم.

 16ويستلزم ذلك من منهج اللغة العربية ما يلي:

                                                                 
33

 .47(، 2000)القاىرة: دار الفكرة، مناىج تدريس اللغة العربية، رشدي أٛتد طعيمة،  
34

اللغة العربية ) بالتطبيق على مدرسة ٚتاعة االخوان لويس معلوف، و ثريا فاطن ىجرية، "تطوير التعليمي على أساس ادلدخل العلمي لتعليم  
 .8720االبتدائية اإلسالمية صوار جاوى الوسطن ("، 

، )إيسيسكو : منشورات ادلنظمة السالمية للًتبية والعلوم واثقافة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو واساليو، رشدي أٛتد طعيمة  10
 .40(، ص: 2020

36
 .47،..... مناىج تدريس اللغة العربيةة، رشدي أٛتد طعيم 
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تنمية إمكانات التعليم الذايت عند التالميذ، الًتكيز على  (1

مهارات ٖتصيل ادلعرفة، وٖتويل موطن االىتمام من زيادة كم 

 رفة إذل أسلوب ٖتصيلها.ادلع

النظر على شخصية التلميذ ككل تتكامل فيو اجلوانب  (2

ادلعرفية والوجدانية وادلهارية، إن اللغة أداة تعذيب وتربية 

وتكوين قيم وإتاىات وميول ٔتثل ما ىي أداة توصيل 

للمعلومات وادلعارف، شلا يساعد على تغيَت الفعال يف 

االستخدام األمثل للغة شخصيات التالميذ، و٘تكينهم من 

 يف سلتلف اجملاالت.

 
 جوانب عملية التعليم  -2

يستند عرض ىذه األساليب إذل تصور لعملية التدريس يتضمن 

جوانب ثالثة : التجطيط، التنفيض، والتقوًن. وتبدأ عملية التخطيط 

عندما غللس ادلعلم يف سبحو مع نفسو يفكر ويتدبر فيما سيدرسو، 

والتخطيط السليم يتطلب من ادلعلم أن يكون  10وكيف يدرسو.

                                                                 
  ۲۱م (،  ۰۲۲۰القاىرة ، الدار ادلصرية اللبنانية ، ) ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شجاعة 10
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متمكنا شلا سيقولو ما ٓتصائص تالميذه وحاجتهم وقدرهتم، زلددا 

أىداف درسو، قادرا على صياغتهم صياغة واضحة دقيق، زلالل 

زلتوى ادلادة اليت سيدرسها، وزلددا أفضل تتابع لتقدؽلها. من ىذا  

ا يف مرحلة التنفيذ. كلو ؼلرج بصورة ذىنية وخطة للدرس يسًتشد ٔت

وتقم عملسة عندما يلتقي ادلعلم بتالمذه، لتبدأ مرحلة التفاعل، 

ولينجز ما يبق أن خطط. ويتوفت التنفيذ اجليد على إتقان مهارات 

التدريس، مثل إثارة دافعية التالمذ، وغدارة الفصل، و وتكوين 

عالقات إنسانية مع التالمذ، وعرض الدرس، ومهارات األسئلة 

  12شفوية، وتعزيز استجاباهتم.ال

أما التقوًن فهو اجلنب الثالث من جوانب عملية التعليم، وىو 

مستمر، يبدأ مع التدريس، ويسَتد معو خطوة خطوة، ويأيت أيظا 

بعد أن تتم عملية التعليم، دلعرفة مامت ٖتقيقو من األىداف التعليمية 

 اليت يبق ٖتديدىا.

 
 
 

                                                                 
 ۲۱، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق.....حسن شجاعة 12
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 ناطقُت م اللغة العربية لغَت اليتعل -3

ىناك خلط بُت اصطالحُت علا تعليم اللغة األجانب وتعليمها 

للناطقُت بالغات أخرى أو كما تعارفنا عليو بتعليم اللغة لغَت 

والفرق بُت ىذين االصطالحُت جلي وواضح وىو  10الناطقُت هبا.

أن اصطالح ) غَت الناطقُت بالعربية( السعة ْتيث يشمل كل من 

ىذه اللغة شلن ال يتحدثون ما كلغة أوذل. أنو من الدقة حيث  تعليمي

يضع خطا فاصال بُت حاالت متشاهبة و موافق يصعب التفرقة 

بينها. أن احلديث بالعربية ىنا ىو الفضيل دون النظر إذل انتماءات 

الدراسُت الثقافية أو إصلاىاهتم ضلو اللغة أو حاجتهم ذلا أو دوافعهم 

لك من متغَتات. أن بُت الذين يعلمون العربية  ها أو غَت ذتعليمل

 47كلغة ثانية أقوام عرب ينتشر يف مناتق سلتلفة من البلدان عربية.

 
 األىداف العامة لتعليم اللغة العربية  -4

اكتسب الدارس رلموعة من ادلهارات اللغوية عند مستوى ؽلكن  ( أ

 :من
                                                                 

 ۰۲۰۲)القاىرة ، دار ادلعرفة ،  بية والًتبية الدينية يف ضوء االٕتاىات الًتبوية احلديثةطرق التدريس اللغة العر زلمد رشدي خاطر و آخرون ،  10 
 20، م ( 

 804طرق التدريس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء االٕتاىات الًتبوية احلديثة،... زلمد رشدي خاطر و آخرون ،  47
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فهم اللغة العربية الفصحي ادلتكلمة، أي االستماع  (1)

 العمة. مواقف احلياة االعي يف

 التحدث باللغة العربية كوسيلة اتصال مباشرة.  (2)

 قراءة اللغة العربية بيسر وإدراك ادلعٌت والتفاعل معو. (3)

استخدام اللغة العربية يف الكتابة، سواء أكان ذلك  (4)

 وظفيا أم تعبَتا عن النفس. 

توزيد الدارس ٔتعلومات ومعارف كافية وبشكل متدرج  ( ب

العربية من حيث جغرافيتها وتارخها ونظمها عن البالد 

االجتماعية وأدهبا وفنوىا وثقافتها، من حيث العادات والتقاليد 

 .واألعياد واالحتفاالت مع االتفات إذل الثقافة الدينية اإلسالمية

 

 يةتعليموسيلة ال -5

ومواد  وأجهزة أدوات من ادلدرس إليو يلجأ ما ىي يةتعليمال الوسيلة

 ألن تعليمية وىي وتعزيزىا. وٖتسينها والتعليم /تعليمال عملية لتسهيل

 تعليمي التلميذ ألن يةتعليم وىي عملو، يستخدمها يف ادلعلم
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42 بواسطتها.
كأداة للمعلمُت لتسهيل الطالب يف   الوسيلة العلمية 

م ييف تعل م.يم، واذلدف ىو تسهيل فهم الطالب لعملية التعليالتعل

، حىت يتمكن الطالب التعليماللغة العربية، ىناك حاجة إذل وسائل 

 م اللغة العربية بسهولة.يمن فهم ادلواد يف تعل

ناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل التعليمية، وأهنا ال تقتصر على ت

الصور واألفالم، وإظلا تضم رلموعة كبَتة من الوسائل واألدوات 

ى استخدام الكلمات والرموز اللفظية والطرق اليت التعتمد أساسا عل

وؽلكن أن نقسم ىذه الوسائل لتسهيل عرضها ودراستها إذل ثالثة 

قد قسم عمر  48أنواع، ىي وسائل بصرية ووسائل مسعية وبصرية.

  41الوسائل إذل قسمُت وىي الوسائل البصرية والوسائل السمعية.

وكذلك قد قسم أسراري أنواع الوسائل التعليمية إذل ثالثة أقسام 

السمعية  وسائلالالبصرية،  وسائلالالسمعية،  وسائلالوىي: 

 44.والبصرية

                                                                 
 .841 .ص ،)م 2020 النفائس، دار :لبنان ( ،تدريسها وطرائق العربية خصائص ،معروف زلمور نايف 42
 .10۱، ص. ( ۰۲۲۰، )القاىرة: دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية وادلنهجأٛتد خَت زلمد کاظم وجابر عبد احلميد جابر،  48
(، ص. 2020العريب لدول اخلليج، ، )الرياض: مكتب الًتبية وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعمر الصديق عبد اهلل،   41

208. 
 .6(، ص. 2000، )ماالنج: أكيب ماالنج، الوسائل ادلعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،  44
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البصرية: تضم رلموعة من األدوات والطرق اليت تستفيد من  وسائلال

تشمل ىذه اجملموعة الصور الفوتوغرافية  .حاسة البصر وتعتمد عليها

وير الفوتوغرايف والرسوم ادلتحركة الصامتة وصور األفالم وأنواع والتص

 سلتلفة من الشرائح والرسوم التوضيحية.

السمعية: وتشمل رلموعة من ادلواد واألدوات اليت تساعد  وسائلال

، واليت تعتمد بشكل أساسي على حاسة تعليمعلى زيادة فاعلية ال

درسية، والتسجيالت السمع، وتشمل الراديو، وبرامج اإلذاعة ادل

 الصوتية.

وتشمل رلموعة من ادلواد اليت تعتمد  :السمعية والبصرية وسائلال

بالدرجة األوذل على حاسيت البصر والسمع، وتشمل الصور ادلتحركة 

النإتة وتشمل األفالم والتلفزيون.  تشتمل ىذه الوسيلة أيًضا على 

صويت متوافق  أفالم وشرائح وصور ثابتة عند استخدامها مع تسجيل

 على قرص مضغوط أو جهاز تسجيل.
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 م اللغة العربيةيادلدخل التعل -6

 ادلدخل اإلنساين (أ 

وىو مدخل يعطي اىتماًما ، ادلدخل اإلنساين كما يوحي االسم

ُت من البشر، ال يعتربه كائنًا يسجل رلموعة من تعليمللم

اللغة وفًقا ذلذا ادلدخل إذل تعزيز العالقة  تعليمادلعارف. يهدف 

بُت البشر ورلموعة متنوعة من الثقافات واخلربات. لذا فإن 

ُت تعليماخلطوة األوذل لتحقيق ىذا اذلدف ىي توفَت الفرصة للم

من ثقافات سلتلفة وذلك للحوار حول أنفسهم، للتعبَت عن 

احتياجات  أشياء سلتلفة عن أنفسهم. ؽلكن أن تليب ىذه العملية

ُت لتحقيق الذات. غلادل أتباع ىذا ادلدخل بأن تلبية تعليمادل

ىذه االحتياجات ىو أمر مهم يتعلق ٔتتطلبات تفكَتىم. ؽلكن 

 :40شرح ىذا ادلدخل كخطوات تشغيلية على النحو التارل

تقدًن تفسَتات وتدريبات للطالب دلمارسة  (1)

 .استخدام اللغة يف مواقف سلتلفة

                                                                 
45

 Kamil Ramma Oensyar dan Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2015), 17-18. 
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الطالب لالستجابة يف ادلواقف لعب األدوار مع  (2)

مثل عندما تكون سعيًدا وغاضبًا ومتفائاًل وغَت ، ادلختلفة

 .ذلك

 .يعطي ادلعلم أمثلة للطالب تسمح باتباعهم (3)

ال ػلتوي ىذا ادلدخل على أكثر من رلموعة من الرسائل 

على إيالء ادلزيد من االىتمام  تعليماليت تشجع عملية ال

 للطالب وادلعاملة كبشر.

 

 دلدخل التقاينا (ب 

ادلدخل الفٍت ىو مدخل قائم على استخدام وسائل اإلعالم 

التعليمية والتقنيات التعليمية. غلادل ىذا ادلدخل يف أن وسائل 

 تعليممفيدة للغاية يف نقل خربات ال تعليماإلعالم وتقنيات ال

إذل ٕتارب ملموسة. صلاح وسائل  تعليموؽلكن أن تغَت خربات ال

ات وعمليات التدريس يف ظهور توجهات جديدة اإلعالم والتقني

يف رلال تدريس اللغات األجنبية. يهدف ىذا ادلدخل إذل توفَت 

طريقة لشرح معٌت الكلمات والطربق وادلفاىيم الثقافية اجلديدة 
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باستخدام الصور واخلرائط واللوحات وتقدًن أمثلة حقيقية 

فهم  والبطاقات وما إذل ذلك ؽلكن أن تساعد الطالب على 

كلمات اللغة أجنيب. مث ؽلتد استخدام الوسائط يف ىذا ادلدخل 

ليشمل وسائط تعليمية سلتلفة مثل استخدام أشرطة الكاسيت 

ومقاطع الفيديو والراديو والشرائح باإلضافة إذل أجهزة الكمبيوتر 

 46وسلتلف الوسائط ادلتعددة التعليمية األخرى.

 

 ادلدخل التحليلي وغَتو التحليلي (ج 

ادلدخل  التحليلي أيًضا بادلدخل  الرمسي. يعتمد ىذا  يُعرف

ادلدخل  على رلموعة من التعبَتات واالفًتاضات اللغوية 

واللغويات االجتماعية. يف حُت أن ادلدخل  غَت التحليلي أو 

ادلدخل  غَت التحليلي يقوم على مفهوم اللغويات النفسية 

 ومفهوم التعليم وليس على مفهوم اللغة.

 التحليلي وغَت التحليلي ىي كما يلي: ادلدخل فات بُت االختال

                                                                 
46

 Kamil Ramma Oensyar dan Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran 

Bahasa Arab,…. 18. 
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  :40التحليلي باخلصائص التالية ادلدخل يتميز  (1

 بناء على اللغة. (أ )

استناًدا إذل دراسات العلوم االجتماعية للغة وادلعاين  (ب )

 وحركة الكالم وٖتليل اخلطاب وادلفاىيم والوظائف

وادلنهج اللغوي ، يطالب باحلاجة إذل ٖتليل اللغة (ج )

وادلناىج الدراسية النظرية وكذلك برامج ، احلديث

 األغراض اخلاصة

 بينما يتميز ادلدخل غَت التحليلي باخلصائص التالية: (2

بناء على مفاىيم ومنهجيات اللغويات النفسية  (أ )

 وليس على ادلفاىيم اللغوية.

يسمى ىذا ادلدخل  أيًضا ادلدخل  الطبيعي العادلي  (ب )

 وادلتكامل.

مواقف احلياة الطبيعية. وركزت  يتم تدريس اللغة يف (ج )

على ادلوضوعات ادلتعلقة باحلياة الطالبية وجوانب 

 احلياة البشرية بشكل عام.

                                                                 
47

 Kamil Ramma Oensyar dan Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran 

Bahasa Arab, …..18-19. 
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 ارلاالتصادلدخل  (د 

ادلدخل االتصارل الذي لو يف األساس نظرة على تعليم 

اللغة التواصلية، ٔتعٌت أن التدريس يعتمد على النظرية االتصالية 

دلدخل الغرض من تدريس تعليم اللغة أو وظيفة اللغة وفًقا ذلذا ا

ألربع مهارات لغوية )االستماع والكالم والقراءة والكتابة( اليت 

 42تعًتف الًتابط بُت اللغة و االتصاالت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
48

 Kamil Ramma Oensyar dan Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran 

Bahasa Arab, …. hlm. 19.  
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 اإلطار الفكر -ج

 
 

 
 
 
 
 
 

إدارة برنامج التعلم اللغة العربية يف جامعة 
 السنة اإلسالمية

 تخطيط التعلم
ٖتديد الربنامج -  

ٖتضَت ادلواد -  

ٖتديد مناىج  -
 وأساليب التدريس

 تنظيم التعلم
تقسيم ادلهام -  

اجلدولة -  

إعداد جداول  -
 التقييم

إعداد جداول  -
 نشاط الطالب

 تنفيظ التعلم
اجتماعات  -

 دورية

تدريب زلاضر -  

زيارة صفية -  

بناء األخوة -  

 رقابة التعلم
وضع معايَت  -

 التقييم

إجراء تقييم  -
 لنتائج التعلم

إجراء  -
التحسينات 

 وادلتابعة

 والبحثاإلصلازات األكادؽلية على شكل درجات الفصل 
 العلمي واالمتحانات النهائية

إصلازات غَت أكادؽلية ، يف شكل جودة ، إؽلان وتقوى ، 
فنو صدق ، مهذبة ،   
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث  -أ

 Bogdanحيث ػلدد بوجدان وتايلور )، ىذا البحث دراسة كيفية وصفية

& Taylor الكيفي اليت تنتج بيانات وصفية يف شكل  ( إجراءات البحث

تسمى ىذا البحث  40كلمات مكتوبة وشفوية من الناس والسلوك ادلرصود.

بالكيفي ألن البيانات اليت مت احلصول عليها فيما يتعلق بعملية إدارة برنامج 

اللغة العربية يف جامعة السنة النبوية اإلسالمية تاصلونج موراوا ميدان  تعليم

 .خالل األشخاص الذين ٘تت مالحظتهم معنويًا من

وىو البحث ، إن ادلنهج ادلستخدمت يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي

الذي يهدف إذل وصف ظاىرة ٖتدث اآلن. يركز البحث الوصفي على 

يسمى ىذا البحث  07.ادلشكلة الفعلية كما كانت يف وقت إجراء البحث

بطريقة منهجية  بادلنهج الوصفي ألنو يهدف إذل تقدًن وصف أو صورة

وواقعية ودقيقة من خالل احلقائق اليت يتم التحقيق فيها حول إدارة برنامج 
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اللغة العربية يف يف جامعة السنة النبوية اإلسالمية تاصلونج موراوا  تعليم

 ميدان.

 دور الباحثة -ب

الباحثة يف البحث النوعي ىي األدوات األساسية. استفادا لتحديد 

صادر البيانات، وجلمع البيانات، تقييم جودة أىداف البحث، اختيار م

البيانات، وٖتليل البيانات، مث تلخيص من كلها. يف البحث النوعي، أدوات 

، لكن يطور أدواتو بعد أىداف ( البحث األساسية ىي الباحثة ) أو الباحث

أن دور الباحثة يف البحث النوعي كادلخطط، وادلنقذ يف  02البحث واضحا.

ٚتع البيانات، ٖتليلها، حيت تعريض البيانات. لذلك نقول أن الباحثة يف ىذا 

 08البحث ىي كأدوات البحث.

 
 وزمني الميدني البحث حدود -ج

البحث ىو ادلكان الذي يتم فيو إجراء ىذا البحث للحصول  ميدان

لق ٔتشكلة البحث. ادلوقع أو البحث الذي على معلومات أو بيانات تتع

 وقعت السنة اإلسالميةجامعة جامعة السنة اإلسالمية. كان   ةاختاره الباحث
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، قرية بانغون ساري، تنجونج مةراوا .۰۲Kmشارع ميدان زقاق دارم، يف 

 .ديلي سَتدانغ، مقاطعة سومطرة الشمالية

اللغة العربية فيها أخذت الباحثة ىذا اجلامعة ألن برنامج تعليم  

منفرق ّتامعة األخرى. أن برنامج تعليم اللغة العربية ذلذه اجلامعة فريدة من 

نوعها وذلا امتيازات خاصة هبا مقارنة باجلامعات األخرى. ُيطلب من 

الطالب يف ىذه اجلامعة العيش يف سكن أثناء دراستهم لتحسُت بيئة اللغة 

  العربية النشطة.

 :ىوالبحث  ىذايف  أما موضوعات البحث

  السنة اإلسالميةمدير اجلامعة  -1

 اللغة العربية  معلمون -2

 السنة اإلسالميةهج جامعة مننائب رئيس قسم  -3

 47بإٚتارل ، الطالب من الفصل الرابع إذل الفصل السابع -4

 طالبًا
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م.  8787نوفمبَت سنة  إذليونيو يف شهر ىذا البحث  وميق

 .الزمٍت التالية اليت أجريتاألنشطة البحثية توزيع اجلدول 

 8720-8720السنة  النشاط رقم

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو

مالحظات  2
 أولية

       

تحديد  8
 الموضوع

       

صنع خطة  1
 البحث

       

جمع  8
 البيانات

       

تحليل  0
 البيانات

       

إعداد  0
 التقارير
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 مصادر البيانات -د

 مصادر البيانات األساسية -1

مصادر البيانات األساسية ىي البيانات اليت نشأت من ادلصدر 

األصلي أو األول. ىذه البيانات غَت متاحة يف شكل مًتجم أو يف 

شكل ملفات. غلب البحث عن ىذه البيانات من خالل ادلصادر 

جعلناه موضوع أي الشخص الذي ، أو من الناحية الفنية ادلستجيب

البحث أو الشخص الذي استخدمناه كوسيلة للحصول على 

لذا فإن مصادر البيانات األساسية يف ىذا  01ادلعلومات أو البيانات.

رئيس برنامج ، البحث ىي كلمات وأفعال مدير اجلامعة السنة

وادلدرسُت اللغة العربية والطالب. يعتمد اختيار ، الدراسة العربية

ىذا على افًتاض أهنم يشاركون بشكل مباشر يف مصادر البيانات 

برنامج اللغة العربية يف جامعة السنة النبوية  تعليمأنشطة إدارة 

 اإلسالمية تاصلونج موراوا ميدان.
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 مصادر بيانات ثانوية -2

مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات اليت مت احلصول عليها 

أما مصادر البيانات  04سية.أو ٚتعها من غَت مصدر البيانات الرئي

الثانوية يف ىذا البحث فهي مواد مكتوبة مثل الكتب واألرشيفات 

وادلقاالت واجملالت العلمية اليت تناقش القضايا ادلتعلقة بعنوان ىذا 

 البحث.

 
 أسلوب جمع البيانات  -ه

ب ٚتع البيانات الكيفية مؤقتة ألن استخدامها يتم ٖتديده من و لأس

ووصف البيانات اليت سيتم احلصول عليها. ٚتع  خالل سياق ادلشكلة

 البيانات الباحثة يف ىذا البحث بالطرق التالية:

 ادلالحظة -1

ادلالحظة، وىي مالحظة منهجية وتسجيل أنشطة الظاىرة قيد 

مالحظات الباحثة ىي عمل مالحظات يف مكان  00التحقيق.

للحصول على بيانات حقيقية وتقوية البيانات اليت مت ، البحث
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احلصول عليها وفقا لكتابة ىذا البحث. من خالل ىذه تقنية 

ادلالحظة، يريد الباحثة معرفة ادلزيد من التفاصيل ومباشرة عن كيفية 

اللغة العربية يف جامعة السنة. واخلطوات ىي كما  تعليمإدارة برنامج 

 يلي:

اللغة العربية  تعليميالحظ الباحثة كيف تتم عملية إدارة برنامج  (أ 

 عة السنة.يف جام

يالحظ الباحثة أي عوامل تصبح عقبات وداعمة يف   (ب 

 اللغة العربية يف جامعة السنة. تعليمإدارة برنامج     

يقوم الباحثون بكتابة نتائج ادلالحظات وتسجيلها بعناية ودقة   (ج 

 من أجل تسهيل تقليل البيانات وتقدؽلها.

 مقابلة -2

للحصول على معلومات ٚتع البيانات من خالل ادلقابلة ىو طريقة 

أو بيانات من ادلقابلة أو ادلخربين مع شكل من أشكال االتصال 

ادلباشر أو وجها لوجو بُت الشخص الذي غلري ادلقابلة والشخص 

وبالتارل فإن ادلقابلة عبارة عن سؤال وجواب  06الذي تتم مقابلتو.
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ق وعلا احملاور وخبَت للحصول على معلومات أو آراء تتعل، بُت طرفُت

اللغة العربية يف جامعة السنة. واخلطوات ىي كما  تعليمبإدارة برنامج 

 يلي:

أجرى الباحثة مقابلة مع ادلتحدثُت حول كيفية عملية إدارة  (أ 

 اللغة العربية يف جامعة السنة. تعليمبرنامج 

أجرى الباحثة مقابلة مع ادلخربين حول العوامل اليت  (ب 

اللغة العربية يف  تعليمتقف يف وجو داعمي عملية إدارة برنامج 

 جامعة السنة.

تكتب الباحث ويسجل كل بيان ىام يكشفو ادلتحدث  (ج 

 بالتفصيل كدليل على نتائج ادلقابلة.

 الوثائق -3

طريقة الوثائق ىي إحدى طرق ٚتع البيانات النوعية من خالل 

عرض أو ٖتليل الوثائق اليت مت إنشاؤىا بواسطة ادلوضوعات نفسها 

يتم استخدام تقنيات الوثائق  00حسب ادلوضوع.أو بواسطة اآلخرين 
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جلمع البيانات من مصادر غَت بشرية. يتكون ىذا ادلصدر من وثائق 

 . خطوات الوثائق يف ىذا البحث ىي:02وسجالت

وٖتديداً ، ترسم الباحثة بيانات الوثائق بناًء على أىداف البحث (أ 

بات البيانات ادلتعلقة بعملية ادلراقبة والعوامل اليت تصبح عق

 اللغة العربية. تعليموداعمة يف إدارة برنامج 

يتم تعديل الوثائق ادلأخوذة حسب احلاجة الستكمال   (ب 

 بيانات البحث.

، من أجل احلصول على ادلعلومات اليت ؽلكن أن تدعم البحث  (ج 

تقوم الباحثة بقراءة وفحص وٖتليل البيانات اليت مت احلصول 

 عليها.

يتم إعادة ترتيب نقاط البيانات يف الوثائق لتقليل البيانات   (د 

 وعرضها.
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 تحليل البيانات  -و

تستخدم تقنية التحليل يف ىذا البحث الطريقة اليت اقًتحها مايلز 

بينما يكون النموذج ، وىوبرمان واليت ؽلكن فهمها لتحليل بيانات البحث

 00التفاعلي كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

قال مايلز وىوبرمُت إن األنشطة يف ٖتليل البيانات الكيفي مت تنفيذىا 

ْتيث كانت البيانات مشبعة. يشار ، بشكل تفاعلي واستمرت حىت االكتمال

إذل قياس تشبع البيانات من خالل عدم احلصول على بيانات أو معلومات 

يف التحليل ٗتفيض البيانات وعرض البيانات ورسم جديدة. تشمل األنشطة 

 67االستنتاج / التحقق.
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 عرض ٚتع البيانات
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 ميلز)ثالث( مراحل يف ٖتليل البيانات النوعية لنموذج  1ىناك 

 :وىوبرمُت

 ٗتفيض البيانات -1

البيانات إذل عملية اختيار البيانات اليت ٗتفيض يشَت  يف ىذه التقنية

ادلكتوبة والًتكيز عليها تظهر يف ادلالحظات ادليدانية أو النسخ 

يبدأ ٗتفيض البيانات يف بداية  62وتبسيطها واستخالصها وٖتويلها.

النشاط البحثي ويستمر من خالل أنشطة ٚتع البيانات ادلضطلع 

، واستكشاف ادلوضوع، هبا. غلب على الباحث تقدًن ملخص

اللغة  تعليمامج نوتطوير اجملموعات وكتابة ادلالحظات حول إدارة بر 

 ربية يف جامعة السنة.الع

 عرض البيانات -2

ؽلثل عرض البيانات تنظيًما وتوحيًدا ومعلومات مستنتجة. ويساعد 

عرض البيانات ىنا أيًضا يف فهم سياق البحث ألنو ينفذ ٖتلياًل 

البيانات اليت مت احلصول عليها يف ، يف ىذا البحث 68أكثر تعمًقا.
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يكون عرض ْتيث ، كلمات تتعلق بًتكيز البحث،  شكل ٚتل

البيانات عبارة عن رلموعة من ادلعلومات اليت يتم ترتيبها بانتظام 

 واليت تسمح باستخالص النتائج.

 استخالص النتائج والتحقق  -3

التقنية الثالثة من التحليل ىي استخالص النتائج والتحقق. منذ بداية 

ٚتع البيانات، يبدأ الباحث يف ٖتديد ادلقصود من خالل مالحظة 

م واألظلاط والتفسَتات والتكوينات احملتملة والتدفقات السببية االنتظا

يف ىذا البحث، سوف يستخلص الباحث النتائج  61واالقًتاحات.

وفًقا لألدلة اليت مت احلصول عليها حىت تكون االستنتاجات ذات 

 مصداقية.

 
 

 فحص صحة البيانات  -ز

لذلك فحص أن الباحثة البد عليها لنعرف عن صحة البيانات ادلوجودة. 

صحة البيانات ىي عملية ٖتقق الباحثة البيانات على عدة مرات. والطرق 

لفحص صحة البيانات كما ذكر موليونج تتكون من: طول االشًتاك، 
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وادلالحظة العميقة، والتثليثي، ومناقشة األصحاب، وكفاية ادلراجع، وٖتليل 

مث من  64ت.احلالة السلبية، ومراقة األعضاء، وتفصيل الشرح، واحلسابا

الطرق السابقة، ٗتتار الباحثة طريقة مالحظة العميقة، التثليث، مناقشة 

 األصحاب، ومراقة األعضاء.

 ادلالحظة العميقة  -1

طريقة عميق ادلالحظة يعٍت النيل ادلعلومات أو البيانات من ادلدير 

وادلدرس عن اإلدارة التعليم كالتخطيط التعليم، والعملية، والتقوًن. 

 الطالب.وؽلكن أيضا من 

 التثليث  -2

التثليث يعٍت أن الباحثُت يتخذون وجهات نظر سلتلفة حول مشكلة 

على سؤال ْتثي. ؽلكن  يف اإلجابة -بشكل عام  -قيد الدراسة أو 

 60إثبات ىذا ادلنظور باستخدام عدة طرق أو يف عدة مناىج نظرية.

 66وىي:دينزين التثليث يف أربعة جوانب،  يتطلب نورمان ك.
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تثليث البيانات ىو وصف للبيانات يتم ٕتميعها من مصادر  (أ 

سلتلفة ويف أوقات سلتلفة وأماكن سلتلفة وتأيت من أشخاص 

 سلتلفُت.

يستخدم يف مقابلة أو مراقب آخر ىو  احملققتثليث   (ب 

 لتعويض تأثَت ذاتية الباحث.

للبيانات اليت مت احلصول  مدخلالتثليث النظري ىو استخدام   (ج 

عليها من وجهات نظر سلتلفة. يتم وضع وجهة النظر النظرية 

 ىذه جنبًا إذل جنب لتعزيز فائدة البحث.

يف مواقف  التثليث منهجية تستخدم لتثليث نفس الطريقة  (د 

 60.ولتثليث طرق سلتلفة لتوصيل نفس موضوع،سلتلفة

  مناقشة األصحاب -3

ىي تقنية للتحقق من صحة البيانات من خالل  األصحابمناقشة 

الكشف عن النتائج ادلؤقتة أو النهائية اليت مت احلصول عليها يف 

. ؽلكن أيًضا تنفيذ ىذه التقنية من األصحابشكل مناقشات مع 

، الذين لديهم نفس ادلعرفة العامة ٔتا األصحابخالل اجلمع بُت 
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معهم مراجعة التصورات واآلراء  للباحثةتتم دراستو، ْتيث ؽلكن 

 62والتحليالت اليت مت إجراؤىا.

 مراقة األعضاء -4

. ٔتراقة األعضاء، عملية تصديق البيانات وجدهتا الباحثة مع مصادىا

واألىداف هبذه الطريقة يعٍت التعريف مناسبة البيانات قد تقدمها 

ادلصادر. إذ توقف مصادر البيانات ٔتا وجدت الباحثة عن البيانات 

 60لذا نقول بياناتو صدقا.
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 الرابع الفصل
 نتائج البحث

 

 البحث وخلفيةالوصف العام  -أ

 خلفية وتاريخ جامعة السنة اإلسالمية -1

، اليت لديها رؤية "إعالء كلمات اهلل"   ترى مؤسسة الرسالة اخلَتية

، ميز واالحًتاف" يف تنفيذ رسالتهابأن تصبح مؤسسة دعوة تتميز بالت

، وىذا الرأي العارل الديٍت على شكل معهد علي ضرورة تنظيم التعليم

 األتى:مدفوع بشكل أساسي باألمور.  

 الظروف الداخلية للمسلمُت: ( أ

، عن الفهم الصحيح كلما ابتعد ادلسلمون، وخاصة عامة الناس (1

، والذي يتميز بغياب أساس القرآن وسنة النيب زلمد للدين على

ادلساجد وغرف الصالة ألنشطة العبادة الروتينية مثل صالة اجلماعة 

 -ىا.  واالعتكاف وغَت واألنشطة الروحية األخرى مثل التالوة 

 ، ىجرىا ادلصلُتمساجد أخرى، وال حىت عدد قليل من ادلساجد

، أنو كانت ذلك، واألىم من بالكامل يف وقت الحق )ادلهجورة(

ىناك عدة حاالت حيث مت بناء ادلساجد بتمويل من ادلاضلُت غَتت 

فإن ناتج ، وظيفتها لتصبح حظائر للماشية.  ويف الوقت نفسو

إلسالمية القائمة يقود بشكل أكرب إذل مؤسسات التعليم العارل ا
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اتباع ادلسار ادلهٍت الرمسي ويصبح مهووًسا بأن يصبحوا موظفُت 

مدنيُت يف ادلؤسسات الرمسية اليت ليس ذلا اتصال مباشر مع رلتمع 

 الطبقة الدنيا.

اطلفاض متوسط   كفاءة علماء اجلامعات اإلسالمية يف إتقان اللغة   (2

واحلديث وادلراجع الرئيسية للعلم اإلسالمي.   وىي لغة القرآن، العربية

وىذا لو تأثَت على عدم االىتمام بدراسة الكتب الكالسيكية اليت 

بل إهنا ، تعد ادلراجع الرئيسية للعلم اإلسالمي بعد القرآن واحلديث

٘تيل إذل جعل األدب غَت اإلسالمي األساس العلمي للدراسات 

استخدام ادلفردات األجنبية اإلسالمية كما ؽلكن أن نالحظ.  من 

إخل( دلصطلحات ليست غائبة يف اللغة ، الالتينية، )اإلصلليزية

ظاىرة أخرى ىي الشعور باالكتفاء باالعتماد صلية )العربية(. األ

على الكتب ادلًتٚتة اليت تزداد انتشارىا ولكنها لألسف تتجاىل يف  

 كثَت من األحيان والية العلمية يف الًتٚتة.

عاليم والتفاعلات واألفكار باسم اإلسالم ولكنها اضلرفت  ظهور الت (3

كثَتًا عن القرآن والسنة النبوية وكذلك ادلبادئ األساسية 

ولكنها ال تزال موضع ترحيب يف اجملتمع اإلسالمي بسبب ،لإلسالم

 ضعف ادلعرفة.
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 العوامل اخلارجية ( ب

 أنشطة النشطاء والقادة الدينيُت اآلخرين الذين يواصلون العمل (1

 جلذب األفراد التباع عقيدهتم ٔتن فيهم ادلسلمون.

تتفشى ثقافة اإليبهية بشكل متزايد مع الدعم غَت احملدود تقريبًا  (2

لوسائل اإلعالم اليت أدت بشكل متزايد إذل تآكل العقيدة 

 اإلسالمية وسلوك األمة.

ىيمنة العقلية الغربية على منظور ادلسلمُت ْتيث يشعر ادلسلمون  (3

 ياح إلظهار صفاهتم وخصائصهم اإلسالمية.بعدم االرت

( سنوات، أي 27قبل تأسيس جامعة السنة اإلسالمية، قبل عشر )

، مت إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية والعلوم م 8778يف عام 

، أنتج معهد سم معهد على السنة. ٔترور الوقتاإلسالمية يعرف با

القدرة على التحدث أجيال من اخلرغلُت الذين لديهم  2على السنة 

إذل  يواصل معظم اخلرغلُت تعليمهملغة العربية والعلوم اإلسالمية. بال

ة العربية السعودية، ويف ، مثل ادلملكمستوى أعلى، سواء يف اخلارج

، وغَتىا. وبادلثل ميدام  IAINجاكرتا و  معهد العلوم  الداخل، مثل:

المي لتكريس دخل الكثَتون أيًضا يف رلال الوعظ والتعليم اإلس

 معرفتهم دلصاحل اإلسالم.
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رؤية احلاجة إذل العلماء ادلسلمُت الذين ىم على درجة عالية 

، وكشكل من أشكال اىتمام خاصة يف رلاالت التعليم والدعوة()

ادلدير بالدعوة اإلسالمية والتزام ادلدير بتحسُت قدرات الطالب ذوي 

مة رئيسية لإلجابة  ، كعاصة الدينية العليا واللغة العربيةادلعرف

ية ذات الصلة احتياجات اجملتمع باإلضافة إذل وسائل الدعوة اإلسالم

، لذلك ٘تت ترقية برنامج معهد علي السنة الثالث بديناميات العصر

سنوات.  احلمد هلل، بفضل تعاون  4إذل برنامج اجلامعي السنة دلدة 

اء إجراء بعد إجر ، بعد م ونضال اجملتمع األكادؽلي بأسره، بالطبعودع

معهد علي السنة. يف ، ؽلكن أخَتًا ٖتقيق آمال إجراء بشكل صحيح

بإصدار مرسوم  STAI، أصبح معهد علي السنة رمسيًا 8728فرباير 

 .8728/  240ادلدير العام للًتبية اإلسالمية رقم: دج.ا / 

 

 الرؤية جامعة السنة اإلسالمية -2

والعربية يف جنوب شرق  أن تصبح جامعة رائدة يف الدراسات اإلسالمية

 .8717آسيا ْتلول عام 
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 الرسالة جامعة السنة اإلسالمية -3

بناء نظام إدارة التعليم العارل ادلتفوق وتوفَت تعليم عارل اجلودة  (أ 

 .واإلرشاد

يف  ن أجل ٖتسُت القدرة التنافسية لـجامعةشئون الطالب الشاملة م (ب 

 .النطاق اإلقليمي

واللغة العربية من خالل االىتمام بالقيم تطوير العلوم اإلسالمية  (ج 

 اإلسالمية والعلوم اإلنسانية وتطبيقها.

، بح علماء مسلمُت مؤىلُت ومستقلُتتنمية جيل الشباب ليص (د 

، ستقامة يف تطبيق القيم اإلسالميةيعودون بالفائدة على اجملتمع واال

 فضاًل عن كوهنم يتمتعون ٔتنافسة عالية يف النطاق اإلقليمي.

شاف وتطوير ونشر التعاليم اإلسالمية اليت غلب أن يعيشها استك (ه 

 وؽلارسها سكان جامعة السنة اإلسالمية  واجملتمع.

زيادة البحث وخدمة اجملتمع يف رلال الدراسات اإلسالمية واللغة  (و 

 العربية.

 

 الغرض من جامعة السنة اإلسالمية -4
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الوحيد ا يؤمنون باهلل تنمية قدرة الطالب على أن يصبحوا بشرً  (أ 

مبدع، مستقل، ، وؼلافونو، ولديهم بشر نبيل، سليم، عارف، أكفاء

 ، أكفاء ومثقف لصاحل الدين واألمة.ماىر

لتخريج خرغلُت يتقنون فروع العلوم والتكنولوجيا اإلسالمية  (ب 

 ذات الصلة لتلبية مصاحل الناس وزيادة القدرة التنافسية لألمة.

حث الذي يراعي القيم إنتاج العلم والتكنولوجيا من خالل الب (ج 

 .اإلسالمية واإلنسانية ويطبقها

ٖتقيق خدمة اجملتمع على أساس التفكَت والعمل البحثي الذي يفيد  (د 

 يف النهوض بالصاحل العام واحلياة الفكرية لألمة.

 

 أىداف جامعة السنة اإلسالمية -5

اللغة العربية والدراسات  تعليموالدة علماء مسلمُت خرباء يف الًتبية و  (أ 

 اإلسالمية.

تنفيذ وٖتقيق تقدم البحث والتطوير يف رلال تعليم اللغة  (ب 

 العربية والدراسات اإلسالمية.

ها تعليمإدراك دور برامج تعليم اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية و  (ج 

 للمجتمع.
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رل للتعليم العا Tridarmaإقامة تعاون مع اجلهات ادلختلفة يف تنفيذ  (د 

 وخاصة يف رلاالت الدراسات العربية واإلسالمية.

توافر ادلرافق والبنية التحتية الداعمة يف رلال تعليم اللغة العربية  (ه 

 والدراسات اإلسالمية.

 

 اإلسالمية تيري في جامعة السنة عندم اللغة العربية يامج تعلننتائج إدارة بر  -ب

برنامج تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة  ةتنفيذ التخطيط اإلدار  -1

 اإلسالمية

وفًقا لتَتي، التخطيط ىو اختيار احلقائق وربطها، باستخدام افًتاضات حول 

. ادلستقبل يف تصور وصياغة األنشطة ادلقًتحة الالزمة لتحقيق النتائج ادلرجوة

ج اليت التخطيط ىو زلاولة لصياغة األىداف والسياسات واإلجراءات والربام

سيتم تنفيذىا لتحقيق ما ىو مطلوب يف ادلستقبل من خالل اختيار وربط ادلعرفة 

واالفًتاضات واحلقائق. ببساطة، التفكَت يف الشكل الذي سيبدو عليو اذلدف 

 ادلستقبلي وكيفية ٖتقيقو يسمى التخطيط.

 معٌت التخطيط ادلوصوف أعاله يعٍت ؛ أواًل، يفكر ادلدير / القائد بعناية يف

األىداف )األىداف( واإلجراءات بناًء على طريقة أو خطة أو منطق وليس بناًء 

على ادلشاعر. ثانيًا: توجو اخلطة أىداف ادلنظمة وتضع أفضل اإلجراءات 
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لتحقيقها. ثالثًا، باإلضافة إذل ذلك، تعد اخلطة ٔتثابة دليل للمنظمات يف 

 ىداف.احلصول على ادلوارد الالزمة واستخدامها لتحقيق األ

امج تعليم اللغة نوبناًء على نتائج البحث وجدت الباحثة أن التخطيط لرب 

العربية يف جامعة السنة يتماشى مع النظرية اليت طرحها تَتي. فيما يلي بعض 

 األنشطة التخطيطية ادلنفذة يف جامعة السنة:

 ٖتديد برنامج التعليم (أ 

، نظرًا ألن جامعة السنة بشكل عام ال تزال اللغة العربية تعليميف برنامج 

، أي إطار KKNIتتبع ادلناىج اليت وضعتها احلكومة ويستند ادلنهج على 

، وتنص SKS S1 267التأىيل الوطٍت اإلندونيسي ولو حد أقصى يبلغ 

على  SKS 244جامعة السنة يف برنامج دراسة تعليم اللغة العربية على 

S1تضع جامعة السنة مناىجها اخلاص . بالنسبة لربنامج الصعود ،

لغة  ، واذلدف منها ىو أن تصبح معلماخلاصة لدعم كفاءة اللغة العربية

، وتستخدم جامعة السنة كتاب العربية بينا يدك كمصدر عربية مؤىاًل 

 مهارات اللغة العربية. تعليممرجعي يف 

كمدير جلامعة السنة خَت األهنار  وكما صرح األستاذ 

من قد عرب أن السنة اإلسالمية دل تتبٌت أو تكرر مناىج اإلسالمية، ف
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، لكن ادلنهج ادلطبق يف جامعة السنة مؤسسات تعليمية أخرى

 07اإلسالمية ستند إذل نتائج أفكار اجلامعة نفسها.

ماشيا ىذا البيان مع ما قالو رئيس برنامج الدراسة األستاذ 

، وخاصة يف ة العربيةاللغ تعليمنسبة لربنامج أنو بالأدي زلمد ريتوصلا 

، فإن جامعة السنة اإلسالمية لديها تصميم ادلناىج لداخليبرنارلو ا

، ولكنها تقوم قليد ادلناىج من ادلؤسسات األخرىاخلاصة هبا دون ت

 02.فقط بعمل مواد التقييم يف صنع ادلناىج

يتماشى ذلك أيًضا مع تصريح رئيس القسم األكادؽلي 

قال إن اجلامعة بشكل عام تلتزم بالسنة ، إذلام توماصلوراألستاذ 

، واليت يوجد فيها ىدف لإلصلاز يَت ادلناىج اليت وضعتها احلكومةٔتعا

، فإن . ومع ذلك، بالنسبة لربنارلها الداخليSKSواحلد األقصى من 

جلامعة السنة مناىجها اخلاصة اليت ٕتعل من إصلازات خرغليها 

 08معلمُت أكفاء للغة العربية.

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24االثنُت مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار،  71
 

 صباًحا 27:27الساعة  8787ديسمرب  28، السبت السنة األستاذ أدي زلمد ريتوصلا مقابلة مع رئيس تعليم اللغة العربية باجلامعة 71
 صباًحا 70:24، الساعة  8787ديسمرب  87مقابلة مع رئيس القسم األكادؽلي األستاذة إذلام تومانغور، األحد  72
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 المستخدمة الكتاب

، وجد الباحثون أن خالل أنشطة ادلراقبة وادلقابالت من

حقيقة ما حدث يف جامعة السنة اإلسالمية ىي أن جامعة السنة ذلا 

وجعل   ،بالفعل مناىجها اخلاصة دون اعتمادىا من مؤسسات أخرى

 كتاب العربية بُت يديك ادلرجع الرئيسي.

 

 وسائل تعليم اللغة العربية  (ب 

تستخدم وسائل التعليم اليت يستخدمها ادلعلمون، وخاصة أولئك الذين 

اللغة العربية، بشكل عام السبورات  تعليميقومون بتدريس قسم 

والكتيبات اإلرشادية، وأحيانًا تستخدم أيًضا نقاط الطاقة وادلرافق اليت 
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ا توفرىا اجلامعة مثل ادلكتبات وسلتربات الكمبيوتر وسلتربات اللغة، وكله

تتكيف مع تدريس مادة احملاضرة. كما صرح األستاذ خَت األهنار  

ادلستخدمة ادلعلمُت يف تعليم اللغة العربية تستخدم  لكمدير، فإن الوسائ

بشكل عام السبورات والكتب ادلدرسية، لكن بعض ادلعلمُت 

يستخدمون أيًضا وسائل اإلعالم األخرى اليت توفرىا جامعة السنة. على 

، كما يف ادلادة اإلستماع، يستخدم ادلعلم معمل اللغة  سبيل ادلثال

 01كوسيلة للتعليم.

حيث كشف أن ، وىذا يتماشى مع تصريح األستاذ أدي زلمد ريتوصلا

الوسائل اليت يستخدمها بعض ادلعلمُت كانت أكثر مياًل ضلو الوسائط 

الكالسيكية، أي استخدام السبورات والكتب، ولكن ىذا ما ظهر من 

تعليم. وىناك بعض ادلعلمُت اآلخرين الذين يستخدمون أجهزة أىداف ال

 04العرض ومكربات الصوت ومعمل اللغة.

كما أنو يتماشى مع ما قالو بعض معلمي اللغة العربية من وسائل 

اإلعالم اليت نستخدمها يف إيصال ادلواد ادلختلفة واليت ال تتخلف عن 

 00اإلعالم وىي السبورات والكتب.

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار، االثنُت  73
 صباًحا 27:27الساعة  8787ديسمرب  28، السبت السنة األستاذ أدي زلمد ريتوصلا مقابلة مع رئيس تعليم اللغة العربية باجلامعة 74

 صباًحا 22:11، الساعة 8787ديسمرب  21زلمد، األحد مقابلة مع معلم اللغة العربية أم  75
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تعليم  قسم ا بيان العديد من طالب جامعة السنة يفويدعم ذلك أيضً 

اللغة العربية، غالبًا ما يستخدم ادلعلمون الذين يقومون بتدريس اللغة 

 06العربية وسائط الكتب وأجهزة العرض والسبورات.

من خالل ادلالحظات ونتائج ادلقابالت أنو من الصحيح  ةوجد الباحث

أن ىناك وسائل تعليمية تستخدمها جامعة السنة يف تعليم اللغة العربية، 

وعادة ما تكون الوسائل على شكل سبورة وكتب مرجعية، وأحيانًا 

باستخدام التسهيالت األخرى اليت توفرىا جامعة السنة وفًقا لـ ْتكم 

 الضرورة.

 
 التعليم بالوسائل عمالية

 ادلتعددة لبناًء على الصورة أعاله، يتضح أن ادلعلم يستخدم وسائ

 اللغة العربية. تعليموالكتب ادلرجعية يف عملية 

 

                                                                 
 مساء 26:17، الساعة 8787ديسمرب  27مقابلة مع الطالبة السّنة نور حقيقي، اخلميس  76
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 األساليب وادلنهج (ج 

يشَت ادلنهج ادلتبع يف تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة إذل منهج 

اللغة العربية يف  تعليمإنساين وتواصلي. توجد اختالفات يف طريقة 

جامعة السنة النبوية، حيث تتطلب جامعة السنة استخدام الطريقة 

ادلوجودة يف كتاب العربية بُت يديك للمعلمُت الذين يقومون بالتدريس 

يف ادلستوى األول. يف تعليم االستماء والكتاب يستخدم ادلعلمُت 

سلوب األسلوب السمعية والشفهية، ويف تعليم الكالم باستخدام األ

التواصلي، يف تعليم القراءة باستخدام طريقة القراءة، بينما يف التعليم 

النحوي ؼلتار بعض ادلعلمُت استخدام الطريقة اإلنتقئية. بالنسبة 

 للمستوى التارل، تتبع الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم ادلتطلبات ادلادة.

لعربية يف كما ذكر األستاذ خَت األهنار، أنو من أجل تدريس اللغة ا

ادلستوى األول، ناشدت جامعة السنة ادلعلمُت استخدام طريقة العربية 

للجامع، وىي الطريقة ادلستخدمة يف تعليم كتاب العربية بُت يديك، 

ولكن يف ادلستوى التارل يتم منهجو احلرية. للمعلم يف اختيار األساليب 

 00واألساليب حسب االحتياجات ادلادة.

ستاذ أدي ريتوصلا، كشف أن اجلامعة السنة تقدم ٘تاشيًا مع تصريح األ

طريقة تتماشى مع الدليل، ولكنها غَت ملزمة، وللمعلمُت احلرية يف 

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار، االثنُت  77
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اخلاص هبم، ألن كل مادة ذلا خصائصها اخلاصة.  تعليماختيار أسلوب ال

 02على سبيل ادلثال، يستخدم تعليم الكالم طريقة ادلباشرة.

اللغة العربية أن األساليب ادلستخدمة ىذا البيان مدعوم ببيان من معلم 

اللغة العربية تتمحور حول احتياجات الطالب، وبشكل  تعليمغالبًا يف 

 00.كييد بُتعام غالبًا ما تستخدم األساليب ادلوجودة يف كتاب عربية 

ويعززه بيان طالب قسم تعليم اللغة العربية، ٗتتلف األساليب اليت 

ة، حسب ادلادة اليت يتم تدريسها. ومن يستخدمها ادلعلم يف إيصال ادلاد

اللغة العربية األسلوب السمعية  تعليماألساليب اليت يستخدمها ادلعلم يف 

 27الشفهية، طريقة اإلتصال، طريقة ادلباشرة وغَتىا من األساليب. –

 

 
 إحدى من أسالب و منهج

                                                                 
 صباًحا 27:27الساعة  8787ديسمرب  28، السبت السنة األستاذ أدي زلمد ريتوصلا ة باجلامعةمقابلة مع رئيس تعليم اللغة العربي 78
 صباًحا 22:20، الساعة 8787ديسمرب  87مقابلة مع معلم اللغة العربية األستاذة أدي إيرما،  79
 صباحاً  22:20، الساعة 8787ديسمرب  22مقابلة مع الطالبة السنة حسنينيك إؽلاين، اجلمعة  81
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ومن خالل ومالحظة مكان ومالحظة البيانات الوثائق، وجد الباحثة 

 منهج وطريقة تعليم اللغة العربية ادلتبعة يف جامعة السنة.صحة 

 

 التنظيم برنامج تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة  ةتنفيذ اإلدار  -2

وفًقا لتَتي وليسلي، فإن التنظيم ىو نشاط يقوم بو ادلدير خللق تعاون بُت  

ف اليت العمال ْتيث ؽلكن إصلاز العمل بفعالية وكفاءة من أجل ٖتقيق األىدا

تريد ادلنظمة ٖتقيقها يف ادلستقبل.  ػلتوي ىذا االستنتاج على ثالثة معاين. ادلعٌت 

األول، أن أنشطة اجملموعات الوظيفية ىي واجبات ومسؤوليات ادلدير. ادلعٌت 

ال يقتصر التعاون الذي غلب نظمة غلب أن يتم بالتعاون. الثاين أن عمل ادل

عمال الذين يقومون بأنشطة اإلنتاج ادلباشر.  تنفيذه يف منظمة بالتأكيد على ال

غلب أن يتم التعاون من قبل ٚتيع العمال ادلسجلُت كأعضاء يف ادلنظمة. 

وبالتارل، ؽلكن أن يشمل التعاون ادلبٍت داخل ادلنظمة التعاون بُت العمال، 

أن  والتعاون بُت القادة/ادلدير، والتعاون بُت القادة وادلرؤوسُت. ادلعٌت الثالث ىو

عمل ادلنظمة غلب أن يتم وإ٘تامو بفعالية وكفاءة حىت تتمكن ادلنظمة من ٕتنب 

 اعة الوقت أو التكاليف أو ادلوارد.اذلدر ادلختلف مثل إض

التنظيم ىو النشاط األساسي لإلدارة والذي يتم تنفيذه لتنظيم ٚتيع ادلوارد  

التنظيم  .العمل بنجاحادلطلوبة ٔتا يف ذلك العنصر البشري، ْتيث ؽلكن إكمال 

ىو يف األساس خطوة لتحديد "من يفعل ماذا" غلب أن يكون واضًحا يف 
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ادلنظمة. وضوح الواجبات الفردية أو اجلماعية ؼللق ادلسؤولية. غلب على القائد 

إسناد ادلهام إذل األشخاص ادلناسبُت، وفًقا دلنصبهم وكفاءهتم، ْتيث يتم العمل 

 .توقعةأو يكتمل وفًقا للجودة ادل

امج تعليم اللغة نلرب  التنظيموبناًء على نتائج البحث وجدت الباحثة أن 

العربية يف جامعة السنة يتماشى مع النظرية اليت طرحها تَتي. فيما يلي بعض 

 األنشطة التخطيطية ادلنفذة يف جامعة السنة:

 

 تقسيم الواجبات التدريسية (أ 

معة السنة بتقسيم مهام ، حيث تقوم جااللغة العربية تعليم برنامج يف

، فإن بعض احملاضرين اضرين بناًء على مستوى تعليمهمالتدريس على احمل

التعليم مع ادلواد اليت يدرسوهنا، ال يضرون الذين ال يتناسبون مع مستوى 

، ألن ادلعلم بالتأكيد لديو خربة وكفاءة ْتيث تكون جودة تعليمّتودة ال

 .ٖتقيقو وتستمر اللغة وفق ما ُيراد تعليمال

، نظرًا ألن جامعة السنة قد حسنت اآلن مؤىالت ادلعلمُت مع ذلكو 

وقللت إذل أدىن حد من تقسيم ادلهام اليت ال تتماشى بُت مستويات 

 .تعليم ادلعلمُت وادلواد اليت ؼلضع ذلا

ت يف تأديب كل كما صرح األستاذ خَت األهنار أن اجلامعة كسنة بدأ

ذين يقومون بتدريس اللغة حاضرين ال، خاصة للمزلاضر وفًقا لقسمو
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س اللغة العربية يف السنة ، وخاصة أولئك الذين يقومون بتدريالعربية

، بل غلب أيًضا أن ب أن تكون متوافقة مع القسم فحسب، ال غلاألوذل

 22يكون خذ تدريبًا خاًصا.

، أنو يف توزيع ادلهام التدريسية على أدي زلمد ريتوصلاكما قال األستاذ 

احملاضرين الذين ال يتوافقون مع ادلؤىالت ولكن لديهم خلفية وكفاءة يف 

اللغة العربية، ولكن يف العام ادلاضي ركزت جامعة السنة النبوية على 

 28احملاضرين الذين يقومون بتدريس اللغة العربية، وفقا دلستوى التعليم.

 جدول: المؤهالت المعلم

 
TAHUN AKADEMIK 2020-2021 

  

NO Nama Dosen NUPN Tempat & Tanggal Lahir 

Gelar 

Akademi

k 

1 
Ramadhani, S.Pd.I, 
M.Pd. 

 - Marindal, 26 April 1989 
S.Pd.I. 

M.Pd. 

2 Siti Aminah Hasibuan  - Medan, 04 Februari 1989 

S.Pd. 

M.Hum. 

3 Ade Irma, Lc., M.H.I.  - Medan, 20 Agustus 1984 

Lc 

M.H.I. 

4 
Muhajirah Binti 
Jamaluddin, M.Ag. 

 - Medan, 02 November 1986 

S.Pd.I. 

M.T.H. 

5 Arif Hidayat, M.Hum.  - Medan, 15 juni 1990 
S.Pd. 

M.Hum. 

6 Prof. Pujiati, Ph.D  - 
Medan, 04 Desember 1962   

  

7 
Candra Gunawan, 
M.Si. 

 - 
Serepah, 16 Juli 1987 S.Pd.I. 

M.Si. 

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار، االثنُت  81
 صباًحا 27:27الساعة  8787ديسمرب  28، السبت السنة األستاذ أدي زلمد ريتوصلا مقابلة مع رئيس تعليم اللغة العربية باجلامعة 82
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ؽلكن مالحظة أن ٚتيع معلمي برنامج تعليم  ،من اجلدول ادلوضح

 .وىذا جزء منو فقط S2اللغة العربية تقريبًا مؤىلون 

 

 تطوير جدول ادلادة الكلية  (ب 

، عند ٕتميع مواد الكلية لتعليم اللغة العربية يف جامعة السنة اإلسالمية

، حيث ادلادة الرئيسية وادلواد الداعمة، وعلا رلموعتُتيتم تقسيمها إذل 

ويتم إعطاء ادلواد الداعمة أو  STيتم ترميز ادلادة الرئيسية باستخدام 

. إحداىا تشمل ادلواد الرئيسية ىي: مهارة االستماع، MAاإلضافية رمز 

بينما من ، مهارة القراءة، و عناصر النحوية. ، مهارة الكالممهارة الكتابة

 ، والتفسَت والسَتة النبوية.واد اإلضافية: الفقو، وأصول القرآنادل

، فإن ادلادة األساسية يف برنامج دراسة خَت األهناركما قال األستاذ 

دلادة ، بينما اية تشتمل على أربع مهارات وعناصرتعليم اللغة العرب

لنبوية، وأصول القرآن، وأْتاث ، والسَتة االداعمة إحداىا ىي التفسَت

، كل ىذه الدورات تستخدم الكتب العلوم، وما زالت موجودة. آخر

 21.العربية

رنامج دراسة تعليم اللغة ، يف باألستاذ أدي زلمد ريتوصلاماشيًا مع تعبَت 

، مادة الدورة إذل قسمُت، حيث تقسم جامعة السنة اإلسالمية العربية

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24األهنار، االثنُت مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت  83
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ة الرئيسية على ، بينما تشتمل ادلادوادلواد اإلضافيةعلا ادلادة الرئيسية 

ادة اإلضافية ىي ، يف حُت أن ادلأربعة مهارات لغوية وعناصر لغوية

 24.، العلماء القرآن وم غَتىاالسَتة النبوية، التفسَت

 

عناصر اللغوية ادلهارات وال تعليمإنو باإلضافة إذل حسنينيك إؽلانية قالت 

ة  أيًضا ، مت تزويد طالب  يف جامعة السنة اإلسالمياألربعة اإللزامية

 20.اللغة العربية تعليمبالعديد من ادلواد اإلضافية األخرى لدعم 

 جدول: واجبات التدريس
Tugas  Mengajar Semester Ganjil 

Tahun Akademik 2020-2021 M / 1441-1442 H 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

STAI As-Sunnah Deli Serdang Sumatera Utara 

 

 

NO NAMA DOSEN  MATA KULIAH  SKS SMS  ST MA JLH  

1 Indra, M.Ag  

Faraidh -1 2 5A   √ 

16 

Faraidh -1 2 5B   √ 

Ushul Fiqh 4 7A   √ 

Ushul Fiqh 4 7B   √ 

Ushul Fiqh 4 7C   √ 

2 Ali Sholeh 

Tafsir -1 2 3A   √ 

14 

Tafsir -3 2 5A   √ 

Tafsir -3 2 5B   √ 

Sirah Nabawiyah -1 2 3A   √ 

Akhlak -1 2 3A   √ 

Akidah dan 

Perbandingan Agama 
2 7A   √ 

Akidah dan 
Perbandingan Agama 

2 7B   √ 

3 Khairul Anhar, Lc 
Metode Terjemah-2 2 7A √   

6 
Metode Terjemah-2 2 7B √   

                                                                 
 صباًحا 27:27الساعة  8787ديسمرب  28، السبت السنة األستاذ أدي زلمد ريتوصلا مقابلة مع رئيس تعليم اللغة العربية باجلامعة 84

 صباحاً  22:20، الساعة 8787ديسمرب  22، اجلمعة ةمقابلة مع الطالبة السنة حسنينيك إؽلاني 85
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Metode Terjemah-2 2 7C √   

4 
Ilham Tumanggor, 
M.Si 

Psiko Linguistik 2 5A √   

8 
Psiko Linguistik 2 5B √   

Al-Qur'an  2 1A √   

Ilmu Tajwid 2 1A   √ 

5 
Fian Triyadi, 
M.Pd. 

Balaghah -2 2 7A √   

10 
Balaghah -2 2 7B √   

Ulumul Qur'an 2 3A √   

Ulumul Qur'an 4 1A   √ 

6 
Wagiman Manik, 
M.Pd.I 

Administrasi 
Pendidikan 

2 5A √ 
  

10 

Administrasi 
Pendidikan 

2 5B √   

Dasar-dasar Konseling 2 7A √   

Dasar-dasar Konseling 2 7B √   

Dasar-dasar Konseling 2 7C √   

7 
Ade Muhammad 

Ritonga, M.Pd 

Maharatul Kalam 2 1A √   

12 

Maharatul Istima' 2 1A √   

Media Pembelajaran 
BA 

2 5A √   

Media Pembelajaran 

BA 
2 5B √   

Tahlil Akhta' 
Lugawiyah 

2 7A √   

Tahlil Akhta' 

Lugawiyah 
2 7B √   

8 
Arbonas Lubis, 

M.Pd 

Nahwu -1 2 3A √   

6 Linguistik  2 3A √   

Linguistik  2 3B √   

9 
Muhammad Syarif 
Muda Hasibuan, 
Lc. M.Si. 

Ilmu Nahu I 2 1A √   

6 Nahwu -3 2 5A   √ 

Nahwu -3 2 5B   √ 

10 
Tiy Kusmarrabbi 
Karo, M.A 

Sirah Nabawiyah 2 1A √   

14 

Dasar-dasar 

Kepemimpinan 
2 7A √   

Dasar-dasar 
Kepemimpinan 

2 7B √   

Tarikh  4 5B   √ 

Tarikh  4 5A   √ 

11 
Sopian Sinaga, 
M.Pd.I 

Manajemen 
Pendidikan Islam 

2 3A √   

12 

Manajemen 

Pendidikan Islam 
2 3B √   

Dasar-dasar 
Kepemimpinan 

2 7C √   

Tauhid 2 7A   √ 

Tauhid 2 7B   √ 

Tauhid 2 7C   √ 

12 Fakhrurrozi, M.TH Tafsir 2 1A √   14 
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Tafsir Tarbawi 2 3A √   

Hadis Tarbawi-2 2 5A √   

Hadis Tarbawi-2 2 5B √   

Ilmu Hadis 2 1A   √ 

Tafsir -5 2 7A   √ 

Tafsir -5 2 7B   √ 

13 
Slamet Riyadi, 
M.A 

TPKBA 4 5A √   

14 

TPKBA 4 5B √   

Metopel Bahasa Arab -

1 
2 5A √   

Metopel Bahasa Arab -
1 

2 5B √   

Micro Teaching 2 7B √   

14 
Muhammad Ihsan, 
S.Pd.I 

MPBA 2 5A √   
4 

MPBA 2 5B √   

15 Imran Saleh  

Hadis 2 1A   √ 

10 

Hadis -3 2 5A   √ 

Hadis -3 2 5B   √ 

Hadis -5 2 7A   √ 

Hadis -5 2 7B   √ 

16 Suarsono, Lc 
Akidah dan 
Perbandingan Agama 

2 7C   √ 2 

17 
Muhammad Sapii 

Harahap, M.Pd 

Ilmu Alamiah Dasar 2 1A √   

6 
Sejarah Pendidikan 
Islam 

2 3A √   

Sejarah Pendidikan 

Islam 
2 3B √   

18 
Bahrul Ulum, 
M.Pd. 

Kewarganegaraan 2 1A √   

10 

Ilmu Pendidikan Islam 2 3A √   

Manajemen 

Perpustakaan* 
2 7A √   

Manajemen 
Perpustakaan* 

2 7B √   

Manajemen 

Perpustakaan* 
2 7C √   

19 
DR. Hasanuddin 
Dollah, M.HI 

Fikih -5 4 7A   √ 
8 

Fikih -5 4 7B   √ 

20 
Muhammad Iqbal, 

M.Pd.I  

Strategi Pembelajaran 2 5A √   

8 
Strategi Pembelajaran 2 5B √   

Supervisi Pendidikan 2 7A √   

Supervisi Pendidikan 2 7B √   

21 Ahmad Zaky, M.A 

I`dad Maddah 
Ta'limiyah 

2 5A √   

12 

I`dad Maddah 
Ta'limiyah 

2 5B √   

I`dad Maddah 
Ta'limiyah 

2 5C √   

Kewirausahaan 2 7A √   

Kewirausahaan 2 7B √   
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Micro Teaching 2 7A √   

22 
Arif Hidayat, S.Pd, 
M.Hum 

Bahasa Inggris I 2 1A √   
4 

Bahasa Inggris -1 2 3A √   

23 
Candra Gunawan, 
M.Si 

Bahasa Indonesia 2 1A √   

6 Ilmu Semantik 2 7A √   

Ilmu Semantik 2 7B √   

24 
Wahid Hasyim 
Asyrafi, M.A 

Tauhid 2 1A   √ 

8 
Tauhid -1 2 3A   √ 

Tauhid -3 2 5A   √ 

Tauhid -3 2 5B   √ 

25 
Abdul Aziz 
Shiddiq, M.Pd. 

Sharaf 2 3A √   

8 
Tahlil Akhta' 
Lugawiyah 

2 7C √   

Hadis -1 4 3A   √ 

26 
Zulham Effendi, 
M.Pd.I  

Psikologi Pendidikan  2 3A √   

10 
Psikologi Pendidikan  2 3B √   

Ilmu Pendidikan Islam 2 3B √   

Fikih I 4 1B √   

27 
Muhammad Umair 
Alfaruq, SH 

Fikih -1 4 3A   √ 

8 Fikih -3 2 5A   √ 

Fikih -3 2 5B   √ 

28 Syamsul Bahri, Lc. 
Fikih I 4 1A √   

6 
Faraidh -1 2 5C   √ 

29 Ramadhani, M.Pd 

Ilmu Alamiah Dasar 2 1B √   

8 

Kewirausahaan 2 7C √   

Supervisi Pendidikan 2 7C √   

Administrasi 
Pendidikan 

2 5C √   

30 Maryati, S.Pd.I 

Hadis -1 4 3B   √ 

8 Hadis -3 2 5C   √ 

Hadis -5 2 7C   √ 

31 Nazariyah, Lc 

Fikih -1 4 3B   √ 

10 Fikih -3 2 5C   √ 

Fikih -5 4 7C   √ 

32 Delti Hidayati, SP 

Ilmu Nahu I 2 1B √   

8 
Nahwu -1 2 3B √   

Ilmu Tajwid 2 1B   √ 

Nahwu -3 2 5C   √ 

33 Rozaanah, M.A 

Media Pembelajaran 
BA 

2 5C √   

14 

TPKBA 4 5C √   

Strategi Pembelajaran 2 5C √   

Metopel Bahasa Arab -
1 

2 5C √   

Micro Teaching 2 7C √   

MPBA-2 2 5C √   

34 Muhajiroh, M.TH 
Ulumul Qur'an 2 3B √   

8 
Tafsir Tarbawi 2 3B √   
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Hadis Tarbawi-2 2 5C √   

Ilmu Hadis 2 1B   √ 

35 
Atiyah Sakinah, 
S.Pd.I 

Tauhid 2 1B   √ 

6 Tauhid -1 2 3B   √ 

Tauhid -3 2 5C   √ 

36 
Halimah 
Sa'diyyah, S.Pd.I  

Ulumul Qur'an 4 1B   √ 
6 

Hadis 2 1B   √ 

37 Prof. Pujiati,  

Kewarganegaraan 2 1C √   

6 Psiko Linguistik 2 5C √   

Ilmu Semantik 2 7C √   

38 Ade Irma, M.HI 

Maharatul Kalam 2 1B √   

8 
Maharatul Istima' 2 1B √   

Sharaf 2 3B √   

Balaghah -2 2 7C √   

39 Dina Marni, S.Pd.I 
Al-Qur'an  2 1B √   

4 
Akhlak -1 2 3B   √ 

40 Maryam 

Sirah Nabawiyah 2 1B √   

8 Sirah Nabawiyah -1 2 3B   √ 

Tarikh  4 5C   √ 

41 
Siti Aminah, 
M.Hum 

Bahasa Indonesia 2 1C √   

6 Bahasa Inggris I 2 1B √   

Bahasa Inggris -1 2 3B √   

42 Diana, S.Pd.I  

Tafsir 2 1B √   

8 
Tafsir -1 2 3B   √ 

Tafsir -3 2 5C   √ 

Tafsir -5 2 7C   √ 
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 والتقوًن  ادلراقبةتطوير اجلدول  (ج 

على برنامج التعليم يف مراقبة مدى  ادلراقبةتتمثل إحدى وظائف 

التوافق مع أىداف ٖتديد الربنامج الذي مت احلصول عليو مع 

على شكل تقوًن أو  ادلراقبةسلرجات التعليم احملققة. بشكل عام، يتم 

اختبار. ىناك نوعان من التقوؽلات اليت تقوم هبا جامعة السنة، أول 

يتضمن أنشطة تقوًن للمعلم يتم إجراؤه كل شهر ومستوى، و 

التدريس والتعليم، وتوصيل ادلواد واكتساب اللغة، والثاين تقوًن 

 التعلبم يتم مرتُت يف مستوى واحد.

ويف الوقت نفسو، كان ظلوذج تقوًن التعليم ادلستخدم عبارة عن 

اختبار شفوي واختبار ٖترري. بالنسبة لالختبار الشفوي بشكل 

يت مت تدريسها من قبل ادلعلم عام، ُيطلب من الطالب إتقان ادلواد ال

ٔتا يف ذلك القدرة يف احملادثة العربية، بينما ُيطلب من طالب 

االختبار ٖترري أن يكونوا قادرين على العمل على أسئلة ومقاالت 

متعددة اخليارات على ٚتيع ادلواد اليت مت تدريسها. كما يتم إجراء 

ن هتدف إذل تقوؽلات يومية من قبل بعض ادلعلمُت يف شكل ٘تاري

 ٖتسُت فهم الطالب ومهاراهتم اللغوية.
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أما بالنسبة للمراقبة ادليداين، فإن ادلراقبة على أنشطة ادلعلمُت 

والطالب يف عملية التدريس وأنشطة التعليم تتم سرًا دون جدول 

 زمٍت، ْتيث تكون النتائج احملصلة صافية بدون ىندسة. 

كما ذكر األستاذ خَت األهنار بصفتو مديرا للجامعة السنة، أنو مت 

، مت رفع الطالب للرد على ادلعلمُتإجراء التقوًن، ومنو كان تقييم 

العبارات ادلدرجة، أما اجلوانب اليت مت تقوؽلها يف شكل طرق ادلعلم 

يف التدريس، واللغة ادلستخدمة، وكان ىناك عدة اجلوانب األخرى. 

، تقوم جامعة السنة أيًضا بإجراء تقوًن ادلعلمُتة إذل تقوؽلات باإلضاف

اللغة العربية يف شكل اختبارات شفوي  تعليمها اخلاص يف تعليمل

وٖترري يتم إجراؤىا مرتُت يف ادلستوى. ىناك مراقبة يتم تنفيذه ولكنو 

 26سلفي بدون جدول.

ريتوصلا بصفتو رئيس قسم  زلمد ٘تاشيًا مع ما ذكره األستاذ أدي

تعليم اللغة العربية، قال إنو يف جامعة السنة ىناك مراقبة، خاصة يف 

برنامج تعليم اللغة العربية، لكن دل يتم ٖتديده، ولكن يف تقوًن 

ادلعلمُت والطالب، كما تفعل جامعة السنة. توزيع استبيانات على 

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار، االثنُت  86
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شكل اختبارات الطالب لتقدًن التقوؽلات للمعلمُت وتقوؽلها على 

شفوي وٖترري مرتُت يف مستوى تستهدف الطالب من أجل التقوًن 

 20من حيث التعليم.

و٘تاشيًا مع قال ادلعلمون إن ىناك تقوؽلات أجريت للمعلمُت على 

شكل توزيع استبيانات مت إجراؤىا شهريًا مستوى، وكانت ىناك 

أيًضا  اختبارات ٖتريرية وشفوية للطالب، وكذلك قام بعض ادلعلمُت

بتقوؽلها يوميًا، على سبيل ادلثال يف التعليم النحوى، قبل البدء يف 

التعليم، يتم إعطاء الطالب العديد من األسئلة لإلجابة على ورقة 

 22ويصبحون نقاطًا إضافية للطالب.

كما أعربت وندى رٛتويت عن بيان منسجم مفاده أن الطالب يف 

فوية وٖتريرية ويتم جامعة السنة مطالبون بإجراء اختبارات ش

إعطاؤىم استبيانًا كل شهر ومستوى لتقوًن معلمهم. وكان ىناك 

مراقبة من مدير اجلامعة ورئيس برنامج قسم تعليم اللغة العربية الذي 

 20مت تنفيذه فجأة.

                                                                 
 صباًحا 27:27الساعة  8787ديسمرب  28، السبت السنة األستاذ أدي زلمد ريتوصلا مقابلة مع رئيس تعليم اللغة العربية باجلامعة 87
 صباًحا 22:11، الساعة 8787ديسمرب  21ألحد مقابلة مع معلم اللغة العربية أم زلمد، ا 88
 صباًحا 27:47، الساعة 8787ديسمرب  22مقابلة مع طالبة السنة وندى رٛتوايت، اجلمعة  89
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 مثل أسئلة االمتحان النحوى

  

ومن خالل نتائج ادلالحظات وادلقابالت والوثائق، توصلت الباحثة 

نفيذ ادلراقبة مت دون جدول، كدعم دلراقبة على جامعة السنة،  إذل أن ت

كما أجرت تقوؽلات، وىي تقوؽلات ادلعلمُت وتقوؽلات التعليم 

التحريري والشفوي اليت أجريت مرتُت يف مستوى واحد، وكذلك 

 التقوًن، يقوم بعض ادلعلمُت بعمل إضايف يوميًا.
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 جدولة أنشطة إضافية طالبية  (د 

السنة للطالب أيًضا أنشطة إضافية لدعم برنامج اللغة توفر جامعة 

العربية باإلضافة إذل التعرف على الطالب. يتم تنظيم األنشطة 

اإلضافية من خالل قسم اللغة والنشاط. أنشطة إضافية مثل احملادثة 

الصباحية لكل الطالب، واحملادثة األسبوعية يف صباح اجلمعة، 

الت، وٖتسُت اللغة، والقراءة اإللزامية  وإعطاء ادلفردات، وكتابة ادلقا

 ورقة واحدة عربية صلعاء كل يوم، واحملاضرة، وادلسابقة، وادلشاىدة.

وىذا يتوافق مع ما قالت دياه أصلرايٍت كمشرفة اللغة والنشاط، 

واألنشطة اإلضافية اليت نقدمها يف شكل احملادثة الصباحية لكل 

اجلمعة، وإعطاء ادلفردات،  الطالب، واحملادثة األسبوعية يف صباح

وكتابة ادلقاالت، وٖتسُت اللغة، والقراءة اإللزامية  ورقة واحدة عربية 

صلعاء كل يوم، واحملاضرة، وادلسابقة، وادلشاىدة، الغرض من كل 

 07ىذه األنشطة ىو تطوير ادلهارات اللغوية للطالب وتدريبها.

                                                                 
 مساء 20:70، الساعة 8787ديسمرب  28مقابلة مشرفة يف قسم اللغة دياه أصلرايٍت، السبت  91
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ن جامعة السنة لدى األستاذ خَت األهنار أيًضا نفس التعبَت، أي أ

لديها أنشطة إضافية لطالهبا كشكل من أشكال التعود، أحدىا ىو 

وجود احملدثة وجعل اللغة العربية لغة التدريس، ويف جامعة السنة 

أيًضا زلادثة صباحية كل يوم، وكذلك مهارة القراءة ىناك أنشطة 

للقراءة فرضية، وبالنسبة مهارة الكتابة ضلن مطالبون من الطالب 

بة مادهتم قبل عرضها أمام الطالب اآلخرين، وال تزال ىناك بكتا

 02أنشطة أخرى.

مناسب مع ما قالت طالبة السنة أن ىناك أنشطة إضافية تتمثل يف 

احملدثة الصباحية، وٖتسُت اللغة، وادلناظرات العربية، وتدريب 

 08الكتاب، وادلفردات اليومية، ادلشاىدة العلمية، والقراءة ادلواسعة.

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24االثنُت مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار،  91
 مساء 20:27، الساعة 8787ديسمرب  27مقابلة مع الطالبة السنة سري رٛتيٍت منالو، اخلميس  92
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 ر صباحي يوم الجمعةحوا
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 حوار كل يوم قبل الدراسة

 
 إلقاء الكلمات
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ومن خالل نتائج ادلالحظات وادلقابالت والوثائق، توصلت الباحثة إذل أنو من الصحيح 

أن ىناك أنشطة إضافية قدمتها جامعة السنة يف ٖتسُت ادلهارات اللغوية للطالب، وكل 

 للمشاركة فيها.ىذه األنشطة كانت إلزامية جلميع الطالب 

 

 ادلرافق والبنية التحتية (ه 

لدعم صلاح عملية برنامج تعليم اللغة العربية، ٘تتلك جامعة السنة 

بالفعل مرافق وبنية ٖتتية كافية، ٔتا يف ذلك غرفة سكنية 

للطالب، وٛتامات، ومكاتب ادلعلمُت، وغرف الصالة، 

وادلكتبة، ومعمل اللغة، ومعمل احلاسوب، ومصلى لطالبات 

ومسجد لطالب، ومعمل اخلياطة والغرف الصحة وادلطبخ 

وادلقصف، كما نقل األستاذ خَت األهنار، أن جامعة السنة رلهزة 

ٔترافق وبنية ٖتتية لدعم برنامج تعليم اللغة العربية، ٔتا يف ذلك 

مكتبة ومعمل للغة، والكتب ادلدرسية باأللوان الكاملة وما إذل 

 01ذلك.

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار، االثنُت  93
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ريتوصلا زلمد الذي نقلو األستاذ أدي  ىذا يتماشى مع التعبَت

بأنو لدعم تعليم اللغة العربية، توفر جامعة السنة معمل اللغة 

 04ومكتبة وغَتىا الكثَت.

نفس الشيء نقلو العديد من مدرسي اللغة العربية يف جامعة 

السنة، قالوا إنو ليس الكتب فقط، فقد وفرت جامعة السنة 

سلتربات الكمبيوتر والعديد من أيًضا سلتربات اللغة وادلكتبات و 

اللغة  تعليمأدوات الوسائط ادلتعددة األخرى للمساعدة يف 

 00العربية.

بعض العبارات ادلذكورة أعاله يعززىا ما قالتو سري رٛتاين منالو، 

حيث قالت إن ىناك مكتبة يف الطابق الثالث، وىناك أيًضا 

تعليم  معمل اللغة ومعمل احلاسوب تستخدم إذا لزم األمر يف

 06اللغة العربية.

فيما يلي البيانات اخلاصة بادلرافق الداعمة لربنامج تعليم اللغة 

 العربية ادلقدم من جامعة السنة:
                                                                 

 27:27الساعة  8787ديسمرب  28، السبت السنة األستاذ أدي زلمد ريتوصلا العربية باجلامعةمقابلة مع رئيس تعليم اللغة  94
 صباًحا

 صباًحا 22:20، الساعة 8787ديسمرب  87مقابلة مع معلم اللغة العربية األستاذة أدي إيرما،  95
 مساء 20:27، الساعة 8787ديسمرب  27مقابلة مع الطالبة السنة سري رٛتيٍت منالو، اخلميس  96
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 جدول: المرافق والبنية التحتية

      

JENIS BANGUNAN JUMLAH 
LUAS 
(m2) BAIK 

RUSAK 
RINGAN 

Ruang Pimpinan 1 54 1 0 

Ruang Dosen 2 56 2 0 

Ruang Kegiatan Mahasiswa 2 56 2 0 

Ruang Perpustakaan 2 152 2 0 

Masjid/Mushalla 1 744 1 0 

Asrama/Mahad Al-Jamiah 3 812 3 0 

Asrama Putra 2 812 2 0 

Asrama Putri 1 812 1 0 

Wisma Tamu (Guest House) 1 148 1 0 

Ruang Kantin 2 45 2 0 

Kamar Mandi / WC 26 31 26 0 

Ruang Administrasi 1 90 1 0 

Ruang Kuliah 26 56 26 0 

Ruang Laboratorium Bahasa 1 96 1 0 

Ruang Laboratorium Micro 
Teaching 1 56 1 0 

Ruang Laboratorium Komputer 2 56 2 0 

Ruang Studio 0 0 0 0 

Ruang Seminar 0 0 0 0 

 

وجد الباحثة أنو  من خالل ادلالحظة وادلقابالت والوثائق،

بالنسبة للمرافق اليت توفرىا جامعة السنة لعملية تعليم اللغة 

العربية، ىناك ثالثة مرافق مستخدمة بشكل متكرر تستخدم  

كدعم ألنشطة التعليم، وىي معمل اللغة ومعمل احلاسوب 

 وادلضافة مع مرافق ادلكتبة، كل منها يف حالة جيدة.
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يف جامعة السنة  اللغة العربية تعليمامج نبر  اإلدارة تنفيذ تنفيذ -3

 اإلسالمية

احلركة اليت تدافع جلميع أعضاء اجملموعة لتحقيق األىداف تَتي تعّرف 

، فإن ٖتقيق الربنامج لو وتنظيمو من قبل القيادة. لذلكوفًقا دلا مت التخطيط 

 ، بل يتطلب أيًضا مراقبةم اجليدينال يتم فقط من خالل التخطيط والتنظي

، باإلضافة إذل إشراف القيادة. ألن عملية التخطيط والرصد يًذا جيًداأو تنف

يف الربنامج ما ىي إال أساس قوي لتحقيق ادلراقبة أو التنفيذ ادلوجو ضلو 

 اذلدف. 

األنشطة من أجل ٖتقيق ىذا  ، وكذلك بعد توزيععد ٖتديد اخلطةب

األنشطة على  هم لتنفيذ ىذه، يكون اإلجراء التارل للقيادة ىو ٖتريكاذلدف

، ْتيث يتم ٖتقيق ىدف النشاط التجاري بالفعل. ُيطلق على فعل الفور

، وجوىر نشاط التحريك ىو كيفية يك" )تفعيل(القيادة لتحريكها اسم "ٖتر 

 جعل أعضاء ادلنظمة قادرين على التعاون  بعضهم البعض.

 اللغة العربية يف جامعة السنة عدة أنشطة تعليميتضمن تنفيذ برنامج 

 منها:
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 اجتماع العام للجامعة ( أ

االجتماع العام للجامعة كما االجتماع ٔتدير جامعة السنة اإلسالمية 

كعميد جامعة السنة اإلسالمية،   خَت األهنارمن قبل األستاذ 

اليت يعاين منها  تعليمويهدف ىذا االجتماع إذل حل ٚتيع مشاكل ال

لتوجيو والتقوًن ، وىذا االجتماع ىو أيًضا إلعطاء ارللس ادلعلمُت

 والتقدير وعقاب اجمللس بأكملو دلعلمي اللغة العربية.

 

 تدريب احملاضر ( ب

، نظمت جامعة السنة اإلسالمية بشكل روتيٍت 8787قبل عام 

تقريبًا تدريبات للمحاضرين الذين سيقومون بتدريس كتاب عربية بينة 

اإلسالمية يدك كل عام لتحسُت جودة ادلعلمُت. وألن جامعة السنة 

ق علمية باللغة العربية. ومع قد أجرى تدريبات يف شكل كتابة أورا

، لكن رئيس اجلامعة ورئيس برنامج 8787، مت إيقافو يف عام ذلك

دراسة اللغة العربية سيعيدان تطبيع األنشطة التدريبية مرة أخرى من 

 أجل ٖتسُت جودة ادلوارد البشرية يف جامعة السنة اإلسالمية.
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، أن جامعة السنة قامت بتدريب األستاذ خَت األهنارضح كما أو 

، ولكن يف كادلعلمُت الذين يقومون بتدريس كتب عربية بُت يدي

، عقبات، أحدىا وباءالعام ادلاضي توقف ىذا النشاط بسبب عدة 

ولكن التدريب سوف إعادة التنشيط على الفور من أجل ٖتسُت 

 00جودة ادلعلمُت.

أجرت عدة إن جامعة السنة  مد ريتوصلااألستاذ أدي زلكما قال 

، كان أحدىا تدريب معلمي العربية بُت دورات تدريبية للمعلمُت

 02، والتدريب على كتابة األوراق العلمية باللغة العربية.كيدي

 

 زيارات الصف ( ج

كما ورد يف بيان القسم التنظيمي، أن الزيارات الصفية اليت يقوم هبا 

غة العربية تتم دون أي جدول دراسة اللمدير اجلامعة ورئيس برنامج 

، وما فية ال تزال تتم يف كل فصل دراسي، ولكن الزيارات الصمعُت

، وعملية أنشطة ىو انضباط احملاضر يصبح التقييم يف ىذه الزيارة

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار، االثنُت  97
 27:27الساعة  8787ديسمرب  28، السبت السنة األستاذ أدي زلمد ريتوصلا مقابلة مع رئيس تعليم اللغة العربية باجلامعة 98

 صباًحا
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، والتواصل تعليماط الطالب يف ادلشاركة يف ال، وانضبتعليمالتدريس وال

 .امعة السنة اإلسالميةباللغة العربية الذي ػلدث يف بيئة ج

 

 اللغة العربية   تعليمبناء أظلاط االتصال لتحسُت جودة برنامج  ( ح

قامت جامعة السنة منذ إنشائها بالفعل ببناء اتصال قوي و جيد  بُت 

ادلوظفُت وادلعلمُت والطالب. كما تطبق جامعة السنة أيًضا نظاًما إلزاميًا 

واء كان ذلك من ادلوظفُت أو ، سالعربية ينشط يف البيئة اجلامعيةللغة 

األستاذ خَت ادلعلمُت أو الطالب أو حىت عمال النظافة. كما ذكر 

كمدير جلامعة السنة اإلسالمية أن اذلدف من إنشاء جامعة السنة األهنار  

، لو كفاءة يف رلال اللغة العربية اإلسالمية منذ البداية ىو إصلاب مدرسُت

على ٚتيع الطالب وادلوظفُت أن  لذلك تشًتط جامعة السنة اإلسالمية

، لذلك اعتادوا على أنفسهم.  نشطُت يف استخدام اللغة العربية يكونوا

، فقد قال بالطبع أن السمة كمدير اجلامعةاألستاذ خَت األهنار  كما ذكر 

، الذي ٕتعلو المية ىي التواصل باللغة العربيةادلميزة جلامعة السنة اإلس

، حيث ال تقدم تعليممقدمة يف كل عملية ال دائًماجامعة السنة العربية 
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جامعة السنة االستثناء من ذلك ىو أنو حىت ٗتصصات االتصاالت 

 00.اإلذاعية اإلسالمية مطلوب منها استخدام اللغة العربية

نفس الشيئ عرب عنو رئيس الربنامج الدراسي ّتامعة السنة اإلسالمية 

ب أن يكون ذلا ، حيث قال إن كل جامعة غلاألستاذ أدي ريتوصلا

، ودائًما ما ٕتعل ، وكذلك جلامعة السنة اإلسالميةٗتصصاهتا اخلاصة

، لكل طالب ومعلم وحىت العربية أىم شيء يف بناء التواصلاللغة 

 277.موظف. على الرغم من ادلطالبة بو وتعليمو باللغة العربية

يواصل ، ما جعلو مدرسة تعليم اللغة العربيةاألستاذة أدي إيرما كما قالت 

، واليت كان من اإلسالمية كان بيئة للغة العربيةالتدريس يف جامعة السنة 

 272.الصعب جًدا العثور عليها يف اجلامعات األخرى

ا أن جامعة السنة ٗتتلف عن ، ٔتنفس الشيء حسنينيك إؽلانيةما قالت 

، ْتيث أن صلد بيئة اللغة العربية جيدة ، يف جامعة السنة ؽلكنناغَتىا
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باستخدام اللغة العربية كلغة  تعليمالطالب أيًضا يف عملية التساعد 

 278.للتعليم

، يتبُت أن صحيًحا أن اجلامعة كسّنة على نتائج ادلالحظات وادلقابالت بناءً 

 .تطور أظلاط اتصال دلواطنيها على شكل بيئة باللغة العربية

 

لسنة يف جامعة ا ادلراقبة برنامج تعليم اللغة العربية ننفيذ اإلدارة -4

 اإلسالمية

ادلراقبة كعملية لتحديد ما غلب ٖتقيقو، أي ؽلكن صياغة  تَتي، وفًقا

، وإذا لزم األمر ادلعايَت، وما يتم القيام بو، أي التنفيذ، وتقييم التنفيذ

 ، ْتيث يكون التنفيذ وفًقا للخطة أو وفًقا للمعايَت.اتإجراء ٖتسين

اللغة العربية يف جامعة السنة  تعليميشمل تنفيذ ادلراقبة  يف  برنامج 

 اإلسالمية عدة أنشطة منها:

 تطبيق معايَت التقييم (أ 

بية عدة جوانب اللغة العر  تعليم، يشمل نطاق مواد بشكل عام

، ومهارة الكتابة. من بُت ، ومهارة القراءةمنها: مهرة الكالم

                                                                 
 صباحاً  22:20، الساعة 8787ديسمرب  22مقابلة مع الطالبة السنة حسنينيك إؽلاين، اجلمعة  112
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، وىي ناك كفاءات غلب أن يتقنها الطالب، ىاجلوانب األربعة

طالبون بالقدرة على إتقان مهارة القراءة من خالل أن الطالب م

القدرة على قراءة وفهم النصوص العربية بشكل صحيح واليت 

، غلب على جلمل والفقرات. يف مهاراة الكالمتشمل الكلمات وا

الطالب أن يكونوا قادرين على التحدث واحلوار والتعبَت عن 

، الكتابة جيدة وصحيحة. يف مهاراة أفكارىم باللغة العربية

يستطيع الطالب فهم قويد اإلمال والكتابة بشكل صحيح وفًقا 

بشكل جيد وفًقا لعالمات الًتقيم،  لألساليب احلالية والكتابة

، يُتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين بينما يف تراكيب ضلوية

  .على تكوين اجلمل العربية صحيحة
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 القرأةأمثلة على الكفاءات التي تحققت في مهارة 

 إجراء ادلراقبة أو التقييم  (ب 

اللغة العربية الذي يتم إجراؤه يف جامعة السنة  تعليمشكل تقييم 

ىو يف شكل اختبارات منتصف الفصل  تعليماإلسالمية يف ال

الدراسي  وهناية الفصل الدراسي ويتم إجراؤىا يف وقت واحد يف 

نتصف ٚتيع الفصول الدراسية. ينقسم االختبار الذي ينفذ يف م

، ىناك اختبار سيافاوي وىو وهناية الفصل الدراسي إذل قسمُت
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اختبار يتم إجراؤه شفهيًا سواء يف شكل حفظ وكذلك اختبار 

ي وىو اختبار إجادة يف اللغة العربية واالختبار الثاين اختبار ٖترير 

، كل من ادلقاالت واالختيار من متعدد يف يتم إجراؤه كتابيًا

، فيتم التقييم أيًضا كل شهر سبة للمعلمُتشكل أسئلة. أما بالن

وفصل الدراسي على شكل توزيع استبيانات على الطالب. كما 

، ٕتري اللغة العربية تعليمأنو يف تقييم األستاذ خَت األهنار ذكر 

ي جامعة السنة اإلسالمية امتحانات يف منتصف الفصل الدراس

االمتحانات ىي ، وتكون أشكال ويف هناية الفصل الدراسي

، فإن السنة ي. أما بالنسبة لتقوًن احملاضرينالشفاوي والتحرير 

النبوية تطبق نظام توزيع االستبيان على الطالب لتقدير مهارات 

 271وقدرات ىؤالء ادلعلمُت. 

، قال أن ىناك شكلُت األستاذ أدي زلمد ريتوصلاماشيًا كما قال 

، وعلا تقييم لعربيةاللغة ا تعليمبرنامج دراسة من التقييم يف 

، تعليمتقييمات ألنشطة التدريس وال احملاضر الذي يتضمن

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهنار، االثنُت  113
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على شكل  تعليموتوصيل ادلواد واستخدام اللغة. والثاين: تقوًن ال

 274امتحانات الشفاوي وامتحانات التحريري.

وكذلك أيًضا كما قالت  بعض معلمي اللغة العربية الذين 

، جامعة السنة اإلسالميةيف  تعليملليقولون إن ىناك تقييمُت 

، حيث يتم إجراء ىذين وعلا امتحان الشيافاوي والتحريري

االختبارين يف منتصف وهناية الفصل الدراسي. ليس فقط 

يتم تقييم ادلعلمُت أيًضا من قبل الطالب كل شهر  ،الطالب

 270وفصل دراسي.

 كل كما قال بعض طالب  جامعة السنة اإلسالمية إنو يف

امتحان بصيغيت  ، سيتم إجراءلفصل الدراسيمنتصف وهناية ا

، كما أتيحت الفرصة لطالب السنة لتقييم الشفوي والتحريري

 276.زلاضريهم من خالل ملء استبيان يف كل شهر
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 اإلمتحان تحريري

 

 
 اإلمتحان شفوي
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 المعلميم تقو استبيان 

 إجراء التحسينات وادلتابعة (ج 

ستصبح نتائج ادلراقبة والتقييم اللذان مت إجراؤعلا يف منتصف 

برنامج اللغة  تعليمالفصل الدراسي وهنايتو مادًة لتقييم عملية 

العربية يف جامعة السنة اإلسالمية واليت ستتم مناقشتها يف 

، سيتم مناقشة نتائج العام للجامعة. يف ىذا االجتماع االجتماع

، حيث الفصل الدراسي اليت مت إجراؤىاة اختبارات منتصف وهناي

يتم يف ىذا االجتماع إعطاء معلمي اللغة العربية الفرصة األكرب 
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القًتاح اإلجراءات التصحيحية يف زلاولة لتحسُت جودة برنامج 

، يشارك العربية. بصرف النظر عن ادلعلمُتاللغة  تعليم

أو  ادلتخرجون أيًضا يف تقييم األشياء اليت ٖتتاج إذل ٖتسُت

إضافة من قبل جامعة السنة اإلسالمية يف ٖتسُت جودة برنامج 

اللغة العربية. وىناك أيًضا تشديد ومعايَت يف قبول الطالب  تعليم

 اجلديد احملتملُت يف جامعة السنة اإلسالمية.

إطار إجراء التحسينات  أنو يفاألستاذ خَت األهنار كما قال 

مية اجتماعًا دلناقشة ، عقدت اجلامعة السنة اإلسالوادلتابعة

اإلسالمية،  ادلعوقات والتحسينات اليت حدثت يف جامعة السنة

، وبالطبع وضع جامعة ومن نتائج االجتماع، مت إجراء ٖتسينات

، والطالب يَت معينة للقبول. الطالب اجلديدالسنة اإلسالمية معا

الذين ليسوا على دراية باللغة العربية أو ليسوا على درجة عالية 

 270.قاموا اآلن بتقدًن إعداد اللغة ،ن الكفاءةم

ماشيًا مع الكالم من أدي زلمد ريتوصلا، قال أيًضا أن جامعة 

السنة اإلسالمية عقدت اجتماعات من حيث التحسُت ومتابعة 

                                                                 
 صباًحا 72:70، الساعة 8787ديسمرب  24ار، االثنُت مقابلة مع مدير جامعة السنة األستاذ خَت األهن 117
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، وكذلك تعليميف كل من عملية التدريس وال ادلشكالت ادلوجودة

من حيث جودة ادلوارد البشرية. كما قدمت جامعة السنة 

اللغة  تعليماإلسالمية أيًضا إعداد اللغة دلساعدة الطالب على 

 272العربية بشكل مكثف قبل االلتحاق بادلرحلة اجلامعية.

كذلك  كمل قال رئيس األكادؽلية أنو يف إطار عملية تقييم و 

جامعة السنة اإلسالمية أيًضا توفر  ،اللغة العربية تعليمبرنامج 

فرًصا للمتخرين إلجراء التقييمات هبدف ٖتسُت جودة برنامج 

 270اللغة العربية. تعليم
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العوامل الداعمة إلدارة برنامج تعليم اللغة العربية بجامعة المعوقات و  -ج

 السنة اإلسالمية

 اإلسالميةجامعة السنة العربية  يف اللغة  تعليممعوقات إدارة برامج  -1

  الثانوية ادلدارس من اىتمام طالب (أ 

وبناًء على نتائج ادلالحظات وادلقابالت، وجدت الباحثة أن ىناك اىتماًما  

كبَتًا من طالب ادلرحلة الثانوية الذين أرادوا مواصلة دراستهم يف جامعة 

بالطبع يصبح ىذا عقبة يف بناء بيئة نشطة ناطقة باللغة العربية، وىو . السنة

 األىداف الرئيسية جلامعة السنة. أحد

كما نعلم أن مدرسة الثانوية ال تركز على تعليم اللغة العربية، يتم دراسة اللغة 

العربية مرة واحدة فقط يف األسبوع، على عكس يف ادلعهد، اليت ٖتتوي على 

 مواد تعليم اللغة العربية أكثر من مدرسة الثناوية.

رسة الثانوية صعوبة يف فهم مواد تعليم سيجد الطالب الذين يأتون من ادلد

 اللغة العربية يف بداية الفصل الدراسي، بسبب عدم إدلامهم باللغة العربية.

كما صرحت األستاذة عاطية سكينة تكون رئيسة ادلشرفة، أنو يتم منح كل 

أشهر ليكون حرية ويتكيف مع اللغة العربية، ويتم ذلك حىت تتاح  1طالب 
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ادلدرسة الثانوية للتعلم والتعود على اللغة العربية وعلى الفرصة للطالب من 

 متابعة ذلك يتخلف عن الطالب الذين متخرجون من ادلعهد. 

فإن الطالب اجلدد ال يعاقبون  227أصلرايٍت، انسجاما مع تعبَت االستاذة دياه

أشهر للتعود  1على الفور على سلالفات اللغة، ألن اجلامعة ٘تنح الطالب 

 .باللغة العربيةعلى التحدث 

 

 عدم وجود فريق إشرايف  (ب 

ووجدت الباحثة يف نتائج ادلقابلة أن جامعة السنة  دل تقدم فريق إشرايف 

خاص بادلراقبة على برنامج تعليم اللغة العربية.  يتم ادلراقبة يف جامعة السنة  

 222،دون  حفالت خاصة وال جدول خاص.  كما ذكر األستاذ خَت األهنار

أنو بالنسبة للمراقبة يف جامعة السنة، خاصة يف برنامج تعليم اللغة العربية، دل 

تقدم اجلامعة فريًقا إشرافيًا بعد، وعادة ما يتم ادلراقبة من قبل مدير اجلامعة، 

تعليم اللغة العربية وادلدرسُت ويتم ادلراقبة أيًضا بدون جدول   ورئيس قسم

 وادلراقبة تكون سريا. ،مكتوب

                                                                 
 مساء 20:70، الساعة 8787ديسمرب  28مقابلة مشرفة يف قسم اللغة دياه أصلرايٍت، السبت  111
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أن اجلامعة ليس لديها   228،ريتوصلا زلمد يا مع ما عرب عنو األستاذ أدي٘تش

فريق إشرايف خاص يف عملية ادلراقبة وشكل ادلراقبة اجلاري حاليا، فهناك 

مراقبة مبٍت على نتائج االستبانات ويوجد مراقبة ميداين، للمراقبة ادليدانية دل 

 يتم جدولتها، ألن طبيعة اإلشراف سلفية.

التعبَت أعاله أن جامعة السنة  ليس لديها  فريق إشرايف خاص يف يتضح من 

 تنفيذ ادلراقبة وخاصة يف برنامج تعليم اللغة العربية.

 

 العوامل الداعمة إلدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة اإلسالمية -2

 والء الموقف وجود  (أ 

فإن موقف الوالء نظرًا ألن جامعة السنة تعزز موقف الوالء لكل موظف، 

ىذا غلعل كل موظف مسؤواًل عن العمل الذي يقوم بو وغلعل الوظيفة تعمل 

 على النحو األمثل على الرغم من عدم وجود إشراف من الرؤساء.

أحد من مدرسات اللغة العربية، قالت إنو  221،أم زلمدستاذة أكما قالت 

رس ادلوظفون كل يف داخل موظفي اجلامعة  السنة موقفا من الوالء، ْتيث يك
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قدراهتم يف تعليم طالب جامعة السنة إذل أقصى حد لتحقيق اذلدف. 

 األىداف اليت تريدىا اجلامعة.

وىو أن موقف الوالء  224يتماشى ىذا مع ما عرّب عنو األستاذ خَت األهنار،

ىو الذي غلعل ادلوظفُت ؼلضعون دائًما لإلشراف، وؼللق ادلوظفون الوالء  

ون القيام بعمل، ونتائج ىذا ادلوقف ٕتعل ادلوظفُت كمشرفُت عندما يريد

 مسؤولُت دائًما عن كل عمل يقومون بو.

بناًء على نتائج ادلالحظات وادلقابالت أعاله، صحيح أن الوالء عامل مؤثر 

للغاية لدعم جامعة السنة يف ٖتقيق أىدافها، خاصة يف قسم التعليم اللغة 

 العربية.

 

 بناء بيئة اللغة العربية  (ب 

حيث أن جامعة السنة منذ البداية لديها التزام ومبادئ خللق وبناء بيئة اللغة 

العربية. من أجل أن تكون قادرة على مساعدة وٖتقيق التطبيق النشط للغة 

من خالل التواصل مع بعضنا البعض، باإلضافة إذل األنشطة  .العربية لطالهبا

ليس فقط . بيئة اللغة العربية اليومية اليت تستخدم ٚتيعها اللغة العربية، ٗتلق
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الطالب الذين ػلصلون على تأثَت إغلايب من بيئة اللغة العربية ولكن ادلوظفُت  

وىذا يتوافق مع ما قالت . لديهم أيًضا احلافز لتعليم اللغة العربية واستخدامها

، أن يف الطالباتعميدة و أحد مدرسة اللغة العربية  220،ماريايتاألستاذة  

لذين دل يتحدثوا اللغة العربية على اإلطالق يف البداية، ولكن  منذ ادلوظفُت  ا

فًتة طويلة من العمل يف جامعة السنة الذين لديهم بيئة اللغة العربية، فإن 

ىؤالء ادلوظفُت يعرفون بالفعل الكثَت من ادلفردات العربية وؽلكنهم بالفعل 

وكل  .يدركوا ذلك استخدام اللغة العربية حىت لو كان ذلك قلياًل دون أن

يوم، احلماس دلعرفة وتعليم لغة أران من العديد من ادلدرسُت وكذلك من 

إذا حصل ادلوظفون وحدىم على الكثَت من التأثَتات اإلغلابية من  .الطالب

بيئة اللغة العرببة، فسيتم مساعدة الطالب بشكل كبَت من خالل ىذه بيئة 

 اللغة العربية.

مالحظات الباحثة على وجود بيئة اللعة العربية يف كما ثبت ذلك من خالل 

وبناًء على نتائج ادلقابالت مع العديد من الطالبات، فإنو  .اجلامعة السنة

يثبت أيًضا أن البيئة اللغوية ذلا تأثَت إغلايب للغاية ومفيدة جًدا للطالب 

 لتحسُت قدراهتم األكادؽلية وكذلك مهاراهتم يف اللغة العربية بشكل خاص.
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 شايخزيارة ادل (ج 

الذين يقومون بتدريس  ادلدرسُتيف اجلامعة السنة، وبصرف النظر عن 

السنة مرة واحدة على األقل جامعة  سيزورونشايخ ادلادلوظفُت، ىناك أيًضا و 

ليس فقط للزيارة ولكن لتبادل ادلعرفة مشايخ . وصول يف فصل دراسي واحد

بشكل مباشر وغَت شايخ ادلسيوفر ىؤالء  .ادلوظفُتو  مع ٚتيع الطالب

مباشر الدافع ويصبحون حافزًا للطالب دلواصلة الدراسة ّتد وٛتاس وأيًضا 

للبقاء متسقُت يف تطبيق اللغة العربية اجليدة والصحيحة. عندما يكون ىؤالء 

، سيتعاون ادلشايخ وكذلك أطراف من جامعة السنة السنةجامعة ادلشايخ يف 

ادلسابقات اليت ؽلكن أن ٖتسن ٚتيع  يف عقد الدورات العلمية وكذلك

الطالب، سواء يف األكادؽليُت أو يف تطبيق لغتهم. وتقدم ىذه ادلسابقات 

جوائز بإٚتارل ماليُت الروبيات اليت ؽلكن أن ٕتعل الطالب متحمسُت 

لبعضهم البعض للمشاركة يف كل مسابقة. ويتوافق ىذا أيًضا مع نتائج 

ا من العديد من الطالب، حيث يتطلع ٚتيع ادلقابالت اليت مت احلصول عليه

الطالب دائًما إذل زيارات ادلشايخ. ألنو يقال أن الطالب يريدون متابعة 

 226دورات ادلشايخ وكذلك ادلسابقات اليت ستقام.
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وفر دافًعا جديًدا  ادلشايخمن نتائج ادلقابلة، قال الطالب أيًضا إن وصول 

 .ضل يف تطبيق اللغة العربيةوٛتاًسا جديًدا للدراسة ّتدية أكرب وأف

  

المختلفة في تنفيذ إدارة المعوقات الخطوات التي يتم اتخاذها لتذليل  -د

 اللغة العربية في جامعة السنة اإلسالمية تعليمبرنامج 

 فصل إعداد اللغة -1

فيما يتعلق باىتمام الطالب من  ادلعوقاتاستناًدا إذل العوامل 

ادلدارس الثانوية الذين يرغبون يف تسجيل أنفسهم يف جامعة السنة، 

تفتح جامعة السنة فصل إعداد اللغة للمبتدئُت أو للطالب احملتملُت 

الذين لديهم مهارات لغة عربية ضعيفة، وىذا مفيد ْتيث ؽلكن 

غة العربية بشكل للطالب احملتملُت من ادلدارس الثانوية دراسة الل

مكثف. فصل إعداد اللغة ذلا مدة تعليم دلدة عام واحد وؽلكن 

ألولئك الذين يتخرجون من فصل إعداد اللغة متابعة مستواىم 

 تعليم اللغة العربية. قسميف جامعة السنة اجلامعي يف 



131 
 

 
 

أن جامعة  220،األستاذ خَت األهنارمت الكشف عن ذلك من قبل 

للمبتدئُت الذين يرغبون يف أن اللغة فصل إعداد السنة قد وفرت 

م اللغة العربية وللطالب احملتملُت الذين ييكونوا قادرين على تعل

 ، دلدة سنة واحدة من التعليم.ضعيفةلديهم مهارات لغة عربية 

 إعداد اللغةقال إن فصل  222األستاذ أدي زلمد ريتوصلا  ع٘تاشيًا م

ملُت الذين لديهم وللطالب احملتسلصص للطالب ادلرشحُت عموًما 

عبارة عن تعليم إعداد اللغة ، فإن فصل مهارات لغة عربية ضعيفة

 دلدة عام واحد وال يتم تضمينو يف عملية البكالوريوس.

إعداد اللغة  بناًء على نتائج ادلقابلة أعاله، مت التأكيد على أن فصل 

ادلدارس الثانوية الذين أرادوا تسجيل أنفسهم  لطالب منكان حاًل 

 جامعة السنة. يف
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 تعزيز موقف الوالء -2

نظرًا ألن جامعة السنة ذلا امتيازاهتا اخلاصة يف تنفيذ ادلراقية، فإن ىذا 

التخصص يكون يف شكل موقف الوالء. نظرًا ألن جامعة السنة تبٍت 

دائًما قيم الوالء لكل موظف، فإن مقدار الوالء الذي يتمتع بو كل 

اللغة العربية، غلعل جامعة السنة ، وخاصة دلعلمي تعليم فموظ

 مصنفة على أهنا ناجحة يف إصلازاهتا يف رلال اللغة العربية.

إن موقف الوالء الذي ظلا يف كل موظف غلعلو شخًصا مسؤواًل عن 

تنفيذ التفويض على الرغم من عدم وجود فريق إشرايف، فإنو ال غلعل 

س الراتب الذي ادلوظفُت جامعة السنة متحررين من مسؤولياهتم، ولي

يعد مقياًسا للمسؤولية، وال ىل ىم أنفسهم من يقظون من إشراف 

اجلامعة ولكن قلوب من ؼلاف اهلل وؼلافون من الفشل وليسوا 

 220مسؤولُت عن أداء واجباهتم.
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 الخامس الفصل

 الخاتمة

 الخالصة  -أ

يف ، يتبُت أن ظلط إدارة برنامج تعليم اللغة العربية الذي مت إنشاؤه نظريًا -1

، حيث تقوم اجلامعة بتنفيذ و لإلدارة عند تَتيجامعة السنة  مشاب

 وظائف إدارية تشمل التخطيط والتنظيم والتنفيذ وادلراقبة.

م اللغة العربية يف جامعة السنة، أما بالنسبة لتنفيذ إدارة برنامج تعلي -2

، حيث إن الوظيفة التنظيمية اخلاصة من حيث فهو يسَت على ما يرام

 حملاضر وجدولة اجتماعات التقييم العامة ْتاجة إذل ٖتسُت.مؤىالت ا

تنفيذ إدارة برنامج تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة  ال ؽلكن فصلو  -3

عن العوامل الداعمة وادلعوقات. العوامل الداعمة ىي: أواًل، ىناك 

يف أداء  ادلدرسُتموقف من الوالء ؽلتلكو كل موظف، وخاصة 

ٗتلق اجلامعة السنة بيئة إلزامية نشطة للغة  واجباهتم ووالياهتم.  ثانيًا،

إعداد  ،العربية جلميع ادلوظفُت والطالب من قسم تعليم اللغة العربية

ىناك زيارات وٖتفيز من  ثالثا، اللغة على الرغم من قسم الدعوة.

ىناك اىتمام : أما ادلعوقات ىي يخ اخلارجيُت دلوظفيهم وطالهبم.ادلشا
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الذين ليسوا من معهد لتسجيل أنفسهم   من ادلدارس الثانويةطالب 

، عدم وجود فريق إشرايف وثانياكطالب يف قسم تعليم اللغة العربية. 

 خاص يف ادلراقبة على التعليم وتقوؽلو.

تقدم جامعة السنة أيًضا حلواًل وٖتسينات للعقبات اليت تواجهها.   -4

، حيث أنشأت جامعة إجراؤىا ىو: أوالً  سينات اليت متأحد التح

السنة فصل "إعداد اللغة" للطالب الذين ليسوا مدارس داخلية 

ية إسالمية أو للطالب احملتملُت الذين تكون مهاراهتم يف اللغة العرب

 جامعة غلب أن يكون كل معلم يف، ثانيادون ادلستوى ادلطلوب.  

 .السنة سللًصا يف القيام ٔتسؤولياتو

 

 االقتراحات-ب

يف  ادلراقبةللجامعة إعادة تفعيل أنشطة الفريق ادلشرف يف ٖتسُت جودة  -1

 برنامج تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة.

أن يتمكن ادلستشار من عقد اجتماع خاص دلناقشة أي معوقات أو   -2

تطورات تطرأ على برنامج تعليم اللغة العربية يف جامعة السنة  على أساس 
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، حىت ؽلكن تشغيل جودة برنامج تعليم اللغة العربية بشكل يٍترلدول وروت

 صحيح.

جل زيادة ٖتسُت مؤىالت ، من ألرئيس قسم تعليم اللغة العربية -3

 ، وخاصة أولئك الذين يقومون بتدريس تعليم اللغة العربية.ادلدرسُت

للموظفُت، وخاصة ادلعلمُت، للحفاظ دائًما على موقف الوالء يف تنفيذ  -4

 .م، ألن ىذا ىو مفتاح صلاح ادلؤسسةمسؤولياهت
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ٖتديد ادلواد األساسية وادلواد  .3

اللغة  تعليمالداعمة يف برنامج 
 العربية

 تعليموضع أساليب أو ظلاذج  .4
 فعالة يف إتقان اللغة العربية
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 تعليميستخدمها ادلعلمون يف 

 اللغة العربية
أخرى تقدم جامعة السنة مرافق  .6
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توزيع الواجبات التدريسية حسب  .2
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 اللغة العربية تعليم
 تعليميوجد وقت تقييم يف برنامج  .4

 اللغة العربية
توجد أنشطة أخرى تدعم  .5
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ات يف تنظيم برنامج وجود معوق .6

 تعليم اللغة العربية
وجود عوامل داعمة يف تنظيم  .7

 اللغة العربية تعليمبرامج 
 وجود تعاون بُت الزمالء ادلعلمُت .8
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وجود جهود / أدوار يقوم هبا  .2
 تعليممدير اجلامعة يف تطبيق 

 اللغة العربية
 تعليماستخدام أساليب أو ظلاذج  .3

 فعالة يف إتقان اللغة العربية
يوجد منهج أو طريقة يستخدمها  .4
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 اللغة العربية تعليم
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 إرشادات أداة المقابلة

 اللغة العربية في جامعة السنة اإلسالمية ميدان تعليمإدارة برنامج 

تركيز 
 البحث

 سؤال مؤشر
 

 المخبر

ٗتطيط 
 تعليمبرنامج 

 اللغة العربية

 ٖتديد الربنامج .1
ٕتميع ادلواد  .2

 التعليمية
 استخدام .3

 الوسائط
 التعليمية

ٖتديد مناىج  .4
 وطرق التدريس

ما ىو أساس  .1
التخطيط لربنامج 

 ؟اللغة العربية تعليم
عن التخطيط  كيف .2

اللغة  تعليملربنامج 
 ؟العربية

ما ىي ادلواد الرئيسية  .3
والداعمة اليت يتضمنها 

اللغة  تعليمبرنامج 
 العربية؟

ماىي أساليب أو  .4
الفعالة  تعليمظلاذج ال

 يف إتقان اللغة العربية؟
ماىي األساليب اليت  .5

يستخدمها ادلعلمون 
 اللغة العربية؟ تعليميف 

 تعليملتسهيل تنفيذ  .6
لغة العربية، ما ىي ال

مدير اجلامعة 
ونائب رئيس 

ادلناىج 
اجلامعية 

ومعلمي اللغة 
العربية 

وطالب 
جامعة 
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 تعليمما ىي وسائل ال .7
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اللغة  تعليمادلعلمون يف 
 العربية؟

ىل  ،وسائلٓتالف  .8
ىناك أي تسهيالت 

إضافية تقدمها اجلامعة 
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تنظيم برنامج 
اللغة  تعليم

 العربية

تقسيم واجبات  .1
 التدريس

إعداد جدول  .2
 الدرس

إعداد اجلدول  .3
للتقييم 

 والتحسُت
إعداد جداول  .4

 النشاط الطاليب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد التخطيط لربنامج  .1
اللغة العربية، ما  تعليم

 ىي خطوات تنظيمو؟
كيف ىو نظام جدولة  .2

توزيع ادلواد الذي مت 
 التخطيط لو؟

عن  كيفبعد ذلك،   .3
ادلعلمُت؟ ىل يتم 

توزيع الواجبات 
التدريسية حسب 

 مؤىالهتم؟
 تعليمما ىي آلية تقوًن  .4

 اللغة العربية؟
كم مرة مت إجراء تقييم  .5

 اللغة العربية؟ تعليمل
بصرف النظر عن  .6

ىل ، األنشطة اجملدولة
ىناك أي أنشطة 

أخرى )إضافية( دل يتم 
 جدولتها؟ وىو التعود.

ما ىي األنشطة  .7
الالمنهجية ادلقدمة 

 للطالب ؟
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برنامج  تنفيذ
اللغة  تعليم

 العربية

التعاون  .1
 الفعال

تنمية قدرات  .2
 ادلوظفُت

بناء جو  .3
 ديناميكي

ٖتقيق التقدم  .4
 التنظيمي

التخطيط والتنظيم  بعد .1
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