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احلكومية  رسالة املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية. كليات الدراسات العليا. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 ري. واملشرف الثاين: الدكتور نور قم ماالنج. املشرف األول: الدكتور احلاج عبد احلميد، 

 . تعليم اللغة العربيةبرانمج الكلمات اللمفتاحية: إدارة،  

املعهد هو املؤسسة الرتبوية اليت حتتوى على األطراف املعينة فيها. كاملؤسسة الرتبوية، فطبعا حتتاج إىل   
لتحق ميلك  إدارة  أن  له  البد  الذي  الدور كمدير  ميلك  املعلم  التعليم،  عام  سينفذه. يف  الذي  التعليم  أهداف  يق 

 كفاءة اإلدارة التعليمية اجليدة حىت أهداف التعليم ميكن أن حيققه فعال. 
للغة  ( لوصف التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقومي يف تعليم اللغة العربية يف مركز ا1األهداف هلذا البحث: )

( ماالنج  بولوالونج  الثاين  النور  اللغة  2مبعهد  مركز  العربية يف  اللغة  تعليم  لربانمج  والعيوب  املزااي  العوامل  ملعرفة   )
مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج. استخدمت الباحثة املدخل الكيفي واملنهج دراسة احلالة. واستخدمت طريقة  

وا املقابلة  طريقة  حنو  البياانت  ميسلس  مجع  لنموذج  البحث  هذه  يف  البياانت  حتليل  وأسلوب  والتوثيق.  ملالحظة 
 وهوبرمان. 

 
العربية من ) اللغة  العربية يف مركز  اللغة  تعليم  (تعيني  1وأما نتائج من هذا البحث فهي : أ( ختطيط برانمج 

( وتعيني  5والطرق التعليمية ) ( وتعيني املدخل  4( وتعيني املواد التعليمية )3( وتعيني أنشطة التعليم )2األهداف )
 ( العربية  اللغة  تعليم  برانمج  تنظيم  ب(  التعليمية.  )1الوسائل  اإلداري  اهليكال  وضع  املدبرين  2(  وتنصيب   )

( وتوظيف املعلمني. ج( تنفيذ الربانج تعليم اللغة العربية من  4( وتعيني جداول التعليم للمعلمني )3واملسؤولني )
( وتوجيه املعلمني. د( تقومي الربانمج تعليم اللغة العربية مبشاورة نظر  3يذ عملية التعليم )( وتنف 2( إدارة الصف )1)

 ثالث مراحل وهي شهراي )التقومي البنائي( و التقومي النهائي اخلامتي، ونصف املستوى، وآخر املستوى. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 ح
 

ABSTRACT 

Humairah, Hamami, 2021. Management of Arabic Learning in Markaz Al-lughoh 
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 Islamic Boarding School is an education institution where parties are 

involved as am educational, it suerly needs a good management program in order 

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

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

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

 The purpose of this study are: 1) to find out the Management of Arabic 

language learning programs which consists of planning,organizing,implementing, 

and evaluation, 2) to find out the supporting factors and inhibitors of Arabic 

language learning programs at Annur 2 Islamic boarding school Bululawang 

Malang. This research approach is qualitative with the case study method. The 

data collection method uses interviews, observation and documentation. While the 

data analysis in this study uses the analysis of the Mills and Hubberman models. 

 The result of this study are as follows: (A) The Planning of Arabic 

language learning programs in Markaz Al-lughoh at Islamic Boarding School of 

Annur 2 Bululawang Malang consists of (1) settings goals, (2) determining 

learning activities, (3) determining materials teaching and (4) determining 

learning approaches and methods and (5) determining learning media. (B) 

organizing Arabic language learning consists of (1) arranging organizational or 

managerial structure, (2) appointment of administrators, (3) determining teacher 

teaching schedules, and (4) recruiting teachers. (C) the implementation of the 

Arabic language learning program consists of (1) class management (2) 

impelemention of the learning activities and (3) the direction of the teachers. (D) 

evaluation of the Arabic language learning has made the schools through third 

stage that is, monthly (sumatif and formative), the test middle semester and also a 

final exam the first half. 
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ABSTRAK 

Humairah, Hamami. 2021. Manajemen Program Pembelajaran Bahasa Arab 

Pada Markaz Al-lughoh di Pondok Pesantren Annur 2 Al-Murtadlo Bululawang 

Malang. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1( Dr.H.M Abdul 

Hamid, M.A  Pembimbing 2)Dr. Nur Qomari, M.Pd 
Kata kunci : Manajemen Program, Pembelajaran Bahasa Arab. 

 Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya 

terdapat banyak pihak yang terlibat. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tentunya 

dibutuhkan manajemen yang baik untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai manajer yang harus 

memiliki kompetensi manajemen pembelajaran yang baik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara efektif, 

 Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui Manajemen program 

pembelajaran Bahasa Arab yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan evaluasi. 2) untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan 

penghambat program pembelajaran bahasa Arab pada Markaz Al-lughoh  di 

pondok pesantren Annur 2 Al-murtadlo Bululawang Malang. Pendekatan 

penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun metode 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

model Mills dan Hubberman. 

 Adapun hasi penelitian ini adalah sebagaimana berikut : (A) Perencanaan 

program pembelajaran bahasa Arab di Markaz Al-lughoh terdiri dari (1) 

penentuan tujuan (2) penentuan kegiatan-kegiatan pembelajaran, (3) penentuan 

bahan ajar dan (4) pendeketan  dan metode metode pembelajaran dan (5) 

penentuan media-media pembelajaran. (B) pengorganisasian pembelajaran bahasa 

Arab terdiri (1) Penyusunan Struktur Organisasi atau manajerial, (2) 

pengangkatan pengurus, (3) penentuan jadwal mengajar guru, dan (4) perekrutan 

tenaga pengajar. (C) pelaksanaan program pembelajaran bahasa arab terdiri dari 

(1) manajemen kelas, (2) pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran dan (3) 

pengarahan para pengajar. (D) evaluasi program pembelajaran bahasa arab 

dilakukan sekolah melalui musyawarah dengan melihat dari 3 tahapan yaitu, 

bulanan (sumatif dan formatif), ujian tengah semester dan juga ujian akhir 

semester. 
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 الفصل األول  

 اإلطار العام

 املقدمة  .أ
مبساعدة البشر  اإلدارة هي عملية فيما يتعلق بملساعي اإلنسانية الشاملة  

 1واملصادر األخرى اليت تستخدم أساليب فعلة وفعالة لتحقيق األهداف املقررة.
اجليدة   اإلدارة  املرجوة.  األهداف  لتحقيق  أداة  إدارة  ألن  للغاية،  مهمة  اإلدارة 
فعلية   اإلدارة ميكن حتسني  مع  واجملتمع.  واملوظف  الشركة  أهداف  تسهل حتقيق 

 عناصر اإلدارة. 
املوجود بوسيلة  وقال   املعلم يف مفيد ملورد  أمباريتا أبن اإلدارة هي كفائة 

لتحقيق  التعليم  إىل  تصل  حىت  بعضا  بعضهم  بني  التعامل  وتصنع  الربانمج 
الفعايل.  من   2األهداف  إحدى  هي  اإلدارة  أن  املعهد،  أو  املدارس  تنظيم  ويف 

النجاح، ألن بوجود اإلدارة تعني حتقيق اإلجراء املد ارس أو املعهد. ولذا مفتاح 
 أن اإلدارة اجليدة حتقق املدارس أو املعهد اجليدة وكذلك بعكسه.

بدون   بألهداف،  مناسب  اليت  تنفيذها  تذفق  هي كيف  اجليدة  اإلدارة 
كشاكل ومناسب بلوظائف اإلدارية. األهداف من تعليم اللغة العربية خمطط يف 

بد إدارة برانمج تعليم اللغة العربية  حقيقة، من املؤسسة التعليمية يف املدرسة، وال  
العربية،  اللغة  تعليم  برانمج  اإلدارة  يف  حاصة  نفسها  إدارة  للمعين  وفقا  جيدا 
وتشمل على التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقومي حىت أهداف التعلم حتقيق على 
األمثل. مثال املؤسسات التعليمية أو مدرسة دوار هاما لسهوالت ولناجح التعليم 

أحياان  و  ألن  املعهد.  من كل  جدا  مهم  اإلدارة  لدى  بذلك  املسؤولية.  بشكل 
األهداف من التعليم انقص لإلجناز بلكافة حىت تنفيذ خرج من األهدافها. ذلك 
املواد يف أساليب  اتفاق  ليس  العربية، حنو  اللغة  بسبب ضعيف اإلدارة يف تعليم 

 وتطبيقها. 

 
1 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) 
2 Ambarita, Manajemen Pembelajaran, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hal:72 
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األهدا حتديد  من  تبدأ  كعملية  وحتديد التخطيط  التنظيمية،  ف 
شامل  ختطيط  نظام  وصياغة  التنظيمية ككل،  األهداف  لتحقيق  اسرتاتيجيات 

التنظيمية األهداف  لتحقيق  بلكامل  املنظمة  عمل  وتنسيق  وظيفة   3.لدمج  مث 
التنظيم إدارة عمل مع املوارد املالية واملادية والبشارية يف املنظمة. النظيم هو إعداد 

ى مع أهداف املنظمة واملوارد واملتوفرة لديها والبيئة احمليطة  هيكال تنظيمي يتماش
 4.هبا

الباحثة   ويقصد  والتعلم.  التعليم  على  التنظيم جيب  مصطالحات  طبعا، 
هنا إدارة برانمج تعليم اللغة العربية. الربانمج مصطلح عام يشري إىل معاين عديدة 

فإ عامة  وبصفة  فيه،  بذكر  الذي  اجملال  إبختالف  : ختتلف  هو  الربانمج  ن 
خربات  لنقل  اتباعها  يتم  وقواعد  وتعليمات  وخطوات،  إجراءات،  جمموعات 
حمددة مقروءة، أو مسموعة أو مرئية، مباشرة، أو غري مباشرة تعليمية، أوترفيهية  
يف   أو  واحد  مكان  يف  مجهور كبري  أو  أفراد  أو جمموعة  لفرد  وذلك  تثفيفية  أو 

 ة. أمكان متفرقة، لتحقيق أهداف حمدد
للمعهد يف   حاجة  اليت  العربية  اللغة  تعليم  برانمج  هنا،  الربانمج  ويقصد 
والتنفيذ  والتنظيم  التخطيط  فتحتاج  اجليدة  اإلدارة  ولتحقيق  التعليم.  ترقية جودة 
والتقومي. كلها تستهداف إىل حتقيق برانمج تعليم اللغة العربية فعالية. والرؤية من 

ونج هي تنمية املؤسسة لغة األجنبية النجيب يف مركز اللغة يف معهد النور بولوال
يف  ماهرا  اخلريج  ليحصل  املعهد  قيمة  عن  وحبوث  الدعوة  والنعليم،  الرتبية  قيام 
اللغة اجلنبية. وأما الرسالة عنده بعضه يعد الرتبية والتعليم املهىن ليحصل اخلريج 

ف لتمية كفاءة يف ماهرا يف اللعة األجنبية إما سليب أو فاعل ويعد الربانمج املكث
والدرس  املكثفة  الدورة  منها  برامج  العربية  اللغة  تعليم  ينفد مركز  األجنبية.  اللغة 
اإلضايف واحللقة العربية والتعليم اللغة العربية. تتكون اإلدارة مركز اللغة العربية من 

 الرئيس والسكرتري وآمني الصندوق وتقسيم التعليم وتقسيم اإلصدار.

 
3 Ernie Trisnawati Sule, Pengantar Manajemen, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. Hal 96 
4 Husaini Usman, Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008. Hal 141 



 

3 
 

ية مستمرة وتكون جانبا أساسيا من جوانب أية مؤسسة  التقومي هي عمل 
التقومي   أجلها. يف عملية  هلا ويعمل من  أهداف معينة خططت  لتحقيق  تسعى 
اليت يقوم هبا جهاز اإلشراف الرتبوي ال تقتصر على بيان مدى كفاية املؤسسات 
الرتبوية من بلوغ أهدافها بصورة عامة فحسب، بل هي عملية متكاملة، تشمل  

لك كل جوانب هذه املؤسسة، وكل بعد من أبعاد نشاطاهتا، وجيب أن تكون كذ
فالتقومي   القومي ألي جانب وغري مقتصرة على إصدار حكم عام. وعليه  عملية 
تقومي كفاايت  الطلبة،  إجناز  وتقومي  املعلمني  أداء  تقومي  على  يشتمل  أن  جيب 

الرب  تقومي  املناهج،  تقومي  وفعاليتها،  املدرسية  األساليب اإلدارة  تقومي  انمج، 
 املستخدمة يف املواقف التعليمية، تقومي املشرف الرتبوي لذاته ومراجهته خلططه. 

وأما أهداف تعليم اللغة العربية مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين هي ال  
ستيعاب علوم اللغة العربية والكفاءة اللغوية، كاملطالعة واحملادثة واإلنشاء والنحو 

رف، أو دراسة اإلسالمية حىت حيصل الطلبة الكفاءة اللغوية اليت تتكون إىل والص
 أربعة وهي مهارة اإلستماء، الكالم، القراءة، والكتابة. 

أن يبحث يف هذا   الباحثة  يريد  السابق،  املذكور  بيان  بناء على  ولذلك 
بعقبات  أهدافها  وحتقق  جيد  بشكل  الربانمج  إدارة  تسري  لنعرف كيف  اجملال  

املزيد يف عملية  خم التقدميي بدراسة  العرض  الباحثة من  يهتم  تلفة ميكن جتاوزها  
تعليم  برانمج  إدارة   " العنوان  مع  العربة  اللغة  مركز  العربية يف  اللغة  برانمج  إدارة 

 اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج". 
 ب. أسئلة البحث

 الباحثة تقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلي :كما شرحت 
العربية   .1 اللغة  مركز  يف  العربية  اللغة  تعليم  برانمج  ختطيط  النور كيف  مبعهد 

 الثاين بولوالوانج ماالنج ؟ 
مبعهد النور الثاين  برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية  كيف تنظيم   .2

 بولوالوانج ماالنج ؟ 
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مبعهد النور الثاين  تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية  كيف تنفيذ برانمج   .3
 بولوالوانج ماالنج ؟ 

مبعهد النور الثاين  كيف تقومي برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية   .4
 بولوالوانج ماالنج ؟ 

نور  مبعهد الاللغة العربية يف مركز اللغة العربية  ما املزااي والعيوب لربانمج تعليم   .5
 الثاين بولوالوانج ماالنج ؟ 

 أهداف البحث .ج
 أما األهداف اليت يرمي إليها البحث هي كما يلي : 

مبعهد النور الثاين بولوالوانج  لوصف وحتليل ختطيط إدارة الربانمج اللغة العربية   .1
 ماالنج

بولوالوانج  مبعهد النور الثاين  إدارة الربانمج اللغة العربية  لوصف وحتليل تنظيم   .2
 ماالنج

مبعهد النور الثاين بولوالوانج  لوصف وحتليل تنفيذ إدارة الربانمج اللغة العربية   .3
 ماالنج

مبعهد النور الثاين بولوالوانج  لوصف وحتليل تقومي إدارة الربانمج اللغة العربية   .4
 ماالنج

مبعهد اللغة العربية يف مركز اللغة العربية  مزااي والعيوب لربانمج تعليم  لوصف   .5
 النور الثاين بولوالوانج ماالنج

 أمهية البحث . د
التطبيقيةز   النظرية واألمهية  إن هلذا البحث نوعان من أمهيته، فاألول األمهية 

 وتفصسلهما تبعا ملا يلي : 
 األمهية النظرية  .1

ما يتعلق أن يكون هذا البحث إسهاما غاليل يف اجملال العلمي، خاصة في
 إبدارة برانمج تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية جيورج ر. اتري. 

 األمهية التطبيقية   .2



 

5 
 

العربية خصوصا   اللغة  برانمج  إدارة  للبحث  مساعدة  تعطي  أن  ا  ترجو 
للبحث عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية على نظرية هنري فايول. وأن  

خالل تنفيذ اإلدارة برانمج تعليم يكون مصدرا والتوازن على املدبرات من 
 اللغة العربية عند جيورج ر. اتري. 

 حدود البحث  .ه
احلدود املوضوعية :  حتديد الباحثة بملوضوع "إدارة برانمج تعليم اللغة العربية  .1

يف مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج، واملراد بإلدارة هو  
 والتنظيم والتفيذ والتقومي يف تعليم اللغة العربية. يف إدارة التخطيط 

النور   .2 مبعهد  للبنني  العربية  اللغة  مركز  يف  الباحثة  حتدد   : املكانية  احلدود 
 بولوالونج ماالنج. 

 م2021 –احلدود الزمانية : حتدد الباحثة يف الشهرأبريل حىت  مايو  .3
 حتديد املصطلحات . و

 املستخدمة يف البحث كما يليحددت الباحثة املصطلحات 
التعليمي من خالل استفادة مجيع   .1 تنفيذ واجب  اإلدارة : عملية اإلدارة يف 

املوارد لتحقيق هدف بشكل فعال. لذلك توفريا اخلرباء فهم إدارة التعليم هو  
أجل   من  التعليمية  اجلهود  على  التقومي  و  وتنفيذ  وتنظيم  ختطيط،  عمليو 

 يت ترجتي.حتقيق األهداف الرتبوية ال
الربانمج : جمموع هيكال من األغراض واألهداف اخلاصة واحملتوايت املنظمة   .2

مقطعية والوسائل التعليمية ونشاطات التعليم والتعلم وأساليب التقومي لقياس  
  5مدى بلوغ األهداف املتوقع لفرتة زمنية حمددة. 

ال .3 اللغة  اكتساب  عملية  على  مشتمل  نشاط   : العربية  اللغة  عربىي  تعليم 
اآلخر يف  ملساعدة  فرد  به  يقوم  نشاط  العربية  اللغة  تعليم  وتعلمها. كذلك 

اثنية.  العربية كلغة  اللغة  تعليم  تعليم   6عملية  عملية  السياق كانت  هذا  يف 

 
 . 11(، ص :  2005ر الفكر العريب، منري مرسي حمدد، اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتا، )القاهرة، دا 5

 .114(، ص : 1989رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )مصر : جامعة املنصورة،   6
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اللغة العربية للناطقني بغريها ففيه األهداف اليت لزمت حتقيقها، يعين امتالك 
ط احملتوى املواد املتعملة مطابقا مع  املهارات اللغوية وعناصرها. زكذلك ختطي

األهداف وختطيط طرق التدريس املالئمة مع احملتوى املواد مث تقوميها لتحليل 
جناح املتعلم وعملية التعليم ويف تعلم اللغة العربية على املتعلم مطلوب على  

 بذل جهدهم يف اتباع االنشطة التعليمية ويعودون أنفسهم يف التعلم الذايت. 
 سات السابقةالدرا .ز

 الدراسات السابقة اليت  تتعلق هبذا البحث :
 ( يف رسالة املاجستري 2018أجونج متقني ) .1

وصيفة   )دراسة  العربية  بللغة  الدولية  املناظرة  برانمج  إدارة   : البحث  عنوان 
حتليلة يف مركز مناظرات قطر عضو من مؤسسة قطر(. أهداف هذا البحث 

تنفيذ،   الدولية بللغة  الكشف على ختطيط،  املناظرة  وتنظيم، ومراقبة برانمج 
وتنمية   العلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  من  قطر عضو  مناظرات  مركز  العربية يف 
الوصفية   بلدراسة  مير  الذي  الكيفي   املدخل  الباحث  اجملتمع.استخدم 
البياانت   عرض  مث  البياانت  تقليل  هو  البياانت  مجيع  وأسلوب  التحليلية 

 ت. وتلخيص البياان
املناظرات على مستوى العامل  1والنتائج هذا البحث :   ( اظما  2( نشر فن 

للمناظرات   التدريبية  دورة  قيام  منها   احدى  األنشطة  حتديد  هو  التنظيم 
املوظفني  من  املسؤلية  تعيني  مث  العربية،  بللغة  ملناظرات  الدولية  والبطولة 

الشاهادة لتقديرية مث تعيني املوعيد مث  واملتطوعني واملدبرين الذي حصلو على  
( والتنفيذ هو تصنيف الفريق للدولة املشاركة اليت فيها  3توفري املؤؤلية املتاجة   

(  4اجملموعة األلف الناطقني بلعربية وأما اجملموعة الباء الناطقني بغري العربية  
يات السابقة بنسبة املراقبة هي التقومي الداخلي بعد هناية الربانج وحتليل عمل 

من اخلريات والنقائص واحتياط العمليات السابقة مث تصحيح برانمج املناظرة  
 الدولية بللغة العربية ملواجهات التحدايت يف االملستقبل.

 ( رسالة املاجستري 2018خريية حارسة احلق ) .2
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عند   الشاملة  اجلودة  معايري  على  العربية  اللغة  برانمج  إدارة   : البحث  عنوان 
بديبوك    (Malcolm Balridge)بلدريج    مالكومل إبندونيسيا  العربية  مبؤسسة 

اللغة  برانمج  إدارة  عن  الكشف  يعين  البحث  هذا  أهداف  الغربية.  جاوى 
العربية يف املؤسسة "العربية إبندونيسيا" على معايري اجلودة مالكومل بلدريج.  

 الة. استخدام الباحثة املدخل الكيفي وأما نوع البحث هو دراسة احل
( القيادة اإلدارية حترص اإلدارة العليا على إجياد  1وأما نتائج هذا البحث :  

( تطبيق املؤسسة   2بيئة العمل، تساعلى حتسني األداء يف برانمج اللغة العربية  
خططها االسرتاتيجية مع أهداف برانمج اللغة العربية و تقوم خطط املؤسسة  

القياس  3واملخاطر املستقبلية  على دراسة حتليلية  للواقع ومتط بته   ( معيار 
السريعة   االستجابة،  األداء  قياس  نظام  :يضمن  املعرفة  وإدارة  والتحليل 

(  4للتغريات غري املتوقعة وضع املؤسسات املعايرألداء القياس يف برانمج اللغة  
املواد البشرية : تساعد بيئة املؤسسة على قيام العاملني أبفضل األداء  لرتقية  

الربانمج اللغة العربية ويتم تعيني واألشخاص بناء على أساس دقيقة يف  جودة  
( توجد 5الوظائف املختلف وبرامج التدريب والتطوير للعاملني متنوعة وفعالة 

وتتالئم   وأهدافها،  رسالتها  حتقق  التعليمية  للعملية  اسرتاتيجية  املؤسسة  يف 
 مل.الربامج التعليمية يف املؤسسة مع احتياجات سوق الع

 يف رسالة املاجستري.   (2019رعاية املزية ) .3
عنوان البحث : إدارة الربانمج اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد النقاية  
عند نظرية هنري فايول. أهداف هذا البحث يعين لوصف ختطيط، تنظيم،  

النقاية.    قيادة، تنسيق و مراقبة برانمج اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد
استخدام الباحثة املدخل الكيفي. وأما نوع هذا البحث يعين البحث دراسة  

 احلالة.
( يتم ختطيط الربامج اللغة العربية من خالل تعيني 1والنتائج هلذا البحث :  

العربية   اللغة  الربامج  وتقرير  الربامج  وصياغة  اللغة 2الربامج  الربامج  تنظيم   )
( والقيادة برانمج  3قسيم املهام واهليكل التنظيمي  العربية مع تقسيم الوقت وت 
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اللغة العربية عن طريق إعطاء أوامر من رئيسة ومنسقة القسم وطريقة إعطاء 
( التنسيق يف مركز اللغة العربية للبنات بطريقتني هي التنسيق العام 4األوامر  

يف مركز  ( يتم املراقبة  5من مجيع اللجاانت مركز اللغة العربية وتنسيق القسم  
التقييم. كانت   مع  واملراقبة  املباشر  املراقبة  طريق  عن  للبنات  العربية  اللغة 
اللغة   مركز  يف  اإلدارة  مبادئ  تطبيق  مع  متوافقة  فايول  هنري  إدارة  مبادئ 

 العربية للبنات. 
 ( يف رسالة املاجستري 2020أمحد فوزون كرمي ) .4

النظرية  جريوج ر. اتري  عنوان البحث : إدارة برانمج اللغة العربية على ضوء  
والد  اللغة  دار  معهد  مادورا.   يف  بميكاسن  بالجنائن  اإلسالمية  راسات 

أهداف اهلذا البحث لوصف إدارة برانمج تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية  
العربية.  اللغ  لربانمج  العائقة  الداعمة  العوامل  لوصف  اتري،  ر.  جيورج 

 هج دراسة احلالة.استخدام هذا البحث مدخل كيفي مبن
والنتائج هلذا البحث : أ( ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية 

(  3( وتعيني أنشطة التعليم )2( تعيني األهداف )1جيورج اتري يكون من )
( التعليمية  املواد  )4وتعيني  التعليمية  والطرق  املدخل  وتعيني  وتعيني 5(   )

بران تنظيم  ب(  التعليمية.  نظرية  الوسائل  ضوء  على  العربية  اللغة  تعليم  مج 
 ( احتوى  اتري  ر.  اإلداري )1جيورج  اهليكل  املدبرين  2( وضع  وتنصيب   )

( وتوظيف املعلمني. ج(  4( وتعيني جداول التعليم للمعلمني )3واملسؤولني )
تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية جيورج ر. اتري يتكون من 

( وتوجيه املعلمني. د( مراقبة  3( وتنفيذ عملية التعليم )2( إدارة الصف )1)
برانمج تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية  جيورج ر. اتري نتم بنوعي املراقبة  

( )1أي  املباشرة  املراقبة  افدارية  2(  الوظائف  هذه  وإن  بلتقومي  واملرقبة   )
 ر. اتري.  األربعة طابقت وانسبت مببادئ اإلدارة وعناصرها عند جيورجي

 ( يف رسالة املاجستري. 2020لسنو عافية ) .5
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والثانوية   األوىل  الثانوية  املدرسة  العربية يف  اللغة  تعليم  إدارة   : البحث  عنوان 
ألن   حبثها  بياانت  لتعبري  الكيفي  املدخل  الباحث  استخدام  ماالنج.  مدينة 

( البحث  هذا  ونتائج  احلالة.  دراسة  البجث  نوع  من  احملتاجة  (  1البياانت 
ختطيط تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية مدينة ماالنج يؤدي إىل منهج  

واملقرر    2013 الدراسي  الفصل  وبرامج  التعليم  لسنة  برامج  من  تتكون 
الدرسي وخطة التعليم. وكل مدرس يصنعون التخطيط بنفسه لنضف السنة  

خدم يف عملية  مث يعطي مدير املدرسة التوقيع لعالمة أن التخطيط جيوز لالست
( الثانوية  2التعليم.  املدرسة  يف  العربية  اللغة  لتعليم  التخطيط  عن  التنفيذ   )

املوضوعات   أو  املواد  تنفيذ  يف  خاصة  منفذا،  ماالنج  مدينة  والثانية  األوىل 
والوسائل   الدين  وزارة  يف  الكتب  يستخدم  املدرس  مناسب،  هي  املختارة 

( مراقبة تعليم اللغة العربية يف املدرسة  3)وطرق التعليم املتنوعة لعملية التعليم.
يعين   مباشرة  غري  مراقبة  تستخدمان  مها  متساوية،  ماالنج  مدينة  الثانوية 

( تقومي تعليم اللغة العربية تتكون من : التقومي التكويين يف 4بوسيلة اجمللة. )
الثانوية احلكومية األوىل مدينة ماالنج يعمل بعمل كتابيا ألن املع لم املدرسة 

احلكومية   الثانوية  املدرسة  يف  التكويين  التقومي  وأما  التعليم.  أثناء  القيمة  انل 
الثانية مدينة ماالنج فهو يف شكل أسئلة االختبار. التقومي التشخيص تعليم 
اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل والثانوية مدينة ماالنج هي أن  

جيه واإلرشاد. والتقومي التجميعي أو الشامل يف  يعمل ويل الفصل واملعلم التو 
 املدرسة الثانية مدينة ماالنج هو يف شكل االمتحان الدراسي النهائي. 

 املقارنة بني الدراسة السابقة و الدراسة اليت أدهتا الباحثة 

 الرقم 
اسم/ة  
 البحث

 وجه االختالف وجه االنتفاق موضوع البحث

1 
أجونج  
متقني  
2018 

إدارة برانمج املناظرة  
الدولية بللغة العربية  
)دراسة وصيفة حتليلة  

يف إدارة الربانمج  
 اللغة العربية

يف نوع البحث  
حبيث  استخدم 
املدخل الكيفي   
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يف مركز مناظرات قطر 
عضو من مؤسسة  

 قطر( 

بلدراسة الوصفية  
 التحليلية 

2 
خريية  

حارسة احلق  
2018 

إدارة برانمج اللغة  
لى معايري العربية ع

اجلودة الشاملة عند 
مالكوم بلدريج  

(Malcolm Balridge  )
مبؤسسة العربية  

إبندونيسيا بديبوك  
 جاوى الغربية 

يف إدارة الربانمج  
 اللغة العربية

قدمت إدارة إهنا 
برانمج اللغة  

العربية على معايري 
اجلودة الشاملة 
عند مالكوم 

بلدريج  
Malcolm) 

Balridge  وهنا )
يبحث عن إدارة 
التعليم على ضوء 
نظرية جيورج ر.  
اتري وما يدعمها  

ويعقها من 
 العوامل. 

رعاية املزية   3
2019 

إدارة الربانمج اللغة  
العربية يف مركز اللغة 

هد النقاية  العربية مبع
 عند نظرية هنري فايول

يف إدارة الربانمج  
 اللغة العربية

قدمت إدارة إهنا 
برانمج اللغة  

 العربية
عند نظرية هنري  

وهنا    فايول
يبحث عن إدارة 
التعليم على ضوء 
نظرية جيورج ر.  

 اتري 
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4 
أمحد فوزون  

 2020كرمي 

إدارة برانمج اللغة  
العربية على ضوء  
النظرية  جريوج ر.  
اتري يف معهد دار  

راسات  اللغة والد
اإلسالمية بالجنائن  

 بميكاسن مادورا 

يف إدارة برانمج  
اللغة العربية ويف 
النظرية جريوج ر.  

 اتري 

يف مشكالت  
 البحث 

لسنو عافية   5
2020 

إدارة تعليم اللغة العربية 
يف املدرسة الثانوية  

األوىل والثانوية مدينة  
 ماالنج

 يف إدارة

مكان البحث يف 
أبن يقوم الباحثة  

بلبحث يف 
 املدرسة 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

إدارة  مبوضوع  يتعلق  الذي  النظري  اإلطار  عن  الباحثة  بنين  الفصل  هذا  يف  و 
العربية   اللغة  تعليم  بولوالونج  برانمج  الثاين  النور  مبعهد  العربية  اللغة  مركز  يف 

 و تعليم اللغة العربية.  . و املباحث يف هذا الفصل تعىن عن اإلدارةماالنج
 املبحث األوىل : اإلدارة  

 مفهوم اإلدارة   .أ
لوثر   قال  مهنة.  و  نصائح  و  معارف  أهنا  على  اإلدارة  تفسري  يتم  ما 

بشكل (Gulick) (Luther)جوليك   للمعرفة حياول  تُعترب جماال  اإلدارة  كعلم ألن 
 (Follet)منهجي فهم سبب و كيفية عمل الناس معنا. يقال إهنا خدعة من فوليت

على   مرئ  املهام.  لتنفيذ  اآلخرين  إدارة  من خالل  األهداف  اإلدارة حتقق  ألن 
أهنا معنة  ألن اإلدارة تستند إىل خربة خاصة لتحقيق إجناز املدير، و يتم توجيه 

شرح اتري و رون أن اإلدارة هي العملية يف إرشاد  7املهنيني وفقنا لقواعد السلوك.
 8جمموعة الناس لتحقيق األهداف. 

أما سيد حممود اهلواري فريي أن اإلدارة هي نشاط عقلي جسمي يتعلق 
حتقيق  إىل  النشاط  هذا  يهدف  و  آخرين،  أشخاص  بواسطة  األعمال  إبمتام 

 :  9جمموعة من األهداف السابق حتديدها و هذا التعريف يتضمن

أن اإلدارة عملية ميكن عن طريقها اجلمع بني املوارد املتاحة و حتقيق   .أ
 ينة  غاايت مع

 
7 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017),hal.3 
8 G.R.Terry dan L.W. Rue, Dasar-dasar manajemen, diterjemahkan oleh G.A Ticoalu (Jakarta: 

Bumi Aksara,2003) 1 
 21الرايض:رؤية معاصرة. ص  اإلدارة واختطيط التعليمي اإلسرتاتيجي،اجلندى،عادل السيد.  9
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نيابة   .ب  القرارات  الذي يصنع  أنه هو  أو  املطلق،  الرئيس  أب اإلدارة هو 
صنع   أمر  يد  و  القياد،  زمان  يرتك  اإلدارة  أن  أو  اجلماعة،  عن 

 القرارات إىل اآلخرين بدون قيود.  
من كل ما تقدم أبن اإلدارة هي أي عملية تتضمن التخطيط و التنظيم و  

الرقابة، و هي نشاط إنساين يتعلق إبمتام األعمال بواسطة التنسيق و التوجيه و  
جهد  أبقل  تقودها  اليت  املنظمة  أهداف  حتقيق  على  اإلدارة  تقوم  و  اآلخرين، 

 ممكن و يف أقصر وقت ممكن.

 أمهية اإلدارة   .ب
يف   جدا  ضرورية  هي  و  عام  بشكل  للمجتمعات  جدأ  مهمة  اإلدارة 

( إىل أن اإلدارة    Peter Druckerراكر  القطاع العام و اخلاص حيث يشري ) بيرت د
أصبحت  النامية، كما  الدول  يف  الرئيس  العنصر  بسرعة  و  أصبحت  الفعالة 

 العنصر األكثر إحلاحا يف الدول املتقدة. 

 لذلك تتبلور أمهية اإلدارة فيما يلي : 

 حتديد أهداف املؤسسة و حتقيق هذه األهداف لبقاء املشروع و منوه.  .1

 تاج للمشروع و مزج عناصر اإلنتاج هذه بلشكل املناسب وفري عناصر اإلنت

 تضع املوظف املناسب يف املكان املناسب  .2
 تقوم بتوجيه املوظني و حفزهم  .3
 دفع األفراد اكتشاف االحنرافات يف لتنظيم و تصحيح تلك االحنرافات .4
الستقبال القرارات و تنفيذها، و يكون ذلك عن طريق حتفيذهم و التأكيد   .5

 املعلومات و املهارات الضرورية للقيام بعملية التنفيذ:  من أن لديهم
 اإلدارة مهنة متارس يف أي مشروع خلدمة اجملتمع .6
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 اإلدارة ختلق قيادات واعية و متد املشروع بخللق و اإلبداع .7
هناك   .8 و  متقدمة  صناعية  دول  فهناك  األمم؛  لتطوير  مؤشرا  و  معيارا  اإلدارة 

متأخرة، و سبب ذلك اهتمام بعض الدول بإلدارة  دول انمية و هناك دول  
 أكثر من الدول األخرى. 

 خصائص اإلدارة    .ج
و هي   متيزها،  اليت  اخلصائص  من  عامة مبجموعة  بصفة  اإلدارة  تتسسم 

 10أهنا: 
 نشاط فين و إجتماعي  .1

اإلداري ال هتمل   للنشاط  الفين  اهتمامها بجلانب  فاإلدارة على 
 اجلانب االجتماعي 

 إنسايننشاط  .2
إن اإلدارة نشاط هادفا و غري ملموس حيث إن االهتمام الرئيس  
اإلدارة   العملية  أن حمور  ذلك  معىن  و  األهداف،  هو حتقيق  لإلدارة 

 هو األهداف و الغاايت 
 توظيف املوارد املتاحة  .3

حنو   توجيهها  و  املتاحة  املوارد  استخدام  على  تقوم  اإلدارة  إن 
األهداف   اليت حتقيق  املادية  املوارد  هنا  بلوارد  نقصد  و  املنشودة، 

تتوافر للمنظمة من رأس مال و مواد خام و آالت و عدد و مباين و  
 أاثث و سيارات 

 عملية ديناميكة  .4

 
(  2012)القاهرة: دار الفكر العريب،    اإلدارة التعليمية اجتاهات ورؤى تطبيقية معاصرة،حممد عبد احلميد و إسامة حممود قرين،   10

 18-16ص. 
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أن   املدير  على  أن  مبعىن  ساكنة،  ليست  و  ديناميكية  إدارة  إن 
اخلارجية   البيئة  عناصر  أو  الداخلية  بيئة  يف  التطورات  يراقب 

أتثري  االق بتحليل  يقوم  و  الفنية  و  االجتماعية  و  اسياسية  و  تصادية 
هذه  تواكب  اليت  التعدالت  إدخال  و  املنظمة  على  املتغريات  هذه 

 املتغريات و جتعل املنظمة تساير و تتكيف مع البيئة 
 نشاط ذهين  .5

حتقيق   و  األعمال  إجناز  على  يقوم  ذهين  نشاط  اإلدارة  إن 
آلخرين، أي أن اإلدارة ال تقوم األهداف من خالل تنسيق جهود ا

أو   الكتابة  أو  اآللة  على  الكتابة  مثل  تنفيذية  أنشطة  ممارسة  على 
 القيد يف الدفاتر أو إصدار الرتاخيص و حفظ امللفات.  

 علم و فن و مهنة  .6
إن اإلدارة علم و فن معا، ذلك أنه كان الفن يعرب عن املهارة و  

بعض املكوانت الفنية و    املوهبة الشخصية، فإن اإلدارة تنطوي على
املدير   حل يتمتع  و  القرارات  اختاذ  عند  إنه  حيث  الفين  بحلس 

مهارته   و  يعمل خربته  فإنه  املتغريات  املواقف  مواجهة  و  املشكالت 
 الشخصية و حكمه على األمر و حاسته السادسة 

 عملية متكاملة .7
تتسم اإلدارة كذلك بلتكامل بني الوظائف و األنشطة اإلدارة و  

ي التخطيط، التنظيم، التوجيه و الرقابة. و هذا يعىن وجود ارتباط  ه
عضوي و تفاعل متبادل بني الوظائف األربع، حيث يؤثر كل منها  

 يف اآلخر و يتأثر به   
 الشمولية   .8
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و هذا يعىن أن اإلدارة تتسم بلعمومية أي قابلية تطبيق و ظائف  
مج يف  رقابة  و  توجيه  و  تنظيم  و  ختطيط  من  أنواع  اإلدارة  يع 

ظائف   و  ميارسون  املنظمات  يف كافة  املديرين  أن  أي  املنظمات، 
أو   جتارية،  شركات  أو  حكومية  مؤسسات  واحدة، كانت  إدارية 

 جامعات أو مجعيات أهلية أو نوادي أو مستشفيات و غريها
 وظائف اإلدارة  د. 

فيول بني وظيفة   Henry Fayolحنرى  أن  حندكو  نقله  الذي 
ويرجغإلدارة   أكد  و  الرقابة.  و  التسيق  املر،  اتنظيم،  التخطيط،   تعىن 

Weirich    ،التخطيط هي  و  اكتسبه كسمان  اإلدارة كما  وظيفة  أن 
التقومي.   و  الرقابة،  التوجيه،  التوظيف،  و قسم جيورجي ر.    11التنظيم، 

التنظيم،  George R. Terryاترى   التخطيط،  تعىن  اإلدارة  وظيفة  أبن 
و   بعتبارها  التنفيذ  هلم  القرار(  )صنع  عملية  العض  أضاف  و  الرقابة. 

و   النمويل   ( العمليات  هذه  إىل  بضها  أضاف  و  اإلدارة،  العمليات 
   12التنسيق و التدريب و التوظيف(، إال أن هناك شبه استقرار على أهنا:

 التخطيط  -1
أهداف   إىل  للوصول  املنهجية  العملية  هي  التخطيط 
معينة. التخطيط هو عمل افرتاضات عما سيكون عليه األحوال  
الوصول  املطلوب  األهداف  تبني  خطة  وضع  مث  املستقبل،  يف 
و   األهداف  لتحقيق  استخدامها،  الواجب  العناصر  و  إليها، 

ملرور  كيفية استخدام هذه العناصر، و املرحل املختلفة الواجب ا
أن   أيضا  قيل  و  األعمال.  هذه  لتنفيذ  الالزم  الوقت  و  هبا 

 
11 George R Terry.  Prinsip-prinsip Manajemen, diterjemahkan oleh J. Smith J.F.M, (Jakarta: 

Bumi Akasara, 2009)hal.15 
 21( ص.2012)القاهرة: دار الفكر العريب، اجتاهات ورؤى تطبيقه معصرة، ميد الشني،اإلدارة  التعليمية: حممد عبد احل 12
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أو   املطلوبة  لألعمال  العام  اإلطار  حتديد  عملية  هو  التخطيط 
األغراض املنشودة، و كذلك الوسائل الالزمة لتنفيذها يف سبيل 

 حتقيق أهداف اإلدارة التعليمية. 
التعليم  عملية  تنفيذ  هي كدليل  التخطيط  أهداف  أما 

عند للوصو  الرقابة  التخطيط كمعيار  و  املعينة.  األهداف  إىل  ل 
األهداف  و  التخطيط.  مع  التنفيذ  مبشاركة  تعين  املنهج  تنفيذ 
ميكن  اليت  أو  املتاحية  املوارد  و  الطاقات  استغالل  هي  األخرى 
الوقت   و  املناسبة  األماكن  يف  املناسبة  املواارد  وضع  أي  تفريها، 

 ملناسبني املناسب و بلتكلفه و العائد ا
 13و أما أمهية التخطيط منها: 

 يساعد يف تقدمي املعلومات و الفهم الواضح إلجناز القرارات .1
و   .2 مال،  بشر،   ( احملدودة  املوارد  الستخدام  أفضل  حتديد 

 موارج( 
 إجناز املهام يف الوقت احملدد و بلكفاءة اللزمة .3
 مقياس للرقابة و تقييم األداء أثناء التنفيذ و بعده  .4
 توفري املرونة يف تعديل األهداف عند كل حديد و  يساعد يف .5

 . طارئ

  : منها  التعليم  يبحث يف ختطيط  الذي  اجملال  يوصل  1و  الذي  اهلدف  ما   : اهلدف   )
التعليم؟   اآلن  2بتخطيط  التعليم  نظام  حال  : كيف  التعليم  نظام  موقف  سياسة  3(   )

 
13 Teguh Triwanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi 

Askara.2015),hal.93 
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و لذلك    14األهداف.  ( اسرتاتيجية اجليدة للوصول3بدلية و أفضلية للوصول األهداف  
 ينبغي للمدرس أن يعرف جمال الذي يبحث يف ختطيط التعليم قبل يصنع ختطيط التعليم 

التنكية  ي يف  اجليدة  خلصائص  التعليم  ميلك  التعليم.  عن  بملفاهم  التعليم  خصائص  عني 
 الوطنية. و أما خصائص ختطيط التعليم اجليدة فيما يلي؛ ختطيط التعليم جيب 

 الفرصة لتطوير كفاءة الطالبأن يعطي  .أ
 أن يعطي الفرصة املتساوية بني الطالب  .ب 
 أن يواجه احلياة املستقبلة .ج
 أن جتاوب حباجة النفس املتطورة .د
 . أن يبتدأ قيمة اإلنسان .ه

املستقبلة و   احلياة  احملتاجة يف  البشرية  املوارد  لوجود  اجليدة  التعليم  وبذلك حيتاج ختطيط 
لتنمية   الوسائل  التخطيط لوجود  بستمرار.  متطورا  التعليم  يكون  حىت  التعليم  ابتكار 

يساعد يف تقدمي املعلومات و املفاهيم الواضحة إلجناز القرارات. حتديد أفضل الستخدام 
 املوارد احملدودة و مقياس للرقابة و تقييم األداء يف أثناء التنفيذ و بعده 

 التنظيم -2
يب جهود مجاعة النتظيم أنه اإلطار الذي يتم مبوجبة ترت

من األفراد و تنسيقها يف سبيل حتقيق أهداف حمددة. و يتطلب 
حتديد   و  األهداف،  لتحقيق  املطلوبة  النشاطات  حتديد  هذا 
األفراد املسؤولني عن القيام هبذه النشاطات. و يف التنظيم ينبغي 

 15أن يقع املواد البشرية يف جمال  حقها. 

 
14 Didin Kurniadin, Imam Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA,2016)hlm. 142 
15 Nuhatati fuad, Manajemen Pendidikan Berbasis masyarakat,(Jakarta:PT Raha Grafi  ndo 

Persada, 2014) hal. 24  
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القول   ميكن  السبابق  عرض  خالل  من  و  و  حمددة  أهداف  لتحقيق  يسعى  التنظيم  أن 
واضحة يف عملية التعليم. و حيدد الطرق و الوسائل و اإلمكانيات املادة و البشرية اليت 

 16يتمكن هبا من حتقيق أهداف التعليم. و تكون أمهية و فوائد التنظيم منها:  
األعمال يعترب التنظيم وسيلة مثل لتحقيق نوع من االنسجام و التوفق يف تنفيذ   .1

 بعيدا عن األزدواجية و التضارب
يتم  .2 الفرد، حيث  لتنظيم على حتقيق االستفادة من قدرات و إمكانيات  يساعد 

 توزيع األعمال بني األفراد على أساس من التخصص يف عمل دزن آخر 
 حيقق التنظيم أسلوب جديدا للرقابة على األداء .3
 ر و القرارات بني أجزاء التنظيميساعد التنظيم يف تسهيل نقل املعلومات و األوام .4
أجزاء   .5 مجيع  يف  األفراد  على  السلطة  لتوزيع  وسيلة  إجياد  على  التنظيم  يساعد 

 املنظمة ابتداء من املتسوايت العليا يف التنظيم
التعليم منها  التنظيم خاصة يف عملية  البيان السابق نعرف أن فوائد  من 

املا و  البشرية  املوارد  و  تغلب حتديد  و  أهداف يساعد  لتحقيق  ميلك  الذي  دية 
 التعليم و يستطيع أن يكون التنظيم وعاء تطوير الكفاء و وعاء تطوير العلوم 

 التنفيذ -3
التنفيذ هو حتقيق و تطبيق التخطيط أو اخلطة الدراسية املكتوبة  

 الذي يشمل على العمليات منها:  
 املقدمة:  .أ

 استعداد سيكولوجي و جسد املتعلم  -
أهداف  - عن  املعلومات  يعطي  و  التعليم  عملية  يف  املتعلم  يدافع 

 التعليم وفوائد حمتوى املواد الدراسية حلياته اليومية 

 
 34( ص.2012)القاهرة: دار الفكر العريب، اجتاهات ورؤى تطبيقه معصرة، ة: محد عبد احلميد الشني،اإلدارة  التعليمي  16
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 األسئلة املتعلقة بملادة السابقة مع املادة اليت ستعلم طرح  -
 إلقاء حمتوى املادة املطابقة مع اخلطة الدراسية -

 العملية األساسية  .ب 
العملية  هذه  تستخدم  املقدمة.  بعد  العملية  هذه  يقام 
التعليمية   الوسائل  و  التعليمية  الطريقة  و  التعليمية  املداخل 

 د الدراسية املناسبة مبالمح  املتعلم و املوا
 اخلامتة .ج

و األنشطة األخرية هى اخلامتة. يف هذه العملية، يعطي املعلم 
طريقة   على  التقومي  يؤدي  مث  الدراسية  املواد  عن  اخلالصة 

 التقومي الفردي أم التقومي اجلماعي
 الرقابة و التقومي  -4

الرقابة هي فياس و تصحيح أداء املرؤوسني لغرض التأكيد ن أن  
خلطط املوضوعة لبلوغها قد مت حتقيقها. و من مث فهي  أهداف املنشأة و ا

الوظيفة اليت متكن كل مدير من أتكيد أن ما مت مطابق ملا أريد إمتامه، و  
لتحسني  التقومي  من  الرقابة  تتكون  و  النهائية  املرحلة  مبثابة  تعود  هي 
و  احملددة  األهداف  من  التأكيد  إىل  هتدف  عملية  الرقابة  األنشطة. 

رسومة و اخلطط املوضوعة و األوامر و التعليمات املوجهة و  السياسات امل
خالفه مما سبق ذكره إمنا تنفيذ بدقة و عناية، كما تعين الرقابة بلتحقيق 
تتوقعه   ما  تطابق متاما  النتفيذ  القائمون على  اليت حققها  النتائج  أن  من 

 اإلدارة و تصبو أليه. 
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عن   اإلتقان  لينال  األنشطة  هي  مناسبة  فالرقابة  الربانمج  تنفيذ 
املعني.  و    17بخلطيط  التنظيم  و  التخطيط  لسيطر  املدير  الرقابة  يقام 

لتحقيق   املشكلة  إذا كان  التصحيح  يعطي  أن  يستطيع  الرقابة  التوجيه. 
 األهداف.

أما التقومي التعليمي هي العملية اليت تستخدمها فيها نتائج عملية  
حي  معلومات  أي  الكيفي،  و  الكمي  أخرى  الفياس  بوسائل  عليها  صل 

مناسبة، يف إصدار حكم على جانب معني من جوانب شخصية املتعلم،  
أو على جانب من جوانب شخصية املتعلم أو على جانب من جوانب  
أو حتسني هذا  تطوير  بقصد  بشأن هذا احلكم  القرارات  اختاذ  و  املنهج 

لل  وسيلة  أنه  املنهج. كما  عنصر  أو  املتعلم  شخصية  من  وقاية  اجلانب 
و   الرتبوية  العملية  أثناء  تظهر  اليت  املعلومات  جتنب  احتياطات  بختاذ 

 18تعرف مبواطن القوة و الضعف لدى الطلبة. 
فالتقومي هو جمموعة اإلجراءات جلمع البياانت بعد تنفيذ التعليم 
التقومي هو عملية تشخيص و عالج يف   القرارت املعينة.  من أجل اختاذ 

بقصد حتسني العملية التعليمية. و أما مستوايت    ضوء األهداف املنشودة
   19عملية التقومي منها:  

التدريس، وهو خاص   -1 القبلي : هو حتديد أداء الطالب يف بداية  التقومي 
و   الدراسية.  الوحدة  تدريس  يف  البدء  قبل  للطالب  املبدئي  بألداء 

 
17 Didin Kurniadin, Imam Machal, Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2016),hal.368 
، )عمان: دار أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية و التطبيقرات قاسم عاشور، حممد فئاد احلوامدة،  18

 267(ص:2010امليسر،
، )عمان: دار أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية و التطبيقرات قاسم عاشور، حممد فئاد احلوامدة،  19

 268(ص:2010امليسر،
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حىت   لديهم  املعرفة  و  الضرورية  الطالب  مهارات  التقومي  هذا  يكشف 
 سىن للمعلم الوقوف على الوضع احلقيقي للطالب يت

و   -2 التدريس  أثناء  الطالب  تعلم  تقدم  مراقبة  يتضمن  و   : البنائي  التقومي 
يستفاد من نتائجه يف العالج املبكر و توفري التغذية الراجعة للطالب و 
تزويد املعلم بملعلومات الكافية عن طريق و أساليب التدريس و األنشطة  

 تعليمية املستخدمةو الوسائل ال
التقومي النهائي : و حيث يف هناية التدريس و يهدف إىل حتديد أي مدى  -3

و  الطالب  درجات  تقدير  مث  املنشودة  التعليمية  األهداف  حتقيق  مت 
أدواته   من  و  املقرر،  أبهداف  النهائي  التقومي  يرتبط  و  تصنيفهم، 

لعملية للطالب االختبارات التحريرية و الشفوية و العملية و النشاطات ا
النهائي   للتقومي  الرئيس  أهداف  الرغم من  و على  األحباث  و  التقارير  و 
عاى  للحكم  مبعلومات  ميدان  أنه  إال  لتحصيلهم  طبقا  الطالب  تصنيف 

 حتقيق املقرر و فعالية التدريس
االختبار التحصيلي : تعترب االختبارات التحصلية من أكثر أنواع أدوات  -4

االست يف  شيوعا  و  القياس  بناؤها  أحسن  إذا  فعالية  وسيلة  فهي  عمال، 
أحسن استخدامها كما تدلنا عاى حاجات املتعلم و سلوكه و تفكريه و  
التعليمية، فهي   أوجه نشاطه، تساعدان يف تشخيص الكثري من الظواهر 
يف   مهارات  و  ملعلومات  الطلبة  حتصيل  مستوى  لتحديد  منظمة  طريقة 

 مادة دراسية مت تعلمها مسبقا.
ت القبلي و  االختبار  يعين  فاألول  قجمها.  مىت  إىل  جهة  من  التقومي  أقسام  لك 

الذي قام يف إبجابة التعليم و الثاين هو االختيار البنائي الذي قام يف أثناء عملية 
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التعليم، و الثالث هو االختبار النهائي الذي قام يف هناية الدراسة و األخري يعين  
 االختبار التحصيلي.  

 20التقومي اخلاصة كما يلي: و أما أهداف

و  (1 املهارات  الطالب  متلك  مدى  أي  إىل  لتحديد  التدريس:  قبل  ما  أهداف 
قبلي  اختبار  بتنفيذ  ذلك  يتم  و  التدريس،  يف  للبدء  الالزمة  السابقة  القدرات 
لتحديد درجة االستعداد عند الطالب. و بناء على نتائج االختبار القبلي تعاجل 

بوض يوصى  أو  الضعف  تعديل نقاط  أو  خاصة  جمموعات  يف  الطلبة  بعض  ع 
 اخلطة الدراسية لتناسب مستوى الطالب.

أهداف أثناء التدريس : لتحديد جوانب املادة الدراسية اليت تقدم فيها الطالب  (2
نتائج   بناء على  و  فيها إىل مساعدة.  اليت حيتاجون  اجلوانب  بشكل مناسب و 

لتناسب حالة الطالب. فإذا تبني االختبار يتم تعديل أسلوب التدريس أو خطته  
أن هناك صعوبة يف بعض اجلوانب بلرغم من وسائل العالج و التعديالت انجأ  

 إىل االختبار تشخيصي لتحديد أسباب الضعف احلقيقة و ليس نقاط الضعف.
و   (3 للمهارات  الطالب  امتالك  مدى  من  للتحقيق  التدريس:  بعد  ما  أهداف 

يليه أو إلعطاء طل  القدرات الالزمة لالنتقال إىل ص ف أعلى أو املنهاج الذي 
الطالب العالمة أو الدراجة اليت يستحقها يف املادة الدراسة. و االختبار هنا ميون  
شامال للمناهج ممثال بعينة مناسبه من الفقرات أو األسئلة حبيث تغطى املبادئ  

 اهلامة. 
ت (4 حيث  الطالب  لدى  الدافعية  زايدة  أ(   : لالختبار  أخرى  وجيه  أهداف 

بلتغذية   تزويدهم  ب(  الدراسية  املاجة  هدف  إىل  الطالب  اهتمام  االختبارات 

 
ف 20 حممد  عاشور،  قاسم  احلوامدة،  رات  التطبيقئاد  و  النظرية  بني  العربية  اللغة  تدريس  دار  أساليب  )عمان:   ،

 269(ص:2010امليسر،
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الراجعة ج( زايدة التذكر و انتقال أثر التعليم د( زايدة قدرة الطالب على تعلم 
 الذايت 

املتعلقة  اإلمكانيات  و  املعلومات  مجع  التعليمي  التقومي  يهدف 
التقومي التعليمي للتشخيص و  بملوضوع املراد دراسة و تقوميه. و يهدف  

و   التصنيف  احلقيق،  الضعف  أسباب  ولتحديد  الصعوبة  بعض  العالج 
توجيه   حيث  الطالب  لدى  الدافية  زايدة  و  اإلرشادات  املتعلم،  تصفية 

 االختبارات اهتمام الطالب إىل هدف املادة الدراسية. 
 املبحث الثاين : تعليم اللغة العربية

 مفهوم تعليم اللغة العربية   -أ
و   املعرفة  بواسطتها  املتعلم  يكتسب  اخلربة  بناء  إعداد  عملية  هو  التعليم 
يتم   اليت  األساليب  أخرى جمموع  بعبارة  إنه  القيم.  و  االجتاهات  و  املهارات 
بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة بلتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من 

 ابه خربات تربوية معينة. معان من أجل اكتس 
و لنذكر هنا تصور برونر: لنعلم إنساان يف مادة أو علم معني فإن املسئلة  
ال تكون يف أن جنعله ميأل عقله بلنتائج، بل أن نعمله أن يشارك يف العملية 
ندرس مادة ال لكي   إننا  بنبءها.  أو  املعرفة  ترسيخ  اإلمكان  اليت جتعل يف 

ع حية  صغرية  مكتبات  رايضيا  ننتج  يفكر  التلميذ  لنجعل  بل  املوضوع  ن 
 21لنفسه. أما مفهوم تعليم اللغة العربية عدة أمور منها: 

إن تعليم اللغة العربية أكرب من جمرد حشو أذهان الطالب مبعلوانت  (1
متكامل  نشاط  إنه  عنها.  أبفكار  تزويدهم  أو  اللغة،  هذه  عن 

العقلية، الطالب  قدرات  ترقية  أشياء:  ثالثة  مشاعر   يستهدف  ترقية 

 
)إسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و تعليم العربية لغري الناطقني هبا، رشدي محد طعيمة،  21

 46(ص.1989الثقافة،
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اكتساب   ثقافتها،  و  العربية  اللغة  اجتاهاهتم اإلجيابية حنو  و  الطالب 
 الطالب مهارات لغوية معينة

تصور   (2 من  به  القائم  بلنطق  مقصود  نشاط  العربية  اللغة  تعليم  إن 
يلزم   مث  ومن  يلعبها.  اليت  األدوار  و  هبا،  يقوم  اليت  للمهمة  مسبق 

 هداف حمددة وإجراءات واضحةالقيام هبا وضع خطة للعمل، ذات أ
إعادة   (3 إنه  آخر.  أمام  به شخص  ينفرد  ليس جهدا  اللغة  التعليم  إن 

بناء اخلربة، و إعادة بناء اخلربة نشاط يتطلب إسهام كل من املعلم و 
 املتعلم 

ليست الغاية من تعليم اللغة أن يزود املعلم الطالب بكل شئ و أن   (4
لب منه الرأي يف كل موفق. يصحب طالبه امتداد املسرية فينتزر الطا

و اجلل لكل مشكلة و اإلجابة عن كل سؤال. إن املعلم الناجح هو  
 الذي يساعد الطالب على أن يفكر بنفسه و لنفسه

بينما   (5 تعلمها،  عملية  يسهل  الذي  ذلك  هو  للعربية  اجليد  تعليم  إن 
 يعترب التعليم غري جيد عندما يعوق هذه العملية أو حيدثها أبخطاء 

 تعليم اللغة العربية أمهية  -ب
أمهية تعليم اللغة العربية يف هذا العصر، اهتم كثري من العرب و املسلمني 
هلا   احلديث،  و  القدمي  املسلمني يف  عناية  و  تعليمها،  و  العربية  اللغة  بتعليم 

 22أسباب كثرية أمهها:  
أن اللغة العربية من الدين، قال ابن تيمية رحم هللا تعاىل: معلوم أن تعلم  (1

تعلي و  العربية  اللغة اللغة  إن  أيضا  قال  و  الكفاية.  على  فرض  العربية  م 

 
)مملكة  سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا العربية بني يديك،  بد فضل،  عبد الرمحن، حمتار الطاهر حسني و حممد ع 22

 (ص:ب2007العربية السودية: املكتب الرئيس،
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السنة   و  الكتاب  فهم  فإن  واجب،  فرض  معرفتها  و  الدين،  من  العربية 
واجب،   فهو  به  إال  الواجب  ومااليتم  العربية،  بللغة  إال  واليفهم  فرض 
فالعيادة من الصالة و دعاء و تالوة القرآن و كثري من مشاعر اإلسالم 

 فهمها و تدبرها إال بللغة العربية ال تؤدي، و ال يتم 
معرفتها حتمى من الوقوع يف الشبه و البدع. قال الشافعي رمحه هللا تعاىل:   (2

العرب زميلهم إىل لسان  الناس و ال اختلفوا إال لرتكهم لسان  ما جهل 
أرسططاليس. و قال أيضان ال يعلم من إيضاح مجل علم الكتاب أحد 

وجو  و كثرة  العرب  لسان  سعة  ومن  جهل  تفوقها.  و  معانية  ومجاع  هه 
 علمها انتفت عنه الشبه اليت دخلت على من جهل لساهنا. 

 معرفة اللغة العربية سبب من أسباب التيسري (3
اللسان العريب شعار اإلسالم و أهله، و اللغات من أعظم شعائر األمم  (4

 اليت هبا يتميزون 
الرا (5 املسلمني. قال مصطفى صادق  لعز اإلسالم و  فعي: ما  قوهتا سبب 

ذلت لغة شعب إال ذل، و ال احنطت إال كان أمره يف ذهاب و إدبر،  
 و من هذا يفرض األجنيب املستعمر لغته فرضا على األمة املستعمرة

الدين، و  العربية من  اللغة  العربية مهم ألن  اللغة  تعليم  من هنا رأينا أن 
املعىن من   نفهم  أن  نستطيع  و احلديث و  معرفتها فرض واجب. و حنن  القرآن 

كتب الرتاث الذي معظمهم بستخدام اللغة العربية. و تعليم اللغة العربية مهمة  
ملعرفة الثقافة اإلسالمية ألن أول نزل اإلسالم يف العرب فينبغى لنا أن حيرص يف 

 .تعليم اللغة العربية
 أهداف تعليم اللغة العربية  -ج
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يف  وخاصة  مهم  أهداف  له  العربية  اللغة  اليومية  تعليم  األنشطة  تطبيق   
ثالثة   يف  العربية  اللغة  تعليم  أهداف  تلخيص  ميكن  العربية.  اللغة  متعلم  لدى 

 23أهداف رئيسية هي:  
أن ميارس الطالب اللغة العربية بلطريقة اليت ميارسها هبا الناطقون هبذه اللغة. أو  (1

عليم العربية بصورة تقرب من ذلك. و يف ضوء املهارات اللغوية ميكن القول أبن ت
 يستهدف ما يلي:  

 ترقية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها  .أ
ترقية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة و التحدث مع الناطقني بلعربية  .ب 

 حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء
 ترقية قدرة الطالب على قراءة الكتابت العربية بدقة و فهم .ج
 ترقية قدرة الطالب الكتابة بللغة العربية بدقة وطالقة  .د

اللغات  (2 من  غريها  عن  مييزها  ما  و  العربية  اللغة  خصائص  الطالب  يعرف  أن 
 أصوات، مفردات و تراكب و مفاهم

و   (3 العريب  اإلنسان  يلم خبصائص  أن  و  العربية  الثقافة  على  الطالب  يتعرف  أن 
 يتعامل معهالبيئة اليت يعيش فيها و اجملتمع الذي 

العربية  النص  ترقية مفهوم  العربية ليس يف  اللغة  تعليم  نعرف أن أهداف 
فقط مثل مفهوم القرآن و احلديث و غري ذلك فقط بل لرتقية الثقافة العربية و  

 بيئتها و لرتقية مفهوم عناصر اللغة العربية.

 مواد تعليم اللغة العربية  -د
التعليمية هي جمموعة اخلربات الرت  بوية و احلقائق و املعلومات اليت املادة 

يرجع تزويد الطالب هبا و االجتاهات و القيم التيرياد تنميتها عندهم، أو املهارات  
 

)إسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة،  رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبان،  23
 39ص. (1989
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احلركية اليت يراد إكتساهبم إايها هبدف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء 
  24األهداف املقررة يف املنهج. 

يتها جانبا من العقل. و هبذا  و كل مادة هلا تركيبها و طرائقتها و أساس
ينظم العقل تنظيما يساعده على التعامل مع مشكالت احلياة املختلفة. و املادة 
هلا اسهاماهتا الفرية يف التعليم، ليس فقط فيها خيتص بملعلومات و لكن أيضا يف 
له   املنطق اخلاص هبا و كل هذا  فيها، و  الذي يستخدم  التفكري  اكتساب منط 

 ذهن الدراس هلا.أتثريه على 

 وسائل تعليم اللغة العربية -ه
الوسائل التعليمية هي كل أداة يستخدميها املعلم لتحسني عملية التعليم، 
و توضيح معاين الكلمات و شرح األفكار و تدريب الدراسني على املهارات و 
اكتساهبم العادات وتنمية االجتاهات و غرس القيم، دون االعتناد األساسي من 

امل التعليمية هي جانب  الوسائل  الرموز و األرقام.  علم على استخدام األلفاظ و 
 األداوات اليت استخدامها املدرس ليسهل الطالب يف فهم املادة.  

تقسم الوسائل التعليمية من حيث احلواس اليت تعتمد عليها إىل الوسائل 
الوسائل السمعية ، و  (Visual Aids)، و الوسائل البصرية  (Audio Aids)السمعية  

و تنقسم من حيث طريقة عرضها أو استخدامها   .(Audio-visual Aids )البصرية
العرض بواسطة جهاز  تعرض  اليت  الوسائل  إىل  التعليم  عملية   Projected) )يف 

Aids)  و اليت ال تعرض بواسطة جهاز العرض( Non-Projected Aids)

 طرق تعليم اللغة العربية -و

 و و الرتمجةأوال : طريقة النح

 
هبان،   24 الناطقني  لغري  العربية  تعليم  طعيمة،  أمحد  الثقافة،  رشدي  و  العلوم  و  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  )إسيسكو: 
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عصر   إىل  تعود  و  الثانية  اللغات  تعليم  طرق  أقدم  الطريقة  هذه  تعتيب 
للرتاث  الالتينية  و  اليواننية  اللغتان  نلقت  حيث  األوربية،  البالد  يف  النهضة 
البالد  خمتلف  بني  العالقات  تزايد  عن  فضال  الغريب،  العامل  إىل  الكثري  اإلنساين 

أهلها   أشعر  مما  على األوربية،  اإلقبال  فاشتد  اللغتني.  هاتني  تعلم  إىل  بحلاجة 
تدريس  يف  شائعة  اليت كانت  األساليب  ذلك  يف  اتبعت  و  تعليمها.  و  تعلمها 
اللغات الثانية يف العصور الوسططى. و لقد كان املدخل يف تدريسها هو شرح  
اخلاصة   األخرى  اللغة  مهارة  تعليم  إىل  القواعد  هذه  من  اإلنطالق  و  قواعدها 
بلقراءة و الرتمجة. مث صار تدريس النحو غاية يف ذاته. حيث نظر إليه على أنه 
وسيلة لتنمية ملكات العقل و طريقة التفكري. و لقد شاع استخدام هذه الطريقة 

 ابتداء من الثالثينات يف هذا القرن.
 اثنيا: الطريقة املباشرة 

 كانت تعامل ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لطريقة النحو و الرتمجة اليت
ميتة، ختلو متاما من احلياة. و لقد ظهرت دعوات     اللغة كما لو كانت كائنات 

منذ سنة   فعالة.   1850كثرية  األجنبية حية مشوقة  اللغات  تعليم  تنادي جيعل 
و  األجنبية.  اللغات  تعليم  طرق  يف  جذرية  بتغريات  الدعوات  هذه  وطالبت 

 25املصطلح الذي انتشر بصورة أسرع فقد كان اسم الطريقة املباشرة. 

 السمعية الشفوية اثلث : الطريقة

 ظهرت هذه الطريقة استجابة ألمرين مهيمني يف مخسينات هذا القرن، ومها: 

قيام عدد من علماء النفس و اللغويني بدراسة اللغات اهلندية املكتوبة بلوليات  .1
 املتحدة املريكية 

 
)إسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة،  رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبان،  25
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خلق  .2 و  أفرادها.  بني  املسافات  قرب  مما  الشعوب  بني  اإلتصال  وسائل  تطور 
م اللغات األجنبية ليس فقط إلستخدامها يف القراءة و إمنا أيضا احلاجة إىل تعل 

 ألستخدامها يف اإلتصال املباشرة بني األفراد بعضهم و بعض.
و لقد أدى ذلك إىل إعادة النظر إىل اللغة مفهوما و وظيفة. مل تعد اللغة  
وسيلة لالتصال الكتايب فقط أونقل الرتاث اإلنساين فحسب، بل أصبحت أداة 

اإلتصال لتح يليه  الكالم.  و  اإلستماع  مبهارتيه  أوال  الشفهي.  اإلتصال  قيق 
ظل  يف  و  اللغة  إىل  النظر  هذه  على  ترتب  و  الكتابة.  القراءة  مبهارتيه  الكتايب 
الظروف اجلديدة أن ظهرت طريقة حديثة لتعليم اللغات األجنبية مسعية الشفوية  

ليعين متاما ما يعنية audio-lingualأو نظرا لصعوبة نطق هذا اإلصالح آخر هو  
 اإلصالح السابق.

نتائج شقت   عدة  هبا  أخريا  اللغويون  قام  اليت  الدراسات  انتهت  لقد  و 
طريقها إىل تعليم اللغات األجنبية و تركت آاثرها عليه هدفا و طريقة، و يلخص 
لنا بولتون أهم املفاهيم اليت جدت يف تعليم اللغات األجنبية يف ضوء الدراسات 

العادات، و أنه  ال اللغة كالم و ليست كتابة، و أهنا جمموعة من  لغوية يف أن : 
ينبغي أن نعمل اللغة ال أن نعمل  عن اللغة، و أن اللغة هي ما ميارسه الناطقون 

، و أن اللغات تتباين بني بعضها  هبا فعال، و ليس ما يظن أنه ينبغي أن ميارس
ظهور   يف  أثر  املفاهيم  هلذه  بعض. كان  أن و  يف  و  الشوية  السمعية  الطريقة 

 تكتسب املالمح اليت متيزها

 رابعا : طريقة القراءة 

يرجع التفكري يف هذه الطريقة إىل عدد من املختصصني يف تعليم اللغات  
وست كتابه   مايكل  نشر  إذ  العشرين.  القرن  من  األول  الربع  يف  األجنبية 

Bilingualism With Special Reference to Bengal 
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أن    و بني  و  اهلند.  اإلجنليزية يف  تعليم  الكتاب قضية  تناول يف هذا  قد 
حاجة  غري  من  فيها  اإلنطالق  و  القراءة  لتعلم  حاجة  أشد  اهلند  يف  الناس 
للتحدث بإلجنليزية بإلضافة إىل أهنا أيسر يف التعليم. و قد بدأ وست بلفعل 

Teacher’s Word Book  يف أتليف كتب تعليم القراءة مستندا إىل قائمة ثورنديك 

مفرداته وضبط عددها   اختيار  رابطة (Stern, H.H.35 P:460)يف  لقد كانت  و 
األجنبية  اللغة  تعليم  حول  تقريرا  أعدت  قد  أمريكا   يف  احلديثة  اللغات  تعليم 
لقد   و  اللغات.  هذه  تعليم  طرق  عن  للحديث  منه  عشر  الثاين  اجلزء  خصص 

. و فيه افرتح إعداد برانمج للقراءة 1929سنة    Colmenكتب هذا اجلزء كوملان  
الوقوف على  بطريقة اسرع، كما ميكن  تنميتها  القراءة ميكن  أن  املوسعة بعتبار 

   26مى التقدم فيها بطريقة أدق.

و لقد انتشرت يف ظروف كان حمور العمل فيها تقدمي املادة املطبوعة يف  
اللغة األجنبية للدراس من بداية تعلمه اللغة األجنبية للدراس من بدلية تعلمه هلذه 

 هلذه اللغة دون حماولة لرتمجتها. و عليه أن يقرأ حىت حيصل على املعىن 

 خامسا : الطريقة املعرفية  

ترتدد خبصوص هذه النظرية عدة مصطلحات، منها : النظرية املعرفية، و  
ا بنظرية  يرتمجها  و  اللغوية.  الرموز  لتعلم  املعرفية  النظرية  الرموز منها  و حل  لفهم 

 اللغوية. و منها املدخل املعريف لتكوين العدات

و لقد بدأ التفكري يف هذه النظرية يف منتصف الستينات كرد فعل ألمرين  
الشفوية واثنيهما ما استجد  السنعية  للطريقة  الذي وجه  الشديد  النقد  : أوهلما 

و   التوليدي  التحويلي  النحو  جمال  يف  خاصة  لغوية  دراسات  دراسات من  من 
نفسية خاصة يف جمال النحو التحويلي التوليدي و من دراسات نفسية خاصة يف 

 
)إسيسكو: منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم و الثقافة،  دي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بهان، رش 26
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جمال علم النفس املعريف. و لقد استعرض كارول يف دراسة موسعة له نشرت يف 
يف كتاب   1965سنة  Modern Language Journal(MLJ)جملة   صدرت  مث 

إن كارول  Trends in Language Teachingقالدمان   دراسته    تقول  استعرض يف 
اللغات  تعليم  جمال  يف  الرتبوي  البحث  و  النفس  علم  نظرايت  إسهامات  تلك 
الواعية  السيطرة  الطالب درجة من  الدراسة فكر لدى  األجنبية. و قدم يف هذه 
على تراكيب لغة ما، فسوف تنمو لديه إمكاانت استعماهلا بسهولة و يسر يف 

  أن التعلم بصري اكتساب. مواقف ذات معىن. و يعين هذا ببساطة 

 تقومي تعليم اللغة العربية   .ز
على  يسيطر  أن  م  الطالب  متكني  يستهدف  العربية  اللغة  تعليم  تقوم 
األمناط اللغوية اليت تعلمها يف الفصل. التقومي هو الوسيلة حلفر املهارة اليت تعلمها 
ما  تثبيت  إىل  التقومي  هتدف  بشأهنا.  تعلمه  ما  تدعيم  و  عنده.  تثبيتها  و  الفرد 

اال هتدف  بينما  املهارات.  من  الطالب  إىل اكتسبه  التقومي  أساليب  و  ختبارات 
تقدير مستوى ما تعلمه الطالب بعد أن تدرب عليه. يقدم املعلم يف أثناء التقومي  
االختبار.  يف  شرطا  فيه  املنوذج  يعترب  ال  الذي  الوقت  يف  حيتدى  الذي  املنذج 
يعقب التقومي عادة ما قدم من حمتوى لغوية يف احلصة بينما يعطي االختبار عادة  

قدميه يف حصص سابقة. يرتكز التقومي حول مهارة لغوية واحدة و يعمل ما مت ت
املهارة  نطاق  االختبار  يتعدى  بينما  فيها.  الدراسني  اختبار  قبل  تثبيها  على 
الواحدة و يشمل عددا من املهارات. و أما نوع تقومي تعليم اللغة العربية يتقسم 

 27إىل قسمني: 

عبارة عن جمموعة .1 املنطى هو  تثبت على شكل   التقومي  اليت  التمرينات  من 
 واحد. و يتطلب طريقة واحدة يف االستجابة هلا 

 
هبان،   27 الناطقني  لغري  العربية  تعليم  طعيمة،  أمحد  الثقافة،  رشدي  و  العلوم  و  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  )إسيسكو: 
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مع  .2 احلوار  طريق  عن  اتصايل  موقف  يف  يدور  الذي  هو  االتصايل  التقومي 
 اآلخرين، و ال تتبع شكال واحد كما ال تنىبء بستجابة واحدة من الطالب 

و   النمطي  التقومي   : قسمني  إىل  ينقسم  و  فالتقومي  االتصايل.  التقومي 
التقومي املنطي تثبت األمناط اليت تعلمها الطالب. و تشيع يف يف جمال النحو و  

 تعليم الرتاكيب. أما التقومي االتثايل يف جمال مهارة الكالم.
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه  .أ

وهذا البحث يسمى املدخل   .إن مدخل هذا البحث هو املدخل كيفي
الباحثة أداة أساسية وحيصل هذا مدخل إىل تشديد املعين.   الكيفي وتكون 

( أن مدخل الكيفي هو إجراء حبث الذي  1975:5وعند بوغدان وتليور  )
حيصل البياانت الوصفية كالكلمات املكتوبة او املنطوقة من الناس والسلوك 

 28الذي يستطيع أن يالحظ. 
الذي   البحث  منحج  ودراسة  وأما  احلالة،  دراسة  الباحثة  مستخدمها 

احلالة هي إحدى من جنس مدخل الكيفي اليت تبحث عن احلالة معينة يف 
ألن   احلالة  دراسة  الباحثة  واستخدمت  الظاهرة.  حياة  موضوع  أو  سياق 
العربية مبعهد  اللغة  العربية يف مركز  اللغة  تعليم  إدارة برانمج  الباحثة  ستصف 

 ونج ماالنج. النور الثاين بولوال
 

 حضور الباحثة  .ب
إن حضور الباحثة يف البحث الكيفي حمتاج مطلق، لنيل األساليب جلمع 
البياانت ستتم االستفادة عن طريق حضور الباحثة يف مركز اللغة "حركة اللغة 
اظألجنبية" عند أداء هذا البحث العلمي وذلك للحصول على البياانت أو  

امل أفعال  املعلومات الصحيحة. بوجود هذه  الباحثة كل  شاركة، ترى وتسمع 
ذلك  ومن  البحث.  خمرب  أنشطة  عن  اخلربة  على  حتصل  مث  واقواله،  املخرب 
أصبحت الباحثة مفتاح األجوبة إلجابة األسئلة البحث مجع البياانت املوجو  
البحث  بدليل  مناسب  عملية  إجراء  يف  تعدل  أن  وجتد  يبحثه  واملناسبة 

ذا البحث من عاملة معينة للحصول البياانت املوجود. حضور الباحثة يف ه
الصحيحة. إذان أتت الباحثة مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج  

 
28 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karta, 2003) Hal 4. 
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الباحثة من املقابلة   مالنج وتبحث وتكتب املعلومات والبياانت اليت وجدت 
 واملالحظة والواثئق.

 
 ها وأدوات مجعها البياانت ومصادر  .ج

اليت سريج البياانت فهي قسمني وأما املصادر  الباحثة يف أخذ  ع ظإليها 
 منها: 
واثئق   -1 املالحظة،  على  تشمل   : األساسية  البياانت  مصدر 

إىل   ليحصل  العربية  اللغة  تعليم  برانمج  يف  مبسؤول  ومقابلة 
ومراقبة   التنسيق،  تنفيذ،  تنظيم،  ختطيط،  إدارة  عن  البياانت 

اعد يف البحث برانمج تعليم اللغة العربية أو من الكتب اليت تس 
 اليت تتعلق إبدارة برانمج تعليم اللغة العربية.

من   -2 الباحثة  حتصلها  اليت  البياانت  هي  الثانية  البياانت  مصدر 
والواثئق  العربية.  اللغة  مركز  يف  اللغة  التعليم  عملية  عن  البيانت 

 املوجودة يف مركز اللغة العربية. 
 

 جدول منهجية البحث

 البياانت  أسئلة البحث  الرقم 
مصادر 
 البياانت 

أدوات مجع  
 البياانت 

1 

كيف ختطيط برانمج  
تعليم اللغة العربية يف 
مركز اللغة العربية  
مبعهد النور الثاين  
 بولوالونج ماالنج؟

 الواثئق
تقرير املنهج  
 املستخدمة 

 

رئيس   -
 الربانمج

قسم   -
 الرتبية 

معلم   -
 اللغة العربية

 املالحظة  -
 املقابلة -
 واثئق -

 املقابلة -رئس   -احليكال كيف تنظيم  برانمج   2
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تعليم اللغة العربية يف 
مركز اللغة العربية  
مبعهد النور الثاين  
 بولوالونج ماالنج؟

الربانم اإلداري
 ج

قسم   -
 الرتبية 

-  

 واثئق -

3 

كيف تنفيذ برانمج  
تعليم اللغة العربية يف 
مركز اللغة العربية  
مبعهد النور الثاين  

 ماالنج؟بولوالونج 

 عملية التعليم

رئيس  
 الربانمج

قسم   -
 الرتبية 

معلم   -
 اللغة العربية

 املالحظة  -
 املقابلة -
 واثئق -

4 

كيف تقومي برانمج  
تعليم اللغة العربية يف 
مركز اللغة العربية  
مبعهد النور الثاين  
 بولوالونج ماالنج؟

 البياانت حول 
 التقومي شهراي -

التقومي   -
إمتحان نصف  

 املستوى
التقومي آخر   -

 املستوى

رئيس  
 الربانمج

 املقابلة -
 واثئق -

5 

كيف املزااي والعيوب 
إدارة برانمج تعليم  

اللغة العربية يف مركز 
اللغة العربية مبعهد 

النور الثاين بولوالونج  
 ماالنج؟

 الواثئق

رئيس  
 الربانمج

قسم   -
 الرتبية 

معلم   -
 اللغة العربية

 املقابلة -
 واثئق -

 أسلوب مجع البياانت  . د
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 أسلوب مجع البياانت اليت تستخدم يف هذا البحث يعين:
 املالحظة  -1

املراقبة  املنمة وتسجيل األغراض  لتظهر على الكائن   املالهظة هي 
البحث. إما    29من  التعليم  عملية  من  البياانت  أتخذ  الباحثة  سوف 

اللغوية.   الربانمج  إجراء  وكذلك  الفصل،  خارج  أو  الفصل  داخل 
الباحثة احلدث   املشاركة ، حيث تعيش  املالحظة  الباحثة  وتستخدم 
بنفسهان وتكون عضوا يف اجلماعة اليت تالحظها ومن مزااي املالحظة  

غز  معلومات  تعطي  اهنا  بلظاهرة  بملشاركة،  وغلماما  للباحثة  يرة 
 030ومصداقية أكرب يف املعلومات 

مبالحة    من حدده  فهناك  للمالحظة  األنواع  من  وقد حددت كثري 
مبالحة   املالحة  أنواع  حددوا  وآخرين  مباشرة،  غري  ومالحة  مباشرة 
حمدد وأخرى غري حمددة ومالحة مبشاركة وبغري مشاركة واخري فهناك  

ظظة مقصورة واخرى غري مقصود. والبياانت من حدد أنواعها مبالح
برانمج   إدارة  عن كيف  تعين  املالحة  بستخدام  عليها  اليت حصلت 
بولوالونج   الثاين  النور  العربية مبعهد  اللغة  العربية يف مركز  اللغة  تعليم 

 ماالنج.
 املقابلة -2

يتم عن ريق موقف مواجهة حياول شخص   لفي  تفاعل  املقابلة هي 
بملقابلة   معتقدات شخص  القائم  أو  آراء  أو  معلومات  يستشري  أن 

املوضوعية.   البياانت  أو أشخاص آخرين واحلصول على بعض  آخر 
الباحثة أسئلة مفتوحة   وتكون االجابت  (  open - ended)وتستخدم 

( املركب  ended -open)31مفتوحة  غري  بملقابلة  يسمى    أو 

(unstructured interview) ونوع املقابلة املواجهة، واملقصود منه كل .

 
29 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian…, Hal: 135 

 321(، ص: 2008رجاء وجيد دويدري، البحث العلمي أساسيتها النظظرية وممارسته العملية، )دمشق: دار الفكر،   30
 97( ص: 2006منذ الضامن، أساسيات البحث البحث العلمي، )عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع،   31
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استخدام   اهلدف يف  أما  الباحثة.  األسئلة من  نفس  أشخاص اتخذ 
اللغة  تعليم  برانمج  إدارة  عن  املقابل  من  الفكر  اإلجياد  هو  املقابلة 

 العربية يف مركز اللغة العربة مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج. 
 الواثئق -3

كتابة احلداث يف املاضى، ميكن أن تكون من   الواثئق هي عبارة عن
النصوص أو الصور أو الضخم من الشخص. تستخم الباحثة الواثئق 
لنيل املعلومات عن تدريس وتقومي اللغة العربية مثل شكل السئلة عن  
الثاين بولوالونج   النور  التقومي على أساس املدخل اإلنساين يف معهد 

 ماالنج.
 أسلوب حتليل البياانت  .ه

البياانت   وحتليل  التحليل،  بعملية  تقوم  أن  البد  البياانت  مجع  عملية  بعد 
تبدأ حتليل  البياانت.  مع عملية مجغ  واحد  يتوقع يف وقت  البحث  املوجودة يف 
البياانت حىت اخلروج  اليفية من املدخل إىل حقل امليدن أو بداية مجع  البياانت 

( يف  Miles and Hubbermanان )من أو بعد اهنا مجع البياانت. قدم ميلز وهوبرم
 32كتاب سوغيونو يشري إىل حتليل البياانت الكيفية يتم بشكل التفاعل 

 مجع البياانت   -1
والواثئق  املقابلة وكذلك  املالحظة،  البياانت من خالل  الباحثة جبمع  قامت 

 الذي املتعلقة بملوضوع. 
 ختفيض البياانت   -2

البياانت واختبار األشياء   الرئسية والرتكيز على الوسائل املهمة  وهو تلخيص 
املهملة   األشياء  من  والتلخص  بلباحثة  املتعلقة  املوضوع  على  واإلطالع 

 33فيه. 
 عرض البياانت  -3

 
32 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta), Hal:33 
33 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2013) Hal:338 
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تعطي   أن  اهليكلة  املعلومات  من  مجوعة  عن  عبارة  هي  البياانت  عرض 
والباحثة   البياانت  عرض  بنظر  العمل،  واختاذ  النتائج  استخالص  اختماالت 

حيدث وما تستلزم القيام به استنادا على املفهوم حصل الباحثة من    ستفهم ما 
املنظمة، حىت   املعلومات  أهنا جمموعة من  البيانت على  العرضز عرض  ذلك 
عرض  خالل  من  اإلجراءات  واختاذ  النتائج  استخالص  إمكانية  يعطي 

 البياانت ميكن أن تفهم ما جتري وماذا ستفعل.

 تلخيص النتائج أو االستنتاج  -4
االستنتاج هو اجلواب على األسئلة الذي يقع يف بداية البحث أو استنتاجه.  
ألن ميكن أن يتغري االستنتاج مبرور البحث وختتلف من االستنتاج يف الباية.  
وجيب هذا االستنتاج من االكتشاف اجلديدة الذي مل جيد قبله على مستوى 

كائن اليت كانت  االستنتاج. وأما شكله ميكن أن يكون وصفا أو صورة من  
التحقيق، ويصبح أوضح ورمبا تكون   بعد  املعتمة ولكن  السابق يف حالة  يف 

 املسببة أو التفاعلية والفرصية أو النظرية. 
قال ميليس وهوبرمان هذه الطريقة املستخدمة ألخذ االستنتاج من البياانت السابقة حىت 
الثاين   النور  معهد  يف  املوجودة  البيانت  تلك  من  االستنتاج  على  الباحثة  حصلت 

 بولوالونج.  
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

البياانت فيما تتعلق إبدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف يف هذا البحث ستعرض الباحثة  
مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج مث حتليلها ومناقشتها. ويتكون املبحث من 
: )أ( ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية )ب( تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية )ج( تنفيذ  

 )د( التقومي تعليم اللغة العربية برانمج تعليم اللغة العربية

النور   مبعهد  العربية  اللغة  مركز  العربية يف  اللغة  تعليم  برانمج  :إدارة  األول  املبحث 
 الثاين بولوالونج ماالنج 

تتعلق   اليت  البياانت  للحصول على  والواثئق  واملالحظة  املقابالة  الباحثة  استخدامت 
لربانمج تعليم    قومي ، والتنفيذخطيط، والتنظيم، والتإبدارة برانمج تعليم اللغة العربية من الت

 اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج. 

ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين   -أ
 بولوالونج ماالنج 

كان التخطيط بشكل عام هو املصطلح الذي وجد بكثري يف يساق علم 
ة. وبلتأكيد جرى التخطيط يف بداية األمر ألنه هو اخلطة لألنشطة أو  اإلدار 

عملية   هو  التخطيط  وإن  واحدة.  فرتة  مدة  يف  تنفيذها  سيتم  اليت  الربامج 
الواضحة يف تعيني ماذا وكيف ومىت تقوم األنشطة للوصول  التفكري املنظمة 

مرك العربية يف  اللغة  تعليم  برانمج  وختطيط  معينة.  أهداف  مبعهد  إىل  اللغة  ز 
 النور الثاين تكونت مما يلي :

 تعيني األهداف .1
يتم   أهدافه.  مع  الربانمج  ختطيط  تشكيل  هو  املنظمة  يف  التخطيط  يف 
تنفيذ اخلطة من قبل العديد من األشخاص احملددين والذين يقومون بتنفيذ 

الفرتة    الربانمج. مت التخطيط لربامج اللغة العربية يف مركز اللة العربية يف بداية
 مع رئيس مركز اللغة العربية:ة كنتيجة ملقابل 
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العربية  اللغة  أصبحت  أن  إىل  تفكرت  الربانمج  تنشأة  قبل  مرة  أول  "يف 
حمبوبة لدى اجلميع من الناس والواقع الحيبها كثري مثلما كان يف اإلجنيليزية،  

تركيز  ألن الدافع يف العربية جمرد الدافع الديين. فأفكر كيف كان املعهد فيه  
إىل التعليم اللغة العربية وترقيتها فتأسس املربانمج بسم حركة اللغة األجنبية  

 34يف البداية أنه جمرد مركز لتعليم اللغة العربية"
ويؤكد ما ألقاه الشيخ البيان الذي حصل الباحثة عند املقابلة مع أستاذ   

اللغة العربية يف بدري إحياء حيث أنه قال :"خاص األهداف برانمج تعليم  
املعهد النور الثاين على وجه العام يرجع إىل املرين فألول منهما أنه للتبحر  
يف اللغة العربية مث الثاين للتبحر يف العلوم والدراسات اإلسالمية هكذا هو 

 35". األهداف يف تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية يف املعهد
ري عند املقابلة مع الباحثة بصفته أنه  ذ أسرو اويؤكد هذا البيان ما ألقاه أست

معلم اللغة العربية يف املعهد فقال أن : " أن األهداف هنا كما قال الريس  
العربية وتروجيها إىل أن   اللغة  العربية هنا لرتقية  اللغة  تنفيذ برانمج تعليم  أن 
يفهموا   أن  يرجون  وبعدها  خاصة  العربية  اللغة  يف  ماهرون  الطلبة  أصبح 

 36لدينية إىل كافة اجملتمع الواسعة"العلوم ا
فقد كتب    ذلك  الباحثة صحة  الواثئق وجد  ذلك  من حيث  ومع كل 

 فيها أن إجراء التعليم والرتبية يف املعهد ترجع إىل أمور اآلتية :  
كان املعهد النور الثاين له مشاركة فعالية يف حتقيق هدف الدولة اإلندونسيا  

 الربامج التعليمية املتملثة يف :  وهو تثقيف الشعب فقام بعدد من
 دراسة الكتب الرتاثية والعلوم اإلسالمية -أ

 شفوايو تطبيق اللغة العربية حتريراي  -ب 
تبادل الزايرات بني املعاهد هبدف إحياء اللغة العربية بني طالهبا وألجل -ج

 إظهار شعار اإلسالم
 

 يف الساعة الواحدة هنار.  2021يوين  18رئيس الربانمج نتيجة املقابلة مع أستاذ أفيفا بصفته   34
 أستاذ بدري إحياء بصفته أنه قسم الرتبية يوم اإلثنني يف الساعة العاشرة صباحا.  نتيجة املقابلة مع 35

 يف الساعة الساعة الرابعة مساء.   2120يوليو  9أستاذ أسروري بصفته أنه معلم اللغة العربية  نتيجة املقابلة مع  36
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ال  -د والثنوية  املتوسطة  املرحلة  الطلبة  قو دتعليم  العمومة  أو  اللغة  ينية  اعد 
 العربية واحملادثة. 

العربية   -ه اللغة  الطلبة مركز  املفردات جلميع  تقرير  املفردات و  تقدمي حفظ 
 مبعهد النور 

إقامة الدورة لتعليم اللغة العربية املكثف يف كل عام  مبناسبة قدوم شهر   -و
 37رمضان املبارك. 

مج يف  فمن خالل البياانت اليت حصل الباحثة عرب املقابالت مع ريس الربان
يقوم بال أن  الباحثة  فاستطاع  والواثئق  العربية  اللغة  املعلم  مث  تنباط  ساملعهد 

الثاين   النور  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  برانمج  إعقاد  أهداف  أن  على 
بولوالونج ماالنج هي ترقية اللغة العربية وترجيها ونشرها إىل كافة اجملتمع مث  

ا العلوم  القرآن واحلديث وفهم  اليت كتبت هبا مث  فهم  الرتاثية  والكتب  لدينية 
 ترقية كفاءة املكاملة واحملادثة بلسان عريب. 

 تعيني أنشطة التعليم   .2
مث إن ما يلي تعيني األهداف فالبد من تعيني أنشطة التعليم الذي كان  
من   أنشدت  قد  الذي  العربية  اللغة  تعليم  أهداف  إىل  للوصول  الزما  شيأ 

من األهداف فيه لرتقية اللغة العربية يعين ترقية مهارة  قبل، وكما قد ذكر أن  
رأى   املالحظة  نشاط  ومن خالل  املفرادات  وتزويد  واحملادثة  العريب  الكالم 
الباحثة أن أنشة تعليم اللغة العربية يف معهد النور الثاين بولوالونج أعظمها  

 الطلبة. وهذا يرى مييل ويركز إىل تزود كفائة احملاثة العربية والقراءة العربية إىل
الطلبة   العريب وكثرة تدريب  العربية على وجه االتصال  اللغة  تعليم  من مثل 
بحملادثة العربية بعد كل التعليم ويف خارج التعليم هناك نشاط تعليم احملادثة 

اجلامعة. صلوات  بعد كل  اللغة     38العربية  معلم  ماقاله  البيان  هذا  ويؤكد 
 العربية أبن : 

 
 الواثئق ملعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج.   37
 2021يوين  14نتيجة املالحظة يوم االثنني   38
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أميل  "ألن   فأن  العريب  الكالمي  يف  ماهرو  الطلبة  ألصبحت  األهداف 
بكثري إىل تعليم اللغة العربية بالتصال ألن اللغة يف أصلها هي اليت نطقة 
الشخص. بلنسبة للمهارة املرجوة يف الطلبة هي مهارة الكالم فالربانمج يف 

بعد أعقد  فمثال  العربية  اللغة  ممارسة  على  يتكون  ما  صالة    املعهد كثري 
الصبح احملادثة جلميع الطلبة بجللوس مثىن مثىن كذلك أان قمت تعليم اللغة  
العربية يف املعهد بللغة العربية كيال يستغرب الطلبة اللغة العربية وكي يتعودوا  
ويستطيعوا يف النهاية كذلك يف التعليم اآلخر أصبحت اللغة العربية هنا لغة 

   39ي اللغوي".متهيدية يف كل الربانمج التعليم
وهذا البيان الذي ألقاه معلم الربانمج يؤكده ما قاله أساتذ أفيفا حيث أنه  
املكاملة   على  املتأسس  التعليم  اىل  بكثري  يتجه  هنا  الربانمج  أن   " أبن  قال 
قد   املعهد  هذا  يف  األربع  املهارات  وأن  العام  وجه  على  والقرائة  العربية 

ي مهارة الكالم والقراءة مث الربانمج  احتويت لكن الذي أشد تركيزا عليه ه
امللل يف حني معني  احمل وقعوا يف  الطلبة  اإلبداعي ألن  الربانمج  تاج كذلك 

بعد كل  العربية  احملادثة  مثل  اآلن  إىل  السابق  من  جرى  الذي  والربانمج 
إىل  مخسة  حول  مثىن  مثىن  بحملادثة  الطلبة  الشيخ  فأمر  اجلماعة  صلوات 

ضوع كان مث كذلك برانمج تعليم اللغة العربية ليس  عشرة دقائق على أي مو 
يف الفصل فحسب بل يف خارج املعهد مثل اجلولة العربية إىل الشاطئ أو 

  40اجلولة حول املعهد وما إىل ذلك.
ومن خالل نشاط املالحظة والتوثيق فقد وجد الباحثة أن ذلك صحيح  

خارج   ويف  عريب.  بلسان  الزمت  التعليميات  أكثر  أن  من  على  التعليم 
برانمج تعليم اللغة العربية يف املعهد النور هناك إعقاد نشاط احملادثة و تزويد  
املفرادات لتأييد تعليم اللغة العربية. وفيما يلي التوثيق الذي أمكن للباحثة  

 أتبيده : 

 
 يف الساعة الساعة الرابعة مساء.  2021يوليو  9مع أستاذ يف اتريخ  نتيجة املقابالة  39

 يف الساعة الواحدة هنار.  2021يوين  18رئيس الربانمج نتيجة املقابلة مع أستاذ أفيفا بصفته   40
 



 

44 
 

 1,1الصورة 

 نشاط احملادثة بعد صالة الصبح 

                   
 

احملادثة   تعليم  مجاعة  املفروضة  الصبح  صالة  بعد كل  أن  الصورة  تبني 
العربية أيمر املعلم إىل الطلبة للمواجهة مثىن مثىن فيتكلم بعضهم بعض على  

 أي موضوع كان وهذا لتدريب الطلبة على ممارسة التكلم بلسلن العريب. 
لدى   احملصولة  البياانت  خالل  املقابالت  فمن  نشاط  من  الباحثة 

واملالحظة والواثئق فاستطيع أن يستنبط الباحثة على أن تعيني أنشطة تعليم 
تنمية كفاءة   إىل  ومييل  يركز  الثاين  النور  مبعهد  اللغة  مركز  يف  العربية  اللغة 
على   العربية  اللغة  تعليم  مثل  من  يرى  وهذا  القراءة   ومهارة  الكالم  مهارة 

 وكثرة تدريب الطلبة بحملادثة وتزويد املفردات بعد كل  وجه االتصال العريب
 التعليم ويف خارج التعليم هناك نشاط تعليم احملادثة بعد كل صالة الصبح. 

 تعيني املواد التعليمية  .3
فوجودها   عنها  اخللوا  ميكن  ال  مما  التعليم  عملية  يف  التعليمية  املواد  إن 

الت واألنشطة  األهداف  اتضحت  ما  وبعد  اخلطوة  ضورري.  فتأيت  عليمية 
التالية وهي تعيني املواد التعليمية، كما أن هو املعروف من قبل أن اهلدف  
الكالم   العربية أي يف مهارة  اللغة  للتبحر يف  املعهد  العربية يف  اللغة  لتعليم 
فيحتاج هنا املواد التعليمية من الكتب اليت فيه تعليم احملادثة واحملاورة أبكثر  

ا نشاط  ومن  تعليم نصيب  إىل  أكثر كتبها خيصص  الباحثة  وجد  ملالحظة 
العربية.  واحملاورة  منها  كتاب    41احملادثة  املعهد  يف  التعليمية  املواد  وكانت 
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املطالعة واحملادثة العربية بثالثة أجزائها األول منها للمبتدئ والثاين للمتوسط  
 مث الثالث للمتقدم. 

الربانمج    رئيس  ألقاه  املادة  وهذا كما  أما   "  : أفيفا  األستاذ 
التعليمية يف املعهد كما قد سبق أن أكثرها خيص إىل تعليم مهارة الكالم مث  

الكالم   فمهارة  املتاوي  للعدد  وبلنسبة  اثنيا  القراءة  مهارة  على    70خيص 
حنو   الكالم  ملهارة  هنا  املستخدمة  الكتب  أما  القراءة.  ملهارة  والباقي   %

واحمل املطالعة   الصرف كمثل  كتاب  حنو  مثل كتب  ولقواعد  العربية  ادثة 
 42كتاب اجلرومية و كتاب األمثلة التصريفية وما إىل ذلك". 

والبيان الذي قد سبق ذكره يطابق مع ما قاله أستاذ بدري إحياء بصفته  
للمواد   خاص   "  : البيان  وزائدا  مؤكدا  فقال  اللغة  مركز  يف  الرتبية  قسم 

أهنا قابل  هي  اليت  يثالثة    الدراسية  العربية  واملطالعة  احملادثة  منها  معيار 
اليت   الكتب  الثالثة  هذه  احلديثة  واحملاورة  اللغوية  واجملموعات  أجزائها 
تستخدمها بكثري عند تعليم اللغة العربية والقواعد تلخيص البسيط األستاذ  
أسروري وهذه الكتب األساسية خلوا من ذلك إن املواد الدراسية األخرى  

ب للطلبة  مازالت  العربية  اللغة  لتدريب كفاءة  املعلمني  استخدمها  اليت  كثري 
ألن املعيار الذي حندده لسنا نركز إىل إستيالء املواد الدراسية بل إىل كفاءة  
الطلبة يف اللغة العربية فاألهم من املهم عند القيام بتقومي نتائج تعليم الطلبة  

عدهم فعند املعيار عندان هو  مهارة كالم وقراءهتم واستماعهم وكتابتهم وقوا
الكفاءة واملهارة فاملواد غري حمدودة لكن كان لزاما أي بطابق مستوى الطلبة 

 43وفصوهلم وطاقتهم". 
العربية   اللغة  تعليم  اشرتاك  عند  الباحثة  مالحظة  خالل  ومن 
من  يف كثري  بل  الكتب  على  بكثري  التعتمد  التعليمية  املادة  كانت 
حنو   املتقدم  املستوى  يف  يطرد  وهذا  غريها  من  املادة  أخذت  األوقات 
األخبار احلديثة واحملاضرة العربية وفيه أمر الطلبة إبلقاء آرائهم وتعليقاهتم 
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ت التفكر  عن  بل كيفية  فحسب  الكالم  اليتعلمون  فحينئذ  املادة  لك 
 44واالحتجاج. 

اللغة    معلم  ألقاه  ما  مضى  فيما  إحياء  بدري  أستاذ  ماقاله  ويناسب 
الثاين فقال مؤكد وزائدا : " هنا املواد   النور  اللغة مبعهد  العربية يف مركز 

الش  الكتاب  السابق  اليت قد استخدامت من  العديدة  يخ غزايل الدراسية 
والثاين   للمبتدئني  منها  األول  اجلزء  أجزاء  ثالثة  من  يتكون  الذي 
للمتوسطني مث الثالث للمبتدئني الذين طاقوا املكاملة بلعربية جيدا ولزايدة  
ألفه   اليت  العربية  املفردات  اخلاص كتاب  الكتاب  هنا  للطلبة  املفردات 

اجلرومية و كتاب  الشيخ واملدبرين كذلك مث الكتب للقواعد عن الكتاب  
مثل   احملادثة  مث كتاب  املبتدئني  الطلبة  لدى  لفهمها  التصريفية  األمثلة 
العربية للشيخ حسن بحرون بعيل  واملادة العصرية اليت  كتاب احملاورة 

 45أنخذها من اإلنرتنيت". 
فمن خالل أنشطة املقابالت واملالحظة كان الباحثة تستطيع أن   

د التعليمية اليت استخدمت يف مركز اللغة مبعهد تقوم بالستنباط عن املوا
النور على أهنا اتصفت بلكتب اليت تركز إىل ترقية مهارة الكالم فتكونت  
من كتاب املطالعة واحملادثة العربية اليت صنفها ريس الربانمج نفسها اليت  
للمتوسطني  والثاين  للمبتدئني  منها  األول  األجزاء  ثالثة  إىل  تنقسم 

لل  للشيخ حسن بهرون والثالث  العربية  احملادثة  ويدعمه كتاب  متقدمني 
وكتاب املفرادات العربية اليت ألفه الشيخ واملدبرين كذلك لزايدة املفردات 
فهناك   الكتب  من  مأخودة  التعليمية  املواد  أن  جبانب  ذلك  ومع  للطلبة 

أو  املواد غري الكتب املأخوذة من اإلنرتنيت حنو اخلرب من اجلريدة العربية  
اليت   العصرية  واملواد  املتقدمني  لستوى  خاص  العربية  واحملاضرة  الوطنية 
الأتخذ من الكتب بل أخذت من اجلرائد ويوتوب والوسائل اإلجتماعية  
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مثال ألن املعيار للمعهد ليس إىل استيالء املواد بل ترقية كفاءة الطلبة من 
 أي جمال.

 تعيني املدخل والطرق التعليمية .4
برانمج   من  يتكون  بولوالونج  الثاين  النور  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم 

واحملادثة   والصرف  النحو  أي  القواعد  تعليم  حنو  من  العديدة  الدروس 
ومهارة   القراءة  ومهارة  االستماع  ومهارة  الكالم  ومهارة  الرتاثية  والكتب 
وأما  العريب  بلشرح  أي  االتصايل  بملدخل  ألقي  ذلك  الكتابة. كان كل 

ال والصرف الطرق  النحو  لتعليم  فمثال  الدرس  حسب  فمختلفة  تعليمية 
البصرية  السمعية  وطريقة  املابشرة  بطريقة  واحملادثة  والرتمجة  القواعد  بطريقة 
الطرق   هناك  احملاضرة  بطريقة  الرتاثية  والكتب  واملناقشة  املشاورة  وطريقة 

امل وطريقة  املناقشة  وطريقة  اللغوية  األلعاب  طريقة  حنو  من  ناظرة  األخرى 
 والقراءة اجلهرية والصامتة وتطبيق التدريس وتعبري الصورة. 

وهكذا كما قاله رئيس الربانمج  األستاذ أفيفاً على أن "واملدخل الذي  
أن   يرجو  الطلبة  أن  أختاره  أجعله  والذي  االتصايل  بملدخل  استخدمه 
املستخدمه بملدخل  الطرق  أما  بعده جيدا وطالقا  العريب  االتصال    يطيقوا 

بطريقة   املعلم  يستعني  فمثال  الطلبة  إىل  املعلمة  العلوم  حسب  فختلف 
بني   املشاورة  أو طريقة  الكالم بألفالم  مهارة  تلعليم  اترة  البصرية  السمعية 
القواعد  بطريقة  والصرف  النحو  من  القواعد  لتعليم  مث  املناقشة  أو  الطلبة 

 46والرتمجة وما إىل ذلك". 
بدري أستاذ  مابينه  ذلك  مركز    ويؤكد  يف  الرتبية  قسم  أنه  بصفته  إحياء 

اللغة مبعهد النور الثاين فقال على أن : "كانت الطرق اليت استخدم املعلم 
خمتلف على حسب املواد والدروس أما أان نفسي متنوع يف استخدام الطرق 
بطرق  يعلم  أن  الميكن  الكالم  فمهارة  املدروسة  املهارة  حيسب  التعليمية 

ومها الكتابة  والطرق  مهارة  وبلعكس  القواعد  بطريقة  االستماع  رة 
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وطريقة   املناقشة  وطريقة  اللغوية  األلعاب  طريقة  حنو  من  بكثري  أستخدمها 
 47املناظرة والقراءة اجلهرية والصامتة وتطبيق التدريس وتعبري الصورة". 

اللغة  مركز  يف  العربية  اللغة  معلم  ألقاه  ما  مع  أعاله  يف  البيان  ويتمشى 
الثاين  فقال : " أما الطرق التعلمية هنا متنوعة وعديدة على    مبعهد النور

الطلبة   أحبها  اليت  الطريقة  أما  الطلبة  لدى  املدروسة  واملواد  العلوم  حسب 
احملاضرة   طريقة  حنو  التقليدية  الطريقة  لكن  اللغوية  األلعاب  بطريقة  بكثري 

طري الطريقة  من  واآلخر  املركز  هذا  يف  مطبقة  مازالت  املناقشة واجملادلة  قة 
احملاضرة  مشاهدة  عند  مثل  يف  البصرية  السمعية  وطريقة  احملاورة  وطريقة 

 48العربية واحملادثة العربية وما إىل ذلك".
 2,1الصورة 

 تعليم الكتب الرتاثية بطريقة احملاضرة 

          

تشري الصورة إحدى الطرق اليت تطبيق يف املعهد النور الثاين عند تعليم 
فاملعلم   احملاضرة  بطريقة  العبودية  ومراقي  التقريب  أي منت  الرتاثية  الكتب 
يلقى  الشرح  وبلتأكيد كان  بكثري  املادة  يشرح  ألنه  بكثري  ينشط  الذي 

العربية على الرغم أن فيه ترمجة إىل اجلاوية اللغة  بينما ال يفهم    بتوظيف 
 الطلبة.
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فمن البياانت املتحصلة فيما سبق استطاع الباحثة أن يستنبط على أن 
املدخل  هو  اللغة  املركز  يف  املعلمني  يستخدمه  الذي  التعليمي  املدخل 
واملعلم  الدروس  حسب  وخمتلفة  فمتنوعة  التعليمية  الطرق  وأما  االتصايل 

و  القواعد  بطريقة  والصرف  النحو  تعليم  اللرتاثية  فهناك  والكتب  الرتمجة 
بطريقة احملاضرة ومهارة الكالم واحملادثة بطريقة املباشرة واملناقشة واملشاورة  
األلعاب  طريقة  أيضا  وهناك  البصرية  السمعية  بطريقة  اإلستماع  ومهارة 
اللغوية وطريقة املناقشة وطريقة املناظرة والقراءة اجلهرية والصامتة وتطبيق 

 . ورة مع طريقة األسئلة واألجوبةالتدريس وتعبري الص
 تعيني الوسائل التعليمية .5

الثاين   النور  املعلمني يف معهد  هبا  استعان  اليت  التعليمية  الوسائل  كانت 
والكتب  والقلم  السبورة  حنو  التقليدية  الوسائل  حنو  من  تكونت  بولوالونج 

ب  التعليمية وفيه أيضا استخدام الوسائل العرصية من حنو الشاشة واحلاسو 
والفيديو   اإللكرتونية  واجلردية  اإللكرتوين  واملوقع  الدولية  والشبكة  واملكري 
العريب يف مثل تعلم هارة االستماع للمستوى املتقدم والبطاقة والصورة وفقا 

 مبا ألقاه مدير الربانمج حيث أنه قال: 
التعليمية يف املعهد حسب املواد املدروسة إىل الطلبة يف تعليم  "الوسائل 

ة القراءة مثال جبانب استخدام الكتب والقلم والسبورة فتارة فيه توظيف  مهار 
يف   العربية  احملادثة  تعليم  يف  ذلك  إىل  وما  والكرب  والشاشة  احلاسوب 

 ويناسب هذا البيان ما ألقاه أستاذ بدري إحياء حيث أنه قال :   49املعهد.
ا يف  العربية  اللغة  تعليم  عند  أستخدمه  ما  بلسؤال  عين  لو  هو  "  ملعهد 

الصوت  ومكرب  والشاشة  واجلوال  احلاسوب   حنو  من  اإللكرتونية  الوسيلة 
اإللكرتونية   الوسيلة  وإنستغرام وغريها أي  يوتوب  فيه  اليت  الدولية  والشبكة 

 50وهو البطاقة والصورة مث الكتاب والسبورة والقلم".
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  : أن  على  قال  أنه  حني  أسروري  أستاذ  قاله  مبا  البيان   هذا  ويناسب 
للوسيلة  والكتب  والقلم  السبورة  مثل  استخدا  أكثرها  اليت  الوىل  "الوسيلة 
السمعية   الوسيلة  مث  اإلنرتنيت  الصورة من  أو  الصورة  اختاذ  مث  الكالسيكية 
بتشغييلها   اإلنرتنيت  من  العصرية  العربية  احملاضرة  أو  الفيديو  البصرية حنو  

 51من عرب واسطة احلاسوب إىل الشاسة مع مكرب الصوت".
 

تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين   -ب
 بولوالونج ماالنج 

ليسهل   هدفوا  الذين  اآلخر  والفرد  الفرد  بني  التعاون  هي  منظمة  أن 
اليت  العمل واملسؤوليات  تقسيم  املنظمة  السبب يف  اجليد. هذا هو  األعمال 
يتحملها كل الفرد. فكل فرد مدرج يف األعضاء املنظمة هو فرد قادر على 

مهمة    حتمل الوالية جيدا ويكون قادرا على العمل ويتحمل املسؤوليات. يف
 التنظيم تشمل العديد من األشياء اليت هتم يف دعم تنفيذ الربانمج وهو:  

 
 اهليكل اإلداري .1

اإلداري   اهليكل  أن  الباحثة  وجد  والواثئق  املالحظة  نشاط  خالل  ومن 
تبعا    2021-2020للمعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج عام الدراسة  

 ملل يلي : 
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 4,1اجلدول                     
        

 

  

 

 
 الشيخ احلاج الدكتور فتح الباري املاجستري :   مدير املعهد

 : أفيفاً  رئيس الربانمج 
 : ستياجي فامور كتون   السكريرت 

 : حممد ريزال مطفاين أمني الصندوق 
 

   
 4,2اجلدول             

 جدول أقسام اهليكال اإلداري       
 االسم القسم الرقم 

 إحياء بدري  قسم الرتبية والتعليم  1
 ألف ماحندرى  قسم حمكمة اللغة  2

 مدير املعهد 

 رئيس الربانمج 

 أمني الصندوق  ري تالسكر  املعلمني  األقسام

قسم الرتبية 
 الروحية 

قسم  قسم اللوازم
 النظافة

 قسم األمن قسم الرتبية 

 الطلبة 

قسم احملكمة 
 اللغة 
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 جاتور حج  رتبية الروحيةقسم ال 3
 رجيي دوي فريمن شاح  قسم األدوات واللوازم  4
 سيلفا لينجا قسم األمن  5
 حممد رفلي قسم النظافة  6
 تنصيب املدبرين واملسؤولني .2

أبسط املفهوم للتنظيم عملية التوزيع والتقسيم ألقسام املدبرين وتنوعياهتا  
وبينما فرغت فالعمل بعده وضع من يقوم ويسكن يف ذلك املنصب والقسم فله 
املسؤول  وضع  أي  هذه  واخلطوة  عاتقه.  على  الوظيفي  والعمل  املسؤولية  حينئذ 

املد تنصيب  وإن  التنصيب.  بعملية  يستلزم  املدبر  بعبارة وهنا  املسؤولني  أو  برين 
أستاذ   قاله  ملا  مطابقا  وإجراءه  املعهد  التعليم يف  برانمج  تنظيم  ملن  بدري أخرى 

 بصفته قسم الرتبية حيث أنه قال: إحياء 

نشاط   عملية  من  قبل  فيما  الباحثة  اليت حصلها  البياانت  أوصلت  لقد 
اإلداري للمعهد له    املقابلة واملالحظة أن تنظيم الربانمج يف املعهد بوضع اهليكل

أوال وانتظم من مدير املعهد مث رئيس الربانمج  والسكرتري وأمني الصندوق وحتته  
ديوان التدبري الذي تكون من األقسام من حنو قسم الرتبية والتعليم وقسم حمكمة 
وتعيني  النظافة  وقسم  واللوازم  األدوات  وقسم  األمن  وقسم  العبودية  وقسم  اللغة 

اهلي يف  ترشيح  املسؤول  من  اخلطوات  عرب  وأقيم  املدبرين  بتنصيب  اإلداري  كل 
الطلبة املتففوقني مث إعقاد اجللسة واملشاورة بني املدبرين واملعلمني مث االتفاق عند 
اترة   لكن  املدير  قبل  من  تقريرهم  مث  الذي  املعهد  مدير  إىل  تقدميهم  مث  اجللسة 

 رين مباشرة. يؤخذون على تعيني املدير اىل أحد بال ترشيح املدب

 تعيني جداول التعليم للمعلمني   .3
يتكون برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين  
جدول  تعيني  ويف  الشهري  والربانمج  األسبوعي  والربانمج  اليومي  الربانمج  من 

م هكذا  املعلمني يفوض هذا األمر إىل قسم الرتبية والتعليم يف تعيني الوقت واملعل 
 كما قال أستاذ بدري إحياء :  
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الرتبية   األمر إىل قسم  يفوض هذا  املعلمني هنا  تعليم  تعيني جدول  "أما 
فقسم الرتبية هنا له وظيفة يف تعيني جدوال تعليم املعلمني واخلطوة البدائية فيه أن 
اليوم الذي استطاع أن يعلم الطلبة  قسم الرتبية يتصل إىل املعلم أوال وسأل عن 

  52يه". ف

وهذا البيان يناسبه ما ألقاه أستاذ أفيفاً بصفته معلم يف املعهد حيث أنه  
قال: " هنا ينقسم جدول التعليم والتعلم اىل الصباح والنهار واملساء مث الليل يف 
الصباح بدأت من الساعة الثامنة اىل التاسعة مث من الساعة العاشرة اىل احلادية 

يف   التعليم  مث  ألقاه  عشر  مباشرة  املساء  يف  التعليم  مث  املساء  اىل  ساعتني  النهار 
األستاذ أفيفا مث يليه التعليم يف الليل من بعد العشاء اىل الساعة العاشرة ليال." 

التعليم هنا اختذ أمره إىل   جدول  أوال من  النور مباشرة  املعهد  مشاورة مع مدير 
املد أعقد  مث  اجلير باملدبرين  لتعيني  املشاورة  ويف ن  الطلبة  وأنشطة  للتعليم  دول 

املشهورة هذه عني املدبرين املعلم الذي قد عينه الشيخ مث لو أن فيه املعلم الفارغ  
 53فعني املدبرين هذا املعلم من أنفسهم من خالل املشاورة." 

جبانب ذلك يؤكد هذا البيان مبا بينه أستاذ أسروري حيث أنه قال: " أما  
 يف البداية يعنيي يف بداية يوم عودة الطلبة من املدرسة اجلدول يف املعهد فقد عني 

الذي   اليوم  ما  فسألوا  الطلبة  تعليم  أريد  الذين  املعلمني  اتصال  اجلدول  وتعيني 
  54استطاع تعليمهم فيه فعند اتفاق الوقت فعني جدول تعليم املعلمني."

ومن مث أي من البياانت اليت قد استحصلت فيما سبق اتضح على أن 
الرتبية تع قسم  تعيني  يتم من خالل  اللغة  للمعلمني يف مركز  التعليم  يني جداول 

والتعليم بعد أمر مدير الربانمج اإلعقاد اجللسة واملشاورة لتعني املعلم واملادة واليوم 
والساعة مث من بعد اتصل قسم الرتبية اىل املعلمني الذين عينوا فسألوا عن اليوم 
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امل التعليم يف  استطاع  التعليم الذي  تعيني جدول  فتم  االتفاق  عهد فعند حدوث 
 للمعلمني وتقرر وأصدر.

 توظيف املعلمني   .4
كانت عملية التنظيم االتنحصر إىل تعيني الفرد إىل األقسام والوظيفة أو  
إىل  يتحدى  بل  فحسب  منهم  واحد  وظيفة كل  وتعيني  اإلداري  اهليكل  وضع 

ال برانمج  تنفذ  اليت  البشرية  املوارد  التعليم تعيني  بربانمج  سيقوم  من  أي  تعليم 
واملعيار األقلي له فإن التنظيم لربانمج التعليم هنا القيام بتجنيد املعلمني وكذا إن 
املستلزاهت   من  فتجنيدههم  التعليم  لعملية  املنفذ  الضروري  العنصر  هو  املعلم 

 كذلك. 

املعلمني   جتنيد  أن  وجد  الباحثة  هبا  قامت  اليت  املقابلة  خالل  يف ومن 
تعيني  أو من  واملعلمني  املدبرين  اليت جرت بني  املشاورة  بتعيني  إما  املعهد جيري 
املدير الربانمج نفسه إىل املعلم املعني و بلتأكيد فيه املعيار ملن الذي عني معلما 

 املعهد. وقال مبينا عن ذلك رئيس الربانمج: 

امل من  اخلرجيني  املعلمني  إىل  فأميل  املعلمني  التجنيد  الذين "خاص  عهد 
لديهم هيبة على الطلبة حنو أستاذ أمحد ألفني ومجيع املعلمني الذين لديهم كفائة  
جيدة وخربة تعلمية وتعليمية كثريهؤالء الذي خترجوا من املعهد السلفي. أميل إىل 
اخلرجيني من الشرق األوسط فالحاجة إيل االختبار لتجنيده أو إمل يكن كذلك 

و الذي خترج من املعهد السلفي ولديه معارف وخربة فمن تعلم إيل بطول وقت أ 
   55لغوية جيدة حنو أستاذ كرمي فإنه قد امتالك اخلربة الرتاثية والتعليمية اجليدة." 

ويف اجلانب اآلخر ألقى أستاذ بدري إحياء ما يؤكد البيان الذي قد تقدم 
يطلب املعلم الذي تبحر قريبا:" أما جتنيد املعلمني يف هذا املعهد أن هذا املعهد  

يف اللغة العربية ألن أساس هذا املعهد الرتقية اللغة العربية جبانب أنه أيضا يتويل 
ويفهم العلوم الدينية والكتب الرتاثية وخاص ملستوى املبتدئ فالحاجة اىل املعلم 
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األقل  واملعيار  فقط.  العربية  اللغة  يف  مبجرد كفائته  يكفي  بل  الدين  يف  املتبحر 
املعلم للم املعهد يبحث  الكالم واألهم أن هذا  لغوية عربية يف  له كفائة  علم هنا 

اللغة  تعليم  إبداعي كثري يف  له  والذي  الطلبة  اىل  العربية  اللغة  تعليم  الناشط يف 
الذي  ملن  األخص  على  اجلامعة  يف  تعلم  الذي  املعلم  جتند  أيضا  وهنا  العربية 

ا العربية على  اللغة  تعليم  قسم  معرفة  ختصص يف  لديه  اللغة    -ألقل  تعليم  طرق 
  56العربية وما حنا حنوه." 

جنس   ومن  قبل  من  املنشودة  األهداف  هنا  املعلمني  بتجنيد  ينطلق 
وتطويرها  العربية  اللغة  ترقية  إىل  هنا خيص  املعهد  فألن  املرجوة  واملهارة  الدروس 

توىل املعلم اللغة  والتعمق والتفقه بعلوم الدين والقرآن واحلديث فكان املعيار أن ي
الكتب  يتعمق  أن  مث  الكالم  مهارة  األوىل  األربع على سبيل  مهارها  العربية من 

 الرتاثية كما هو حاصل املقابلة.  

ذلك  أنه يصح  الباحثة  املعهد وجدت  املالحظة يف  أنشطة  ومن خالل 
أبن املعلمني إن مل يكونوا من خرجيي الشرق األوسط فالذي قد تعهد وخترج من 

مشارك املع نفسه  املعهد  هذا  قد خترج  فالذي  وإال  مهارة عربية  وله  السلفي  هد 
ترتيب  على  واألفضلية  اآلخرين  للطلبة  بلنسبة  وتفوق  أصال  الطلبة  أو  الدورة 

 املذكور.  

املقابالت   عملية  من  قبل  من  حتصلت  قد  اليت  البياانت  إىل  نظرا 
بتعيني فيه جيري  املعلمني  جتنيد  أن  فاستنبط  بني واملالحظة  اليت جرت  املشاورة   

املدبرين واملعلمني وإما من تعيني املدير نفسه إىل املعلم املعني مع توفرهم املعيار 
املقصود ملن الذي عني معلما يف املعهد، واملعيار واملفضل من املعلمني.  مث الذي  
ملدة  فيه  تعلم  فالذي  لغوية جيدة  و  تراثية  وله معارف  السلفي  املعهد  خترج من 

 يلة وتفوق وجد. طو 
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الثاين    تنفيذ -ج النور  العربية مبعهد  اللغة  اللغة العربية يف مركز  تعليم  برانمج 

 بولوالونج ماالنج 
وبعد ما مت التخطيط لربانمج تعليم اللغة العربية والتنظيم لربانمج  
التعليم من وضع اهليكل وتعيني اجلدول وما حنوه فإن اخلطوة التالية، هي  

وظائف  تنفيذ   من  الثالثة  الوظيفة  هي  اليت  العربية  اللغة  تعليم  برانمج 
اإلدارة . وإن تنفيذ التعليم يف املؤسسة الرتبوية الخيلع من دور املعلم ألنه  

املنفذ األساسي يف تنفيذ الربانمج التعليمي وتنفيذ برانمج تعليم اللغة   يک
 يلي:العربية يف مركز اللغة مبعهد النور الثاين تكونت مما 

 إدارة الصف   .1
إنن إدارة صف هي الطريقة لتنظيم صفن دروس اللغة العربية ألن  
فسوف  واهلدوء،  املفضي  الصف  بوجود  ومواتيا.  سهال  التعليم  يكون 
وذلك  والطلبة.  للمعلمني  متعة  أكثر  الغربية  اللغة  تعليم  عملية  تكون 

واملدي املعلم كاملريب  هو  احلالة  هذه  يف  هاما  دوار  يلعب  يف  الذي  ر 
 الفصول الدراسية.

قبل عملية  أن من  املعهد فوجد  الباحثة يف  من خالل مالحظة 
ترتيب  الصف  غرفة  أحوال  تنظيم  على  تشمل  اليت  الصف  إدارة  التعليم 
الفصل   غرفة  أحوال  تنظيم  ويف  التعليم.  وسائل  وتنظيم  اجللوس  مكان 

   اختري مكان غرفة الفصل اجليدة ليصبح التعليم رائعا ممتعا.

  3,1الصورة 
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بلفعل    املعهد  يف  وأهنا  التعليم  يف  الضرورايت  ملن  الصف  إدارة  وإن 

 تناسب بنظرية إدارة الصف اجليدة املرحية.  
 تنفيذ عملية التعليم    .2

ومن نشاط مالحظة الباحثة لعملية تعليم اللغة العربية يف املركز اللغة أن 
تعليم اللغة العربية يف املعهد تكون من ثالثة األنشطة تنفيذ عملية تعليم برانمج  

بلنسبة   فمثال  االختتامي.  النشاط  مث  الثاين  النشاط  مث  األول  النشاط  من  أي 
لتعليم احملادثة العربية فإنه يبدأ أنشطة التعليم بلنشاط األول الذي حيتوي على  

التع الفتح عملية  السالم  الطلبة نفسيا وجسداي إبلقاء  السؤال عن  إعداد  ليم مث 
استعدادهم  والدعاء مجاعيا مث سأل عن  البسملة  بقراءة  التعليم  يبدأ  أحواهلم مث 
الستمرار التعليم أم ال مث إن كانوا قد استعدوا فسأل عن الدرس املاضي وشرح 

 قليال عن املادة السابقة ملساعدة تذكريهم وتقويتهم. 
اجملاملة املادة فاألستاذ يكتب  مث النشاط الثاين هو جماملة عن املادة . أما  

على   لتحفيزهم  بملوضوع  متعلقا  سؤاال  الطلبة  سأل  مث  السبورة  على  املادة 
املوضوع اجلديد . فإن اتصلوا بملادة اجلديدة فاستمر كتابته يف السبورة فيكتب  
اآلخر   النشاط  يف  مث  مثىن.  مثىن  جملسهم  يف  يطبقوها  مث  دفاتريهم  يف  الطلبة 

املادة مث يلقي اليهم أسئلة ليعرف مدى فهمهم للمادة املدروسة يلخص األستاذ  
التعليم  ينهي عملية  النهاية  التشجيعات مث يف  إليهم  يقوى محاستهم ويعطي  مث 

 بقراءة الدعاء مجاعيا مث يلقي السالم. 
تلخيصها   الباحثة  استطاع  الفهم  لتسهيل  السابقة  املالحظة  نتيجة  ومن 

 بجلدول اآليت :
 4,3اجلدوال

 تنفيذ عملية التعليم 
 األنشطة التعليمية  األدوار التعليمية 

 إلقاء السالم  النشاط االفتتاحي 
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 قراءة الدعاء قبل التعليم 
 السؤال عن أحوال الطلبة 

 فحص استعدادهم الستمرار التعليم
 املراجعة على الدرس املاضي

 النشاط الرئيسي

 اجلديدةإعطاء اجملاملة عن املادة 
الطرق  بستخدام  اجلديدة  املادة  إلقاء 
للمادة   املناسبة  التعليمية  الوسائل 

 وأحوال الطلبة 
 التلخيص عن املادة املدروسة

 النشاط االختامي

التلخيص  أو  األسئلة  إبعطاء  التقومي 
 عن املادة املدروسة لدى الطلبة

 إعطاء اإلرشادات والدوافع 
 التعليمقراءة الدعاء بعد 

 إلقاء السالم 
 توجيه املعلمني  .3

هلم كفاءة   الذين  املعلمني  يفضل  املعلمني  جتنيد  عند  املعهد  أن  جبانب 
املعهد  يف  قبل  من  خترجوا  قد  الذين  من  بستحقاقهم  راجحة  ولغوية  تعليمية 
السلفي فله معارف الكتب الرتاثية واللغة العربية اجليدة والذين تفوقت كفائتهم 

ذلك أقام توجيه املعلمني يف  بلنسبة الطلبة املعهد نفسه كما تقدم فإن املعهد ك
العربية يف املعهد وهذا يهدف إىل ترقية كفائة تعليمهم وحال  اللغة  كيفية تعليم 
من املشكلة التعليمية اليت يواجحها املعلم عند إلقاء التعليم. كما أن هذا مرئي  

 فيما قاله رئيس الربانج:
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ملعلمني بتوجيه  " أما توجيه املعلمني فأقوم به عند خالل األوقات فأوجه ا
فهناك   املعلمني  تعليم  عند  يقام  وهذا  مثال  املادة  هلذه  املناسبة  التعليمية  الطرق 

  57أوجههم يف تعيني الطرق التعليمية املطبقة يف التعليم." 
املعهد  يف  العربية  اللغة  معلم  ألقاه  ما  قريبا  تقدم  الذي  البيان  أكد  وقد 

 أستاذ حيث أنه قال:  
املعلمني توجيه  هنا  يف "  استجدوا  الذين  املعلمني  األوىل  سبيل  على   

جتنيدهم وهنا من الذي يقوم بتوجيهم األستاذ أفيفا رئيس الربانمج والذي يقوم  
بلتوجيه بكثري أيضا قسم الرتبية وهوأستاذ بدري إحياء فهو الذي يوجه املعلمني  

هذا التعليم.  كيف يعلم ويلقي الدراسة إىل الطلبة وإىل أي اجتاه أريد التعليم من  
الرتبية   قسم  داخل  أي مشاورة  املشاورة  اجتماعهم يف  عتاد  املعلمني  توجه  يقام 
وحينئذ أيضا أقيم تقومي تعليم املعلمني ونتائج تعليم الطلبة وتوجيه املعلمني أيضا 
املعلمني  وجه  الذي  الرتبية  قسم  اآلن  لكن  قبل  من  الربانمج  الرئيس  من  صدر 

ضر إىل املعهد لتوجيه املشرفون يف حب ومركز اللغة  بكثري وأنه كل األسبوع ح 
 58العربية أيضا." 

والبيان الذي قد تقدم قريبا يتمسى مع ألقاه أستاذ البدري إحياء حيث  
 أنه قال :  

عند   سيما  ال  األوقات  من  يف كثري  املعلمني  بتوجيه  أفيفاً  األستاذ  "قام 
قة ليعلم املعلم اللغة العربية  برانمج دورة اللغة العربية يف شهر رمضان كيف الطري

وعند  املشاورة  يف  اللقاء  عند  بتوجيحه  أقيم  املعهد  هذا  يف  املعلمني  توجيه  أما 
مشاكة املدبرين واملعلكني عند تعليم ألن املعلمني كذلك اشرتك التعليم أيضا مع 
العربية وكذلك التوجيه من   حماكاهتم وفهمهم طريقة األستاذ کيف أنه يعلم اللغة 

 59الرتبية عند االجتماع الشهري." قسم
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وذلك التوجيه يف األمام للمعلمني الذين طالت مدة تعليمهم يف املعهد 
تفوقوا  الذين  املعهد  يف  الطلبة  من  مأخوذ   أنه  املستجدين كما  املعلمني  أما 
مستوى   انتقال  بداية  منذ  انتقاهلم  عند  أقيم  فتوجيههم  األخرى  للطلبة  بلنسبة 

 ة أستاذ أفيًفا حيث أنه قال : املتوسط إىل املتقدم كما كان هذا مأخوذ من املقابل 
انتقال   عند  جيري  فهذا  املعلمني  توجيه  وجه  على  هنا  التوجيه  "أما 
فحينئذ  الطلبة  يعلم  سوف  املتقدم  مستوى  ألن  املتقدم  اىل  املتوسط  املستوى 

 60يوجه االستاذ کيفية الطريقة لتعليم اللغة العربية إىل الطلبة." 
دت الباحثة أن ذلك صحيح أبن  من خالل نشاط املالحظة والتوثيق وج

اجللسة   عند  أجري  الذي  املعلمني  توجيه  العربية  اللغة  تعليم  برانمج  تنفيذ  فيه 
واملشاورة بني املعلمني واملدبرين ، وفيما يلي التوثيق الذي استطاع الباحثة أتبيدها  

: 
 4,1الصورة 

    برانمج تعليم اللغة العربيةاملشاورة لتوجيه املعلمني وتقومي 

 
 

تشري الصورة إىل عملية توجيه املعلمني وتقومي نتائج التعليم عند اجللسة  
قسم  يسأل  ففيه  والتعليم  الرتبية  قسم  من  أعقده  الذي  املعلمني  بني  واملشاورة 

حدثت   اليت  والعوائق  واملمشکالت  بالحنرافات  يتعلق  عما  املعلمني  عند الرتبية 
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املعلمني كذلك  ويوجه  حلوهلا  عن  فيتشاورة  الطلبة  تعليم  ونتائج  التعليم  جراين 
 على الطرق واالسترياتيجات املناسبة للتعليم واحلل من ذلك.

تقومي تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج  -د
 ماالنج

الثاين  النور  مبعهد  العربية  اللغة  مركز  ماالنج  يف  بولوالونج  يستخدم   – 
برانمج   األهداف  جناح  معرفة  يف  قياسية  العربية كأدة  اللغة  تعليم  نتائج 
التعليم. ملعرفة مقدار التعليم احملددة حتقق بعد عمليته.   تقومي اللغة هو  
على   مرتكز  مرغوب  مقصد  وهو  القيمة  وإعطاء  والتعديل  اإلصالح 

التقومي لنتيجة  مناسب  قرار  اختاذ  بنية  ويتم  حمددة  ومصدر  معايري   ،
اللغة   يف  الطلبة  مهارة  نعرف  حىت  اللغة  تعليم  نتائج  حول  للمعلومات 
نتائج تعليم الطلبة، يقوم املعلم إبجراء اختبار، سواء كان   العربية. ملعرفة 

 : 61مكتوب أو على شكل إختبار عملي، كما قال الستاذ أفيفا
التطبيقي أيضا.  "عمل املعلم عادة هو إختبار التحريري و إختبار   

 لكل شهر فيه عملية التقييم على األقل مرة وحدة إما حتريراي او تطبيقا" 
يف عملية التقومي، أن يعرف مدى قهم الطلبة مبواد الدراسية، ليعرف أيضا  
اللغة  لتعليم  التقومي  عملية  يف  التعليم،  برانمج  من  اهلداف  مناسبا  هل 

ة هل قد حتقق أو ال. كما قد شرح العربية حيتاج إىل األدوات املعينة ملعرف
بإلختبار.   هو  الدراسية  املواد  على  الطلبة  كفاءة  لتقسسم  سابف، 
وإختبار اللغة ينقسم على قسمني، اإلختبار التقليدي ملعرفة كفاءة الطلبة 
أما  اللغة.  القواعد  او  املفرادات  أو  املعينة كاألصوات  اللغة  عنصر  عن 

يستخد الذي  هو  التكاملي  يف  افختبار  الطلبة  عن كفاءة  املعرفة  لنيل  م 
استعمال اللغة يف السياق. ولقياس كفاءة اللغة ميكن أن جترى اختباران  
أي افختبار التجرييب واإلختبار الشفوي. كما شرحت الباحثة سابقا، هنا  
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واضحا من كيف خطة املدرسني يف التقومي برانمج تعليم اللغة العربية يف  
 ت :مركز اللغة من كل مستواي

و   املفرادات  تزويد  إعطاء  املبتدئ  للمستوى، ألن  مناسبا  أما   "
امتحان   و  األسبوعية  و  اليومية  يف  اإلختبار  هنا  مث  اليومية.  يف  احملادثة 

 62نصف املستوى، و آخر املستوى." 
هذه يعين البياانت اليت توجد الباحثة من مقابلة مع رئيس برانمج، هذه  

التقومي العربية يف مركز   الوصفي رسم من عملية  اللغة  إدارة برانمج تعليم 
 اللغة مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج فيما يلي : 

 
 نتائج يف التقومي  التقومي 

إجتماع   ألداء  دائما  اللغة  مركز  شهر،  يف كل 
 عمل وهو : 

كيف تطوير برانمج تعليم اللغة العربية  -
 ما اجليد أم ال.

مناسب   - هل  املواد  إختيار  يف 
 يالت لطلبة أو ال. وتسه

على   - القدرة  الطلبة  يكتسب  أن 
يف  صحيحا  استعماال  اللغة  استعمال 

 االتصال بآخرون عن طريق.
طريقة،   - املستخدمة  معلمني  هل 

الدافع  الطلبة  التعليمية كي  والوسائل 
 واملمتع يف عملية التعليم.

 شهرايً 

استعداد   املستوى،  نصف  اإلمتحان  قبل 
عن   رئيس  املعلمني  إىل  وتشاور   إمتحان نصف املستوى السؤال 
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 الربانمج، وبعده ينظر على :
 نتيجة من الطلبة  -
 أن يكتسب الطلبة القدرة على التعبري  -
حواسهم   - حتت  يقع  وما  أنفسهم  عن 

 نطًقا وكتابةً 
من   - املهاراتت  و  الكفاءة  يوجد  هل 

القراءة   الكالم،  )اإلستماع،  الطلبة 
 والكتابة( 

املستوى آخري  إجتماع  ففي  ألداء  دائما   ،
 التنظيم كل املعلمني عن :

 مسؤولية يف كل الفصول  -
تعليم   - برانمج  مساعد  اآلن  البيئة  وما 

 اللغة العربية
واملطالعة   - القراءة  إىل  امليال  تنمية  هل 

 لدى الطلبة
هل يتزود الطلبة بثورة لغوية عن طريق  -

 تزويدهم ببعض األلفاظ والرتاكيب. 
 

 آخر املستوى 

و كي يكون تقومي الربانمج اإلشرايف تقوميا عمليا كان ال بد من أن يكون شامال،  
يرتبط   وأن  اإلشرافية،  بلعملية  العالقة  ذات  األطراف  مجيع  تعاون  إىل  يستند  وأن 

املوضوعة، وأن   التأكيد  بألهداف  و  املعلومات  أداة جلمع  او  أكثر من وسيلة  يستخدم 
التكويين، و   أو  البنائي  التقومي   : القومي و مها  فيسلك شكلي  منها، وأن يكون مستمرا 

 التقومي النهائي اخلتامي. 

العام، وأما يف إدارة برانمج يف مركز   التقومي  الباحثة، أن ذلك كثري  اخلالصة من 
يف واضح  العربية  ولديهم    اللغة  العنصر  ذلك  اإلهتمام  حتتاج  املعلمني  و كل  عمليتها. 
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للطلبة،  ممتعة  اليت  التعليمية  والوسائل  التدريس،  اخلطة  إعداد  يف  خوصا  املسؤولية. 
 واإلسرتاتيجية. والتقومي لربانمج يف شهراي، النصف املستوى، وأخر املستوى. 

 

  : الثاين  العربية    يوبوالعاملزااي  املبحث  اللغة  مركز  يف  العربية  اللغة  تعليم  لربانمج 
 مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج

من أهم العوامل الداعمة لعملية برانمج تعليم اللغة العربية اليت وجدها الباحثة يف  
 معهد النور الثاين بولوالونج ماالنج على النحو التايل: 

 اللغة العربية لربانمج تعليم مزااب العوامل  .1
 عدم استخدام اللغة اإلندونسية  -أ

خالل نشاط املالحظة وجدت الباحثة صح أن املعلمني عند إلقاء املادة 
وشرحها الينطقون بلسان إندونسي بل بلسان عريب وهذا عام جلميع املستوايت  
إىل  ترمجتها  إىل  حاجة  فيه  املبتدئني  املستوى  األحيان  بعض  يف  لكن  الطلبة  يف 

هو اإلندونس  املعهد  استخدمه  الذي  التعليمي  املدخل  أن  تقدم  قد  وكما  ية. 
 . املدخل االتصايل أي جبعل اللغة العربية لغة متهيدية يف إلقاء املواد التعليمية

فقد قال رئيس الربانمج بياان لذلك: "واملدخل الذي استخدمه بملدخل  
تصال العريب بعده االتصايل والذي أجعله أختاره أن الطلبة يرجي أن يطيقوا اال

بلعريب  التكلم  على  وأجربهم  الطلبة  أكلم  أن  بكثري  أحاول  أان   ، وطالقا  جيدا 
على املثال عندما أراد الطلبة أن يستأذنوا أن يرجعوا فال أحدثهم إال بللغة العربية  
تعودوا  فبعدما  العريب  للكالم  الطلبة  استماع  على  الطلبة  يتعود  أن  لغرض  وهذا 

يستطي أن  العربية فريجى  بللغة  التكلم  على  الطلبة  فأكلف  العربية  للمكاملة  عوا 
  63مهما ال يفهمون يف البداية." 
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"املدخل   قال:  أنه  إحياءحيث  بدري  أستاذ  ألقاه  ما  البيان  هذا  ويؤكد 
الذي يستخدم هنا كما طبق وأمره املدير املعهد النور الثاين هو املدخل االتصايل 

عل لغة يف إلقاء تعليم اللغة العربية واملكاملة اليومية يف أي أن اللغة العربية هنا جي 
واألجوبة   األسئلة  طريقة  فمنها  وخمتلفة  متنوعة  هنا  التعليمية  الطرق  وأما  املعهد 
الكتابة مثال يف مستوى املبتدئ وطريقة االنتقائية يف مثال طريقة القواعد  ملهارة 

األخرى والطرق  واألجوبة  األسئلة  إجبار    والرتمجة وطريقة  التعليم  ويف كل عملية 
 64الطلبة على تقدمي الكتابة على األقل ثالث سطور اىل أربعة سطور." 

 تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية   -ب
جبانب استخدام اللغة العربية لغة متهيدية اليت استخدمها املعلمني يف كثري 

مالحظة   من خالل  ذلك  خارج  فإنه يف  املعهدية  امليدان  التعليمات  يف  الباحثة 
وجدت أن فيه برانمج احملادثة أقيم هبا بعد إقامة مجاعة الصلوات املكتوبة أي بعد 
ذكر األوراد فأمر األستاذ الطلبة بحملادثة متواجهني بينهم مثىن مثىن بملوضع على   
أي شيء كان اترة واترةعلی جيري بتعيينه. وهذا بلطبع يدعم برانمج تعليم اللغة 

 ية فيه بل ازداد أتثريها أنه هذا الربانمج كذلك بعد معظم كل التعليمات.العرب
يتجه   هنا  الربانمج  "أن   : أسروري  أستاذ  ألقاه  ما  يناسب  أن هذا  كما 
أن  العام  وجه  على  والقراءة  العربية  املكاملة  على  املتأسس  التعليم  إىل  بكثري 

د تركيزا عليه هي مهارة املهارات األربع يف هذا املعهد قد احتويت لكن الذي أش
الكالم والقراءة مث الربانمج احملتاج كذلك الربانمج اإلبداعي ألن الطلبة وقعوا يف 
امللل يف حني معني والربانمج الذي جرى من السابق إىل اآلن مثل احملادثة العربية 
إىل  مثنی حول مخسة  مثنی  الطلبة بحملادثة  املعلم  فأمر  الصبح   بعد كل صالة 

قائق على أي موضوع كان مث كذلك برانمج تعليم اللغة العربية ليس يف عشرة د
حول  اجلولة  أو  الشاطئ  اىل  العربية  اجلولة  مثل  خارجه  بل يف  فحسب  الفصل 

 65املعهد وما إىل ذلك."
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 املراقبة أو املرافقة املتوالية -ج
فقد وجدت الباحثة حينئذ احلجرة يف املركز والحظ أنشطة الطلبة خارج  

ألهنم   التعليم ومراقبتهم  املعلمني  مرافقة  من  الخيلو  ولياليهم  الطلبة  يوميات  أن 
العربية  اللغة  تطور كفاءة  معرفة  استطاعوا  فبهذا  املعهد  الطلبة يف  ورافقوا  سكنوا 
العربية. وهذا كما  املكاملة  بعد  معرفة خمالفتهم  العربية مع  اللغة  وتطبيقهم  لديهم 

قام مبراقبة برانمج تعليم اللغة العرية يف املعهد   قدمه األستاذ أفيًف فقال : "والذي
مجيع املعلمني واملدبرين وكذلك رئيس الربانمج أيضا. أما الوقت يف إجراء مراقبة 
املعهد غري حمدود على وقت معني بل جتري على   العربية يف  اللغة  تعليم  برانمج 

ن والسيما يف كل ساعة ووقت ألن الطلبة كان لزاما أن يراقبوا على طول األحيا
 66مراقبة تطبيقهم االتصال بللغة العربية."

ويف اجلانب اآلخر قال أستاذ بدري إحياء لذلك: "حنن املدبرين يف نفس  
من  خيلو  ال  ولياليهم  الطلبة  أايم  إذا  أيضا  ولياليهم  أايمهم  الطلبة  نرافق  الوقت 

العملية التقيد على وقت معني بل املخالفات وهذه  جتري على    مراقبتنا فنعرف 
 كل وقت من الصباح اىل الليل على وجه االستمرار."  

وهذا البيان يتمشى مع ما ألقاه معلم اللغة العربية أنه قال: "أن الرئيس  
هنا يف نفس الوقت أصبح معلما أيضا كما ترى يف اهليكل التنظيمي يف املعهد 

ومعه كذ التعليم  الربانمج  التدبري  ووظيفة  منصبا  املدبر  لكل  يصبح  أن  أنه  لك 
 67معلما وهذا يهدف ليعرف املدبر ما هو احملتاج املطابق لعملية التعليم." 

 توفر الوسائل التعليمية املعاصرة  -د
الوسائل جبانب أهنا   العربية وجدت أن  اللغة  تعليم  الباحثة  وعند اشرتاك 
تكونت من الوسائل التقليدية من حنو القلم والسبورة والكتب كذلك انسبت إىل 
واجلوال  والشاسية  احلاسوب  فمنها  العصرية  الوسائل  بستعانة  احلاضر  العصر 

يدة اإللكرتوينة . كما كان ومكرب الصوت والشكبة الدولية اليت فيها يوتوب واجلر 
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إحياء   بدري  أستاذ  ألقاه  ما  يناسب  الوسائل "هذا  الرتبية  قسم  يف  كذالك 
اللغة  تعليم  برانمج  يدعم  يكون  أن  قابل  أهنا  هنا  الندي  والتسهيالت كذلك 
الكالسيكية  التسهيالت  إبقاء  املعهد جبانب  املعهد ويعربه كاملة ألن  العربية يف 

والتسهيالت العصرية حنو املصور والشاسة واحلاسوب   وهنا كذلك أخذ الوسائل
 وما إىل ذلك."

ويؤيد ذلك ما قاله أستاذ أفيًفا على أنه: "لو عين بلسؤال ما استخدمه 
احلاسوب  حنو  من  اإللكرتونية  الوسيلة  هو  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  عنده 

فيه   اليت  الدولية  والشبكة  الصوت  ومكرب  والشاسية  وكوكل واجلوال  يوتوب 
الكتاب  مث  والصورة  البطاقة  وهو  اإللكرتونية  الوسيلة  أي  وغريها  وإنستغرام 

    68والسبورة والقلم."

 لربانمج تعليم اللغة العربية  عيوب . العوامل 2
كما أن لكل الشيء أزواجا فريافق ما يدعم برانمج تعليم اللغة العربية من 
اللغة  تعليم  برانمج  تعوق  اليت  للعوامل  وبلنسبة  العوامل  من  يعوقه  ما  العوامل 

يف مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين كما استكشفها الباحثة عند عملية   العربية
 :   مجع البياانت فهي على النحو التايل

 قلة املعلمني   -أ
مثال  فعندما  اجلامعية  الطلبة  من  بعضها  يتكون  املعهد  يف  املعلم  كان 
يتصادم جدول التعليم يف املعهد والتعلم يف اجلامعة فهذا جيعل عملية التعليم 
متعطلة معوقة أو عندما يتعذر املعلم للحضور بعذر شرعي مثال حنو احلوائج  

 فيًفا هذا احلال:  والشغول املاسة . فقد قال أستاذ أ
"أما ما يعوق برانمج تعليم اللغة العربية هنا عندما لن يتحقق هذا التعاون 
يف  املعلمني  تعليم  عند  حدث  الوقت  يف كثري  وهذا  واملعلمني  املدبرين  بني 
للتعليم كذلك معذور  لديه واجبة أو وظيفة  الوقت يف اجلامعة والذي  نفس 
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من   بد  ال  فهنا  التعليم  إىل  واملتوسط  للحضور  املبتدئ  بني  الفصول  مجع 
 69واملتقدم هذا هو الصعب للمعلم."

الداخل   من  املتعاونني  بستغالل  املعهد  يقوم  أن  الباحثة  رأي  فعند 
العربية   اللغة  تعليم  يف  الطلبة  ملرافقة  لآلخرين  بلنسبة  الطلبة  بتوظيف 

جراين    ومساعدهتم فيه . وهذا أمر ضروري ألن املعلم هو العظم الصليب يف
عملية التعليم وقد قام جيورج ر . اتري أيضا بملقرتحات حول زايدة املوارد  

 البشرية يف اإلدارة اليت سيتم تفصيل بياهنا يف الفصل األيت. 
 حتول مهة الطلبة وتقلبها يف تعلم اللغة العربية  -ب

لقد قام مدير الربانمج واملعلمني واملدبرين بحملاوالت اليت هدف التشجيع 
لبة حىت يصبحوا متحمسني انشطني يف تعلم هذه اللغة الشريفة لكن من  الط

أصيبت   املواسم  وتغري  األزمان  مبرور  واحلماسة  الدافعة  أن  معا  نعرف  املعلوم 
بالحنطاط واالخنفاض وهذا مطرد يف كثري من املتعلمني يف أي كان فكذلك  

 انمج : أن الطلبة يف املعهد مصابون هبذا الشيء ولقد قال مدير الرب 
"أما ما يعوق يف املعهد أن الطلبة لزم أن يقوم بتذكريهم على طول الوقت  
كذلك لزم أن يقوم بتشجيعهم على طول الوقت فداعفة الطلبة ارتفعت مثال 
عندما نقوم بزايرة ودية إىل املعهد اآلخر أو عندما زار املعهد اآلخر هنا مث  

   70بعده اخنفضت دافعتهم."
املالحظة فقد وجدت الباحثة صحة هذه احلالة أهنا حدثت  وعند عملية  

بلنسبة   أما  واملتوسط  املبتدئ  املستوى  يف  للطلبة  وقعت  وأهنا  الطلبة  بتعب 
للمتقدمني فال ورمبا اليصابون هبذا احلال  رغم أهنم متعبون بشرتاك الربامج  

 التعليمية كذلك.
 عدم الناطق األصلي   -ج

 
 يف الساعة الواحدة هنار.   2021يوين  18مج مصدر : نتيجة املقابلة مع أستاذ أفيفا بصفته رئيس الربان 69
 
 يف الساعة الواحدة هنار.   2021يوين  18مصدر : نتيجة املقابلة مع أستاذ أفيفا بصفته رئيس الربانمج  70
 



 

69 
 

على العربية  اللغة  تعليم  جيعله    كان  الكالم  مهارة  تعليم  هنا  األخص 
انجحا بعدة األمور واألشياء فمنها وجود الناطق األصلي يف املعهد ألن اللغة 
يف أصله تكتسب من طريق احملاكاة لناطقها األصلي ومن طريق ممارسته يف  
احلياة اليومية اليت من إحداها تتمكن عند وجود انطقه األصلي . ولألسف  

جد يف املعهد كما كان مما حصله الباحثة من نشاط املالحظة هذا األمر ال يو 
 يف امليدان. 

يتمكن   مل  إن  عدمه  من  األصلي  الناطق  أن  الباحثة  نظر  عند  فحينئذ 
إحضاره فيه فمازال هناك آخر من احلل وذلك بتكثري املعلمني الذين خترجوا  

بتكثري  من الشرق األوسط من حيث منذ التعليم مث من حيث عملية التعليم ف
أو مقدم األخبار   املسرحية  أو  احملاضرة  العريب من  والفيديو  األفالم  مشاهدة 

 وما حنا حنوه. 
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 الفصل اخلامس

 مناقشة البحث 

معهد  العربية يف  اللغة  تعليم  اإلدارة  لعملية  الطبيق  عن  الباحثة  انقشت  البحث  هذا  يف 
وتنفيذ وتقومي واملناقشة من الباحثة  النور الثاين بولوالونج ماالنج من حيث ختطيط وتنظيم 

 كما يلي : 

 ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية يف معهد النور الثاين بولوالونج ماالنج -أ
التخطيط يف كتابه املسمى   فقد قل جيورج ر. اتري عن حتديد 
االعتقادات  صنع  مع  وربطها  احلقائق  بختيار  القيام  أنه  اإلدارة  أبسس 

اآل  العصر  عن  ورمزها واستعملها  األنشطة  تصور  أجل  من  وهذا  يت 
املقرتحة ألجل الوصول إىل األهداف اليت قد أنشدت من قبل. ويقصد 

 71بلتخطيط تعيني ما يلزم القيام به من قبل وكيف الكيفية يف عملها. 
مركز كما قد تقدم عرضه أن ختطيط برانمج تعلم اللغة العربية يف  

مب العربية  باللغة  الثاين  النور  تعيني عهد  من  أوال  يتكون  ماالنج  ولوالونج 
األهداف وأهداف إعقاد برانمج تعليم اللغة العربية ترقية اللغة العربية من  
القرآن واحلديث.  الكتب وفهم  الكالم وفهم  الربع خاصة مهارة  مهارهتا 

عند   التخطيط  مع  يتساير  اتريوهذا  ر.  جعل    جيورجي  أن  حيث 
املن األشياء يف  تعني  اليت  القيام  اهلداف  احملتاجة وكيفية  النشطة  ظمة من 

 هبا واالفرتاضات املصورة يف املستقبل.
أن   اإلدارة  مبادئ  املسمى  يف كتابه  ر.اتري  جيورج  قال  فإنه 
سيعرب   الذي  واملرمي  اجلهة  تعطي  اإلدارة ألهنا  أعلى يف  أمهية  األهداف 
فيه أصبحت اإلدارة أاتحت شيأ مؤثرا. وإن األهداف كان لزاما أن حتدد  
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وخترب على شكل جيد إىل أن تصري معيارا يستخدم هبا يف معيار النجاح 
 72شل. أو الف

واألنشطة  احملاوالت  جتاه  تعيني  األهم كاليت  األهداف  دور  ومع 
هنا يف   املعهد  به  اقام  وكان  أول كل شيء  يف  حتديدها  استلزمت  فإهنا 
يف  عرض  فقد  التخطيط  خطوات  أبربعة  فيتناسب  ذلك  هو  التخطيط 
أ.ف. يف عملية   أهنا عند رمز ستوانر  ليايت م. حاروجيتو  إدارة  أسس 

حتتو  املور  التخطيط  واستكشاف  احلالية  احلالة  وحتديد  األداف  تعيني  ي 
قبل   املخطط  على  هذا  فعلى  اخلطة.  وتطوير  للتخطيط  والداعم  العائقة 
موارد   اليتفرق  املنظمة حىت  غليه  اشتهي  أو  حيتاج  ما  كل شيء حتديد 

   73التنظيم واستخدمت فعاال. 
داخليا  تتضح مكانة األهداف يف اإلدارة على أهنا ذات تشجيع  

اإلدارية   احملاوالت  وتوجيه  األنشطة  تولد  وإهنا  أنفسهم.  يف  خارجيا  أم 
والتحدايت   املنتجة  غري  الوظائف  لعمل  الطاقات  تبذير  وإهنا  فعاليا 

ترقية   74النفسية. يف  خاصة  العربية  اللغة  ترقية  من  للمعهد  واألهداف 
األنشطة   مهارة الكالم وفهم الكتب والقرآن واحلديث هي اليت تعيني لون

تعليم   إىل  بكثري  مييل  التعليم  أن  البحث  نتائج  يف  تقدم  فقد  وجنسها 
النفسي   التعبري  نشاط  ووجود  التمهيدية  العريب كاللغة  واللغة  احملادثة 
وتعليم  املنشود.  بهدف  يناسب  بفعل  فهذا  العربية  واملشاورة  واملناقشة 

بتدق  الرتاثية  الكتب يعلم  عريب  بلسان  شرحها  جيانب  شرحها  فيه  يق 
وتعليقها مع الستحداثت من الطوارئ فهذا من أجل تنشأة فهم الطلبة  

 متاما كماال. 
من معرفة مجيع   د جيورج ر. اتريالبد لألهداف إدارة اجليدة عن

إىل   للوصول  واحملاوالت مجاعة  معرفتها كماال  فعليهم  والعضاء  األطراف 

 
72 George r. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen.(edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: 

Bandung,2000. 
73 Yayat, M. Herujito, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta : PT. Grasindo, Cet. 1, 2001, hlm 89. 
74 George r. Tery, Prinsip-prinsip Manajemen, hlm.28. 



 

72 
 

اترة يشري أهنا خمربة    هذه األهداف. وهذا األمر الزم القيام به لكن الواقع
املدير فمن بعد زل يف ظلمة   لديهم على شكل اإلهبام حىت الينايل هبا 

املعهد    75الضالل. القبلي أن مجيع األطراف يف  الفصل  وكما حتصل يف 
إعقاد  من  األهداف  جيدا  عرفوا  قد  واملعلمني  واألقسام  املدبرين  من 

التعليم يف   العربية مببرانمج  اللغة  الن مركز  بولوالونج ماالنج  عهد  الثاين  ور 
قبل   من  وما كان  هذا  بني  هنا  فمن  معهم،  املقابالت  نتائج  بداللة 

 تناسب وتطابق. 
يرتب من بعد تعيني األهداف وحتديدها رمز النشطة أو تعيينها  
التخطيط   بني  يربط  الذي  اجلسر  ألهنا  التعليم  انشطة  السياق  هذا  ويف 

أن   وكما  أريد حتققها.  اليت  التخطيط  واألهداف  من  أريد  مبا  يتفق  هذا 
فيما أييت   االفرتاضات  توظيف  مع  وربطها  الوقائع  اخنيار  أنه  فيما سبق 
من الزمان على سبيل تصور األنشطة احملاجة ورمها للوصول إىل اهلاف  

وإن التخطيط الثاين يف املعهد تعيني أنشطة التعليم   76اليت اريد حتققها.
 شودة من قبل.اليت توسل هبا إىل اهلداف املن

قسم جيورج ر. اتري اخلطة أو التخطيط إىل األقسام من أمهها  
التخطيط العلمي. وعين بلتخطيطي العلمي أو االجتاهي حياول إىل إبراز  
حيتوى   العلمي  التخطيط  وإن  واألعضاء.  والقدرة  واألنشطة  األهداف 

اد اجلسدية  األنشطة اليت يبارد قيامها واألفراد الذي يقوم هبا وتشغيل املور 
 77واملادة والفرد مما حيتويه هذا التخطيط العلمي.

تعيني   هو  الثاين  التخطيط  أن  الرابع  الفصل  يف  مضى  فيما 
تزويد   إىل  وتركز  متيل  املعهد  يف  التعليم  أنشطة  وأن  التعليمية  األنشطة 
القراءة إىل الطلبة وهذا يرى من مثل تعليم  كفاءة مهارة الكالم ومهارة 

ية على وجه االتصال العريب وكثرة تدريب الطلبة وهذا يرى من  اللغة العرب
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نشاط  هناك  التعليم  خارج  ويف  التعليم  بعد كل  العربية  اللغة  تعليم  مثل 
صال بعد  احملادثة  الصبحتعليم  التحاق    ة  إىل  جيهزون  أيضا  الطلبة  ألن 

دراستهم يف الشرق األوسط جبانب أهنم تعلموا اللغة العربية ألجل التفقه 
الكتب  يف فهم  من  الدين  الثاين    الرتاثية   التخطيط  فكان  هذا  وعلى 

 يناسب بنوع التخطيط العملي.
اتري بني   ر.  فصول كتابه    جيورج  أحد  اإلدارة  يف  كيفية  أسس 

غموض  من  التخطيط  يف  ملا  ذلك  ولعل  األنشطة  إىل  التخطيط  حتويل 
التخطيط.   إظهار  به  يتمكن  الذي  املدخل  بوضع  توضيحه  إىل  حيتاج 
اليت  األجوبة  وبلتايل  األسئلة.  بطرح  به  يستعان  املدخل  أن  وعنده 
إقامة  تلزم  بل  اخلطة  يف  ووضعها  املادة  جمرد  من  ليس  منها  حتصلت 
عملية   ملساعدة  اسئلة  فيه  وعنده  التخطيط.  يتم  املتتابعة كي  الدراسة 
اليت   ماذا  مث  النشطة  بتلك  القيام  أمهية  تعرب  اليت  ملاذا  فاألول  التخطيط 

مىت  ت مث  املستلزمة  الدوات  مع  النشطة  أي  منها  واجلملة  اجلنس  كشف 
اليت تكشف مىت ابتدئت وانتهت فإجابته انتظمت اجلداول مع النشطة  
العملية. مث من يعملها ينكشف من هذا السؤال لتعيني املهارات واخلربة  

 78. تى يتطيع القيام بألنشطة املخططة من قبل بإلقناع وإلشباع
ب من ومعلقا  التعليمية  املواد  تعيني  مضت كان  قد  اليت  ألسئلة 

املقرتحة  األنشطة  به  ينكشف  فإنه  ماذا  وهو  الثاين  السؤال  إجابة 
واألدوات الالزمة للوصول إىل أهداف تعليم اللغة العربية. وعلى هذا فإنه  

يف   التعليم  لربانمج  التخطيط  العربيةيناسب  اللغة  أحاطه    مركز  ما  مع 
اتري ر.  املواد    جيورج  وإن  التعليمة.  املواد  تعني  ختطيط  من  فيهه  ملا 

التعليمية يف تعيينها وإعدادها كان لزاما أن يهتم بعوامل إعدادها املهمة  
التعليم  أبهداف  التناسش  اثنيا  ومستوايهتا  الطلبة  بسن  التناسب  أوال 
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خامسا  بحتياجاهتم  التناسب  رابعا  مبجتمعاهتم  التناسب  اثلثا  املنشودة 
 79ج يف إعدادها.التدر 

وقد تقدم ان املواد التعليمية اليت استخدمت يف معهد النور الثاين  
برانمج   مدير  صنفها  اليت  العربية  واحملادثة  املطالعة  من كتاب  تكونت 
والثاين   للمبتدئني  منها  األول  األجزاء  ثالثة  إىل  تنقسم  اليت  نفسها 

للمتقدمني والثالث  ا  للمتوسطني  احملدثة  للشيخ لعربية  ويدعمه كتاب 
اللغوية   اجملموعة  ألفه  حسن بهرون وكتاب  اليت  العربية  املفردات  وكتاب 

من   املأخوذة  املواد  ذلك  ومع  للطلبة  املفردات  لزايدة  املعلمني كذلك 
ملستوى   خاص  العربية  واحملاضرة  العربية  اجلريدة  من  اخلرب  حنو  اإلنرتنيت 

اليت الأتخذ من   العصرية  املواد  اجلرائد املتقدمني  بل أخذت من  الكتب 
 ويوتوب والوسائل اإلجتماعية. 

من مث اتضح وجود التالؤم والتناسب بني املواد التعليمية أبهداف  
التعليم املنشودة من قبل لكون أهداف تعليم اللغة العربية تيمل وتركز إىل  
الطلبة يف   تنشأة كفاءة  أخرى  بعبارة  مهارة  من جمال  العربية  اللغة  تنمية 

إىل االت تستند  وروجار  رجيارد  عند  التعليمية  واملواد  عريب.  بلسان  صال 
ثالثة أمور : على أساس النص أي النص املناسب للدارسني إما حتريراي  
وإما شفواي وعلى أساس الواجبات حنو الواجب املنزيل والتدريبات وعلى  
واجملالت  اجلرائد  حنو  من  الواقعة  األمور  إىل  تلجأ  أي  الواقع  أساس 

والتعلم وا التعليم  أبساليب  يناسب  فيه  التعليم  أن  وكذا  والصور.  خلرائط 
بملدخل االتصايل  ومنها بحلوار القصري الذي يقدم بإليضاح والتدريب 
التدرج   أو  اجلمع  أو  بلفرد  احلوار  يف  تكون  اليت  الكلمات  تلفظ  على 

 80. والسؤال واجلواب ومها يعتمدان مبوضوع احلوار وما حنا حنوه
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لتخطيط التايل لربانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة كما هو  وا
من نتائج البحث تعيني املدخل والطرق التعليمية فقد وافق بنظرية جيورج 

اإلدرية   اخلطة  وزع  أنه  حيث  من  والطريقة  عاتري  الدستور   : ستة  لى 
التقين. والعامل  والربانمج  وامليزانية  الطريقة    81واملعيار  أن  من  وعنده 

الضرورايت جلميع األعمال وما عين به عنده كيفية أو طريقة املقررة لعمل  
الوقت  من  والتخريج  اجملهزة  والوسائل  األهداف  بهتمام  املعينة  الوظيفة 

 82واملال والسعيات.
وفيما سبق أن املدخل التعليمي الذي يستخدمه املعلمني املدخل 

التعليمية فمتنوعة وخمتلفة االتصايل الذي ويناسب بألهداف وأما الطرق  
 حسب ما يقتضى إليه الدروس واحلاجة واحلال.

ألن   التعليمية  الوسئل  توفر  التعليم  عملية  يف  مستلزما  مما كان 
كملقي  املعلم  اوال  فيه  اهلامة  العنصر  حتتوي  عملية  حقيقة  التعليم 
أي  الرسالة  واثلثا  ومستلمها  الطلبة كملتقيها  واثنيا  واملعارف    املعلومات 

املعارف واملعلومات ورابعا اتليا الوسائل التعليمية اليت تساعد فعلية عملية 
   83التعليم.

فيما  ماذا  سؤال  من  اإلجابة  على ضمن  الوسائل  توفري  كذلك 
 تقدم فإهنا دخلت يف معىن اإلجابة لسؤال ماذا أي النشطة مع أدواهتا.

 
عهد النور الثاين  مب  مركز اللغة العربية  تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية يف  -ب

 بولوالونج ماالنج 
كما كان يف الفصل السابق أن التنظيم يف مركز اللغة العربية مبعهد النور  
الثاين أوال من اهليكال اإلداري. وفيه يقف مدير الربانمج يف الطبقة األعلى 

حتته رئيس املدبرين الذي يرأس مجيع املدبرين واألقسام وحتته ينطوي على مث  
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تتك واملعلمني واألقسام  املال  والتعليم السكرتري وصندوق  الرتبية  ون من قسم 
وقسم  واللوازم  الدوات  وقسم  املن  وقسم  العبودية  وقسم  اللغة  وقسم حمكمة 
النظافة. فإن هذا يناسب مبا شرحه جيورج ر.اتري أن تنظيم حماولة العالقات 
العملية الفعالية وحازوا قناعة البال والنفس يف القيام بلوظائف املعينة يف جو  

 84ل الوصول األهداف واألغراض املعينة.بيئة معينة من أج
كان وضع اهليكال اإلداري يف املعهد أقسم من حيث تقسيم األعمال أو 
يوفق  فهذا  السابق  الفصل  يف  عليك  األدق  وبياهنا  املدبرين  لكل  الوظائف 
بهليكال اإلداري عند جيورج ر. اتري أن تقسيم األعمال أو الوظائف من 

يكون من حي أن  نفس أحدها ميكن  او يف  العادية  واألنشطة  الزظائف.  ث 
حسب  األعمال  تقسيم  نظام  املعتادة.  املنظمة  وحدة  يف  توضع  اجلنس 
الوظائف من الطرق املعتادة اليت استخدمت بكثري ملا فيه من سهولة الفه أنه  

 85أسهل بلنسبة إىل التقسيمات األخرى.
اإلد اهليكال  قبل وضع  من  الربانمج كما كان  تنظيم  تنظيم  وإن  ارايلذي 

الصندوق وحتته ديوان  املدبرين والسكريرت وأمني  الربانمج مث رئيس  من مدير 
اهليكال   يف  واملدير  املسؤول  تعيني  فيليه  األقسام  من  تكون  الذي  التدبري 
الطلبة  ترشيح  وأقيم عرب اخلطوات من  املدبرين  تنصيب  بعمل  اإلداري وهذا 

ب واملشاورة  اجللسة  إعقاد  مث  عند  املتفوقني  االتفاق  مث  واملعلمني  املدبرين  ني 
 اجللسة مث تقدميهم إىل مدير املعهد الذي مث تقريرهم من قبل املدير.

الوظائف   أو  التنظيم  عملية  من  اتري  ر.  جيورج  قاله  ملا  يناسب  فهذا 
اليت   والبيئة  قبل  من  تقسيمها  مت  اليت  الوظاف  هذه  لعمل  املوظفون  واألفراد 

قة بني األفراد يف فرقة العمل وبني واحد من فرق  عملت تلك األعمال والعال
 86العمل مع اآلخر.
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ويلي تنصيب املسؤول أو املدير تعيني جداول العليم للمعلمون وكما قد 
الرانمج  مدير  أمر  بعد  والتعليم  الرتبية  قسم  تعيني  من خالل  يتم  أنه  عرض 

ة مث من بعد اتصال إلعقاد اجللسة واملشاورة لتعني املعلم واملادة واليوم والساع
قسم الرتبية إىل املعلمني الذين عينوا فسألوا عن اليوم الذي استطيع التعليم يف 
وتقرر   للمعلمون  التعليم  جدول  تعيني  فتم  االتفاق  حدوث  فهند  املعهد 

 وأصدر. 
وإن التنظيم التايل يف املعهد جتنيد املعلمني ملا يف املنظمة الرتبوية ليس من  

التدري ديوان  واملدرس  جمرد  املعلم  هو  التعليم  عملية  ينفذ  الذي  فإن  فقط  ب 
جتنيد   وفيه كان  التنظيم.  وظيفة  ضمن  من  املعلمني  جتنيد  صار  فحينئذ 
املعلمني جيري بتعني املشاورة اليت جرت بني املدبرين وامللمني وإما من تعيني  

 معلما املدير نفسه إىل املعلم املعني مع توفرهم املعيار املقصود ملن الذي عني
يف املعهد. واملعيار واملفضل من املعلمني فيه خرجيي الشرق الوسط مث الذي  
خترج من املعهد السلفي وله معارف تراثية ولغوية جيدة فالذي تعلم فيه ملدة  

 طويلة وتفوق وجد. 
تقسيم   إىل  ماسة  حاجة  املنظمة  تنظيم  يف  أن  ر.اتري  جيورج  قال  لقد 

اكان وتوكيل السلطة أو إعطاؤها املناسبة  األعمال أو الوظائف على أحسن م
لكن فيه شيء أهم منه وهو وضع الفراد املالئمة يف كل أعمال اإلدارة. فإن  
كفاءة املدبرين تعيني للغاية جناح املنظمة وفشلها. ولعل توصل األهداف قد 
ذات   التنظيمية  اإلدارية  الوحدات  اإلكمال  الفرص  فيه  مازال  لكن  حتقق 

فبتأكيد    اإلجنازات. على وظيفته  لقيام  املدير غري مؤهل  إن كان  ذلك  رغم 
بتعيني كون احلاصل مثبوحا. فلذلك هنا دعت احلاجة االهتمام أبن األعمال  
افدارية   املناصب  وإن مأل  اهللية.  أو  التأهيل  أساس  تعمل على  الزمت ألن 
يصطلح علني عنده بلتجنيد أوالتنصيب. وعين به نشاط التجنيد واالختيار  
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الرتويج والنقل والتوقف من أعضاؤ اإلدارة. هذا املدخل يقدم األمور املهمة  و 
 87يف ملء األعمال التنظيمية بأفراد املناسبة. 

الشؤؤن  إىل  تؤدي  املنظمة  أعضاء  يف  والتغريات  التنظيم  ديناميكية  إن 
 التجنيدية واختيار أعضاء التنظيم. وإن التجنيد مورد املاء الذي ميأل املياه إىل 
استقرار   وانزعج  اإلداري  التنظيم  أعضاء  جفت  الكايف  وبدونه  اإلدارة،  بركة 
التنظيم. ويف العصر احلاضر إن املوارد اجليدة اليبحثون األعمال بل هو اليت  
تبحثهم وإن للحصول على العمال الراجحني فعلى املنظمة بعدائي ان خترب  

واحملتاجات   األمهيات  حول  املرشحني  إىل  يف  املعلومات  أن  وعنده  عندها. 
(  : عليهم  للحصول  فعالة  موارد  مخسة  املرشحني  من  1جتنيد  املشرحني   )

( من اخلرجني من  3( الرتويج من داخل املنظمة نفسها )2املنظمة األخرى )
( املعينة  اخلاصة  الرتبية  مؤسسة  أو  )4اجلامعات  و  والدعاايت  هيئات 5(   )

 88وضع موارد العمال. 
الرب  إدارة  يدعم  املوارد  ومما  مبعىن كفاءة  وهذا  البشرية  املوارد  أمهية  انمج 

البشرية للرد تلقائيا وإجيابيا إىل األهداف لتنفيذ العمال مع الفرص ويف حال 
حماولة تنفيذها كانوا وصلوا إىل قناعة البال ألهنم وقفوا يف بيئة العمل الناسبة.  

املط الفراد  أو  املوارد  أن  الشروط  توفر  يتطلب  املر  العلوم  وهذا  مع  ابقة 
للقيام  املطابقة  الوقات  يف  املطابقة  املواقف  يف  ووقفاوا  املطابقة  واملهارات 

 89بلعمل الذي يلون عليه. 
 

اللغة العربية يف  -ج تعليم  العربية مب  تنفيذ برانمج  اللغة  الثاين  مركز  النور  عهد 
 بولوالونج ماالنج 

إن التنفيذ وظيفة مهمة من وظائف اإلدارة الضرورية الثالثة بعد التخطيط  
والتنظيم. وقد صح اهنما أي التخطيط والتنظيم شيأن ضروراين الميكن اخللو  

 
87 George r. Tery, Prinsip-prinsip Manajemen,...hlm.112. 
88 George r. Terry, Asas-asas Manajemen…hlm. 307-308. 
89 George r. Terry, Asas-asas Manajemen…hlm. 314. 
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منهما يف اإلدارة لكن على رغم ذلك لن يتحقق املخرجات احلقيقة حىت قام  
ال واملنظمة يف  املخططة  النشطات  بتنفيذ  السابق.املدير وأعضاءه  فلذا   زمان 

بلتنفيذ   عين  ما  وإن  السعيات.  لتنشأة  احملاولة  أو  التنفيذ  وظيفة  هنا  حيتاج 
املنظمة   يف  األعضاء  لتحريك  السعي  أو  احملاولة  اتري  ر.  جيورج  رأي  عند 
أرادوا   ألهنم  هلم  واألهداف  للمنظمة  األهداف  وصول  وحاولوا  أرادوا  حىت 

 90وصول تلك األهداف.
الفصل السابق أن تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز وقد ذكر يف  

أقيم إبدارة الصف. وعلى احلقيقة إن غدارة الصف  الثاين  النور  اللغة مبعهد 
الصف   إدارة  أي  ألهنا  اتري  ر.  جيورج  عند  اإلدارة  نظرية  يف  مستقرة  غري 

اصة يف إدارة  ليست مما حيتويه النظرية فإهنا إمنا ركزت يف نظرية إدارة العام وخ
الرتبية   إدارة  مبحث  يف  استقرت  اليت  الصف  إدارة  نظرية  تعم  وال  اإلقتصاد 
والتعليم. على الرغم من ذلك أي التستقر إدارة الصف يف نظريته غال أهنا  
لتنيذ الربانمج عند ضوء جيورج ر. اتري يعمل   التعريف املتقدم  متضمنة يف 

لوصول إىل األهداف وكذا إن التنفيذ من أجل حتميس األعضاء وحتريكهم ل
إدارة الصف الزمة ألجل تنشاة عملية التعليم املمتعة الرائعة اليت من رواتبها  

 تصري الطلبة مرتكزين متحمسني عند مشاركة عملية التعليم. 
وإن ادارة الصفسة ملهة اللغوية يف عملية التعليم ألن عملية التعليم عبارة  

والت املعلم  بني  إجيايب  تفاعل  بلصورة  عن  التعليم  حيدث  ان  ميكن  وال  لميذ 
املطلوبة إال إذا كان اجلو الذي يسوده مهيأ. واإلدارة الصفية هتيئ هذا اجلو  
تدار   اليت  فالصفوف  للتعلم  املناسبة  والظروف  الشروط  توفري  خالل  من 
الذايت   االنضباط  مثل  اجتاهات  فيها  التلميذ  يكتسب  وشوري  بسالسة 

حتمل املسؤولية والثقة بلنفس وأساليب العمل التعاوين  واحملافظة على النظام و 
 91وطرق التعاون مع اآلخرين. 

 
90 George r. Terry, Asas-asas Manajemen…hlm. 313. 
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غرفة   أحوال  تنظيم  على  تشمل  الصف  إدارة  أن  على  العرض  يتقدم 
الصف وترتيب مكان اجللوس وتنظيم وسائل التعليم . ويف تنظيم أحوال غرفة  

رائع التعليم  ليصبح  اجليدة  الفصل  غرفة  مكان  اختري  فاختري الفصل  ممتعا  ا 
املصلي الذي فيه اجلو الربيد بوجود ثالثة األبواب والنوافذ الكثرية وفيه أربع  
إعداد مكرب  الضوضاء مع  بعيد من  أنه  الصوت  أيضا ومن جهة  مرواحات 
بني   التفريق  فيه  اجللوس  مكان  تنظيم  يف  فإن  ذلك  ومع   . الصوت كذلك 

الطال جلوس  ومكان  اجلنوب  يف  الطالب  جلوس  الشمال  مكان  يف  بات 
الوسط   يف  العايل  بلساتر  بينهم  حتجيبهم  مع  األمام  يف  جيلس  واملعلم 
فاليتمكن هلم النظر بينهم . وما هذا إال ألن ال ينزعج تركز الطلبة والطالبات  
عند اشرتاك علية التعليم عندما كان جملسهم التعليم بالحجاب وساتر جبانب  

ويف مشابه تنظيم الوسائل ففيه تنظيم أن اجللوس بينهم بلتجمع حرام شرعيا  
والوسائل   الثابتة  البصرية  السمعية  والوسائل  املطبوعة  الوسائل  إىل  الوسائل 

 السمعية البصرية املتحركة لكنها مستخدمة عند االحتياجات اليها . 
البيان املتقدم أن إدارة الصف يف تنفيد التعليم ملهمة للغاية ألن    من أتكد

ا  تعني  الصف  وترتيها  إدارة   . املرجوة  التعليمية  واملتعلم حتقيق األهداف  ملعلم 
اشرتاك  عند  ومرتكزين  فرحني  بذلك  الطلبة  فيصري  إدارته  مت  إن  الصف  أن 

التعليم عملية  اشرتاك  وتركزوا يف  فرحوا  وبينما  أن    التعلم  بكثري  املمكن  فمن 
 يرتفع نتائج تعلمهم وحينئذ فتتوصل األغراض واألهداف التعليمية .  

يف   العربية  اللغة  تعليم  برانمج  تنفيذ  لعملية  التايل  العربيةمث  اللغة   مركز 
تنفيذها من خالل ثالثة أدورا أو العمليات . وأن تنفيذ عملية تعليم برانمج  

ثال  ميتعل  تكون من  املعهد  العربية يف  النشاط عن    ثة اللغة  أي من  األنشطة 
األول مث النشاط الثاين مث النشاط االختتامي . فمثال بلنسبة لتعليم احملادثة  

فإنه يبدأ أنشطة التعليم بلنشاط األول الذي حيتوي    ألستاذ أسوريالعربية ل
مث   التعليم  عملية  لفتح  السالم  إبلقاء  وجسداي  نفسيا  الطلبة  إعداد  على 

 يبدأ التعليم بقراءة البسملة والدعاء مجاعيا مث سأل عن  مث مالسؤال عن أحواهل
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استعدادهم الستمرار التعليم أم ال مث إن كانوا قد استعدوا فسأل عن الدرس 
مث   . وتقويتهم  تذكريهم  ملساعدة  السابقة  املادة  عن  قليال  وشرح  املاضي 

الثاين هو جماملة . املادة إلقاء املادة . أما اجملاملة . امل ادة فاألستاذ  النشاط 
التحفيزهم   يكتب املادة على السبورة مث سأل الطلبة سؤاال متعلقا بملوضوع 
على املوضوع اجلديد . فإن اتصلوا بملادة اجلديدة فاستمر كتابته يف السبورة  

. مث يف النشاط    یمثن  یفيكتب الطلبة يف دفاتريهم مث يطبقوها يف جملسهم مثن 
مدى فهمهم للمادة    سئلة ليعرفيلقي اليهم أ  مث   ةاآلخر يلخص األستاذ املاد 

ينهي   النهاية  يف  مث  التشجيعات  إليهم  ويعطي  محاستهم  يقوى  مث  املدروسة 
 .عملية التعليم بقراءة الدعاء مجاعيا مث يلقي السالم

وإن   شديدة.  مهمة  الربانمج  تنفيذ  يف  التشجيع  بكون  مناسب  وهذا 
والرئ  التشجيع  التنفيذ هو  العوامل يف  ر.   سة واالتصال. وقالبعض    جيورج 

ليشتهوا   الناس  الناس على  أراد  ما  التشجيع هو  أن  مرينوا  الكتاب  تريي يف 
تطبيق األنشطة وأما الرئسية هي التعاون بني الرئيس ومرؤوس لتؤثر اآلخرين 

املرؤوس مرهون   يف نيل الغاية . والشيء املهم يف تنفيذ هو االتصال ألن جناح
اآلخري مع  التشجيع    92ن.بالتصال  أو  الدافع  أن  اتري   . ر  جيورج  بني 

بألعمال  للقيام  وتثريه  حتركه  اليت  اإلدارة  ألفراد  الشهية  هو  اإلداري 
 .93واألنشطة

بتحريك   إمنا خيص  املعهد غري كامل ألنه  التحريك يف  أن  الباحثة  وعند 
هنا    الطلبة والينطوي إىل حتريك املعلم بصفته كمنفذ التعليم الرئيسي فاحلال

ر   جيورج  شرح  مبا  مطابقة  من  فيه  ملا  النموذجني  املعلمني  إاثبة  إىل  حيتاج 
النخبة   اجلذرية  النظرة  وهي  للغاية  مهمة  افرتاضات  للتحريك  أن  .اتري 
املديرين على املوارد البشرية لديهم أن فيها نظريتني متعارضتني متشكلتني يف 

املعينة    y  و   xنظرية   الشركة  يف  العمال  معظم  األول كان  ويف خصوصية   .

 
92 Marno & Triyono Supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2009), hlm. 21. 
93 George r. Terry, Asas-asas Manajemen,...,hlm 328. 
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التغريات  يعارضون  املنحة  .  وأهنم  ويعطوا   ، ويقتنوا  يدفعوا  أن  وأعظمهم الزم 
ويعاقبوا ويراقبوا لتغيري سلوكهم كي يناسب حبوائج املنظمة . إمنا يثريون على  

أر  أعظمهم   . واحتياجاهتا  املنظمة  أمور  على  واليهتمون  أن  أنفسهم  ادوا 
اإلدارة  وأعضاء  العمال  يدير  أن  لزم  هنا  من  الرمسي  املدير  قبل  من  يوجهوا 
على  الثاين  وخصوصية  املنظمة  بيئة  يف  وصالحية  سلطة  له  الذي  املدير 

 94خالفه. 
مث إن مما الينقص أمهيته عن تنفيذ التعليم بثالثة األنشطة والتشجيع فيه 

ب جتنيد املعلمني يفضل املعلمني وكما قد سبق أن جبان.  هو توجيه املعلمني
طلبة   خرجيي  من  بستحقاقهم  راجحة  ولغوية  تعليمية  هلم كفاءة  الذين  من 
الشرق األوسط أو الذين قد خترجوا من قبل يف املعهد السلفي فله معارف 
لطلبة   بلنسبة  تفوقت كفائتهم  والذين  اجليدة  العربية  واللغة  الرتاثية  الكتب 

إن املعهد كذلك أقام توجيه املعلمني يف كيفية تعليم املعهد نفسه كما تقدم ف
إىل يهدف  وهذا  املعهد  يف  العربية  من    اللغة  وحال  تعليمهم  ترقية كفائة 

 املشكلة التعليمية اليت يواجحها املعلم عند إلقاء التعليم .  
فقه   املعينة حىت  الفرقة  األعضاء من  لتنسيق حماوالت  نشاط  التوجيه  إن 

األهداف الفردية واجلمعية من خالل وظائفهم، وكان كل  يستطيع أن تتوفر  
النجاح يف وصول األهداف النهائية من من  حماولة األعضاء التوجيه إن أريد  

تلك الفرقة. وإن لكل أعضاء املنظمة لزم أن يكون لديهم املعلومات احملتاجة  
ة إلهناء الوظائف املقررة. ومن هنا فكانت اخلطط اليت قد متت من قبل خمرب 

 95. إىل األعضاء على شكل األمر الذي يلقى إليه رمسيا
والتوجيه الفعال هو ما قام به الفرد لفرقة واحدة، وعادة قام به املدير ألنه  

لديهم (الذي   والقدرات  الكفاءة  على  يتعود  )ب(  حتته  األعضاء  يعرف  أ( 
 د( يعرف ما استطاعوا حتصيله و )ه( قد()ج( يفهم كفائهتم واهتماماهتم  

امتالك   له  يكفي  للمدير  اخللفيات كان  هذه  فعلى كل  سلوكيتهم.  الحظ 
 

94 George r. Terry, Asas-asas Manajemen,…hlm 316. 

 
95 George r. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen,…,hlm. 138. 
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الفعال من   العمل  األخذ  احملتاجة  واإلخبار بملعلومات  للتوجيه  استحقاقات 
  96اإلسهامات الغالية يف التوجيه. 

من األشياء املهمة الغالية يف التوجيه إعطاء األوامر واإلرشادات. واألمر  
ويستخدم .  أ واإليقاف أو إصالح العمل أو النشاطواإلرشادت قابل أن يبد

املدير هذا األمر كأداة التوجيه والدستور يف صفة األمحر الذي جيرب املرؤوسني  
 97ة. أن يقوموا بلعمل املعني عند احلالة املعين

 
 تقومي برانمج تعليم اللغة العربية يف معهد النور الثاين بولوالونج ماالنج  -د

التعلم حيث يقيس املعلم او يقيم الطلبة   التقومي هو عملية قياس وتقييم 
بستخدام اختبار. لذلك التقومي مهما للغاية ألننا جيب أن نعرف ما إذا  
على  التقومي  ينقسم  ال.  أم  فعاال  تعليميا  نظاما  يطبقون  املعلمني  كان 

التقومي  ثالثة   هي  املستوىوالتقومي    شهرايأنواع  آخر    والتقومي  نصف 
 . املستوى
شهراي هو كيف تطوير برانمج تعليم اللغة العربية، وإختبار  التقومي   

اخلطة  يستخدم  املعلمني  وهل كل  مستوايت،  لكل  مناسبا  هل  املواد 
الطلبة، كل   إىل  ينعكس  املعلمني  التعليمية مث كيف  والوسائل  التدريس، 

نصف املستوى    املعلمني يشرح على الكفاءة وفعالية من الطلبة. والتقومي
مناك   هناك  هل  العربية  اللغة  تعليم  برانمج  للطلبة  السؤال  إعطاء  هو 

 مناسبا أو ال. 
 لربانمج تعليم اللغة العربية  املزااب العوامل  -ه

 عدم استخدام اللغة اإلندونسية   .أ
فقد ذكر يف الفصل السابق أن الشيخ واملعلمني اآلخرين عند إلقاء  
عام  وهذا  عريب  بلسان  بل  إندونسي  بلسان  الينطقون  وشرحها  املادة 

 
96 George r.Terry, & Leslie W. Rue, Alih Bahasa G.A. Ticoalu, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2016, hlm. 184. 
97 George r.Terry, & Leslie W. Rue, Alih Bahasa G.A. Ticoalu, Dasar-dasar Manajemen, Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2016, hlm. 186. 
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جلميع املستوايت يف الطلبة لكن يف بعض األحيان ملستوى املبتدئني فيه  
الذي   التعليمي  املدخل  ألن  وذلك  اإلندونسية.  إىل  ترمجتها  إىل  حاجة 

ه املعهد هو املدخل االتصايل أي جيعل اللغة العربية لغة متهيدية  استخدم
يف إلقاء املواد التعليمية. وأن الطلبة يرجی أن يطيقوا االتصال العريب بعده 
 جيدا وطالقا، فيحاول بكثري تكليم الطلبة وأجربهم على التكلم بلعريب.  

هو تدريس  فهذا يناسب مبا أريد من تعليم اللغة بملدخل االتصايل و 
هذا   ويهدف  اللغة.  وظيفة  أو  االتصالية  النظرية  على  التأسيس  اللغة 
املدخل على تدريب الطالب على االستخدام التلقائي واملبدع للغة وليس  

قواعدها. إجاة  من جمال 98جمرد  املناسبة  وجه  فيهما  اآلخر  اجلانب  ومن 
خصائصه   فإن   ، االتصايل  بملدخل  العربية  اللغة  تعليم  عند   خصائص 

Finochiaro     وBrumfit    تركيز احلوار من يف الوظائف االتصالية والبعد :
اللغة   وتدريس  األساسية  فكرة  مبدأ  هو  املوضوعي  والسياق  احلفظ  عن 

  99هو تدريس االتصال. 
إن االتصال هو الطريقة اليت يسهل به إجراء اإلدارة لكنه ما كان من 

ألشياء األساسية من كل ما األنشطة اليت قامت بنفسها وما صار من ا
للمدير   الوقت  ثلثي  بعدد  اإلدارة  أوقات  أن من  قيل  وقد  املدير.  عمله 
يتخلص لالتصال. اإلخبار التام إىل األعضاء والتفاهم بينهم من األمور  
من   حقيقة  لكنه  االتصال  هي  اإلدارة  أن  أحد  قال  حىت  الضرورية 

 أشيائها.  
 تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية   .ب

جبانب استخدام اللغة العربية لغة متهيدية اليت استخدمها املعلمني  
مالحظة   خالل  من  ذلك  خارج  يف  فإنه  املعهدية  التعليمات  يف كثري 
إقامة كل   بعد  هبا  أقيم  احملادثة  برانمج  فيه  أن  وجد  امليدان  يف  الباحثة 

 
 . 36،ص : 1989، الربط : إيسسكو، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناحجه وأساليبه رشدي أمحد طعيمة،  98

99 M. Abdul Hamid, Uril Bahruddin, dan Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : 

UIN Pres, 2008), Hlm.11. 
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ادثة  مجاعة الصلوات املكتوبة أي بعد ذكر األوراد فأمر اإلمام الطلبة بحمل
متواجهني بينهم مثىن مثىن بملوضع احلري على أي شيء كان اترة واترة  
بتعيينه. وهذا بلتأكيد يدعم حتقيق أهداف برانمج تعليم اللغة العربية فيه 

 بل جيري هذا الربانمج أيضا بعد معظم كل التعليمات. 

من أمناط تدريب احملادثة أو احملاورة األسئلة واألجوية وحفظ منط  
اورة واحملاورة املعينة واحملاورة احلرية. ويف عملية تنفيذ احملاورة احلرية أن  احمل

املعلم إمنا يعني موضع احلوار، وعند الطلبة الفرصة للقيام بحملاورة عن هذا 
املوضوع حراي. واألفضل أن يقسم الطلبة إىل الفرق احملتوية على أربع أو  

ويراقب املعلم إىل كل الفرق    مخسة أنفار كي يكون هلم الفرصة للتدريب.
  100واهتم خصوصيا إىل الفرق الضعيفة.

 املراقبة أو املرافقة املتوالية  .ج
الباحث وجد  الطلبة   ةفقد  أنشطة  والحظ  املعهد  يف  سكن  حينئذ 

ومراقبة  مرافقة  من  الخيلو  ولياليهم  الطلبة  يوميات  أن  التعليم  خارج 
املعلمني ألهنم سكنوا ورافقوا الطلبة يف املعهد فبهذا استطاعوا معرفة تطور  
كفاءة اللغة العربية لديهم وتطبيقهم اللغة العربية مع معرفة خمالفتهم بعد 

 العربية.  املكاملة 

 واملراقبة هي ضرورية واضحة يف العملية اإلدارية. 

فاملرء اليستطيع أن يوجه العمل بدون أن يكون متحكما يف القوى  
الرقاب  املرجع اآلخر أن  املرتبطة به. ويف  العوامل األخرى  أو  له  املنشط 
للحظة  مطابقتها  مدى  على  للتعريف  أبول  أوال  األعمال  متابعة  هي 
تتبع   ما  وغالبا  إن كانت.  االحنرافات  تصحيح  على  والعمل  املوضوعة 

  101ما يعرف بلرقابة الستبق والرقابة الالحقة يقوم هبا التنظيم.   اإلدارات 

 
100 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang : UIN Maliki Press, 

2017, Hlm. 140. 
 . 18-14، ص : 2008، عمان : الرواد، اإلدارة العامة واإلدارة الرتبية عبد العزيز الدعيلج،   101
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املراقبة قبلة أن تعترب على أهنا عملية نشاط   وقال  جيوج ر . اتري أن 
االكتشاف واالصالح للنحرافات الغالية يف احلواصل املنجزة من األنشطة  

    102املخططة فيما سبق من الزمان. 

 ة توفر الوسائل التعليمية املعاصر  . د
وعند اشرتاك الباحثة تعليم اللغة العربية وجد أن الوسائل جبانب أهنا  
والكتب كذلك  والسبورة  القلم  حنو  من  التقليدية  الوسائل  من  تكونت 
احلاسوب   فمنها  العصرية  الوسائل  بستعانة  احلاضر  العصر  إىل  انسبت 
يوتوب  فيها  اليت  الدولية  والشكبة  الصوت  ومكرب  واجلوال  والشاسية 

 ريدة اإللكرتوينة.  واجل
إن وسائل االتصال يف ظل عملية االندماج اليت تستخدم الوسائط  
املتعددة قد يسرت العملية التعليمية للراغبني يف تعلم اللغة العربية وغريها، 
وهي تقدم خدمات غري متناهية يف هذا اجملال. فبمقدور الراغبني يف تعلم 

من   العديد  من  االستفادة  العربية  املكتوب اللغة  النص  توفر  اليت  املواقع 
تعليمية   برامج  وجود  عن  فضال  املصاحبة،  والصورة  املنطوق  والصوت 
خالل   من  الدولية  املعلومات  شبكة  أن  بغريها. كما  للناطقني  مصممة 
اليت   املواقع  من  العديد  استغالل  املتعلم كم  مكنت  املتعددة  اختياراهتم 

ين األخرى  الناحية  ومن  الغرض.  هذا  أن  ختدم  النغفل  أن  علينا  بغي 
املبالغة يف استخدام الوسائل احلديثة قد قلصت من قدرة أعضاء اجلسم 

  103البشري وعمل على إضعاف احلواس. 

للمتعلم  الفرصة  يتيح  املتعددة  الوسائط  بستخدام  التدريس  كان 
ملواجهة قضااي وظواهر وموافقف تعليمية غري مألوفة. األمر الذي تطلب 

 
102 George r. Terry, Asas-asas Manajemen,…hlm. 395. 

التقنيات وتعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ظل اندماج وسائل االتصال ن، الدكتور أمحد حممدد أمحد أدم صايف الدي  103
ماهلا وما   –"، جمموعة البحوث الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونسيا مع مشروع"املركز السوداين للتعلم عن بعد

اون عليها، ماالنج، مطبعة الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج إندونسيا بلتع 
 . 137، ص : 2011، سنة مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آسيا
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تعلم يف ضوء خرياته السابقة وخلق ما يسمى بلتعلم النشط تفسريا من امل
Active Learning    املعلومات اكتساب  من  للمتعلم  ميكن  بدوره  والذي 

وروسم   وأصوات  نصوس  شكل  يف  الكومبيوتر  شاشات  عرب  تقدم  اليت 
بلوسائط   التدريس  يؤثر  قد  وبلتايل  فيديو.  ولقطات  أبنواعها  وصور 

فهم لدى املتعلم بل واكتساب املهارات العملية  املتعددة يف التحصيل وال
 104اليت متكنه من االستمرارية يف عملية التعليم.

 لربانمج تعليم اللغة العربية   يوبالعوامل الع -و
الثاين   النور  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  لربانمج  العائقة  العوامل  أما 

 بولوالونج فمن أمهها على النحو التايل:  
 
 قلة املعلمني   .أ

اللغة  دار  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  برانمج  يعوق  مما  كان 
مجع  لزوم  جيعل  فهذا  قليل  املعلمني  عدد  أن  اإلسالمية  والدراسات 
ألن  احلال  هذا  وحدث  مثال  فصلني  إىل  واحد  فصل  من  الفصول 
يتصادم جدول  الطلبة اجلامعية فعندما مثال  يتكون بعضه من  املعلم 

م يف اجلامعة فهذا جيعل عملية التعليم متعطلة  التعليم يف املعهد والتعل 
معوقة أو عندما يتعذر املعلم للحضور بعذر شرعي من حنو احلوائج  

 والشغول املاسة.  
وعند الباحثة يتطلب هذا احلال إىل زايدة طاقة أعضاء املعلمني .  
األعضاء  املوارد  أن  اتري   . ر  جيورج  قال  فقد  األمر  هذا  ومبناسبة 

اإلدارية    اإلدارة كثرية الوظائف  مأل  أي  الداخلي  بلرتويج  إما  وهي 
يلي   أن  الرتويج الزم  . وهذا  املنظمة  بلرتويج من األدىن إىل خالل 

 
، جمموعة حبوث الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة  استخدام الوسائط املتعددة يف تعليم اللغة العربيةحممد أحسن الدين،   104

يم اإلسالمية  ، ماالنج : مطبعة الربانمج اخلاص  لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراه-ما هلا وما عليها –العربية يف إندونسيا 
 . 318، ص : 2011احلكومية ماالنج إندونسيا بلتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آسيا، 
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هذا  ويف   . األخرى  الوظائف  يف  وأجنز  جنح  قد  أنه  على  بلبياانت 
يف  املتقدمني  الطلبة  ترويج  من  مأخوذة  املعلمني  طاقة  أن  السياق 

التعاو  الطلبة األخرى . وإما  الكفاءة والناشطني  تعليم  املعلمني يف  ن 
إليه األعلى من احلاجة ويف هذا   بختيار املدير من اخلارج أن دعی 
السياق اختيار املعلم من اخلارج إن كان هناك حاجة ماسة من حنو 
وإما   فيه  جديد  لعلم  املنظمة  داخل  التوجد  اليت  الكفاءة  احتياج 

أواملدا اجلامعة  من  اخلرجيني  واملعارف بتوظيف  بخلربات  اخلاصة  رس 
واإلخبارات  اإلعالانت  حنو  من  األخرى  بلطرق  وإما  اخلاصة 
املتسلسلة. وهذه األدوات هلا صفة خاصة لكنه ال يندر أن جيذب 

  105املوارد غري األكفاء.
 

 حتول مهة الطلبة وتقلبها يف تعلم اللغة العربية   .ب
بحمل واملدبرين  واملعلمني  املعهد  مدير  قام  هتدف لقد  اليت  اوالت 

اللغة  هذه  تعلم  يف  انشطني  متحمسني  يصبحوا  حىت  الطلبة  لتشجيع 
الشريفة لكننا نعرف معا أن الدافعة واحلماسة مبرور األزمان وتغري املواسم 
أصيبت بالحنطاط واالخنفاض وهذا مطرد يف كثري من املتعلمني يف أي  

للغة مصابون هذا  كان فكذلك ال يستثىن منه أن الطلبة يف معهد دار ا
 الشيء . فيتطلب احلال إىل تشجيعهم على طول الوقت.

اإلدراة.   يف  الضرورية  العنصر  ومن  البشر  بسلوكية  يتعلق  الدافع  إن 
والدافع أو التشجيع ميكن أن يرتجم إىل حماولة الفرد لكي يسعى أن يفرغ 
تنشأة   املدير  وظيفة  وإن  يعمله.  أن  أراد  ما  ألنه  احلماسة  مع  العمل 
فلذلك  العمل،  عند  للتحمس  الشهية  ويرغی  اليت حتفز  للعمل  األحوال 
يتعني للمدير أن يعرف شخصية األعضاء وميتلك الكفاءة واملهارة املعرفة  
من   العديدة  العوامل  حسب  خمتلفة  تشجيعات  للبشر  وكان  سلوكيتهم. 

 
105 George r. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen,…hlm. 118-120. 
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الشخصية واحلماسة والرتبية والسن. وإن املدير الذي ال يتشجع بلتقدم 
 نجاح سوف يواجه الصعوبة يف تشجيع اآلخر.   وال

 عدم الناطق األصلي   .ج
كان تعليم اللغة العربية على األخص هنا تعليم مهارة الكالم جيعله 
الناطق  فإن  األصلي  الناطق  وجود  فمنها  واألشياء  األمور  بعدة  انجحا 
  األصلي بلفعل يدعم إىل عملية تعليم اللغة العربية يف املعهد ألن اللغة يف 
أصله تكتسب من طريق احملاكاة لناطقها األصلي ومن طريق ممارسته يف  
األصلي.   انطقه  وجود  عند  تتكمن  إحداها  من  اليت  اليومية  احلياة 
ولألسف هذا احلال اليوجد يف املعهد كما كان مما حصله الباحث من  

 نشاط املالحظة يف امليدان. 

وسكري ألواردثورانيك  السلوكية  النظرية  على  البيئة  بناء  تكمل   ،
غرس  (    ۱التعليمية اللغوية االصطناعية بلقيام على اخلطوات التالية : )  

املشجع والدافع يف نفوس الدارسني إن وجود املشجع حيث الفرد أن يقوم 
أبي  الفرد  اليقوم  اثنواي  أم  أوليا  أكان  سواء  ويدونه  معينة  بستجابت 

  ( نشاط.  أبي  يباشر  وال  الناط(    ۲سلوك  للغة وجود  األصلي  ق 
  ( لغته،  الدارس من  يقلد  التعزيز (    ۳واألصدقاء حىت  أو  الثواب  إقامة 

( هتيئة اجملال للتكرار   4والعقاب ملا أهنا تؤدي إىل وجود االستجابت. )  
األنشطة  من  واسعا  جماال  الدارس  يتهيأ  أن  البد  أنه  أي  املمارسة  أو 
هبا   التكلم  على  ميارس كل  العربية حىت  اللغة  فيها  تستخدم  اليت  اليومية 

 ويقوم بحملاكاة لغة املدرس. 

أن من عدمه إن مل يتمكن إحضاره فيه فمازال هناك    ة ى الباحثوير 
آخر وذلك بتكثري املعلمني الذين خترجوا من الشرق األوسط من حيث  
منفذ التعليم مث من حيث عملية التعليم فبتكثري مشاهدة األفالم والفيديو 

 . العريب من احملاضرة أو املسرحية أو مقدم األخبار
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 السادس الفصل 

 اخلامتة

اليت قد مت عرضها وحتليلها ومناقشتها   البحث  نتائج  تلخيصا من كل  الفصل  كان هذا 
فيما سبق. وإجابة ماخصة من أسئلة البحث املتقدمة حنو كيف إدارة برانمج تعليم اللغة 
الداعمة  العوامل  وما  ماالنج   بولوالونج  الثاين  النور  مبعهد  العربية  اللغة  مركز  يف    العربية 

والعوامل العائقة لربانمج تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية جيورج ر. اتري يف مركز اللغة 
 العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج. 

 اخلالصة  .1
بعد ما قامت الباحثة من عملية البحث من املقابلة واملالحظة والتوثيق وحتليلها 

اخلطوة   إىل  الباحثة  فتوصل  أن ومناقشتها  الباحثة  فأمكن  التلخيص  وهي  األخرية 
 تلخص نتائج البحث على النحو التايل : 

بولوالونج   .1 الثاين  النور  مبعهد  العربية  اللغة  مركز  يف  العربية  اللغة  تعليم  برانمج  إدارة 
 ماالنج تتكون من التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقومي.

 ل مايلي :أن ختطيط الربانمج تعليم اللغة العربية يتم من خال -أ
 تعيني األهداف ( 1)
 تعيني أنشطة التعليم  ( 2)
 تعيني املواد التعليمية  ( 3)
 تعيني املدخل والطرق التعليمية  ( 4)
تعيني الوسائل التعليمية وأن هذا التخطيط كله يناسب مببدأ  ( 5)

التخطيط من منظور جيورج ر. اتري كما قد متت مناقشتها  
 يف الفصل السابق.

 أن تنظيم الربانمج تعليم اللغة العربية تتكون مما يلي :   -ب 
 وضع اهليكال اإلداري  ( 1)
 تنصيب املدبرين واملعلمني ( 2)
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 تعيني جداول التعليم للمعلمون  ( 3)
توظيف املعلمني وإن التنظيم يناسب بعنصر التنظيم وحمادثة   ( 4)

 كما يوضح يف الفصل اخلامس.
لغة العربية مبعهد النور  أن تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز ال -ج

 الثاين حيتوي ما يلي : 
 إدارة الصف ( 1)
 تنفيذ عملية التعليم ( 2)
منظور   ( 3) عند  الربانمج  بتنفيذ  يطابق  هذا كله  املعلمني  توجيه 

جمال  من  التعليمية  بلنظرية  مناسب  وكذا  اتري  ر.  جيورج 
 تنفيذها.

النور    أن تقومي برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد -د
املستوى  نصف  وتقومي  شهراي  تقومي  يعين  أنواع  ثالثة  على  الثاين 

 وتقومي آخر املستوى. 
 

النور   .2 العربية مبعهد  اللغة  العربية يف مركز  اللغة  العوامل املزااي والعيوب لربانمح تعليم 
 الثاين بولوالونج ماالنج 

تعليم  .أ برانمج  وتنفيذ  اإلندونية  اللغة  إستخدام  عدم  أمهها  من  املزااي  العوامل  أن 
اللغة العربية إبجراء احملادثة على التوايل وتطبيق الكالم يف كل التعليمات بلعربية  
واملعلمني يف كل وقت وحني  واملدبرين  املدير  قبل  املتوالية من  املراقبة  أو  واملراقبة 

ليمية املعاصرة. وكان بعض هذه العوامل موجودا ومناسبا فب وتوفر الوسائل التع
سبيل  على  اتري  ر.  على ضوء جيورج  فيه ألن  وبعضه اليوجد  الربانمج  تنفيذ 
التقين ختص يف اإلدارة وليست يف التعليم لكن الباحثة هنا أتت بنظرايت التعليم 

 األخرى فوجد التناسب بينه وبني هذه النظرية. 
العيو  .ب  العوامل  وتقلبها يف أن  الطلبة  املعلمني وحتول مهة  قلة  وأمهها  أبرزها  ب من 

تعليم اللغة العربية وعدم اقتناء تطبيق البيئة اللغوية العربية وعدم الناطق األصلي. 
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اتري  ر.  واحللول إلهنائها من ضوء جيورج  املقرتح  فيه  العوامل  هذه  بعض  وإن 
نظرية اإلدارة العامة وال يف إدارة   وبعضه اليوجد فيه ألنه كما قد تقدم أنه يركز يف

مت  قد  اليت  العوائق  هذه  حلول  حول  ونظرية  اخلرب  آبرا  الباحثة  وأيت  الرتبية 
 توضيحها يف الفصل اخلامس.

 التوصيات واالفرتاحات .2
التوصيات   يقدم  أن  الباحثة  فأمكن  تتقدمت  اليت  البحث  نتائج  إىل  نظرا 
واإلفرتاحات حول إدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد  

 النور الثاين بولوالونج ماالنج تبعا ملا يلي :  
اليومية بل كذلك  .1 التعليم  بتقومي  للمعلمني واملدبنون أن ال يكتفي  ميكن 

جناح يق ملقياس  اإلدارة  ألنه  النهائي  والتقومي  النصفي  التعليم  بتقومي  وم 
 الطلبة يف تعليم ولتحميس تعلمم أبكثر عند إعقاد التقوميات.

ميكن للمعلمني واملدبرين أن تقوم برتشيح  الطلبة املتفوقني لتعاون عملية   .2
اللغة كا للمركز  اإلداري  اهليكال  يف  األقسام  وظائف  وتنفيذ  حلل العليم 

 واملقرتح من حالة قلة املعلمني.
ميكن للمعلمني واملدبرين غجراء البئية اللغوية وتطبيقها بلصرامة والفعالة   .3

 ألنه يؤثر ويساعد بكثري إىل ترقية كفاءة تكلم الطلبة بلعربية 
املستمرة   .4 واإلرشادات  التشجيعات  يعطي  أن  واملدبرين  للمعلمني  ميكن 

 عملية التعليم للطلبة كي يتحمسوا يف اشرتاك
مهارة   .5 لرتقية  تركز  اليت  التعليم  أنشطة  زايدة  واملدبرين  للمعلمني  ميكن 

 االستماع والكتابة 
ميكن للمعلمني واملدبرين إشراف الطلبة اجلدد ومراقبتها بكثر على سبيل   .6

 توظيف املشرفني من الطلبة املتقدمني
ال .7 العلمي عن تعليم  التايل أن تقوم بلبحث  للباحثة  العربية يف  ميكن  لغة 

 مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين يف انحية أخرى
 ميكن للباحثة التايل أن تقوم بلبحث حول اإلدارة من جمال آخرى.  .8
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 حملة عن مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج

 اتريخ مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج -أ
الواحد   رقم  جااي  دميانج  شارع  يف  املرتضى  الثاين  النور  معهد  تقع 

أحد   هي  الثاين  النور  معهد  مباالنج.  املنطقة  منطقة  بولوالونج  يف  املعاهد 
رؤية   لديه  والعصري.  السلفي  هي  الثاين  النور  معهد  نظام  ماالنج. كانت 
واسعة   دارية  على  واجلماعة  السنة  أهل  وفهم  الدين  يف  تفقه  جمتمع  حتقيق 
الثاين كأساس   النور  رؤية مبعهد  لتحقيق  الكرمية.  أساس أخالق  على  األفق 

خالل   من  إبحداها  الثاين  النور  معهد  وفهم مثايل،  والتدريس  التعليم  توفري 
الدين   وتوجيهات  مفاهيم  فهم  اإلسالمي. إلدراك  الدين  وتوجيهات  مفاهيم 
نشاطًا   الكالسيكية  الكتب  ودراسة  التدريس  ثقافة  تظل  جيًدا،  اإلسالمي 
لفهم  الرتاث  وتعليم كتاب  لدراسة  الروتينية  األنشطة  إىل  بإلضافة  أساسيا. 

تعل  مع  أيًضا  جيًدا  الدين  درس  علم  هو  العربية  اللغة  تعلم  العربية.  اللغة  يم 
 إلزامي يف املدارس الرمسية يف معهد النور الثاين.

اللغة   نشأة  من  بدأ  الثاين  النور  ملعهد  العربية  اللغة  مركز  حركة  أتسيس 
مدرسة   األول  الصف  من  الطلبة  عشر  إاثن  بختيار  متيزت  واليت  العربية  

مث  األوىل،   حجرة  ليعيش  األجنبية".     أاثر   املتوسطة   اللغة  "حركة  الربانمج 
تزويد   من  بدأ  العربية  اللغة  لتعلم  الصباري  إمام  األستاذ  من  التوجيه  إعطاء 
املفرادت ، واحملادثة وما إىل ذلك. جيب عليهم أن ميارسوا مباشرة ما تعلموه  

 .يف اليوم
ميالد.   2016أغوستس    12ويف أول أتسيس هذا املركز اللغة يعين يف  

خصص هذا املركز اللغة لتعليم اللغة العربية ألن املدير املعهد يرى أن أنه    وقد
 .أمر مهم جدا فلذلك عليه من مركز اللغة متخصص بللغة العربية
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جبانب بذلك أن عدد الطلبة تزداد من عام على عام وهذا احلال يكلف 
حسب كفائتهم   على  الطلبة  يفرقا  أن  يتقون  يف  من  املسؤولني  أمرا  اللغوية 

مدير املعهد وجتري عملية التدري على ثالث مستوايت خمتلفة وهي املستوى  
 .اإلبدائي واملستوى املتوسط واملستوى املتقدم

 اجلدول 
 البياانت العامة للمركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج

 التقرير البياانت العامة  الرقم 
 اللغة العربية "حركة اللغة األجنبية" مركز  إسم  -1

 عنوان  -2
 قرية : كريبت 

 انحية : بولوالونج
 حمافظة : ماالنج 

 األستاذ أفيًفا رئيس الربانمج   -3
 2015 عام التأسيس  -4
 0341-833235 رقم اهلاتف   -5
 65171 رمز يريدي  -6
 Multimediaannur2@gmail.com الربيد اإللكرتوين   -7

 النور الثاين املرتضى معهد  اسم املنظم  -8
 أهداف برانمج  -ب

 حتقيق املعهد السلفي القائمة على اللغة  .1
 حتقيق اخلرجيني التنافسسيني بقيم اخالقية وتوقعات عاملية. .2
 حتسني كفاءة املعلمني واملدبرين التعليم وفق املعايري الوطنية والدولية  .3
 حتقيق موارد مدرسية متفوقة وتنافسية  .4
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 املالحظةدليل 

 مؤسسة مركز اللغة العربية مبعهد النور الثاين بولوالونج ماالنج .1
مبعهد   .2 العربية  اللغة  مركز  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  الطلبة  الثاين حالة  النور 

 نجبولوالونج ماال
مبعهد   .3 العربية  اللغة  مركز  العربية يف يف  اللغة  تعليم  بولوالونج عملية  الثاين  النور 

 نجماال
مبعهد   .4 العربية  اللغة  تعليم  يف  والشبطة  املشجعة  بولوالونج  العوامل  الثاين  النور 

 نجماال
 

 دليل الواثئق 
 نبذة اترخية عن نشأة مركز اللغة العربية .1
 العربية اهليكال التنظيمي ملركز اللغة  .2
 البياانت عن املعلمني .3
 جدول أنشطة برامج تعليم اللغة العربية .4
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 دليل املقابلة
كيف ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد   -أ

 النور الثاين بولوالونج ماالنج 
 ما األهداف من إعقاد برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة ؟ .1
الربامج احملتاجة للوصول واحلصول إىل األهداف املنشودة من قبل ما   .2

 ؟
ما الربامج احملتاجة للوصول واحلصول إىل األهداف املنشودة من قبل  .3

 ؟
 كيف تعيني الربامج التعليمية اللغوية العربية يف مركز اللغة ؟ .4
 كيف تعيني املادة التعليمية املستخدمة يف املركز اللغة العربية .5
 برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغةما  .6
 كيف بدأت الربامج التعليمية يف املركز اللغة .7

العربية مبعهد   -ب اللغة  العربية يف مركز  اللغة  تعليم  برانمج  تنظيم  كيف 
 النور الثاين بولوالونج ماالنج 

 كيف نظام جتنيد املعلمني يف املركز اللغة .1
 ن يف املركز اللغةما املعيار يف جتنيد املعلمني املستجدي .2
 كيف توزيع الوظائف لكل املدبرين يف املركز اللغة .3
 ما الوظائف من كل املدبرين يف مركز اللغة .4

العربية مبعهد   -ج اللغة  العربية يف مركز  اللغة  تعليم  برانمج  تنفيذ  كيف 
 النور الثاين بولوالونج ماالنج 

 ةما املدخل والطريقة التعليمية املطبقة يف الربامج التعليمي  .1
 ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية .2
 كيف تنظيم أحوال الفصل يف مركز اللغة .3
 كيف تعيني جدول برامج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة  .4
 هل فيه الربامج تدريب للمعلمني وكيف شكله  .5



 

107 
 

كيف تقومي برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد   -د
 النور الثاين بولوالونج ماالنج 

مركز  .1 العربية يف  اللغة  تعليم  برامج  لتخطيط  الداعمة  العوامل  ما 
 اللغة مبعهد النور الثاين 

ما العوامل العائقة إلدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة  .2
 مبعهد النور الثاين 

 كيف طريقة التقومي جلميع املعلمني واملدبرين .3
 طريقة حتليل العمليانت و ماذا أهدفهكيف  .4
اللغة  .5 تعليم  برانمج  العائقة إلدارة  العوامل  املعهد إلهنا  ما حماولة 

 العربية يف مركز اللغة
 كيف اختتمت الربامج التعليمية اللغوي يف املركز اللغة .6
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 املعلومات الشخصية  . أ

 محمي محرياء :  االسم
 1998أبريل  13بيما، :  املكان/اترخ املولود

 : اإلندونيسية  اجلنسية
 نوسا تنغار غربية  –بيما :  العنوان

 082340145077:  رقم اجلوال 
 gmail.com98hamamihumairah@ :  الربيد اإليليكرتوين 

 
 املستوى الدراسي:  .ب

 السنة الدراسي املستوى 
 م  2010-2006  تنيت 4 احلكوميةالعامية املدرسة اإلبتدائية 

  2012  -2010 بيما  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 م

 م  2015-2012 املدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية املعارف سينجوساري  
)سرجاان( يف الرتبية    بكلوريوس  علوم  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم 

 م  2019-2015 والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

جبامعة   العليا  الدراسات  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  املاجستري 
 م 2021-2019 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 
 

 الصرية الذاتية 

mailto:hamamihumairah98@gmail.com

