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ABSTRACT 
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Key Word: The Management strategy of learning arabic 

 

The management is science skill in managing an objective to be achieved 

to produce a good result. The condition management education thoroughly will 

affect to the improving quality school, so as to forced should be introduced 

management strategy is model management strategic by giving greater autonomy 

to madrasah to empower himself in an effort to improve the quality of education. 

 

The focus of this is study the management strategy of learning arabic 

languages in Madrasah Aliyah Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Pancor. There are 

three formulation problems that the student got in this research is: (1) how the 

strategy planning of learning arabic languages in Madrasah Aliyah Hamzanwadi 

Nahdlatul Wathan Pancor East Lombok? (2) how the implementation of the 

strategy of learning arabic languages in Madrasah Aliyah Hamzanwadi Nahdlatul 

Wathan Pancor East Lombok? (3) where do the evaluate strategy of learning 

arabic languages in Madrasah Aliyah Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Pancor East 

Lombok? 

 

The study is done in Madrasah Aliyah Hamzanwadi Nahdlatul Wathan 

Pancor East Lombok used a qualitative approach descriptive. Procedure data 

collection as follows: (1) observation (2) indepth interviews  (3) documentation. 

The data collected checked validity, and analyzed by: (a) reduction the (b) the 

presentation of data, and (c) withdrawal of conclusion. 

 

The result of this research is as follows: management strategy learning 

arabic in MA. Hamzanwadi pretty good at that can be seen from planning, the 

implementation and evaluasinya applied. First, by planning did as teachers 

namely prepare and all something needed in the class in accordance the theme 

taught, prepare the annual program , program the first half, a syllabus, and lesson 

plans. Second, the implementation of the did as teachers with compiled a book of 

device learning arabic in which includes the title, education calendar, timetables. 

List handbook, the annual program, program the first half, a syllabus, lesson 

plans, and criteria ketuntasan a minimum ( KKM ). Third, the evaluation is done 

head MA. Hamzanwadi with conducted monev every three months with to 

coordinate activities to teachers and employees in the form of development, 

assistance, and training, and repair with study tours to an institution or school 

more advanced to the concept of ATM ( adoption, copy, and modification). 
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Kata Kunci: Manajemen Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. 

 Manajemen adalah suatu ilmu keterampilan dalam mengelola sebuah 

tujuan yang ingin dicapai guna menghasilkan hasil yang baik. Kondisi manajemen 

pendidikan secara menyeluruh akan mempengaruhi upaya peningkatan mutu 

sekolah, sehingga untuk menyiasatinya perlu diterapkan Manajemen Strategi yang 

merupakan model manajemen strategis dengan memberikan otonomi yang lebih 

besar kepada Madrasah untuk memberdayakan dirinya dalam upaya peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Fokus penelitian ini adalah Manajemen Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab di Madrasah Aliyah Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Pancor. Ada tiga 

rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana 

perencanaan strategi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Hamzanwadi 

Nahdlatul Wathan Pancor Lombok Timur? (2) Bagaimana Pelaksanaan strategi 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Hamzanwadi Nahdlatul Wathan 

Pancor Lombok Timur? (3) Bagimana  mengevaluasi strategi pembelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Aliyah Hamzanwadi Nahdlatul Wathan Pancor Lombok 

Timur?  

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Hamzanwadi Nahdlatul 

Wathan Pancor Lombok Timur menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Prosedur pengumpulan data sebagai berikut: (1) observasi (2) wawancara 

mendalam (indepth interview) (3) dokumentasi. Data yang terkumpul diperiksa 

keabsahannya, dan dianalisis dengan cara: (1) reduksi data (2) penyajian data, dan 

(3) penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: manajemen strategi 

pembelajaran bahasa Arab di MA. Hamzanwadi cukup bagus itu terlihat  dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya yang diterapkan. pertama, dari 

perencanaan yang dilakukan guru yaitu menyiapkan diri dan segala sesuatu yang 

dibutuhkan di kelas sesuai tema yang diajarkan, meyiaapkan program tahunan, 

program semester, silabus, dan RPP. Kedua, dalam pelaksanaan yang dilakukan 

guru adalah dengan menyusun buku perangkat pembelajaran bahasa Arab yang di 

dalamnya mencakup judul, kalender pendidikan, jadwal pelajaran,  daftar buku 

pegangan, program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM). Dan ketiga, dalam mengevaluasinya kepala MA. 

Hamzanwadi melakukan monev setiap tiga bulan dengan jalan koordinasi dengan 

guru dan karyawan dengan tindakan pembinaan, pendampingan, serta pelatihan, 

dan melakukan perbaikan dengan studi banding ke lembaga dan sekolah yang 

lebih maju dengan konsep ATM (Adopsi, Tiru, dan Modifikasi). 
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أشػػػرؼعلػػػىكالسػػػبلـكالصػػػبلةالعػػػادلُتربهللاحلمػػػدالػػػرحيم،الػػػرزتنهللابسػػػم
 .كبعدأرتعُت،كأصحابوآلوكعلىكادلرسلُتاألنبياء

أفالباحثيريدكىناللماجستَت،العلميةالرسالةىذهكتابةانتهاءالباحثيسر
علػػىكسػػاعدهسػػاىمقػػددلػػنالتقػػديرأذتػػنكالشػػكرأجػػزؿالعميػػققلبػػوصػػميممػػنيقػػدـ
 :كىمالرسالة،ىذهكتابة

إبػراىيممالػكمػوالانجامعػةمػديرادلاجسػتَتراىرجػو،موجيػااحلػاجالدكتورالربفيسور .ٔ
 .مباالنجاحلوميةاإلسبلمية

احلػػاجكالػػدكتورالعليػػاالدراسػػةمػػديرادلاجسػػتَترالػػدين،بػػاحلػػاجالػػدكتورالربفيسػػور .ٕ
إبػراىيممالكموالانجامعةالعربيةاللغةتعليمقسمرئيسادلاجستَتكرغاديناات،كلداان

 .مباالنجاحلوميةاإلسبلمية
كالػػػػدكتور.األكؿادلشػػػػرؼبصػػػػفتوادلاجسػػػػتَت،نػػػػورادلرتضػػػػىاحلػػػػاجالػػػػدكتوراالسػػػػتاذ .ٖ

كأرشػػػداهالباحػػػثكجهػػػااللػػػذافالثػػػاين،ادلشػػػرؼبصػػػفتوادلاجسػػػتَت،سػػػلماتداريػػػن
 .الرسالةىذهكتابةُبكحكمةكصرباىتماـبكلعليوكأشرفا

أفالباحػثيسػتطيعالكمػنكاألصػدقاءاحملًتمػُت،العلياالدراساتُباألساتذةرتيع .ٗ
 .ىنارتيعايذكرىم

انفعػةىػذهادلاجسػتَترسػالةكتكوفكمثابة،مقبولةأعماذلمتكوفأفهللاكأسأؿىذا،
 .آمُتكالببلد،للعبادكمفيدة
 

 .ـٕٙٔٓمايوٛماالنج،
 الباحث،

 
 مغٍت
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 حمتوايت البحث
صفحة

أ............................................................صفحةالغبلؼ
ب...........................................................صفحةادلوضوع
ج............................................................موافقةادلشرؼ

د..............................................................إقرارالطالب
ق...........................................ادلناقشةجلنةمنكاالعتمادادلوافقة
ك....................................................................شعار
ز....................................................................إىداء

ح...................................................العريبمستخلصالبحث
ط................................................مستخلصالبحثاإلصلليزم

م..............................................اإلندكنيسيمستخلصالبحث
ؾ..............................................................شكركتقدير

ـ...........................................................زلتوايتالبحث
ؼ.............................................................قائمةاجلدكؿ
ص..............................................................قائمةالصورة
ؽ..............................................................قائمةادللحق

 العام اإلطار: األول الفصل
 ٔ.........................................................البحثخلفية-أ

 ٖ........................................................البحثأسئلة-ب
 ٗ.......................................................البحثأىداؼ-ج
 ٗ..........................................................البحثفوائد-د
 ٘........................................................البحثحدكد-ق



 ـ
 

 ٚ.....................................................السابقةالدراسات-ك
ٜ....................................................ادلصطلحاتحتديد-ز



 النظري اإلطار: الثاين الفصل
دارةإلا:األكؿادلبحث

 ٘ٔ.......................................................دارةاإلمفهـو-أ
 ٚٔ.......................................................اإلدارةأمهية-ب
 ٛٔ..........................................اإلدارةُباألساسيةالقواعد-ج
 ٜٔ.....................................................اإلداريةادلهارات-د
 ٜٔ..................................................اإلداريةادلستوايت-ق
ٕٓ......................................................اإلدارةكظائف-ك

اإلسًتاتيجيةدارةإ:الثاينادلبحث
ٖٕ.....................................................ةاإلسًتاتيجيمفهـو-أ

 ٕ٘...........................................اإلسًتاتيجيةدارةإمفهـو-ب
 ٕٚ.............................................اإلسًتاتيجيةإدارةمنافع-ج
ٕٚ................................................اإلسًتاتيجيةدارةإابعاد-د
:الثالثادلبحث

تعليماللغةالعربية
ٕٛ............................................تعليماللغةالعربيةمفهـو-أ

ٜٕ..................................................ستماعاالتعليم-ب
ٖ٘.....................................................الكبلـتعليم-ج
ٖٛ.....................................................القراءةتعليم-د
ٕٗ....................................................الكتابةتعليم-ق
٘ٗ..........................................تعليمقواعداللغةالعربية-ك



 ف
 

مدرسةزتزنوادلُبتعليماللغةالعربية
ٗٗ.........................زتزنوادلأىداؼمادةاللغةالعربيةابدلدرسة-أ

ٙٗ ....................... زتزنوادلزلتوايتمادةاللغةالعربيةابدلدرسة-ب
ٙٗ.............زتزنوادلطرائقككسائلالتعليميةاللغةالعربيةابدلدرسة-ج
ٚٗ....................زتزنوادلتقوًنادلنهجتعليماللغةالعربيةابدلدرسة-د
ٛٗ.............................مدرسةزتزنوادمُبتعليماللغةالعربية-ق

ٛٗ...............أىداؼمادةاللغةالعربيةابدلدرسةزتزنوادم-أ
ٜٗ............اللغةالعربيةابدلدرسةزتزنوادمزلتوايتمادة-ب
ٓ٘....طرائقككسائلالتعليميةاللغةالعربيةابدلدرسةزتزنوادم-ج
ٓ٘..........تقوًنادلنهجتعليماللغةالعربيةابدلدرسةزتزنوادم-د

 

 البحث منهجية: الثالث الفصل
ٖ٘...............................................كمنهجوالبحثمدخل-أ

 ٗ٘.....................................................البحثحضور-ب
 ٗ٘....................................................البياانتمصادر-ج
 ٙ٘................................................البياانترتعأسلوب-د
 ٕٙ..............................................البياانتحتليلأسلوب-ق

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها : الفصل الرابع
ٚٙ........مدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقيةنبذةعن:كؿاألادلبحث

ٚٙ...............الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية نبذةاترخييةادلدرسةزتزنوادل-أ
 ٛٙ.................................عمليةتطورادلدرسةزتزنوادمالثانوية-ب
ٛٙ.....................................زتزنوادمالثانويةأىداؼادلدرسة-ج
ٜٙ...................................زتزنوادمالثانويةشركطفتحادلدرسة-د
ٜٙ.................................................النشاطاتالتعليمية-ق



 س
 

ٓٚ..................................................قراءةالكتبالعربية-ك
ٔٚ..............................................السكنالداخليكإدارتو-ز
ٔٚ......................................................خرجيوادلدرسة-ح
ٕٚ.........الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية مواقعاجلغرافيةللمدرسةزتزنوادل-ط
ٕٚ...............................الوسائلكاآلالتالتعليميةذلذهادلدرسة -م
ٖٚ...............................عدداألستاذةكاألستاذاتهبذهادلدرسة-ؾ
٘ٚ.........الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية أحواؿالطبلبللمدرسةزتزنوادل-ؿ

: عرض االبياانت عن إدارة إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف مدرسة   يناادلبحث الث
 76 ........................ محزنوادى الثانوية هنضة الوطن فنشور لومبوك الشرقية

-أ ختطيط مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية هنضةلثانويةازتزنوادلإدارة
ٙٚ ........................................... الوطنفنشورلومبوؾالشرقية

-ب زتزنوادلتنفيذ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية هنضةلثانويةاإدارة
ٛٚ...........................................الوطنفنشورلومبوؾالشرقية

زتزنوادلتقوًن-ج مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية هنضةلثانويةاإدارة
ٜٚ...........................................ؾالشرقيةالوطنفنشورلومبو

بياانت عن إدارة إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف نتائج ال مناقسةلث  : اادلبحث الث
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 الفصل األول

اإلطار العام

 خلفية البحث -أ

على الًتبوية كالثانومُبإتوجو أفضلمنيندكنادلستولاإلبتدائي سيا
الًتبية فهيجودة تقدـ.يوجدعنادلشكبلتاألساسية منالكفائة ككثَتما

لًتقيةجودةالًتبويةالوطانيةأالكىي:التحسُت،كالتدبَتكتكميلالوسائلكترقية
لًتبويةفهيمعياركفائةادلدرسكماإذلذلك.كتقدًنأساسيةادلعايَتالوطانيةل

.بسبقانوفرقميسيةندكنإلاألقلعنتنظيمالًتبويةُبرتيعجزيرةاحلكومة
ٜٔ كالوسائلٕ٘ٓٓسنة كالعملية، ادلتخرج، ككفائة احملتول، ادلعايَت يعٌت:

ٔ.كالتقوًنكمصركؼادلعيارم
الًتب ُب الواقعة اجلديدةالتطوير كالتحدايت ادلشكبلت على اجتهت ية

ذلكتؤثرعلىختلفةادل اآلفتطبيقإدارةتوسيع. الًتبوية. ُبإدارة الوظائف
الًتبويةاليناسبدلعاجلةتطويرمافيها،السيماليدرؾماُبادلقدمةبناءعلى

احلقيقي. الًتبوم دكر ٕدستور تطبيق إذل اإلسًتاتيجيةفيحتاج إدارة الفكرة
اإلسًتاتيجي تطبيقةكختطيط يرجى . شديدا احتياجا الًتبية العملية إدارة ُب

 تلكالفكرةينّقصكجودالتدرجعلىاسراعبناءالًتبية.
كحالةادارةالًتبيةالسابقة،ستؤثرسعيترقيةجودةادلدرسةمليًّا،حللوذلا
مثااللتقدًنادلستقلةاالكربعلىادلدرسة اإلستَتاتيجية حتتاجعلىتطبيقإدارة

ُبدتكينهاعلىترقيةجودةالًتبية.
                                                           

1
 Gunawan, Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Kemandirian Pondok Pesantren, (Malang: 

Disertasi, 2014), hlm. 1 

2
 Aime Heene dkk, Manajemen Strategik Keorganisasian Publik, (Bandung: Refika Aditama, 

2010), hlm. 76 
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مهمػػةغػػةالعربيػػةأصػػبحتل ل التػػدريسةاسػػًتاتيجيإثػػراءعلػػى للقيػػاـفكػػرةال
مثػػػػػلاللغػػػػػةاألخػػػػػرلماللغػػػػػاتاألجنبيػػػػػةيتعلػػػػػاسػػػػػًتاتيجياتمػػػػػع.إْفيقػػػػػارفطػػػػػرحلل

كالطػرؽباألسػلوسػواءمػنحيػثتعليماللغةالعربيةمازالتفاشلةمنهػا،اإلصلليزية
.ٖكجزابةادلوادالسيمامنحيثالعمليةكغَتذلك

كالنجاحةُب النعومة أالأف مهمة دكرة كانتادلدرسة الًتبوية، كل مؤسسة
ادلسؤكلية ىي ُبذلا التعليم كالزمة مطلوبة كاالسًتاتيجية اإلدارة كانت ىذا، ُب .

 اللغة تعليم ُب ادلشكبلت من كثَت توجد التعليم. كُبعملية ادلدارس، ُب العربية
األحيافكافأىداؼتعليماللغةالعربيةالحتققمتطرفةحىتأفالتعليمالتناسب
أبىداؼتعليماللغةخاصةللغةالعربية.ىذهكلهابسببضعيفادارةاسًتاتيجية

تعليماللغةالعربية.
ادلؤسسةادلدرسية،فيح العربيةخططها تاجاذللتحقيقأىداؼتعليماللغة
 التخطيط على: كحيتوم معناه حسب ادلمتازة العربية اللغة تعليم كالنظاـادارة

كالقيادةكالتنفيذكالتقوًنحىتتبلغأىداؼالتعلمية.
إستَتاتيجية، الرموز عن تبدأ الىت ادلدرسة، ُب اإلسًتاتيجية إدارة كحالة

بليغأىداؼادلدرسةفهيتعليمكتنفيذاإلستَتاتيجيةكتقوًناإلستَتاتيجيةكتطبيقهالت
ادلؤثركيثبتُبكلالزماف.كاذاكافتعليماللغةالعربيةديشىبغَتعلىسبيلادلثاؿ
عنالربامجالًتكيبُبادلدرسةكالربانمجاليوميةكبرانمجأسبوعيةكبرانمجالشهرية،

فآثرهشلتازُبادلدرسة.
رفيها.كإذاتعاملاإلدارةابدلتحرؼدتكنمستقبليةادلدرسةابإلدارةاليتتدي

إففعل فتطورتادلدرسةحسبمتطلباتالزماف.ككذلكابدلعاىدسيكوفكبَتا

                                                           
3
Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005),  hlm. 4 
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ذلك.كعكسهاستكوفادلدرسةالتنجحإفدلتتعاملابلصحيحةمعأفادلدرسة
حتتاجإذلمدةطويلةلتطويرىاحىتسنواتاستمرارامعمدارسأخرل.

 اليت ادلدارس ىيكمن رائدة لتكوف كأتملت كتتطور تستمر أف تستطيع
العاليةزتزافكادمفنشور ادلدرسةديلك(MA Hamzanwadi)ادلدرسة ىذه .ألهنا

الىت كادلنهجكأدكاتُبتؤدلإذلحتسُتختطيطاإلسًتاتيجية منحيثاإلدارة،
حتشَت ُب الكفائة دتلك فنشور كادم زتزاف العالية كادلدرسة كحتريكادلدرسة.

 الربانمجالواقعيةُبحالةالعلمكالتعليمية.
 الوطنفنشور مدرسةزتزنوادمهنضة عينتٜٜٛٔمنذإنشائهاُبعاـ

تغَتامسهاإذلمدرسةٕٚٓٓ،كُبعاـ(MAK)اإلسبلميةالدينيةالعاليةمدرسة
 YPH PPD)زتزنوادمدارالنهضتُتهنضةالوطنفنشورحتتادلؤسسات زتزنوادم

NW Pancor) .كدتشيامعأىداؼادلؤسسةاليتسجلكادرمنالعلماءمركنةلديها
 .النزاىةكالذكاءادلرتفعكالقدرةُبرلاؿالدين

ابستخداـ الوحيدة ادلدرسة أف عقد ُب اخلاصة الًتبية نفذت ادلؤسسات
سالدينيةبُتادلدار.مدرسةداخليةالذمحيتومعلىادلرافقكالبنيةالتحتيةالكافية

 YPH)زتزنوادمدارالنهضتُتهنضةالوطنفنشورادلؤسساتاليتىيحتترعاية

PPD NW Pancor) فنشور، الوطن هنضة زتزنوادم الوحيدة مدرسة ادلدرسة ىي
لديهاإداراتللرعايتهاالدينيةكتعليممنقبلادلعلمُتالذينادلهنيةكالتفاينكالوالء

كجودكشلاالشكفيوأفالنضا مدرسةزتزنوادمهنضةالوطنؿمنأجلىذااليـو
.كادلضيقدماُبتطويرأنفسهم فنشور
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دارة إ" ابدلوضوع:وعلىخلفيةالبحث،فأرادالباحثأفيبحثبثائبنا
فنشور  هنضة الوطن الثانوية دىاو تيجية تعليم اللغة العربية يف مدرسة محزنسرتاا

 ".لومبوك الشرقية

 البحثأسئلة  -ب

 

البحثكىواسئلةكانطبلقامنخلفيةالبحثالىتعرضهاالباحث،أيٌب
 كمايلى:

زتزنوادلختطيطكيف .ٔ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة
 ؟هنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقيةلثانويةا

تنفيذ .ٕ زتزنوادلكيف مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة
 ؟مبعهدهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقيةلثانويةا

ٖ.  زتزنوادلتقوًنكيف مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة
 مبعهدهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية؟لثانويةا


 أهداف البحث   -ج

لثانويةاإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةإدارةعرفةختطيطدل .ٔ
 .زتزنوادلهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية

لثانويةاإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةدلعرفةتنفيذ .ٕ
 كحلوذلا.زتزنوادلهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية

لثانويةاإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةتقوًنعرفةدل .ٖ
.زتزنوادلهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية
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 فوائد البحث -د

البحث فوائد كأما كالتطبيقية. النظرية الفوائد إذل فَتجع البحث فوائد كأما
ادلقصودةفهي:

 الفائدةالنظرية .ٔ
الًتبوية الىتترتبطابلعلـو كأماالفائدةالنظريةفهيلتنميةحزائنالعلـو

َباللغةالعربيةعلىاألخص.التعليميةاالسًتاتيجيةك
 الفائدةالتطبيقية .ٕ

ىذهادلدرسةكمنادلتوقعأفيكوفىذاالبحثانفعادلدرساللغةالعربيةَب (أ
 اللغةالعربيةعليمبًتقيةجودةالت

 إدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةلتعميقادلفاىمعن (ب


 حدود البحث -ه

ح تتكوفكأما البحث ىذا َب البحث كاحلدكددكد ادلوضوعية، احلدكد
ادلكانية،كاحلدكدالزمانية.كيشرحالباحثعلىىؤالءاحلدكدكمايلى:

 احلدكدادلوضوعية .ٔ
البحث َبىذا ادلوضوعية احلدكد تعليمفهيكأما إسًتاتيجية إدارة

العربية .اللغة لينظر البحث ىذا على الباحث العربيةكاختار اللغة .تعليم
 الواقعيةَبادلدرسةأكادلعهد.إدارةإسًتاتيجيةابستخداـ

 احلدكدادلكانية .ٕ
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البحثفهي ادلكانيةَبىذا احلدكد الثانويةدرسةزتزنوادلمبكأما
الشرقية لومبوؾ فنشور الوطن هنضة النهضتُت دار الباحثمبعهد كاختار .

ا إدارة لينظر مناسبا ادلعهدلًتقيةجودةسًتاتيجيةألهنا اللغةَبىذا الًتبية
 .فنشوررؼالباحثأكثرادلعاىدَبالعربية،كمايع

 احلدكدالزمانية .ٖ
الباحثفهي العاـالدراسيُبشهرينكأمااحلدكدالزمانيةَبىذا

ىذإٙٔٓ َب البحث كالقياـ احملتاج البياانت لتحليل كقتها كيكفى ـ،
 .فنشورلومبوؾالشرقيةالثانويةدرسةزتزنوادلمبالبحثالرسالة

 

  الدراسات السابقة -و

 (رسالةادلاجستَتٕٕٔٓ)عبداحلكيم .ٔ
بنالبحثموضوع الرزتن عبد ُبمعهد العربية اللغة تعليم إدارة :

 عوؼالعارلابجلامعةاحملمديةمبلنج.
(ادلنهجادلستخدـأختطيطتعليماللغةالعربية:نتائجالبحثىيأفك

اإلسبلميةكالعربيةُبجاكراتُبيستخدمومىوادلنهجالذل قسمعهدالعلـو
يةدلؤسسةمسلميقامتهبااإلدارةادلركزاإلعداداللغومكىناؾتغَتاتاليت

اخلَتية،ب آسيا التدريسيوافقادلنهاجادلستخدـ، اللغة(خطة تنفيذتعليم
(تنفيذريس،بمنمنهجالدراسيكخطةالتد(ينطلقتنفيذالتعليمأالعربية:

 ادلنهج. يوافق التعليمية العربية:ادلواد اللغة تعليم انحيةتقوًن من االختبار
 النهائي. كاالختبار النصفي، كاالختبار ، اليـو االختبار انحيةالوقت: كمن

كاالختبارالتحريرم.النوع:االختبارالشفهي
 (رسالةالدكتورةٕٛٓٓبرالدين) .ٕ
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إالبحثموضوع تطوير العبلماء: هنضة ادلعاريف تربية سًتاتيجية
 بلوالكانجماالنج.

)ك ىي: البحث هنضةٔنتائج ادلعارؼ تربية إسًتاتيجية تطوير )
العبلماء،ٕالعبلماءرلاكرمبعهد،) ادلعارؼهنضة تربية تطويرإسًتاتيجية )
،(تطويرإسًتاتيجيةتربيةادلعارؼهنضةالعبلماءٖأقاـُببوسطاجملتمع،)

( ادلعهد، ُب الىتٗأقاـ  العبلماء هنضة ادلعارؼ تربية إسًتاتيجية تطوير )
التكاملية.كبذلكبطريقةالتكامليةمنىذاالبحثاكتشاؼالشكلتطوير

إسًتاتيجيةتربيةادلعارؼهنضةالعبلماءالىتالتكاملية.
 

 رسالةالدكتورة(ٕٗٔٓسيدعليجديدالعدركس) .ٖ
البحثموضوع اإلس: تطوير ُبإدارة العارل التعليم لتعليم ًتاتيجية

)دراسةمتعددةاحلالةُبمعهد"سلفيةشافعية"اإلسبلميةسوكوراجودلعهد
كمعهد"دارستوبوندككمعهد"قمراذلدل"اإلسبلميةابغولومبوؾالوسطى

 .(النضتُتهنضةالوطن"اإلسبلميةبفنشورلومبوؾالشرقية

ىيك البحث التعليمنتائج لتعليم اإلسًتاتيجية تطوير ختطيط أف
)عارللا كالبشرية،ٔللمعهدتتكوفمن: كالوطنية للدينية القيمةاألساسية )
(ٕ)( ادلأمورية. اخلَتات، كفاستبقوا حسنة، أسوة األمة، لبناءٖحَت )

( كاحملًتفة القوة ادلؤسسة كتوجيد الكامل، للجامةٗاالنساف التطور )
 ادلتطورةاإلسبلمية اإلسًتاتيجية تطبيق كالتكنولوجية. احلديثة أبساسيتُت

(اجملتمعالعلميالثقاُبكبنجاسيبلٔللتعليمالعارلُبادلعهدعلىمايلى:)
األخبلقيكالشخصيةاإلندكنيسيةعلىأساساإلديافكالتقولهلل،كتفضيل

( األحكاـ ختيَت على عٕادلشاكرة تتضمن الىت ادلؤسسة بناء التقيلية( لى
(كركحالعبوديةكادلسؤكليةدلستقبلٖكالعلنيةكاإلديانيةكالنجاكبيةككالعدلية)
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مةكالدكلةُبأندكنسيا.األثرإلسًتاتيجيةتطويرالتعليمديناإلسبلميةكاأل
ككذالك كادلسؤكلة، كاإلخبلص، القومي، على ابالسًتاؾ ادلعهد ُب العارل

تقيكابألخبلؽالكردية،كادلتألقكادلتأجلكادلفخر.ٍبنوعيةادلتخرجادلؤمنكادل
كجدتإدارةاسًتتيجيةلتطويرالتعليمالعارلاإلسبلميةكاحلديثيةكالتنفيسية.

 رسالةادلاجستَت(ٕٚٓٓنذرالدينمالك) .ٗ
مواردالبشريةكاجراءسوؽالشركاتإجتاهإدارةإسًتاتيجيةموضوعالبحث:

 مصرُب.

البحثك كتدريبنتائج إسًتاتيجية تنفيذ ُب الكبَت ُب مضر فهو
إدارةادلواردالبشريةالبدأفيناسبإبسًتاتيجيةالتجارةكنتائجالتنفيذديكن
حتديدىاعندكفاءةالقيادةإدادم.كبذلكأفإدارةإسًتاتيجيةكإدارةموارد

ُبُبالبشريةفهيإسًتاتيجيةكظيفياالبدمنوأفيكسباىتماـإدارةمصر
رل.عمليةتطبيقإسًتاتيجيةادلنظمةلكييكسبإجراءالسوؽالعا

 البحثالتكملى(ٖٕٔٓ)دمحمإماـمرشيد .٘
مهارةالبحثموضوع لتنمية العربية اللغة تعليم عملية إدارة :

 القراءةابدلدرسةالثانويةاإلسبلميةاحلكوميةاألكذلبسمارنج.

ختطيط من البحث ىذا نتائج أف الباحث مبلحظة على استنادا
القراءة مهارة لتنمية تعليمهم قبل العربية اللغة التعليم عملية إدارة ادلعلمُت
ابدلدرسةالثانويةاإلسبلميةاحلكوميةاألكذلمسارنجىناؾالنقائص:منكتابة

كمنا منادلادة، يكتبعنالقاعدة  دل أكالربامجالسنوية لربامجادلرحلية
أف ادلعلمُت، تنفيذ كمنمنفعالية النقصافُبكتابتها. كثرة نصفالسنة
تقوًنعملية كمنمن اإلندكنيسية، ابللغة التعليمية يشرحادلواد ادلعلم أكثر
تعليماللغةالعربية،كجدالباحثعنالنقائصاليتقاـهبامعلماللغةالعربية،
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بعدانتهاءأكآخرالتعليم.اعتماداعلىنتائجىذامنبعضهااندرالتقوًن
الوسيلةُبنفس ىذه البحثالعلميفينبغيللباحثُتالبلحقُتأفيطوركا

 اجملاؿ)تعليمالقراءةالعربية(أكُباجملاؿاآلخر.

إذلادلوضوعالبحثالسابقةفهناؾتشابوكادلخالفة،البحثإذانظر
أ فالبحثيتعلقإبدارةتعليماللغةالعربيةمنحيثكأماكجوالتشابوفهوا

عمليةاإلدارةكتطويراإلسًتاتيجيةاإلدارةكاجتاهإدارةاسًتاتيجية.كأماكجو
الباحثُبإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةمنحيث ادلخالفةفهويقـو

إسًتاتيجية إدارة  كتقوًن كتنفيذ ُبختطيط العربية اللغة مدرسةتعليم
زتزنوادمالثانويةمبعهددارالنهضتُتهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية.

 حتديد ادلصطلحات -ز

 إدارةإسًتاتيجية -2

 اإلسًتاتيجية اإلدارة دلعٌت عليو متفق كاحد تعريف إذل الوصوؿ إف
 االجتماعية العلـو سائرُب تقريبا احلاؿ ىو كما ادلناؿ صعب أمرُا يعترب

 هناأب(David)يعرفها ادلثاؿ سبيل فعلى.خاصة بصفو كاإلدارية عامة بصفة
 من ادلنظمة دتكن أف هناشا من اليت كاألعماؿ القرارات كتقوًن كتطبيق صياغة
 .ٗالتنفيذ موضع أىدافها كضع
 اخلطوات تتضمن اليت العملية ىي اإلسًتاتيجية اإلدارة أف الدكرم كيرل
  ٘: التالية

 .أىدافها كحتديد رسالة صياغة  (ٔ

                                                           
 اإلسًتاتيجياألداء دلعايَتكفقان للشرآات التنافسية القدرة لتحسُت اإلسًتاتيجية اإلدارة،القحطاين اخلنفرم مطلق بن دمحم بن فيصل 4

ٜ،ص.(ٕٓٔٓ،الربيطانية الدكلية اجلامعة:ادلتحدة ادلملكة)الشاملة اجلودة كإدارة
 اإلسًتاتيجي األداء دلعايَتكفقان للشرآات التنافسية القدرة لتحسُت اإلسًتاتيجية اإلدارة،القحطاين اخلنفرم مطلق بن دمحم بن فيصل5

ٓٔ،ص.(ٕٓٔٓ،الربيطانية الدكلية اجلامعة:ادلتحدة ادلملكة)الشاملة اجلودة كإدارة
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 االسًتاتيجي التحليل (ٕ
 اإلسًتاتيجية صياغة (ٖ
 االسًتاتيجي االختيار (ٗ
 اإلسًتاتيجية تنفيذ (٘
 اإلسًتاتيجية تقوًن (ٙ


 ُب رتيعا تصب أهنا إال اإلسًتاتيجية إلدارة عديدة تعاريف ىناؾ سبق شلا

 كتنفيذ تصميم تتضمناليت العملية ىي : اإلسًتاتيجية اإلدارة: التارل التعريف
أىدافها حتقيق من ادلنظمة دتكُت هناشا من اليت االسًتاتيجيات كتقوًن  كيرل.
 فيها تلعب رمسية ختطيط عملية ذترة ىي اإلسًتاتيجية أف الكتاب من العديد
 إال. األدكار أىم العليا اإلدارة Mint berg)إف  ترتبط نظر كجهة بتقدًن قاـ(

 اسًتاتيجيات كل يكوف أف يتحتم ال انو يرل إذ لئلسًتاتيجة احلقيقي ابجلوىر
 تنبعث ما عادة إذ رمسي اسًتاتيجي ختطيط للممارسات نتيجة ادلنظمة

. ٙختطيط سابق دكف ادلنظمةأعماؽ من االسًتاتيجيات
 

 تعليماللغةالعربية -1

تعليماللغة:تعليماللغةىوتعليمادلهاراتهبدؼاستخدامهاكليس
 ُب مثلو عنها. ادلعلومات تعليمتعليم ىو الذم السباحة تعليم مثل ذلك

نظراي. السباحة عن التعليم كليس عمليا تعليما ادلاء على السباحة كيف
شلايعٍتأفتعليماللغةىوادلمارسةكالتدريبعلىاالستماعكالكبلـكالقراءة

كالكتابةابللغةاذلدؼبصورةتطبيقية.

                                                           
 اإلسًتاتيجي األداء دلعايَتكفقان للشرآات التنافسية القدرة لتحسُت اإلسًتاتيجية اإلدارة،القحطاين اخلنفرم مطلق بن دمحم بن فيصل 6

(ٕٓٔٓ،الربيطانية الدكلية اجلامعة:ادلتحدة ادلملكة)الشاملة اجلودة كإدارة
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ىوإالالتدريبعلىالعنا إذفما اللغة كادلهاراتتعليم اللغوية صر
التناسب مراعاة إذل ذلك ُب يتبقى كال استثناء. كبدكف رتيعها اللغوية
كالتوازفأكالًتكيزعلىمهارةمعينةحسباالىتماـتركيزادكفادلبالغةعلى
يكوف أف فينبغى اللغة أساس ىو الكبلـ أف كمبا ادلهارات. بقية حساب

ُبتعليمرتيعادلهاراتاللغوية.نقطةالًتكيزالديكنطرحهاجانبا

 تعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلفنشورلومبوؾالشرقية -3

لومبوؾفنشورالثانويةزتزنوادلأىداؼمادةاللغةالعربيةابدلدرسة (أ
 الشرقية

العاـ  األىداؼ مها نوعاف، ادلرحلة ىذه ُب العربية اللغة تعليم أىداؼ
كاألىداؼ اخلاص. كماكاألىداؼ كىي الثانوية، ابدلدرسة العربية اللغة  العاـ

 يلي:

ٔ.  أـُبالكتابة  ُباحملادثة أما العربية، اإلتصاليةابللغة ادلركعة اليتلتنمية
 تتكوفمنأربعمهاراتكىي:اإلستماعكالكبلـكالقراءةكالكتابة.

ٕ.  كذلذا الثقاُب. كلتوسيع كالثقافة اللغة عبلقة كدلعرفة منلتنمية يرجي
 الطبلبأفيعرفواكيفهمواأنواعالثقافة.

العربيةمنإحدلاللغةاألجنبية .ٖ زايدةمستومالواعيلتنميةأىماللغة
ألفتكوفآلةأككصيلةمهمةللتعليمكلبحثادلصادراإلسبلمية.

 
كىيكمايلي:،كأمااألىداؼاخلاص

 ستماع:اال .ٔ
احل-أ( أصوات الطبلب يشخص الكلمأف ُب كدتييزىا اذلجائية تاركؼ

كاجلملمنخبلؿاحلوارأكالنصادلسموع
أفيفهمالطبلباحلوارأكالنصادلسموع-ب(
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 أفيكتشفالطبلبالفكرةادلوجودةُباحلوارأكالنصادلسموع-ج(
 الكبلـ: .ٕ

أفينطقالطبلباحلوارأكالنصنطقاصحيحا-أ(
 كاركادلشاعركاخلرباتحوؿادلوضوعادلقررأفيعربالطبلبعناألف-ب(

 :لقراءةا .3
كالكلمات،كالعبارات،كاجلملُب-أ( الطبلباحلركؼاذلجائية، أفيقرأ

احلوارأكالنصقراءةجهرية
أفيفهمالطبلبمعاينكالكلمات،كالعبارات،كاجلملُباحلوارأك-ب(

 النصادلكتوب
 الكتابة: .ٗ

الفكرةالبسيطةحتريرايحوؿادلوضوعادلقررمعمراعاةأفينقلالطبلب-أ(
ابستخداـالًتاكيبالنحوية

أفيعربالطبلبعناألفكاركادلشاعركاخلرباتحوؿادلوضوعادلقرر-ب(
ابستخداـالًتاكيبالنحوية


ابدلدرسة (ب العربية اللغة مادة زتزنوادلزلتوايت لومبوؾفنشورالثانوية

 الشرقية

 كاالدلادة الكبلـ مهارة العربية اللغة مادة األستاذ منٖٓستماعيقدـ
ذلك ُب درسناه اليت ادلوضوع من تتعلق كىى احملاضرة لكل تقريبا ادلفردات

الوقت.كلكنادلعلماليبحثدرساكلومنكتابادلستخدمة.
كالكتابةيقدـاألستاكدلها القراءة اللذرة ُبمادة العربيةكما الكتابغة
أي يعٌت الطلبة على ذلكمر ُب ادلذكور ابدلوضوع تتعلق اليت القصة يقرؤكف

 وفالقصةاليتتتعلقابدلوضوعادلذكور.بيكتالكتابٍب
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فنشورالثانويةزتزنوادلطرائقككسائلالتعليميةاللغةالعربيةابدلدرسة (ج
 لومبوؾالشرقية

 مبدرسة العربية اللغة التعليمية زنوادلزتلتنمية لومبوؾفنشورالثانوية
،يستخدـاألستاذبطريقةقراءةدلهارةالقراءةكضلوكتررتةدلهارةالكتابة،الشرقية

كدلهارةاإلستماعكالكبلـالطريقةادلستخدمةىيطريقةادلفرداتكالكبلـألفُب
األكؿيعطي ُبلقاء ادلختلف. ادلادة األستاذ األكؿكالثاينيقدـ األستاذلقاء

اليتتتضمنثبلثوف) كرقة منادلفرداتاليتتتعلقابدلوضوعٖٓعلىالطلبة )
درستمُبذلكالوقتٍبيعطياألستاذادلعٌتمنتلكادلفردات.كُبلقاءالثاين

ي الطلبة على األستاذ يعطينأيمر اليت ادلفردات من أصحاهبم مع احملاكرة طق
دلهارة إذا األكؿ. لقاء ُب إليهم خاصة ادلدرسة تلك ُب كالكبلـ ،اإلستماع
  الطريقةادلستخدمةغَتمناسب.

كسائلادلستخدمةلتنميةالتعليميةاللغةالعربيةىيسبورةكصورشرحيةك 
ككتاباللغةالعربيةألفو"يوديسًتا".

 

ابدلدرسة (د العربية اللغة تعليم ادلنهج زتزنوادلتقوًن لومبوؾفنشورالثانوية
 الشرقية

 ادلنهج كاحملإف اذلدؼ كتنظيم اخلطة جهاز الدراسيةىو كادلواد تول
الًتبوم اذلدؼ على ليحصل التعليم نشاط إلجراء دليبل ادلستعملة كالطريقة

لتحقيق .ادلعُت رئيسي مفتاح ألنو التعليم لعادل جدان مهم ادلنهج أف لذلك
 النجاحُبالتعليم.

زتزنوادلابدلدرسةك الشرقيةفنشورالثانوية ادلنهجلومبوؾ إف ،
مست على منهج ىو ادلستخدمة وم ىو (KTSP)ادلدرسي ادلنهج كىذا

 . اإلصبلحمنادلنهجقبلو
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 ادلدرسي مستوم على ادلنهج ادلنهج(KTSP)كأف بناء  لتطوير ىو

يَتكفاءةاعلىمع كتعتمدعلىخططالدراسيكالنظاـكادلوادكاحملتومالدراسي
 . BNSPاخلريجكفاءةادلوادالدراسيقررمها

 ،كىيكمايلي:(KTSP)ادلنهجعلىمستومادلدرسيكخصائصمن

  ادلركنة .ٔ

 البدمنادلعلممستقلبنفسوكإبكارم .ٕ

 ختيارعنالطريقةالتعليميةأفادلعلمحريةاال .ٖ

 أفالطلبةفعلية .ٗ

الطبيعيةكالتكنولوجية .٘  كالفنيةرلموعالعلـو

ادلنهجمنليسيدؿعلىكلكننظناألىداؼادلرجوةُبتلكادلدرسة
 ادلدرسي مستوم اإلستماع(KTSP)على دلهارة التعليمية عملية ُب خاصة

كالكبلـ.
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 الفصل الثاىن

 اإلطار النظري

 دارةاإلادلبحث األول: 

 دارةاإلمفهوم  .أ 
إدارةيعودإذلالعصراليوانينأكلورجعإذلالتاريخلوجدأفأصلكلمة

 "Serveاإلغريقي" يقـو )اخلدمة(علىأساسأفمنيعملَباإلدارة كمعناىا
يدير كلمة ألف الكلمة؛ ألصل اللفظي ادلعٌت ىو كىذا اآلخرين؛ خدمة على

"Administer" ":مكونةمنمقطعُتابلبلتيٍتمهاAd" "كministerمبعٌت"
 اآلخرين، لتحقيقخيدـ أبمورىم كالعناية الناس، شؤكف تنظيم العلمى: كابدلعٌت

.ٚأىداؼمعينة
بُت ككاضح صريح اتفاؽ يوجد ال فإنو االصطبلحية؛ الناحية من أما
معٌت على داؿ كدقيق كشامل موحد تعريف حوؿ اإلداريُت كاخلرباء الباحثُت

كيتفاكتتعريفهاتبعااإلدارة،كقديرجعالسببَبذلكإذلحداثةعلماإلدارة.
دلايلى:

) (أ مبعٌت اإلدارة كاإلمكاانتManagementتعريف ادلوارد جتميع عملية ىي: )
 النادرة.

اإلدارةمبعٌتاخلدمة) (ب (يشَتإذلأنشطةتطبيقاألىداؼServiceكمفهـو
 خرينكالقواعدبواسطةادلسؤكلُتكإعدادكتبويبللمعلوماتخلدمةاآل
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اإلدارة (ج مفهـو )أما األفرادSystemكنظاـ َب تتمثل كظائف فهو )
 كاآلالتكادلواداخلاـإلنتاجمنتجخلدمةاألفرادُبالبيئةاحمليط.

هبالتحقيقأىداؼمعا،كلكنلتحقيقاألىداؼادلؤثر كلادلنظمةتقـو
إدارة،كلوحقيقةمبعٌتكاحد البدإدارةاحلسٌت.ككافرأمادلتنوعةعنمفهـو

رل)مارلفركَتفولليت(أبفإدارةىيفنوفيتحصلعلكلشيءي:كىيمنها
معاآلخر هبا لتحقيقاألىداؼٛالذليقـو بلادلدير يطلباإلىتماـ كىذا .

عمبلبنفسو. عمبلالذمحيتاجبوبغَتيقـو ادلنظمةبنظاـشخصاآلخرليقـو
ك تستخدـ عملية ىي: معناىا إدارة أبف )دكبرف( لتحقيقيرل ادلنظمة موارد

التخطيط بوظيفة كمنظمةpelanning)أىداؼادلنظمة )(organizingكالقيادة )
(leadingكادلراقبة)(controlling.)  كرأمدكجكَتإدارةىيشلارسةالىتتتغَت

يرل)سطانَتكبعضالشخصجعلفرقةمؤثرةكاىتماـاألىداؼككثَتاإلنتاج.
أبفإدٕٜٜٔكفردياف، كادلراقبةعمبل( كالقيادة التخطيطكمنظمة ىيعملية ارة

لتحقيقاألىداؼادلنظمة ادلوجودة ادلنظمة ادلنظمةكيستخدـكلموارد أعضاء
كجولتَت،كبشرح. )رببُت أهنىٜٜٙٔيرل فعالية يصنع عملية ىي إدارة أبف )

يببحثبكيفيةادلؤثرةابلشخصاآلخر.ادلؤثريدؿتعليقبُتالداخليكاخلارج
(أبفإدارةتتكوفإذلثبلثةٜٜٓٔيرل)دكبرين،كادلصركؼموارداحلداألقل.

مفاىيم:
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 أمهية اإلدارة .ب 
اإلدارةمهمةجداللمجتمعاتبشكلعاـكىيضركريةجداَبالقطاع

 )بيًتدراكر يشَت كاخلاصحيث الفعالةPeter Druckerالعاـ إذلأفاإلدارة )
الرئيسَبالدكؿالنامية،كماأصبحتالعنصراألكثرأصبحتكبسرعةالعنصر
 إحلاحاُبالدكؿادلتقدة.

لذلكتتبلورأمهيةاإلدارةفيمايلى:
 حتديدأىداؼادلؤسسةكحتقيقىذهاألىداؼلبقاءادلشركعكمنوه. (أ
ابلشكل (ب ىذه اإلنتاج عناصر كمزج للمشركع اإلنتاج عناصر توفَت

 ادلناسب.
 بُبادلكافادلناسب.تضعادلوظفادلناس (ج
بتوجيوادلوظفُتكحفزىم. (د  تقـو
 اكتشاؼاالضلرافاتُبالتنظيمكتصحيحتلكاالضلرافات. (ق
طريق (ك عن ذلك كيكوف كتنفيذىا، القرارات الستقباؿ األفراد دفع

للقياـ الضركرية كادلهارات ادلعلومات لديهم أف من كالتأكيد حتفيذىم
 بعمليةالتنفيذ.

 دتارسُبأممشركعخلدمةاجملتمع.اإلدارةمهنة (ز
 اإلدارةختلققياداتكاعيةكدتدادلشركعابخللقكاإلبداع. (ح
متقدمةكىناؾ (ط فهناؾدكؿصناعية لتطويراألمم؛ كمؤشرا معيارا اإلدارة

دكؿانميةكىناؾدكؿمتأخرة،كسببذلكاىتماـبعضالدكؿابإلدارة
 أكثرمنالدكؿاألخرل.
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 اإلدارة القواعد األساسية .ج 

كديكنتلخيصهاَبأربعقواعدىي:

كالعماؿ، -ٔ ادلوظفُت من عدد كجود فإف رتاعي: جهد لكل الزمة اإلدارة
كجد إذا إال العمل إصلاز إذل يؤدم ال اخلاـ كادلواد األمواؿ، من ككمية
من جزء بكل  يقـو من كيقرر األىداؼادلطلوبحتقيقها، شحصحيدد

ابلتأجزاء  وجيوكاإلرشادالعمل،كيقـو
بتخطيط -ٕ كذلك اآلخرين: بواسطة األعماؿ بتنفيذ يتعلق نشاط اإلدارة

هبذه يقـو من كل كاإلدارم كتصرفاهتم، جهودىم كرقابة كتوجيو كتنظيم
 الوظائف.

كذلكللوصوؿإذل -ٖ كالبشرية: األمثلللقومادلادية اإلدارةحتققاالستخداـ
تصر حتكم قواعد كىناؾ ادلرجوة، كىياألىداؼ اإلدارة كقرارات فات

اإلستخداـاألمثلللعناصرالىتيستعُتهبالتحقيقاألىداؼ،كىذهالقواعد
قاعدة مها: قاعداتف االقتصادية القاعدة عن كتتفرع اقتصادية، بطبيعتها

 الكفاية،كقاعدةالفاعلية.
هتدؼاإلدارةإذلاإلشباعالكاملللحاجاتكالرغبات:فاإلدارمليسحرا -ٗ

"ادلسؤكليةَب قاعدة تصرفاتو حتكم كلكن قرارات، من يراه ما اختاذ
كاإلجتماعية أفأيخذُباحلسبافاحلاجاتاالقتصادية فعليو االجتماعية"

 كالركحانيةلئلنساف،كعليوأفحيقق)التوازف(بُتادلصاحلادلتعارضة.
اإلصلاز على القدرة تعٍت عامة بصفة اإلدارة أف القوؿ كخبلصة

كىياب معينة. أىداؼ حتقيق أجل من ادلتاحة اإلمكانيات رتيع ستخداـ
من اإلدارة هبا تقـو الىت كاألنشطة الوظائف رتيع تتضمن ادلفهـو بذلك

 ختطيطكتنظيمكتنسيقكتوجيوكمتابعةكتقوًن.
 



ٜٔ 
 

 ادلهارات اإلدارية .د 
يتطلبمنأممديرأفيتمتعابدلهاراتالتالية:

كالقدرةعلىالرؤيةالشموليةللمؤسسةككل،كربطأجزاءمهاراتفكرية: -ٔ
ادلوضوعببعضهاالبعض......إخل.

كتعٍتابختصارالقدرةعلىالتعاملمعاآلخرين،كىيمهاراتإنسانية: -ٕ
 مطلوبةبشكلمتساككُبرتيعادلستوايتاإلدارية.

اسوبمثلاكتسابمهارةاللغةكاحملاسبة،كاستخداـاحلمهاراتفنية: -ٖ
 كىيمطلوبةأكثرَبادلستوايتاإلداريةالدنيا.

 
 ادلستوايت اإلدارية .ه 

كذلك آخر إذل مدير من ادلدير على نطلقو الذل اللقب خيتلف قد
يكوف ذلك على كبناء ادلدير ىذا فيو ادلوجودل اإلدارم ادلستول من انطبلقا

أنواعاإلداراتكالتاذل:
ٔ-  يتم العليا: اإلدارة رئيسمستول مثل ألقب، بعدة ىنا ابدلدير التعريف

أنواع األلقاب ىذه كدتثل ، التنفيذ ادلدير أك ، الرئيس اإلدارة، رللس
 اإلدارةَبىذاادلستول.

ٕ-   ىناؾ الوسطى: اإلدارة –مستول ىذا–أيضا َب ادلديرين من أنواع
يس،ادلستولاإلدارلالوسطي)مقارنةمعادلستولالسابق(مثلانئبالرئ

 مديرالقسم،أكادلديراإلقلمي.
يكوف -ٖ األدىن ادلستول اإلدارم ادلستول ىذا َب : الدنيا اإلدارة مستول

مسمياتكمثاؿذلك: منادلديرينقدحيملوفعدة أنواع ىناؾعدة
 مديردائرة،مساعدمديردائرة،مشرؼ.
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  وظائف اإلدارة .ك
 ديارسها زلددة كظائف أك أنشطة عناصركىي َب جتميعها كديكن اإلداريوف

سلتلفة.كىيمتداخلةكمتشابكةمعبعضهاالبعض،كمنأىمىذهالوظائفأك
 العناصرمايلى:

 (:Planningالتخطيط) -ٔ
 اإلجليزية َب مايقاؿ أك منهجالتخطيط أك أسلوب عن عبارة "

كحتديد كدراساهتا ادلتوفرة كادلوراد اإلمكاانت حصر إذل يهدؼ حديث
كيعٌت معينة. زمنية لتحقيقأىداؼمرجوةخبلؿفطرة إجراءاتاستغبلذلا،
من ذلك كتنميتها، البشرية العقلية الطاقة على احلفاظ ابلتخطيط األخذ
خبلؿاستخدامهاُبحلادلشكبلتحبلأمثل،عنطريقاألسلوبالعلمي

أكادلصاد ادلوارد  علىدراسة كيعملالتخطيطعادة رالطبيعيةَبالتفكَت،
 .ٜكمصادراإلنتاج،بقصدادلواءمةبينهاكبُتاحتياجاتاجملتمع


كعند ادلستقبل. مبعرفة للتنبؤ ذكية عملية : ىو التخطيط لذالك
هبدؼ احمليطة كاخلارجية الداخلية التنظيمية البيئة دراسة جيب التخطيط

 دراسة ذلك يتطلب حيث هبا، ادلؤثرات ادلتغَتات على اجلوانبالتعريف
االقتصاديةكاالجتماعيةكالسياسية،كماجيبدراسةادلشاريعادلنافسةكالتنبؤ

 ابدلستجداتالىتقدحتدثَبالبيئةعامة.
 (:Organizingالتنظيم) -ٕ

كذلك كإدراؾ كعي عن  يتم الذل ادلشًتؾ اجلماعي العمل كىو
إداريةكذلكبًتتيباألنشطةاإلداريةداخلادلؤسسةكمعرفةعملكلكحدة

ؼادلنظمة.كالعملاجلماعىادلشًتؾداخلالبيئةالتنظيميةمن لتحقيقأىدا

                                                           
ٜٚـ(،ص.ٕٔٔٓ)ماالنق:مطبعةجامعةموالانمالكإبراىيم،مهاراتالتدريس،أكريلبرالدين،ٜ



ٕٔ 
 

حيثتوزيعاألنشطةكادلهاـككذلكاألدكاركاختياراألفرادالقادرينكالراغبُت
الفعالة العمل قوة إجياد على العمل ضركرة ذلك يتضمن حيث العمل َب

 يفة.إضافةإذلادلواصفاتادلطلوبةلكلكظ
 (:Directingالتوجيو) -ٖ

كىو:عمليةإرشاداألفرادالعاملُتُبالتنظيماإلدارمإرشاداسليما
مبٍتعلىأسسعلميةمنأجلحتقيقاألىداؼ.كيرجععلماءاإلدارةأف

 التوجيويشملاحلفزكاالتصاؿكالقيادة.
 

 (:Communicationاالتصاؿ) -ٗ
رتا أك شخص من ادلعلومات إرساؿ أككىو آخر شخص إذل عة

رتاعةآخرلمعضركرةفهمىذهادلعلوماتمعمراعاةاالتصاؿالذليوفر
القدرةعلىتسهيلمركرادلعلوماتبكلاإلجتاىاتبسهولةكيسر،كتشمل

 عمليةاالتصاؿادلرسل،ادلستقبل،كالرسالة،كالوسيلة.
 (:Motivationاحلفز) -٘

 تغَتُباجتاه الىت :القوة يثَتكىو كاحلفظ سلوؾما، كشدة طبيعة
زتاسكإصراركاندفاعالفردللقياـبعملمعُت.

أك مادية حاجة إشباع أك ىدؼ إذل للوصوؿ الدافعة القوة كىو
أنواعها جبميع احلوافز استخداـ على الناجحة اإلدارات كتعتمد معنوية.

أ مدل على ادلتبع السلوؾ شدة تعتمد لكن ، األىداؼ إذل مهيةللوصوؿ
 احلافزابلنسبةللفرد.

 (:Leadershipالقيادة) -ٙ



ٕٕ 
 

ىذا مصدر كيكوف ادلرؤكسُت سلوؾ على التأثَت َب :القدرة كىي
يتوفرلديومنمعلوماتأكخصائص للقائدأكما ادلمنوحة التأثَتالسلطة

 شخصية.
 (:Making Decisionاختاذالقرار) -ٚ

ي حيث معينة ادلشكلة حلل ادلدير يتخذه منقرار بديل إختيار تم
للهدؼ للوصوؿ األفضل البديل اختيار يتم أف كيفًتض ، ادلتاحة البدائل

 ادلنشود.
 (:Staffingالتوظيف) -ٛ

كالبحثعنمصادرىا، العملالفعلية استقطابقوة كىي:سياسة
اإلدارات تلجأ ما غالبا خارجية. مصادر كىناؾ داخلية مصادر فهناؾ

َبالتوظيفتتمثلُبمايعرؼبطريقةاحلوافز،الناجحةإذلاتباعسياسات
 حيثتعتمدعلىقوةالعرضكالطلبادلتوفرةَباألسواؽ.

 (:Coordinationالتنسيق) -ٜ
األنشطة بُت العمل كحدة حتقيق إذل هتدؼ الىت :العملية كىي
ادلتداخلةهبدؼالتأكيدمنأفرتيعالوحداتاإلداريةكرتيعاألفراديعملوف

بفعاليةكالتأكدمنعدـكجودتعارضكاضلراؼيًتتبعليونتائجسلبية.
 (:Controlingالرقابة) -ٓٔ

كىي:متابعةاألعماؿأكالأبكؿللتعرؼعلىمدلمطابقتهاللخطة
تتبع ما كغالبا كجدت. إف االضلرافات تصحيح على كالعمل ادلوضوعة

اال كالرقابة السابقة ابلرقابة يعرؼ ما كحداتاإلدارات هبا يقـو حقة،
 متخصصةداخلالتنظيم.

 (:Evaluationالتقوًن) -ٔٔ
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أساس على قائمة زلددة زمنية مدة ُب اختبارات :رلموعة ىو
كيتيح كادلؤسسة العاملُت كفاءة مدل يعكس عاما مقياسا توفر ادلعايَت،
التقوًنفرصةادلقارنةبُتتنفيذأعماؿالقسمادلختلفةمعمركرالوقت.حيث

العليا لئلدارة تقارير مبوجبها كتقدـ كرقابة اختبارات إذل العاملُت خيضع
للحصوؿعلىتقوًنشاملللعاملُتبشكلخاص،كإصلازادلؤسسةبشكل

 .ٓٔعاـ

 ادلبحث الثاىن: إدارة اسرتاتيجية

 مفهوم إسرتاتيجية .أ 
الصراطStrategi)إسًتاتيجي كلمة ابلعربية كتعٌت كادلنشأ إصلليزية )

 احلرب أثناء ُب إبحكاـ ادلخطط العسكرم التحرؾأطلقتابتداءعلىأسلوب
 مبا هتاإدار كطرؽ اإلسًتاتيجيةمبفهـو األخَتين العقدين خبلؿ االىتماـ ازداد كقد
يتناسب مبا اإلسًتاتيجية لتطبيق ادلناسبة كالطرؽ اخلطط صياغة ذلك ُب

 من رئيسيا ركنا اإلسًتاتيجية اإلدارة غدت حيث ، اإلعماؿ منظمات كإمكانيات
 ُب العليا اإلدارة اىتماـ على اإلسًتاتيجية اإلدارة كتستحوذ، ادلنظمة إدارة أركاف

 تمهتبينما ، ككل للمنظمةالتنظيمي األساس حيث من اإلعماؿ منظمات
اإلدارة تطبيق كديكن ، متفاكتة كبدرجات أمهية أقل بدكر الوسطى اإلدارة

 كطبيعة كاالىتماـ الًتكيز شدة ُب تفاكت مع كافة ادلنظمات ُب اإلسًتاتيجية
 التنظيمية الفعاليات كل اإلسًتاتيجية اإلدارة كتغطي، ادلنظمات ىذه ُب العمل

.ٔٔادلرعية كالضوابط كالقوانُت ادلسؤكليات ذلك ُب مبا

                                                           
ٛٔ-ٗٔ.ص.ٕٛٓٓعماف:دارالركاد،اإلدارةالعامةكاإلدارةالًتبوية،إبراىيمعبدالعزيزالدعيلج،ٓٔ

 اإلسًتاتيجي األداء دلعايَتكفقان للشرآات التنافسية القدرة لتحسُت اإلسًتاتيجية اإلدارة،القحطاين اخلنفرم مطلق بن دمحم بن فيصل 00
ٛ،ص.(ٕٓٔٓ،الربيطانية الدكلية اجلامعة:ادلتحدة ادلملكة)الشاملة اجلودة كإدارة
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ادلستخدمةالىتتعطىالسحنةالتفضيإذلاسًتاتيجيةىيعمليةالشئ
كُبالعامةأفاسًتاتيجيةىيحلوؿالقياـبؤٕالطبلبُبتبليغأىداؼتعليم.

لتبليغاألىداؼ.كُبمعجمالكبَتاللغةاإلندكنسيا عندالشخصأكادلؤسسة
أف كبذلك فيو. مرغوب لتبليغ الربانمج عن ختطيط فهي اسًتاتيجية أف

ى ادلستخدمةاسًتاتيجية ككقت بقوة، األىداؼ لتبليغ قواعد أك ادلدخل، ي
 كسهولةاألمثاؿ.

صفاتاإلسًتتيجية
الوقت -ٔ فهي فصاعدا، البعيد الوقت كآفاؽ الوقت، رؤل

 احملتاجةلتنفيذالربانمجككذلكاآلثرادلبلحظة.
مباشرة -ٕ غَت ادلعينة اسًتاتيجية بتتابع األخَت نتائج كأما آثر،

 طويبل،كآثراألخَتجيدجدا.منظورلزماف
مركزاحللوؿ،البدإلسًتاتيجيةفعاليةمبركزالربانمجكاحللوؿأك -ٖ

 اىتماـإذلاقراحاتضيقى.
على -ٗ دلأخوذ معينة تقرير تشرط اسًتاتيجية أكثر التقرير، زخر

 طويلالزماف،البدلتقريرالتأييد.
عم -٘ من يبدا الوسعة الربانمج االسًتاتيجية مشل ليةشهيق،

على عبلكة اليومية. جراحة برانمج إذل ادلوارد ادلخصصات
ينبغى حىت الربانمج ىذا ُب الزماف طويل متسق كجد ذلك،

 دلؤسسةيتحرؾبقطرةلطريقةقوةاإلسًتاتيجية.
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 مفهوم ادارة إسرتاتيجية  .ب 

ادلؤسسة إدارة ُب يستخدـ " اسًتاتيجية " كلمة أف اللغة حيث ،من
التقنيات ،كمعناه ُب النظامي تصميم اليت كقت اإلدارةتنفيذكطريقة ،كظائف

ادلوجهةُبأىداؼاسًتاتيجيةادلؤسسة.كتصميمالنظاميُببيئةادلؤسسةدتى
ٖٔختطيطاإلسًتاتيجية.

اإل األساسيةسًتاتيجيةإدارة بصفة التقرير ادلأخوذ الربانمج عملية ىي
القمةكتطبيقعند التنفيذ،الىتتصنععندأدارة كالشاملة،ككذلكثبتطريقة

 إدارة األىداؼ. لتبليغ ادلؤسسة، التقريراإلسًتاتيجيةموظف تفعلة ىي
 انتشار ُب التوجهات اإلسًتاتيجيةكاإلجراءات دلاإلسًتاتيجيةأك ساعدةادلؤثرة

تبليغأىداؼادلؤسسة.

 يعترب اإلسًتاتيجية اإلدارة دلعٌت عليو متفق كاحد تعريف إذل الوصوؿ إف
 عامة بصفة االجتماعية العلـو سائرُب تقريبا احلاؿ ىو كما ادلناؿ صعب أمرُا

 كتطبيق صياغة هناأب(David)يعرفها ادلثاؿ سبيل فعلى.خاصة بصفو كاإلدارية
 أىدافها كضع من ادلنظمة دتكن أف هناشا من اليت كاألعماؿ القرارات كتقوًن
 .ٗٔالتنفيذ موضع

 اخلطوات تتضمن اليت العملية ىي اإلسًتاتيجية اإلدارة أف الدكرم كيرل
  ٘ٔ: التالية

 . أىدافها كحتديد رسالة صياغة -ٔ
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 اإلسًتاتيجياألداء دلعايَتكفقان للشرآات التنافسية القدرة لتحسُت اإلسًتاتيجية اإلدارة،القحطاين اخلنفرم مطلق بن دمحم بن فيصل 04
ٜ،ص.(ٕٓٔٓ،الربيطانية الدكلية اجلامعة:ادلتحدة ادلملكة)الشاملة اجلودة كإدارة

 اإلسًتاتيجي األداء دلعايَتكفقان للشرآات التنافسية القدرة لتحسُت اإلسًتاتيجية اإلدارة،القحطاين اخلنفرم مطلق بن دمحم بن فيصل05
ٓٔ،ص.(ٕٓٔٓ،الربيطانية الدكلية اجلامعة:ادلتحدة ادلملكة)الشاملة اجلودة كإدارة
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 االسًتاتيجي التحليل -ٕ
 اإلسًتاتيجية صياغة -ٖ
 االسًتاتيجي االختيار -ٗ
 اإلسًتاتيجية تنفيذ -٘
اإلسًتاتيجية تقوًن -ٙ



 ُب رتيعا تصب أهنا إال اإلسًتاتيجية إلدارة عديدة تعاريف ىناؾ سبق شلا
 كتنفيذ تصميم تتضمناليت العملية ىي : اإلسًتاتيجية اإلدارة: التارل التعريف

أىدافها حتقيق من ادلنظمة دتكُت هناشا من اليت االسًتاتيجيات كتقوًن  كيرل.
 فيها تلعب رمسية ختطيط عملية ذترة ىي اإلسًتاتيجية أف الكتاب من العديد
 إال. األدكار أىم العليا اإلدارة Mint berg)إف  ترتبط نظر كجهة بتقدًن قاـ(

 اسًتاتيجيات كل يكوف أف يتحتم ال انو يرل إذ لئلسًتاتيجة احلقيقي ابجلوىر
 تنبعث ما عادة إذ رمسي اسًتاتيجي ختطيط للممارسات نتيجة ادلنظمة

. ٙٔختطيط سابق دكف ادلنظمةأعماؽ من االسًتاتيجيات

 ادلنظمات كل إف مفادىا حقيقة من اإلسًتاتيجية اإلدارة أمهية كتنبع
 ادلنظمات كل كإف ادلتفوؽ األداءإذل للوصوؿ أدائها كتطور حتسُت على حترص
ادلنظمات كاقع كإف ادلتفوؽ األداء إذل للوصوؿ أدائها كتطوير حتسُت على حترص
 ُب هتاكفاء حسب يتفاكت ذلك حتقيق ُب ادلنظمات صلاح مستول أف إذل يشَت
 كاخلاصة العامة منظماتنا شلارسة ابت ىنامن كانطبلقا ، اهتااسًتاتيجي إدارة

 زايدة أرادتإف كحتمية ملحة ضركرة جدم بشكل اإلسًتاتيجية اإلدارة ألسلوب
 ُب كاستمرارىا لبقائها الوحيد السبيل أضحى بل أدائها كتطوير التنافسية هتاقدرا
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 االنفتاح من ادلزيد ضلو االجتاه تزايد بعد كخصوصااالقتصادية األسواؽ
 .ٚٔكالعودلة

 منافع ادارة اإلسرتاتيجية .ج 
ٛٔمنافعادارةاإلسًتاتيجيةىي

ٔ.  تركيب ُب كادلسئلة ادلفاجئ الناقص استطاع اإلسًتاتيجية التخطيطإدارة
من دتلكها ادلوارد ابستخداـ األعماؿ تنفيذ عملية كُب اإلدارة، لوظيفة

 خبلؿعمليةمندمجبوظيفةإسًتاتيجيةغَته.
ُب .ٕ ادلوجهة كغَت مبؤيد عملية الىت كالرقابة اإلدارة ىي اإلسًتاتيجية إدارة

 أىداؼاإلسًتاتيجيةككذلكبعثةادلؤيد.
مةالوظائفالضوبط،حىتكلعمليةتبليغإدارةاإلسًتاتيجيةاستطاعداع .ٖ

 أىداؼإسًتاتيجيةكجتسيدرؤيةاستمرارااألىوجا.
استطاعتصغَتككذلكعدـاختبلؼكصراععنرؤيةُبحتقيقامتيازغَت .ٗ

 ادلوجهةلتبليغأىداؼاإلسًتاتيجية.
 

 ابعاد ادارة اإلسرتاتيجية .د 
 ٜٔابعادادارةاإلسًتاتيجيةىي

اإلسًتاتيجي .ٔ ُبتنفيذأدارة مباشرة ككيفعملية مأخذالتقرير. ةىيعملية
 النظريةالضوئةمؤخوذالتقريرُبشرحالسابقة.
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حياة .ٕ ُب مهمة جبانب تتعلق الىت كالشاملة األساسية بصفة الثابتة تقرير
 ادلؤسسة،خصوصاأىدافوكطريقةتنفيذأكطريقةتبليغو.

 تائجأكفشلادلؤسسة.ضعالتقريرالبدللتنفيذعندمسؤكليةُبن .ٖ
إسًتاتيجية .ٗ األىداؼ لتبليغ ادلؤسسة إسًتاتيجية عند ادلذكور التقرير تنفيذ

دكر كجيرم يعمل أف ينبغى ككذلك الشاملة ادلؤسسة ادلوظف تعمل الىت
 ادلناسبةبكلادلؤسسة.

الربانمج .٘ شكل ُب ادلؤسسة كل عند للتنفيذ البد القمة إدارة الثابتة تقرير
 لذمغَتادلوجهةُبأىداؼإسًتاتيجيةادلؤسسة.األعماؿا

 ادلبحث الثالث:

 تعليم اللغة العربية 

 مفهوم تعليم اللغة العربية -أ
يستندـتعليماللغةالعربيةُبمدرسةاأللسنإذلعدةمبادئتغطيرتيع

:ٕٓجوانبالتعليمكاليتديكنعرضهافيمايلي
،كادلفردات،كاالستماع،كىياألصوات،اللغةتنبٍتعلىعناصركمهاراتاللغة:

كالكتابة.كىذهالعناصركادلهاراتاللغوية،كالًتاكيبب،كالقراءة،كالنحو،كالكبلـ
كحداتلالتتجزأكالتكتملاجادةإالبابالىتماـجبميعهابدكفاستثناء.

تعليماللغةىوتعليمادلهاراتهبدؼاستخدامهاكليستعليمتعليماللغة:
ادلعلوماتعنها.مثلوُبذلكمثلتعليمالسباحةالذمىوتعليمكيفالسباحة
علىادلاءتعليماعملياكليسالتعليمعنالسباحةنظراي.شلايعٍتأفتعليماللغة
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كالقراءة كالكبلـ االستماع على كالتدريب ادلمارسة اذلدؼىو ابللغة كالكتابة
بصورةتطبيقية.

تعليماللغةإذفماىوإالالتدريبعلىالعناصراللغويةكادلهاراتاللغوية
رتيعهاكبدكفاستثناء.كاليتبقىُبذلكإذلمراعاةالتناسبكالتوازفأكالًتكيز

ارات.علىمهارةمعينةحسباالىتماـتركيزادكفادلبالغةعلىحساببقيةادله
الًتكيزالديكنطرحها فينبغىأفيكوفنقطة أفالكبلـىوأساساللغة كمبا

 جانباُبتعليمرتيعادلهاراتاللغوية.
 

 تعليم اإلستماع -ب
اإلستماع -ٔ  مفهـو

يقصدابالستماعاالنتباهكحسناإلصغاءإذلشيءمسموع،كىويشمل
يدالوظيفةاالتصاليةادلتضمنةإدراؾالرموزاللغويةادلنطوقة،كفهممدلوذلا،كحتد

مع الرموز ىذه َب احملمولة اخلربات كتفاعل ادلنطوقة، الكبلـ أك الرموز َب
خرباتادلستمعكقيموكمعايَته،كنقدىذهاخلرباتكتقوديهاكزلاكمتها،كاحلكم

عليهاَبضوءادلعايَتادلوضوعيةادلناسبةلذلك.
 كحتليل، كفهم، إدراؾ، ىي كتقوًنفاالستماع كنقدـ كتطبيق، كتفسَت،

كخيتلفاالستماععنكلمنالسماعكاإلنصات:
أماالسماع:فبليعدككونورلرداستقباؿاألذفلذبذابتصوتيةدكف

السماع أداة بقدرة فسيولوجية عملية فهي ذلا، االنتباه أك هبا، -االىتماـ
-األذف رلرد إذا فهو ادلختلفة، األصوات الطقاط تتلقفهاعلى أصوات

اآلذاف،كمنٍبفهوأيتىعرضاالغرضا.
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اإلنسافمنأجلحتقيق يسمعو علىما االنتباه تركيز ىو فاإلنصات:
،ُبحُتأفاالستماعقديكوفٕٔىدؼمعُت،فاإلنصاتاستماعمستمر

كلذلكيقوؿهللاتعاذلَبشأفالقرآفالكرًن )متقطعا       

      ٕٕ) 


 أمهيةاإلستماع -ٕ
ليسغربياأفيعجبادلتخصصَباللغةالعربيةعندمايتدبرآايت
األكذلبُت كجيعلها السمع( القرآفالكرًنفَتلأفالقرآفيركزعلى)طاقة

)القولاإلدراؾكالفهمالىتأكدعهاهللاَباإلنساف:    

               

 )،(             

     )،(              )

،(                 

            )،( 

                

         )ٕٖ 

هبذالتكرارادلتعمديذكرالقرآفالسمعمقدماعلىالبصرَبأكثر
منسبعكعشرينموقعا،كىذايؤكدأفطاقةالسمعأدؽكأرىفكأرقيمن
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طاقةالبصر.كىذاأمريؤكدهعلماءالتشريحاآلف.فمثبلديتازجهازالسمع
عدةنغماتعلىالبصرإبدراؾاجملرداتكادلوسيقى،كالتداخبلتمثلحلوؿ

داخلبعضها،فادلوسيقىاخلبَتيستطيعأفدييزنغمةآلةمنبُتعشرات
النغمالصادرعنكثَتمناآلالت،كاألـتستطيعأفدتيزصوتبكاءطفلها

منبُتزحاـىائلمنآالؼاألصواتادلتداخلة.
كالكتابة. كالقراءة الكبلـ لظهور فاالستماعالغٌتعنو كعلىىذا

علىاإلستماعَبسنمبكرة،فالطفل القدرة يفقد أك أصما، الذليولد
علىالقدرة تتوقف علىالكبلـ فالقدرة علىالكبلـ. يفقدابلتلىالقدرة
على تتوقف، كالكتابة القراءة على القدرة أف كما كالفهم. االستماع على

ككجو كابلتاذلديكنترتيبفنوفاللغةحسبمنوىا دىااالستماعكالكبلـ.
القوؿأف كرلمل فالكتابة. فالقراءة، فالكبلـ، االستماع، : الزمٌتكالتلى
كذلكألف علىاإلطبلؽ، يكنأمهها إفدل اللغة فنوف االستماعمنأىم
للقراءة استخدامهم من أكثر كالكبلـ االستماع يستخدموف الناس

.ٕٗكالكتابة
 أىداؼاإلستماع -ٖ

االستماعمايلى:لعلمنأىممايهدؼإليومنتدريس

 تنميةقدرةادلتعلمعلىاإلنصاتكاالنتباهدلايستمعإليو. (أ
أىم (ب أحد ابعتباره االستماع ضلو ادلتعلم لدل ادلوجبة االجتاىات غرس

 فنوفاللغة.
 تنميةقدرةادلتعلمعلىمتابعةمادةاالستماع. (ج
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 (د ادلادة َب الرئيسة األفكار استنتاج على ادلتعلم قدرة االستماعتنمية
 كالتمييزبينهاكبُتاألفكارالفرعية.

غرسآداباالستماعألحاديثاآلخرينكاحًتاـكجهةنظرىمكاالىتماـ (ق
 هبامنقبلادلتعلمُت.

 تنميةقدرةادلتعلمعلىالتحصيلمنادلادةادلسموعة. (ك
 تنميةقدرةادلتعلمعلىالتذكؽمنخبلؿاالستماع. (ز
الت (ح على ادلتعلم قدرة أفكارتنمية من االستماع مادة َب سَتد مبا نبؤ

 كأحداث.
االستماع (ط مادة كراء الكامنة ادلعاىن استنباط على ادلتعلم قدرة تنمية

 كاستنتاجادلتضمنفيها.
تدريبادلتعلمعلىحتديدمظاىرالتشابوكاالختبلؼَباألصواتالىت (م

 يستمعإليها.
كاألفك (ؾ احلقائق تصنيف على ادلتعلم قدرة ادلادةتنمية َب الواردة ار

الكلمات بُت ادلعنوية العبلقات على كالعثور بينها، كادلقارنة ادلسموعة
 كاحلقائقكاألفكار.

تنميةقدرةادلتعلمعلىفهممادةاالستماع،كاصفاءادلعٌتادلناسبعليها (ؿ
الصوت كطبقات كالتنغيم النرب عمليات من يصاحبها ما خبلؿ من

 اتالوجوكإشاراتاألطراؼ.كإحياءاتاجلسمكإدياء
من (ـ عليو تنطول مبا ادلسموعة ابدلادة االحتفاظ على ادلتعلم تدريب

الضركرة دعت مىت كاستدعائها كأفكار، كحقائق كمعارؼ معلومات
 لذلك.
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تنميةقدرةادلتعلمعلىعلىاحلكمعلىصدؽزلتولادلادةادلسموعةَب (ف
اخل َب تتمثل الىت ادلوضوعية ادلعايَت القيمضوء كنظاـ الشخصية، ربة

 كادلعايَت،كالواقعىاالجتماعي،كىدؼادلتحدثمناحلديث.
 .ٕ٘تدريبادلتعلمعلىتقوًنادلادةادلسموعةكاحلكمعليها (س
 أنواعاإلستماع -ٗ

ختتلفأنواعاالستماعابختبلؼالغرضمناالستماعنفسوعلىأنو
ديكنالقوؿإفمنأنواعاإلستماعمايلى:

اإلستماع (أ النوعالحيفلادلستمعمبادة االستماعالسطحى:كَبىذا
 بدرجةكبَتة،أكيعَتىااالنتباهادلناسب.

ادلتحدث،  (ب أفكار حتصيل إذل كيهدؼ للتحصيل: االستماع
 كالوقوؼعلىادلعارؼادلتضمنةَبمادةاالستماع.

من (ج درجة ادلستمع يضفى خبللو كمن التقديرم: االستماع
 اإلكباركاالحًتاـللمتحدث،كلؤلفكارادلتضمنةَباالستماع.

ما  (د بقيمة ادلتحدث ادلستمع يشعر خبللو كمن اجملامل: االستماع
يتناكلوابحلديث،كموافقتوبو،كقديستعُتَبأتكيدذلكللمتحدث

 ابالدياءات،أكاإلشارات،أكحركاتالرأسأكاليدين.
ادلركز  (ق التفاعلي ادلادةاالستماع مع ادلستمع يندمج كفيو :

ادلسموعةكيتفاعلمعهابدرجةعاليةمنالًتكيز،خاصةعندمايكوف
ادلستمعبصدداالستماعإذلمادةتدخلضمندائرةاىتماموكقناعاتو

 الفكرية.
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إليها  (ك الىتيستمع ادلادة ادلستمع حياكم كمنخبللو االستماعالناقد:
 كالتسليمأكابلرفضكاالعًتاض.كيصدراحلكمعليهاابلقبوؿ

على  (ز أذنو يضع أف ادلستمع حياكؿ خبللو كمن االنتقائي: االستماع
،أكتدعمرأيوخبصوص بعضالنقاطالىتحيفلهبا،أكحيتاجإليها

 بعضالقضاايالىتيؤمنهباكيدافععنها.
االستماعحللادلشكبلت:قدجيدادلستمعنفسوَبحاجةذلذا  (ح

صعوبةالنوع جملاهبة أك تساؤؿيلحعليو، عن مناالستماعلئلجابة
 .ٕٙتواجهو،أكحللمشكلةتعنلو

 طريقةتدريساإلستماع -٘
َبتصويرأفدرساالستماعديكنأفيسَتعلىالنحوالتارل:

الدرس أعد قد ادلعلم يكوف أف البد إذل-أكال: الدخوؿ قبل
إليومنمصدره،كأفيكوفكقرأهمنالكتابأكاستمع-حجرةالدراسة

قدحددأىداؼالدرسبطريقةسلوكيةكإجرائية،كأفيكوفقدحدد
عليهامن-ابلتارل– التبلميذكأفيتدبوا ادلهاراتالىتجيبأفيفهمها

خبلؿىذاالدرس.
اثنيا:علىادلدرس،بعدأفيدخلإذلحجرةالدراسة،أفيثَت

ذالبدأفتكوفلديهمأسبابمعقولةدكافعتبلميذهلبلستماع،فالتبلمي
ادلدرس. أك البعض، لبعضهم لبلستماع أك األنشطة، لبعض لبلستماع
كذلذافإفحتديدأىداؼاالستماعمنأىماألمورالىتجيبأفيبدأهبا
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ادلدرس.فإذاعرؼالتبلميذاألسباب،كأثَتتدكافعهم،فإهنمسيبذلوف
 حرصا أكثر كسيكونوف كبَتا، حيصلواجهدا حىت االستماع عملية َب

علىحتليلكتفسَتكتقوًن قدرة أكثر كيكونوا علىادلعلوماتادلطلوبة،
الكبلـادلنطوؽ.

اثلثا:يقرأادلدرسالقطعةأكالقصةأكالقصيدةأكالتقرير.....
إذا التسجيل، جهاز إذل كتركيز ابىتماـ يستمعوف التبلميذ بينما إخل،

لة.كانتادلادةمسج
ادللحوظات بعض االستماع أثناء يسجل أف التلميذ كيستطيع
أكمسجل علىأاليتحوؿإذلكاتب إليها، العودة الىتيود كاألفكار

.ٕٚلكلمايقاؿأمامو،فإفذلكيقللمنجودةعمليةاالستماع
 

 تعليم الكالم -ج
الكبلـ -ٔ  مفهـو

العاـ اذلدؼ االستماع. عملية اإلنتاجبعد كثَت نشاط ىو الكبلـ
شفهيا، اللغة استعماؿ كفاءة غرس ىو الكبلـ تدريس من

أكاترم)ٜٛٔ:ٕٓٔبركتو،) الرأمأكده (أفكفاءةٜٓٛٔ:٘ٚٔ(كىذا
االتصاؿ/الكبلـىيادلعرفةعنرموزاللغةكادلعرفةعنمعانيهاكالقدرةعلى

كلطبيعي.استفادهتابش
أك ابلكفر تتعلق ألهنا الصعبة، اللغوية ادلهارة ىي الكبلـ مهارة
ادلفردات العمليةحتتاجإذلإعداد ينبغىأفيقوؿ.كىذا التفكَتعنشيء
َب تدريبات إذل حتتاج ككذلك ادلرجوة، ابألحواؿ ادلناسبة ادلعينة كاجلمل
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ابلستعما كالشعور األفكار عن التعبَت كَب البسيطةالنطق، العبارة ؿ
ٕٛادلفهومة.

 أمهيةالكبلـ -ٕ
فالكبلـكسيلةاالنسافَبالفهمكاإلفهاـ،كماأنوكسيلةادلتعلمَب
كاالجتاؿَبادلواقفالىت ابلكلمة، كمقدرتوعلىادلواجهة بنفسو، ثقتو بناء
ادلتعلم لدل اللغوية الثركة زايدة َب يسهم الكبلـ أف كما ذلك، تتطلب

وسواللغوم،كىناتتضحأمهيةالقرائةأيضاكارتباطهابفنالكبلـفيتسعقام
جادة قرأنية مادة اختيار أحسن إذا خاصة كحتسينو، جتويده َب كدكرىا

كجيدةكمناسبةللمتعلمُت.
الكبلـ خبلؿ مستوم-أيضا-كمن على يقف أف ادلتعلم  يستطيع

محيصكالتقوًنحديثو،حيثتتاحالفرصةللمعلمليخضعوللمحاكمةكالت
 .ٜٕكادلقارنة،مبايقودهُبهنايةادلطاؼإذلالنهوضمبستواهكاالرتقاءبديثو

 أىداؼتعليمالكبلـ -ٖ
ىناؾأىداؼعامةلتعليماحلديثديكنأفيعرضألمههافيمايلى:

أفينطقادلتعلمأصواتاللغةالعربية.كأفيؤدمأنواعالنربكالتنغيم  (أ
 مقبولةمنأبناءالعربية.ادلختلفةكذلكبطريقة

 أفينطقاألصواتادلتجاكرةكادلتشاهبة.  (ب
أفيدرؾالفرؽَبالنطقبُتاحلركاتالقصَتةكاحلركات  (ج

 الطويلة.
 أفيعربعنأفكارهمستخدماالصيغالنحويةادلناسبة.  (د
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النظاـالصحيحلًتكيبالكلمة  (ق أفيعربعنأفكارهمستخدما
 الكبلـ.َبالعربيةخاصةَبلغة

َبالتعبَتالشفولمثلالتذكَت  (ك بعضخصائصاللغة أفيستخدـ
 كالتأنيثكدتييزالعددكاحلاؿكنظاـالفعلكأزمنتوكغَتذلكشلايلـز

 ادلتكلمابلعربية.
أفيكتسبثركةلفظيةكبلميةمناسبةلعمرهكمستولنضجو  (ز

 اتصاؿعصرية.كقدراتو،كأفيستخدـىذهالثركةَبإدتاـعماليات
أفيستخدـبعضأشكاؿالثقافةالعربيةادلقبولةكادلناسبةلعمره (ح

ادلعلومات بعض يكتسب كأف عملو، كطبيعة االجتماعي كمستواه
 األساسيةعنالًتاثالعريبكاالسبلمي.

احلديث (ط مواقف َب كمفهوما كاضحا تعبَتا نفسو عن يعرب أف
 البسيطة.

ا (م ابللغة التفكَت من يتمكن متصلأف بشكل هبا كالتحدث لعربية
 كمًتابطلفًتاتزمنيةمقبولة.

َب اذلامة للجوانب مبعرفتو منوط األىداؼ ىذه كل حتقيق إف
تعليمالكبلـكبثوعنأفعلادلداخلكالطرؽكاألسليبالىتهتيءعملية
تعليميةجيدةدتكنالدارسفعبلمنشلارسةاللغةشلارشةشفهيةختققلو

.ٖٓاألىداؼادلرجوةكللجماعة
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 تعليم القراءة  -د
القراءة -ٔ  مفهـو

القراءةىيالتعرؼعلىالرموزادلطبوعة،كالفهمذلذهالرموزادلكونة
( مدكور كادلوضوع كالفكرة كالفقرة إبراىيمٜٜٔٔ:ٕٛٔللجمل كيقوؿ .)

(:أفالقراءةعمليةيرادهباإجيادالصلةبُتلغةالكبلـكالرموزٜٛٙٔ:ٚ٘)
ادلعاىن. كاأللفاظالىتتؤدمىذه ادلعاين من الكبلـ كتتألفلغة ، الكتابة

أفعناصرالقراءةثبلثة،ىي: (اللفظٕ(ادلعٌتالذىٌت،ٔكيفهممنىذا
 .ٖٔ(الرمزادلكتوبٖالذليؤديو،

 أنواعالقراءة -ٕ
ىناؾعدةتقسيماتللقراءةختتلفابختبلؼعددمناالعتبارات

التاذل:كذلكعلىالنحو
(قراءةصامتة،ٔمنحيثاألداءكالشكلالعاـتنقسمإذلقسمُت:

القراءةالصامتةإذلالعمليةالىتيتممنخبلذلاالتعرؼالبصرمللرموز مفهـو
ادلكتوبة،كتفسَتىاكربطهاخبَتةادلتعلمدكفالنطقهبا.فكماأفاإلنسافَب

)إنساف يراه الذل الشيء إدراؾ أف-فحيوا-مقدكره دكف ...إخل( نبات
يدركها صمت، ُب ادلقركءة للكلمة ابلنسبة احلاؿ فكذلك ابمسو، ينبس

القراءةاجلهريةىيالتقاطٕالقارئدكفالنطقهبا. (القراءةاجلهرية.مفهـو
الرمز بُت ابجلمع كفهمها ادلخ، إذل العُت عرب كتوصيلها ادلطبوعة، الرموز

ادلختزف كادلعٌت رلرد، األصواتكشكل إبضافة هبا اجلهر ٍب ادلخ َب لو
كاستخداـأعضاءالنطقاستخداماسليما.

(قراءةللدرس،ٔمنحيثالغرضمنالقراءةتنقسمإذلقسمُت:
مبتطلبات للوفاء األشخاص من الكثَت إليو يلجأ القراءة من النوع ىذا
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كال دركسو، إلعداد يقرأ فادلعلم ادلختلفة، مهنهم أك يقرأأعماذلم طالب
قراءة إذل يلجأكف الناس كبعض ...إخل، ادلعلومات كحتصيل لبلستذكار

 منو. كاإلفادة فيها ما كتوظيف كادلذكرات كالتقارير قراءةٕاحملاضر )
َب أكثر ملحة إليها احلاجة أصبحت القراءة من النوع ىذا لبلستمتاع،

النارتةعنطبيعيةالعصرىذاالذلاتسمابلتعقيدككثرةادلشاكلاالجتماعية
احلياةكإيقاعهاالعنيف،كىناجيدالكثَتمنالناسأفىناؾمندكحةلبلجتاة
كسارة، شلتعة أكقات لتحقيق أك النفس، عن للًتكيح القراءات بعض إذل

(قراءةحللمشكبلت،ٖ.ٕٖىركابمنضجيجاحلياةكعناءاهتاكمشكبلهتا
غبةالقارئَبمعرفةشيءمعُتفهيذلكالنوعمنالقراءةالذليتصلبر

كالوصوؿفيوإذلقراربناءعلىرلموعةمناحلقائق،كذلككالقراءةللوصوؿ
إذلقرارمعُتَبمبدأمنادلبادئاحلياتية،أكلتقديرقيمةمنالقيماخللقية

 .ٖٖأكضلوذلك
 أىداؼتعليمالقراءة -ٖ

تعليم أىداؼ أىم من أف يستخلص أف ديكن سبق ما كل من
القراءة،كىيكمايلى:

اكتسابعاداتالتعرؼالبصرمعلىالكلمات،كالتعرؼعلى  (أ
الكلمةمنشكلها،كالتعرؼعلىالكلمةمنحتليلبنيتهاكفهم

 مدلوذلا.
 فهمالكلمات،كاجلملة،كالنصوصالبسيطة.  (ب
القطع  (ج رصيدمناسبمنادلفرداتالىتتساعدعلىفهم بناء

 فقرات.الىتقددتتدإذلعدة
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ادلواد  (د عن كالبحث كاالطبلع، القراءة إذل كالشوؽ الرغبة تنمية
 القرائيةاجلديدة.

كأصواهتا،  (ق احلركؼ كمعرفة اجلهرية القراءة َب النطق سبلمة
 كنطقها،كصحةالقراءة.

 .ٖٗالتدريبعلىعبلماتالًتقيمككظيفتهاَبالقراءة (ك
اإلسبلمى التصور مع تتسق نصوص خبلؿ من ذلك كل

 للكوفكاإلنسافكاحلياة.
 طرؽتعليمالقراءة -ٗ

علىالرغممنتنوعطرائقتعليمالقراءةككجودالعديدمنالتجارب
الثريةكاحملاكالتاجلادة،إالأنوالديكنالقوؿ:إفىذهالطريقةأكتلكىي
 كالعلـو كالثقافة للًتبية العربية ادلنظمة أجرتو استفتاء كَب " بعينها األفضل

ـ،ظهرمننتيجةحتللنتائجإجاابتوأفالدكؿالعربيةدلٜٗٚٔخبلؿعاـ
القراءة، تعليم طرؽ بُت للمفاضلة الدقيق ابدلعٌت علمية جتارب إبجراء تقم

كأفماجرلدليستكملفيوشركطالضبطالعلمي".
تكاد أهنا التنوع ىذا رغم التدريس طرائق على ادلبلحظة أف على

ُترئيستُتمها:ترجعإذلطريقت
 الطريقةالًتكيبية)اجلزئية( (أ

)احلركؼ للكلمة ادلكونة ابألجزاء الطريقة ىذه أك-تبدأ
ذلا ادلكوف الكل إذل األجزاء ىذه خبلؿ من كتنتهى األصوات(

فرعيتُت-رتل-)كلمات طريقتُت على الطريقة ىذه كتنطوم فقرات(
هب تعلم الىت الطريقة كىي احلركؼ: طريقة )أ( األجياؿمها: معظم ا

السابقةكترددتأصداؤىاَبكلبيت،كمنٍبينحازإليهاأكلياءاألمور
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ابلبدء الطريقة َبىذه القراءة تعلم يكوف أف كديكن ذلا، الفهم لطوؿ
-خ-ح-ج-ث-ت-ب-أبمساءاحلركؼاذلجائيةبًتتيبهااأللفبائي)أ

.....إخل(-د ادلن ذ احلركؼ تضم ٍب احلراكات تعليم لتكوفٍب فصلة
بغَتىا توصل الىت احلركؼ ٍب حركؼ( ثبلثة أك حرفُت )من كلمة
يكوفابحلركؼ الطريقة َبىذه كالبدء احلركؼ: طريقة )ب( كىكذا.
معصوتودكفاإلىتماـابسماحلرؼ،الذلرمبايعوؽادلتعلمعندتركيب
جيمعالصوتإذل الكلمةكالنطقهبا،كبعدمعرفةصوةاحلرؼمنفردا

أصوات،حىتيصلمنرلموع ٍبثبلثة صوتآخرَبمقطعكاحد،
ىذهاألصواتإذلالكلمةٍباجلملةكىكذا.

 الطريقةالتحليلية)الكلية(: (ب
ىذه )اجلزئية(تسَت الًتكبية للطريقة معاكس اجتاه ُب الطريقة

الىتيتكوفمنها،كىيتنطلقمن ابلكلكتنتهىإذلاجلزاء حيثتبدأ
مفاد َبمسلمة األشياء إدراؾ إذل دييل البشرل العقل أف كمؤادىا ىا

كحدةكتكامل.كىذهالطريقةالكليةتنطولعدةطرائقىي:)أ(طريقة
)الكل(، ابلكلمة مبتدأة القراءة إذلتعليم الكلمة  ىذه تتجو الكلمة،
كمنخبلؿتعلمىذهالكلمةيتمتعلماحلركؼكاألصواتادلندرجةحتتها

ديدىذهالكلمة.)ب(طريقةاجلملة،َبىذهالطريقةيبدأعنطريقجت
لسانو، على كالىتتًتدد بياتو الصلة كثيقة اجلمل بنطق القراءة ادلتعلم
أك أبمسائها احلرؼ ٍب الكلمات، إذل التعرؼ يتم اجلمل خبلؿ كمن
أصواهتا.)ج(الطريقةالتوليفية)ادلزدكجة(،ىيالطريقةالىتجتمعزلاسن

إحدلال كأف خاصة هبما، ادلوجودة القصور أكجو كتنحى طريقتُت،



ٕٗ 
 

أف ادلتعلم ادلطلوبمن مهاراتالقراءة رتع لتنمية الطريقتُتالتكفي
.ٖ٘يسيطرعليها

 
 تعليم الكتابة -ه

الكتابة -ٔ  مفهـو
السقاء: ككتب كنسخ، خط ككتااب: كتبا يكتب كتب من : لغة

 شدىا القربة: ككتب بسَتين، قضاهخرزىا : الشيء هللا ككتب ابلوكاء.
عقد : الكتاب ككتب كأمبله. الكتابة، علمو : كأكتبو كفرضو، كأكجبو
صار كأداه إفدفعو ماليا اتفاقا جعلمعو كأكتبعبده: )مولد(. النكاح

حرا.
كاصتبلحا:القدرةعلىمعرفةالرموزاذلجائية)الىتيكتبها(،كإدراؾ

 ىذه نظاـ تعٌتَبإطار ما )السميع، ادلعينة الكتابةٜٜٙٔ:٘اللغة أما )
(فهيختليداللغةبرموزالكتابية.كقاؿعادلاللغة٘ٛ:ٜٛٛٔعندىرجنو)

اآلخر،إفتعريفالكتابةيتوقفعلىإدراؾالفرؽبُتمعنيُت.
ادلعٌتاألكؿكىوتسجيلاحلركؼكالكلماتكاجلملعلىاألكراؽ

الفونيماتالصوتيةادلسموعةإذلرموزكخطوطكاأللواحكغَتىا.فهوحتويل
حركؼأك َبصورة متصلة أك كانت منفصلة ما بطريقة كأشكاؿمكتوبة

كلمات.
مرادفة ادلعٌت الكتابة أبف اللغويوف عليو اصطلح ما كىو الثاىن

 كيقوؿ التحريرم. التعبَت أك Chomskyلئلنشاء زلدد، ىدؼ الكتابة إف
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ة،فهيتتطلبمنالتلميذأفحيوؿالكلمةادلنطوقةكزلسوسأكثرمنالقراء
.ٖٙالىتيعرفهاإذلشكلمكتوب

علىالتعبَت ىيالقدرة الكتابة فإف ادلذكورة التعريفات من إنطبلقا
كأسلوب صحيحة كبلغة منظمة بطريقة تدكينا كعرضها أفكار عنرلموعة

سليم.
 أىداؼتعليمالكتابة -ٕ

 األىداؼ ىذه صياغة تعليمديكن عملية هتدؼ االتى، ابلشكل
الكتابةابللغةالعربيةإذلدتكنالدارسمن:

 كتابةاحلركؼالعربيةكإدراؾالعبلقةبُتشكلاحلرؼكصوتو. (أ
كتابةالكلماتالعريبةبركؼمنفصلةكبركؼمتصلةمعدتييز (ب

 شكلاحلرؼَبأكؿالكلمةككسطهاكآخرىا.
 يةخبطكاضحكسليم.إتقافطريقةكتابةاللغةالعرب (ج
 إطقافالكتابةابخلطالنسخأكالرقعةأيهماأسهلعلىالدارس. (د
 إتقافالكتابةمناليمُتإذلاليسار. (ق
 معرفةعبلمةالًتقيمكدالالهتاككيفيةاستخدامها. (ك
بعض (ز من العربية اللغة َب ما كإدراؾ اإلمبلء مبادئ معرفة

نخصائصينبغىاالختبلفاتبُتالنطقكالكتابةكالعكس،كم
كادلربوطة ادلفتوحة كالتاء مثبل كالتنوين الكتابة َب هبا العناية

 كاذلمزات......إخل.
ادلناسب (ح العريب الًتتيب مستخدما رتل َب كتابة أفكار تررتة

 للكلمات.

                                                           
 .ٚٙٔ-٘ٙٔـ(،ص.ٜٕٓٓ)متاراـ:مؤسسةادلتر،مدخلإذلتدريساللغةالعربية،فتحادلوجود،ٖٙ
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َب (ط صحيحة الكلمات مستخدما رتل َب كتابة أفكار تررتة
بتغيَت كبنائها الكلمة شكل تغيَت حيث من ادلعٌتسياقها

الضمائر إضافة كالتأنيث، التذكَت كاجلمع، كالتثنية )اإلفراد
 ....إخل(

 تررتةأفكارهكتابةمستخدماالصيغالنحويةادلناسبة. (م
 استخداـاألسلوبادلناسبللموضوعأكالفكرةادلعربعنها. (ؾ
سرعةالكتابةمعرباعننفسوُبلغةصحيحةسليمةكاضحة (ؿ

 .ٖٚمعربة
 ذلك، على ُببناء الكتابة تعليم أىداؼ تلخيص ديكن

اجلملة بناء نظاـ استخداـ على "السيطرة كىو كاحد رئيس ىدؼ
 العربيةَبكتابةرسالةأكموضوعيستطيعالعريبأفيفهمو.

 أساليبتعليمالكتابة -ٖ
قددرسَب ألنو تدريساخلط، إذل الحاجة ادلتوسطة ادلرحلة َب

اإلبتدائية كىي السابقة إذلادلرحلة بقليل يتسع ادلوضوع ادلتوسطة َب أما .
تنمية إذل كالتكرار احملاكات من التدريب يتدرج ٍب كاإلتقاف اجلماؿ درجة
ادلهارةَبالكتابةإبتقافاحلركؼكالكلماتمنالذاكرةبعدرؤيتهاأكالكىو
للحركؼ الصحيحة النقط كضع َب دقة مع ادلنظور ابإلمبلء يسمى ما

تتمكنعادةالكتابةَبيسر،بعدذلكيتدرجإذلاإلمبلءغَتادلتشاهبةحىت
ادلنظورأكمايسمايسمىابإلمبلءاإلختبار.

كالتعبَت)الكتابة(يتدرجَبىذهادلرحلةإذلمايلي:
من (أ َبعباراتصحيحة استعماؿاحملصوؿاللغولادلتزايدكليـو

 تعبَتهمعفهمدلعناىا.
                                                           

 .ٖٚٔ-ٕٚٔـ(،ص.ٜٕٓٓ)متاراـ:مؤسسةادلتر،مدخلإذلتدريساللغةالعربية،فتحادلوجود،ٖٚ
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الشفهيَبرتلمتصلصحيحةيواجوهبااالقتدارعلىالتعبَت (ب
 موفقاأكمناسبةأكمعٌتيقًتح.

كرألعبدالعليمإبراىيمَبىذااجملاؿأفالتبلميذَبىذهادلرحلة
يدربوفهبذهالعناصركماتلي:

فيو (أ التحدث سبق موضوع َب يكتبوا أف التبلميذ تكليف ديكن
شفهيا،كماديكنمطالبتهمابلكتابةَبموضوعدليسبقشرحو،أك

 َبموضوعيتصلمباسبقشرحو.
منها (ب ليختار ، ادلوضوعات تعدد ديكن أيضا ادلرحلة ىذه كَب

 التلميذمادييلإذلالكتابةفيو.
التبلمي  (ج يؤخذ أف ادلنطق،كينبغى كسبلمة ، األفكار بًتتيب ذ

 كصحةاألسلوب.
كحيسنَببعضادلوضوعاتإذليوجهواإذلقراءةماكتبعنهاَب  (د

 الصحفأكاجملبلتأكالكتب،ليستعينوابوَبكتابتهم.
كحيسنكذلكربطادلوضوعاتالكتابيةببعضمظاىرالنشاط (ق

الفص كصحيفة اللغوم، النشاط كخباصة َبادلدرسي، يلقى كما ل،
 .ٖٛاإلذاعةادلدرسية،كضلوذلك

 
 تعليم قواعد اللغة العربية -و

النحوأكعلمصناعةاإلعراب -ٔ  مفهـو
العربية اللغة بُت حدث الذل التصدع عن حيكي ما دالئل كمن
كادلنطق الفلسفة كركح النحو كبُت جانب، من هبا كالناطقُت الفصيحة

                                                           
 .ٔٚٔ-ٜٙٔـ(،ص.ٜٕٓٓ)متاراـ:مؤسسةادلتر،مدخلإذلتدريساللغةالعربية،فتحادلوجود،ٖٛ



ٗٙ 
 

كالىتسيطرتعلىدراستومن الىتالتفيدشيئا كاجملادالتالذىنيةاحلادة
فيقوؿ: التوحيدم حياف أبو يركيو الذم الطريق ادلوقف ىذا آخر، جانب
كمايدخل النحو َب أىلو كبلـ فسمع األخفش، رللس على أعراىب كقف
معو،فحاركعجب،كأطرؽككسوس،فقاؿلواألخفش:ماتسمعايأخا

لعرب؟قاؿ:أراكمتتكلموفبكبلمناَبكبلمنامباليسمنكبلمنا!ا
الدراسات معظم فدارت كاللغة، النحو بُت الفرؽ حدث كىكذا

منالذىن تستقىمادهتا حوؿنفسها، يقوؿالدكتوردمحم–النحوية كما
الشواىد-عيد كمن ، الواقع من اؿ العقلية الفلسفة كمن ، اللغة من ال

ادلصادراتادلتجمد كمن كادلتابعة، االستقراء قوامها ميدانية بوث من ال ة
كرىا أك طوعا األمثلة إلخضاع كاألفًتاضات القياس على تعتمد الىت
ذلك كمتابعة ذلا، كاستعماذلم ابللغة الناطقُت مبلحظة من ال للقواعد،

 ابلدراسةادلتطورة.
 أىداؼتعليمالنحوأكعلمصناعةاإلعراب -ٕ

أفتكوفمعاجلةموضوعاتالنحوَبىذهادلرحلةَبأساليبكجيب
دلصطلحات تعرض دكف للتبلميذ تعطي الىت ادلتكررة كالتدريبات ، التعبَت
علىالتدريبالفٍتادلنظم،ادلرتكزعلى النحوكقواعدهالتقليدية،كأفتقـو
اللغوية العادات تتكوف حىت كالتكرار، كاحملاكاة االستماع من أساس

 الصحيحةعندالتبلميذ.


كىكذاأىداؼالتعبَتَبىذهادلرحلةعلىالنحوالتاذل:
أفيتعرؼالتبلميذعلىنسقاجلملةالعربية،كنظاـتكوينها،كأف (أ

حدكد َب سليما استعناال كالًتاكيب األلفاظ استعماؿ يستطيع
 قدراتو.
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، (ب االستماع طريق عن السليمة اللغوية العادات يكتسب أف
 كاحملاكاةككثرةاالستعماؿ.

تنميةقدراتالتبلميذعلىالتعبَتالسليم،كعلىدتييزاخلطأمن (ج
 الصواب،كذلكعنطريقتكوينالعاداتاللغويةالسليمة.

تزكيدىمبطائفةمنادلعاىنكالًتاكيبالصحيحةشلاينمىحصيلتهم (د
 اللغوية.

للجم (ق السهلة اخلصائصالفنية علىاستخداـ العربيةتدريبهم لة
 كمكوانهتا.

 طرائقتعليمالنحو -ٖ
إفأفضلأسلوبَبتدريسالقواعدالنحويةىواألسلوبالطبيعى
ككتابة.كعلىىذا كقراءة، ككبلما، استماعا، اللغة الذليعتمدعلىشلارسة

خلدكف بن يقوؿ كما فاالستعماؿ اللغوية-األساس األساليب كزلاكاة
تدر يبامتصبل،ىواألسلوباألمثلَبتدريسالصحيحة،كالتدريبعليها

القواعدالنحوية.
كمعذلكفإفكمنأىمالطرؽالتقليديةالشائعةَبتدريسالنحوما

يلى:
 الطريقةالقياسية: (أ

الطريقةعلىبدءبفظالقائدة،ٍباتباعهاابألمثلة ىذه كتقـو
ـعليوىذهكالشواىدادلؤكدةذلاكادلوضوحةدلعناىا.كاألساسالذلتقو

إحدل ىي القياسية كالطريقة التدريب. أثر انتقاؿ نظرية ىو الطريقة
إذلاجملهوؿ، طرؽالتفكَتالىتيستخدمهاالعقلَبالوصوؿمنادلعلـو

 )فالقياسدائماأيتىبعدمعرفة،أايكانتىذهادلعرفة.
 الطريقةاالستنباطية: (ب
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الطريقةاالستنباطيةعلىالبدءابألمث لةالىتتشرحكتناقش،تقـو
َب النحو مناىج َب غالبا ادلتبع ىو كىذا القاعدة. منها تستنبط ٍب
ادلرحلةالثانوية،َبمعظماألقطارالعربية.أماَبادلرحلةادلتوسطةفدركس
النحوغالباماتبدأبنصكامل،يقرأميناقصمعالًتكيزعلىالشواىد،

 .ٍٜٖبتستنبطمنوالقاعدة

 مدرسة محزنوادى يف تعليم اللغة العربية

 وك الشرقيةبلوم فنشورالثانوية  محزنوادى داف مادة اللغة العربية ابدلدرسةأه -أ

العاـ  األىداؼ مها نوعاف، ادلرحلة ىذه ُب العربية اللغة تعليم أىداؼ
كما كىي الثانوية، ابدلدرسة العربية اللغة  العاـ كاألىداؼ اخلاص. كاألىداؼ

 يلي:

ٗ.  أـُبالكتابة  ُباحملادثة أما العربية، اإلتصاليةابللغة ادلركعة اليتلتنمية
 تتكوفمنأربعمهاراتكىي:اإلستماعكالكبلـكالقراءةكالكتابة.

من .٘ يرجي كذلذا الثقاُب. كلتوسيع كالثقافة اللغة عبلقة كدلعرفة لتنمية
 الطبلبأفيعرفواكيفهمواأنواعالثقافة.

العربيةمنإحدلاللغةاألجنبيةزايدةم .ٙ ستومالواعيلتنميةأىماللغة
 ألفتكوفآلةأككصيلةمهمةللتعليمكلبحثادلصادراإلسبلمية.




 

كأمااألىداؼاخلاص،كىيكمايلي:

                                                           
 ٜٖٖ-ٕٖٔـ(،ص.ٜٜٔٔ)الرايض:دارالشواؼ،ريسفنوفاللغةالعربية، تدكور،علىأزتدمدٜٖ
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 ستماع :اال .1
تكاجلملاركؼاذلجائيةكدتييزىاُبالكلمأفيشخصالطبلبأصواتاحل-أ(

أكالنصادلسموعمنخبلؿاحلوار
أفيفهمالطبلباحلوارأكالنصادلسموع-ب(
 أفيكتشفالطبلبالفكرةادلوجودةُباحلوارأكالنصادلسموع-ج(

 الكالم : .2
أفينطقالطبلباحلوارأكالنصنطقاصحيحا-أ(

 أفيعربالطبلبعناألفكاركادلشاعركاخلرباتحوؿادلوضوعادلقرر-ب(
 القراءة : .3

يقرأالطبلباحلركؼاذلجائية،كالكلمات،كالعبارات،كاجلملُباحلوارأف-أ(
أكالنصقراءةجهرية

أفيفهمالطبلبمعاينكالكلمات،كالعبارات،كاجلملُباحلوارأكالنص-ب(
 ادلكتوب

 الكتابة : .4
مراعاة-أ( مع ادلقرر ادلوضوع حوؿ حتريراي البسيطة الفكرة الطبلب ينقل أف

الًتاكيبالنحويةابستخداـ
ادلقرر-ب( ادلوضوع حوؿ كاخلربات كادلشاعر األفكار عن الطبلب يعرب أف

ابستخداـالًتاكيبالنحوية

 


وك بلوم فنشورالثانوية  محزنوادى ابدلدرسةحمتوايت مادة اللغة العربية   -ب

 الشرقية
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كاال  الكبلـ مهارة دلادة العربية اللغة مادة األستاذ منٖٓستماعيقدـ
ذلك ُب درسناه اليت ادلوضوع من تتعلق كىى احملاضرة لكل تقريبا ادلفردات

 الوقت.كلكنادلعلماليبحثدرساكلومنكتابادلستخدمة.

كالكتابةيقدـاألستاكدلها  القراءة اللذرة ُبالكتابمادة العربيةكما غة
أي ايعٌت على مر ذلكلطلبة ُب ادلذكور ابدلوضوع تتعلق اليت القصة يقرؤكف

 وفالقصةاليتتتعلقابدلوضوعادلذكور.بيكتالكتابٍب

 فنشورالثانوية  محزنوادى ابدلدرسةطرائق  ووسائل التعليمية اللغة العربية   -ج
 وك الشرقيةبلوم

 مبدرسة العربية اللغة التعليمية زتزنوادللتنمية لومبوؾفنشورالثانوية
،يستخدـاألستاذبطريقةقراءةدلهارةالقراءةكضلوكتررتةدلهارةالكتابة،الشرقية

كدلهارةاإلستماعكالكبلـالطريقةادلستخدمةىيطريقةادلفرداتكالكبلـألفُب
األكؿيعطياألستاذ ُبلقاء ادلختلف. ادلادة األستاذ األكؿكالثاينيقدـ لقاء

ال كرقة منادلفرداتاليتتتعلقابدلوضوعٖٓيتتتضمنثبلثوف)علىالطلبة )
درستمُبذلكالوقتٍبيعطياألستاذادلعٌتمنتلكادلفردات.كُبلقاءالثاين

ي الطلبة على األستاذ يعطينأيمر اليت ادلفردات من أصحاهبم مع احملاكرة طق
ا تلك ُب كالكبلـ اإلستماع دلهارة إذا األكؿ. لقاء ُب إليهم خاصة ،دلدرسة

  الطريقةادلستخدمةغَتمناسب.

كسائلادلستخدمةلتنميةالتعليميةاللغةالعربيةىيسبورةكصورشرحيةك 
ككتاباللغةالعربيةألفو"يوديسًتا".

 

وك بلوم فنشورالثانوية  محزنوادى ابدلدرسةتقوًن ادلنهج تعليم اللغة العربية  -د
  الشرقية
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تولكادلوادالدراسيةكالطريقةاخلطةكتنظيماذلدؼكاحملىوجهازإفادلنهج
لذلكأف .ادلستعملةدليبلإلجراءنشاطالتعليمليحصلعلىاذلدؼالًتبومادلعُت

 ادلنهجمهمجدانلعادلالتعليمألنومفتاحرئيسيلتحقيقالنجاحُبالتعليم.

ادلنهجادلستخدمةىو،إفلومبوؾالشرقيةفنشورالثانويةزتزنوادلابدلدرسةك
 . كىذاادلنهجىواإلصبلحمنادلنهجقبلو (KTSP)ادلدرسيوممنهجعلىمست

كتعتمد لتطوير ىوبناءادلنهج(KTSP)كأفادلنهجعلىمستومادلدرسي
الدراسي كاحملتوم كادلواد كالنظاـ الدراسي خطط مع على اخلريجاعلى كفاءة يَت

 . BNSPكفاءةادلوادالدراسيقررمها

 ،كىيكمايلي:(KTSP)ادلنهجعلىمستومادلدرسيكخصائصمن

  ادلركنة .ٙ

 البدمنادلعلممستقلبنفسوكإبكارم .ٚ

 ختيارعنالطريقةالتعليميةأفادلعلمحريةاال .ٛ

 أفالطلبةفعلية .ٜ

الطبيعيةكالتكنولوجية .ٓٔ  كالفنيةرلموعالعلـو

ادلنهجعلىمنليسيدؿعلىكلكننظناألىداؼادلرجوةُبتلكادلدرسة
خاصةُبعمليةالتعليميةدلهارةاإلستماعكالكبلـ.(KTSP)مستومادلدرسي

( األساسية الكفاءة (kompetensi dasarككانت الكفاءة  standar)كمعيار

kompetensi):لتعليماللغةالعربيةُبمدرسةاثنويةمثلاجلدكؿاألتية




 (kompetensi dasarالكفاءة األساسية ) (standar kompetensi)ومعيار الكفاءة 

األحرؼ-ٔ مهارة اإلستماع: -1 نطق أك الصوت عن ادلماثلة
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الفهم عن النسخة أواحملادثة 
الشفوية ابدلوضوع مرحلة ادلراهقة 

 وقابلت الطبيب

أك كالكلمة كاجلملة ادلفردة مثل اذلجائية
عن جيدة سياقة ادلراىقة الفقرة مرحلة

كقابلتالطبيب.
فقرة-ٕ أية شلن كالفكرة ادلعٌت تقابل

كقابلت ادلراىقة مرحلة عن اجليدة احملادثة
الطبيب

 مهارة الكالم: -2
نطق األصوات العربية نطقا 

من الكتابة أو احملادثة صحيحا 
ابدلوضوع مرحلة ادلراهقة وقابلت 

 الطبيب

شفواي-1 الرأم أك الفكرة عن التعبَت
كقابلت ادلراىقة مرحلة عن اجليدة أبلفاظ

الطبيب
السياؽ-ٕ مع مطابقة احملادثة فعالية

ابجليدةكالطبلقةعنمرحلةادلراىقةكقابلت
 الطبيب

 مهارة القراءة: -3
عن النسخة أو  القراءة والفهم

احملادثة ادلكتوبة ابدلوضوع مرحلة 
 ادلراهقة وقابلت الطبيب

كالكلمة-1 ادلفردة عن كالقراءة التلفظ
كاجلملةمفيدةبصوتجهرية

ادلقركأة-ٕ كمبحث تركيب عن ادلماثلة
مرحلة عن ادلماثلة عن كالتماـ ابلسديد

ادلراىقةكقابلتالطبيب
الف-ٖ من ادلعٌت كتفهيم أكتقابل كرة

مرحلة عن ابلصحيحة ادلكتوبة الرأم
 ادلراىقةكقابلتالطبيب

 مهارة الكتابة: -4
التعبري عن الكتابة من النسخة أو 
احملادثة ابدلوضوع مرحلة ادلراهقة 

عن-1 كالفقرة كاجلملة ادلفردة كتاب
القراءة كعبلمة الرمسي كاذلجاء احلركؼ
كقابلت ادلراىقة مرحلة عن الصحيحة
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الطبيب وقابلت الطبيب
تعبَتالفقرةأكالرأممكتوبةُباجلملة-ٕ

ابدل كالفقرةستعمادلفيدة كاجلملة ادلفردة ل
عناحلركؼكاذلجاءالرمسيابلصحيحةعن

الطبيبمرحلةادلراىقةكقابلت
 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 منهجية البحث


 مدخل البحث ومنهجه .أ 
مدخل النوعي. ادلدخل ىو البحث ذلذا ادلستخدـ البحث مدخل إف

أكالكشفعماالديكنحصولوعلىالنوعيىوالبحثحلصوؿعلىالنتائج
 البياانت من الباحث يبدأ حيث الكمي، ادلنهج أك اإلحصائية كقدالطريقة

أك قبلها للتوضيحكينتهىإذلالنظريةاجلديدةتؤيدما العملية النظرية يستخدـ
 .ٓٗتبطلها

 الباحث  ادلكيستخدـ .ٔٗالنوعيدخل يلى: كما ؼيهدكاألسباب
 التغيَت نظاـ عن الصحيحة ادلعلومات طلب ُبالباحث ادلعهد، كيسمىىذا

بُت (Hubungan Timbal Balikابدلدخلالنوعيألفكجودااإلرتباطىالتبادؿ)
دار مبعهد زتزنوادل الثانوية مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة

الشرقية لومبوؾ فنشور الوطن هنضة .النهضتُت البحث النوعييعرؼ
Qualitative Researchبث منهجية كصفالظواىرُبأبنو على تركز العلـو

األ كعلىكالفهم دقيقا كخيتلفعنالبحثالكمىالذليركزكصفا عمقذلا،
على ابإلعتماد النتيجة أك السبب عن الكشف كعلى التجريب على عادة

سؤاؿمفتوحالنهايةكيهتمالنوعيالبحثُبادلعطياتالعددية،فالسؤاؿادلطركح
( كالنتيجة ابلسبب اىتمامو من أكثر كادلعٌت  Bogdam & Biklenابلعملية

1998)ٕٗ كقد . البحث الطبيعيالنوعياختذ البحث منها أمساء، عدة
Naturalisticسياقهاالطبيعي،كقديسمىالبحثُب،ألنويهتمبدراسةالظواىر
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.ٖٗالتفسَتل،ألنواليكتفيابلوصففقطبليتعدلذلكللتحليلكالتفسَت
أبنو:)أسلوبمنأساليبالتحليلادلركزعلىفيأكالوصالنوعيادلنهجكأيضا

زمنية فًتات أك فًتة أك زلدد، موضوع أك ظاىرة عن كدقيقة كافية معلومات
بطريقة تفسَتىا ٍب علمية، نتائج على احلصوؿ أجل من كذلك معلومة،

موضوعية،مباينسجممعادلعطياتالفعليةللظاىرة(.
عنطريقةلوصفادلوضوعادلرادعبارةادلنهجالوصفيكيرلآخركفأف

 منهجيتو خبلؿ من اليتدراستو النتائج كتصوير صحيحة، التوصلعلمية يتم
)إنوكصفدقيق كتعريفآخر ديكنتفسَتىا( معربة علىأشكاؿرقمية إليها

 .ٗٗكتفصيليلظاىرةأكموضوعزلددعلىصورةنوعية
 

 حثاحضور الب .ب 
كأما لوصفى فهي الباحث حضور اللغةأمهية تعليم إسًتاتيجية إدارة

زتزنوادل مدرسة ُب مبعهدالعربية فنشورالثانوية الوطن هنضة النهضتُت دار
لومبوؾالشرقية


 مصادر البياانت .ج 

طر بعد الثانية اخلطوة ىو البحث مصادر إليهارتع يعود ادلشكبلت، ح
إبجرائومنخبلالباحثُب منؿماتوفرهدراستو،كيستقىمنهامادةبثو،كيقـو

العلمي البحث علماء إف ادلصادرمعطيات. يقسموف اليـو ادلنهجية كالدراسات
كفركعهاإذلمصادر)أكذل(كإذلمصادر)مشتقة(كيطلقوفعلىاألكذلاسم)مصادر
ابحلقيقة متصلة مباشرة مادة أكؿ كىي فقط، )مصادر( أك )أصوؿ( أك أصلية(
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ادلصادر)ادلشتقة (فهيتلكادلقتبسةمنادلصادراألكذل،كقدتكوفادلدركسة،أما
)مصادراثنية(إذاكافاالقتباسمباشرا.

كىكذافإفمايرجعالباحثإليوبقصداحلصوؿعلىمعلوماتأكحقائق
أكليةإماأفتكوف:

األساسية -ٔ الواثئقمصادر كىي ما، موضوع مادة حيوم ما أقدـ :كىي
 األكذل كالدراسات اليتعنو، القيمة ادلخطوطات نشرىاكتشمل يسبق دل

كالواثئقكمذكراتالقادةكالساسةكحيثياتاحلكمادلسبةلؤلحكاـالقضائية
لؤلمكن الشخصية كالدراسات كاليوميات اخلاصة كاللوحاتكاخلطاابت ة

اليت الفًتة كالكتباليتيكوفمؤلفهاشاىدكا ىيموضوعالبحثالتارخيية
 كاإلحصائيات.

اثنويةم -ٕ ُب صادر كتعتمد )ادلراجع( ادلصادر:كتسمى على العلمية مادهتا
 األصليةاألكذلكعلىكلفادلصدرمرجعدكفالعكس.

أفكلمة)ادلراجع(تعٌتكلشيءرجعإليوالباحثأثناءبثو،فأفادمنو
كعدـ النوعُت، كبل على مصدر كلمة إبطبلؽ البعض ديانع كال اثنوية، فائدة

إذلتلكالتفرقة،كادلهمأفالبحثاألصيلىوالذميعتمدعلىادلصادرادليل
توا لدل فإنو األصيل، للمصدر العلمية األمهية إبراز أجل كمن فراألصلية،

اذلامشادلصدراألقداـ،مصادرمتعددةعننقطةكاحدةُبالبحث،يثبتُب
.٘ٗألنوىواألصيل

 
فمنمصدرأساسيكمصدراثنوم.إفمصادرالبياانتُبىذاالبحثتتكو

البياانتاألساسية:ادلدرساللغةالعربيةكرئيسادلدرسةكالوظيفة (أ
 كرئيسادلعهد.
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البحث (ب مبوضوع تتعلق اليت النظرية الثانوية: كاختار.ٙٗالبياانت
موضوع ىذا ُب كزلتجة متعلقة ألهنا البياانت مصادر الباحث

 البحث.
 

 أسلوب مجع البياانت .د 
الواثئقدراسةالباحثىيادلبلحظةكادلقابلةككأسلوبالذليستخدمو

.ٚٗموضوعالبحثةُبىذاألهنازلتاج


 أوال: ادلالحظة
الطريقةاألساسيةالثانيةجلمعادلعلوماتُبالبحثالنوعيىي 

ُب كبَتة أمهية كذلا االجتماعية، العلـو ُب عريق اتريخ للمبلحظة ادلبلحظة،
 البحث يقـو أف إذل حتتاج الًتبوية ادلواقف من فكثَت خاص، بشكل الًتبوم

الباحثمببلحظاهتاُبكضعهاالطبيعيكتسجيلمايرلكيسمعشلاجيرمفيها
ُبحياهتااليوميةالطبيعية.

ىناؾعدةكسائلالستخداـادلبلحظةُبالبحوثكيعتربقطباىااألساسياف:
ٔ- ( ابدلشاركة  أسلوبThe Participant as Observerادلبلحظة كىو :)

اإلنسانيةكىو أساسينوعيلوجذكرُبعملالبحثُباجملاؿالعلـو
 ماأشَتإليومبدرسةشيكاغولعلمالنفس.

ٕ- ( البنائية أسلوبThe Non Participant as Observerادلبلحظة كىو :)
 .ٛٗكميكالذلًباستخداموُبأباثمتنوعة
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(The Participant as Observerادلبلحظةابدلشاركة)كاختارالباحثعن
 ادلنظمة أك الوحدة أك شخصُباجملموعة من-حسبىدؼالبحث–ألهنا

)ادلساعدين( ادلخربين قبل من جتمع كادلعلومات معهم، االشًتاؾ خبلؿ
(Informantأك فرداي إما ادلوقف عن يسأؿ ادلبلحظة فإف ذلك من كابلرغم )

إدارةإسًتاتيجيةفرادُباجملموعةجلمعالبياانتعنعمليةتنفيذبشكلعلٍتلؤل
تعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلالثانويةمبعهددارالنهضتُتهنضةالوطن

الشرقية. لومبوؾ حتفنشور عملية مشكبلت عن البياانت إدارةطيطكرتع
العربيةُبمدرسةزتزنوادلالث اللغة تعليم النهضتُتإسًتاتيجية مبعهددار انوية

الشرقية. لومبوؾ فنشور الوطن تنفيذكهنضة عن البياانت كرتع عمليةتقوًن،
إدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلالثانويةمبعهددارتنفيذ

النهضتُتهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية.
مبدرسة كرئس ادلعهد رئس مع ادلبلحظة فنشور زتزنوادلكأما الثانوية

 لومبوؾالشرقيةفهيكالتارل:

الثانويةفنشور حاؿإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادل .ٔ
 لومبوؾالشرقية.

الثانويةفنشور عمليةإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادل .ٕ
 لومبوؾالشرقية.

إلدا .ٖ زتزنوادلالربامجادلنفذة ُبمدرسة العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية  رة
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية.

زتزنوادل .ٗ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة الثانوية ختطيط
 فنشورلومبوؾالشرقية.
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الثانويةفنشور تنفيذإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادل .٘
 لومبوؾالشرقية.

مراقبةإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلالثانويةفنشور .ٙ
 لومبوؾالشرقية.

تقوًنإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلالثانويةفنشور .ٚ
 لومبوؾالشرقية.

مشكبلتإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلالثانوية .ٛ
 فنشورلومبوؾالشرقية.

الثانوية .ٜ زتزنوادل مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة حلوؿ
 فنشورلومبوؾالشرقية.

الثانوية .ٓٔ زتزنوادل مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة آثر
شورلومبوؾالشرقية.فن


 قابلةاثنيا: ادل

ادلقابلة تعريف كديكن للبحث، البلزمة البياانت جلمع أداة ادلقابلة تعد
صالقائمابدلقابلةخعنطريقموقفمواجهةحياكؿفيوشأبهناتفاعللفظييتم

آخرين أشخاص أك آخر شخص معتقدات أك آراء أك معلومات يستشَت أف
 بعضالبياانتادلوضوعية. على تعريفادلقكاحلصوؿ الباحثأف ابلةكخبلصة

تنفذألغراضالبحثشائعة،اليتىينوعمناحملادثةذاتىدؼ،كادلقاببلت
ستماع.اءمنخبلؿاحلديثكاالجياداألشيحيثأهناطريقةمباشرةكسهلةإل

كادلقابلةغَتادلنظمةكادلقابلةاجلماعية.ادلقابلةادلنظمةأنواعادلقابلةفهي
منو أكثر احلوار دلدير أقرب الباحث ألف ادلنظمة غَت ادلقابلة الباحث كاختار
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جلمع كعميقة مفتوحة ذاتأسئلة إسًتاتيجيةتنفيذالبياانتعنمقاببل، إدارة
ماللغةالعربيةُبمدرسةالثانويةزتزنوادلمبعهددارالنهضتُتهنضةالوطنتعلي

 ".فنشورلومبوؾالشرقية
ادلدرسة كرئيس العربية اللغة دلدرس ادلقابلة عن الباحث كيستخدـ
ككذلكدلوظفادلدرسة.كمعلوماتستحصوؿُبادلقابلةفهيرؤيةادلدرساللغة

إدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةختطيطادلدرسةعنالعربيةكرئيسادلدرسةكموظف
العربية،العربية تعليموتق،كتنفيذإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغة ًنإدارةإسًتاتيجية

.اللغةالعربية
زتزنوادل مبدرسة كرئس ادلعهد رئس مع ادلقابلة فنشور كأما الثانوية

لومبوؾالشرقيةفهيكالتارل.

ٔ.  إدارة ختطيط زتزنوادلكيف مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

زتزنوادل .ٕ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة تنظيم كيف
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

زتزنوادل .ٖ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة توجية كيف
 لومبوؾالشرقية؟الثانويةفنشور

زتزنوادل .ٗ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة قيادة كيف
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

زتزنوادل .٘ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة إتصاؿ كيف
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

العربيةُبمدرسةزتزنوادلكيفاختاذالقرارإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغة .ٙ
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟
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زتزنوادل .ٚ ُبمدرسة العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية كيفتوظيفإدارة
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

زتزنوادل .ٛ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة تنسيق كيف
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

رقا .ٜ زتزنوادلكيف مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة بة
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

مدرسة .ٓٔ ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة تقوًن كيف
 زتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟



 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية كأماادلقابلةمعمدرسمبدرسةزتزنوادل
 هيكالتارل:ف

ىلحيدتترقيةتعليماللغةالعربيةُبإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربية .ٔ
 ُبمدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

ىليوجدالعواملالداخليةُبُبإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُب .ٕ
 مدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

ٖ.  ُبىل العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة ُب اخلارجية العوامل يوجد
 مدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

زتزنوادل .ٗ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة من ادلزااي أم
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟
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ربيةُبمدرسةزتزنوادلأمالعيوبمنإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالع .٘
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

مدرسة .ٙ ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة ُب ادلشكبلت ماىي
 زتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

كيفحلوؿُبإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادل .ٚ
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

كيفآثرإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلالثانوية .ٛ
 فنشورلومبوؾالشرقية؟

زتزنوادل .ٜ مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة ختطيط كيف
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟

مدرسة .ٓٔ ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة تنفيذ كيف
 لثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟زتزنوادلا

مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة تقوًن كيف
زتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية؟


.الواثئق اثلثا: دراسة

األ النوعيالطريقة البحث ُب ادلعلومات جلمع الثالثة دراسةساسية
للبحثالًتبومالنوعي، مهما الواثئق،فتعدالواثئقالتارخييةأكاحلديثةمصدرا

ويوفيكتبهاادلشرفوفالًتبعاحلديثالتوثيق،فالتقاريراليتفمنخصائصاجملتم
سجبلتادلدارسعندزايرهتا،كمايكتبوكلعاـ،كالتوجيهاتاليتيدكنوهناُب

كب تقارير من كاخلرباء تقاريرادلعلموف من يصدر كما كمبلحظات، وث
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ليلهالباحثكيستطيعمنخبلؿدراستهاكحتكتوجيهاترمسية،كلىذهكاثئقل
.ٜٗالتوصلإذلنتائجمهمةكمفيدة

زتزنوادل مبدرسة الواثئق الشرقية كأما لومبوؾ فنشور فهي الثانوية
كالتارل:

 .مدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقيةأتسيس .ٔ

 األىداؼالعامةإلقامةمدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية. .ٕ

 مواقعاجلغرفيةدلدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية. .ٖ

الوسائلكاآلالتالتعليميةذلذهادلدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾ .ٗ
 الشرقية.

نوادلالثانويةفنشورلومبوؾعدداألستاذةكاألستاذاتهبذهادلدرسةزتز .٘
 الشرقية.

 أحواؿالطلبةدلدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾالشرقية. .ٙ

برانمجتعليمكتعليمكإضاُبتعلممبدرسةزتزنوادلالثانويةفنشورلومبوؾ .ٚ
 الشرقية.





 

 أسلوب حتليل البياانت .ق

                                                           
 ٕٗ(،ص.ٜٕٓٓ)عماف:مكتبةاجملتمعالعريب،البحثالنوعيُبالًتبيةكعلمالنفس،اثئرأزتدغبارمكأصحابو،ٜٗ
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البي ُبحتليل للبحث ادلنظمة العملية ىي ادلقاببلتاانت نصوص
رتعتمنخبلذلاالبياانتكتنظيمهالزايدةاتادليدانيةكادلواداألخرلاليتكادلبلحظ

كيشتملالتحليلعلى لآلخرين،  اكتشفو كليتمكنمنتقدًنما الباحثذلا فهم
معها التعامل ديكن كحدات إذل كتقسيمها كترتيبها البياانت مع العمل

بثا Synthesizeكتركيبها أمناط كماPatternsعن ادلهم ىو ما كاكتشاؼ كأنساؽ
.ٓ٘ديكنأفيستفادمنتلكالبياانت

كيبدأالتحليلبشكلأكآبخرمعبدايةرتعالبياانتبيثينتهيتقريبابعد
بوالباحثوف ادليدانيوفاخلرباءادلتمرسوفهنايةرتعالبياانتبقليل،كىذاغالبامايقـو

كلو،ُبالبحثالنوعي نوعمنالتحليل، فعمليةرتعالبياانتالبدأفيتخللها
التحليلاخلالص مرحلة أما فتكوفبعداالنتهاءمنرتعالبياانت، بشكلمبدئي،

البياانت رتع على ابلًتكيز ادلبتدئ خاصة الباحث يقـو أف ادلرجح فمن كلذا
يدبدءعمليةالتحليلاجلكاستكماذلا،ٍبيتفرغلعمليةالتحليلبعدذلك،ليسمن

نتهاءمنرتعالبياانتمباشرة.بعداال
كتصنيف البياانت، تنظيم :كىي البياانت أك ادلعلومات حتليل مراحل

نساؽكاألمناط،صياغةالنتائج،التحقيقت،كتسجيلادلبلحظات،كحتديداألالبياان
.ٔ٘منالنتائج،كأخَتاكتابةتقريرالبحث

منالبياانت،ىذهادلرحلةيكوفلدمالباحثكمكبَت:ُبتنظيم البياانت -ٔ
ُب كغَتأمضى ككاثئق كمبلحظة مقابلة بُت ما طويلة، زمنية مدة رتعها

أفلد كما ُبذلك، اليتسجلها ادللحوظاتاألكلية من كما رتعيو أثناء
ادلعلوماتأكالبياانت،ىذهادلعلوماتحتتاجإذلالتنظيمكترتيبيساعدعلى

كليسالر حتليلها، ييسر بشكل معها التعامل كعلى سريع، بشكل ذلا جوع
ىناؾمنطتنظيمكاحد،بلديكنللباحثأفينظمالبياانتابلشكلالذل

                                                           
 ٗٗ(،ص.ٜٕٓٓ)عماف:مكتبةاجملتمعالعريب،البحثالنوعيُبالًتبيةكعلمالنفس،اثئرأزتدغبارمكأصحابو،ٓ٘
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أك )ادلبلحظة البياانت رتع طريقة حسب تصنيفها  فيمكن مناسبا، يراه
 ادلقابلةأكالواثئق(.

القراءة:ُب(Codingترميز البياانت ) -ٕ ُباألكلية الباحث يبدأ للبياانت
أثناءالتحليل،كىذاالنوعمنالتصنيفاـتصنيفيسَتعليوُبتسجيلنظ

عبار اليتىو للمعلومات عناكين إعطاء عن اجملموعات،ة البياانت حتتويها
فهذا كاملة، فقرة أك رتلة أك عبارة أك كلمة تكوف قد اجلزئيات كىذه

ع يكوف التصنيف لتلك امسا أك اليتنواان ذااجلزئيات أهنا الباحث تيرل
النوعمنالتصنيفمعٌتُب تسجيل  .58بثو،كبعضالباحثُتيسمىىذا

الباحث( Memoringادلالحظات ) يعيد أف جيب التصنيف، ىذا بعد :
 استقرئيالقراءة أف بعد ادلبلحظاتو النظاـكتسجيل ذلذا ميب ىيكل ذىنو

شلي عنواان أعطي أف بعد أم الالتصنيف، البياانت جزئيات من لكثَت يتزا
بدايةلمعادلكإفكانتابىتةدلعافُبلديو،كبدأتتظهرلديونقاطدتث

ىذه كتكوف للمعلومات، األكذل اجلمع عند ظاىرا تكن دل التكوف،
ادلعلوماتةتؤدمإذلمزيدمنالبحثسواءُبادلبلحظاتعلىشكلأسئل

أكعلىشكلتسجيلعبلق للبحثعنمعلوماتإضافية، أك اتادلتوافرة
ءةزادكضعت،لكنهاحتتاجإذلحتقيق،ككلماتكررتالقرابُتالفئاتاليت

البياانت،كلذافإفالباحثجيبأفيكثراحتماؿاكتشاؼشيءجديدُب
كاليكت بياانتو فيمنقراءة القراءتُت، أك يستطيعُبكابلقراءة ادلرحلة ىذه

بغرضالبحثضيةكتفيحددىامرأفحيددإذاماكانتالعينةاليتالباحث
أـال،فكلماكثرتاألسئلةدكفإجاابتأكتعذربناءنظاـتصنيفيجيد

 كافذلكمؤشراعلىنقصالعينةكاحلاجةدلزيدمنالبياانت.
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اطنوعمنالتصنيف،لكنو:حتديداألنساؽكاألمنحتديد األنساق واألمناط -ٖ
الباحثُت بعض يسميو قد كلذا التجريد، من أعلى مستول على يكوف

،ألنوجيعلالفئاتتدكرعلىزلوركاحد،Axial Codingاحملورم التصنيف
،ألنوجيمععددامنCoding Familiesكقديسميوآخركفأسرالتصنيف

ُب كاحدة،الفئات اأسرة التصنيف يسمى )ُبكقد مقابلةالستنتاجي
ادلبلحظات كضع كيتم ادلفتوح، التصنيف يتم أف فبعد الوصفي( التصنيف

مرةأخرلعلىشكلعليهاتعادقراءةالبياانتادلصنفة،لتصنيفالفئات
أعلىمنالتصنيفادلفتوحالذلىوعبارةأمناطكأنساؽُبمستولجتريدم

منالتصنيفحيتاجإذلتفكَتعميقعناكينجلزيئاتادلعلومات،كىذاالنوع
كقراءةمتأنية،إلجيادعبلقاتكعملمقارانتبُترلموعاتالبياانت،بيث

كونتمنتصنيفالبياانت،كيبدأتالباحثمااألمناطكاألنساؽاليتحيدد
 ضمبعضهاكادلقارنةبُتتلكاألنساؽكاألمناط.ُب

ؽحيتاجالباحثإذلترقيقليبلا:بعدتكوفاألمناطكاألنسصياغة النتائج  -ٗ
للبحث،ُب نتائج شكل على كاألنساؽ األمناط تلك ليصوغ التجريد،

 األنساؽ األساسياليتتدعمها التصنيف خبلؿ من كتشكلت ظهرت
ادلفتوح،كبعضالباحثُتيسميىذهادلرحلةالتصنيفاالنتقائي،كذلكألف

اسبمعأسئلةبثو،كرمبايدععمليةالتصنيفىذهمايتنُبالباحثخيتار
 كالنتائج ذلك، سول افًتاضاتُبما شكل على تبقى ادلرحلة ىذه

Propositions. 
كرمباعادحلةيعودالباحثلقراءةالبياانتىذهادلرُب:التحقيق من النتائج  -٘

توصلاليتللدراساتالسابقةكأدبياتموضوعالدراسة،للتحقيقمنالنتائج
ىذه ُب كىو فيها، رأيو بياف أك يرلتعديلو ما كتعديل كمناقشتها، إليها،
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ادلرحلةيتأكدمنأفماتوصلإليوبعدعملياتالتصنيفادلختلفةاليوجد
 البياانتاألساسيةمايناقضو.ُب

ادلراحل،كتستمرإذلآخرحلظة ُبكعمليةالتحليلعمليةمتداخلة
 الباحثُت بعض يشَت كلذا البحث، تقرير ُبكتابة أفالنوعيالبحث إذل

يكوفادلوضوعالنوعيالبحث عندما ليسلوحدينتهيعنده،خصوصا
البحثكبَتاكمعلوماتوغزيرةكالباحثخبَتافيو،فبلبدمنكضعحديقرر

 الباحثأفينتهىعندهالبحث.
 التحليلالوصفية.النوعيفهيثالبحُبكحتليلالبياانتاحملصولة

علىأربعةخطواتكىي:ذافإفطرؽحتليلالبياانتستنبٍتكعلىى
بتطبيق (أ ادلتعلق ادلراجع ادلثاؿ سبيل على رتيعها البياانت إدارةجيمع

دار مبعهد زتزنوادل الثانوية مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية
خيتارالباحثالبياانتشلا.الشرقيةالنهضتُتهنضةالوطنفنشورلومبوؾ

 كاففيهامناسباكموافقامبوضوعالبحثكمسائلللبحث.
للحصوؿعلىموضوع (ب البياانترتيعها ٍبيدرسكحيللالباحثىذه

 كىي مدرسةتنفيذالبحث، ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية إدارة
الوطن هنضة النهضتُت دار مبعهد زتزنوادل لومبوؾالثانوية فنشور

 .الشرقية
هبذين (ج حتليل، الدراسة من اإلنتهاء بعد اخلبلصة الباحث كيكتب

 الشكلُتادلهمُت:
1) ( Deduksiاإلستنباط الطريقة كىو ، القونُتاليت( من تنتقل

 العامةإذلالقوانُتاخلاصة.
2) ( Induksiاإلستقراء الطريقة كىو ، القونُتاليت( من تنتقل

اخلاصةإذلالقوانُتالعامة.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 
نبذةعناليتتنقسممنثبلثةمباحثكىيالبياانتالباحثعربُبىذاالفصل

عػرضالبيػاانتعػػنإدارةكمدرسػةزتزنػوادلالثانويػةهنضػةالػوطنفنشػػورلومبػوؾالشػرقية
يماللغػػةالعربيػػةُبمدرسػػةزتزنػػوادلالثانويػػةهنضػػةالػػوطنفنشػػورلومبػػوؾسػػًتاتيجيةتعلػػا

سػػػػًتاتيجيةتعلػػػػيماللغػػػػةالعربيػػػػةُبمدرسػػػػةابيػػػػاانتعػػػػنإدارةةنتػػػػائجالشػػػػكمناقالشػػػػرقية
 يلى:.أماالبيافمنهافكمازتزنوادلالثانويةهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية

محزنثثوادى الثانويثثة هنضثثة الثثوطن فنشثثور لومبثثوك مدرسثثة نبثث ة عثثن :   ادلبحثثث األول
 الشرقية

مدرسػػةزتزنػػوادلُبىػػذاادلبحػػث،عػػرضالباحػػثعػػنالبيػػاانتالػػيتتتعلػػقبنبػػذة
مػػنحيػػثاترخييتهػػاكعمليػػةتطويرىػػاأداؼالثانويػػةهنضػػةالػػوطنفنشػػورلومبػػوؾالشػػرقية

ادلدرسػػػػةكشػػػػركطفتحهػػػػاكالنشػػػػاطاتالتعليميػػػػةكقػػػػراءةالكتػػػػبالعربيػػػػةكسػػػػكنالػػػػداخلي
فيةكالوسائلالتعليميةكعدداألساتذةكأحواذلاالطلبة.أماارغهاكمواقعاجلمتخرجكإدارتوك

الشرحمنهافكمايلي:
 الثانوية فنشور لومبوك الشرقية. نب ة اترخيية ادلدرسة محزنوادى -أ 

 ـعنمنهجالًتبيةالوطنيةٕٜٜٔ\ٕقانوفرقم -ٔ
ٕ-  رقم اإلندكنيسية احلكومة الدينيةٜٜٓٔ\ٜٕنظاـ العالية ادلدرسة عن ـ

 اإلسبلمية
ٖ-   رقم اإلندكنيسية الدينية الشؤكف كزير الربانمجٜٚٛٔ\ٖٚقرار عن ـ

 اخلاصةادلدرسةالعالية
الد -ٗ الشؤكف كزير قرار رقم اإلندكنيسية ٖٜٜٔ\ٖٔٚينية عن ادلدرسةـ

 العاليةالدينيةاإلسبلمية
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ادلؤسسات -٘ لرعاية عاد مدير رقمتعميم الدينية الشؤكف بوزارة اإلسبلمية
94\44\A\PP.00\E.IV إدارةادلدرسةالعاليةعن 

ادلؤسسات -ٙ لرعاية عاد مدير رقمتعميم الدينية الشؤكف بوزارة اإلسبلمية
94\44\A\J\PP.00.6\Eادلدرسةالعاليةالدينيةاإلسبلميةتنفيذبرانمجعن 

 
 محزنوادي الثانويةعملية تطور ادلدرسة  -ب 

 رقم الربدلاف قرار من العريضة MPR\II\1983انطبلقا اخلطوط عن
الوطنية الًتبية منهج مسايرة بضركرة بنودة بعض تنص حيث الدكلة لسياسة
توفَتسلتلفالكفاءاتالعلمية مبتطلباتالتنميةُبرتيعرلاالتاحلياةكاليتتلـز
ُب كالًتشيد كاإلبداع كاالبتكار اإلنتاج ترقية الوقت نفس كُب ادلهارات كعدة

فقدقرركزي علىالعمل، مشًتكا قرارا كالثقافة الًتبية معكزير الشؤكفالدينية ر
إثباتادلناىجالدراسيةللمدارسالعامةكادلدارسالدينية.

 رقم الحقا قرارا الدينية الشؤكف كزير أصدر ٍٔٓٔب عنٜٗٛٔعاـ ـ
ىذه تنفيذ من سنوات مضي كبعد الدينية. العالية للمدارس الدراسية ادلناىج

تقييمهاكدراستهاكمنٍباستشعرتاحلكومةبضركرةحتسُتكضعادلناىجًب
الشرعيةكتكملتومبا–الًتبيةكالتعليمُبادلدرسةالعاليةالدينية ختصصالعلـو

جيعلالطلبةذكممبادئعلميةشرعيةككفاءةُباللغةالعربيةدلواصلةدراستهم
 شرعيةُباجملتمع.ُباجلامعاتاإلسبلميةاحلكوميةكللخدماتال

 محزنوادي الثانويةادلدرسة أهداف  -ج 
مبتطلبات -ٔ دتشيا الشرعية العلـو ُب أكفاء كخرباء علماء إذل للحاجة توفَت

 التنميةالوطنيةُبسبيلحتسُتنوعيةالًتبيةكالتعليمُبادلدرسةالعالية
أساسية -ٕ علمية ككفاءات مهارات من إليو حيتاجوف مبا متخرجيها إعداد

 لتطويرأنفسهممستقبلمايؤىلهمليكونواعلماءمثقفُت.
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اإلسبلمية -ٖ اجلامعات ُب الدراسة دلواصلة يؤىلهم مبا متخرجيها إعداد
احلكوميةُبإندكنيسياكاجلامعاتاإلسبلميةاألخرلُبالداخلكاخلارجمبا

 فيهاجامعةاألزىرالشريفابلقاىرةُبمصركغَتىا.
 

 زنوادي الثانويةمحادلدرسة شروط فتح  -د 
 يكوفإنشاؤىاللمصاحلالشخصيةأفال -ٔ
الشؤكف -ٕ كزارة قبل من ادلقررة الدراسية ادلناىج تطبيق على القدرة

 الدينيةاإلندكنيسية
توفرمديرذلاكانئبوكعددمنادلدرسُتالثابتُتكالذينلديهمكفاءة -ٖ

 علميةُباللغةالعربيةكإحدلاللغاتاألجنبيةاألخرل
 رطلبةذلااليقلعددىمعنعشرةأشخاصتوف -ٗ
تسهيبلتكأتوفرغرؼدراسيةسلصصةذلاكعدـاستخداـكسائل -٘

 دراسيةاتبعةدلدرسةأخرل
 توفركسائلكتسهيبلتتعليميةكافية -ٙ
الشؤكف -ٚ إدارة مكتب مدير قبل من اخلطية ادلوافقة على احلصوؿ

 الدينيةللمحافظةاحمللية
 النشاطات التعليمية  -ه 

 النشاطاتادلنهجية -ٔ
مع كادلدرس الدارس بُت ادلواجهة طريقة على التعليمية النشاطات كىي

ةالوقتاحملددلكلسلسلةبرانمجتعليميابإلضافةإذلكظائفأخرلداعا
بكلىذاالربانمج.سلتعزيزفهمالدار
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 النشاطاتادلنهجية -ٕ
 افاؽ لتوسعة الدراسي الصف خارج التعليمية النشاطات الدراسكىي

ادلواد سلتلف من الدراسية الفصوؿ ُب تلقاىا اليت العلمية ككفائتو الثقافية
الدراسية.

 النشاطاتالتدريبية -ٖ
 العلـو ُب العلمية الطلبة كفاءة تنمية عقدىا من  يقصد نشاطات كىي
الشرعيةكتزكيدىممبهاراتمهنيةمايساعدىمللخدمةاالجتماعيةككسب

ال ىذه كتعقد حسبالعيش. معينة بصص ادلسائية الفًتة ُب نشاطات
فصوؿ ثبلثة إذل السنة ُب جدكذلا كيقسم ذلا ادلخصص ادلستقل اجلدكؿ

دراسية.
 

 قراءة الكتب العربية  -و 
للمواد -ٔ العربية ادلقررات استخداـ ادلدرسة ىذه ُب الدراسة خصائص من

لعربية،كالفقوالدراسيةاألساسيةكالقرآفكعلومو،كاحلديثكعلومو،كاللغةا
 كأصولو.

 أىداؼقراءةالكتبالغربية -ٕ
 تقويةكفاءةالطلبةاللغوية (أ

الشرعيةمنمراجعهااألصليةالعربيةاليتىي (ب تعميقفهمالطلبةللعلـو
 ادلنابعاألساسيةلتعاليماإلسبلـ.

 برامجاخللقات -ٖ
ٓٔكتستخدـىذهالقراءةطريقةاخللقاتالتعليميةبيثيشرؼعلى (أ

 طلبةمدرسكاحد.
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العربية (ب ادلراجع قراءة ُب الطلبة كفاءة تدريب على الربامج ىذه تركز
 كفهمها.

أكرب (ج على حيصل أف طالب كل دتكن طريقة  الربامج ىذه تستخدـ
 فرصةشلكنةلقراءةادلراجعالعربيةكفهمها.

بياحللقاتكُبنفسالوقتمنسقاتدرييصبحمدرسادلادةمشرفاذلذها (د
 للحلقاتادلخصصةىذهادلادة.

 
 السكن الداخلي وإدارته -ز 

الدينية العالية للمدرسة اخلاصة الربامج ىذه تنفيذ إصلاح سبيل كُب
اإلسبلميةمنالضركرمتوفَتسكنداخليكإلزاـرتيعالطلبةعلىاإلقامةفيو

ادل السكنرتيع أفيستوُبىذا شريطة البلئكساتبدكفاستثناء، قةماتاالزمة
كالشركطالصحيةاليتدتكنرتيعالطلبةللدراسةفيوبكلراحةكسبلمة.

ىذاالسكنالداخليمبهمةمنازؿالطلبةاليتال تنفصلعنالبيئةكيقـو
لو.االجتماعيةأكاجملتمعاجملاكر

 
 خرجيو ادلدرسة -ح 

يعت كتعاذلربكشلا سبحانو بعونو ادلدرسة ىذه خرجيي من الكثَت أف ه
 ابلقاىرةكتوفيقو الشريف األزىر كجامعة اخلارجية اجلامعات ُب قبوذلم ًب

اإلسبلمية اجلامعات ُب أيضا قبوذلم كماًب األخرل اإلسبلمية كاجلامعات
لتفوؽاحل كذلك كالتسجيل القبوؿ امتحاف ُب مشاركتهم لزـك غَت من كومية

كفاتكفائ معدؿ على الشرعية كالعلـو العربية اللغة ُب العلمية خرجييهم ءة
ادلدارسالعاليةاألخرلغَتىذاالتخصصالديٍت.
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 الثانوية فنشور لومبوك الشرقية مواقع اجلغرافية للمدرسة محزنوادى -ط 

زتزنوادل ُب ادلدرسة اليت األىلية اإلسبلمية ادلدرسة ىي الثانوية
البحث موقع عن البياانت الباحث قدـ كابلتارل الشرقية. لومبوؾ فنشور

اجلغراُب:مشاالكجنوابكشرقاكغراب.
 منالناحيةالشمالية:ادلدرسةادلعلمُتهنضةالوطنادلتوسطة (أ

 منالناحيةاجلنوبية:ادلدرسةادلعلماتهنضةالوطنالثانوية (ب
 منالناحيةالغربية:قريةالكؾمسجد (ت
 منالناحيةالشرقية:ادلسكنةادلدرسةزتزنوادمللطلبة (ث

 
 ت التعليمية ذل   ادلدرسة.الوسائل واآلال -ي 

الثانويةفنشورلومبوؾالشرقيةذلاكسائلوآال ادلدرسةزتزنوادلكانت
الغرؼ لديوانو مثبل ادلباين ذلا ادلدرسة ىذه  لتدريس تسهيبل على  تتساعد

غرفةلرئيسادلنظمة،كغَته،األعضاءمنظمةالطبلبخاصةللسنةالنهائيةيعٌت
 :كماُباجلدكؿاآلٌب

ٔاجلدكؿ  
زتزنوادلعددمباينادلدرسة 53الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية   

 عدد الوسائلكاآلالت رقم
 ٔ مكتبلرئيسادلدرسة ٔ
 ٕ مكتبألستاذة ٕ
 ٛ الفصوؿ ٖ

                                                           
ٕٙٔٓ\ٗ\ٕٛكاثئق،ُبادلدرسةزتزنوادمالثانويةهنضةالوطنفنشور، ٖ٘
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 ٖٓ سكنالطلبة ٖ
 ٔ غرفةنظاـاإلدارة ٘
 ٔ (UKSغرفةتنظيمالصحةللمدرسة) ٙ
 ٔ ملعب ٚ
 ٔ غرفةالنشاط ٛ
 ٔ ادلكتبة ٜ
 ٗ احلماـ)دكراتادلياه(ألستاذة ٓٔ
 ٓٔ احلماـ)دكراتادلياه(لطلبة ٔٔ
 ٔ ادلسجد ٕٔ
 اآلالتالرايضية ٖٔ

 كرةالقدـ .ٔ
 كرةاليد .ٕ
كرةالسالة .ٖ

 
٘ 

ٔٓ 
ٖ 

 ٔ ادلقصف ٗٔ
 

 عدد األستاذة واألستاذات هب   ادلدرسة -ك 
كالتعليم، ابلتعلم يقوماف مها كادلتعلم منادلعلم أساسياف شرطاف كمها

كىؤالء ادلعهد ُب يسكنوف بعضهم ادلدرسة ذلذه ادلدرسُت كمن الًتبية. عملية
 الذينيدبركفرتيعالطبلب.

زتزنوادم للمدرسة ادلدرسُت عدد عن البياانت رتع ُب الباحث كقاـ
الثانويةفنشورلومبوؾالشرقيةفوجدأفأكثرىمقدحصلواعلىالدرجةسرجاان

ضهمعلىادلاجستَت،كماُباجلدكؿاآلٌب:كبع
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ٕاجلدكؿ  
ٗ٘ةالثانويةفنشورلومبوؾالشرقي زتزنوادلأمساءادلدرسُتدلدرسة

 ادلتخرجُت األمساء رقم
 جامعةاإلسبلميةاحلكوميةماتراـ دمحمآمُتادلاجستَت ٔ
 جامعةاإلسبلميةزتزنوادم خَتالفهمي ٕ
 جامعةزتزنوادم سيتزكية ٖ
 جامعةاإلسبلميةزتزنوادم دمحملطفي ٗ
 جامعةاإلسبلميةزتزنوادم حسفن ٘
 جامعةاإلسبلميةاحلكوميةسوانكليجغا دمحمصاليح ٙ
 جامعةزتزنوادم فًتية ٚ
 جامعةاإلسبلميةاحلكوميةكليجغا حسنالليل ٛ
 معهددارالقرافكاحلديث صربم ٜ
 جامعةزتزنوادم جنواأليدم ٓٔ
 جامعةاإلسبلميةزتزنوادم سرممرلينا ٔٔ
 جامعةزتزنوادم خاليد ٕٔ
 جامعةزتزنوادم سرمحيندراكٌب ٖٔ
 جامعةزتزنوادم فوزيةارفُت ٗٔ
 جامعةزتزنوادم اينكوسوماينيت ٘ٔ
 جامعةزتزنوادم خَتاألنوار ٙٔ
 جامعةزتزنوادم ازتدزىراين ٚٔ
زتزنوادمجامعةاإلسبلمية سيتزىرة ٛٔ  
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ٕٙٔٓ\ٗ\ٕٛفنشور،كاثئق،ُبادلدرسةزتزنوادمالثانويةهنضةالوطن ٗ٘
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 جامعةاإلسبلميةزتزنوادم نورحياٌب ٜٔ
 جامعةزتزنوادم سيتشفاعالنفوس ٕٓ
 جامعةاإلسبلميةزتزنوادم كرماف ٕٔ
 جامعةزتزنوادم تغوحننعريف ٕٕ
 جامعةاإلسبلميةزتزنوادم زينالدين ٖٕ

 
أفاألسػػػػػػتاذةكاألسػػػػػػتاذاتيشػػػػػػتملإذلاألسػػػػػػتاذةكاألسػػػػػػتاذاتالفصػػػػػػل
كاألسػػػػتاذةكاألسػػػػتاذاتتعلػػػػيم،كمثلػػػػىاألسػػػػتاذةُبحصػػػػةتعلػػػػيماللغػػػػةالعربيػػػػة،
كحصػػػةتعلػػػيمالفقػػػوكحصػػػةتعلػػػيمعقيػػػدةاإلسػػػبلميةكحصػػػةالتارخييػػػةاإلسػػػبلمية

 كحصةقرآفكاحلديثكحصةتعليمالدينيةاإلسبلميةككذلكتعليمالرايضية.
 

 لومبوك الشرقيةالثانوية فنشور  أحوال الطالب للمدرسة محزنوادى-ل 

زتزنوادلعدد للمدرسة فهي الطبلب الشرقية لومبوؾ فنشور الثانوية
أكامائتُتك طالبا.يشتملإذلالفصل)أ(ك)ب(ُبٕٕٛثنُتكذتانُتطالبا

الفصليشتملإذلثبلثوف فكل الفصلاألكؿكالفصلالثاينكالفصلالثالث.
األستاذةذةكاألستاذاتتعليم،كمثلىطالبا.كأمااألستاذةكاألستاذاتكاألستا

العربية،كحصةتعليمالفقوكحصةتعليمعقيدةاإلسبلمية ُبحصةتعليماللغة
كحصةالتارخييةاإلسبلميةكحصةقرآفكاحلديثكحصةتعليمالدينيةاإلسبلمية

 ككذلكتعليمالرايضية.
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العربيثثة يف مدرسثثة محزنثثوادى الثانويثثة سثثرتاتيجية تعلثثيم اللغثثة اين  : إدارة ادلبحثثث الثثثا
 هنضة الوطن فنشور لومبوك الشرقية

سػػػًتاتيجيةتعلػػػيمادارةُبىػػذاادلبحػػػث،عػػػرضالباحػػثعػػػنالبيػػػاانتالػػيتتتعلػػػقإب
اللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلالثانويةمبعهددارالنهضتُتهنضةالوطنفنشػورلومبػوؾ

 كتقوديها.أماالشرحمنهافكمايلي:منحيثختطيطهاكتنفيذىاالشرقية
سثثرتاتيجية تعلثثيم اللغثثة العربيثثة يف مدرسثثة محزنثثوادى الثانويثثة هنضثثة اإدارة ختطثثي   .4

 الوطن فنشور لومبوك الشرقية

سًتاتيجيةتعليماللغةالعربيةمبدرسةاقرأالباحثالواثئقاليتتتعلقإبدارة
 ادلعلوماتالتالية:الثانويةفنشورلومبوؾالشرقيةعلى زتزنوادل

 أسسقانونيةُبأتسيسادلدرسةزتزنوادمالثانويةاإلسبلمية (أ
 عمليةتطورادلدرسةزتزنوادمالثانويةاإلسبلمية (ب
 أىداؼادلدرسةزتزنوادمالثانويةاإلسبلمية (ج
 شركطفتحادلدرسةزتزنوادمالثانويةاإلسبلمية (د
 النشاطاتالتعليمية (ق
 قراءةالكتبالعربية (ك
 الداخليكإدارتوالسكن (ز
 خرجيوادلدرسة (ح
 الثانويةفنشورلومبوؾالشرقية مواقعاجلغرافيةللمدرسةزتزنوادل (ط
 الوسائلكاآلالتالتعليميةذلذهادلدرسة (م
 عدداألستاذةكاألستاذاتهبذهادلدرسة (ؾ
 ةفنشورلومبوؾالشرقيالثانوية أحواؿالطبلبللمدرسةزتزنوادل (ؿ
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رئ أف عليو ينبغي ادلدرسة يس إدارة زتزنوادلاُب مبدرسة فنشور سًتاتيجية الثانوية
الثانوية لومبوؾالشرقيةاببتداءمنختطيطاحتياجاتإدارةإسًتاتيجيةمبدرسةزتزنوادل

( كالواجباتعندAdministrasiفنشورلومبوؾالشرقية،كمثلالواجباتعندأحكاـ ،)
ختطيطرئيسادلدرسةمنحيثمدرسادلدرسة،كالواجباتعندموظفادلدرسة.كلها

عدد لكفيلة تعمل التخطيط ىذه برامج ككل التجنيد. كاسًتاتيجية كدتويل الوقت،
كأجناساألفرادزلتاجالوفاء،مناسبةبوقتكمكافأعماؿادلدرس.

كىناؾالعديدمنعناصراسًتاتيجياتالتخطيطاليتيتماستخدامهامنقبلرئيس
قاـالباحثابدلقابلةمعرئيس،ُبتنظيمادلدارسزتزنوادمالثانويةادلدرسةللقياـمبهاـ

 يقوؿ: كىو ادلدادلدرسة ُب كاجباهتم أداء الثانويةرسة"ُب بعضزتزنوادم نستخدـ
ادلد ُب ادلستخدمة التخطيط اسًتاتيجيات من الثانويةرسةالعناصر كىي:زتزنوادم

كادلوظ ادلعلمُت كحتفيز السنوم، االسًتاتيجية،الربانمج ىذه تدعم ثقافة كتطوير فُت،
حتديداذليكلالتنظيميككضعادليزانية.كلقدآتينااجتاهكاضحُبالوقتاحلاضرأكُب
ادلستقبللتخطيطادلعلمالقياـبو.ككلبرانمجالتخطيطُبسنةكاحدة،كىناؾالعديد

ةتستخدـككلالتخطيطمناخلطواتاليتادلعلمُتأحدىماعادةفحصزلطةاالذاعي
٘٘"علىأساسادلرحلةأكآليةزلددةقاـ

من ادلعلمإبعدادكلنوبة الصفىو التخطيطقبلدخوؿمعلم ُبحُتيتم
ًب ما استعادة أيضا كادلعلمُت العربية اللغة دركس ُب موضوع الدركس قراءة الضركرم

.واضيعاليتسيتمتدريسهاإعدادهُبالفصوؿالدراسيةبيثديكنللمعلمُتإتقافادل
 قاـالباحثابدلقابلةمعمعلماللغةالعربيةكىييقوؿ:

                                                           
ٕٙٔٓ-ٖ-ٕٚدمحمآمُت،ادلقابلة،فنشور ٘٘
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كقبلأفندخلالفصوؿنعدكلماىومطلوبعلىأساسموضوعأنناسنعلم"
،كأجهزةالكمبيوتراحملموؿ،كأانأيضاالشاشةعلىسبيلادلثاؿإلعدادخططالدرس،

ادلناسبكسوؼيتمتدريسأننايتقنىذهادلواضيعتنسىأفتقرأأكإعادةتعلمموضوع
 ٙ٘".ُبالفصوؿالدراسية

سثثرتاتيجية تعلثثيم اللغثثة العربيثثة يف مدرسثثة محزنثثوادى الثانويثثة هنضثثة اإدارة تنفيثث   .5
 الوطن فنشور لومبوك الشرقية

عمل خطة كضع ُب سيكوف شيء. كل قبل االسًتاتيجية تنفيذ ابلقلق تشعر
عخطة.التنفيذىوادلفتاحلنجاحتنافسية،كلكنويتطلبيشكلحتدايأكربمنكض

 سلسلةكبَتةمناخلطواتديكنالتحكمفيها.
التنفيذىوالطريقةادلستخدمةلتشغيلأكتنفيذاالسًتاتيجيةُبادلنظمةمعرئيس

ىنػاؾبعػضالعناصػرالػيتجعلػتمػنقبػلرئػيسادلدرسػة ادلدرسػةزتزنػوادمالثانويػة
االسًتاتيجية،قاـالباحثابدلقابلةمعرئيسادلدرسةكىويقوؿ:ُبتنفيذ

الػػربانمجالسػػنوم، :"ُبتنفيػػذاسػػًتاتيجيتناألداءكتشػػملبعػػضالعناصػػرالتنفيػػذ
كحتفيزادلعلمُتكادلػوظفُت،كتطػويرثقافػةتػدعمىػذهاالسػًتاتيجية،حتديػداذليكػل

ٚ٘."التنظيميككضعادليزانية

التنظيمبدءامنالتخطيطكالتنفيذكالتقييم،كالتخطيطابلفعلتشغيلآليات
كُبالوقت،ُبسنةكاحدةُبادلمارسةخبلؿأربعةأشهرفإنوادلعلمُتأكادلوظفُت

                                                           
 ٕٙٔٓ\ٗ\٘سرممرلينا،ادلقابلة،فنشور ٙ٘

ٕٙٔٓ\ٗ\ٚٔدمحمامُت،ادلقابلة،فنشور: ٚ٘
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ديكنأفتعملبشكلادلدرسةزتزنوادمالثانويةنفسو،لضمافالربانمجأبكملوُب
دائماإذلأداءادلعلمُتكادلوظفُتالدافعادلدرسةزتزنوادمالثانويةأداءجيد،ٍبرئيس

:كىذاىوكفقالتلكاليتنقلها،قاـالباحثابدلقابلةمعرئيسادلدرسةكىويقوؿ

عندما اإلنساف ألف كرعاية، توجيو دائما كضلن كتنفيذىا، ذلا التخطيط "بعد
نعطي اذلدؼ، على كليس ادلثاؿ سبيل على زلبط، تنفيذ ُب مشاكل تواجو

 ٛ٘االحتفاظهباُبركحالعمل".الدافعإذل

التعلم جهاز رتعت معلم العربية كاللغة الطريقة، ادلعلمُتىو تنفيذ ُب كأما
الكتابالعربيةكاليتتشمللقبكالتقوًنالًتبوم،كاجلدكؿالزمٍت،كقائمةالكتيبات
كشركطمعايَت الدركس، كخطط كادلنهج، دراسي، فصل برانمج السنوم، كالربانمج

 (.KKMداألدىن)احل
كالعواملاحملفزةُبالتخطيطكالتنفيذلتعلماللغةالعربيةكعمومافقداجتماعيا

 كحدة مستول تعلم(KTSP)ادلناىج للمواد ادلناىج اإلمنائية األنشطة تنفيذ ككاف ،
 كقدرهتم اآلخرين، كتعلم العربية من (SDM)اللغة يكفي ما لديها كمعلمة معلما

العديدمنادلوضوعاتاليتتدعمالدرس،علىسبيلادلثاؿ،قرآفاحلديث،الدعمك
كعلـو كالفقو الفقو أصوؿ احلديث، علـو ىذهالتفسَت، كل ، األخبلؽ العقيدة

 .الدركسالكتابابستخداـاللغةالعربية

سثثرتاتيجية تعلثثيم اللغثثة العربيثثة يف مدرسثثة محزنثثوادى الثانويثثة هنضثثة اإدارة  تقثثوًن .6
 الوطن فنشور لومبوك الشرقية
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 ٕٙٔٓ-ٗ-ٕٓفنشورخير الفهمي،   
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تقييم إجراء كيتم الدينية، ادلدارس اخلارجية العوامل ُب النظر إعادة ىو األكؿ
قاـالباحثابدلقابلةدلعرفةإذلأممدلىذهالكتاتيبديكنأفتعملبشكلجيد،

 معرئيسادلدرسةكىويقوؿ:

ارسالدينية،كتقييمكلثبلثةأشهركضلنتنسقدائمالئلببلغعنتطويرادلد"
."ٜ٘ أداءادلعلمُتكادلوظفُتللحصوؿعلىالنتائجادلرجوة

مننتائجىذاالبيافديكناستخبلصأفعمليةالتقييمقدنفذكلثبلثةأشهر
مشاكل معها التعامل ليمكن ُب يوفق أف أجل من ذلك يتم التنسيق، شكل ُب

قاـالباحثـبوالرصدكالتدريب،احلقلبسرعة،ُبحُتأفتقييماألداءالذمقا
 ابدلقابلةمعرئيسادلدرسةكىويقوؿ:

أمنشاطُبىذااجملاؿجيبأفتكوفىناؾمشكلة،كادلفتاحكالكموفكاحد"
ذلكاحلُتكضلنالرصدكالتقييم،ألننا كنفذكا ىواالتصاالت،بعدأفخططوا

أقلالدافعللعملُبتنفيذالبشرالذينالتزاؿتواجومشكلة،كإذاكافىناؾ
أكبدكفاستهداؼٍبضلنرصدمرةأخرلكنبقىحتاكؿأفتفعلذلكأفما

ٓٙ."ىومطلوبديكنأفتتحقق

،بعدالتقييم،كاختاذاإلجراءاتالتصحيحيةالبلزمةكاليتىيإلدخاؿحتسينات
 الباحثابدلقابلةمعرئيسادلدرسة مععددمنضلنتقييماألداء":كىويقوؿقاـ

."ادلراحلبدءامن،كالتدريب،كالتوجيوكالتدريب

                                                           
ٕٙٔٓ-ٗ-ٕٓدمحمآمُت،ادلقابلة،فنشور ٜ٘

ٕٙٔٓ-ٗ-ٕٓمي،ادلقابلة،فنشورهخَتالف ٓٙ
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ىو التصحيحية اإلجراءات ألداء تقييم من األخرل األشكاؿ أف حُت ُب
الطبلبُبشكلاجتماعاتالستيعابرتيعمدخبلت أكلياء تعبئتها إشراؾيتم

:قاـالباحثابدلقابلةمعرئيسادلدرسةكىويقوؿ،إلدخاؿحتسينات

إجراءاتتصحيحيةاآلخرىومعتقاريرمتكررةألكلياءأمورالطلبةاآلليةىي"
رتيعاألنشطةاليتاضطلعهباعليناتقدًنتقريرإذلالنموذجالطبلبالوصيىو
نوعمناالجتماع،كجيبأفيكوفىناؾتقييمكتطويرفهممعأكلياءالطبلب

ٔٙ."لدينيةكأبلغنامرافقبدايةدار،كتطويرادلدارسا

القياـبوىوإجراءدراسةمقارنة،منادلهمأفننظرإذلأممدلشيءآخر
يتمحتقيقكالتحسيناتاليتجيبمعاجلتهافورا،كابلتارلاحلاجةإذلدراسةمقارنةُب
ادلدارسالدينيةاليتتعتربأعلىمنادلدرسةزتزنوادمالثانويةكالنتائجالعتماده،ُب

(ATM) ادلختصرةبػػػػػػػػػAdopsi, Tiru, Modifikasiلأكادلعركفةابسمنسختُت،كتعدي
 ).،كتعديلالتقليدالتبٍت،(

ُبتعلم ُبحُتأجرلتقييمادلعلمللغةالعربيةُبادلدرسةزتزنوادمالثانوية
كالشفوم التحريرم االختبار ىو العربية اللغة على. للرد اختبار ىو كتايب اختبار

 ُباألسئلة يكوف أف ديكن السؤاؿ يعطي حُت ُب الكتابة. ُب مشاكل القياـ أك
شكلمكتوبكديكنأفتكوفُبشكلشفوم.اختباركتايبديكنتطبيقهاعلى
اختبارات ادلثاؿ، سبيل )على لغة من ادلكوانت / العناصر الختبار سواء حد

س )على اللغة مهارات الختبار ككذلك اجلملة(، كبناء ادلثاؿ،ادلفردات بيل
كاالستماع،كالكتابة(.

                                                           
ٕٙٔٓ-ٗ-ٕٚمي،ادلقابلة،فنشورهالفخَت ٔٙ
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االختبارالشفومىواختبارللردعلىاألسئلةأكالقياـبوإلجراءشفواي.
من اجلانب من سواء الكبلـ، على القدرة لقياس ادلناسب ىو الشفوم االختبار
النظاـدقةكاختيارادلفردات،كالطبلقةُبنطقالكلماتكالدقةُبتقدًنادلعلومات

التجويد ككذلك للمعلومات، االستجابة أك قياس إذل ابإلضافة الكبلـ،القدرة.
كديكناستخداـاختبارالشفوملقياسالقدرةعلىالقراءة.منخبلؿىذااالختبار
عنطريقالفم،كاختصاصفهمالطبلبمنالنصكالقراءةالطبلقة،الطبلقةُبنطق

 .الكلمات،كالتجويدكإتقافالقراءة

سرتاتيجية تعلثيم اللغثة العربيثة يف اعن إدارة  ة نتائج البياانتشمناقادلبحث الثالث  : 
 مدرسة محزنوادى الثانوية هنضة الوطن فنشور لومبوك الشرقية

كمػػػاُبادلبحػػػثاألكؿتُبىػػػذاادلبحػػػث،حلػػػلالباحػػػثعػػػنالبيػػػاانتاحملصػػػوال
سػػػًتاتيجيةتعلػػػيماللغػػػةالعربيػػػةُبمدرسػػػةزتزنػػػوادلالثانويػػػةمبعهػػػدداراإدارةكالثػػػاينعػػػن

منحيػثختطيطهػاكتنفيػذىاكتقوديهػا.أمػاهضتُتهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقيةالن
 الشرحمنهاابلعميقفكمايلي:

سثثرتاتيجية تعلثثيم اللغثثة العربيثثة يف مدرسثثة محزنثثوادى الثانويثثة هنضثثة اإدارة ختطثثي   -أ 
 الوطن فنشور لومبوك الشرقية

كاستناداإذلبياانتالتعرضعلىادلناقشةالثانيػة،فػإفالبػاحثُتإبجػراءحتليػل
البيػػاانتالػػيتًباحلصػػوؿعليهػػاُبادلناقشػػةالثانيػػةكمػػاىػػوموضػػحأدانهُبختطػػيط

أفاحملققػػػُتعثػػػركاُبالتخطػػػيطكمبػػػايتفػػػقمػػػع ادلدرسػػػةزتزنػػػوادمالثانويػػػةعملػػػوُب
ادلدرسةزتزنوادمالثانويةاالسًتاتيجيُبالنظريةادلستخدمةُبالتخطيط



ٛٗ 
 

ادلد من الرأس الثانويةجعلت زتزنوادم االسًتاتيجيرسة التخطيط عناصر
مثلرسةزتزنوادمالثانويةادلناسبةللتخطيطاالسًتاتيجي،ككافحيًتؼُبتنظيمادلد

 السنوم، الربانمج تعيُت بينها؛ فيما الدينية ادلدارس رئيس فعل كحتفيزالتخطيط
ىيكل، حتديد كالتنظيمية االسًتاتيجية تدعم ثقافة كتطوير كادلوظفُت، ادلعلمُت

كادليزانية.
كابدلثلمعمدرساللغةالعربيةقدفعلتكظيفتوكمدرسمعجيداأفىذه

شيء .ىيالطريقة ادلعلمُتحتضَتكإعدادكل قبلالدخوؿإذلالفصوؿالدراسية
 البلزمة الًتتيبات تدرس،موضوع اليت ادلهارات تناسب ككذلك لتدريسو، كادلناسبة

 كإعدادالربانمجالسنوم،برانمجفصلدراسي،كادلنهج،كخططالدرس
 
سثثرتاتيجية تعلثثيم اللغثثة العربيثثة يف مدرسثثة محزنثثوادى الثانويثثة هنضثثة اإدارة تنفيثث   -ب 

 الوطن فنشور لومبوك الشرقية
كاستناداإذلبياانتالتعرضعلىادلناقشةالثانيػة،فػإفالبػاحثُتإبجػراءحتليػل
البياانتاليتًباحلصػوؿعليهػاُبادلناقشػةالثانيػةكمػاىػوموضػحأدانهُبتنفيػذيػتم

أفاحملققػػػػػُتعثػػػػػركاُبتنفيػػػػػذكمبػػػػػايتفػػػػػقمػػػػػعالنظريػػػػػةادلدرسػػػػػةزتزنػػػػػوادمالثانويػػػػػةُب
ادلدرسةزتزنوادمالثانوية.ًتاتيجيةُبادلستخدمةُبتنفيذاالس

ُبتنفيذمديرمادلدارسقدفعلتكلماًبالتخطيطلوبيثأفماكاف
تنفيذىاابلفعلعلىسبيلادلثاؿرسةزتزنوادمالثانويةادلدسلططالومنقبلرئيس

تدعم :مثل ثقافة كتطوير كادلوظفُت، ادلعلمُت كحتفيز السنوم، الربانمج تعيُت
.االسًتاتيجيةكالتنظيميةحتديدىيكل،كادليزانية
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تواجو بعدخططتكنفذتانظردائماتوجيوكرعاية،ألفاإلنسافعندما
حتفيزىم مدير تليباذلدؼ، ادلثاؿال كعلىسبيل الركحادلعنوية، تنفيذ مشاكلُب

.علىمواصلةركحالعمل

تنفيذ ُب العربية اللغة ادلدرسوف يفعل أف حُت االسًتاتيجيةُب عن .ىذه
كالتقوًن العنواف، الكتابالذميتضمنأيضا العربية اللغة تعليم طريقكضعجهاز
الًتبوم،كاجلدكؿالزمٍت،كقائمةالكتيباتكالربانمجالسنوم،برانمجفصلدراسي،

 (KKM).كادلنهج،كخططالدركس،كاحلداألدىنمنمعايَتاكتماؿ

تعليم اللغثة العربيثة يف مدرسثة محزنثوادى الثانويثة هنضثة سرتاتيجية اتقوًن إدارة  -ج 
 الوطن فنشور لومبوك الشرقية

كاستناداإذلبياانتالتعرضعلىادلناقشةالثانية،فإفالباحثُتإبجراءحتليل
إطار ُب أدانه موضح ىو كما الثانية ادلناقشة ُب عليها احلصوؿ ًب اليت البياانت

أفاحملققُتالعثورعليهاُبتقييمماكفقالنظريةمالثانويةادلدرسةزتزنوادالتقييمُب
 ادلدرسةزتزنوادمالثانوية.ادلستخدمةُبتقييماسًتاتيجيُب

ادلدرسةعمليةرصدأكتقييمكلثبلثةأشهرمعالتنسيقمع قامتمديرة
اخت كالتدريب كالتوجيو التدريب، كتبها اليت كاإلجراءات كادلوظفُت، اذىاادلدرسُت
أكادلؤسساتمعادلفاىيم مقارنةُبادلدرسة ابسمإجراءإصبلحاتإلجراءدراسة

Adopsi, Tiru, Modifikasiبػػػػػػػػػ ATM) ادلختصرة )) كتعديلالتقليدالتبٍت، أكثر) ،
.تقدما

اإلجراءاتالتصحيحيةاألخرلمعتقاريرمتكررةألكلياءأمورالطلبةاآللية
ىيرتيعاألنشطةاليتاضطلعهباعليناتقدًنتقريرإذلالنموذجالطبلبالوصيىو

 كبناء تقييم ىناؾ يكوف أف كجيب االجتماع، من الطبلب التفاىمنوع أكلياء مع
 ارسالدينيةكأبلغنامرافقبدايةدار،كتطويرادلد
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 الفصل اخلامس
 اخلالصة

 نتائج البحث والتوصيات وادلقرتحات
أثثثثثث نتائج البحث

ديكن كالبياانت، التعرض بياانت البحوث، على الًتكيز حتليل إذل استنادا
 للباحثختتتمىذهالنتائجعلىالنحوالتارل؛

التخطيطاالسًتاتيجيُبحتقيقختطط .ٔ ُبالتخطيطادلدرسةزتزنوادمالثانوية
سًتاتيجياال من الباحث كجد كادلكما كالواثئق، كادلقاببلت أتدتبلحظة

 مبناسبة الثانوية زتزنوادم كتخطيطالعناصرادلدرسة كحتفيز، السنوم، الربانمج
 حتديد كالتنظيمية االسًتاتيجية تدعم ثقافة كتطوير كادلوظفُت، يكلاذلادلعلمُت

 .،ككضعميزانيةظيميالتن
ًبالتخطيطكقدُبادلدرسةزتزنوادمالثانويةالعربيةاللغةعلمكذلكدلك

كظيفتها،كىيادلدرسةزتزنوادمالثانويةفعلتادلدرسُتالعربيةبشكلجيد،ك
كل كإعداد حتضَت ادلعلمُت الدراسية الفصوؿ ادلعلمُت دخوؿ قبل طريق عن
ادلناسبة ادلهارات كأيضا تدريسها يتم كادلناسبة البلزمة الًتتيبات موضوع شيء

.تدرس،كإعدادالربانمجالسنوم،برانمجفصلدراسي،كادلنهج،كخططالدرس
ًبالتخطيطلوبيثًبويةادلدرسةزتزنوادمالثانأفتنفيذك .ٕ قدفعلتكلما

الربانمجالسنوم،كادلدرسةزتزنوادمالثانويةتنفيذماكافسلططامنقبلرئيس
كحتفيزادلعلمُتكادلوظفُت،كتطويرثقافةتدعماالسًتاتيجية،كتطويرثقافةتدعم

 .االسًتاتيجية،كحتديداذليكلالتنظيمي،ككضعادليزانية
خطط أف بعد رئيس كنفذكا الثانويةوا زتزنوادم توجيوادلدرسة دائما

لرئيس كفقا ليس تنفيذ إف االسًتاتيجية، تنفيذ ُب كادلوظفُت ادلعلمُت كرعاية



ٛٚ 
 

دائماحتفيزادلوظفُتبيثادلعلمُتكاحلفاظادلدرسةزتزنوادمالثانويةادلستهدفة
 .علىالركحُبالعمل

ادلدرسةزتزنوادمالثانويةلغةالعربيةُبأماابلنسبةللمدرسُتيتكلموفال
اليتتتضمنعنواف كتابالعربية تعلم اجلهاز ىوجتميع االسًتاتيجية تنفيذ ُب
برانمج السنوم، كالربانمج الكتيبات كقائمة الزمٍت، كاجلدكؿ الًتبوم، كالتقوًن

دىنفصلدراسي،كادلنهج،كخططالدركس،كمعايَتللتأكدمناكتماذلااحلداأل
(KKM). 

لالباحثعندمبافيوالكفاية،كمارأادلدرسةزتزنوادمالثانويةكأماالتقييمُب .ٖ
عمليةزتزنوادمالثانوية:كقدأتدلرئيسادلدرسةادلبلحظةكادلقاببلتكالواثئق

دلدرسُتكادلوظفُت،كاإلجراءاتاليتابتقييمكلثبلثةأشهرمعالتنسيقرصدك
دراسية كإدخاؿحتسيناتمعزايرة كالتدريب، التدريباختذتكالتوجيو كتبها
مع معركؼ مفهـو كيستخدـ تقدما، أكثر ىي اليت ادلؤسسة أك ادلدرسة إذل

Adopsi, Tiru, Modifikasiادلختصرةبػػػػػػػػػ (ATM))،كتعديلالتقليدالتبٍت،.(
الطلبة،ك أمور ألكلياء متكررة تقارير كىي التقييم، ُب أخرل إجراءات

ىوقدًنتقريرإذلالنموذجالطبلبككاآلليةىيرتيعاألنشطةاليتًبالقياـبوت
نوعمناالجتماع،كجيبأفيكوفىناؾتقييمىذابناءتفاىممعأكلياءالطلبة

 .يةكذكرتككالةمنادلرفقكتطويرادلدارسالدين
بػػػػػػػػ.التوصيات

تقدًن الباحث فيود الباحث عليها حصل اليت البحث نتيجة على بناء
إل حق لو دلن زتزنوادلالتوصيات مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية دارة

منها:مبعهدهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقيةلثانويةا
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مبعهدهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقيةلثانويةادرسةزتزنوادلرئيسادلعلى .1
الطلبةرئيسادلدرسةستعمبلفاللغةالعربيةككلفإكثاراألنشطةكالتعليميةاليتت

 .للتلم
 علمعلىادل .2

ُبكعلىادلدبركادلدبرةأفأيدينكلماأمرادلديركالربامجالذمقدثبتكتكوف
يكلفهمأفشورلومبوؾالشرقيةمبعهدهنضةالوطنفنلثانويةامدرسةزتزنوادل

كيوقظوامهمهمكحيفظوىاخاصةُبتعليماللغةمبنفردماتعليمحىتيتعودكفيلعللت
 العربيةألفلكلأىداؼحيتاجإذلمهةعاليةكقوية.

العربية .3 مهارةترقيةادلهاراتاللغويةاألربعمهمةُبإدارةإسًتاتيجيةتعليماللغة
 .اإلستماع،كالكبلـ،كالكتابةكالقراة

 ىذاالبحثحيتاجإذلاإلستمرارللتعميقكالتحققك .4


جػػػػػ.ادلقًتحات
ىذا ُب أف الباحث عرؼ لذلك كالنسياف، اخلطاء زلل اإلنساف إف
منالنقصافكبعيدعنالكماؿ،ألفالباحثجددبثو البحثالباحثكثَتا

مبعهدلثانويةاتيجيةتعليماللغةالعربيةُبمدرسةزتزنوادلإدارةإسًتاخاصاُب
ادلقًتحاتفهنضةالوطنفنشورلومبوؾالشرقية أفيتطوركاالقارئُتعلى.كأما

 البحث زتزنوادلإلىذا مدرسة ُب العربية اللغة تعليم إسًتاتيجية لثانويةادارة
الشرقية لومبوؾ فنشور الوطن هنضة انجحاأكمبعهد إدارةثر ُب خاصة

لنموةادلتعلقةادلوادبطريقةجيدةأكإبتكاريةجيدةإسًتاتيجيةتعليماللغةالعربية
 اللغوية.
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