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 إهداء
 أىدي ىذا البحث اعبامعي إىل:

 والدي احملًتمُت احملبوبُت وؽبم ربية طيبة 

 أيب )سوليس تييونو( العزيز وأمي )موجييايت(

أرجو رضانبا عسى اهلل أن يغفر ؽبما و يرصبهم كما ربياين صغَتا وحفظهما اهلل وأبقانبا يف 
 اإليبان واإلسالم يف الدنيا األخرة.سالمة 

 وإىل أخيت الصغَتة )فيدا دوي أيوين( احملبوبة

 وجّدي العزيز )بيبيت سوراطا( اؼبرحوم الذي يشجع أجهزة 

 ناجحة يل صبيع أسريت الكبَتة الذين يدعون

 وأساتذيت و مشاىبي اؼبكرمُت الذين علموين أكثر العلوم و أبعدوين من اعبهل

 ;978قسم تعليم اللغة العربية دراسات العليا بالأصدقائي يف 

 عسى اهلل أن ينفعٍت بعلومهم وجعلهم اهلل من العابدين اآلمنُت الساؼبُت يف الدين والدنيا
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 شكر و تقدير

اغبمد هلل رب العاؼبُت، و الصالة و السالم على سيد اؼبرسلُت، الذي انزل عليو خامت  
 مبُت(.الكتاب خبَت اللغات )بلسان عريب 

و بعد، و فبا تسر الباحثة أكمال ىذه الرسالة بعون اهلل تعاىل العليم القدير، وىو  
 اؼبستعان و إليو التكالن، وىو الذي وىون للباحث العزيبة و اؽبمة العلية إلكمالو و إشبامو

 حيت يبكون على شكلتو وصورتو البسيطة يف ايدكم األن.

شكري و ربييت ربية ىنيئة من عميق قليب إىل كل من  القربان للثناء واعبزاء إال تقدم 
ساىم يف ىذا البحث ومن شارك يف التدقيق و اؼبراجعة و اؼبراجع و التدقيق، و إىل كل من 

رودين مشكورا بارائة و توجهاتو و صبيع زمالئي الذين يساعدوين مساعدة نافعة و قدمت 
 الباحثة الشكر اػباصة غبضرة:

اؼباجستَت، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  ودكتور موجيا راىرجمعايل الربوفيسور ال .8
 اإلسالمية اغبكومية ماالنق.

جامعة ، وىو مدير  الدراسات العليا اؼباجستَت هبارالدينالدكتور اغباج  الربوفيسورفضيلة  .9
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنق.

اؼباجستَت، وىو رئيس قسم تعليم اللغة العربية  ولدانا ورغاديناتاالدكتور اغباج  فضيلة .:
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنق.

اؼبشرف األول الدكتور مفتاح اؽبدى اؼباجستَت الذي قد بذل بكل جهد وأتاح  فضيلة .;
 وقتو للتوجيو اؼبتواصل واإلشراف التام يف كتابة ىذه الرسالة إىل هنايتها.
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الثاين الدكتور بكري ؿبمد خبيث اؼباجستَت الذي قد بذل بكل جهد  اؼبشرف فضيلة .>
 وأتاح وقتو للتوجيو اؼبتواصل واإلشراف التام يف كتابة ىذه الرسالة إىل هنايتها.

 رئيس اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان فيها و اؼبدرسون واؼبدرسات فيها. .=
احملمدية الثانية باقبيل بباسوروان فيها و اؼبدرسون رئيس اؼبدرسة الثانوية العامة  .<

 واؼبدرسات فيها.
ىذا، واهلل أسأل أن تكون أعماؽبم مقبولة، وتكون ىذه الرسالة نافعة ومفيدة للعباد. 

 آمُت
 

 =978مايو  7:ربريرا دباالنق، 
 الباحثة 

 
 

  فربييانيت إيكا لستاري 
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 الموفق واالعتماد من لجنة المناقشة

إدارة تعليم اللغة العربية )الدراسة المقارنة بين : إن رسالة اؼباجستَت ربت العنوان
مدرسة الثانوية العامة محّمدية األولى باسوروان ومدرسة الثانوية العامة محّمدية الثانية 

 اليت أعدهتا الطالبة:، بانجيل بباسوروان

 إيكا لستاري : فربييانيت االسم
 ?=977<;8:  رقم التسجيل

قد دافعت الطالبة عن ىذه الرسالة أمام ؾبلس اؼبناقشة ويقر قبوؽبا شرطا للحصول 
يونيو  99اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم االربعاء، بتاريخ  على درجة

 م.=978
 ويتكون ؾبلس اؼبناقشة من السادات:

 مناقشا أساسيا منَت العابدين الدكتور
 _______________ :97977989877;97<@8رقم التوظيف: 

 /رئيسا مناقشامشرفا مناقشا الدكتور مفتاج اؽبدى
 _______________ 877997777:8779:<@8رقم التوظيف: 

 ةمناقش ةمشرف الدكتورة مؤصمة
 _______________ 9778;7=79977;7:<@8رقم التوظيف: 

 اعتماد
 العليامدير الدراسات 

 
 رالديناألستاذ الدكتور حب

 7:87:9:?@89:88=>@8رقم التوظيف: 
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 مستخلص البحث
إدارة تعليم اللغة العربية )الدراسة اؼبقارنة بُت مدرسة الثانوية العامة ؿبمّدية األوىل . =978فربييانيت إيكا لستاري، 

. البحث اعبامعي. قسم تعليم اللغة باسوروان ومدرسة الثانوية العامة ؿبمّدية الثانية باقبيل بباسوروان(
 ، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنق.والتعليمالًتبية العربية، كلية علوم 

 اؼباجستَت : الدكتور مفتاح اؽبدى 8اؼبشرف 
 :الدكتور بكري ؿبمد خبيث اؼباجستَت 9اؼبشرف  

 تعليم اللغة العربية، إدارةالكلمات اؼبفتوحية :  

اؼبؤسسة الًتبوية اليت ربتوى على األطراف اؼبعنية فيها. كاؼبؤسسة الًتبوية، فطبعا ربتاج إىل إدارة ىي  اؼبدرسة 
الربنامج اعبيدة لتحقيق أىداف التعليم الذي سينفذه. يف عامل التعليم، اؼبعلم يبلك الدور كمدير الذي البد لو أن 

يبكن أن وبققو فعاال. قبل أن يبدأ األنشطة التعليمية، البد لو أىداف التعليم يبلك كفاءة اإلدارة التعليمية اعبيدة حىت 
 أن وبتاج إىل التخطيط أوال. لكي، تنفيذ عملية التعلم يبكن أن يكون فعاال.

زبطيط التعليم، تنظيم التعليم، تنفيذ التعليم وتقوًن التعليم عند تعليم  ؼبعرفةىي ىذا البحث  يف أىدافو  
. الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسورواناللغة العربية يف مدرسة 

. ؾبتمع البحث فيو ىم االستبانة، اؼبالحظة والوثائقحيث اختارت الباحثة  الوصفيواستخدم ىذا البحث اؼبنهج 
 جتما ق، وعينتو ىم التالميذ يف الفصل اغبادى عشر الماالن اإلسالمية اغبكومية التالميذ يف اؼبدرسة الثانوية الثالثة

 .الثالث
مدرسة زبطيط التعليم يف  (8ما يلي: ) وإجابة من أسئلة البحث ومن أىم النتائج اليت حصل عليها البحث 

وجود  باسوروان ولومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل ىو األقبح من الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان 
يف اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل  ( يف أخَت نصف السنة الدراسيةRPPإعداد أو خطة التدريس )إصالح 

مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان فعاال لتحقيق األىداف زبطيط التعليم يف باسوروان لكن 
من مدرسة  األحسنومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان التفاعل و تنطيم التعليم يف  (9) .التعليمية

مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان أعّد معلم اللغة العربية يف  ، ألنالثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروا
 (:) .د التعليمي جبيد حىت عملية التعليم ستكون فعاالومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان اؼبساع

من مدرسة الثانوية العامة  حسنتنفيذ التعليم يف ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان التفاعل واأل
يمي أكرب من ىي فعال يبكن ربقيق األىداف التعل الثانيةألن عمليم التعليم يف اؼبدرسة  ؿبمدية األوىل باسوروان

من  األحسنمدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان التفاعل و وتقوًن التعليم يف ( ;. )األوىلاؼبدرسة 
مدرسة نواحى التقوًن لكل مهارات اللغة خاصة للغة العربية يف ألن  مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان

الثانية باقبيل بباسوروان اشتمال على صبيع العوامل اؼبقوم واؼبناسب باؼبؤشرات اإلقبازية  ؼبهارة الثانوية العامة ؿبمدية 
 .اللغة يف تعليم اللغة العربية

ABSTRACT 
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Lestari, Febriyanti Eka, 2016, The Management of Arabic Language Learning (Comparative 

study between Muhammadiyah Senior High School 1 Pasuruan and 

Muhammadiyah Senior High School 2 Bangil Pasuruan). Arabic Language 
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University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor 1 : Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag 

Supervisor 2 : Dr. H. Bakri Mohammed Bukhet, M.Ag 

   

Keywords: Management, Arabic language learning 

 School is an educational institution where many parties are involved in. As an 

educational institution, it surely needs a good management program in order to achieve the 

learning purposes which will be conducted. In learning activities, a teacher certainly plays a 

big role as one who can manage the learning process perfectly, so the learning purposes can 

be reached as well. Before beginning the learning activities, the teacher should have a good 

preparation at all. Hopefully, the learning process can be done effectively and efficiently. 

 This research aims to compare and describe the learning management in 

Muhammadiyah Senior High School 1 Pasuruan and Muhammadiyah Senior High School 2 

Bangil Pasuruan. There are four focuses in this research: planning, organization, 

implementation, and learning evaluation. This research exerts qualitative research procedure, 

with descriptive comparative study, where the researcher uses interview, observation, and 

documentation as data collection technique. The data analysis technique which is used in this 

research is data description, data reduction, data selection, data collection, and comparative 

data analysis. The data validity check is using triangulation of the data sources. 

As for the research results of Arabic language management in Muhammadiyah Senior 

High School 1 Pasuruan and Muhammadiyah Senior High School 2 Bangil Pasuruan are: (1) 

the Arabic language teacher has prepared the subject matters which will be delivered in the 

class and made a lesson plan, Prota and Promes, and it is found that technical learning 

planning in Muhammadiyah Senior High School 1 Pasuruan is more effective and successful 

than Muhammadiyah Senior High School 2 Bangil Pasuruan. (2) the Arabic language teacher 

has prepared all learning supports, from approach, strategy, method, and media that is used 

within learning, and it is found that learning organizing in Muhammadiyah Senior High 

School 2 Bangil Pasuruan is more effective and successful than Muhammadiyah Senior High 

School 1 Pasuruan. (3) the Arabic language teacher plays a motivator role which is 

beneficially to arouse student motivation in learning, and it is found that the learning 

implementation in Muhammadiyah Senior High School 2 Bangil Pasuruan is more effective 

and successful than Muhammadiyah Senior High School 1 Pasuruan. (4) this research 

determines several aspects of assessment to measure the student capability in four skills 

within Arabic language learning, and it is found that the learning evaluation in 

Muhammadiyah Senior High School 2 Bangil Pasuruan is more effective and successful than 

Muhammadiyah Senior High School 1 Pasuruan. 
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ABSTRAK 

Lestari, Febriyanti Eka, 2016, Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Komparatif 

antara SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan dan SMA Muhammadiyah 2 Bangil 

Pasuruuan). Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Arab. Program Pascasarjana. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing 1 : Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag 

Pembimbing 2 : Dr. H. Bakri Mohammed Bukhet, M.Ag 

    

Kata Kunci : Manajemen, Pembelajaran Bahasa Arab 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang terdapat berbagai pihak yang terlibat di 

dalamnya. Sebagai suatu lembaga pendidikan tentunya dibutuhkan manajemen suatu program 

yang baik untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dalam dunia 

pembelajaran, guru tentunya yang berperan sebagai manajer yang harusnya memiliki 

kompetensi manajemen pembelajaran yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru semestinya membutuhkan 

perencanaan terlebih dahulu. Agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan 

efektif dan efisien. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dan mendeskripsikan 

tentang manajemen pembelajaran di SMAM 1 Pasuruan dan SMAM 2 Bangil Pasuruan. Ada 

empat fokus penelitian: bagaimana perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan 

pengevaluasian pembelajaran. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian kualitatif, 

dengan jenis studi deskriftif komparatif, dimana peneliti menggunakan wawancara, observasi 

dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisi datanya yaitu deskripsi data, 

reduksi data, seleksi data, pengumpulan data dan analisis komparatif data. Pengecekan 

keabsahan data dengan triangulasi sumber-sumber data. 

Adapun hasil penelitian tentang manajemen pembelajaran Bahasa Arab di SMAM 1 Pasuruan 

dan SMAM 2 Bangil Pasuruan adalah: (1) guru Bahasa Arab telah mempersiapkan materi apa 

saja yang akan diajarkan dan merancang pembuatan RPP, Prota dan Promes, perencanaan 

pembelajaran secara teknis di SMAM 1 Pasuruan lebih lebih efektif dan berhasil dari SMAM 

2 Pasuruan. (2) guru Bahasa Arab telah melakukan mempersiapkan segala penunjang 

pembelajaran, baik dari pendekatan, strategi, metode dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran dan pengorganisasian pembelajaran di SMAM 2 Pasuruan lebih efektif dan 

berhasil dari SMAM 1 Pasuruan, (3) guru Bahasa Arab berperan sebagai motivator yang 

memang sangat berguna untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar dan penerapan 

pembelajaran di SMAM 2 Pasuruan lebih efektif dan berhasil dari SMAM 1 Pasuruan, (4) 

telah menetapkan beberapa aspek penilaian untuk mengukur kemampuan siswa dalam ke-4 

maharah dalam pembelajaran bahasa arab dan evaluasi pembelajaran di SMAM 2 Pasuruan 

lebih efektif dan berhasil dari SMAM 1 Pasuruan. 
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 البحث المحتويات

   .............................................................. صفحة الغالف

   ............................................................. صفحة اؼبوضو 

 أ  .................................................................... استهالل

 ب  ...................................................................... إىداء

 ج  ................................................................ شكر وتقدير

 و  .............................................. اؼبناقشة عبنة من واالعتماد اؼبوفق

 ز  ................................................................. إقرار الطالبة

 ح  ........................................................... مستخلص البحث

 ط  .................................................. مستخلص البحث اإلقبليزية

 ي  ................................................ مستخلص البحث االندونيسية

 ك  ............................................................  ؿبتويات البحث

 س  ............................................................... قائمة اعبداول

    ........................................................ البياناتقائمة الرسوم 

 ف  ............................................................... قائمة اؼبالحق

 

 الفصل األول : اإلطار العام
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 ;=  .............. احملمدية الثانية باكبيل بباسورواندرسة الثانوية العامة اؼب . ب

 >=  ..................................................... التنظيم التعليمي .9
 >=  ...................... مدية األوىل باسورواناحملدرسة الثانوية العامة اؼب . أ
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 ==  ............... باكبيل بباسورواناحملمدية الثانية درسة الثانوية العامة اؼب . ب
 <=  ..................................................... التنفيذ التعليمي .:

 <=  ..................... مدية األوىل باسورواناحملدرسة الثانوية العامة اؼب . أ
 7<  ............... احملمدية الثانية باكبيل بباسورواندرسة الثانوية العامة اؼب . ب

 9<  ..................................................... التقوًن التعليمي .;
 9<  ...................مدية األوىل باسورواناحملدرسة الثانوية العامة اؼب . أ

 :<  ............ احملمدية الثانية باكبيل بباسورواندرسة الثانوية العامة اؼب . ب
 ><  ........................................................ اؼبناقشة البيانات .ج 

 تنائج البحث والمقترحاتالفصل الثاني : 

 8?  .........................................................  نتائج البحث . أ
 :?  ............................................................  اؼبقًتحات . ب

 48  ..................................................  المراجعالمصادر و قائمة 
 المالحق

 السيرة الذاتية
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 قائمة الجداول

 @; ..جدول األساتذة و اؼبوّظفُت يف اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان .8
 9> ..................... اؼبرافق يف اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان .9
 جدول األساتذة و اؼبوّظفُت يف اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باكبيل  .:

 >> .............................................................. بباسوروان
 ?> ............. يف واؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باكبيل بباسورواناؼبرافق  .;
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 قائمة الرسوم البيانات

 >; ............................................. مراحل تنفيذ الدراسة الوصفية .8
 7> ............... ىيكل  تنظيمّي اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان .9
 => ........ ىيكل  تنظيمّي اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باكبيل بباسوروان .:
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 المالحق قائمة

مدية األوىل باسوروان احملدرسة الثانوية العامة دليل اؼبقابلة إىل معلم اللغة العربية يف اؼب .8
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملدرسة الثانوية العامة اؼبو 

درسة اؼبمدية األوىل باسوروان و احملدرسة الثانوية العامة اؼبدليل اؼبالحظة يف الفصل  .9
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملالثانوية العامة 

درسة الثانوية اؼبمدية األوىل باسوروان و احملدرسة الثانوية العامة اؼب منخطة التدريس  .:
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملالعامة 

 مدية األوىل باسورواناحملدرسة الثانوية العامة ( من اؼبPROTAالربنامج السنوى ) .;
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملدرسة الثانوية العامة اؼبو 

مدية األوىل احملدرسة الثانوية العامة من اؼب (PROMESالربنامج النصف السنوى ) .>
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملدرسة الثانوية العامة اؼبباسوروان و 

درسة اؼبمدية األوىل باسوروان و حملادرسة الثانوية العامة شكل تقوًن اللغة العربية من اؼب .=
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملالثانوية العامة 

درسة اؼبمدية األوىل باسوروان و احملدرسة الثانوية العامة من اؼبأسئلة تقوًن اللغة العربية  .<
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملالثانوية العامة 

درسة اؼبمدية األوىل باسوروان و احملدرسة الثانوية العامة اؼبورقة اإلذن للبحث إىل  .?
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملالثانوية العامة 

درسة اؼبمدية األوىل باسوروان و احملدرسة الثانوية العامة اؼب ورقة االنتهاء من البحث من .@
 .مدية الثانية باكبيل بباسورواناحملالثانوية العامة 

 السَتة الذاتية .87
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة .أ 

إن اإلدارة حقيقة سبكن أن نفهمها كعملية التعاون بُت شخصُت أو أكثر 
باستخدام اؼبوارد اليت سبلكها التنظيم لتحقيق األىداف اؼبثبتة. والعلم اإلداري تعضده 

، العلوم األخرى، مثل العلم الفلسفي، العلم النفسي، العلم الًتبوي، العلم االجتماعي
كما  1العلم االقتصادي، العلم االجتماعي والثقايف، العلم التكنولوجي وغَت ذلك.

عرفت الباحثة، أن اإلدارة سبلك الوظائف واألنبية. وظائف اإلدارة ربتوي على 
 2زبطيط، تنظيم، التوظيف، التوجيو والرقابة.

 فإن وظيفة اإلدارة ىي وظيفة ضرورية لتحقيق األىداف. وأن ىذه الوظيفة
، ولكنها مطلوبة أيضا حىت بُت اجملموعات مطلوبة على اؼبستوى الرظبي فحسبليست 

، إن اإلدارة ىي األساس غَت الرظبية. لذا أنبية اإلدارة تتبع من عدة حقائق منها: أوال
كة. ثانيا، إن اإلدارة ىي اغبافز األساسي ًت لنجاح أي عمل يسعى لتحقيق أىداف مش

رة لعناصر العمل الالزمة )معدات، مال، عناصر بشرية(، وىي للجهود اإلنسانية، واؼبدب
اليت تعمل باستمرار على ربسُت مركز وظبعة اؼبنظمة. ثالثا، إن اإلدارة رباول التعرف 

اإلدارة ىي ّسن أدائها. رابعا، طريقة على اػبربات اػبارجية وجلبها لتبد  اؼبنظمة ورب
 3الستقبال القرارات وتنفيذىا. ؿبور النشاطات واألوامر وؿبور دفع األفراد

إّن اإلدارة ىي العلم الذي ال يستقل بذاتو. ألّن نتائج علم اإلدارة يبكن أن 
تظهر إذا يعضد بعلوم أخرى. واإلدارة سبلك الوظائف واألنبية. وكذلك اإلدارة 
                                                             
1 . Onisimus Amtu. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan 
Implementasi. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2011. Hal: 1-3 

2
 7. المرجع النفسة.ص:  

تطبٌقاتها(. الرٌاض: مكتبة الرشد.  –مهاراتها  –مجاالتها  –. عباس بله محمد أحمد. مبادئ اإلدارة المدرسٌة )وظائفها  3

  19-18هـ. ص: 1431م/2111
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، باإلدارة التعليمية. استنادا إىل النظرية السابقة، أن اإلدارة التعليمية ؽبا األنبية وىي أوال
التعليمية يبكن أن يسعى العمل لتحقيق األىداف التعليمية وىو أساس النجاح، اإلدارة 
التعليمية ىو الدافع األساسي على األنشطة التعليمية، ألهنا تستطيع أن تنّظم ما الذي 

 وبتاج إليو يف التعليم مثل اؼبرافق واألجهزة احملتاج. ثالثا، باإلدارة التعليمية يبكن أن
 وباول اؼبشاكل التعليمية بالتقوًن مث وبسنها بتنفيذ برامج اػبطوة التالية.

وإّن اإلدارة التعليمية اعبيدة ىو اليت ربتوى على أربعة وظائف، األول التخطيط 
الذي وبتوى على تصميم إعداد التدريس، وربديد ما الذي يبكن أن ينفذ ومىت و كيفية 

قرارات. الثاين التنظيم وىو الذي وبتوى على إعداد تنفيذه، وإعداد وتواصل اػبطط وال
اؼبرافق واألجهزة احملتاجة لتنفيذ اػبطط التدريسية اؼبعينة، وإعداد وربديد مواد تعليم اللغة 
العربية، وإعداد الوسائل التعليمية اؼبستخدمة وربديد اسًتاتيجية واؼبدخل التعليمي 

ترتيب اغبصة التعليمية، ظهر القيادة يف اؼبستخدم. الثالث التنفيذ الذي وبتوى على 
تنفيذ اػبطط وربقيق القرارات، إعطاء األوامر بوضح وإرشادات ودوافع التعليم. الرابع 
الرقابة اليت ربتوى على إعداد أسئلة االختبار، تقوًن تنفيذ األنشطة التعليمية وتقارن 

 4اؼبشاكل التعليمية.باػبطط اؼبثبتة وتنفيذ برامج اػبطوة التالية إذا كان ىناك 
تعليم اللغة العربية ىو واحد من األنشطة التعليمية اليت ربتاج إىل اإلدارة التعليمية 
غبصول التنائج التعليمية الكربى. استنادا إىل النظرية السابقة، أن إدارة تعليم اللغة 

يم اللغة العربية العربية ربتاج إىل أربع وظائف. التخطيط، التنظيم، التنفيذ والرقابة. يف تعل
من ناحية التخطيط ربتاج إىل إعداد التدريس لتعليم أربع مهارات. ومن ناحية التنظيم 
ربتاج إىل اؼبرافق واألجهزة احملتاجة، وإعداد وربديد اؼبواد تعليم اللغة العربية، وإعداد 

واؼبدخل الوسائل التعليمية اؼبستخدمة اؼبناسبة بتعليم أربع مهارات وربديد اسًتاتيجية 
 التعليمي اؼبستخدم اؼبناسبة أيضا بتعليم أربع مهارات. من ناحية التنفيذ ربتاج إىل

ترتيب اغبصة التعليمية اليت تناسبها باؼبستوى الدراسي، ظهر القيادة  يف عملية التعلم 
                                                             
4 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta. 2002. Hal:35-36 



21 
 

 
 

وربقيق القرارات، إعطاء األوامر بوضح و إرشادات ودافع التعليم يف كل عملية التعلم. 
ة الرقابة ربتاج إىل إعداد أسئلة االختبار ألربع مهارات وتنفيذ برامج اػبطوة من ناحي

 التالية إذا كان ىناك اؼبشاكل التعليمية يف تعليم أربع اؼبهارات.
يف أواخر السنة القديبة، اللغة العربية اليدرس يف اؼبدرسة اإلسالمية فقط. لكنها 

الدراسية. وقد عرفت الباحثة كيفية عملية اؼبدرسة العامة تستخدمها أيضا كإحدى اؼبواد 
تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلسالمية مع إدارهتا، بل كيفية عملية تعليم اللغة العربية 

 يف اؼبدرسة العامة مع إدارهتا مل يظهر يف اجملتمع اغبديث. 
سوروان با احملّمدية األوىلدرسة الثانوية العامة يف ىذا البحث، اختارت الباحثة اؼب

ُت بباسوروان كموضو  البحث. ألن يف ىتباقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة واؼب
اؼبدرستُت تستخدمان اللغة العربية كإحدى اؼبواد الدراسية. وأنبية ىذا البحث ىي 

سن ؼبستخدمة يف اؼبدرسة الثانوية ة إدارة تعليم اللغة العربية األحيستطيع معرفة كيفي
، يستطيع أن يساعد معلم اللغة العربية يف تنفيذ تعليم اللغة العربية ويستطيع أن العامة

خاصة يف تعليم اللغة العربية ووبصل  ة العربية لتحقيق التعليم الفعاليساعد معلم اللغ
واعبيد والفعال  سنائج التعليمية الكربى وربصل معيار إدارة تعليم اللغة العربية األحالنت

. ويبكن أن يبدأ لتنفيذ ىذا معيار إدارة تعليم اللغة درسة الثانوية العامةاؼبلتنفيذه يف 
باسوروان و  احملّمدية األوىلدرسة الثانوية العامة العربية احملصولة من ىذا البحث يف اؼب

بباسوروان أوال، مث يستطيع أن ينماذج باقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة اؼب
كإحدى اؼبواد رسة الثانوية العامة األخرى اليت ىناك اللغة العربية  لنمفيذىا يف مد

 .الدراسية
بحث يف ىذا اجملال تأن  ةالباحث تولذلك بناء على بيان اؼبذكور الّسابق، أراد

مدرسة الثانوية بين الإدارة تعليم اللغة العربية )الدراسة المقارنة " ؼبوضو قّدم  اتو 
محّمدية الثانية بانجيل المدرسة الثانوية العامة وروان والباسمحّمدية األولى الالعامة 

 .ا بوسيلة اؼبدخل الكيفيمقارنحبثا  ةستخدم الباحثتو  ".(بباسوروان
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 أسئلة البحث .ب 
 انطالقا من خلفية البحث السابقة، كتبت الباحثة أسئلة البحث كما تلي:

باسوروان  ّمدية األوىلاحملدرسة الثانوية العامة كيف زبطيط تعليم اللغة العربية يف اؼب .8
 ؟بباسوروان باقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة واؼب

باسوروان  احملّمدية األوىلدرسة الثانوية العامة كيف تنظيم تعليم اللغة العربية يف اؼب .9
 ؟بباسوروان باقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة واؼب

باسوروان  احملّمدية األوىلدرسة الثانوية العامة ربية يف اؼبكيف تنفيذ تعليم اللغة الع .:
 ؟بباسوروان باقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة واؼب

باسوروان  احملّمدية األوىلدرسة الثانوية العامة كيف رقابة تعليم اللغة العربية يف اؼب .;
 ؟سوروان بباباقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة واؼب

 أهداف البحث .ج 
 األىداف اليت تريد الباحثة أن ربققها يف ىذا البحث ىي:

درسة الثانوية العامة معرفة كيفية زبطيط تعليم اللغة العربية يف اؼب اغبصول على .8
 .بباسوروانباقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة باسوروان واؼب احملّمدية األوىل

درسة الثانوية العامة فية تنظيم تعليم اللغة العربية يف اؼبمعرفة كي اغبصول على .9
 .بباسوروانباقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة باسوروان واؼب احملّمدية األوىل

احملّمدية درسة الثانوية العامة معرفة كيفية تنفيذ تعليم اللغة العربية يف اؼب اغبصول على .:
 .بباسوروانباقبيل احملّمدية الثانية لثانوية العامة درسة اباسوروان واؼب األوىل

احملّمدية درسة الثانوية العامة معرفة كيفية رقابة تعليم اللغة العربية يف اؼب اغبصول على .;
 .بباسوروانباقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة باسوروان واؼب األوىل

 أهمية البحث .د 
 للباحثة  -

 .دا لزيادة التعلم واؼبعرفة يف اؼبستقبلأن يكون ىذا البحث مفي
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 للمدرسة  -
للمدرسة يف ربسُت اإلدارة التعليمية خاصة يف  مساعداىذا البحث  يكون أن

 تعليم اللغة العربية حىت أكثر الفعالية يف تنفيذىا.
 للقارئ -

 يف خاصة اؼبراجع زيادة يف ومساعدا اؼبعرفة لزيادة مفيداىذا البحث  يكون أن
 التعليمية يف تعليم اللغة العربية.إدارة  ؾبال

 حدود البحث .ه 
إدارة تعليم اللغة  : ربدد الباحثة اؼبوضو  يف ىذا البحث " اغبدود اؼبوضوعية .8

محّمدية األولى المدرسة الثانوية العامة بين الالعربية )الدراسة المقارنة 
". (نمحّمدية الثانية بانجيل بباسورواالمدرسة الثانوية العامة باسوروان وال

والتنظيم والتنفيذ والرقابة ألعمال  واإلدارة قصدهتا الباحثة ىي عملية التخطيط 
أعضاء اؼبنظمة واالستفادة من صبيع طاقة اؼبنظمة للوصول إىل أغراض اؼبنظمة اليت 

أما إلدارة التعليم فهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقوًن. وتنفيذىا يف  5قررهتا.
الذي وبتوى على أربع اؼبهارات، ىي مهارة االستما ، الكالم،  تعليم اللغة العربية

 القراءة والكتابة.
مدرسة باسوروان و  احملّمدية األوىلدرسة الثانوية العامة : االؼب اغبدود اؼبكانية .9

ألن يف ىتُت اؼبدرستُت، ىناك اؼبادة  .بباسوروانباقبيل ؿبّمدية الثانية الثانوية العامة 
 دى اؼبواد الدراسية. اللغة العربية كإح

 م  =978->978: العام الدراسي  اغبدود الزمنية .:
 
 

                                                             
5  Nurhayati Djamas Manajemen Madrasah Mandiri, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan 
Keagamaan, Hal: 3 
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 تحديد المصطلحات .و 
اإلدارة ىي عملية التخطيط والتنظيم والرعاية والرئاسة أو اؼبراعاة ألعمال أعضاء  .8

 6اؼبنظمة واالستفادة من صبيع طاقة اؼبنظمة للوصول إىل أغراض اؼبنظمة اليت قررهتا.
ي األعمال اليت يقوم هبا اإلداريون يف اؼبستويات العليا يف اعبهاز اإلدارة التعليمية ى .9

التعليمي اؼبركزي والالمركزي يف احملليات من مثل: زبطيط، تنفيذ، ازباذ القرار، 
ربديد األىداف العامة، وضع اؼبناىج واؼبفررات الدراسية، ربديد سن القبول 

 7المتحانات.باؼبدرسة، ربديد السلم التعليمي وربديد مواعيد ا
تعليم اللغة العربية ىو عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوير يف بناء  .:

 القدرة اللغة العربية الصحيحة إهبابية كانت أو سلبية. 
والتنظيم والتنفيذ والرقابة ألعمال  إدارة تعليم اللغة العربية ىي عملية التخطيط و .;

قة اؼبنظمة للوصول إىل أغراض اؼبنظمة اليت أعضاء اؼبنظمة واالستفادة من صبيع طا
أما إلدارة التعليم فهي التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقوًن. وتنفيذىا يف  8قررهتا.

تعليم اللغة العربية الذي وبتوى على أربع اؼبهارات، ىي مهارة االستما ، الكالم، 
 القراءة والكتابة.

 الدراسات السابقة .ز 
امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج و وبعد الرجو  إىل مكتبة ج

 ن موضو  البحث الذي يقوم بدراستواؼبكتبة األخرى، مل ذبد الباحثة دراسة تتحدث ع
إدارة  بل وجدت دراسات معينة يستفاد منها يف جوانب موضو  الدرس، يعٍت من

 الًتبية.

                                                             
6
 3. المرجع النفسة. ص: . 
7
فً علوم التربوٌة، عمان : دار المٌسر للنشر والتوزٌع،  . نواف أحمد سمارة وعبد السالم موسى العدٌلً، مفاهٌم ومصطلحات 

 31، ص: 2117
8  .Nurhayati Djamas Manajemen. Hal: 3 
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لغة العربية )الدراسة إدارة تعليم ال( ربت اؼبوضو : 9789أري نور فريدة ) .8
 استخدم الباحث 9.الموقعية بالمدرسة الثانوية العامة محمدية سوراكرتا(

فالنتيجة من اؼبنهج األتنوغرايف. و أّما اؼبنهج يف ىذا البحث فهو  يفي.دخل الكاؼب
يف ىذا البحث استخدمت الباحثة ثالثة الوظائف، ىم التخطيط  ىذا البحث:

نائج البحث من ناحية زبطيط فهو خّط اؼبعلم إعداد والتنفيذ والتقوًن. أما ت
الكفاءة األساسية واؼبؤشرات  التدريس الذي ربتوى على الكفاءة الرئيسية و

واغبصة، خّط اؼبعلم اػبطوات التعليمية مع مداخل واسًتاتيمية التعلم اؼبستخدمة، 
نفيذ فهو وخّط اؼبعلم عمل تقوًن نتائج التعلم. أما تنائج البحث من ناحية الت

اؼبعلم قادر يف فتح الدرس، إيصال اؼبواد، استخدام الطرائق والوسائل التعليمية، 
استخدام اللغة التواصلية، تلخيص الدرس وتنفيذ التقوًن. أما تنائج البحث من 

 Authentic Assessmentناحية التقوًن فهو استخدم اؼبعلم نظرية التقوًن اغبقيقي )

Theoryنظرية ؼبعرفة ربقيق كفاءة الطلبة وتنائج التعليم.(. استخدمت ىذا ال 
وجو اػبالف من ىذا البحث ىو ىذا البحث اؼبوقعي. واختالف أيضا من 
الناحية منهج البحث، ووظائف اإلدارة  اؼببحوثة يف ىذا البحث. يف ىذا البحث 
استخدم الباحث اؼبنهج األتنوغرايف وثالثة ووظائف اإلدارة  ىي  التخطيط 

يذ والتقوًن. واإلفادة من ىذا البحث ىو تستطيع أن تعرف الباحثة عن والتنف
 اإلدارة التعليمية من أسلوب البحث والدراسة اؼبتنوعة.

اإلدارة في تعلم اللغة العربية لتنمية ( ربت اؼبوضو : <977عولياء فوسبيتا ) .9
 تاستخدم 11.لية محمدية الثانية ماالنقافهم الدينية للطلبة بالمدرسة الع

من نو  البحث و أّما اؼبنهج يف ىذا البحث فهو  يفي.دخل الكاؼب ةالباحث

                                                             
9
. أري توى فرٌدة. إدارة تعلٌم اللغة العربٌة. الدراسة الموقعٌة بالمدرسة الثاتوٌة العامة محمدٌة األولى سةراكرتا. )كلٌة الدراسات  

 ، جامعة محمدٌة سوراكرتا، رسالة الماجستٌر( صفحة الملخصالعلٌا، قسم إدارة التعلٌم
)كلٌة علم  2117، اإلدارة فً تعلم اللغة العربٌة لتنمٌة فهم الدٌنٌة للطلبة بالمدرسة العلٌة محمدٌة الثانٌة ماالنقعولٌاء فوسبٌتا،   11

 سالمٌة الحكومٌة ماالنق، رسالة سرجانا(. صفحة الملخصالتعلٌم والتربٌة، قسم تعلٌم الدٌن اإلسالم، جامعة موالننا مالك إبراهٌم اإل
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أن عملية تعليم اللغة العربية تتبع إىل الشروط  فالنتيجة من ىذا البحث:الوصفي. 
من اؼبدير العام للتعليم االبتدائي والثانوي. وطرائق التعليمية اؼبستخدمة ىي  

وغَت ذلك. العوامل اليت تعيق الطلبة يف  طريقة اؼبباشرة، وطريقة اؼبسعية الشفهية
فهم اؼبواد اللغة العربية ىي اللغة العربية ليست اللغة اليومية اؼبستخدمة للطلبة، 
الطلبة مل يهفم عن اىتمام اللغة العربية وعند الطلبة، الطرائق اؼبستخدمة غَت 

ىذا البحث مناسب بأحواؽبم وإيصال اؼبعلم عند عملية التعلم. وهبذه اؼبشكلة يف 
سعى اإلجابة من ىذه اؼبشكلة، وىم ارتقاء احًتاف اؼبعلم، ارتقاء نظام الطلبة، 
تكثيف عملية التعليمية، تكميل اؼبرافق والبنية التحتية يف اؼبدرسة، توفَت الوضوخ 
إىل ويل الفصل أن األسرة ىي ربريض الطلبة لنشيط يف التعلم، استخدام 

األنشطة وإجراء اعبذابية واؼبناسب باؼبواد الدراسية اسًتاتيجيات وطرائق التعليمية 
 .الالمنهجية

يبحث عن اإلدارة يف تعلم اللغة وجو اػبالف من ىذا البحث ىو ىذا البحث 
ويبحث كثَتا عن تنفيذ التعليم وقليل البحث عن  العربية لتنمية فهم الدينية للطلبة

طيع أن تعرف الباحثة زبطيط، تنظيم وتقوًن. واإلفادة من ىذا البحث ىو تست
 عن عملية التدريس كثَتا.

إدارة تعليم اللغة العربية بالمدخل ( ربت اؼبوضو : ?977عناية اغبسنة ) .:
المغزى بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الوطنية كارانج دوور بتاناهان  

و أّما اؼبنهج يف ىذا البحث  يفي.دخل الكاؼب ةالباحث تاستخدم 22كبومين.
ة العربية إدارة تعليم اللغأن  فالنتيجة من ىذا البحث:الة. الدراسة اغبفهو 

ىي متخالفة بالتعليم  ة اؼبتوسطة اإلسالمية الوطنيةباؼبدخل اؼبغزى باؼبدرس
اؼبعريفي وىو بطريقة حفظ اؼبواد. سوى ذلك، ينفذ اإلدارة على أساس اػبربة 
                                                             

، إدارة تعلٌم اللغة العربٌة بالمدخل المغزى بالمدرٌة المتوسطة اإلسالمٌة الوطانٌة كارانج دوور بتاناهان كبومٌنعناٌة الحسنة،   11

صفحة (.رسالة سرجاناالحكومٌة ٌوغٌاكرتا، ، جامعة ٌونان كالٌجاغا اإلسالمٌة كلٌة علوم التربٌة)قسم تعلٌم اللغة العربٌة،  2118
 الملخص



27 
 

 
 

تعليم اللغة العربية  بالتعديل اؼبعُت اؼبناسب بتنمية التعليم يف إندونيسية. لكن،
يستطيع أن يقال الناجح إذا تعليم اللغة العربية عند الطلبة يف  باؼبدخل اؼبغزى

ليس يدرس فقط لكن حقيقة سيكون احتياج  ة اؼبتوسطة اإلسالمية الوطنيةاؼبدرس
التعليم اؼبعٌت عندىم واؼبواد اؼبتعلمة يستطيع أن يتعلقها باػبربة واؼبعلومات 

ام معريفي الطلبة. قباح ىذا تعليم اللغة العربية ىو دور إدارة تعليم اؼبوجودة يف نظ
 اللغة العربية اؼبغزى الذي تنفذ من التخطيط، التنظيم، التنفيذ والتعوًن.

وجو اػبالف من ىذا البحث ىو ىذا البحث اغبالة. واإلفادة من ىذا البحث 
وب البحث والدراسة ىو تستطيع أن تعرف الباحثة عن اإلدارة التعليمية من أسل

 اؼبتنوعة.
إدارة تعليم اللغة العربية في ( ربت اؼبوضو : ;978ماىيندرا غاليو سابوترا ) .;

برنامج التخاصص القراءة الكتب الفصل الحادية عشر بالمدرسة الثانوية  
 استخدم الباحث 21اإلسالمية المتوفقة اإلمداد فانداك بانتول يوغياكرتا.

من نو  البحث الوصفي ؼبنهج يف ىذا البحث فهو و أّما ا يفي.دخل الكاؼب
إدارة تعليم اللغة العربية يف برنامج إن  فالنتيجة من ىذا البحث: التحليلي.

اإلسالمية اؼبتوفقة انوية التخاصص القراءة الكتب الفصل اغبادية عشر باؼبدرسة الث
ئف اإلدارة إنفتاحى ودمقراطى، الن عناصر ووظا اإلمداد فانداك بانتول يوغياكرتا

قد مت الذي يًتكب على التخطيط، التنظيم، التنفيذ والرقابة. ومدخل التعليم 
وأسلوبو اإلنساين الذي يطور طالهبا الناشطُت يف عملية التعليم. هتيأ اؼبدرسة بيئة 

برنامج بالنظام اؼبدرسة ؼبدة يوم كامل يسعد الطالب أحسن يف التعليم اللغة يف 
ووجود األستاذ بكفاية جيدة يف  الفصل اغبادية عشر التخاصص القراءة الكتب

اؼبدرسة أىل فراءة الكتب يكون التعليم حسنا ويتوصل إىل اؽبدف ما يريد يف 
                                                             

إدارة تعلٌم اللغة العربٌة فً برنامج التخاصص القراءة الكتب الفصل الحادٌة عشر بالمدرسة الثانوٌة  ماهٌندرا كالٌه سابوترا،  12

، جامعة ٌونان علوم التربٌة والتعلٌمكلٌة )قسم تعلٌم اللغة العربٌة،  2114،  اإلسالمٌة المتوفقة اإلمداد فانداك بانتول ٌوغٌاكرتا
 صفحة الملخص(.رسالة سرجاناكالٌجاغا اإلسالمٌة الحكومٌة ٌوغٌاكرتا، 
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. أما الضعف فهو اإلسالمية اؼبتوفقة اإلمداد فانداك بانتول يوغياكرتاانوية الث
العربية ( الثابت يف تعليم اللغة RPP( وحطة التعليم )SILABUSاليوجد ـبطط )

وعدم كفاية مرافق التعليم ليجعل تعليم  التخاصص القراءة الكتبعن برنامج 
اليزال  رنامج التخاصص القراءة الكتب الفصل اغبادية عشراللغة العربية يف 

 بإستخدام تعليم العادى.
وجو اػبالف من ىذا البحث ىو ىذا البحث الوصفي التحليلي. واإلفادة من 

أن تعرف الباحثة عن اإلدارة التعليمية من أسلوب ىذا البحث ىو تستطيع 
 البحث والدراسة اؼبتنوعة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 اإلدارة .أ 
 مفهوم اإلدارة .8

اإلدارة تعٍت الًتتيب والتنظيم اػباص الذي وبقق أىدافا معينة، كما تعٌت 
ان وزمان، اإلدارة النظام أو االنتظام، فاإلدارة الناجحة سر قباح الدول يف كل مك

وما سادت اغبضارات إال باإلدارة فكرا وتطبيقا، وما بادت إال بالفوضي، وىذا 
النقيض لإلدارة ألن اإلدارة تعٌت النظام أو االنتظام. اإلدارة لغة ىي القيام خبدمة 
اآلخرين. اإلدارة اصطالحا ىي ذلك النشاط الذي يهدف إىل ربقيق نو  من 

د من األفراد وىي أيضا: وظيفة واسعة اؼبعٌت تضم التنسيق والتعاون بُت جهود عد
يف إطارىا عمليات التخطيط والتنسيق والتوجيو والرقابة وإصدار األوامر لتحقيق 
أىداف اؼبشرو . وىناك من يعرف اإلدارة بأهنا: توجيو وتسيَت أعمال اؼبشرو  
بقصد ربقيق أىداف ؿبددة، ويقوم شاغلو ىذه الوظيفة بالتخطيط ورسم 

 :8ياسات والتنظيم والتوجيو والرقابة.الس
األصل االتيٍت لكلمة اإلدارة ىي )اػبدمة( على أساس أن من يعمل باإلدارة 
يقوم على خدمة اآلخرين أويصل عن طريق اإلدارة إىل أداء اػبدمة وىذا ىو اؼبعٌت 
اللفظي. أما مفهوم اإلدارة فيتضمن عدة جوانب فيها إزباذ القرارات وحسن التنظيم 

التوجيو والقياد اغبازمة القادرة على التعامل مع اؼبرؤسُت بأسلوب ىبلق فيهم روح و 
التجاوب واحًتام القيادة والشعور بالرضى واغبرص على ربقيق أىداف اؼبشرو ، أى 
القدرة على خلق جو من العالقات اإلنسانية وبقق أىداف اإلدارة باقصي ما يبكن 

جانب اتبا  اػبطوات لعملية اإلدارة واليت تعرف  من وفرة يف الوقت واؼبال. ىذا إىل
                                                             

 31نواف أحمد سمارة ،مفاهٌم ومصطلحات،عمان، المرجع السابق، ص:  13
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بعناصر اإلدارة كما ذكرىا )ىنري فايول( وىي التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيو 
 14والرقابة، على اعتبار أهنا من الوظائف اليت يتطلبها قيام أي مشرو  وربقيقو.

إلدارة ىي الفن واإلدارة سبلك اؼبعان اؼبتنوعة. كما قال مري فاركر فولت، أن ا
وأما عند تري، اإلدارة ىي العملية غبصول اػبطوة  15يف إسبام الشيئ يبر باآلخرين.

وتعٌت أيضا أن اإلدارة ىي عملية التخطيط، والتنظيم، والقيادة 16بعمل اآلخرين.
واإلدارة سبكن  17والضبط العمال أفراد التنظيمية غبصول أغراض التنطيمية اؼبخطط.

 18ألن:أن تقال كاؼبهنة، 
 ىناك ؾبموعة اؼببادئ كأساس أخذ القرارات. .أ 

 الوضع اؼبكتسبة بتحقيق معابرب األداء بيس االعتبارات السياسية. .ب 
 السلوك يستند على قواعد السلوك. .ج 

 وظائف اإلدارة .9
 اؼبضطلع هبا يف اإلدارة على أساسوظيفة اإلدارة ىي ؾبموعة النشاطات 

وعند نيكليس، ىناك أربع ذه. يف تنفي خطوات معينة وظائف كل منهما اتبع
 وظائف لإلدارة، وىي فيما تلي:

 التخطيط .أ 
العملية اؼبتعلقة باحملاولة اليت تعمل ؼبنع االكبراف يف اؼبستقبل وتعيُت 

 االسًتاتيجية والسياسة السديدة ليوجد أىداف التنظيم.
 
 

                                                             
 32. المرجع النفسة، ص:  14

15 Erni Trisnawati dan Kurniawan S, Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencava Prenada Media Group. 
2005. Hal: 5 
16  Syafaruddin dan Irwan Nasution, Manajemn Pembelajaran, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, Hal: 
70 
17  T. Hani Handiko, Manajemen, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, Edisi Revisi. 2006, Hal: 8 

 14-11. المرجع النفسة، ص:  18
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 التنظيم .ب 
طيط العملية اؼبتعلقة بكيفية االسًتاتيجية والسياسة اليت قد خلفت يف زب

التصمم هبيكل التنظيمي السديد والقوي، نظام وبيئة التنظيم التفضي 
ويستطيع التأكيد أّن صبيع جهات التنطيمية يبكن أن تعمل بالفعاليتو لنيل 

 أىداف التنظيم.
 التنفيذ .ج 

عملية تنفيذ برنامج التعليمي لتعمل على صبيع جهة التنظيمية وعملية 
 ا اؼبسؤولية باالعًتاف واالنتاجية العالية.التحفيز صبيعهم يستطيعون أن يعملو 

 الرقابة .د 
العملية اؼبعمل ليتضمن صبيع األنشطة اؼبخططة، واؼبنظمة واؼبنفذة 
تستطيع أن تعمل اؼبتاسبة باألىداف ولو كان التغيَت اؼبتنو  موجودا يف 

 بيئتهم. 
 أنبية اإلدارة .:

و يصبح من وحُت ينتظم ؾبموعة من األفراد من أجل ربقيق ىدف معُت فإن
الضروري عندئذ إن تكون ىنالك إدارة تعمل على هتيئة الظروف وتنظيم اعبهود من 

فإن وظيفة اإلدارة ىي وظيفة أجل الوصول إىل األىداف اؼبشًتكة اؼبطلوبة. لذلك، 
مطلوبة على اؼبستوى الرظبي ضرورية لتحقيق األىداف. وأن ىذه الوظيفة ليست 

بُت اجملموعات غَت الرظبية. لذا أنبية اإلدارة  ، ولكنها مطلوبة أيضا حىتفحسب
  19تتبع من عدة حقائق منها:

 كة. ًت إن اإلدارة ىي األساس لنجاح أي عمل يسعى لتحقيق أىداف مش  .أ 

                                                             
 19-18. عباس بلة محمد أحمد. مبادئ اإلدارة المدرسٌة. ص:  19
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إن اإلدارة ىي اغبافز األساسي للجهود اإلنسانية، واؼبدبرة لعناصر العمل   .ب 
تمرار على ربسُت الالزمة )معدات، مال، عناصر بشرية(، وىي اليت تعمل باس

 مركز وظبعة اؼبنظمة. 
إن اإلدارة رباول التعرف على اػبربات اػبارجية وجلبها لتبد  اؼبنظمة وربّسن  .ج 

 أدائها. 
طريقتو واإلدارة ىي ؿبور النشاطات واألوامر وؿبور دفع األفراد الستقبال  .د 

 القرارات وتنفيذىا.
 خصائص اإلدارة .;

 21من أىم اػبصائص الواردة لإلدارة ىي:
 إهنا عملية اجتماعية ذات طابع قيادي. .أ 
 إهنا تسعى لتحقيق غايات معينة. .ب 
تسعى لتحقيق اؼبصاحل العامة وليس اؼبصاحل الفردية أو القبلية أو فئة معينة،  .ج 

 وإمبا مصاحل عامة اؼبواطنُت.
 إهنا تعمل يف حدود القوانُت واللوائح والنظم اإلدارية. .د 
امة وتنفيذىا فهي تقدم النصح واؼبشورة تعمل اإلدارة على بلورة السياسات الع .ه 

 ؼبختلف القرارات.
صبيع موظفي الدولة دبستوياهتم اؼبختلفة يسعون لتخقيق متطلبات اعبماىَت  .و 

دون استقالل النفوذ أو العمل أو تكاسل أو تباطؤ، أو تقليل من شان 
 اؼبواطنُت.

 اإلدارة التعليمية .ب 
 مفهوم اإلدارة التعليمية .8

                                                             
 19. المرجع النفسة. ص:  21
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هبا اإلداريون يف اؼبستويات العليا يف اعبهاز التعليمي  األعمال اليت يقوم
اؼبركزي والالمركزي يف احملليات من مثل: زبطيط، تنفيذ، ازباذ القرار، ربديد 
األىداف العامة، وضع اؼبناىج واؼبفررات الدراسية، ربديد سن القبول باؼبدرسة، 

التعليمية يرأسها وزير  ربديد السلم التعليمي وربديد مواعيد االمتحانات. واإلدارة
وىو غالبا عضو يف ؾبلس الوزراء ومهمتو تنسيق سياسة الًتبية والتعليم مع السياسة 
العامة للدولة واإلشراف على تنفيذ السياسة القومية لتعليم بطريقة مباشرة أو من 

 21خالل أجهزتو اإلشرافية القيادات اإلدارية اؽبيئات الفنية التابعة لو.
 ة التعليميةخصائص اإلدار  .9

ىناك عدة عناصر مشًتكة بُت ميدان اإلدارة التعليمية وميادين اإلدارة األخرى 
مثل اإلدارة العامة وإدارة األعمال وإدارة الصناعة وغَتىا. فقد ثبت أن ىناك 
عناصر ومفاىيم يبكن تطبيقها بصفة عامة على كل ميادين إلدارة. ومع ىذا فإن 

صائصها اؼبتميزة اليت سبيز هبا من حيث األغراض اإلدارة التعليمية ؽبا بعض خ
 والوظيفة.

ويتفق كثَت من رواد اإلدارة على تقسيم مستويات اإلدارة اليت يف اؼبستوى 
الفٌت واإلدارة البحث والتأسيسى. بينما قبد أن كثَتا من اإلىتمام قد وجو كبو 

ىذين اؼبستويُت اؼبستوى اإلدارى فإن اؼبستويُت اآلخرين قد أنبال نسبيا. ويف 
 R. Campbellاؼبهملُت يكمن الطابع اؼبميز لإلدارة التعليمية وقد إعًتف كامبل 

 99وزمالءه وىذه اغبقيقة، واقًتحوا سبعة عناصر فبيزة لإلدارة التعليمية، ىي:
 (Crueialityضرورهتا اؼبلحة ) .أ 

فاػبدمات اؼبتوقعة من اؼبؤسسات التعليمية اؼبفروض أن تقدمت ىذه 
ات وارتباط ىذه اػبدمات باؼبنزل وآمال اآلباء وتطلعاهتم بالنسبة اؼبؤسس

                                                             
 31. نواف أحمد سمارة ،مفاهٌم ومصطلحات،عمان، المرجع السابق، ص:  21
 31-28هـ، ص: 1313م/1984. محمد منٌر مرسى، اإلدارة التعلٌمٌة: أصولها وتطبٌقاتها، القاهرة: عالم الكتب،  22
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ألبنائهم واغباجة إىل مواطن صاحل تكون كلها ضرورات ملحة بالنسبة لرفاىية 
اجملتمع وتقدمو. بل أن ضرورهتا أكثر اغباحا من ألوان النشاط األخرى. ويعترب 

عوب العامل اؼبختلفة التعليم ومؤسساتو من االسًتاتيجيات القومية الكربى لش
 اؼبتقدم منها والنامى على السواء.

 (Public Visibilityاؼبنظور اعبماىَتى ) .ب 
ونعٌت األنبية النسبية العامة بالنسبة للميادين األخرى. فبصفة عامة قبد 
أن ما وبدث يف مصنع النتاج الصلب مثال يبعد كثَتا من حيث اؼبنظور 

ما ال شك فيو أن اىتمام اعبماىَت اعبماىَتى عنا وبدث يف اؼبدرسة. فم
وىذا  –يبوضو  الًتبية يرجع التصالو بأعمى ما يكملو اجملتمع: األبناء 

الوجود اؼبتميز للمدرسة والًتبية لو أثاره اؼبًتتبة على اإلدارة التعليمية، وإىل 
جانب ىذا تتعامل اإلدارة التعليمية مع كثَت من األجهزة االجتماعية األخرى، 

 فهمها وتعاوهنا لكى تقدم ؽبا العون يف القيام برسالتها.وتطلب ت
 (Complexity of Functionsتعقد الوظائف والفعاليات ) .ج 

زبتلف اؼبنظمات فيما بينها من حيث درجة الفنية والتعقد. ومع عدم 
التقليل من تعقد أية مؤسسة أو منظمة إنتاجية فإن الواضح أن عملية 

دا يفوق ما تتضمنو إدارة أو تشغيل آلة التدريس والتعليم تتضمن تعقي
ميكانيكية أو يدوية مثال. ويف نفس الوقت قد تكون أقل تعقيدا بال شك فبا 
تتضمنو إدارة قسم للعالج النفسي مثال. واحدى ظبات اإلدارة التعليمية أهنا 
تتضمن مستوى فنيا ودرجة من تعقد العمليات تفوق اؼبتوسط أو اؼبعدل. 

ى إىل كثَت من اؼبشاكل التنظيمية والتنسيقية. وإىل جانب وىذا التعقد يؤد
ىذا فإن تعقد القيم االجتماعية هبعل اإلدارة التعليمية يف موقف خرج. 

 وكذلك تعقد الثقافات وااليديولوجيات.
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 (Intimacy of Nessecary Relationshipsألفة العالفات والضرورية ) .د 
لعمليات التعليمية وما تتضمنو وىنا أيضا قبد أن اؼبستوى الفٌت وألفة ا

من احتكاكات مباشرة بُت األفراد يف داخل اؼبدرسة سبثل جانب آخر فبيزا 
فهناك العالقات بُت اؼبدرسُت واؼبعلمُت وبُت التالميذ  –لإلدارة التعليمية 

بعضهم بعضا وبُت اؼبدرسُت بعضها بعضا، وبُت ىؤالء وآباء وبُت ىؤالء 
واؼبدرسُت وىكذا. وىي عالقات تتضمن تفاعل  معقدا واألبناء وبُت اؼبديرين 

وبدث يوميا. وهبب أن يسود االحًتام ىذه العالقات وهبب أيضا أن يكون 
 ىناك سبييز بُت ؾبال اؼبدرسة وؾبال اؼبنزل وبُت اؼبدرسة واجملتمع. 

 (Professionalised Staffالتأىيل الفٌت واؼبهٌت للعاملُت ) .ه 
ية مع غَتىا من اؼبنظمات يف اؼبيادين تتساوى اؼبنظمات التعليم

األخرى. من خيث ضرورة وجود ىيئة اؼبوظفُت اؼبؤىلُت فنيا. فاؼبعلمون 
يشًتط فيهم توافر حصوؽبم على شهادات ومؤىالت معينة مع تدريب 
وإعداد مهٌت معُت. ويًتتب على ذلك أن اإلدارة هبب أن توىل اىتماما كبَتا 

يم أكثر من إدارة اؼبصنع، فهنلك أمور مثل القيم لتوزيع ىيئة العاملُت بالتعل
اؼبهنية وأحكام اؼبعلمُت ودقة االتصال وغَتىا تضيف أو تريد من تعقيد 

 اإلدارة وربتم عليها أن تتضمن درجة من اإلعداد أو التأىيل اؼبهٌت للعاملُت.
 (Approisal Difficultiesمشكالت القياس والتقييم ) .و 

تقوًن على اؼبستوى الفٌت يف اؼبؤسسات من اؼبفهوم أن مشكالت ال
التعليمية ىي أكثر صعوبة وتعقيدا من معظم اؼبواقف اإلدارية األخرى. فكيف 
يبكن قياس التغَت يف السلوك بطريقة مناسبة؟ وكيف يبكن قياس التغَت يف 
السلوك اؼبعريف أو اؼبهارات أو االذباىات وغَتىا؟ وما ىو اؼبيزان أو اؼبعيار 

نجاح اؼبؤسسات الًتبوية؟ وبالطبع ىناك إجابات جيد وشاملة ؼبثل النهائي ل
ىذه األسئلة لكنها على كل حال أكثر تعقيدا وصعوبو يف تنفيذىا إذا ما 
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قورنت حبساب عائذ مصنع النتاج الصلب مثال. وىناك قوى معلمة يف 
نزل اجملتمع ؽبا تأثَتىا على شخصية التالميذ. فهناك على سبيل اؼبثال تأثَت اؼب

واؼبؤسسات الدينية واجملتمع ككل باؼبؤثرات الثقافية واغبضارية فبا هبعل عملية 
قياس أثر اؼبدرسة وحدىا عملية صعبة، األمر الذي هبعل أيضا لإلدارة 

 التعليمية طابعا فبيزا.
 (Quality Controlالتحكم التوعى ) .ز 

واحي فإدارة معظم اؼبؤسسات تعٌت بالضوابظ اؼبختلفة للتحكم يف الن
النوعية أو الكيفية، مثل نوعية اؼبواد اػبام ونوعية االنتاج ونوعية )التشطيب( 
وغَتىا. وىناك معدالت ثابتة ومعروفة للتحقيق أو التاكيد من نوعية ىذه 
األشياء حبيث يرفض ما ال يوافق منها اؼبستوى اؼبطلوب. وعلى نقيض ذلك 

لصدد. فاؼبدرسة اإلبتدائية مثال قبد أن اؼبدرسة قلما ربطى دبا تقولو يف ىذا ا
أصبحت عامة صباىَتية عبميع األطفال، وكذلك اؼبدرسة الثانوية يف كثَت من 
الدول، وىناك فًتة لاللزام اليت هبب أن يقضيها كل تلميذ يف اؼبدرسة بصرف 
النظر عن مدى ما يبكن أن يستفيده تربويا يف ىذه الفًتة. لكن من ناحية 

التعليمية بالفروق الفردية من حيث أهنا تقدم لكل فرد أخرى، تعٌت اإلدارة 
حسب استعداده وقدراتو مثلها كما يف حالة شراء اؼبواد االستهالكية أو 
البضائع األخرى إذ تتوقق أيضا على القدؤة الشرائية  أو االستهالكية للفرد. 

 وىذه اغبقيقة أيضا فبا يبيز اإلدارة التعليمية.
  التعليمتنفيذ وظائف اإلدارة يف .:

يف اإلدارة التعليمية الذي يبلك الوظيفة كاؼبدير ىو اؼبعلم. الن اؼبعلم يبلك 
الوظيفة ليدير التعليم. ووظيفة اؼبعلم ىي زبطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة التعليم. 

وظائف اإلدارة يف تنفيذ واؼبعلم البد أن يستطيع الستخدام وظائف اإلدارة. وأما 
 التعليم وىو فيما يلي:
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 23التخطيط التعليمي .أ 
التخطيط التعليمي تستطيع أن تعُت بتطبيق مبادئ  فعالية تنفيذ وظائف

 زبطيط التعليمي عن:
تعيُت ما الذي يريد أن يعمل اؼبعلم، مىت وكيف تعملو يف تنفيذ  (8

 التعليمي.
ربديد أساس أىداف التعليمية احملددة وتعيُت تنفيذ العمل لتحقيق   (9

 عيُت أىداف التعليمية.النتائج األكمل بعملية ت
 تنمية البدائل اؼبناسبة باالسًتاتيجية التعليمية. (:
 صبع وربليل اؼبعلومات اؼبهمة لتعضد األنشطة التعليمية. (;
 .األطراف اؼبعنيةعلى إعداد ونقل اػبطط والفرارات اؼبتعلقة بالتعليم  (>

شكل لبطيط التعليمي يبكن أن يقيس بتأليف أو ترتيب اػبطة 
( ببعض اؼبكونات، وىو األىداف التعليمي، اؼبواد الدراسي، RPPالدراسية )

الطريقة التعليمية، اؼبصدر الدراسي، وتقوًن نتائج الدراسي. وخبطة الدراسي 
اعبيدة، سبكن اؼبعلم أن تعدد صبيع ما الذي ربتاج إليو الطلبة يف التعليم. 

 ;9وىناك خصائص التخطيط  التعليمي اعبيدة، وىي يف التالية:
 أن يفضل على القيم اإلنسانية.هبب  (8
 هبب أن يعطي على الفرصة لتنمية قدرة أو كفاءة الطلبة األكثر. (9
 هبب أن يعطي على الفرصة التعليمية العادلة لكل الطلبة. (:

 

 
                                                             
23

 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, Bandung : Alfabeta. 2010. Hal: 143 
24 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara. 2006. Hal: 
107 
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 25التنظيم التعليمي .ب 
اؼبوارد اؼبتاحة يف  تنظيم وتبادلىو عملية لتصميم، التنظيم التعليمي 

األشياء اؼبهمة للمعلم يف ىذا  أكمل.ليمي بألن لتحقيق األىداف التعالتعليم 
 التنظيم ىو يف التالية:

 إيصال اؼبواد (8
إيصال اؼبواد ىو اػبطوة الرئيسية يف عملية التعلم. يطالب اؼبعلم يف 

كالزاد يف احًتاف   قدرهتا ارتقاء اؼبستمر واستعاب اؼبواد التعليمية 
ال اؼبواد التعليمية تدريسو. ويف ىذا اغبال، البد أن يهتم اؼبعلم يف إيص

وتأثَت على ربقيق األىداف التعليمي باألمثل. ويف ناحية أيصال اؼبواد، 
 وبب أن يهتم على ىذه األشياء، وىو يف التالية:

 مداخل التعلم .أ 
مداخل التعلم  >مدخل التعلم ىو جهة نظر على التعليم. كان 

اليت البد أن يفهم لدى اؼبعلم ليمكن أن يدرس جبيد. وىو يف 
 26التالية:

 اؼبدخل األىلي -
فيما يتعلق بتطوير التعلم يأسس على اؼبدخل األىلي، أن 

أشياء، وىم وبديد الكفاءة اليت يريد أن  :البد أن يهتم 
 الكفاءة والتقوًن.وبققها، تطوير االسًتاتيجيو لتحقيق الكفاءة 

( goat statement) الذي يتعُت أن ربققو ىي بيان األىداف
الطلبة وتصوير نتائج التعلم  ول عليهااليت يبكن اغبص

(learning outcomes من الناحية اؼبعارف واؼبهارات و ) القيم
                                                             
25

  Suwardi. Manajemen Pembelajaran. Surabaya: STAIN Salatiga Press. 2007.Hal: 62 
26  E. Mulyasa. Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008. Hal: 96 



39 
 

 
 

 the eneblingاالسًتاذبية لتحقيق الكفاءة ) واؼبواقف.

strategy ىي اسًتاذبية لتساعد الطلبة يف استعاب الكفاءة ،)
، ةالقراءينفذ األنشطة اػبيارية، مثل ولذلك، يبكن أن  اؼبنفذة.

 واالستما ، واإلبدا ، واؼبراقبة وغَت ذلك.
باستجابة سلوك نتائج التعلم والتقوًن اؼبنفذ لتصوير 

 مت اغبصول عليها من التعلم. استنادا إىل ماالتعلم اؼبنظورة 
 اؼبدخل اؼبهاري العملي -

اؼبدخل اؼبهاري العملي ىو اؼبدخل التعليمي الذي يؤكد 
اؼبعارف الطلبة يف حصول على عملية التعلم، أنشطة وإبدا  

  وينفذىا يف اغبياة اليومية. القيم واؼبواقفواؼبهارات و 
 اؼبدخل البيئي -

اؼبدخل البيئي ىو اؼبدخل التعليمي الذي يسعى لزيادة 
مشاركة الطلبة دبؤثر البيئة كمصدر التعلم. افًتض ىذا اؼبدخل 

يتم  انتباه الطلبة إذا كان ما تجذبسالتعليمية أن األنشطة 
اؼبتعلق باغبياة  يتم تعلمهم اؼبتعلق بالبيئة، حىت ما علمهمت

 ومفيد لبيئتهم.
 اؼبدخل السياقي  -

اؼبدخل السياقي ىو الفكرة التعليمية اليت تؤكد على 
العالقة بُت اؼبواد التعليمية وحياة الطلبة اغبقيقية، حىت يبكن 

 كفاءة نتائج الطلبة يف اغبياة اليومية،الطلبة أن يربط وتنفذ  
 معٌت أعمق أنبية التعلم و سوف تكسب يشعر الطلبة سوف

 .مما تعلموى من
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 اؼبدخل اؼبوضوعي -
والذي اؼبدخل اؼبوضوعي ىو اؼبدخل التعليمي الذي 

مع بعضها البعض  التعلم، حىت تًتابط خربة سلسلة يدمج
 أو مشكلة. على موضو  ويًتكز

 اسًتاتيجية التعلم .ب 
اسي عند اؼبعلم إليصال اسًتاتيجية التعلم ىي التصميم األس

األىداف اؼبخطط  للوصول إىلاؼبواد يف الفصل بطريقة مسؤولية. أما 
يف تطبيقو، أن . شخص اختاره اسًتاتيجية ىناك عادةف، ؽبا

. عند اليت يصممها اؼبعلم النمط الشائع اسًتاتيجية ىي أصبح
نباليك، مكونات اسًتاتيجية التعلم ربتوى على: األول، أىداف 

احملددة(. الثاين، اؼبواد الدراسية. الثالث،  )األىداف التعليمية التعلم
الطاقم  أو اؼبعلمأساليب التدريس. الرابع، الطلبة. اػبامس، و  طرق

 27اؼبهٍت. والسادس، اللوجستية أو العناصر اؼبساعدة. الًتبوي
 أساليب التعلم .ج 

أسلوب التعلم ىو الطريقة اؼبستخدمة عند اؼبعلم يف ربقيق 
الة التعليمية على الطلبة غبصول أىداف التعلم. استخدام الرس

وينبغي أن األسأليب اؼبناسبة بو ستحدد أيضا فعالية وكفاية التعلم. 
هبب التأكيد  وكذلك، مرنة و غَت جامدة. اؼبدرسة اػبربة يف تكون

كبو النضج، فاستخدام  اإلرشاد والتوجيو، والفضول و اإلبدا  على
 ساعد جدا الطلبة يف حصول أىداف التعلم.األساليب اؼبتنوعة سي

                                                             
27  Syafarudin dan Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Jakarta: Quantum Teaching, 2005. Hal 
158 
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يف عملية التعلم، عند ىبتار اؼبعلم أساليب التعلم البد أن يهتم 
 28على:

 أىداف التعلم -
 كفاءة الكلبة -
 احتياجات الطلبة -
 اؼبواد الدراسية -

 استخدام الوسائل التعليمية (9
اغبقيقة، الوسائل التعليمية ىي موز  الرسائل التعليمية االيت يوصل 

ر الرسالة )اؼبعلم( إىل مستلم الرسالة )الطلبة( باؽبدف حىت أن تلك مصد
الرسائل سبكن أن تستعب بسريع وسديد مناسبا بأىدافها. وىناك 

 @9خصائص التنظيم التعليمي اعبيدة، وىي يف التالية:
هبب أن يثقف على عملية التعليم عند اؼبعلم الستعداد التعليم يف  (8

 الفصل.
 ىم ؼبساعدهتم يف التعليم.كمحّل لتنمية ابتكار  (9
 كمحّل القتصاد الوقت يف استعداد اسًتاتيجية التعليم اعبديدة. (:

 التنفيذ التعليمي .ج 
 31اؼبعلم كاغبافز (8

 للتأثَتكاغبافز يف يؤثر الطلبة ليعمل األنشطة التعليم والتعلم.  اؼبعلم
األعمال  اثنُت من التدريس، اؼبعلم كالقائد يؤدي يف سياق والتوجيو

 اؼبناسبة. اسًتاتيجيات التدريس دافع الطلبة واختيار ة، ونبا تعزيزالرئيسي
 

                                                             
28

  Suwardi, Manajemen, Hal : 62 
29 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Hal: 188 
30 . Suwardi. Manajemen, Hal : 128 
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 31أسلوب تدريس اؼبعلم (9
أسلوب تدريس اؼبعلم ىو عمل اؼبعلم اؼبظهر عند التدريس إليصال 
الطلبة يف ربقيق األىداف اؼبخطط ؽبا. ىناك أساليب التعلم اليت سبكن أن 

 يعمل اؼبعلم، وىو يف التالية:
 تقليديال أسلوب التدريس .أ 

التقليدي ىو يسعى اؼبعلم لًتبية وإيصال  أسلوب التدريس
 ال تستند إىل اؼبواد التعليمية القيم القديبة للجيل القادم. تسليم

 يف ترتيب معُت. اؼبصاحل ولكن
يفضل اؼبعلم كنموذج ويطلبون  التقليدي أسلوب التدريس

لطالب الطلبة لتقليد اؼبعلم. وىذا اغبال يستند على النظرية أن ا
سيقلد ما حللو وحصلو إعادة اؼبخربين. ولذلك، يتم التعلم لفظيا 

 ويسعى اؼبعلم أن يدرس كيفية تدريب كفاءة التفكَت.
 التكنولوجي أسلوب التدريس .ب 

على كفاءة الطلبة  التكنولوجي أسلوب التدريسويركز ىذا 
شخصيا. تناسب اؼبواد الدراسية دبستوى استعداد الطلبة حىت سبكن 

دور اؼبعلم كاؼبرشد احملتوى الدراسية ستكون اؼبسيطر. دور 
(Guide( اؼبوجو ،)Direkto ،أو معطى السهولة يف التعلم فقط ،)

 ألن شكل الدرس يف شكل أجهزة.  
 شخصيال أسلوب التدريس .ج 

 Childىو  شخصيال أسلوب التدريسأما أسلوب من 

Center or Student Center )ا . ويستند ىذ)يركز على الطلبة

                                                             
31 . Muhammad Ali. Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2004. Hal : 
57 
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األسلوب على النظرية التعليمية اليت أن التعليم يركز على الطلبة 
ىو التنمية  شخصيالواػبربة اؼبدركة. اؽبدف الرئيسي من التعلم 

دور اؼبعلم يف ىذا األسلوب ىو توجيو الشخصية للطلبة كامال.
ومراقبة مبو الطلبة خبربة تعلمهم. ووظيفة اؼبعلم ىي الًتبية فقط. 

 ؼبنهج يبلك الوظيفة كاؼبخرب.علماء النفس وا
 تفاعليال أسلوب التدريس .د 

، وظيفة اؼبعلم والطلبة ىو تفاعليال أسلوب التدريسيف ىذا 
اؼبسيطرة على قدم اؼبساواة. أساس النظرية التفاعلية ىو نتائج التعلم 
احملصولة بتفاعل بُت اؼبعلم والطلبة، تفاعل بُت الطلبة، تفاعل باؼبواد 

بُت تفكَت الطلبة وحياهتم.اؼبواد الدراسية يف التعليم الدراسية وتفاعل 
التفاعلي ليس اؼبرتب بأساس اؼبوضو  اؼبعُت، لكن تطويره من  

 اؼبشكلة االجتماعية الثقافية اؼبعاصرة.
 أسلوب قيادة اؼبعلم (:

القيادة يف تنظيم اؼبدرسة ىي القيادة التعليمية. أما القيادة التعليمية 
فادة اؼبوارد البشرية يف اؼبدرسة باإلبداعي، تكامل عملية نشاط تنمية است

صبيع األنشطة يف القيادة مث إدارة وتنظيم التعليم وبتوى على القرارات 
 32الستمرارية التعلم الفعال. وىناك أساليب قيادة اؼبعلم، وىم يف التالية.

 اؼبعلم السلطوي .أ 
ة اؼبعلم السلطوي ىو التعلم اليت يهتم على عمل ةمراقبة أنشط

طلبتو. وبصلون صبيع الطلبة الدرس وسلبيا، سببو من ىذا أسلوب 
اؼبعلم ىو ىناك بداية نزعة الالمبال، االعتماد على اؼبعلم وإظهار 

                                                             
32  Suwardi. Manajemen, Hal : 128-130 



44 
 

 
 

اغبماقة للتعاون أو االشًتاك يف العمل بُت الطلبة. أحيانا، ىناك 
 عدم االحًتام والعدوانية على زمالئهم يف الفصل.

 اؼبعلم الذي يقدم اغبرية .ب 
ؼبعلم الذي يقدم اغبرية ىو اؼبعلم الذي ال يريد أو يًتدد يف ا

إعطاء التوجيو على الطلبة. يف ىذا اغبال، هبب على الطلبة أن 
تكون نشطة أو يبهد يف ربديد ما يريدون أن يتعلموا وكيفية يعملو. 
ونظرا ؼبعلم مثل ىذا األسلوب، فالطلبة يبيلون إىل تكوين عالقة 

 ًتدد يف القيام بذلك فإهنم غالبا ما يطلب مساجيدة مع زمالءىم، ي
عدة من اؼبعلم. الطلبة يبيلون إىل أن تكون أقل راض من ىذا 

 أساليب قيادة اؼبعلم.
 الديبوقراطياؼبعلم  .ج 

دور اؼبعلم كالقائد  يف عملية التعلم ىو ميسرى التعلم يف 
تعليم اجملموعات. يوفر اؼبعلم التوجيو إىل الطلبة يف إجراء عملية ال

والتعلم. وتعطى للطلبة فرصة لتوفَت التصحيحات على اؼبعلم والطلبة 
األخرى. يف أسلوب قيادة اؼبعلم، سيظهر موقف الودية، واؼبفتوحة، 

ىناك خصائص التنفيذ التعليمي اعبيدة، وىي  33واإلبدا  والتعاون.
 يف التالية:

 وجب على اؼبعلم أن يناسب باألىداف اؼبخطط يف التعليم. (8
جب على اؼبعلم أن يناسب خبصائص وكفاءة الطلبة يف و   (9

 التعليم.
وجب على اؼبعلم أن يظهر سلوك القيادة يف الفصل عند  (:

 التعليم.
                                                             

 131 - 128. المرجع النفسة، ص:  33
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 34الرقابة التعليمية .د 
الرقابة التعليمية ىي العملية لتأكيد األنشطة الطلبية يف عملية التعلم 

اؼبعلم أن يستخدم مناسبا باألىداف اؼبخطط ؽبا. ليقارب التعلم اؼبنفذ، يبكن 
 التقوًن على عملية ونتائج التعلم ويعمل الربنامج اؼبتابعية.

 التقوًن التعليمي (8
ىناك طريقة التقوًن اليت يبكن اؼبعلم أن يستخدم يف تقوًن التعلم. وىو 

 يف التالية.
 تقوًن االمتحان . أ

التقوًن يستطيع أن يقوم باستخدام االختبار االنتحاين.  
اة أو اإلجراءات اؼبستخدمة ؼبعرفة وقيس الشيئ االختبار ىو األد

 واغبال بالطريقة والقواعد اؼبعينة. 
 تقوًن الفاتورة . ب

يقيم اؼبعلم التقوًن يف مراقبة تنمية الطلبة ليس يقيم لالختبار 
األخَت فقط، لكن يستطيع أن يعمل لكل الوقت بالفاتورة اؼبتنوعة. 

االختبارات الشفوية، االختبارات الفاتورة ربتوى على اؼبسابقة، 
االختبار اليومي، الواجبات الفردية، الواجبات اجملموعة، االختبار 

 التطبيقي والتقرير التطبيقي.
 برامج اػبطوة التالية (9

 للتغلب على اؼبشاكلىو األنشطة اؼبنفذة اؼبعلم  برامج اػبطوة التالية
 ة التاليةبرامج اػبطو اليت تواجو الطلبة بعد أن يعرف نتائج البحث. ىذا 

 يف الذين لديهم مشاكل واإلثراء على الطالب لتقدًن التوجيوىو الربنامج 
 التعلم.

                                                             
34 . Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bina Aksara. 2007. Hal: 51 



46 
 

 
 

 وىناك خصائص الرقابة التعليمية اعبيدة، وىي يف التالية:
 وجب على اؼبعلم أن يقوم الطلبة دبناسبو دبواد وكفائة الطلبة. (8
 وجب على اؼبعلم أن يعطى الوقت اؼبناسب بو الختبار. (9

 لغة العربيةتعليم ال .ج 
 تعليم اللغة العربيةمفهوم  .8

أن التعليم ىو فن من الفنون إسصال اؼبادة الدراسيةمن اؼبعلم إىل أذىان 
التالميذ يف تغيَت أعماؽبم، فبن السيأت إىل اغبسنات، ومن اعبهل إىل العلم، ومن 

 الظلمات إىل النور بأنشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وبأقل اعبهد والنفقات
وقد اتفق علماء الًتبية  35حىت وبصل على أغراض التعليم الكافية والكاملة.

والتعليم، أن التعليم نظرية واحدة اليت تتكون من العوامل ترابط بعضها ببعض. ومن 
عواملو ىي معلم ومتعلم )الطالب( وؾبتمع ودولة ومنهج دراسي وغرض التعليم 

 36ة وغَتىا.وطريقة ومادة دراسية وتقوًن ووسائل تعليمي
اللغة لغة ىي يف اؼبعجم العريب اللغة من االظباء الناقصة وأصلها "لغوة" وزهنا 

لغة. وأما اصطالحا ىي عند ابو الفتح عثمان جٍت : اللغة  -يلغى -فعلة من لغى
ىي أصوات يعربهبا كل قوم عن أغراضها، وعند ديكار : اللغة ىي خاصية 

ائل اليت يتفاىم هبا اعبنس البشرى. أن اإلنسان، وعند فاطمة ؿبمد ؿببوب: وس
اللغة نظم من الرموز، ومعٌت ىذا أن اللغة تتكون نظاما متكامال. واللغة أكثر نظم 
الرموز اليت يتعامل هبا اإلنسان تركيبا وتعقيدا. تعليم اللغة العربية ىو عملية التعليم 

بيا. واؼبراد ىنا إجراء لًتشد الدارس ولتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا أو كان إهبا

                                                             
35

، 2115. عبد الحلٌم حنفى، طرق تعلٌم اللغة العربٌة، باتوسنكر: معهد بروفسور الدكتور محمد ٌوسف العالى اإلسالمً الحكومى،  

 2ص: 
 1. المرجع النفسه، ض:  36
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تدريس اللغة العربية نفسها وليس التدريس عن الكتب اؼبدروسة واؼبكتوبة باللغة 
  37العربية عامة.

إذن، أن تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد 
 والتطوير يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إهبابية كانت أو سلبية. الغرض من

تعليم اللغة العربية لفهم عناصر اللغة الثالثة ىي األصوات واؼبفردات والًتاكيب 
وتطوير اؼبهارات األربع ىي مهارة االستما  ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

 الكتابة. وىذه اؼبهارات أعمال مرتبة أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية.
 هارات اللغة العربيةم .1

ت اللغوية ىي إحكام النطق واػبط والفهم واإلتقان والتمريس والتداول اؼبهارا
للغة كتابة وقراءة واستماعا ورباورا نطقا وصوتا ومعجما وصرفا وكبوا وداللة واسلوبا 
حبيث إذا أتقن اؼبمارس للغة ىذه اؼبستويات بنية وتركيبا وداللة وأسلوبا على اعبهة 

 38اللغوية أربعة، وىي: اإلحكام ظبى ماىرا باللغة. مهارات
 مهارة االستما  .أ 

مهارة االستما  ىي إحدى من اؼبهارات اللغوية اؼبهمة جدا، وكل 
األفراد تطلب ؽبم قدرة االستما  جيدا. عند رضبن ابراىيم، مهارة االستما  
ىي التكرر ألصرات باللغة اعبديدة حىت فتقتاده األذن ومن مث يبكن نطقها 

يم اللغو العربية كلغة أجنبية يف اؼبستوى األوىل على نطقا سليما. وأىداف تعل
 مهارة االستما  كما يلي:

 أن يتعرف األصوات العربية. (8
 أن يبيز بُت اغبركات الطويلة والقصَتة. (9
 أن يبيز بُت األصوات اؼبتجاورة يف النطق. (:

                                                             
 4ع النفسه، ض: . المرج 37
 59,ص : 2113. فتحى علً ٌونس ومحمد عند الرؤوف الشٌخ، المرجع، القاهرة: مكتبة وهٌئة.  38
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 أن يربط بُت األصوات ورموزىا اؼبكتوبة رابطا صحيحا. (;
 ددة.أن يبيز األصوات الضعفة والش (>
 أن يتعرف التنوين كما يف كلمة )كتاب(. (=
 أن يبيز بُت الكلمات بالنظر إىل ضبطها أو تشكيلها. (<
 أن يستخرج األفكار الرئيسية اليت يبدو أهنا تعبَت عن أفكار الكاتب. (?

أما أساليب التقوًن اليت تريد أن تستخدم يف  قياس مهارة االستما  
 39ية:عند تعليم اللغة العربية، فهي يف التال

 االستما  والقراءة (8
يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة إلجابة األسئلة اؼبسموعة 

 باختيار إحدى من اإلجابة اؼبقروءة يف ورقة اإلجابة.
 اإلمالء واالستما  (9

يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة الستما  النص العريب، مث 
 الذي ظبعهم.يبلي اؼبعلم مرتُت أو ثالث مرات ويكتب الطلبة ما 

 االستما  والذاكرة (:
يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة الستما  النص الذي يقرأه 
اؼبعلم أو اعبهاز التسجيل مث يأمر اؼبعلم الطلبة لكتابة النص اؼبسمو  

 باستخدام ربرير أو لغة طلبة نفسهم.
 ربديد الصوت (;

يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة الستما  وربديد صوت 
 اللغة اؼبعينة.

 تفريق األصوات اؼبشاهبة (>

                                                             
39 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, Malang: UIN-MALIKI PRESS. 
2010. Hal: 44-47 
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اعبمل  سلسلة منالستما  يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة 
األصوات مث يأمر الطلبة لتفريق كلمتُت أو أكثر اليت سبلك الفقرات  أو

 اؼبشاهبة.
 التعبَت مرة أخرى (=

النص اؼبعُت مث  الستما يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة 
 لبة لتعبَتىم مرة أخرى ما الذي ظبعوه بلغتهم.يأمر الط

 مهارة الكالم .ب 
مهارة الكالم مهرة مهمة جدا ألن الكالم أساس اللغة أو حقيقة اللغة 
ىي الكالم، كما قال ؿبمد على اػبواىل "أن اللغة أساس صوتية، فقد تكلم 
اإلنسان قبل أن يكتبها، فاللغة أساس نشاط الشفوى أو الكالم." الكالم 

مهارة إمتاجية، تتطلب من اؼبتعلم القدرة على استعمال أصوات اللغة  ىو
 بصورة صحيحة )وىذا وبقق يف مرحلة السما (.

أما أىداف مهارة الكالم عند دكتور فتحى على يونس ودكتور ؿبمد 
 عبد الرؤوف الشيخ، فهي:

 أن ينطق االصوات العربية نطقا صحيحا. (8
 أن يبيز األصوات اؼبتساهبة نطقا. (9
 ن يبيز بُت اغبركات الطويلة واغبركات القصَتة.أ (:
 أن يستخدم الًتاكيب العربية الصحيحة عند التحدث. (;
 أن يعرب عن أفكارىبطريقة الصحيحة. (>
 أن يدير حوارا مع أحد الناطقُت بالعربية. (=
 أن يدير حوارا حول موضو  معُت. (<

كان تعليم مهارة الكالم ىو سعى إىل ربقيق ؾبموعة من األىداف، 
 وصا فيها يلي:خص
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 أن ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة سليما صحيحة. (8
 اكتساب ثورة لفظية موافقة ؼبستوى نضحة وقدرتو. (9
 تشجيع الطالب على الكالم. (:
 تصحيح األخطاء الشفهية. (;
 فبارسة الكالم بالعربية. (>

إذن، مهارة الكالم ىي القدرة على تكلم باللغة العربية صحيحا، ألن 
واىداف االساسية ىذه اؼبهارة يف تعليم اللغة  أساس اللغة ىي الكالم.

 العربية ىي التالميذ يستطيعون أن يتكلموا االصوات العربية تكلما صحيحا.
أما أساليب التقوًن اليت تريد أن تستخدم يف  قياس مهارة الكالم عند 

 41تعليم اللغة العربية، فهي يف التالية:
 وصف الصورة (8

لطلبة لوصف الصورة شفهيا باللغة يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم ا
 العربية.

 وصف اػبربة (9
يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة لوصف خربهتم، مثل عن 

 الرحلة، اػبربة اؼبسرورة أو اغبزينة وغَت ذلك.
 اؼبقابلة أو اغبوار (:

يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة ليتحاوروا مع زمالئهم باؼبوضو  
 ينة أيضا.اؼبعُت واؼبعايَت اؼبع

 التعبَت اغبر (;
يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة لتعبَت حر، والتعبَت اغبر يبلك 

دقائق باستخدام اللغة  <->منعُت ىو األول يأمر الطلبة لتعبَت حوايل 
                                                             

 62-53. المرجع النفسه. ص:  41
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اغبري من نفسهم. الثاىن يأمر الطلبة  فكاراألأو  وضوعاتاؼبالعربية ب
دون أن دقائق  <->حوايل  اؼبعينة فكاراألأو  وضوعاتاؼبلتعبَت عن 

 كتوجيهاهتم يف التعبَت.  عينةاؼب فكاراألأو  وضوعاتاؼب تكون
 اؼبناقشة (>

يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة للمناقشة عن اؼبوضو  اؼبعُت، 
تنفيذ اؼبناقشة سبكن أن تنفذ بطريقة اعبدل إذا قدرة الطلبة يف اؼبستوى 

 اؼبتقدم أو اؼبناقشة البسيطة.
 القراءةمهارة  .ج 

مهارة القراءة ىي النطق الصحيح للكلمات واعبمل والفقرات، حسن 
األداء، إخراج اغبروف من ـبارجها، التعبَت عن اؼبعاين، الفهم، السرعة، 
التجليل، النقد واغبكم. مهارة القراءة وىي فعل بصري صويت أو صامت 

صامتة،  يستخدمو اإلنسان لكي يفهم ويعرب، ويؤثر يف اآلخرين، والقراءة
 وىي بطيئة أو سريعة.

أما أىداف مهارة القراءة عند دكتور فتحى على يونس ودكتور ؿبمد 
 عبد الرؤوف الشيخ، فهي:

 أن يقرأ نصا عربيا بسهولة وسرعة مناسبة. (8
 أن يستخرج الفكرة العامة للنص اؼبقروء. (9
 أن يستخرج األفكار الفرعية النص اؼبقروء. (:
 لمة واحدة )اؼبشًتك اللفطى(.أن يتعرف اؼبعاىن اؼبختلفة لك (;
 أن يتعرف كلمات جديدة ؼبعٌت واحد )الًتادف(. (>
 أن وبلل النص اؼبقروء إىل أجراء ؿبددا العالقة بينها. (=
 أن يضع عنوانا مناسبا للنص اؼبقروء. (<
 أن يستنتج اؼبعاىن الضمنية من النص. (?
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 أن يستنتج غرض الكاتب. (@
 أن يبيز بُت اغبقائق واآلراء والنظريات. (87

ن، مهارة القراءة ىي القدرة على قراءة النصوص العربية أو الكتب إذ
اؼبكتوبة باللغة العربية جيدا وفصيحا، وأىداف االساسية ىذه اؼبهارة يف 
تعليم اللغة العربية ىي يستطيع التالميذ أن يقرؤوا قراءة صحيحة من اللغة 

 العربية.العربية ويفهموا ماذا قرأوا إما من كلمة، صبلة أو نص اللغة 
أما أساليب التقوًن اليت تريد أن تستخدم يف  قياس مهارة القراءة عند 

 41تعليم اللغة العربية، فهي يف التالية:
 القراءة اعبهرية (8

لقراءة النص العريب الذي  يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة
اختاره اؼبعلم ويناسب دبستوى كفاءة الطلبة. إذا الطلبة اؼبخترب من 

طلبة يف اؼبستوى اؼبتقدم، فال بد أن يناسب النص دبستوى   فرقة
 لتجنب. كفاءهتم، ىو النص الذي درجة صعوبتو ىو أكثر تعقيدا

، هبب أن وبدد على اؼبعلم توجيو التقوًن الذي يبُت شخصي تقييم
 عن عناصر الكفاءة اؼبقومة بإعطاء التنيجة اؼبثبتة. 

 فهم اؼبقروء (9
، ىناك أشكال االختبار اؼبقروء فهميف ىذا األسلوب، لقياس 

 اؼبستخدمة، فهو يف التالية:
 (Multiple Choiceاالختيار من متعدد ) .أ 

 (True or Falseصواب وخطأ ) .ب 
 (Fill in the Blankملء الفراغ ) .ج 
 (Matchingمزاوجة ) .د 

                                                             
 67-63 . المرجع النفسه. ص: 41
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 مهارة الكتابة .د 
مهارة الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية اؼبوضوعية 

نب األخطاء اؽبجائية واإلمالئية، وىذا يتطلب تطوير التفطَت الدقيقة وذب
وزيادة حصيلة معلومات العاملُت اللغوية وترقية أسلوهبم يف الكتابة. أما 
أىداف مهارة الكتابة عند دكتور فتحى على يونس ودكتور ؿبمد عبد 

 الرؤوف الشيخ، فهي:
 أن يكتب خبط قراءتو. (8
 ػبط.أن يعرف اؼببادئ اليت إىل وضوح ا (9
 أن يستطيع الكتابة من اليمُت إىل الشمال. (:
 أن يتعرف مبادئ اإلمالء والعالقة بُت الرمز والصوت. (;
 أن يستخدم القواعد استخداما صحيحا. (>
 أن يكون الكلمات من اغبروف. (=

إذن، مهارة الكتابة ىي القدرة على الكتابة فيها قرأىا من النصوص 
األساسية ىذه اؼبهارة يف تعليم اللغة  العربية أو الكتب اللغة العربية، وأىداف

العربية ىي يستطيع التالميذ أن يكتبوا اللغة العربية خبط جيد الذي يناسب 
بنظام اؼبعُت يف الكتبة كمثل كتابة من وضع اغبروف، كتابة اللغة العربية من 

 اليمٌت إىل اليسرى، وكبو ذلك.
مهارة الكتابة أما أساليب التقوًن اليت تريد أن تستخدم يف  قياس 

 42عند تعليم اللغة العربية، فهي يف التالية:
 تكوين صبلة (8

                                                             
 87-75. المرجع النفسة. ص:  42
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يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة لتكوين اعبملة باستخدام 
الكلمات اؼبعدة، وسبكن الكلمات أن ربتوي على الفعل، االسم، 

 الصفة وغَت ذلك.
 ترتيب اعبملة (9

كلمات اليت يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة لًتتيب ال
 ترتبها بشكل عشوائي لتكون اعبملة اؼبفيدة.

 التحويل (:
يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة  الستبدال الكلمة اؼبعينة 
اػبطيئة بالكلمة األخرى الصحيحة. والكلمة اػبطيئة اليت ربتها 

 اػبط مث يأمر الطلبة الستبداؽبا ستكون اإلجابة الصحيحة.
 الوصف (;

أمر اؼبعلم الطلبة لوصف الصورة حريا يف ىذا األسلوب، ي
 ويناسب بنتائج مالحظتهم.

 التلخيص (>
يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة لتلخيص القصة، اغبوار أو 

 اؼبقال البسيط.
 كتابة اؼبقال (=

يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة لكتابة اؼبقال البسيط 
دبادة معينة الفقرات. وىذا اؼبقال يتعلق  <->الذي ربتوى على 

 موجها أو حريا.
 كتابة القصة (<



55 
 

 
 

يف ىذا األسلوب، يأمر اؼبعلم الطلبة لكتابة القصة باستخدام 
اللغة العربية. القصة اؼبكتوبة ىي القصص البسيطة من األحداث 

 اغبقيقية اليت يواجهها الطلبة أو القصص اؼبعروفة.

 د. إدارة تعليم اللغة العربية
ة ىي عمل التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ والتقوًن يف إدارة تعليم اللغة العربي

تعليم اللغة العربية. يهدف ىذا العمل ليسهل معلم أو معلمة اللغة العربية ليدّرس يف 
 :;الفصل. وىناك وظائف إدارة تعليم اللغة العربية، وىو يف التالية:

 زبطيط التعليم .8
عليمية وأساس من زبطيط التعليم ىو وظيفة األوىل من وظائف اإلدارة الت

 إدارة التعليم. وأما زبطيط التعليم فهو يف التالية:
تعيُت ما الذي يريد أن يعمل اؼبعلم، مىت وكيف تعملو يف تنفيذ  ( أ

 التعليمي.
ربديد أساس أىداف التعليمية احملددة وتعيُت تنفيذ العمل لتحقيق  ( ب

 النتائج األكمل بعملية تعيُت أىداف التعليمية.
 ؼبناسبة باالسًتاتيجية التعليمية.تنمية البدائل ا ( ج

 صبع وربليل اؼبعلومات اؼبهمة لتعضد األنشطة التعليمية. ( د
 .األطراف اؼبعنيةعلى إعداد ونقل اػبطط والفرارات اؼبتعلقة بالتعليم  ( ه

 تنظيم التعليم .9
أما تنظيم التعليم ىو وظيفة الثاين بعد زبطيط التعليم من وظائف اإلدارة 

 م التعليم فهو يف التالية:التعليمية. وأما تنظي

                                                             
43  Syaiful Bahri Djumarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal: 

35-36 
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ذبهيز اؼبرافق واعبهاز واػبرباء احملتاجة إىل تصميم اؽبيكل الفعال يف تنفيذ  .أ 
 اػبطط بعملية تثبيت العمل احملتاجة ليتمها.

 ذبميع مكونات العمل يف ىيكل التنظيم اؼبرتب. .ب 
 شكل ىيكل السلطة وتقنية التنسيق. .ج 
 تعبَت وتثبيت على الطرائق واإلجراءات. .د 
يار وتنفيذ التدريبات التعليم القوى العاملة وطلب اؼبصادر األخرى إخت .ه 

 احملتاجة.
 تنفيذ التعليم .:

أما تنفيذ التعليم ىو وظيفة الثالثة بعد تنظيم التعليم من وظائف اإلدارة 
 التعليمية. وأما تنفيذ التعليم فهو يف التالية:

 تثبيت اغبصة والتكلفة التفصيلية. .أ 
 نفيذ اػبطط وأخذ القرارات.بدء وظهر القيادة يف ت .ب 
 إعطاء األوامر اؼبعينة. .ج 
 إعطاء اإلرشاد ودافع التعليم وتنفيذ اإلشراف. .د 
 مالحظة اؼبشكالت التعليمية اؼبوجودة عند عملية التعليم. .ه 

 تقوًن التعليم .;
أما تقوًن التعليم ىو وظيفة الرابعة أو األخَتة بعد تنفيذ التعليم من 

 ا تقوًن التعليم فهو يف التالية:وظائف اإلدارة التعليمية. وأم
 تقوًن تنفيذ األنشطة التعليمية ومقارهنا باػبطط. .أ 

مناقشة اؼبشكالت التعليم اؼبوجودة بُت اؼبعملُت ألخذ القرارات  .ب 
 التصحيحية، وتركيب وتثبيت اؼبعايَت واالقًتاحات.

 تقوًن وتنفيذ األنشطة التصحيحية على اؼبشكالت التعليمية اؼبوجودة. .ج 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ 

طريقة العلمية للحصول على بيانات لغرض فائدة  ىي إّن منهجية البحث 
ألن تريد الباحثة حصول  .يفيالكدخل اؼباستخدمت الباحثة يف ىذا البحث  .;;معينة

قابة تعليم اللغة البيانات اليت ليس اإلحصاء وؼبعرفة جودة إدارة زبطيط، تنظيم، تنفيذ ور 
أن تقارن وتعرف إدارة تعليم  ألن تريد الباحثة ،اؼبقارنوأّما منهجو فهو اؼبنهج  العربية.

مدرسة باسوروان و  ؿبّمدية األوىلمدرسة الثانوية العامة اللغة العربية  األحسن من 
 .بباسوروانباقبيل ؿبّمدية الثانية الثانوية العامة 

 أدوات البحث .ب 
 ، كما يلي:البحثثة أدوات صبع البيانات يف ىذه استخدمت الباح

 اؼبالحظة .8
اؼبالحظة اؼبنهجية اؼبقصودة اليت توجو االنتباه واغبوامس والعقل إىل طائفة 

اؼبالحظة تفعلها  >;.خاصة من الظواىر والوقائع إلدراك مابينها من عالقات وروابط
ظة فهي يف ىذا البحث الباحثة يف الفصل دبادة اللغة العربية. وأما نتيجة اؼبالح

الباحثة تستطيع أن تفعلها يف ؾبال التنفيذ والتقوًن من إدارة التعليمية. وىنا 
 ستالحظ الباحثة إىل اؼبعلم والطلبة عن عملية التعليم وعملية التقوًن يف الفصل.

 

                                                             
44

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2009) hal 15 
45

 م >978 أكتوبر 9 أدوات البحث ومعرفها..  www.Tawawat.comؿبمد عزف. 
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 اؼبقابلة .9
خالؽبا الباحثة جبمع اؼبعلومات والبيانات الشفوية  منتقوم ا شفوي انةوىي استب

للحصول على اؼبعلومات من خالل مصادرىا  مهمةوىي أداة  اؼبفحوص. من
اؼبقابلة تفعلها الباحثة مع نائب مدير اؼبدرسة يف ؾبال منهج التعليم.  46البشرية.

وأما نتيجة اؼبقابلة فهي يف ىذا البحث الباحثة تستطيع أن تفعلها يف ؾبال التخطيط 
الباحثة اؼبعلم عن التخطيط التعليمي  وىنا ستقابل والتنظيم من إدارة التعليمية.

 والتنظيم التعليمي.
 ربليل مضمون الوثائق .:

الوثائق ىو ىامش اغبادثة يف اؼباضي. عادة، الوثائق يبلك الشكل مثل 
الكتابة، الصورة أوعمل التذكاري من الشخص. الوثائق مشكل الكتابة مثل ىامش 

الوثائق  ، نظام اغبكمية وغَت ذلك.(، السَتةLife Historiesاليومية، تاريخ اغبياة )
مشكل الصورة مثل الصوؤة الشمسّية، الصورة اؼبتحرّكة، الرسم التخطيطّي وغَت 
ذلك. الوثائق بشكل صناعة الفنّ ّية مثل الصورة، التمثال، القلم وغَت ذلك. ىو 

 التكملة من أداتُت البحث نبا اؼبالحظة واؼبقابلة.
لشمسّية أو صناعة اػبطّّية تعضده. لكن، فنتيجة البحث سيثق إذا الصورة ا

وجب علينا أن ندّفق أّن ليس ؽبم يبلك الثّقة العالّية. مثاال، كثَت الصورة الشمسّية 
وىذه أداة البحث تستخدم  <;اليصّور اغبالة األصلّية، ألهنا يصنع لغرض معُّت.

توى على الباحثة لتحصل البيانة كالبيابات التكملة األخرى. ووثائق احملصولة رب
 إعداد التدريس، اؼبواد الدراسية، شكل التقوًن وأسئلة االختبار.

 
 

                                                             
  >:8ص ،(الفكر دار: عّمان) أساليبو، – أدواتو – مفهومو ،العلمي البحث ،اغبق عبد كايد و عدس الرضبن عبد و عبيدات ذوقان 46

47
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuakitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. 2012. Hal : 240 
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 مصادر البيانات .ج 
الكيفية الوصفية. ىناك مصدران  من البيانات اليت ربتاجها الباحثة ىي البيانات

الذي ربتاجها الباحثة، نبا مصدر البيانات األول ىو معلم اللغة العربية حملصولة 
طيط، تنظيم، تنفيذ ورقابة تعليم اللغة العربية. مصدر البيانات البيانات عن إدارة زب

الثنوي ىو الطلبة والوثائق كالبيانات التكملة من البيانات احملصولة يف مصدر البيانات 
 األول. 

 أسلوب تحليل البيانات .د 
ربلي  ل البيان  ات ى  و العملي  ة ال  يت ت  نظم أو تك  ون واس  طتها اؼبالحظ  ات ع  ن تطبي  ق 

يبكن اغبصول منها على نتائج. يعترب ؿبمد النادر أنو ش يئ مه م يف  خطة البحث حبيث
 ?;البحث ألنو سيعطى اؼبعٌت الذي وبتاج يف ربليل اؼبسألة اؼببحوثة.

 تنظيم البياناتو  ،العمل مع البيانات طريقؿباولة بىي   البيانات النوعية ربليل
 اؼبستفادة، وما ىو همّ م ما ىو، واكتشاف اليت يبكن إدارهتا إىل وحدات منهم وفرزىا

ل ربليوأسلوب . لآلخرين لو قتأن  للباحثة كنسب ليستخدم اؼبواد التعليمية اليت ربديدو 
 49: اليت ستقوم هبا الباحثة ىيالبيانات 

 تكتب الباحثة ما الذي يوجد يف موضو  البحث. .8

 صبع البيانات مث اختيارىا مث تصنيفها مث جعل اؼبلّخص.   .9

 تفسَت النتيجة احملصولة.   .:

 
 
 
 

                                                             
48

 Moh.Nazir,.Metode Penelitian. )Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003( Hal: 346 
49 Ibid. Hal : 248 
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 صحة البيانات .ه 
ؼبعرفة صحة البيانات يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة التثليث باؼبصادر، 

وىي يقارن ووبقق درجة صدق اؼبعلومات احملصولة بالوقت واألدوات اؼبختلفة يف 
 7>البحث الكيفي. وأما طرائقها يف التالية:

 حظة واؼبقابلة.اؼبقارنة بُت البيانات من اؼبال .8
 ما الذي يقال بنفسهم. اؼبقارنة بُت ما الذي يقال الناس يف اجملتمع و .9
اؼبقارنة بُت ما الذي يقال الناس عن حال البحث و ما الذي يقال يف كل  .:

 الوقت.
 اؼبقارنة بُت اغبال ووجهة النظر باآلراء اؼبتنوعة ووجهة النظر. .;
 ثائق اؼبتعلقة هبا.اؼبقارنة بُت نتائج اؼبقابلة وؿبتويات الو   .>

يف ىذا عملية التثليث، تنفيذ الباحثة اؼبقارنة بُت نتائج اؼبالحظة واؼبقابلة 
 والوثائق. 

 مراحل تنفيذ الدراسة .و 
مراحل خطة حسب  إدارة تعليم اللغة العربيةالباحثة مراحل الدراسة على قوم ست

 51:ا يليأن مراحل تطوير اؼبواد على تسع مراحل،و ىي كمب سوجيونوعلى رأي 

(. ىي اؼبرحلة اليت تدخل إىل العالقة Description Stepاؼبرحلة الوصفية ) .8
االجتماعية، مثل كل اؼبكان اؼبوجود يف اؼبدرسة، أفراد اؼبدرسة، النشاطات يف 

 اؼبدرسة.

(. ىي اؼبرحلة اليت ربديد اؼبركز، زبتار ما اليت Reduction Stepاؼبرحلة  التنقيصية ) .9
 ذا البحث يركز على إدارة تعليم اللغة العربية.ستصفها. أما يف ى

                                                             
50 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2007) p. 

121 
51

 22-9: المرجع النفسة، ص.  
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(. ىي اؼبرحلة اليت وبّل اؼبزكز يصبح اؼبكونات Selection Stepاؼبرحلة االختيارية ) .:
على مكونات إدارة تعليم اللغة العربية، ىي  بالتفصيل. أما يف ىذا البحث يركز

 التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ والتقوًن.

ة تعليم اللغة العربية من اؼبدرستُت مث يستخلص ىذه هبمع البيانات عن إدار  .;
 البيانات.

 ربليل مقارن البيانات من اؼبدرستُت. .>

 2 الرسم البيانات
 مراحل تنفيذ الدراسة الوصفية 

 
 
 
 
 

 
 هيكل البحث .ز 

 وىيكل من ىذا البحث ىو كما يلي: 
مل على يتضّمن على اإلطار العاّم و الّدراسات الّسابقة ، يشت:  الفصل األّول

اؼبقّدمة، مشكلة البحث، أىداف البحث ، أنبّية البحث، حدود 
 البحث، ربديد اؼبصطلحات والدراسات الّسابقة.

يتضّمن على اإلطار الّنظري وبتوي على ثالثة مباحث. اؼببحث :  الفصل الثاني
مفهوم اإلدارة ووظائف  يشتمل علىاإلدارة  األّول يبحث عن

اإلدارة واؼببحث الثّايّن ىو صائص اإلدارة. اإلدارة وأنبية اإلدارة وخ

اؼبرحلة االختيارية 
(Reduction Step) 

اؼبرحلة  التنقيصية 
(Reduction Step) 

اؼبرحلة الوصفية 
(Description Step) 

ربليل مقارن 
 البيانات 

هبمع البيانات مث 
 يستخلص
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تنفيذ وظائف  مفهوم اإلدارة التعليمية و يشتمل على  التعليمية
تعليم اللغة العربية  واؼببحث الثالث يبحث عناإلدارة يف التعليم.  

مفهوم تعليم اللغة العربية، ومهارات اللغة العربية.  يشتمل على
 يشتمل علىليم اللغة العربية إدارة تع يبحث عن الرابعواؼببحث 

 زبطيط التعليم وتنظيم التعليم والتنفيذ التعليم وتقوًن التعليم.
منهجّية البحث ربتوي على مدخل البحث، أدوات البحث، :  الفصل الثالث

مراحل صحة البيانات، مصادر البيانات، أسلوب ربليل البيانات ، 
 تنفيذ الّدراسة و ىيكل البحث.

عرض البيانات و ربليلها ومناقشتها ربتوى على ثالثة مباحث:    : الفصل الرابع
باسوروان و  احملّمدية األوىلدرسة الثانوية العامة اؼبأوال: حملة عن 

ثانيا: ، بباسوروانباقبيل احملّمدية الثانية درسة الثانوية العامة اؼب
مدرسة الثانوية العامة إدارة التعليم اللغة العربية يف عرض بيانات 

ؿبّمدية الثانية مدرسة الثانوية العامة باسوروان و  ؿبّمدية األوىل
 ، ثالثا: ربليل بيانات البحثبباسوروانباقبيل 

 نتائج البحث و الّتوصّيات و اؼبقًتحات:  الفصل الخامس
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

اؼبدرسة الثانوية العامة حملة عن  وبتوي ىذا الفصل على ستة مباحث. اؼببحث األّول
، واؼببحث احملمدية األوىل باسوروان واؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باكبيل بباسوروان

اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان الثّاين زبطيط التعليم يف مادة اللغة العربية يف 
، والبحث الثّالث تنظيم التعليم يف الثانية باكبيل بباسوروانواؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية 

اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان واؼبدرسة الثانوية العامة مادة اللغة العربية يف 
، واؼببحث الرّابع تنفيذ التعليم يف مادة اللغة العربية يف احملمدية الثانية باكبيل بباسوروان

نوية العامة احملمدية األوىل باسوروان واؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باكبيل اؼبدرسة الثا
اؼبدرسة الثانوية العامة ، واؼببحث اػبامس تقوًن التعليم يف مادة اللغة العربية يف بباسوروان

، واؼببحث اناحملمدية األوىل باسوروان واؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باكبيل بباسورو 
 السادس مناقشة نتائج البحث.

المدرسة الثانوية العامة المحمدية األولى باسوروان المبحث األّول: لمحة تاريخية  .2
والمدرسة الثانوية العامة المحمدية الثانية بانحيل بباسوروان وتعليم اللغة العربية 

 فيهما
 المدرسة الثانوية العامة المحمدية األولى باسوروان ( أ

يوليو  98يف  درسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروانمت اؼبقد قا
م اليت تتأّسس على رسالة القرار من ؾبلس الًتبية والثقافة عن القيادة 7?@8

اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل اؼبركزية ؿبمدية ووزير الًتبية والثقافة. و 
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بعة والعشرون من اؼبدارس ىي ثالث اؼبدارس يف باسوروان والسا باسوروان
اؼبدرسة الثانوية اإلربادية يف جاوى شرقية إندونيسية. التاريخ اإلختصار من 

ىي تبدأ من مؤسسة التعليمية لغرض قضاء  العامة ؿبمدية األوىل باسوروان
 9>حاجة مدّرس الًتبية اإلسالمية يف اؼبدارس األّولية العامة.

يف شار  جواندا  ة األوىل باسورواندرسة الثانوية العامة احملمديتقع اؼب
اليت تعادل اؼبدرسة  العامة باسوروان. وىي من إحدى اؼبدارس ;>رقم 

العامة، و ىي تابعة لوزير الًتبية والثقافة. لذا، فإّن اؼبنهج الّدراسي  الثانوية
 فيها أيضا تابع إىل تلك الوزارة و القيادة اؼبركزية ؿبمدية.

رأندوس اغباج عبد الشكور. ىناك أنشطة ويرأس ىذه اؼبدرسة الدكتو 
 Intensivity( تقوية تدريسّية )8دراسة متنّوعة يف ىذه اؼبدرسة، )

Teaching وىذه األنشطة خاصة للدروس اليت تكون يف االختبار الّنهائي )
( وجوب صالة الظهر صباعة، 9البالدي و االختبار للدخول إىل اعبامعة، )

خاصة للفصل الثاين عشر الذي يستقبل ( اإلشراف التعليمي وىذا :)
 االختبار النهائي القومي. 

( البناء الواسع 8والوسائل اؼبعّينات ؽبذه اؼبدرسة كثَتة، منها: )
( :القاعة الكبَتة، )( 9، ) للمدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان

العلمّية ( اؼبكتبة وفيها الكتب >( الفصول العديدة للتعّلم، );اؼبسجد، )
( اؼبعامل وىي اؼبعمل الديٍت واؼبعمل اللغوي واؼبعمل للعلوم =والدينّية، )
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 2116أبرٌل  23البٌانات من المقابلة إلى رئٌس المدرسة فً مدرسة الثانوٌة العامة محمدٌة األولى باسوروان فً البارٌخ   
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( اؼبقصف <الطبيعّية ومعمل الفزياء ومعمل الكيمياء ومعمل الكمبوتَت، )
 ( اؼبلعب الواسع للرياضة. ?والدكان ػبدمة حوائج الطلبة واألساتذة، )

 8اعبدول 

رسة الثانوية العامة المحمدية المدجدول األساتذة و الموّظفين في  
 األولى باسوروان

 الوظيفة ك     

 دراسة
اؼبدرسة  اجملمو 

 الثانويّة
 اؼبدرسة

 العالية
دبلوم 

: 
 الليسانس

اؼباجيس
 تَت

 11 - 11 1 - - اؼبدرس اؼبثبت

 9 - 9 - - - اؼبدرس اؼبتعاون

 11 - 1 - 11 - اؼبوظف اؼبثبت

 - - - - - - اؼبوظف اؼبتعاون

 81 - 71 1 11 - اجملمو 
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 تنظيمّي المدرسةالهيكل ال .أ 
 1الرسم البيانات 

المدرسة الثانوية العامة المحمدية األولى الهيكل  التنظيمّي 
 باسوروان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 اللجنة مدير المدرسة

 اإلدارة

 نائب مدير
 لعالقة االجتماعيةا

 المدّرس

 التالميذ 

 نائب مدير
 الوسيلة

 نائب مدير
 المنهج

 نائب مدير
 التلميذية

 المدّرس
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 رؤية وبعثة المدرسة .ب 
 رؤية اؼبدرسة (8

خالق إهباد الشخصية اإلسالمية والعملية اؼبنجزة ويبلك األ
 الكريبة واؼبعرفة العاؼبية والشخصية الوطنية.

 بعثة اؼبدرسة (9
تنفيذ التعليم الفعال، التجديدي، اإلبكاري الذي يصنع  -

 السرور لتنمية الكفاءة باألحسن.
 ترقية اؼبهنية أو االحًتافية للمدرس واؼبوظف.  -
 وجود أفراد اؼبدرسة اؼبؤذبُت واؼبهتمُت باآلخرين والبيئة. -
ئة يف ؾبال العلوم والتكنولوجية، اإليبان والتقوى، ترقية الكفا -

 الثقافية والرياضة.
إكمال دور أفراد اؼبدرسة واجملتمع يف تنمية اؼبدرسة لوجود  -

 نظرة اؼبدرسة.
 تنمية ثقافة اؼبدرسة اليت ستكون شخصية إندونيسية كاملة. -

 وسائل معينات المدرسة .ج 
ية العامة ؿبمدية اؼبدرسة الثانو ىناك وسائل معينات اؼبدرسة يف 

اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل ويبكن بو  األوىل باسوروان.
تستطيع أن تدعم ضباسة التالميذ يف نبلية التعّلم. والوسائل  باسوروان

 ما تلي : اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسورواناؼبعينات يف 
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كز نشاط التالميذ أما فائدة القاعة العمومية فهي ؼبر القاعة.  (8
 والتدريب أو تنوير التعليمية.

 وحدة اؼبعمل اللغوي بالكمبوتر الذي يكّملها. (9
 اؼبكتبة بالغرفة السمعية البصرية. (:
طبسة اؼبعامل، ىي معمل اللغة، معمل الكماوّي، معمل  (;

 الكمبوتر، معمل الفيزيا ومعمل البيولوجيا.
 ( UKSغرفة الّصّحة أو أُ ك س ) (>
 والدافئ. اغبّمام النظيف (=
اؼبدرسة الثانوية الوسائل اؼبساعدة األخرى لًتقية كيفية التعليم يف  (<

، مثل اؼبلعب الرياضي، اغبديقة العامة ؿبمدية األوىل باسوروان
 الصيدلة، اؼبقصف، موقف السّيارات الواسع وغَت ذلك.

 9اعبدول 
 المدرسة الثانوية العامة محمدية األولى باسوروانالمرافق في 

 عدد الغرفة الوسائل الرقم

8 
9 
: 
; 
< 

 غرفة اؼبتعلمُت
 غرفة مدير اؼبدرسة

 غرفة اؼبدرسُت
 غرفة اإلشراف اإلجتماعي

 غرفة الوسيلة اؼبتعددة

 عرف 89
 غرفة واحدة

 فة واحدةغر 
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
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= 
> 
? 
@ 

87 
88 
89 
8: 
8; 

 غرفة صبعية الطلبة
 ضبام اؼبتعلمُت

 ضبام اؼبعلمُت
 القاعة

 اؼبكتبة
 اؼبصلى

 معمل
 حجرة الصجية

 مقصف

 غرفة واحدة
 غرف >

 غرفتان
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة

 غرف :
 غرفة واحدة

 غرف ;

 المدرسة الثانوية العامة محمدية الثانية بانحيل  ( ب
يف  اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باكبيل بباسوروانقد قامت 

لى رسالة القرار من ؾبلس الًتبية م اليت تتأّسس ع;?@8ديسمبَت  <8
والثقافة عن القيادة اؼبركزية ؿبمدية ووزير الًتبية والثقافة ووزير الشؤون الدينّية. 

ىي ثالث اؼبدارس يف  اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باكبيل بباسوروانو 
باسوروان وسابع وعشرون اؼبدارس اإلربادية يف جاوى شرقية إندونيسية. 

 مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باكبيل بباسوروانلتاريخ اإلختصار من ا
ىي تبدأ من مؤسسة التعليمية لغرض قضاء حاجة مدّرس الًتبية اإلسالمية 

 :>يف اؼبدارس األّولية العامة.

                                                             
 2116أبرٌل  12. البٌانات من المقابلة إلى رئٌس المدرسة فً مدرسة الثانوٌة العامة محمدٌة الثانٌة بانحٌل بباسوروان فً التارٌخ  53
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تقع يف  اؼبدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باكبيل بباسوروانىذه 
 باقبيل بباسوروان. وىي من إحدى اؼبدارس 9ر رقم ألون تيمو  –شار  ألون 

العامة، و ىي تابعة لوزير الًتبية والثقافة.  الثانويةاليت تعادل اؼبدرسة  العامة
لذا، فإّن اؼبنهج الّدراسي فيها أيضا تابع إىل تلك الوزارة و القيادة اؼبركزية 

 ؿبمدية.
سرجانا. ىناك وترأس ىذه اؼبدرسة اغباجة يوين إيريل ستيو أوتامي 

( أنشطة دراسية تقام يف يوم 8أنشطة دراسة متنّوعة يف ىذه اؼبدرسة، )
تقام بقراءة القرآن يف طبسة عشر دقيقة من الساعة  اإلثنُت حىت السبت

( اإلشراف التعليمي وىذا :( وجوب صالة الظهر صباعة، )9األوىل، )
 لبالدي.خاصة للفصل الثاين عشر الذي يستقبل االختبار النهائي ا
( البناء الواسع 8والوسائل اؼبعّينات ؽبذه اؼبدرسة كثَتة، منها: )

( :( اؼبسجد، )9)للمدرسة العالية اإلسالمّية اغبكومّية الثالثة دباالنج، 
( >( اؼبكتبة وفيها الكتب العلمّية والدينّية، );الفصول العديدة للتعّلم، )

( اؼبقصف =عمل الكمبوتَت، )اؼبعامل وىي اؼبعمل الديٍت واؼبعمل اللغوي وم
 ( اؼبلعب الواسع للرياضة.<والدكان ػبدمة حوائج الطلبة واألساتذة، )
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 :اعبدول 

المدرسة الثانوية العامة المحمدية جدول األساتذة و الموّظفين في  
 الثانية بانحيل بباسوروان

 الوظيفة ك 

 دراسة
اؼبدرسة  اجملمو 

 الثانويّة
 اؼبدرسة

 العالية
دبلوم 

: 
 الليسانس

اؼباجيس
 تَت

 71 1 72 7 - - اؼبدرس اؼبثبت

 - - - - - - اؼبدرس اؼبتعاون

 8 - - - 8 - اؼبوظف اؼبثبت

 - - - - - - اؼبوظف اؼبتعاون

 81 - 72 7 8 - اجملمو 
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 تنظيمّي المدرسةالهيكل ال .أ 
 3الرسم البيانات 

مدية الثانية المدرسة الثانوية العامة المحالهيكل  التنظيمّي 
 بانحيل بباسوروان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 اللجنة مدير المدرسة

 اإلدارة

 نائب مدير
 العالقة االجتماعية

 المدّرس

 التالميذ 

 نائب مدير
 الوسيلة

 نائب مدير
 المنهج

 نائب مدير
 التلميذية



73 
 

 
 

 رؤية وبعثة المدرسة  .ب 
 رؤية اؼبدرسة (8

حصول متخرج يبلك الفكرة اؼبتفوقة يف اإليبان والتقوى 
 والعلوم التكنولوجية و األخالق الكريبة.

 بعثة اؼبدرسة (9
استفادة اؼبوارد اؼبدرسية ليكون الشخصية اإلسالمية  -

 بالقاعدة ؿبمدية.اؼبناسبة 
تزويد الطلبة بالعلوم والتكنولوجية لتنمية قدراهتم وكفاءهتم  -

 اغبياة. 
تنمية كفاءة الفكرة، اغبساب واللغة  )اؼبنطق والقويل(   -

 كأساس تنمية الذكاء لطلبة.
تشكيل الطلبة الذين يستطيعون أن يكونوا اجملتمع  -

 اإلسالمي باغبقيقة.
ع الوالدي واجملتمع بناء عالقة  العمل اؼبتناسقة م -

 واغبكومة.
 وسائل معينات المدرسة .ج 

اؼبدرسة الثانوية العامة ىناك وسائل معينات اؼبدرسة يف 
اؼبدرسة الثانوية العامة ويبكن بو  ؿبمدية الثانية باكبيل بباسوروان.

تستطيع أن تدعم ضباسة التالميذ  ؿبمدية الثانية باكبيل بباسوروان
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اؼبدرسة الثانوية العامة ل اؼبعينات يف يف عملية التعّلم. والوسائ
 ما تلي : ؿبمدية الثانية باكبيل بباسوروان

 وحدة اؼبعمل اللغوي بالكمبوتر الذي يكّملها. (8
 اؼبكتبة بالغرفة السمعية البصرية. (9

طبسة اؼبعامل، ىي معمل اللغة، معمل الكماوّي، معمل  (:
 الكمبوتر، معمل الفيزيا ومعمل البيولوجيا.

 ( UKSة أو أُ ك س )غرفة الّصحّ  (;
 اغبّمام النظيف والدافئ. (>
اؼبدرسة الوسائل اؼبساعدة األخرى لًتقية كيفية التعليم يف  (=

، مثل اؼبلعب الرياضي، الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان
اغبديقة الصيدلة، اؼبقصف، موقف السّيارات الواسع وغَت 

 ذلك.

 ;اعبدول 
عامة المحمدية الثانية بانحيل والمدرسة الثانوية الالمرافق في 

 بباسوروان

 عدد الغرفة الوسائل الرقم

8 
9 
: 

 غرفة اؼبتعلمُت
 غرفة مدير اؼبدرسة

 غرفة اؼبدرسُت

 عرفة 88
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
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; 
< 
= 
> 
? 
@ 

87 
88 
89 
8: 
8; 

 غرفة اإلشراف اإلجتماعي
 غرفة الوسيلة اؼبتعددة

 غرفة صبعية الطلبة
 ضبام اؼبتعلمُت

 ضبام اؼبعلمُت
 القاعة

 اؼبكتبة
 لىاؼبص

 معمل
 حجرة الصجية

 مقصف

 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة

 غرف ;
 غرفتان

 غرفة واحدة
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة

 غرف :
 غرفة واحدة
 غرفة واحدة

 المدرستينتعليم اللغة العربية في  .2
 المدرسة الثانوية العامة المحمدية األولى باسوروان ( أ

لغة العربية يف مدرسة الثانوية العامة ىو نادر ما ينفذ. مل إن تعليم ال
ينفذ صبيع اؼبدرسة اللغة العربية كإحدى اؼبواد التعليمية اؼبدروسة. لكن، 
نفذت مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان كإحدى اؼبواد 

الفصل التعليمية. تنفيذ تعليم اللغة العربية إىل صبيع الطلبة فيها. وىم يف 
الطبيعي، والفصل االجتماعي والفصل اللغوي. ما وجدت الباحثة يف ىذا 

 Teamؾبموعة تدريسّية )مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان 
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Teaching ألن معلم اللغة العربية يف ىذا اؼبدرسة ىو معلم واحد الذي ،)
 عرف، بدأ من الفصل األول حىت الفصل الثالث. 89يدري 

ن تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة العام واؼبدرسة اإلسالمية ـبتلف إ 
جدا. وإختالفو من ناحية طرائق التعليم اؼبستخدمة والقدرة التعليمية. ألن 
خلفة تربوية الطلبة، بعض الطلبة ليس متخرج من اؼبدرسة اإلسالمية. ويف 

اؽبجائية حرفا ىذه اؼبدرسة ىناك الطالبة غَت اؼبسلمة اليت مل تعرف أحرف 
واحدا. لذلك، يف عملية تعليم اللغة العربية، أسلوب تعليمها ىو التعليم 
اؼبكثف واألبطأ من تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلسالمية. واستخدم معلم 
اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة الطريقة التكرارية والًتصبة. تنفيذ ىتان الطريقتان 

ات. ويف تعليم عناصر اللغة العربية للمرحلة مدرسة لتسهل فهم الطلبة للمفرد
الثانوية العامة أدىن من مدرسة الثانوية اإلسالمية مرحلة واحدة. تعليم اللغة 
العربية للفصل األول يساوى بتعليم اللغة العربية للفصل الثالث يف اؼبدرسة 

 اؼبتوسطة اإلسالمية.
الثانوية العامة احملمدية درسة ولذلك، إختار معلم اللغة العربية يف اؼب

األوىل باسوروان بسديد يف طرائق ووسائل التعليم لتعليم اللغة العربية، 
ويناسبها بكفائة الطلبة وأحوال بيئتها. ليواسل اؼبواد التعليمية جبيد وال 
يصعب الطلبة عند التعليم حىت اليبّلوا يف تعليم اللغة العربية. ألن كثَت 

 عربية يف أول مرة كإحدى اؼبواد التعليمية.  الطلبة يعرفون اللغة ال
 
 



77 
 

 
 

 مدرسة الثانوية العامة محمدية الثانية بانحيل ( ب
مدرسة الثانوية نفذ تعليم اللغة العربية كإحدى اؼبواد التعليمية يف 

العامة ؿبمدية الثانية باكبيل بباسوروان. وكذلك يف مدرسة الثانوية العامة 
يم اللغة العربية فيها ليس للطلبة أو ؿبمدية األوىل باسوروان، تنفيذ تعل

الفصول اؼبعينة، لكن تنفيده عبميع الطلبة من الفصل األول حىت الثالث 
ما وجدت الباحثة يف ىذه مدرسة والفصل الطبيعي، اإلجتمعاعي واللغوي. 

 Teamؾبموعة تدريسّية )الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان 

Teachingمعلم اللغة العربية يف ىذا اؼبدرسة ىو معلم واحد  ( أيضا، ألن
 عرفة، بدأ من الفصل األول حىت الفصل الثالث. 88الذي يدري 

الكتاب الدرايسي اؼبستخدم فيها ـبتلف عن الكتاب الدرايسي 
يف مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان، وكذلك الطريقة  اؼبستخدم

دمة. ألن اػبلفية الًتبوية الطلبة فيها، معظم الطلبة والوسيلة التعليمية اؼبستخ
عرفوا اللغة العربية. وىم متخرجون من اؼبدرسة اإلسالمية أو اؼبدرسة اليت 
تستخدم اللغة العربية كإحدى اؼبواد التعليمية. لكن بعض من الطلبة مل 

سة يعرفوا اللغة العربية، ألهنم متخرجون من مدرسة اؼبتوسطة العامة أو اؼبدر 
اليت ال تستخدم اللغة العربية كإحدى اؼبواد التعليمية. يف ىذه اؼبدرسة، معلم 
اللغة العربية يدرسها دبكثفة. وىذ التدريس يهدف لكل الطلبة يستطيعون أن 

 يفهموا الدرس جبيد. وفيها، استخدم اؼبعلم طريقة التكرار يف عملية اؼبدريس.

سة الثانوية العامة ؿبمدية مدر إختار معلم اللغة العربية يف ولذلك، 
األوىل باسوروان بسديد يف تقرير طرائق ووسائل التعليم لتعليم اللغة العربية، 
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ويناسبها بكفائة الطلبة وأحوال بيئتها. ليواسل اؼبواد التعليمية جبيد وال 
يصعب الطلبة عند التعليم حىت اليبّلوا يف تعليم اللغة العربية. ألن كثَت 

 للغة العربية يف أول مرة كإحدى اؼبواد التعليمية.الطلبة يعرفون ا
المدرسة الثانوية مادة اللغة العربية في التخطيط التعليمي في المبحث الثاني:  .1

العامة المحمدية األولى باسوروان والمدرسة الثانوية العامة المحمدية الثانية 
 بانحيل بباسوروان

 وانالمدرسة الثانوية العامة محمدية األولى باسور  ( أ
قامت الباحثة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية عمر أفندي عن كيفية يعّد 
التخطيط التعليم وأي التخطيط التعليمي اؼبصمم عند تعليم اللغة العربية 

 ;>. وقال معلم اللغة العربية:درسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروانباؼب
ة، عادة قبل عملية "تصميم التخطيط التعليم لكل اؼبادة الدراسي

التعليم يف أول السنة الدراسية يبدأ. اؼبعلمون يصممون وهبمعون إىل موظف 
اإلدارة الذي يدلل إليو مدير اؼبدرسة مباشرة أو بشبكة الدولية قبل اؼبوظف 

عادة، أجَت الوقت ليجمعو اليومان األول يف أول يعطيو إىل مدير اؼبدرسة. 
يومُت مل هبد عملية التعليم.وأما اؼبنهج الدراسي السنة الدراسية ألن يف ىذين ال

، لكن يف مستوى التعارف فقط :978اؼبستخدم يف ىذه اؼبدرسة ىو اؼبنهج 
 "7<اؼبثبت ىو ( KKM)معيار الكفاءة األساسّية و 

                                                             
54

ابلة إلى معلم اللغة العربٌة  عمر أفندي عن التخطٌط التعلٌمً فً مدرسة الثانوٌة العامة محمدٌة األولى باسوروان . البٌانات من المق
 2116ماٌو  7فً التارٌخ 
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( RPP"التخطيط التعليم اؼبصمم ىو وبتوي على إعداد التدريس)
نامج النصف السنوى (، والرب PROTAألربع مهارات، الربنامج السنوى )

(PROMES(وإلعداد التدريس .)RPP ىناك إصالح يف تصميمو. إذا يف )
اؼبدرسة األخرى يبكن أن يصممو مباشرة للسنة الدراسية الواحدة ففي ىذه 
اؼبدرسة لكل نصف السنة الدراسية. تنفيذ ىذا اإلصالح ألن إذا وجود شيء 

ربية يبكن أن يبادل بشيء األفعال غَت فعايل يف عملية التعليم، فمعلم اللغة الع
 ( يصممو لكل نصف السنة الدراسية."RPPمن قبل. ولذلك، إعداد التدريس)

البيانات احملصولة من اؼبقابلة، أّن تصميم التخطيط التعليم يف ىذه 
اؼبدرسة يصمم اؼبعلم قبل بداية السنة الدراسية. والتخطيط التعليم سحتوى 

(، PROTAبع مهارات، الربنامج السنوى )( ألر RPPإعداد التدريس)على 
( والذي يناسبهم باؼبنهج اؼبستخدم يف PROMESوالربنامج النصف السنوى )

( RPP. ووجود اإلصالح يف إعداد التدريس):978ىذه اؼبدرسة وىو اؼبنهج 
   >>لعملية تعليم اللغة العربية األحسن والفعال.

 انحيل بباسوروانالمدرسة الثانوية العامة المحمدية الثانية ب ( ب
قامت الباحثة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية منّور اؼباجستَت عن كيفية 
يعّد التخطيط التعليم وأي التخطيط التعليمي اؼبصمم عند تعليم اللغة العربية 

. وقال معلم اللغة اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باكبيل بباسوروانب
 =>العربية:
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 2116ماٌو  7البٌانات من المقابلة إلى معلم اللغة العربٌة  عمر أفندي عن ...، فً التارٌخ   
ة العربٌة منّور عن التخطٌط التعلٌمً فً مدرسة الثانوٌة العامة محمدٌة الثانٌة بانحٌل فً البٌانات من المقابلة إلى معلم اللغ  56

 2116ماٌو  12التارٌخ 
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التخطيط التعليمي قبل بداية عملية التعليم. عادة، "يكون تصميم 
اؼبعلم يعّده قبل بداية السنة الدراسية اعبديدة. وعند أول السنة الدراسية 
اعبديدة كلو معّد وهبمع اؼبعلم إىل موظف اإلدارة. بعد ذلك يفّوض موظف 

اعبديدة   وعادة يف اليوم األول يف بداية السنة الدراسيةاإلدارة إىل مدير اؼبدرسة. 
 "كل اؼبعلم هبمع التخطيط التعليمي إىل موظف اإلدارة.

إعداد "وأما يعّد اؼبعلم التخطيط التعليمي اؼبعّد وبتوى على 
(، الربنامج النصف PROTA( ألربع مهارات، الربنامج السنوى )RPPالتدريس)

فقط الذي التخطيط التعليمي (، واألسبو  الفعايل. وىذا PROMESالسنوى )
ؼبعلم قبل بداية التعليم يف أّول السنو الدراسية اعبديدة. واؼبواد الدراسية يعد ا

خاصة يف مادة اللغة العربية ىي مناسبة بالكتاب الدراسي اؼبستخدم وىي 
(. وللمنهج اؼبستخدم يف ىذه اؼبدرسة RPPمدرج أو موجود يف إعداد التدريس)

فذ كل، خاصة يف لكن ىو يف مستوى التعارف حىت مل ين :978ىو اؼبنهج 
 "7<اؼبثبت ىو ( KKM)معيار الكفاءة األساسّية عملية التقوًن. و 

البيانات احملصولة من اؼبقابلة، أّن تصميم التخطيط التعليم يف ىذه 
اؼبدرسة يصمم اؼبعلم قبل بداية السنة الدراسية. والتخطيط التعليم سحتوى 

(، PROTAسنوى )( ألربع مهارات، الربنامج الRPPإعداد التدريس)على 
( والذي يناسبهم باؼبنهج اؼبستخدم يف PROMESوالربنامج النصف السنوى )

( مباشرة اللسنة RPP. تصميم إعداد التدريس):978ىده اؼبدرسة وىو اؼبنهج 
 الدراسية الواحدة.
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المدرسة الثانوية مادة اللغة العربية في التنظيم التعليمي في المبحث الثالث:  .:
األولى باسوروان والمدرسة الثانوية العامة المحمدية الثانية العامة المحمدية 
 بانحيل بباسوروان

 المدرسة الثانوية العامة المحمدية األولى باسوروان ( أ
قامت الباحثة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية عمر أفندي عن كيفية  

لغة العربية ينظم ويعّد التنظيم التعليمي وأي التنظيم التعليمي اؼبنظم قبل تعليم ال
 <>. وقال معلم اللغة العربية:درسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروانباؼب

"إذا قصدتو التنظيم ىنا كيفية استعداد اؼبعلم قبل التدريس يف الفصل 
وما يعمل قبل التدريس، وىو عموما متساوي مع اؼبعلمُت اآلخرين. مثل 

الطلبة عند تعلم يف الفصل، واختيار اختيار اسًتاتيجية التعلم اؼبناسبة حبالة 
طرائق التعليم اؼبناسب بتعليم أربع مهارات. سوى ذلك، يعد الوسيلة التعليمية  
كمساعدة يف عملية التعليم يف الفصل. أعّد ىذه اؼبدرسة الوسائل التعليمية  

كمساعدة يف تعليم اللغة، مثل اؼبعمل اللغوي، الشاشات والبطاقة اؼبصورة. 
استخدام السبورة فقط كوسيلة التعليمية ألن بالسبورة يبكن أن لكن أدرس ب

 يركز الطلبة يف التعلم وعملية التعلم يستطيع فعاال."
البيانات احملصولة من اؼبقابلة، أّن تنظيم وإعداد التنظيم التعليمي يف 
ىذه اؼبدرسة يعملو اؼبعلم قبل بداية عملية التعليم يف الفصل. اؼبعلم يعد 

ة، وطريقة ووسيلة التعليم باختيارىم اليت يناسبو حبالة الطلبة. من كثَت اسًتاتيجي
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. البٌانات من المقابلة إلى معلم اللغة العربٌة  عمر أفندي عن التنظٌم التعلٌمً فً مدرسة الثانوٌة العامة محمدٌة األولى باسوروان 
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الوسيلة التعليمية اؼبعدة يف اؼبدرسة، ىبتار اؼبعلم السبورة كوسيلة التعليمية يف 
الفصل. يظّن اؼبعلم أّن السبورة ىي الوسيلة التعليمية الفعالية الستخدام عند 

 ?>عملية التعليم.
 عامة المحمدية الثانية بانحيل بباسوروانالمدرسة الثانوية ال ( ب

قامت الباحثة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية منّور اؼباجستَت عن كيفية  
ينظم ويعّد التنظيم التعليمي وأي التنظيم التعليمي اؼبنظم قبل تعليم اللغة العربية 

 @>عربية:. وقال معلم اللغة الدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروانباؼب
"يكون أن أعّد الوسيلة التعليمية قبل بداية عملية التعليم يف الفصل. 
ووسائل التعليمية اؼبستخدمة يف التعليم ربتوى على البطاقة التعليمية، 
الشاشات، واؼبعمل اللغوي. واؼبدرسة تعّد كلهم. سوى ذلك، السبورة ىي 

أستخدم الوسائل  الوسيلة الواجبة كمساعدة يف عملية التعليم يف الفصل.
التعليمية بالتبادل لكي أن اليبيلوا الطلبة عند التعلم. وكذلك اليًتاتيجية 
التعليم. أعّدىا باختيار اسًتاتيجية التعليم اؼبناسبة غبالة الطلبة. واسًتاتيجية 
التعليم ىي مهمة جدا، ألن عند رأيي إذا اختيار اسًتاتيجية التعليم اػبطيئة 

تنفذ كبَتا. وعادة، أسأل إىل الطلبة للقاء اؼبستقبل خاصة فعملية التعليم ال 
لتعليم مهارة االستما ، ىم يريدون أن يتعلموا يف الفصل أو يف اؼبعمل، وبعد 

 ذلك أصمم اسًتاتيجية التعليم وتعيُت الطريقة التعليمية اؼبستخدمة، ىكذا."
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تعليمي يف البيانات احملصولة من اؼبقابلة، أّن تنظيم وإعداد التنظيم ال
ىذه اؼبدرسة يعملو اؼبعلم قبل بداية عملية التعليم يف الفصل. اؼبعلم يعد 

 اسًتاتيجية، وطريقة ووسيلة التعليم باختيارىم اليت يناسبو حبالة الطلبة. .
أستخدم الوسائل التعليمية بالتبادل لكي أن اليبيلوا الطلبة عند التعلم. حىت 

 7=عملية التعليم يبكن فعاال.
المدرسة الثانوية العامة مادة اللغة العربية في التنفيذ التعليمي في حث الرابع: المب .;

المحمدية األولى باسوروان والمدرسة الثانوية العامة المحمدية الثانية بانحيل 
 بباسوروان

 المدرسة الثانوية العامة المحمدية األولى باسوروان ( أ
ر أفندي عن كيفية  قامت الباحثة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية عم

 درسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروانعملية تعليم اللغة العربية اؼبنفيذ باؼب
 8=وىل يناسب بأىداف التعليمية اؼبصممة. وقال معلم اللغة العربية:

"أن أدرس باستخدام طريقة التكرار. ىذا التكرار أكثف على الطلبة 
تعليم اللغة العربية يف اؼبدسة العامة ىو  حىت يكون فهما كافة ما أدرس إليهم.

ـبتلفة من اؼبدرسة اإلسالمية. من ناحية اػبصة واؼبواد. أما تعليم يف الفصل 
األول يف اؼبدرسة الثانوية العامة ىو يساوى مرجلتو بالفصل الثالث يف اؼبدرسة 

مهال حىت  -اؼبتوسطة اإلسالمية. وكذلك الفصل الثاين والثالث. وأدرس مهال
يكون فهما كافة. ويف ىده اؼبدرسة موجود الطالبة غَت اؼبسلمة اليت مل تعرف 

 األحرف اؽبجائية الواحدة. ولذلك، يف عملية التعليم أكثف التعليم يالتكرار.
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"كاؼبعلم، سعيت بكثَت لتحقيق األىداف التعليمية اؼبصممة. لكن، 
ية تقليل وجود أقدر وجود اؼبشكلة يف التعليم حىت وظيفي كاؼبعلم ىو كيف

اؼبشكلة. حىت نتائج من عملية التعليم يبكن أن وبقق األىداف التعليمية 
 اؼبصممة بكثَت."

البيانات احملصولة من اؼبقابلة، أّن عند تنفيذ التعليمي يف ىذه اؼبدرسة 
مهال حىت كل الطلبة يفهمون الدرس بفهما   -يدرس اؼبعلم بالتكرار ومهال

ؼبسلمة وكثَت الطلبة الذي مل تعرفون اللغة العربية كافة. وجود الطالبة غَت ا
يسبب اؼبعم يدرس بالتكثيف الكثَت. سعي اؼبعلم بكثَت لتحقيق األىداف 

 9=التعليمية يف كل عملية التعليم.
البيانات عن تنفيذ التعليم يف  والبيانات احملصولة من اؼبالحظة، ىي

 :=هو يف التالية:الفصل عند تعليم اللغة العربية. وأما البيانات ف
اؼبعلم يبلك الدور كاغبافز. رأت الباحثة ىذا اغبال، كيفية تنظيم 
اؼبعلم على عملية التعليم باغبوافز اؼبفيدة للطلبة. استخدم اؼبعلم اسلوب التعليم 
التقليدي كأسلوب التعليم. رأت الباحثة ىذا اغبال، كيفية اؼبعلم يوسل الدرس 

لكن يناسبو دبا اؼبصّمم واؼبعّد. واؼبعلم يبلك بدون نظر رغبة وحالة الطلبة، 
الديبوقراطي. ىنا، أحيانا الطلبة اسلوب القيادة ىو بُت األسلوب السلطوي و 

ليس تسّلم فقط، لكن إعطاء اؼبعلم الفرصة إىل الطلبة بظهور كفاءهتم. والطلبة 
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 التفاعل والطبول لكن بينهما عند التعلم. وىم يبلكون السلوك اؼبنفتح إىل
 اؼبعلم، لكن نقصان سلوك التعاون واإلبدا .

استخدم اؼبعلم اؼبدخل التعليمي ىو ائتالف بُت اؼبدخل األنساين 
اؼبدخل األىلي. يعطي اؼبعلم اإلستجابة يف كل اغبال ويفضل ربقيق أىداف و 

التعليم. واستخدم اؼبعلم االسًتاتيجية التعليمية ىو الًتكيز إىل اؼبدرس. ألن ىنا 
لك الدور كمصدر اإلعالم اؼبسيطر. واستخدم اؼبعلم الطريقة التعليمية اؼبعلم يب

االنتقائية، وىي صبع من الطرائق اؼبعينة. واستخدم اؼبعلم الوسيلة التعليمية ىي 
 السبورة كالوسيلة التعليمية.

 المدرسة الثانوية العامة المحمدية الثانية بانحيل بباسوروان ( ب
علم اللغة العربية منّور اؼباجستَت عن كيفية  قامت الباحثة اؼبقابلة مع م

درسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل عملية تعليم اللغة العربية اؼبنفيذ باؼب
 ;=وىل يناسب بأىداف التعليمية اؼبصممة. وقال معلم اللغة العربية: بباسوروان

حد "يكون مادة اللغة العربية تتكون من لقاء واحد يف األسبو  الوا
مهال، ألن ليس كل  -باػبصتُت لكل اللقاء. أما عملية التعليم، أدرس دبهال

مهال وأكثف التكرار. يف ىذه اؼبدرسة  -الطلبة يعرفون العربية حىت أدرس مهال
قد كان كثَت الطلبة أن يعرفوا اللغة العربية ألن يف اؼبدرسة السابقة تنفيذ اللغة 

لك، طريقة التكرار ىي الطريقة الفعالة العربية كإحدى اؼبواد الدراسية. ولذ
الستخدام يف تعليم اللغة العربية لكن ليس ىذه طريقة فقط وأصبع بطرائق 

 التعليم اؼبعينة."
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"وكاؼبعلم، أسعى لتحقيق أىداف التعليمية اؼبصممة بكثَت. لكن يبكن 
 وجود اؼبشكلة عند عمليم التعليم أستطيع أن أقدرىا. ويف البداية أسعى تقليل

 وجود اؼبشكلة حىت يبكن قباح لتحقيق أىداف التعليمية بكثَت."
البيانات احملصولة من اؼبقابلة، أّن عند تنفيذ التعليمي يف ىذه اؼبدرسة 

مهال حىت كل الطلبة يفهمون الدرس بفهما   -يدرس اؼبعلم بالتكرار ومهال
غة العربية كافة. وجود الطالبة غَت اؼبسلمة وكثَت الطلبة الذي مل تعرفون الل

يسبب اؼبعم يدرس بالتكثيف الكثَت. سعي اؼبعلم بكثَت لتحقيق األىداف 
 >=التعليمية يف كل عملية التعليم.

البيانات عن تنفيذ التعليم يف  والبيانات احملصولة من اؼبالحظة، ىي
 ==الفصل عند تعليم اللغة العربية. وأما البيانات فهو يف التالية:

افز. رأت الباحثة ىذا اغبال، كيفية تنظيم اؼبعلم اؼبعلم يبلك الدور كاغب
على عملية التعليم باغبوافز اؼبفيدة للطلبة. استخدم اؼبعلم أسلوب التعليم 
التفاعلي كأسلوب التعليم. رأت الباحثة ىذا اغبال، كيفية اؼبعلم يواسل الدرس 

اطي. الديبوقر بتفاعل إىل الطلبة. واؼبعلم يبلك اسلوب القيادة ىو األسلوب 
ىنا، أحيانا الطلبة ليس تسّلم فقط، لكن إعطاء اؼبعلم الفرصة إىل الطلبة 
بظهور كفاءهتم. والطلبة تفاعل أيضا عند التعلم. وىم يبلكون السلوك اؼبنفتح 

 إىل اؼبعلم، وسلوك التعاون واإلبدا  أيضا.
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استخدم اؼبعلم اؼبدخل التعليمي ىو ائتالف بُت اؼبدخل األنساين 
لتواصلي. يعطي اؼبعلم اإلستجابة يف كل اغبال ويفضل ربقيق أىداف اؼبدخل او 

التعليم. واستخدم اؼبعلم االسًتاتيجية التعليمية ىو الًتكيز إىل اؼبدرس. ألن ىنا 
اؼبعلم يبلك الدور كمصدر اإلعالم اؼبسيطر. واستخدم اؼبعلم الطريقة التعليمية 

 ؼبعينة.ىو الطريقة االنتقائية، وىي صبع من الطرائق ا

المدرسة الثانوية مادة اللغة العربية في التقويم التعليمي في المبحث الخامس:  .>
العامة المحمدية األولى باسوروان والمدرسة الثانوية العامة المحمدية الثانية 

 بانحيل بباسوروان
 المدرسة الثانوية العامة المحمدية األولى باسوروان ( أ

ة العربية عمر أفندي عن كيفية  قامت الباحثة اؼبقابلة مع معلم اللغ
 درسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروانتقوًن تعليم اللغة العربية اؼبنفيذ باؼب

برامج اػبطوة التالية أو غَت وأي تقوًن اؼبستخدم لتقوم كفاءة الطلبة وموجود 
 <=. وقال معلم اللغة العربية:موجود

كن يف مستوى ، ل:978"يف ىذه اؼبدرسة استخدمت اؼبنهج 
التعارف. حىت للتقوًن يف ىذا اؼبدرسة مل تستخدم التقوًن اغبقيقي لكن 

استخدام التقوًن العملي. ولتقوًن كفاءة الطلبة، أقّوم لكل اؼبهارة. سوى تقوًن  
كفاءة الطلبة، يقوم سلوك الطلبة أيضا. كيفية تكلم الطلبة على اؼبعلم 

 لبة الذي يقوم. "واآلخرين وكيفية أخالقهم ىو بعض من الط
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يف ىذا اؼبدرسة. لكن، تأخيذ   ليس ىناك برامج اػبطوة التالية"و 
اػبطوة على الطلبة الذين يبلكون النتيجة األقّل من معيار الكفاءة األساسية 

(KKM)  ىو ـبتلفة. ىناك معلم اؼبادة األخرى يستخدم طريقة زيادة الوظيفة أو
نتيجة التعلم لكل اللقاء اليت أصبعها طريقة األخرى. أما أنا عادة تأخيذ ال

 "بنتيجة السلوك أو اؼبوقف.
البيانات احملصولة من اؼبقابلة، أّن عند التقوًن التعليمي يف ىذه 
اؼبدرسة ىو مل يستخدم التقوًن اغبقيقي لكن التقوًن العملي. يقوم سلوك الطلبة 

يف ىذا   ة التاليةليس ىناك برامج اػبطو أيضا. يقوم كفاءة الطلبة لكل اؼبهارة. 
اؼبدرسة. لكن، تأخيذ اػبطوة على الطلبة الذين يبلكون النتيجة األقّل من معيار 

 ?=(.KKMالكفاءة األساسية )
البيانات عن تنفيذ التعليم يف  والبيانات احملصولة من اؼبالحظة، ىي

 @=الفصل عند تعليم اللغة العربية. وأما البيانات فهو يف التالية:
التقوًن لكل اؼبهارة، ىناك نواحي التقوًن لتقوم حصيلة  تنفيذ اؼبعلم

تعلم الطلبة، ونواحي التقوًن يناسبو باؼبؤشرات اإلقبازي. تنفيذ التقوًن يف بداية 
 تعليم وأحَت التعليم.

 المدرسة الثانوية العامة المحمدية الثانية بانحيل بباسوروان ( ب
ور اؼباجستَت عن كيفية  قامت الباحثة اؼبقابلة مع معلم اللغة العربية من

درسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل تقوًن تعليم اللغة العربية اؼبنفيذ باؼب
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برامج اػبطوة التالية وأي تقوًن اؼبستخدم لتقوم كفاءة الطلبة وموجود  بباسوروان
 7<. وقال معلم اللغة العربية:أو غَت موجود

حفز الطلبة لتعلم قبل بداية التعليم "للتقوًن، أنفذ التقوًن لكل اللقاء لي
يف الفصل. سوى ذلك، أنفذ لكل آخر تعليم كل اؼبهارات ويف نصف السنة 
الدراسية. أسلوب التقوًن اؼبستخدم ىو التقوًن العملي. يف ىذه اؼبدرسة مل 

اؼبستخدم ىم يف اؼبستوى  :978تستخدم التقوًن اغبقيقي ألن ىنا النتهج 
لم الطلبة، اؼبعلم يقوم سلوك الطلبة أيضا. من كيفية التعارف. سوى كفاءة تع

تكلم الطلبة إىل اؼبعلمُت واآلخرين حىت أخالقهم. وعادة، أقومهم دبالحظة 
 سلوك الكلبة عند عملية تعليم يف الفصل."

ربامج اػبطوة التالية، ليس ىناك برامج اػبطوة التالية يف ىذه "ول
(، KKMمعيار الكفاءة األساسية )من  اؼبدرسة. إذا وجود نتيجة الطلبة األقل

فأزيد بالنتيجة لكل اللقاء. لكن، إذا النتيجة ىو األقل جدا من معيار الكفاءة 
( فأعطي الوظيفة الزائدة بالوقت يوما واحدا لقضايتها. KKMاألساسية )

 ولكن، حىت اآلن مل أجد ىذه الشكلة ؼبادة اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة."
صولة من اؼبقابلة، أّن عند التقوًن التعليمي يف ىذه البيانات احمل

اؼبدرسة ىو مل يستخدم التقوًن اغبقيقي لكن التقوًن العملي. يقوم سلوك الطلبة 
يف ىذا   ليس ىناك برامج اػبطوة التاليةأيضا. يقوم كفاءة الطلبة لكل اؼبهارة. 

                                                             
ٌخ البٌانات من المقابلة إلى معلم اللغة العربٌة منّور عن التقوٌم التعلٌمً فً مدرسة الثانوٌة العامة محمدٌة الثانٌة بانحٌل فً التار  71
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ة األقّل من معيار اؼبدرسة. لكن، تأخيذ اػبطوة على الطلبة الذين يبلكون النتيج
 8<(.KKMالكفاءة األساسية )

البيانات عن تنفيذ التعليم يف  والبيانات احملصولة من اؼبالحظة، ىي
 9<الفصل عند تعليم اللغة العربية. وأما البيانات فهو يف التالية:

تنفيذ اؼبعلم التقوًن لكل اؼبهارة، ىناك نواحي التقوًن لتقوم حصيلة 
تقوًن يناسبو باؼبؤشرات اإلقبازي. تنفيذ التقوًن يف بداية تعلم الطلبة، ونواحي ال

 تعليم وأحَت التعليم.
 مناقشة البحثالمبحث السادس:  .=

إذا رأت الباحثة من نتيجة اؼبقارنة بُت إدارة تعليم اللغة العربية اليت ربتوي على 
انوية العامة مدرسة الثزبطيط التعليم، تنظيم التعليم، تنفيذ التعليم وتقوًن التعليم يف  

ؿبمدية األوىل باسوروان ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان، أن 
إدارة تعليم اللغة العربية اليت ربتوي على زبطيط التعليم، تنظيم التعليم، تنفيذ التعليم 

حسن مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان ىي أوتقوًن التعليم يف 
وفعالة من مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان. وأما اؼبناقشة من اؽبذا 

 البيانات وىو يف التالية.
 التخطيط التعليمي .8

إن يف زبطيط التعليم يف اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان 
صّمم اؼبعلم زبطيط  واؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باقبيل بباسوروان،

                                                             
71

 2116ماٌو  12البٌانات من المقابلة إلى معلم اللغة العربٌة منّور عن ....، فً التارٌخ   
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(، الربنامج RPPإعداد أو خطة التدريس )التعليم الذي وبتوى على تصميم 
(. اؼبعلم استخدام PROMES(، والربنامج النصف السنوى )PROTAالسنوى )

( لتعليم أربع RPP)يف اؼبستوى التعارف(. خطة التدريس ) :978اؼبنهج 
ا ، كالم، القراءة والكتابة. خطة اؼبهارات يف اللغة العربية، وىي مهارة االستم

( ربتوى على ثالث النشاطات، وىي النشاط األول، النشاط RPPالتدريس )
الرئيسي و النشاط األخَت. للنشاط الرئيسي ىبتوى على استكشاف 

(Eksplorasi( اسًتسال ،)Elaborasi( وأّكد )Konfirmasi ىذه اؼبدرسة سبلك.)
. واختالف بُت اؼبدرستُت ىو وجود 7<(، ىو KKMمعيار النتيجة األدىن )

اإلصالح يف أخَت نصف السنة الدراسية يف تصميم إعداد أو خطة التدريس 
(RPPلنصف السنة الدراسية واحدا عند اؼب ) درسة الثانوية العامة احملمدية األوىل

باسوروان و وال يصلحها يف اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باقبيل 
 . بباسوروان

(، أن فعالية تنفيذ وظائف Syaiful Sagalaكما قال سيف الساغاال )
التخطيط التعليمي تستطيع أن تعُت بتطبيق مبادئ زبطيط التعليمي عن تعيُت ما 
الذي يريد أن يعمل اؼبعلم، مىت وكيف تعملو يف تنفيذ التعليمي، ربديد أساس 

النتائج األكمل بعملية  أىداف التعليمية احملددة وتعيُت تنفيذ العمل لتحقيق
تعيُت أىداف التعليمية، تنمية البدائل اؼبناسبة باالسًتاتيجية التعليمية، صبع 
وربليل اؼبعلومات اؼبهمة لتعضد األنشطة التعليمية وإعداد ونقل اػبطط والفرارات 

:<األطراف اؼبعنية.اؼبتعلقة بالتعليم على 
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تعليم خاصة زبطيط التعليم إذا رأت الباحثة من ىذا البيان، أن زبطيط ال
يف تعليم اللغة العربية هبب أن يصمم على اؼبعلم باؼبرونة. ألن يبكن أن يساعد 
الطلبة ليناسب نفسهم باغبوال اعبديدة بأسر  ما يبكن. وبوجود زبطيط التعليم 

 اعبيد، ترجو أن تكون موجود التعليم الفعايل. 

 التنظيم التعليمي .9
ؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان إن يف تنظيم التعليم يف ا

واؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باقبيل بباسوروان، صّمم اؼبعلم زبطيط 
التعليم الذي وبتوى على أعّد اؼبدرسة الوسائل التعليمية، وىي معمل اللغة، 

مداخل،  الشاشات، البطاقة اؼبصورة والسبورة. وأعّد معلم اللغة العربية
اسًتاتيجيات وطرائق التعليم باختيار مداخل، اسًتاتيجيات وطرائق التعليم 
اؼبناسبة بعملية التعليم حىت تسهيل الطلبة يف التعليم. عادة، يستخدم اؼبعلم 

 السبورة كوسيلة التعليم ألهنا أسهل وفعال كوسيلة التعليم يف عملية التعليم.
ة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروا، مدرسواختالف بُت اؼبدرستُت ىو إذا 

معلمها خاصة معلم اللغة العربية استخدم السبورة كوسيلة التعليم ألهنا أسهل 
وفعال كوسيلة التعليم يف عملية التعليم. ويف مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية 

قة اؼبصورة باقبيل بباسوروان استخدم وأعّد اؼبعلم معمل اللغة، الشاشات، البطا
 والسبورة كالوسائل التعليمية بالتبادل. 

(، تنظيم التعليم ىو عملية لتصميم، E. Mulyasaكم قال إ مولياسا )
تنظيم وتفريق اؼبوارد اؼبوجودة يف التعليم لكي أىداف التعليم يبكن ربقيق 

انوية اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان واؼبدرسة الثويف بالكافة. 
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العامة احملمدية الثانية باقبيل بباسوروان، معلمها اللغة العربية أعّد زبطيط التعليم 
قبل يبدأ عملية التعليم. بذلك، عمل واجباتو ليعد زبطيط التعليم الذي يناسبو 

 ;<بكفاءة، حالة الطلبة والبيئة.
م إذا رأت الباحثة من ىذا البيان، أن تنظيم التعليم خاصة تنظيم التعلي

يف تعليم اللغة العربية لسهل عملية التعليم، البد أن يستفد الوسائل التعليمية 
خاصة. ألن بوجود تنظيم التعليم سيسهل اؼبعلم يف عملية التدريس أيضا. 

مداخل، اسًتاتيجيات وطرائق ووسائل التعليم ىو مؤثر أيضا يف وسداد اختيار 
 عملية التدريس ونتائج تعلم الطلبة يف الفصل.

 التنفيذ التعليمي .:
إن يف تنفيذ التعليم يف اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان 
ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان، نفذ معلم اللغة العربية يف 
عملية التعليم مناسبة خبطة التدريس اؼبصممة، وبُت ىتُت اؼبدرستُت ىو ـبتلفة. 

ة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان، فمعلم اللغة العربية اختيار أما يف مدرس
السبورة كوسيلة التعليمية بأسلوب التدريس اؼبستخدة ىو التقليدية وأسلوب 

الديبوقراطي، واؼبدخل التعليمي اؼبستتخدم ىو اؼبدخل السلطوي و القيادة بُت 
ظاىر، اؼبعلم اليعطي الفرصة  اؼبدخل األىلي. السًتاتيجية التعليم يفاألنساين و 

إىل الطلبة ليعمل وظيفتهم نفسهم. يف عملية التعليم، الطلبة غَت التفاعل وغَت 
 طبول لكن بينهما.
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وأما اؼبدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باقبيل بباسوروان، فمعلم اللغة 
اؼبستخدة ىو  العربية اختيار الستخدام وسائل التعليم بالتبادل وأسلوب التدريس

الديبوقراطي، واؼبدخل التعليمي اؼبستتخدم ىو اؼبدخل التفاعلي بأسلوب القيادة 
. السًتاتيجية التعليم، اؼبعلم يعطي الفرصة إىل الطلبة ليعمل وظيفتهم التواصلي

نفسهم لكن إذا يتحصلون الطلبة على الصعب من الدرس فاؼبعلم سيساعدىم. 
 التفاعل. يف عملية التعليم، الطلبة ىو 

(، أن دور وطريقة التدريس اؼبعلم Muhammad Aliكما قال ؿبمد على )
ىو مهم جدا بعملية التعليم. باختيار طريقة التدريس اؼبناسبة حبالة الطلبة 

 ><سيكون عملية التعليم التفاعل وربقيق أىداف التعليم كثَتا.
سة الثانوية العامة اؼبدر إذا رأت الباحثة من ىذا البيان، أن تنظيم التعليم يف 

احملمدية األوىل باسوروان التفاعل. اختار واستخدم اؼبعلم اؼبداخل، 
واالسًتاتيجيات، وطرائق ووسائل التعليم غَت اؼبناسبة حبالة الطلبة حىت وبصل 

 نتائج التعلم الكبَتة عند الطلبة.
 التقوًن التعليمي .;

ة األوىل باسوروان إن يف تقوًن التعليم يف مدرسة الثانوية العامة ؿبمدي
ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان، يف تقوًن التعليم، خاصة 
يف تعليم اللغة العربية، ىناك أساليب التقوًن. وىم  التحريري، الشفوي وغَت 
ذلك. يستخدم ىذا األساليب مناسبة بالنواحى اؼبقوم. تقوًن تعليم اللغة العربية 

انوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية يف مدرسة الث
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  . ولكن7<(، ىو KKMمعيار النتيجة األدىن )الثانية باقبيل بباسوروان يبلك 
تقوًن كل اؼبهارات يف ىتُت اؼبدرستُت يبلك نواحى التقوًن اؼبختلفة. و نواحى 

قوًن يستطيعون أن يقيسوا  التعليم يستطيع أن يقال ناجحا إذا ذلك نواحى الت
 كفاءة الطبية بسديدة ومناسبة بأىداف التعليم اؼبصممة يف زبطيط التعليم.

(، تقوًن التعليم ىو Suharsimi Arikuntoكما سوىرسيمي أريكونطا )
النشاط الذي ينفذ اؼبعلم عبمع اإلعالم عن تنمية وربقيق تعليم الطلبة بطريقة 

 =<قق أىداف التعليم.معينة اليت سبكن أن تدّل أّن ح
إذا تري ىذا البيان والنظرية، أن التقوًن ىو نشاط لقياس تنمية كفاءة 

الطلبة الذي ينفذ اؼبعلم عند التعليم. التقوًن يف ىتُت اؼبدرستُت ىو ـبتلف ألن  
كل اؼبدرسة يبلك نواحي التقوًن كدليل التقوًن لتحقيق اؼبؤشرات اإلقبازية. من 

لكنهما مل تستخدم التقوًن اغبقيقي   :978اؼبنهج  ىتُت اؼبدرستُت تستخدم
 من مستوى التعارف.  :978كافة. ألن تستخدم اؼبنهج 
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 الفصل الخامس

 والمقترحاتنتائج البحث 

 نتائج البحث . أ
مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان ىو زبطيط التعليم يف  .8

قد أعّد اؼبعلم ألوىل باسوروان. ألن أحسن من مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية ا
(، الربنامج السنوى RPPاؼبواد التعليمية وصّمم إعداد أو خطة التدريس )

(PROTA( والربنامج النصف السنوى ،)PROMES وتصميم ىذا التخطيط .)
وىو تستطيع أن ترى الباحثة . يف وحالة الطلبة والبيئةالتعليمي مناسبة بكفاءة 

( يف أخَت نصف السنة RPPعداد أو خطة التدريس )إولو وجود إصالح يف 
يف زبطيط التعليم مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان، الدراسية 

مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان ىو أفعال لتحقيق 
 .األىداف التعليمية

نية باقبيل بباسوروان التفاعل تنطيم التعليم يف ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثا .9
أعّد معلم  واألحسن من مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان. ألن

مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان ومدرسة الثانوية اللغة العربية يف 
العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان اؼبساعد التعليمي. اؼبساعد التعليمي 

اؼبدخل، الطريقة، األسًتاتيجية والوسائل التعليمية اؼبستخدم يف ى على وبتو 
مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل التعليم. ولكن معلم اللغة العربية يف 

مدرسة  معلم اللغة العربية يفباسوروان اليستكشف تنطيم التعليم جبيد. وأما 
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ن ينتفع الوسائل التعليمية جبيد، وىو الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروا
مدخل، طريقة، أسًتاتيجية التعليم الذي يناسبو وبتوى على اختيار  وتنفيذ 

وحالة الطلبة. ولذلك، تنطيم التعليم يف ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية بكفاءة 
وىل الثانية باقبيل بباسوروان التفاعل واألقبح من مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األ

 باسوروان.
تنفيذ التعليم يف ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان التفاعل  .:

واألحسن من مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان. معلم اللغة العربية 
يف مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان ومدرسة الثانوية العامة ؿبمدية 

باقبيل بباسوروان يبلك الدور كاغبافز. وىو اؼبفيد جدا لتنمية دوافع الطلبة الثانية 
يف التعليم. أسلوب تدريس اؼبعلم يف مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل 

السلطوي باسوروان ىو األسلوب التقليدي وأسلوب القيادة ىو أسلوب القيادة 
أسلوب التعليم فصل. وأما حىت سيكون سليب الطلبة عند عملية التعليم يف ال

اؼبستخدمة يف مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باسوروان ىو األسلوب 
الديبوكراطي حىت سيكون تفاعل التفاعلي وأسلوب القيادة فهو أسلوب القيادة 
تنفيذ التعليم يف ومدرسة الثانوية الطلبة عند عملية التعليم يف الفصل. ولذلك، 

انية باقبيل بباسوروان التفاعل واألقبح من مدرسة الثانوية العامة العامة ؿبمدية الث
 ؿبمدية األوىل باسوروان.

مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان التفاعل وتقوًن التعليم يف  .;
نواحى التقوًن واألحسن من مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية األوىل باسوروان. ألن 

مدرسة الثانوية العامة ؿبمدية الثانية غة خاصة للغة العربية يف لكل مهارات الل
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باقبيل بباسوروان اشتمال على صبيع العوامل اؼبقوم واؼبناسب باؼبؤشرات اإلقبازية  
ؼبهارة اللغة يف تعليم اللغة العربية. معلم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية العامة 

ية العامة ؿبمدية الثانية باقبيل بباسوروان ؿبمدية األوىل باسوروان ومدرسة الثانو 
نواحى مل يستخدم التقوًن اغبقيقي لكن استخدمو التقوًن العملي .وقرر اؼبعلم 

التقوًن لقياس كفاءة الطلبة عند تعليم أربع اؼبهارات يف تعليم اللغة العربية. 
 ازيتهم. نواحى التقوًن البد أن يستطيع قياس كفاءة الطلبة اؼبناسبة دبؤشرات إقب

 المقترحات . ب
ترجو من ىذا البحث ؼبدرسة اللغة العربية لًتقية جودة ومهنية التعليم بإضافة  .8

الفكرة واؼبعرفة عن إدارة التعليم ستكون التفاعل وصبيع أىداف التعليم يستطيع 
 أن وبققهم باألكرب.

عليم ترجو من ىذا البحث ؼبدرسة اللغة العربية لتنمية الدوافع على الطلبة يف الت .9
بًتفية التفاعل على الطلبة يف عملية التعليم وتعيُت اؼبدخل، الطريقة، 
األسًتاتيجية والوسائل التعليمية اليت يستطيع أن يكون الطلبة مسرور وغَت اؼبمل 

 عند تعليم اللغة العربية.
 



 قائمة المصادر و المراجع
 المراجع العربية . أ

أوريل خبر الدين، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ماالنق: مطبعة 
 3122احلكومية مباالنق، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 3112، باتوسنكر: جامعة باتوسنكر اإلسالمية احلكومية ، علم املعاىنالبيهقي أنس، 
 –أدواته  –، مفهومه ، البحث العلميذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس و كايد عبد احلق

 3116أساليبه، )عّمان: دار الفكر(، 
 . القاهرة: دار قرطبة اإلدارة. 3122سيد اهلواري. 

. تطبيقاهتا( –مهاراهتا  –جماالهتا  –مبادئ اإلدارة املدرسية )وظائفها عباس بلة حممد أمحدـ. 
 ه2542م/3121الرياض: مكتبة الرشد، 

، باتوسنكر: معهد بروفسور الدكتور حممد يوسف طرق تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفى، 
 3116العاىل اإلسالمي احلكومى، 

 3114، القاهرة: مكتبة وهيئة، املرجعفتحى علي يونس وحممد عند الرؤوف الشيخ، 
 2825، القاهرة: عامل الكتب، اإلدارة التعليمية أصوهلا وتطبيقاهتاحممد منري مرسى، 

، مفاهيم ومصطلحات يف علوم الرتبويةنواف أمحد مسارة وعبد السالم موسى العديلي، 
 3112والتوزيع، عمان : دار امليسر للنشر 

 البحوث
أري توى فريدة. إدارة تعليم اللغة العربية. الدراسة املوقعية باملدرسة الثاتوية العامة حممدية األوىل 
سةراكرتا. )كلية الدراسات العليا، قسم إدارة التعليم، جامعة حممدية سوراكرتا، رسالة 

 3123املاجستري( .



العربية لتنمية فهم الدينية للطلبة باملدرسة العلية حممدية  عولياء فوسبيتا، اإلدارة يف تعلم اللغة
الثانية ماالنق. )كلية علم التعليم والرتبية، قسم تعليم الدين اإلسالم، جامعة موالننا 

 3112. )مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، رسالة سرجانا
باملدرية املتوسطة اإلسالمية الوطانية  إدارة تعليم اللغة العربية باملدخل املغزى عناية احلسنة، 

كلية علوم الرتبية، جامعة يونان  كارانج دوور بتاناهان كبومني. )قسم تعليم اللغة العربية،  
 3112( . كاليجاغا اإلسالمية احلكومية يوغياكرتا، رسالة سرجانا

ءة الكتب الفصل إدارة تعليم اللغة العربية يف برنامج التخاصص القراماهيندرا كاليه سابوترا، 
احلادية عشر باملدرسة الثانوية  اإلسالمية املتوفقة اإلمداد فانداك بانتول يوغياكرتا. )قسم 

كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة يونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية،  
 3125( . يوغياكرتا، رسالة سرجانا
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 دليل مقابلة التدريس في الفصل

ادلدرسة الثانوية كيف ختطيط تعليم اللغة العربية الذي يعد معلم اللغة العربية يف  .ٔ
ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باحنيل و  العامة احملمدية األوىل باسوروان

 ؟بباسوروان
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل يعد معلم اللغة العربية يف أي التخطيط الذي  .ٕ
 ؟باحنيل بباسوروان ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانيةو  باسوروان

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

ادلدرسة اللغة العربية يف كيف تنظيم تعليم اللغة العربية الذي ينظم ويعد معلم  .ٖ
ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باحنيل و  انالثانوية العامة احملمدية األوىل باسورو 

 ؟بباسوروان
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

لعامة ادلدرسة الثانوية االلغة العربية يف أي أي التخطيط الذي ينظم ويعد معلم  .ٗ
  ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باحنيل بباسوروانو  احملمدية األوىل باسوروان

 كمساعد تفاعل تعليم اللغة العربية؟



_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

ادلدرسة الثانوية اللغة العربية يف معلم  ة تدريس اللغة العربية الذي ينفذكيف عملي .٘
ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية الثانية باحنيل و  العامة احملمدية األوىل باسوروان

 ؟بباسوروان
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

ىل عملية تدريس اللغة العربية مناسبة بأىداف التعليم الذي يصمم ادلعلم يف  .ٙ
 التخطيط التعليمي؟

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

ادلدرسة و  ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروانيف يف تقومي اللغة العربية ك .ٚ
 ؟الثانوية العامة احملمدية الثانية باحنيل بباسوروان

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________ 



يف أي أساليب التعليم ادلستخدمة لقياس كفاءة التعليم يف تعليم اللغة العربية  .ٛ
ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية و  ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان

 ؟الثانية باحنيل بباسوروان
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________ 

برامج اخلطوة التالية حلل مشكلة الطلبة عند تعليم اللغة العربية يف يف ىل وجود  .ٜ
ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية و  ادلدرسة الثانوية العامة احملمدية األوىل باسوروان

 نامج وكيف ىذا البنامج؟؟ إذا موجود، أي الب الثانية باحنيل بباسوروان
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 دليل المالحظة "تنفيذ تعليم اللغة العربية"

 :  ادلدرسة
 : اللغة العربية الدرس

 :  ادلهارة
 :  اسم ادلدرس/ة

 :  الوقت
 :  تاريخ التحليل

 دور ادلدرس يف الفصل. .ٔ
 ب. ادلدرس كادليسري  ادلدرس كاحلافز . أ

 البيان:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 أسلوب تعليم ادلدرس يف الفصل. .ٕ
 ج. أسلوب التدريس الشخصي التدريس التقليديأسلوب  . أ

 د. أسلوب التدريس التفاعلي  أسلوب التدريس التكنولوجي . ب
 البيان: 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 أسلوب قيادة ادلدرس يف الفصل. .ٖ
 ج. ادلدرس الدميوقراطي ادلدرس السلطوي . أ



 ادلدرس الذي يقدم احلرية . ب
 البيان:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 ادلدخل التعليمي ادلستخدم عند إيصال ادلواد يف الفصل. .ٗ
 ه. ادلدخل السياقي ليادلدخل األى .أ 
 و. ادلدخل ادلوضوعي ادلدخل ادلهاري العملي .ب 
 ادلدخل البيئي .ج 

 البيان:
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________ 
 إيصال ادلواد يف الفصل.السرتاتيجية التعليمية ادلستخدمة عند ادلدرس ا .٘

 ج. الرتكيز إىل ادلتعلم الرتكيز إىل ادلدرس . أ
 الرتكيز إىل ادلواد . ب

 البيان: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 إيصال ادلواد يف الفصل.الطريقة التعليمية ادلستخدمة عند ادلدرس  .ٙ
 د. طريقة معرفية التعليم  طريقة القواعد والرتمجة .أ 
 ه. طريقة السمعية الشفوية  طريقة ادلباشرة .ب 



 ز. طريقة االنتقائية  طريقة القراءة .ج 
 البيان: 

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________ 
 الوسائل التعليمية ادلستخدمة عند ادلدرس إيصال ادلواد يف الفصل. .ٚ

 ج. الوسيلة األخرى ).....................(  السبورة . أ
 LCD  . ب

 البيان:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 شكل التقومي التعليمي الذي تنفيذه ادلدرس يف الفصل. .ٛ
 ج. شكل التقومي اآلخر ).....................(  ادلكتوبة . أ

 اللسانية . ب
 البيان: 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Madrasah  :  SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Aspek   : Qiro’ah 

Pokok Bahasan  : (صالة الجماعة)  

Kelas / Semester :  X  / Genap 

Program   : IPA/IPS/Bahasa 

Alokasi Waktu :  1 x 40 menit 

 

A.Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat melafalkan kata,kalimat dan wacana tertulis tentang 

(صالة الجماعة) melalui menyimak suara guru dengan percaya diri dan  

komunikatif  

2. Siswa dapat membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis dengan 

mandiri, percaya diri dan kritis. 

3. Siswa dapat memahami isi bacaan. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis dengan 

benar tentang (صالة الجماعة)  

2. Mampu memahami isi bacaan 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

1. Melafalkan kata, kalimat dan wacana tertulis tentang (صالة الجماعة) dengan 

percaya diri, santun dan komunikatif. 

2. Membaca nyaring kata, kalimat dan wacana tulis tentang ( صالة

(الجماعة dengan mandiri dan percaya diri. 

3. Mampu memahami isi bacaan dengan baik dan benar 

 

 



D. Materi Pembelajaran 

      Informasi secara lisan berbentuk paparan atau dialog tentang (صالة الجماعة)  

1. Materi Konsep 

 َصََلُة اْلََْماَعةِ 

ٌب، َحَياتُُو ِإْسََلِميٌَّة. ُىَو َيْسُكُن  َكَماٌل َشاٌب ُمَهذَّ

ْوِق   يف بَ ْيٍت َصِغْْيٍ َمَع َواِلَدْيِو. أَبُ ْوُه تَاِجٌر، ُىَو يَْذَىُب ِإىَل السُّ

َفِهَي الَِِّتْ َتْطَبُخ الطََّعاَم َوتُ رَتُِّب ُكلَّ َصَباٍح. َوأُمُُّو رَبَُّة اْلبَ ْيِت، 

بُّ َأْن ُيَساِعَد َواِلَدْيِو.  أَثَاَث اْلبَ ْيِت ُكلَّ يَ ْوٍم. َكَماٌل ُيُِ

بَّانِِو.  اَْلَواِلَداِن ُيُِ

ُو ُيَصلُّْوَن اْلِعَشاَء مَجَاَعًة، َويَ تَ َناَولُْوَن  َكَماٌل َوأَبُ ْوُه َوأُمُّ

 ْيًضا. اْلَعَشاَء مَجَاَعًة أَ 

2. Materi Prosedur 

 Pelafalan kata, kalimat dan wacana 

 Gagasan atau ide 

 

E. Metode Pembelajaran 

1. Tanya jawab 

2. Modelling 

3. Diskusi / kooperatif 

4. Bermain peran/inpairing 

 

F. Media Pembelajaran 

1. Teks materi 

2. Slide 

3. gambar 



G. Sumber Belajar 

Mamat Zaenuddin. 1999. Pelajaran Bahasa Arab I. Jakarta: DIKDASMEN 

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

H. Langkah- Langkah Pembelajaran 

 

Uraian kegiatan Waktu Teknik 

Kegiatan Pendahululan 

1. Guru mengucapkan salam dan 

memulai pelajaran dengan membaca 

do’a sebagai nilai santun dan religius. 

2. Gurumengkondisikan kelas sambil 

mengecek kehadiran siswa dengan 

disiplin dan rajin. 

3. Guru menanyakan materi sebelumnya 

untuk mereview. 

4. Guru menjelaskan tema dan tujuan 

pembelajaran yang akan di capai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

ceramah 

 

Kegiatan Inti     

1. Guru melafalkan mufrodat baru yang 

ada pada teks bacaan 

2. Siswa menyimak serta menirukan 

drill mufrodat baru yang disampaikan 

oleh guru dengan cermat, disiplin dan 

komunikatif. 

3. Siswa mengamati gambar pada slide 

untuk mengetahui arti mufrodat baru. 

4. Guru membacakan teks materi 

dengan baik dan jelas 

5. Siswa mengamati teks bacaan lalu 

menanyakan kosa kata atau paragraf 

yang di kurang fahami dengan dengan 

kreatif, cermat dan percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

perorangan 

 



6. Siswa diberi kesempatan untuk 

membaca teks bacaan tentang ( صالة

(الجماعة dan siswa lainya 

mendengarkan dan membenarkan 

bacaan temanya dengan kritis, kreatif, 

jujur, kerja keras dan menghargai. 

7. Guru memberikan penguatan 

terhadap bacaan siswa tentang ( صالة

(الجماعة untuk menguatkan kesimpulan 

siswa.  

8. siswa mengerjakan soal untuk 

menguji pemahaman siswa tentang 

teks bacaan Siswa menyimpulkan 

materi tentang 

(صالة الجماعة)  

9. Guru mrmberikan pertanyaan untuk 

mengukur pemahan siswa sebelum 

pelajaran di akhiri. 

10. Siswa menjawab pertanyaan tentang 

(الجماعةصالة )  secara 

mandiri,kerjasama,kritis, logis. 

 

Kegiatan Penutup 

1. Guru Melakukan penilaian atau 

refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan meliputi; kelemahan 

dan kelebihan, perasaan dan kesulitan 

yang dihadapi siswa, jujur 

2. Guru memberikan tugas kepada siswa 

untuk mempelajari ulang di rumah 

materi yang telah di ajarkan. 

3. Guru menyebutkan materi pertemuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

perorangan 

 



berikutnya dalam hubunganya dengan 

materi yang telah dibahas 

4. Guru menutup pelajaran dengan 

salam dan motifasi agar siswa lebih 

semangat belajar bahasa arab. 

 

 

 

 

I. Penilaian 

1. Instrumen Penilaian Tatap muka: Penugasan (lembar penugasan) 

2. Jenis/ Teknik Penilaian : Tes Lisan 

 

 

Pasuruan, 5 Januari 

2016 

 

        Mengetahui, 

 

  

Kepala Sekolah 

 

 

 

 Guru Mata Pelajaran 

 

 

  

Drs. H. Abdul Syukur Umar Efendi, S.Ag 

NIP: 196004051989021002 

 Umar Efendi, S.Ag 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Kerja Siswa 

 

- Bacalah teks di bawah ini dengan baik dan benar! 

 َصََلُة اْلََْماَعةِ 

ٌب، َحَياتُُو ِإْسََلِميٌَّة. ُىَو َيْسُكُن  َكَماٌل َشاٌب ُمَهذَّ

ْوِق   يف بَ ْيٍت َصِغْْيٍ َمَع َواِلَدْيِو. أَبُ ْوُه تَاِجٌر، ُىَو يَْذَىُب ِإىَل السُّ

ُكلَّ َصَباٍح. َوأُمُُّو رَبَُّة اْلبَ ْيِت، َفِهَي الَِِّتْ َتْطَبُخ الطََّعاَم َوتُ رَتُِّب 

بُّ َأْن ُيَساِعَد َواِلَدْيِو. أَثَاَث اْلب َ  ْيِت ُكلَّ يَ ْوٍم. َكَماٌل ُيُِ

بَّانِِو.  اَْلَواِلَداِن ُيُِ

ُو ُيَصلُّْوَن اْلِعَشاَء مَجَاَعًة، َويَ تَ نَاَولُْوَن اْلَعَشاَء  َكَماٌل َوأَبُ ْوُه َوأُمُّ

 مَجَاَعًة أَْيًضا.

 

 

 

 

 

 
 
 



Lembar Penilaian Siswa 

 

No. 
Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian 
Jumlah 

Skor 
Nilai Kelancaran 

Membaca 

Ketelitian 

Membaca 

Kefashihan 

Makhraj 

       

       

       

       

 

Pedoman Penilaian: 

Skor 4 : Baik Sekali, jika siswa lancar membaca, teliti membaca, fashih 

Skor 3 : Baik, jika siswa tidak lancar membaca, teliti membaca, fashih 

Skor 2 : Cukup, jika siswa tidak lancar membaca, teliti membaca, tidak fashih 

Skor 1 : Kurang, jika siswa tidak lancar membaca, tidak teliti membaca, tidak 

fashih 

Penilaian : 

Nilai : (skor yang diperoleh : skor maksimal) X 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Sekolah : SMA Muhammadiyah 2 Bangil 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X/Genap 

Tema :   ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض 
Maharah 

Alokasi Waktu 

: 

: 

Qira’ah 

2 x 40 menit 
 

A. Standar Kompetensi 

Menguasai empat kemampuan dasar berbahasa Arab (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) yang berkaitan dengan   ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض 

 

B. Kompetensi Dasar 

6.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan   ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض    

6.2. Membaca nyaring wacana     ِعَياَدُة اْلِمرِْيضِ  

6.3.  Menemukan makna atau gagasan  dari ujaran kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan dengan  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض    

 

C.  Indikator 

a. Menyebutkan  mufrodat atau kosa kata baru tentang  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض   dengan 

baik dan benar 

b. Membaca nyaring  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض   dengan benar dan tepat. 

c. Menyebutkan  makna  dari kosa kata baru tentang  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض   dengan 

benar 

 

D. Tujuan Pembelajaran:  

Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa dapat:  

a. Menyebutkan  mufrodat atau kosa kata baru tentang  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض   dengan 

baik dan benar  

b. Membaca teks Qira’ah tentang  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض   dengan makhraj yang benar dan 

lancar 

c. Menyebutkan  makna  dari kosa kata baru tentang  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض   dengan 

benar 

 



E.  Karakter yang Dibangun 

a. Teliti 

b. Disiplin 

c. Bertanggung jawab 

 

 

 

 

F. Materi Pembelajaran 

 ِعَياَدُة اْلِمرِْيضِ 

َىْبُت ِاىَل اْلُمْسَتْشَفى أِلَُزْوَر َصِدْيِقى َبِشْْي الَِّذى َمِرَض ُمْنُذ اَيَّاٍم. قَاَل ذَ 
ٌر:  ِانَّ الطَِّبْيَب ِحْلِمى الَِّذى يَ ْرَعاُه، ُىَو طَِبْيٌب َقِديْ ٌر َفَحَص اْلَمرِْيَض ىِل َبِشي ْ

ِو َوَعْيِنِو َو أُُذنِِو. َوبَ ْعَد اْلَكْشِف طََلَب  ِبِدقٍَّة َوِعَنايٍَة. وََكَشَف َعَلى َضْعِظ َدمِّ
َكاِفًيا َويَ تَ َناَوَل َطَعاًما طَيًِّبا َوالَ   ِمْنُو الطَِّبْيُب َأْن يَْأُخَذ ِقْسطًا ِمَن الرَّاَحِة َو يَ َنامَ 

ْنِظْيِم.  َيْشَرَب ُدَخانًا َومُيَاِرَس الرِّيَاَضَة بِالت َّ
ٌر قَاِئَلً: ِمْن َفْضِلَك َساِعْدِِن َعَلى  َو ِِف اَثْ َناِء احلَِْدْيِث َاَشاَر ِاََلَّ َبْشي ْ

ْنُدوَق اْلَمْكَتِب، َوادُْع ىِل اْلُمَمرَِّضَة ُُثَّ اْْلُُلْوِس، َو نَاِوْلِِن اْلَماَء َوافْ َتْح ىِل صُ 
َواَء.  اْشتَ ْرىِل الدَّ

ٌر بِالرَّاَحِة َواْسَتطَاَع َأْن  َوبَ َعَد اْلُعْوَدِة ِمَن اْلُمْسَتْشَفى بِيَ ْوَمْْيِ َأَحسَّ َبِشي ْ
 َق.يَ ُقْوَم ِِبَِمْيِع َواِجَباتِِو اْلَمْنزِلِيَِّة اْلَمْدَرِسيَِّة َكَما َسبَ 

 َأْسأَُلَك اللََّو اْلَعِظْيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم َأْن َيْشِفَيَك.
 

G.  Metode Pembelajaran 

a. Drill 

b. Demonstrasi 

c. Modeling 

 

H.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

a. Media : Papan Tulis, LCD 

b. Alat/Bahan : Gambar, Kartu Kata 



c. Sumber Belajar : Buku Paket Al-‘Ashri (PWM Jawa Timur), Kamus 

Bahasa Arab 

 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran 

No Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

1 Kegiatan Awal 

a. Apersepsi 

 Do’a dan pengantar untuk fokus pada pelajaran 

 Menghubungkan dengan pelajaran sebelumnya 

b. Memotivasi  

 Guru menyampaikan motivasi belajar siswa 

 Guru menyampaikan acuan pembelajaran (materi, tujuan, 

dan kegiatan pembelajaran)  

10 menit 

2 Kegiatan Inti      

a. Eksplorasi 

 Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan 

menerapkan belajar dari aneka sumber; 

 Siswa diminta mengidentifikasi kosakata yang terkait dengan  

rumah sakit  menggunakan bahasa Indonesia 

 Guru menampilkan kartu gambar tentang  rumah sakit  yang 

telah disebutkan oleh siswa 

 Siswa mengidentifikasi kosa kata baru yang disebutkan dalam 

wacana  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض      

 Siswa menggali informasi dari kamus bahasa tentang 

mufrodat dalam wacana  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض 

 Siswa diminta membaca mufrodat baru yang ditemukan  

 Siswa menirukan pembacaan mufrodat yang diucapkan guru 

 Siswa membaca secara utuh wacana  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض 

 Siswa berdiskusi untuk menterjemahkan wacana  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض 

b. Elaborasi 

 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas untuk 

memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok; 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta 

didik.  

c. Konfirmasi 

 Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan 

60 menit 



peserta didik, 

 Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber, 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 

3 Kegiatan Akhir 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut.  

10 menit 

 

J. Penilaian 

Jenis/teknik penilaian : penilaian observasi 

Bentuk instrumen dan instrumen: 

 

Bacalah teks wacana  ِِعَياَدُة اْلِمرِْيض   dengan makhraj yang benar dan lancar 

  

No  Nama Siswa 

Aspek yang diamati 
Jumlah 

skor 
Nilai 

Ket 

(Tuntas/Tdk 

Tuntas 
Pelafalan 

kata 

Pelafalan 

frase 

Pelafalan 

kalimat 

1 Dwi Arga WP       

2 
Kholilul 

Rahman 

      

3 M. Khoiron       

4 M. Satria BG       

5 Nadhir Nabhan       

6 Riska Dewi       

7 Vivi Astriani       

8 
Zahroh 

Kamilah 

      

9        

10        
 

Bangil,  Juli 

2015 

Mengatahui;                                                                             Guru Bidang Studi 

Kepala Sekolah 

    

Yuni Erlysetiowati, S.Pd.                                         Muhammad Munawir, M.Pd.I. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ULANGAN UMUM 

SEMESTER GENAP TAHUN 2015/2016 

PETUNJUK UMUM: 

1. Mulailah pekerjaan Anda dengan membaca basmallah. 

2. Kerjakanlah soal ini pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

3. Tulislah identitas Anda nama, nomor, kelas dan mata pelajaran pada lembar 

jawaban yang tersedia 

4. Soal nomor 1 s/d 40, pilihlah jawaban yang paling benar. 

5. ’’Akhirilah pekerjaan Anda dengan membaca hamdalah. 

 

Pilihlah jawaban yang benar! 

 .نَ َهارَُكَسِعْيٌد،يَاَرْمِليْ :  ُحْسِنْ  .ٔ
 .،يَاُحْسِنْ .... :  َرْمِليْ 

ْورِ  َصَباُح اخلَْْْيِ  . أ  ه. َمَساُء اخلَْْْيِ  ج. َصَباُح الن ُّ
ْورِ   َسِعْيٌد ُمَباَركٌ  . ب  د. َمَساُء الن ُّ

 الَِّذيْ ُتِحبُُّو؟....َماُىوَ :  ُحْسِنْ  .ٕ
 .اَللَُّغةُاْلَعرَبِيَُّةِىَيالَِّتْيُأِحب َُّها:  َرْمِليْ 

ْرسُ  . أ  ه. اْلَكََلمُ  ج. اْلِقرَاَءةُ  الدَّ
ْسِتَماعُ   اْلِكَتابَةُ  . ب  د. ااْلِ

 َىَِلللَُّغةُاْلَعرَبِيَُّةَدْرٌسَصْعٌب؟:  ُحْسِنْ  .ٖ
 ،بَ ْلِهَيَدْرٌسَسْهلٌ .... :  َرْمِليْ 

 ه. َأْحَيانًا ج. ِعْندَ  نَ َعمْ  . أ



 د. اَل   ُُمِْكنٌ  . ب
ُنَصلَِّيالظُّْهرََأوَّاًل :  ُحْسِنْ  .ٗ  .َمْعِدرًَةيَاَرْمِلي ْ

 ....َىيَّابَِناَنْذَىبُِإىَل :  َرْمِليْ 
 ه. اْلَمْيَدانُ  ج. اْلَمْسِجدُ  اْلَمْدَرَسةُ  . أ

 د. اْلبَ ْيتُ   اْلَفْصلُ  . ب
 "؟ َجِدْيدٌ  . َما َمْعَِن "َجِدْيدٌ أَنَا تِْلِمْيٌذ  .٘

 Baruه.  Cerdasج.  Lama . أ
 Malasد.   Pintar . ب

 اللَُّغُة اْلَعرَبِيَُّة ِىَي َدْرٌس َسْهٌل. َما َمْعَِن "َسْهٌل "؟ .ٙ
 Luasه.  Beratج.  Mudah . أ

 Ringanد.   Sulit . ب
ٚ.      .....        

ََلةُ  اأْلَْكلُ  . أ  ه. اْلَكََلمُ  ج. الصَّ
ْربُ  . ب  د. اْلِقرَاَءةُ   الشَّ

ِحْيَحُة ِىَي .... –َر  –َخ  .ٛ  َج. ِصلَُّة اأْلَْحُرِف الصَّ
 ه. ِخرَجَ  ج. َخرَجَ  ُخرَجَ  . أ

 د. َجرَخَ   َرَخجَ  . ب
ِحْيَحُة ِىَي ....َل.  –أَ  –َس  .ٜ  ِصلَُّة اأْلَْحُرِف الصَّ

 ه. َسَألُ  َسِألَ ج.  َسُألَ  . أ
 د. َسَألَ   َأَسلَ  . ب

ِحْيَحُة ِىَي .... –ُخ  –ْد  –َي  .ٓٔ  ُل. ِصلَُّة اأْلَْحُرِف الصَّ



 ه. يُْدُخلَ  ج. يُْدُخلُ  َيْدَخلُ  . أ
 د. َيْدِخلُ   َيْدُخلُ  . ب

ِحْيَحُة ِىَي ....ُب.  –ُت  –ْك  –َن  .ٔٔ  ِصلَُّة اأْلَْحُرِف الصَّ
 ه. َنْكُتبَ  ج. ُنْكُتبُ  َنْكُتبُ  . أ

 د. ِنْكُتبُ   َنْكِتبُ  . ب
ِحْيَحُة ِىَي ....ْس.  –ِل  –ْج  –اِ  .ٕٔ  ِصلَُّة اأْلَْحُرِف الصَّ

 ه. َاْجَلسْ  ج.ِاْجِلْس  ِاْجُلسْ  . أ
 د. َاْجِلسْ   ِاْجَلسْ  . ب

ِحْيَحُة ِىَي ....ْب.  –َه  –ْذ  –اِ  .ٖٔ  ِصلَُّة اأْلَْحُرِف الصَّ
 ه. اِْذُىبْ  ج. اَْذِىبْ  اِْذِىبْ  . أ

 د. اَْذَىبْ   اِْذَىبْ  . ب
ِحْيَحُة ِىَي ....ٌة.  –َب  –َت  –ْك  –َم  .ٗٔ  ِصلَُّة اأْلَْحُرِف الصَّ

 ه. َمْكَتَبةٍ  ج. َمْكَتَبةٌ  َمْكِتَبةٌ  . أ
 د. ِمْكَتَبةٌ   ُمْكَتَبةٌ  . ب

ِحْيَحُة ِىَي ....ٌة.  –َد  –ِل  -اْ  –َو  .٘ٔ  ِصلَُّة اأْلَْحُرِف الصَّ
 ه. َواَلَدةً  ج. َواَلَدةٌ  َواِلَدةً  . أ

 د. َواِلَدةٌ   َواِلَدةٍ  . ب
 َمْن .... يف اْلبَ ْيِت؟ ِىَي َعاِئَشُة. .ٙٔ

 ه. اللََّذانِ  ج. الَِّذْينَ  الَِّذيْ  . أ
ِتْ   الَِِّتْ  . ب  د. الَلَّ

؟ ُىَو فَائٌِز. .ٚٔ بُّ اِحُب ..... ُتُِ  َمِن الصَّ



 ه. الَِّذيْ  ج. اللََّذانِ  الَِّذْينَ  . أ
ِتْ  . ب  د. الَِِّتْ   الَلَّ

 َأْْحٌَد َوَلِطْيٌف.َمْن .... يف اْلَفْصِل؟ ُُهَا  .ٛٔ
 ه. الَِّذْينَ  ج. اللََّذانِ  الَِِّتْ  . أ

ِتْ  . ب  د. اللََّتانِ   الَلَّ
ْرِس. .ٜٔ  َما ِىَي اْلُكُتُب .... َعَلى اْلَمْكَتِب؟ ِىَي ُكُتُب الدَّ

ِتْ  . أ  ه. الَِّذيْ  ج. اللََّذانِ  الَلَّ
 د. اللََّتانِ   الَِّذْينَ  . ب

 ا اْلُقْرآُن َواحلَِْدْيُث.َما ُُهَا اْلِكَتابَاِن .... َُتِْمُل؟ ُهَُ  .ٕٓ
 ه. اللََّتانِ  ج. الَِّذيْ  الَِّذْينَ  . أ

ِتْ  . ب  د. اللََّذانِ   الَلَّ
 أَْيَن اأْلَْصَحاُب .... َمَعَك؟ ُىْم يف اْلَفْصِل. .ٕٔ

ِتْ  . أ  ه. الَِّذيْ  ج. اللََّذانِ  الَلَّ
 د. اللََّتانِ   الَِّذْينَ  . ب

؟ نَ َعْم. .ٕٕ بُّ  َىْل ىِذِه اْلَمَجََلُت .... ُتُِ
ِتْ  . أ  ه. الَِّذيْ  ج. اللََّذانِ  الَلَّ

 د. اللََّتانِ   الَِّذْينَ  . ب
َدارَِة؟ ُىْم َمَدرُِّسْوَن. .ٖٕ  َمْن ُىْم .... يف اْْلِ

ِتْ  ج. الَِّذْينَ  اللََّذانِ  . أ  ه. الَلَّ
 د. الَِّذيْ   اللََّتانِ  . ب

 ِإْسََلِميََّتاِن.َما ُُهَا اْلَمَجلََّتاِن .... تَ ْقرَأُ؟ ُُهَا ََمَلََّتاِن  .ٕٗ



ِتْ  ج. الَِّذيْ  الَِّذْينَ  . أ  ه. الَلَّ
 د. الَِِّتْ   اللََّتانِ  . ب

 َمْن ُىنَّ .... يف اْلُمَصلَّى؟ ُىنَّ تِْلِمْيَذاٌت. .ٕ٘
ِتْ  الَِِّتْ  . أ  ه. الَِّذْينَ  ج. الَلَّ

 د. الَِّذيْ   اللََّتانِ  . ب
Isilah kolom-kolom kosong di bawah ini dengan fi’il madhi atau 

fi’il mudhari’ 

 ُىنَّ  أَْنتَ  أَنْ ُتمْ  ُُهَا ضمْي
     َغَسلَ 

     َجَلسَ 
     َيْسَمعُ 
     يَ ْفُضلُ 
     ََيِْلسُ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 السيرة الذاتية 

 المعلومات الشخصية . أ

 لستاري فبييانِت إيكااالسم : 

 ٜٜٓٔ فباير ٖٔسيدوارجو، ادلكان/ تاريخ : 
 اْلنس : مرأة

 اْلنسية : اْلندونيسية
 سوليستيونوالوالد : 

 موجياتالوالدة : 
 أ غمفنق بانقيل باسوروانٕٔ-مبان فرماتا أسري ك َمتمع العنوان :

 ٖٕٖٙٙٗ٘٘٘ٔٛٓرقم اْلوال : 
 febrilestari13@gmail.com: البيد اْليليكرتوين 

 

 المستوى الدراسي . ب

 السنة ادلستوى الدراسي الرقم

  1116-1114 مشيطة غمفول باسورواناْلسَلمية  روضة األطفال .1

 2222-1116 ادلدرسة اْلبتدائية احلكومية األوىل كجابانان غمفول باسوروان . 2

 2225-2222 ادلدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل  غمفول باسوروان .3

 2221-2226 ادلدرسة العالّية السَلفّية اْلسَلمية األىلية باسوروان .4

قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم اْلنسانية  (S-1)سرجانا  .5
 ِبامعة موالنا مالك إبراىيم اْلسَلمية احلكومية ماالنق

2212-2214 

 الدراسات العلياقسم تعليم اللغة العربية كلية  (S-2ادلاجستْي ) .6
 ِبامعة موالنا مالك إبراىيم اْلسَلمية احلكومية ماالنق

2214 - 2216 
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