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نْ َيا ف   اْلع ْلم   طََلبُ  أَْمَكَنهُ  َرُجل   اْلق َياَمة   يَ ْومَ  َحْسَرة   النَّاس   َاَشد    َوَرُجل   َيْطلُْبهُ  فَ َلمْ  الد 

َعهُ  َمنْ  ب ه   فَانْ تَ َفعَ  ع ْلم ا َعلَّمَ  ْنهُ  َسَ   ُدْونَهُ  م 

 ( أنس عن عساكر ابن رواه)

 
"Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah seseorang yang mendapat 

kesempatan untuk mencari ilmu ketika hidup di dunia tetapi ia tidak mau mencarinya, 

dan seseorang yang mengajarkan ilmu (agama) lalu yang diajarnya memanfaatkan 

(mengamalkan) sedangkan dia sendiri tidak" 

(HR. Ibnu 'Asakir melalui Anas) 
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 مستخلص البحث
يف  Edward Sallis. إدارة جودة تعليم اللغة العربية على أساس آراء  4722جنم الثاقب، أزكى. 

مدرسة دار السالم ومدرسة نور احلكمة الثانوية فاطي. رسالة املاجستري. كلية الدراسات العليا 
( 2قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: )

 ( الدكتور ولدانا وارغاديناتا.   4الدكتور مفتاح اهلدى، )
 Edward Sallisاجلودة، تعليم اللغة العربية،  الكلمات األساسية: إدارة

التعلم هو جزء مهم من إجراءة الرتبية. العملية التعليمية اجليدة حتديد على حتقيق أهداف عملية 
لكن  شيء صعب يف حتقيقها، حيث أن اجلودة نفسها حرية.كما زالت   التعليم. اجلودة يف التعليم

Edward Sallis مفهوم اجلودة املطلقة ومفهوم اجلودة النسبية يهدف  وهي يعطي جهة نظر جديدة
هذا البحث إىل وصف إدارة جودة تعليم اللغة العربية يف مدرسة دار السالم الثانوية اإلسالمية ومدرسة نور 

 Edwardاحلكمة الثانوية اإلسالمية ووصف مالئمة جودة تعليم اللغة العربية يف ضوء آراء أدوارد ثالث 
Sallis. 

بحث يستخدم املنهج الكيفي لوصف تعليم اللغة العربية يف مدرسني واضحا. عملية مجع هذا ال
  البيانات باملقابلة واملالحظة والوثائق. مصادر البيانات يف هذا البحث هم رئيس املدرسة واملعلم والطالب و

وهوبرمن. والتحقق البيانات احملصولة حيلل باستخدام أسلوب حتليل البيانات من ميلس  كيل رئيس املدرسة
 من صحة البيانات يكون بطريقة التثليث.

يف مدرسة دار السالم الثانوية وأما النتائج هذه البحث األوىل: إدارة جودة تعليم اللغة العربية 
اإلسالمية تشمل على: التخطيط، التنفيذ، التقومي يف كل مرحلة املوجه على املعايري التعليم الوطنية. ملرحلة 

إدارة جيد شىيء الذي يفخر يعين مهارات القراءة. الثانية:  دى مدرسة دار السالم الثانوية اإلسالميةالتنفيذ ل
مدرسة نور احلكمة الثانوية اإلسالمية تشمل على: التخطيط، التنفيذ، التقومي جودة تعليم اللغة العربية يف 

يف  : مهارة القراءة ومهارة الكتابة. الثالثةوبتطبيق يفضل يف يف كل مرحلة املوجه على املعايري التعليم الوطنية
مدرسة نور ويف  يف مدرسة دار السالم الثانوية اإلسالمية Edward sallisنظرية اجلودة املطلقة لدى 

احلكمة الثانوية اإلسالمية ما زالت صعبة يف املناسبتها، فإهنما مل تزال يف املدارس الدينية املتزايدة. لكن من 
مدرسة ويف  يف مدرسة دار السالم الثانوية اإلسالمية Edward sallisدة النسبية لدى ناحية نظرية جو 

ر و ظه . وبدء يفBNSPنور احلكمة الثانوية اإلسالمية تتفق مع املعياير يف التعليم يف إندونيسيا هي 
 خصائص اجلودة املطلوبة من هتان املدرستان.
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ABSTRACT 
Najmuts tsaqib, Azkaa. 2017. Quality Management of learning language Arabic 

According to Edward Sallis (Study comparison at High school of Islamic 

Education Darussalam and High school of Islamic Education Nurul 

Hikmah Pati). Thesis, Study programme of Arabic Education in Islamic 

Graduate State University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor : (1) 

Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag (2) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag. 

Keywords: Quality Management, Learning Arabic, Edward Sallis. 

Learning is part of the education process is urgent. The process of learning 

a good or very good quality determines the attainment of educational objectives. In 

a quality learning is still considered as Sallis tried to give a new view about the 

concept of Quality. The concept of Quality is difficult to be realized, but the 

quality of it's own nature free. But Edward Sallis, namely the concept of Absolute 

Quality and the concept Relative Quality. High school of Islamic Education 

Darussalam is developed due to recently High school of Islamic Education Nurul 

Hikmah also standing in 2009. Both schools had its own quality they want. Then in 

Peneletian aims: (1) to find ou established in 2006, as well as the manejemen 

quality of learning Arabic in High school of Islamic Education Darussalam. (2) To 

know manejemen the quality of learning Arabic at High school of Islamic 

Education Nurul Hikmah. (3) to find out the suitability of quality management 

education High school of Islamic Education Darussalam and High school of 

Islamic education Nurul Hikmah According to Edward Sallis 

This research uses descriptive qualitative approach to identify and describe 

clearly about Arabic Learning in the school. The process of data collection is done 

with the interview, observation, and documentation. The source of the Data in this 

study teachers, students, Curriculum, The data of collected is then in the analysis 

using Hubermen & Milles analysis. The validity of the data obtained by the 

technique of triangulation. Analysis and processing of data are used an interactive 

analysis models. This analysis model covers four components, namely: (1) data 

collection, (2) reduction of data, (3) the presentation of the data, (4) the withdrawal 

of the conclusion or verification. 

The results of this study are: (1) quality management Learning Arabic in 

High school of Islamic Education Darussalam  include: planning, implementation, 

assessment. In each stage, national standards-oriented education. For the 

Implementation Phase in High school of Islamic Education Darussalam there was 

quality of skill reading, (2) quality management Learning Arabic in High school of 

Islamic education Nurul Hikmah include: planning, implementation, assessment. In 

every stage of national standards-oriented education. in corporate governance i.e. 

popularized reading skills. (3) in the theory of the absolute quality of Edward sallis 

at High school of Islamic Education Darussalam and High school of Islamic 

education Nurul Hikmah still Trouble adjust because it is still in the growing but 

school in the theory of Relative Quality Edward Sallis at High school of Islamic 

Education Darussalam  and High school of Islamic education Nurul Hikmah is 

compliance with the thresholds in education in ndonesia is BNSP. And start to 

show characters quality in the desired both High school of slamic education.  
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ABSTRAK 

Najmuts tsaqib, Azkaa. 2017. Manajemen Mutu Pembelajaran Bahasa Arab 

Prespektif Edward Sallis (Studi Perbandingan di MA Darussalam dan MA 

Nurul Hikmah Pati).Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. 

H. Miftahul Huda, M.Ag (2) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag. 

Kata Kunci : Manajemen Mutu, Pembelajaran Bahasa Arab, Edward Sallis. 

Pembelajaran merupakan bagian urgent dari proses pendidikan. Proses 

pembelajaran yang baik atau berkualitas sangat menentukan terwujudnya tujuan 

pendidikan. Mutu dalam sebuah pembelajaran masih di anggap sebagai Hal yang 

sulit untuk diwujudkan, padahal mutu itu sendiri sifatnya free. Akan tetapi Edward 

Edward Sallis yaitu Konsep Mutu Absolut dan Konsep Mutu Relatif. MA 

darussalam adalah Madrasah Aliyah yang notabenya Madrasah berkembang karena 

baru berdiri pada tahun 2006, serta MA Nurul Hikmah juga Madrasah yang baru 

berdiri yaitu pada tahun 2009. Kedua sekolah itu mempunyai mutu sendiri yang 

mereka inginkan. Maka dalam Peneletian ini bertujuan: (1)Untuk mengetahui 

manejemen mutu pembelajaran bahasa arab di MA Darussalam. (2)Untuk 

mengetahui manejemen mutu pembelajaran bahasa arab di MA Nurul Hikmah. (3) 

Untuk mengetahui kesesuaian manejemen mutu pembelejaran bahasa arab di MA 

Darussalam dan MA Nurul Hikmah Prespektif Edward Sallis 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk 

mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara jelas tentang Pembelajaran Bahasa 

Arab di Kedua Madrasah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi,dan dokumentasi. Sumber Data dalam penelitian ini yaitu: Kepala 

Madrasah, Guru, Siswa, Waka Kurikulum. Data yang terkumpul kemudian di 

analisis menggunakan analisis Milles & Hubermen. Keabsahan data diperoleh 

dengan teknik triangulasi. Analisis dan pengolahan data digunakan model  analisis  

interaktif.  Model  analisis  ini  meliputi  empat  komponen,  yaitu  : (1) 

pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. 

 Hasil Penelitian ini adalah: (1) Manajemen Mutu Pembelajaran Bahasa 

Arab di MA Darussalam meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian. Dalam 

setiap tahap, berorientasi pada standar nasional pendidikan.Untuk Tahap 

Pelaksanaan di MA Darus Salam ada mutu yang di unggulkan yaitu dalam 

Maharoh Qiro’ah,)2( Manajemen Mutu Pembelajaran Bahasa Arab di MA Nurul 

Hikmah meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian. Dalam setiap tahap 

berorientasi pada standar nasional pendidikan. dalam Pelaksanannya yang 

ditonjolkan yaitu maharoh qiro’ah serta kitabah. )3( Dalam Teori Mutu Absolut 

Edward sallis di MA Darussalam dan MA Nurul Hikmah masih Kesulitan dalam 

Menyesuiakan, karena masih dalam Madrasah yang Berkembang Akan tetapi 

dalam Teori Mutu Relatif Edward Sallis di MA Darussalam dan MA Nurul 

Hikmah sudah sesuai dengan standart dalam pendidikan di ي ndonesia yaitu BNSP. 

Dan Mulai menunjukan ke-khas-an mutu yang di inginkan oleh kedua Madrasah 

Aliyah tersebut. 
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 كلمة الشكر والتقدير

د هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من بسم اهلل الرمحن الرحيم، إن احلم
سرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فالىهادي له، 

  وأشهد أن ال اله إالاهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وبعد.

ث العلمي حتت فبعناية اهلل وتوفيقه وبإذنه قد انتهى الباحث كتابة هذا البح
في   Edward Sallis العربية على أساس آراء  دارة جودة تعليم اللغةإ املوضوع "

مع الرجاء ليكون هذا البحث "  الثانوية مدرسة دارالسالم و مدرسة نوراحكمة
العلمي نافعا يل وجلميع الطالبني والطالبات واملهتمني باللغة العربية، ولن أصل إىل هذه 

له عز وجل، وكل من ساعدين وأعانين باملساعدات الكثرية وأرشدين النهاية إال بفض
 بالتوجيهات القيمة، فبهذا الوقع ينبغي يل تقدمي الشكر والتقدير إىل :

الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موالنا  الفاضل الربفيسور .1
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

ر الدكتور احلاج حبر الدين، املاجستري مدير الدراسة العليا الربفيسو  الفاضل .2
والدكتور احلاج ولدانا ورغاديناتا، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة 

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

لعربية  الفاضل الدكتور احلاج ولدانا ورغاديناتا املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة ا .3
 كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

، املاجستري بصفته املشرف األول. والدكتور احلاج  الفاضل الدكتور مفتاح اهلدى  .4
جماب، املاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان وجها الباحث وأرشداه وأشرف 

 كتابة هذه الرسالة.  عليه بكل اهتمام وصرب وحكمة يف
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كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية  
كلية الدراسات العليا جا معة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فلهم من 

هلل الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزا هم ا
 عين خري اجلزاء.

هنا وأسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه 
 نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني. 

 

 

 .م 4720فربايري  44ماالنج،        

 الباحث،
 

 ازكى جنم الثاقب
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  الولاالفصل 

 طار العامإلا

 خلفية البحث .أ

دائري بني  ية يف نوعية كمفهوم عل من بقية النظر أن جن ميكن هناك نفرتاض  
جيب من قبل الشركة املصنعة.  يةتوقعات املستخدمني مع السلع أو اخلدمات املنتج

أن يكون كل جهد ممكن إلنتاج منتج، بغض النظر عن شكله، ميكن أن تكون 
السلع أو اخلدمات اليت تقدمها الوزارة. املنتجات اليت تنتجها النشاط التجاري أو 
سابق سيتم استغالهلا أو استخدامها من قبل املستخدم. لكل مستخدم تريد أي 

تج جيد أو اخلدمة اليت تتماشى مع التوقعات أو الرغبات. منتج يستخدم هو من
أن تكون املنتج، أو نسميه الصانع، جي ذلك، واألحزاب أو الشخص الذي حيصلل

قادرة على انتاج املنتجات اليت ميكن أن تليب تطلعات أو رغبات مستخدمي هذه 
كن أن يرتجم املغادرين من دورة على النحو املبني أعاله التوقعات، مي .املنتجات

 جودة كشرط اليت تصف مدى مالءمة األمل أو املستخدم يرغب يستخدم املنتج.

، وختتلف ديها العديد من التعاريف املختلفاتأن اجلودة ل Gaspersz ذكر 
من التقليدية حىت االسرتاتيجية. وعالوة على ذلك، أوضح أن نوعية باملعىن التقليدي 

عرض أو األداء، واملوثوقية  ل أداء أوء متعلق خصائص املنتج، مثوصفت شي
وسهولة االستخدام، وعلم اجلمال، وأكثر من ذلك. يف حني باملعىن االسرتاتيجي، 

أيضا أن اجلودة هي كل ما هو قادرة على تلبية رغبات أو  Gasperzوأوضح 
وديفيس حيدد جودة كشرط احليوية املتعلقة باملنتجات  Goestchاحتياجات العمالء. 

1.ات واألشخاص، والعمليات، والبيئات اليت تليب أو تتجاوز توقعاهتمواخلدم

                                                           
1Gaspersz, V.Manajemen Kualitas (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm. 4, 
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ميكن أن تنشأ بسبب  ،جودةهم متنوعة. بعض االرتباك ملعىن لديه ف جودة
نوعية ميكن استخدامها كمفهوم مطلق ونسيب معا. تعريف نسيب، فإنه يرى أن 

لذي يعترب من اجلودة لن تكون كسمة للمنتج أو اخلدمة، ولكن مشتق بعض الشيء ا
املنتج أو اخلدمة. ميكن أن جودة أن يقال يف الوجود عند لقاء خدمة املواصفات 
احلالية. ووفقا لفيليب كروسيب كان نوعية اخلطوط. يقول كروسيب النحوة على بعد 
خطوات منهجية لتحقيق اجلودة وإنتاج نوعية جيدة. إنقاذ ومؤسسة تأيت من تلقاء 

 .2ة كل شيء بعض الشيء الصحيحنفسها عندما قامت املؤسس

برنامج لتحسني جودة تعليم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية 
اإلسالمية مبا يف ذلك املدارس الدينية عاليه على مدى عقود متواصلة تسعى 
دائما إىل أقصى حد، سواء من خالل جتديد برنامج التعلم والتعليم إدارة 

ي يتحقق ال يزال غري األمثل، مبا يف ذلك يف التنظيمي، ولكن نوعية التعلم الذ
جمال اللغة العربية. هذا، وفقا اللعطاس، مل تكن أكثر نظرا جلودة التعلم منوذج 
اإلدارة املطبقة من قبل عدد كبري من املدارس قادرة على تلبية معايري اجلودة اليت 

يف ولد فضال ينبغي حتقيقها. وميكن رؤية الواقع من مؤشرات جودة التعليم أنه ي
. ووفقا جلوزيف مدرسة نوراحلكمة مرغوراجا فاطي مدرسة دارالسالم غمبوع فاطي و

جوران جناح الشهري يف خلق فقا ملقاصد وفوائد. قال جوران حول نوعية 
من مشاكل اجلودة يف  ٪19حيث حكم الشهرية. وقال جوران أن  19/29

 .3املنظمة هي نتيجة لعملية التصميم اليت ليست جيدة

: يعين  Joseph Juran هذا هو تعريف إدارة اجلودة على النحو الذي اقرتحه

هي عملية لتحديد العمالء والعملية اليت من شأهنا توفري و  ختطيط اجلودة
 هي حتسني اجلودة. و اخلصائص الصحيحة ومن مث نقل هذه املعرفة إىل العمالء

كن أن يتحقق أن اجلودة عملية يقوم فيها اآللية املنشأة حافظت على ذلك ال مي
                                                           

2Edward Sallis, Total Quality Management In Education (Jogjakarta:Ircisod, cet ix, 

2010), hlm. 50. 
3Edward Sallis, Total Quality Management In Education....hlm. 108. 
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بطريقة مستدامة. ويشمل ذلك ختصيص املوارد واألساليب الستكمال مشروع 
مراقبة اجلودة هي عملية حيث املنتج فحص الواقع وتقييمها مقارنة مع . و اجلودة

إدارة  .املشاكل اليت حتدث يف التعلم مث حلها االحتياجات املطلوبة من العميل.
مدرسة نوراحلكمة  مدرسة دارالسالم غمبوع فاطي وربية يف اجلودة تعليم اللغة الع

تنفيذها تؤثر الشخصية، والسلوك، ومعرفة املتعلمني بعد عملية  مرغوراجا فاطي
التعلم. وهذا يعين أن جناح عملية التعلم وسيتم حتديد حد كبري من قبل اإلدارة 

 4.اللغة العربية يةيف تعلم

مدرسة نوراحلكمة  الم غمبوع فاطي ومدرسة دارالس تنفذ يف  هذا البحث
مدرسة دارالسالم غمبوع فاطي  .ألن كال من مدرستان جديدتان  مرغوراجا فاطي

مدرسة نوراحلكمة مرغوراجا فاطي ينشئت يف عام  و 4772ينشئت يف عام 
 مدرسة نوراحلكمة مرغوراجا فاط مدرسة دارالسالم غمبوع فاطي و ولذلك.  4771

مهارة  دارالسالم غمبوع فاطي مدرسة هذه يف. همة يف مكاننيمشلت هذه املدارس امل
 مدرسة نوراحلكمة مرغوراجا فاطي مهارة الكتابة جيدا.القراءة جيدا، مث 

 Joseph   لذلك حافظ على إدارة اجلودة التعلم كما اقرتحت نظرية 

Juran "ة . وهذا يدل على فكرة أن املنتج أو اخلدم"املالئمة مع الغرض والفوائد
اليت مت إنشاؤها قد جيتمع بالفعل للمواصفات، ولكن ليس بالضرورة وفقا 

العربية على  دارة جودة تعليم اللغةإ ". وهكذا هذاالبحث يعين ألهدافها
 دارالسالم و مدرسة نوراحكمةفي مدرسة  Edward Sallis راء آساس أ

 " فاطى الثانوية

                                                           
 21, ص. (ه 5241رداح اخلطيب، الرياض ، )،ادارة اجلودة الشاملة: تطبيقات تربويةاخلطبية. أمحد, 4



4 
 
 

 

 أسئلة البحث .ب

يف  Edward Sallis راء آية على اساس العرب دة تعليم اللغةدارة جو إ كيف .1
 ؟  فاطىالثانوية دارالسالم مدرسة 

يف  Edward Sallis راء آالعربية على اساس  دة تعليم اللغةدارة جو إ كيف .2
 ؟  فاطىالثانوية  نوراحكمةمدرسة 

 Edward راء آالعربية على اساس  إدارة جودة تعليم اللغة مناسبة كيف  .3

Sallis ؟ الثانوية فاطى م و مدرسة نوراحكمةيف مدرسة دارالسال 

 أهداف البحث .ج

يف  Edward Sallis راء آالعربية على اساس  دة تعليم اللغةدارة جو إ عرفةمل .1
 .فاطىالثانوية دارالسالم مدرسة 

يف  Edward Sallis راء آالعربية على اساس  دة تعليم اللغةدارة جو إعرفة مل .2
 .فاطىالثانوية  نوراحكمةمدرسة 

 Edward راء آالعربية على اساس  تعليم اللغة ناسيبيت إدارة جودةملعرفة م .3

Sallis الثانوية فاطى يف مدرسة دارالسالم و مدرسة نوراحكمة. 

 فوائد البحث .د

 الفوائد النظرية : .1

يرجى أن تكون نتائج هذا البحث مصدر التحقق على عملية تعليمية  -
 .اللغة العربية

دأ يف تطوير عملية تعليم اللغة يرجى هذا البحث أن يكون بداية و مب -
 العربية.

 

 .الفوئد التطبيقية : .2
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للمدارس: هذه الدراسة ميكن أن تكون مفيدة كمقابل الختاذ قرار  -
 بشأن إدارة اجلودة يف التعلم.

للمعلمني: من املتوقع أن تستخدم كدليل لتحسني نوعية تعليم اللغة  -
لى تنفيذ صورا لتعلم العربية يف املدارس نتائج هذه الدراسة. احلصول ع

 .اللغة العربية شرح مدى مالءمة دور اإلدارة يف تنفيذ نظم إدارة اجلودة

لطالب قسم تعليم اللغة العربية، ميكني أنيكون هذا البحث لطالب :  -
معلومات حقيقية يف امليدان حىت يكون لديهم تصورا كافيا عن حالة 

 إدارة جودة تعليم الغة العربية.

 حدود البحث .ه

 البحث الباحث بغض األشياء يف هذ البحث كما يلي : حدد

دارة جودة تعليم إيف هذا البحث عن  ةالبحث حتديد: ية دود املوضوعاحل .1
 مستوى التعليم يف إندونيسياعن  Edward Sallis اللغةالعربية على اساس أراء 

عملية القياسية اليت تشمل التخطيط  يف  يدخول 4770عام  22رقم 
  .تقييم والرصدوالتنفيذ وال

 ثانوية مدرسة مكان البحث يف قسم تعليم اللغة العربية يفاحلدود املكانية :  .2
 .نوراحلكمة مرغوراجا فاطيثانوية  دارالسالم غمبوع فاطي ومدرسة

 4720-4720 : جرى الباحث هذا البحث العام اجلامعي احلدود الزمانية   .3

 .م

 الدراسات السابقة .و

 فريقة .1

جودة تعليم يف مدرسة وسطى )درسة حالة املواة  ارةاملوضوع البحث : إد (2
 .الرياضية(
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، اسرتاتيجية من قبل معلمي ،ملعريفة ختطيط وتنفيذ وتقييم: أهدف البحث  (4
 تعليم الرياضيات  يف عوامل اإلدارة جودة

الباحث النوعي. هناك يوجد أسلوب مجع البيانات  يستخدم منهجية البحث : (1
 املالحضة. .1. الوثائق 4. املقابلة 2:

العمل املنجز من قبل  دارة حتسني جودة تعليم الرياضيات،إ تنائج البحث : (2
وهناك ثالثة دعم عامل إلدارة تحسني نوعية التعلم يف الرياضيات، املعلمني ل

لم، ومناذج لتحسني نوعية التعلم، وهي: دعم اآلباء واألمهات، وأدوات التع
 .القيادة املدرسية

 سفرودين جافر .2

 .ع البحث : إدارة جودة تعليم يف مجعة حكميةاملوضو  (2

 .يف مرحلة تطبيق إدارة جودة تعليم يف مجعة حكمية ملعرفة: أهدف البحث  (4

الباحث النوعي. هناك يوجد أسلوب مجع البيانات  يستخدم منهجية البحث : (1
 . املالحضة1. الوثائق 4. املقابلة 2:

مجعة حكمية. وكيف  إدارة جودة تعليم يف تطبيق يدل أنتنائج البحث : (2
 خلوهلا معليم يف مشكالت.

 

 مسعودي .3

املوضوع البحث : إدرة جودة تعليم جمال منهجية اخلرجي يف مدرسة إبتداء  (2
 .األجار

إدرة جودة تعليم جمال منهجية اخلرجي يف مدرسة  ملعرفة: أهدف البحث  (4
 إبتداء األجار يف مرحلة تطبيق.

 ع البيانات باملقابلة.مدخل دراسة الوصفية، ومج منهجية البحث : (1

يدل علي مشكالت يف إدرة جودة تعليم يف مدرسة إبتداء  تنائج البحث : (2
 وعوامل تطبيقها. األجار
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 يتعلق باجلودة العربية تعليم اللغة، أن البحثني إدرة جودة من دراسة السابقة
Edward Sallis.ويفريق بني هذه البحث يركزو علي معيار عملية . 

 حاتتحديد المصطل .ز

حث بعض املصطلحات املهمة لتسري الفهم يف هذاالبحث، استخدم البي
 فتشرحها الباحثة املصطلحات كمايلى : 

 .جودة التعليمية اللغة العربية .1

جودة التعلم يف اللغة العربية بوصفها األهداف املراد حتقيقها يف التعلم حبيث 
 تكون خالية.

  edward sallis على أراء نظرية إدارة .2

 النسيبمفهوم  اجلودة هو مفهوم املطلق و edward sallisم مفهو 
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 الثاني الفصل

 النظري اإلطار

 الجودة إدارة:  اآلول المبحث

 الجودة إدارة مفهوم.أ

تطور مفهوم اجلودة تارخييا إبتداء من الرتكيز على ان اجلودة تعين الفحص 
يات القرن العشرين والسيطرة على املواصفات واليت كانت أساسيات اجلودة حىت هنا

تقريبا. اما يف عامل اليوم، فإن اجلودة تعين جودة املنتج واخلدمة كما يدركها الزبون، وتعىن 
أيضا جودة العمليات، باإلضافة إىل جودة األمور املتعلقة بالبيئة اليت تؤثر على املنتج 

 . وتتأثر به

فاهيم احلديثة و هناك عاملني قد تطورا و أديا إىل حدوث بعض التخوف من امل
للجودة ، وهذان العامالن مها، األول هو اخلطورة النامجة من ان تكون اجلودة املفهوم 
املبالغ يف إستخدامه حبيث يصبح بالتايل مفهوما مبهما وغري مركزا، والثاين اخلطورة من 
أن يأخذ مفهوم اجلودة نوع من الضبابية والشك يف وجود او عدم وجود مفهوم إدارة 

وكذلك لورجعنا جلميع احلضارات املوجودة مثل احلضارة  5دة الشاملة بصورة عامة.اجلو 
الفرعونية او غريها من احلضارات، جتد الكثري من الكتابات اليت تشري إىل اجلودة فكل 
مرحلة تعاملت مع اجلودة إنطالقا من املنظور الذى يتناسب وظروف العصر، ومشوح هذه 

عرب آالف السنسني أكرب دليل على ان من قاموا بتشييدها   األثار الرابضة يف أماكنها
كانت لديهم األسس العلمية يف اجلودة بل رمبا أسس أقوى من األسس احلالية، إذن 
اجلودة موجودة منذ وجود اإلنسان وليست مفهوم حديث، ولكنها أخذت شهرهتا يف 

 .ى نطاق واسعالعصر احلديث مع كتابة األسس واملعايري اليت ميكن تطبيقها عل

                                                           

 .42(، ص 4771: دار املسرية للنشر والتوزيع، ، ) عمان، تطبيقات يف إدارة اجلودة الشاملةد. عبدالستار العلي5 
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و مع أن مجيع الناس يتفقون على االهتمام جبودة اخلدمات واملنتجات إال انه ال يوجد 
اتفاق بينهم على تعريف اجلودة فهي مثل احلرية والعدل مفهوم يصعب حتديدهتماما.  
كما انه ال يوجد اتفاق على كيفية قياسها. وسبب ذلك هو أن اجلودة ال توجد مبعزل 

ماهلا. واألحكام حوهلا ختتلف حسب منظور الشخص الذي يطلب منه عن سياق استع
احلكم عليها وحسب الغرض من إصدار احلكم، هذا فضال عن أن للجودة عناصر كثرية 
تكون مستواها ودرجاهتا. ومع ذلك فالبد من حتديد مفهوم اجلودة، ألنه بدون ذلك 

 6يصعب احلصول عليها وتقييمها.

واليت تعين طبيعة  (qualitas) إىل الكلمة الالتينية (Quality) ويرجع مفهوم اجلودة
الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة الصالبة، وقدميا كانت تعين الدقة واإلتقان من خالل 
قيامهم بتصنيع اآلثار واألوابد التارخيية والدينية من متاثيل وقالع وقصور ألغراض التفاخر 

يثا تغري مفهوم اجلودة بعد تطور علم اإلدارة هبا أو الستخدامها لألغراض احلماية، وحد
وظهور اإلنتاج الكبري والثورة الصناعية وظهور الشركات الكربى وازدياد املنافسة إذا 

 7أصبح ملفهوم اجلودة أبعاد جديدة ومتشعبة.

تعرف باهنا " اإلرتقاء باألساليب التقليدية يف اإلدارة وإجناز األعمال، واجلودة 
ساليب الىت تاكد مت تطبيقها بقاء املنظمات وجناحها يف املنافسة يف الشاملة أحد األ

 السوق.

كما تعرف اجلودة باهنا فلسفة إدارية حديثة، تأخذ شكل هنج أونظام إداري 
شامل، قائم على أساس إحداث تغيريات جذرية لكل شيء داخل املنظمة حبيث تشمل 

ت العمل، األداء، و ذلك ألجل التغريات : )الفكر، السلوك، القيم، نظم و إجراءا
حتسني وتطوير كل مكونات املنظمة للوصول إىل أعلى جودة يف خمرجاهتا ) سلع 

                                                           

، ) عمان: دار إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات يف الصناعة والتعليمسوسن شاكر جماهد و د. حممد عواد الزيادات، 6 
 29(. ص 4770صفاء للنشر والتوزيع، 

) عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، ، الطبعة األويل إدارة اجلودة الشاملة وخدمة العمالءمأمون سليمان الدرادكة، 0 
 20 – 22(، ص ص 4771
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  أوخدمات( و بأقل تكلفة هبدف حتقيق أعلى درجة من الرضا لدى عمالئها عن طريق

إشباع حاجاهتم ورغباهتم وفق ما يتوقعونه، بل وختطي هذا التوقع، متاشيا مع إسرتاتيجية 
 8ك أن رضا العمالء و هدف املنظمة هو البقاء و النجاح و االستمرارية.تدر 

اجلودة الشاملة "أسلوب يقوم على التعاون هبدف إجناز األعمال من خالل 
توافر مهارات وقدرات لدى العاملني واإلدارة، لتحقيق التحسني املستمر لإلنتاجية 

 9وحتقيق اجلودة من خالل العمل الفردى واجلماعي.

عرفها املنظمة الدولية للتقييس اآليزو اجلودة باهنا، " الدرجة اليت تشبع فيها وت
احلاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية من خالل مجلة اخلصائص الرئيسة احملددة 

 10مسبقا".

 الجودة تعريف. 2
، ومعىن اجلودة لغة : هي بلوغ شيء ما درجة عالية من Qualityوباللغة اإلجنليزي ة 

ة اجليدة والقيمة اجليدة، وتُعترب اجلودة معيارا  موثوقا  به، ليتمي ز إجناز ما عن غريه من النوعي  
اإلجنازات املوجودة يف البيئة نفسها ويف اجملال نفسه، ويكمن امتيازه بأن يكون خاليا  
متاما  من أي  عيب من املمكن أن يكون سببا  لالنتقاد، ويكون ذلك عن طريق االنقياد 

ة من القواعد والقوانني واملعايري القابلة للتحقق  من مدى اجلودة، وقابلة للقياس جملموع
أيضا ، وهذه املعايري ُوجدت لنيل رضا املستهلك أو العميل أو املستخدم، وحىت يُعد  أن 
املنتج قد حقق معايري اجلودة جيب أن تكون نسبة العيوب به تساوي صفر. ويشار إىل 

بط ارتباطا  وثيقا  مع املؤس سات، ويف نطاق أوسع فإن  اجلودة أن  مصطلح اجلودة يرت
أصبحت ال ينحصر مفهومها باملنتج، بل أصبح يرتبط جبودة اإلنتاج، وجودة العاملني، 
وجودة الفحص، وجودة املخازن اليت خُتز ن هبا املنتجات، وجودة التوريد، وجودة خدمات 

                                                           

)وجهة . نظر(،الطبعة األويل ،دار وائل  " مدخل إىل املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةعمر وصفى عقيلي ، 1 
 47للنشر و التوزيع،عمان ( ص 

9Joesph R. Jablonski, Implementing Total Quality Management: An Overview , 

(California : Preiffer & Co , 1991) 

 .29( ص 4779م ، " إدارة اجلودة الشاملة " ، )عمان: دار اليازوري ،  2005حممد عبد الوهاب العزاوي 10 
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دة املنتج النهائي، وتوكل هذه املهام إىل أقسام ما بعد التوريد، فكل  ما ذكر له عالقة جبو 
املؤس سة لغايات مراقبة ومتابعة اجلودة والتحكم هبا، وهذه األقسام هي: ختطيط اجلودة. 

.  11ضمان اجلودة. ضبط اجلودة. التطوير املستمر 

 الجودة مفاهيم. 3
 وتشمل اجلودة على عدة مفاهيم حول حقيقتها وأبعادها اليت متثلها متثيال  

حقيقيا ، وهي مخسة مفاهيم تقريبا ، وكل مفهوم من بني هذه املفاهيم ميكن اجلدل 
 والنقاش حوله، وهذه املفاهيم هي: 

الفائقي ة: حيث يُعترب املنتج ذا جودة إذا كان متفو قا ، وتعرف مدى جودته  -
 .مبجرد رؤيته

 اجلودة القائمة على املنتج، حيث ختتلف اجلودة من منتج آلخر، وفقا   -
للصفات املميزة أو اخلصائص اليت من املمكن أن يكتسبها املنتج وفق 

 نوعيته.

اجلودة القائمة على املستخدم: وهي مدى مالئمة اخلدمة أو قدرهتا على  -
 مطابقة توق عات ومتطلبات املستهلك. 

القائمة على التصنيع: هي مدى قدرة املنتج على مطابقة املواصفات اليت  -
 مه وانسجامه معها. وضعت عند بدء تصمي

اجلودة القائمة على القيمة، وهي احملاولة بتقدمي أفضل املنتجات املطابقة  -
 ملتطلبات العميل مقابل أقل سعر هلا.

وعر فت منظمة األيزو )النظام الدويل القياسي( يف سلسليت املواصفات اليت  
نتج أو أن اجلودة هي مدى قدرة مواصفات امل ISO 9000 و ISO14000) أصدرهتما

اخلدمة على التطابق مع املواصفات املطلوبة، وتتخ ذ عدة صفات مثال: جودة سيئة، 

                                                           
11 http://mawdoo3.com/الجودة  di Unduh pada tanggal 29 September 2016 

http://mawdoo3.com/الجودة
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وجيدة، وممتازة، وتعتمد عملية التقييم على عوامل قابلة للقياس، مثل: الطول، والعرض، 
 .12والوزن، والنسب، وخواص املواد، والسعر، واالستخدام وغريها

 الجودة معايير. 1

وطنية هي احلد األدىن من املعايري فيما يتعلق بالنظام التعليمي يف  معايري الرتبية ال
 1كامل أراضي مجهورية اندونيسيا املوحدة. معايري الرتبية الوطنية نفسها تتكون من 

 .نقاط لالمتالك وشغل من قبل املنظمني و / أو وحدات التعليم يف إندونيسيا

 خرجيي الكفاءة معايري -

 معايري احملتوى -

 قياسيةعملية ال -

 معايري التعليم وشؤون املوظفني التعليم -

 معايري البنية التحتية -

 معايري إدارة -

 معايري متويل التعليم -

 13معايري تقييم التعليم -

 Edward Sallis اراء على الجودة مفهوم. ب

اجلودة" مفهوم واسع يفتقد االتفاق العام حول تعريفه،ألنه خيتلف إدراك ما يعنيه 
من شخص إىل آخر،فال يوجد تعريف واحد صحيح،حيث من سياق إىل سياق،و 

ُيستخدم املصطلح استخدامات متنوعة من خالل االهتمامات املختلفة واملطالب 
املتنوعة،ونظرا لوجود مدى واسع من التعريفات قد تؤدى إىل إحداث اخللط 
 والتشويش،لذلك اجتهد العديد من الباحثني يف تصنيف تعريفات اجلودة يف عدة مداخل

وتعترب"اجلودة"  يعرب كل مدخل عن توجه مفاهيمي حمدد يتضمن عناصر حمددة للجودة.
من املصطلحات األساسية يف تيار املصطلحات الرتبوية احلديثة مثل:جودة 

                                                           
12 http://mawdoo3.com/الجودة  di Unduh pada tanggal 29 September 2016 
13 Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005 ayat (1) 

http://mawdoo3.com/الجودة
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التدريس،جودة اإلدارة،جودة التعليم والتعلم،وضمان اجلودة،كل هذه املصطلحات تؤخذ 
الرتبوية واإلداريني،واملنفذين ليس يف إطارها بعني االعتبار اآلن من واضعي السياسات 

 الضيق ولكن على املستوى

" Sallisومن التصنيفات األكثر إجرائية ملداخل تعريف اجلود ة، تقسيم "    
لتعريفات اجلودة يف ضوء مدخلني: األول،  املفهوم املطلق للجودة، اآلخر:  املفهوم 

 النسيب للجودة،وهى : 
  Quality as an absolute Concept:  ةللجود المطلق المفهوم (أ

 باملذهب هرياركية،ويرتبط بطريقة يتحدد اجلودة لتعريف املدخل وهذا
–مع وطبيعتها مظهرها ف تتشابه أو–اجلودة مصطلح يتضمن أن البد ،أي14األفالطوىن

 .  beauty واجلمال Goodness واخلري Truth احلق مصطلحات

 إىل وصلت اليت هي باجلودة توصف اليت ياءللجودة،األش املطلق التعريف وف
 االرتفاع أو جتاوزه ميكن ال اجلودة،والذي وخصائص مواصفات من األعلى احلد

 العملية ومتامية الكمال الصفرية،هي األخطاء اجلودة،هي قمة أو العالية اجلودة فوقه،فهي
 .إضافية نفقات بدون

  The Relative Concept of quality للجودة النسبي المفهوم (ب

 لالستخدام،واملالءمة املالءمة:  مبفاهيم للجودة النسيب املفهوم يرتبط
 املوضوعة،والثاىن،مقابلة واخلصائص للمواصفات األول،املطابقة:ببعدين لألهداف،ويرتبط

 املطابقة:اجلودة تعريف ف يتساوى املدخل هذا وف.العمالء وتوقعات مطالب
 بتعريف أحيانا يسمى لألهداف،وهذا أو لالستخدام املالءمة مع املوضوعة للمواصفات

 . للجودة املنتج

 تكون عندما اجلودة ُتظهر أو تُبدى -املنتج أو – اخلدمة فإن املفهوم هلذا وطبقا
 توقعات وتتجاوز تقابل الوقت نفس سلفا،وف احملددة واخلصائص للمواصفات مطابقة

                                                           

العرىب لدول  مكتب الرتبية :الرياض )، الرتبوى ف التعليم العام بدول اخلليج العربية.مهىن ابراهيم غنامي،االهدار 22 
 (2117 اخلليج
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 ف املوضوعة التعليمية األهداف بتحقيق التعليم ف املدخل هذا ويتعلق ورغباته العميل
 يلىب ومبا التعليم عملية اهتمام بؤرة ف وحاجاته املتعلم فيه يصبح الذى الوقت نفس

 . وطموحاته رغباته

 املفهوم هو ألنه TQM فلسفة ف املستخدم للجودة،هو النسىب واملفهوم    
 باملعىن األفضل تعىن ال وقياسه،فاجلودة فيه التحكم ميكن الذى اإلجرائي العملي

 . معينة شروط حتت األفضل تعىن املطلق،ولكنها

 :15Control Qualityضبط اجلودة 

: يعىن اجلودة توكيد. اجلودة متطلبات استيفاء على يركز اجلودة إدارة من جزء هو
 ويتم معروفة األكادميية املعايري أن من للتأكد ما هيئة تتبعها الىت والعمليات األنظمة

 أن من التأكد وكذلك والعاملية، القومية املعايري مع وتتفق املعلنة، للرسالة طبقا ها،حتقيق
 توقعات مع وتتوافق مناسبة اجملتمعية املشاركة وجودة األحباث وجودة التعلم فرص جودة

 .اخلدمة من املستفيدين
 Edward Sallis عند تعلم جودة. ت

 .حتطيط على ملف  التدريس .1

 .ع احتياجات الطالبالسداد على ملف  م -

 .واحلديثة الصلة ذات هي الربنامج مواد -

 .جديد برنامج لتطوير سريعة استجابة -

 .الصفقات إىل صلة العميل تقييم -

 .تقدمي الربامج اجليد إىل صاحب الصنعة -

 تنفيد على طريقة التدريس .2

 والتعليمية والتعلم تناسب مع األهداف اإلسرتاتيجية املتعلمة -

                                                           
15Edward Sallis, Total Quality Management In Education (Jogjakarta:Ircisod, cet ix, 

2010), hlm. 59 
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 يس جيد وجاذيبتنو ع منوزج التدر  -

 اإلسرتاتيجية املتعلمة والتعليمية اليت تناسب مع املتجر د -

 اإلسرتاتيجية املتعلمة والتعليمية اليت استجابة املتعلم -

 الطالب على تركز اليت التعلم -

 هبم اخلاصة التعلم عملية عن املسؤولية الطالب يأخذ -

 أن يسبق للتعلم من خالل األولوية -

 العمالء استجابة ملعرفة التقييم أساليب استخدام -

 .الطالب يتحققها أن ميكن النهائية اجليدة الوجهة -

 الرقابة والتقومي .3

 .التعليقات من الطالب دورية -

 .التعليقات من العميل دورية -

 .استخدام اإلستبيانات على الطالب واجملتمع بشكل مناسب -

 .نظام تكوين املؤسسي للمراجعة والتقومي -

 16نع السياية.استخدام التعليقات كأسس لص -

 العربية اللغة تعليم: الثاني لمبحثا

  العربية اللغة تعليم مفهوم .أ

 تعريف تقدم أن هلا فينبغي العربية، اللغة تعليم يف الباحث يبني أن قبل

 :ومنها العلماء، بأراء التعليم

 إىل واملعرفة العلم املعلم إيصال هو التعليم إن السمان علي حممود قال (1

 من لكل توفر اليت االقتصادية الطريقة وهي قوية طريقةب التالميذ أذهان

 20".واملعرفة العلم على احلصول سبيل يف واجلهد الوقت واملتعلم املعلم

                                                           
16 Edward Sallis, Total Quality Management In Education.................................hlm. 107 
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 (Restructuring) اخلربة بناء إعادة عملية هو التعليم طعيمة أمحد رشدي قال (2

 بارةوبع. والقيم واالجتاهات واملهارات املعرفة بواسطتها املتعلم يكتسب اليت

 احمليطة البيئة عناصر تنظيم بواسطتها يتم اليت األساليب جمموع أنه أخرى

 خربات اكتسابه أجل من معان من البيئة كلمة له تتسع ما مبثل باملتعلم

 18.معينة تربوية

 صورة يف يطبق الذي العلم أو العمل هذا هو التعليم إن أمحد سيد علي قال (3

 أم املنزل يف أم املدرسة يف لتطبيقا هذا كان سواء وأنشطة، ومناهج كتب

 19.النادى يف

 من أو الكتب من املعلومات نقل عملية هو التعليم إن شحاتة حسن قال (4

 47.املتعلم عقل إىل املعلم عقل

 بواسطتها يتم اليت األساليب جمموعة هو التعليم األخر تعريفات ويف

 من معان من البيئة كلمة له تتسع ما بكل باملتعلم احمليطة البيئة عناصر تنظيم

 هذا 42.اخلربة بناء إعادة على وإعانته معينة، تربوية خربات إكسابه أجل

 .عام بشكل التعليم مفهوم هو التعريف

إن تعليم اللغة العربية هو ليس جهدا ينفرد به شخص دون آخر، إنه 
إعادة بناء اخلربة، وهي يتطلب إسهام كل من املعلم واملتعلم جبهد مشرتك وعمل 

 22تكامل حيتاج من كل منهما جهدا.م

                                                                                                                                                               
 24(،  ص: 2014)القاهرة: دار املعارف،  اللغة العربية، التوجيه يف تدريسحممود علي السمان،  20

، )مصر: منثورات املنظمة اإلسالمية للرتبية ، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة 21
 29(، ص :2010والعلوم والثقافة، 

 21ار ابن حزم، دون سنة(، ص: ، )مكة املكرمة: دار الصابوين ودالتعليم واملعلمونعلي سيد أمحد،  21

 20، )مصر: املكتبة املصرية البنانية، دون سنة(، ص :تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، حسن شحاتة 47

، دار الفكر العريب،القاهرة: املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، على أمحد مدكور وأصدقائه 42 
 20، ص،4727

 12، ص: املرجع السابقشدي أمحد طعيمة، ر  44
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ومن البيان السابق، يعرف الباحث أن تعليم اللغة العربية هي عملية تراد 
 الوحدة هبا إيصال معلومات اللغة العربية من املعلم إىل املتعلم بطريقة قومية بنظرية

 يف املقررة الدراسية املواد من التعليمية العملية هذه وتكون الفروع، بنظرية أو
 . املعينة املعملة

  العربية اللغة تعليم أهمية .ب

 االهتمام الضروري من جتعل وإنسانيتها اإلسالمية الدعوة عاملية إن

. واملسلمني العرب من بغريها والناطقني هبا للناطقني العربية اللغة وتعلم بتعليم

 منياملسل من مليونا وستني مائة على يربو مل األم اللغة أهنا إىل باإلضافة فهي

 األرض أحناء مجيع يف مسلم مليون ألف على يربو ملا املقدسة اللغة فإهنا ،العرب

. مسلم لكل ضروري أمر آياته وتدبر القرآن وتالوة الكرمي القرآن لغة أهنا حيث

 آيات فهم على واملتدبر املفكر تعني اليت اللغات أقدر هي احلال بطبيعة والعربية

 .اهلل

 اللغة هذه أمهية أن كما. العامل لغات بني خاصة مكانة العربية للغة إن

 إىل العربية اللغة تعليم أمهية وترجع. احلاضر عصرنا يف يوم بعد يوما تزيد

 :اآلتية األسباب

 بذلك وهي. الكرمي القرآن هبا نزل اليت اللغة هي العربية اللغة إن الكرمي، القرآن لغة (1

 املسلمون منه يستمد الذي لقرآنا يفهم أو ليقرأ مسلم كل حيتاجها اليت اللغة

 .الشرعية واألحكام والنواهي األواخر

 ولذلك. بالعربية يؤديها أن عليه الصالة يؤدي أن يريد مسلم كل إن الصالة، لغة (2

 بذلك العربية تعلم فيصبح اإلسالم أركان من أساسي بركن مرتبطة العربية فإن

 .مسلم كل على واجبا
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 هي وسلم عليه اهلل صلى الكرمي الرسول حاديثأ لغة إن الشريف، احلديث لغة (3

 أن عليه واستيعاهبا األحاديث هذه قراءة يريد مسلم كل فإن ولذا. العربية اللغة

 43.العربية اللغة يعرف

 أيضا هم بل فحسب، هبا للناطقني مهما ليس العربية اللغة تعلم فإن

 والعمل آياته وتدبر وقراءته القرآن ترتيل ألن وذلك. بغريها للناطقني للمسلمني

 اْلُقْرآنَ  َوَرتِّل  : )العزيز كتابه يف تعاىل اهلل قال كما. مسلم كل على فرض هبا

 . 42(تَ ْرت ْيال  

 فاللغة. اإلسالمي اجملتمع حلياة الكلي األسلوب هي اإلسالمية الثقافة إن

 وحافظت أوجدهتا اليت واحلضارة الثقافة خالل من إال تعلم أن جيب ال العربية

 اللغة حضارة حيرتم ال الذي الدراسي أن امليدانية الدراسات أكدت ولقد. ليهاع

 أن جيب أننا يعين وهذا. اللغة هذه تعلم يف التقدم يستطيع لن. يتعلمها اليت

 45.وحضارهتا اإلسالمية األمة ثقافة خالل من العربية اللغة نعلم

  العربية اللغة تعليم أهداف .ج

  26:هي العربية ةاللغ تعليم يف العامة وهدف

 يف األساسيان املصدران مها إذ واحلديث، القرآن معاين املتعلم يفهم أن .1
 .اإلسالم

 .اإلسالمية واحلضارة الدينية الكتب فهم على املتعلم يقدر أن .2

 .العربية اللغة يف حتريريا أو كان شفويا التعبري يف ماهرا املتعلم ليكون .3

 .أخرى حرفة ىعل مساعدة كأداة العربية اللغة تستخدم .4

 .العربية اللغة يف حمرتفا ليكون املتعلم املعلم يرشد أن .5

                                                           
 37: ص ،(سنة دون التجارية، الفرزدق مطابع) العربية، اللغة تدريس أساليب احلويل، علي حممد 43

 2:اية املزمل، سورة الكرمي، القران 24 

 21: ص ،(سنة دون الشواف، دار: القاهرة) العربية، اللغة فنون تدريس مذكور، أمحد علي 45
26 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Islam dan Bahasa 

Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 189-190 
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 أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم يف الرئيسية األهداف أما

 40:هي أهداف ثالثة على فيلخص

 أو اللغة هبذ الناطقون هبا ميارسها اليت بالطريقة العربية اللغة الطالب ميارس أن (1

 بأن القول ميكن االربع اللغوية املهارات ضوء يفو . ذلك من تقرب بصورة

 :يلي ما يستهدفها ثانية كلغة العربية تعليم

 .إليها يستمعون عندما العربية اللغة فهم على الطالب قدرة تنمية -

 بالعربية الناطقني مع والتحدث للغة الصحيح النطق على الطالب قدرة تنمية -

 .األداء يف سليما املعىن، يف معربا حديثا

 .وفهم بدقة العربية الكتابات قراءة على الطالب قدرة تنمية -

 .وطالقة بدقة العربية للغة با الكتابة على الطالب قدرة تنمية -

 من اللغات من غريها عن مييزها وما العربية اللغة خصائص الطالب يعرف أن (2

 .واملفاهيم والرتاكيب واملفردات األصوات حيث

. العريب االنسان خبصائص يلم وأن العربية الثقافة على الطالب يتعرف أن (3

 .معه يتعامل الذي واجملتمع فيها يعيش اليت  والبيئة

 العربية اللغة تعليم في المهارات .د

 تسجيع إىل يهدف الذي الدروس أحد هو العربية اللغة درس إن

 األخر كالم لفهم وقدرهتم العربية للغة اإلجيابية وأفعاهلم قدرهتم وتنمية الطالب

 وسيلة اللغة استخدام على قدرهتم أو االستقبايل باهلدف ويسمى املقروء فهم أو

 .اإلنتاجي باهلدف ويسمى كتابيا أو كان شفويا لالتصال

 وهي مهارات، أربع على يعتمد العربية اللغة تعليم كان ذلك ألجل

   41.والكتابة والقراءة والكالم اإلستماع مهارة

                                                           

 الطبعة الفكر، دار: القاهرة ،أخرى بلغات للناقني العربية اللغة تعليم مناهج يف املرجع وأصدقائه، مدكور أمحد علي 40 

 07 ص،  4727األوىل،
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 االستماع، وهي مهارات، أربع غةلل"  41:الفوزان قوله كما وذلك  

 عرب الصوت هي الكالم مهارة تنقل اليت والوسيلة. والكتابة والقراءة والكالم،

 فوسيلتهما والكتابة القراءة مهارة وأما. واملستمع املتكلم بني املباشر االتصال

 إذا بعضا خيدم فبعضهما املهارات، بني متحقق والرتابط. املكتوب احلرف

 مهارة منت صحيحا استخداما( والكتابة الكالم) اإلرسال رةمها استخدمت

 وتكتب اللغة تتكلم مل فإذا ممارسة، اللغة ألن ،(والقراءة االستماع) االستقبال

 تعلم تسرع اللغة لتعلم الصحيحة البينة فإن وهلذا اللغة، عندك تنمو ال باللغة

 .اللغة

 . مهارة اإلستماع (1

 مفهوم اإلستماع -1

االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيء مسموع، وهو  يقصد باالستماع
يشمل إدراك الرموز اللغوية املنطوقة، وفهم مدلوهلا، وحتديد الوظيفة االتصالية 
املتضمنة ف الرموز أو الكالم املنطوقة، وتفاعل اخلربات احملمولة ف هذه الرموز 

اكمتها، مع خربات املستمع وقيمه ومعايريه، ونقد هذه اخلربات وتقوميها وحم
 واحلكم عليها ف ضوء املعايري املوضوعية املناسبة لذلك.

فاالستماع هي إدراك، وفهم، وحتليل، وتفسري، وتطبيق، ونقدم وتقومي 
 وخيتلف االستماع عن كل من السماع واإلنصات:

أما السماع: فال يعدو كونه جمرد استقبال األذن لذبذبات صوتية دون 
 -األذن -هلا، فهي عملية فسيولوجية بقدرة أداة السماعاالهتمام هبا، أو االنتباه 

على الطقاط األصوات املختلفة، فهو إذا جمرد أصوات تتلقفها اآلذان، ومن مث 
 فهو يأتى عرضا ال غرضا.

                                                                                                                                                               
 مباالنق، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة مطبعة تعليمها، ومشكالت العربية اللغة املصطفى، سيف 41

 220ص، ،422:ماالنق

 200ص، 4722احلميضى، مطابع: الرياض،بها الناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي اضاءات ،الفوزان 41 
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 أمهية اإلستماع -2

ليس غربيا أن يعجب املتخصص ف اللغة العربية عندما يتدبر آيات 
ى )طاقة السمع( وجيعلها األوىل بني القوى القرآن الكرمي فريى أن القرآن يركز عل

 اإلدراك والفهم.
وعلى هذا فاالستماع ال غىن عنه لظهور الكالم والقراءة والكتابة. 
فالطفل الذى يولد أصما، أو يفقد القدرة على اإلستماع ف سن مبكرة، يفقد 
بالتلى القدرة على الكالم. فالقدرة على الكالم تتوقف  على القدرة على 

ستماع والفهم. كما أن القدرة على القراءة والكتابة تتوقف، على االستماع اال
والكالم. وبالتاىل ميكن ترتيب فنون اللغة حسب منوها ووجودها الزمىن كالتلى : 
االستماع ، فالكالم، فالقراءة، فالكتابة. وجممل القول أن االستماع من أهم 

ذلك ألن الناس يستخدمون فنون اللغة إن مل يكن أمهها على اإلطالق، و 
 .37االستماع والكالم أكثر من استخدامهم للقراءة والكتابة

 أهداف اإلستماع  -3

 لعل من أهم ما يهدف إليه من تدريس االستماع ما يلى:
 تنمية قدرة املتعلم على اإلنصات واالنتباه ملا يستمع إليه. (1

أحد غرس االجتاهات املوجبة لدى املتعلم حنو االستماع باعتباره  (2
 أهم فنون اللغة.

 تنمية قدرة املتعلم على متابعة مادة االستماع. (3

تنمية قدرة املتعلم على استنتاج األفكار الرئيسة ف املادة  (4
 االستماع والتمييز بينها وبني األفكار الفرعية.

غرس آداب االستماع ألحاديث اآلخرين واحرتام وجهة نظرهم  (5
 واالهتمام هبا من قبل املتعلمني.

                                                           

 01-07م(، ص. 2002)الرياض:دار الشواف، ة، تدريس فنون اللغة العربي على أمحد مدكور، 37 
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 ية قدرة املتعلم على التحصيل من املادة املسموعة.تنم (6

 تنمية قدرة املتعلم على التذوق من خالل االستماع. (7

تنمية قدرة املتعلم على التنبؤ مبا سريد ف مادة االستماع من  (8
 أفكار وأحداث.

تنمية قدرة املتعلم على استنباط املعاىن الكامنة وراء مادة  (9
 .االستماع واستنتاج املتضمن فيها

تدريب املتعلم على حتديد مظاهر التشابه واالختالف ف  (10
 األصوات الىت يستمع إليها.

تنمية قدرة املتعلم على تصنيف احلقائق واألفكار الواردة ف املادة  (11
املسموعة واملقارنة بينها، والعثور على العالقات املعنوية بني 

 الكلمات واحلقائق واألفكار.

مادة االستماع، واصفاء املعىن  تنمية قدرة املتعلم على فهم (12
املناسب عليها من خالل ما يصاحبها من عمليات النرب والتنغيم 
وطبقات الصوت وإحياءات اجلسم وإمياءات الوجه وإشارات 

 األطراف.

تدريب املتعلم على االحتفاظ باملادة املسموعة مبا تنطوى عليه  (13
عت من معلومات ومعارف وحقائق وأفكار، واستدعائها مىت د

 الضرورة لذلك.

تنمية قدرة املتعلم على على احلكم على صدق حمتوى املادة  (14
املسموعة ف ضوء املعايري املوضوعية الىت تتمثل ف اخلربة 
الشخصية، ونظام القيم واملعايري، والواقعىاالجتماعي، وهدف 

 املتحدث من احلديث.
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   .32تدريب املتعلم على تقومي املادة املسموعة واحلكم عليها (15

 أنواع اإلستماع -4

ختتلف أنواع االستماع باختالف الغرض من االستماع نفسه على 
 أنه ميكن القول إن من أنواع اإلستماع ما يلى:

االستماع السطحى :وف هذا النوع ال حيفل املستمع مبادة   (1
 اإلستماع بدرجة كبرية، أو يعريها االنتباه املناسب.

أفكار املتحدث،  االستماع للتحصيل: ويهدف إىل حتصيل  (2
 والوقوف على املعارف املتضمنة ف مادة االستماع.

االستماع التقديري: ومن خالله يضفى املستمع درجة من  (3
 اإلكبار واالحرتام للمتحدث، ولألفكار املتضمنة ف االستماع.

االستماع اجملامل: ومن خالله يشعر املستمع املتحدث بقيمة ما   (4
به، وقد يستعني ف تأكيد ذلك للمتحدث يتناوله باحلديث، وموافقته 

 باالمياءات، أو اإلشارات ، أو حركات الرأس أو اليدين.

االستماع التفاعلي املركز: وفيه يندمج املستمع مع املادة املسموعة  (5
ويتفاعل معها بدرجة عالية من الرتكيز، خاصة عندما يكون املستمع 

 مه وقناعاته الفكرية.بصدد االستماع إىل مادة تدخل ضمن دائرة اهتما

االستماع الناقد: ومن خالله حياكم املستمع املادة الىت يستمع   (6
 إليها ويصدر احلكم عليها بالقبول والتسليم أو بالرفض واالعرتاض.

االستماع االنتقائي: ومن خالله حياول املستمع أن يضع أذنه   (7
أيه على بعض النقاط الىت حيفل هبا، أو حيتاج إليها ، أو تدعم ر 

 خبصوص بعض القضايا الىت يؤمن هبا ويدافع عنها.

                                                           

  19-11ص. املوجه ،نور هادي، 32  
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االستماع حلل املشكالت: قد جيد املستمع نفسه ف حاجة هلذا النوع   (8
من االستماع لإلجابة عن تساؤل يلح عليه، أو جملاهبة صعوبة تواجهه، 

 .34أو حلل مشكلة تعن له

 طريقة تدريس اإلستماع -5

 على النحو التايل: ف تصوير أن درس االستماع ميكن أن يسري
قبل الدخول إىل حجرة -أوال: البد أن يكون املعلم قد أعد الدرس

وقرأه من الكتاب أو استمع إليه من مصدره، وأن يكون قد حدد  -الدراسة
 -بالتايل–أهداف الدرس بطريقة سلوكية  وإجرائية، وأن يكون قد حدد 

 يها من خالل هذا الدرس.املهارات الىت جيب أن يفهمها التالميذ وأن يتدبوا عل
ثانيا: على املدرس، بعد أن يدخل إىل حجرة الدراسة، أن يثري دوافع 
تالميذه لالستماع، فالتالميذ البد أن تكون لديهم أسباب معقولة لالستماع 
لبعض األنشطة، أو لالستماع لبعضهم البعض، أو املدرس. وهلذا فإن حتديد 

جيب أن يبدأ هبا املدرس. فإذا عرف أهداف االستماع من أهم األمور الىت 
التالميذ األسباب، وأثريت دوافعهم، فإهنم سيبذلون جهدا كبريا، وسيكونون 
أكثر حرصا ف عملية االستماع حىت حيصلوا على املعلومات املطلوبة، ويكونوا 

 أكثر قدرة على حتليل وتفسري وتقومي  الكالم املنطوق.
صة أو القصيدة  أو التقرير ..... إخل، ثالثا: يقرأ املدرس القطعة أو الق

بينما التالميذ يستمعون باهتمام وتركيز إىل جهاز التسجيل، إذا كانت املادة 
 مسجلة.

ويستطيع التلميذ أن يسجل أثناء االستماع بعض امللحوظات واألفكار 
الىت يود العودة إليها، على أال يتحول إىل كاتب أو مسجل لكل ما يقال أمامه، 

 .33لك يقلل من جودة عملية االستماعفإن ذ

                                                           
 10-19ص. املوجه ،نور هادي، 34

 00م(، ص. 2002)الرياض:دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربية،  على أمحد مدكور،33 
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 .مهارات الكالم (2

 مفهوم الكالم -1

الكالم هو نشاط كثري اإلنتاج بعد عملية االستماع. اهلدف العام من 
( 274:201تدريس الكالم هو غرس كفاءة استعمال اللغة شفهيا، بروتو،)

( أن كفاءة االتصال / الكالم هي 209:2017وهذا الرأي أكده أو تاري )
 فة عن رموز اللغة واملعرفة عن معانيها والقدرة على استفادهتا بشكل طبيعي. املعر 

مهارة الكالم هي املهارة اللغوية الصعبة، ألهنا تتعلق بالكفر أو التفكري 
عن شيء ينبغى أن يقول. وهذا العملية حتتاج إىل إعداد املفردات واجلمل املعينة 

إىل تدريبات ف النطق، وف التعبري عن املناسبة باألحوال املرجوة، وكذلك حتتاج 
 32األفكار والشعور بالستعمال العبارة البسيطة املفهومة.

 أمهية الكالم -2

فالكالم وسيلة االنسان ف الفهم واإلفهام، كما أنه وسيلة املتعلم  ف 
بناء ثقته بنفسه، ومقدرته على املواجهة بالكلمة، واالجتال ف املواقف الىت 

أن الكالم يسهم ف زيادة الثروة اللغوية لدى املتعلم فيتسع  تتطلب ذلك، كما
قاموسه اللغوي، وهنا تتضح أمهية القرائة أيضا وارتباطها بفن الكالم ودورها ف 
جتويده وحتسينه، خاصة إذا أحسن اختيار مادة قرأنية جادة وجيدة ومناسبة 

 للمتعلمني.
على مستوي يستطيع  املتعلم أن يقف -أيضا-ومن خالل الكالم

حديثه، حيث تتاح  الفرصة للمعلم ليخضعه للمحاكمة والتمحيص والتقومي 
 .35واملقارنة، مبا يقوده يف هناية املطاف إىل النهوض مبستواه واالرتقاء حبديثه

 أهداف تعليم الكالم -3

 هناك أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن يعرض ألمهها فيما يلى:
                                                           

 99م(، ص. 4770)متارام:مؤسسة امل تر، مدخل إىل تدريس اللغة العربية، فتح املوجود، 32 

 20-21(، ص.4722)ماالنج: اجلامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج، املوجه لتعليم املهارات اللغوية، نور هادي، 35 
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ة العربية. وأن يؤدي أنواع النرب أن ينطق املتعلم أصوات اللغ  (1
 والتنغيم املختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.

 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. (2

 أن يدرك الفرق ف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. (3

 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.  (4

مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة أن يعرب عن أفكاره   (5
 ف العربية خاصة ف لغة الكالم.

أن يستخدم بعض خصائص اللغة ف التعبري الشفوى مثل   (6
التذكري والتأنيث ومتييز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك 

 مما يلزم املتكلم بالعربية.

وى نضجه أن يكتسب  ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره  ومست  (7
 وقدراته، وأن يستخدم هذه الثروة ف إمتام عماليات اتصال عصرية.

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره  (8
ومستواه االجتماعي وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض املعلومات 

 األساسية عن الرتاث العريب واالسالمي.

ما ف مواقف احلديث أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهو  (9
 البسيطة.

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل  (10
 ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة.

إن حتقيق كل هذه األهداف منوط مبعرفته للجوانب اهلامة ف تعليم 
الكالم وحبثه عن أفعل املداخل والطرق واألسليب الىت هتيء عملية تعليمية جيدة 
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دارس فعال من ممارسة اللغة ممارشة شفهية ختقق له وللجماعة األهداف متكن ال
 .30املرجوة

 . مهارة القراءة (3

 مفهوم القراءة -1

القراءة هي التعرف على الرموز املطبوعة، والفهم هلذه الرموز املكونة 
(. ويقول إبراهيم 241:2002والفقرة والفكرة واملوضوع مدكور ) للجمل

ملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز (: أن القراءة ع90:2021)
الكتابة ، وتتألف لغة الكالم من املعاين واأللفاظ الىت تؤدي هذه املعاىن. ويفهم 

( اللفظ الذى يؤديه، 4( املعىن الذهىن، 2من هذا أن عناصر القراءة ثالثة، هي: 
 .30( الرمز املكتوب1

 أنواع القراءة -2

ة ختتلف باختالف عدد من االعتبارات هناك عدة تقسيمات للقراء
 وذلك على النحو التاىل:

( قراءة صامتة، 2من حيث األداء والشكل العام تنقسم إىل قسمني: 
مفهوم القراءة الصامتة إىل العملية الىت يتم من خالهلا التعرف البصري للرموز 

نسان ف املكتوبة، وتفسريها وربطها خبرية املتعلم دون النطق هبا. فكما أن اإل
نبات ...إخل( دون أن ينبس  -حيوان-مقدوره إدراك الشيء الذى يراه )إنسان

باَسه، فكذلك احلال بالنسبة للكلمة املقروءة يف صمت، يدركها القارئ دون 
( القراءة اجلهرية. مفهوم القراءة اجلهرية هي التقاط الرموز املطبوعة، 4النطق هبا. 

فهمها باجلمع بني الرمز كشكل جمرد، واملعىن وتوصيلها عرب العني إىل املخ، و 
املختزن له ف املخ مث اجلهر هبا بإضافة األصوات واستخدام أعضاء النطق 

 استخداما سليما.
                                                           

 251-502م(، ص. 2019)مكة:مجعة أم القري،  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،حممود كامل الناقه، 30 

 .92-99م(، ص. 4770رام:مؤسسة امل تر، )متامدخل إىل تدريس اللغة العربية، فتح املوجود، 30 
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( قراءة للدرس، هذا 2من حيث الغرض من القراءة تنقسم إىل قسمني: 
أو النوع من القراءة يلجأ إليه الكثري من األشخاص للوفاء مبتطلبات أعماهلم 

مهنهم املختلفة، فاملعلم يقرأ إلعداد دروسه، والطالب يقرأ لالستذكار وحتصيل 
املعلومات ...إخل، وبعض الناس يلجأون إىل قراءة احملاضر والتقارير واملذكرات 

( قراءة لالستمتاع، هذا النوع من القراءة 4وتوظيف ما فيها واإلفادة منه. 
ر هذا الذى اتسم بالتعقيد وكثرة أصبحت احلاجة إليها ملحة أكثر ف العص

املشاكل االجتماعية النامجة عن طبيعية احلياة وإيقاعها العنيف، وهنا جيد الكثري 
من الناس أن هناك مندوحة لالجتاة إىل بعض القراءات للرتويح عن النفس، أو 

. 31لتحقيق أوقات ممتعة وسارة، هروبا من ضجيج احلياة وعناءاهتا ومشكالهتا
حلل مشكالت، فهي ذلك النوع من القراءة الذى يتصل برغبة القارئ ( قراءة 1

ف معرفة شيء معني والوصول فيه إىل قرار بناء على جمموعة من احلقائق، وذلك  
كالقراءة للوصول إىل قرار معني ف مبدأ من املبادئ احلياتية، أو لتقدير قيمة من 

 .31القيم اخللقية أو حنو ذلك

 أهداف تعليم القراءة -3

من كل ما سبق ميكن أن يستخلص أن من أهم أهداف تعليم القراءة، 
 وهي كما يلى:

اكتساب عادات التعرف البصري على الكلمات، كالتعرف على   (أ
الكلمة من شكلها، والتعرف على الكلمة من حتليل بنيتها وفهم 

 مدلوهلا.

 فهم الكلمات، واجلملة، والنصوص البسيطة.  (ب

دات الىت تساعد على فهم القطع الىت بناء رصيد مناسب من املفر   (ج
 قد متتد إىل عدة فقرات.

                                                           

 11-00(، ص.4722)ماالنج: اجلامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج، املوجه لتعليم املهارات اللغوية، نور هادي، 31 

 220م(، ص. 2002)الرياض:دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربية،  على أمحد مدكور،31 
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تنمية الرغبة والشوق إىل القراءة واالطالع، والبحث عن املواد   (د
 القرائية اجلديدة.

سالمة النطق ف القراءة اجلهرية ومعرفة احلروف وأصواهتا، ونطقها،  (ه
 وصحة القراءة.

 .27ءةالتدريب على عالمات الرتقيم ووظيفتها ف القرا (و

كل ذلك من خالل نصوص تتسق مع التصور اإلسالمى للكون 
 واإلنسان واحلياة.

 طرق تعليم القراءة -4

على الرغم من تنوع طرائق تعليم القراءة ووجود العديد من التجارب 
الثرية واحملاوالت اجلادة، إال أنه ال ميكن القول: إن هذه الطريقة أو تلك هي 

جرته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم األفضل بعينها " وف استفتاء أ
م، ظهر من نتيجة حتلل نتائج إجاباته أن الدول العربية مل 2002خالل عام 

تقم بإجراء جتارب علمية باملعىن الدقيق للمفاضلة بني طرق تعليم القراءة، 
 وأن ما جرى مل يستكمل فيه شروط الضبط العلمي".

لتدريس رغم هذا التنوع أهنا تكاد على أن املالحظة على طرائق ا
 ترجع إىل طريقتني رئيستني مها:

 الطريقة الرتكيبية )اجلزئية( (أ

أو األصوات( -تبدأ هذه الطريقة باألجزاء املكونة للكلمة )احلروف
فقرات( -مجل-وتنتهى من خالل هذه األجزاء إىل الكل املكون هلا )كلمات

ا: )أ( طريقة احلروف: وهي وتنطوي هذه الطريقة على طريقتني فرعيتني مه
الطريقة الىت تعلم هبا معظم األجيال السابقة وترددت أصداؤها ف كل بيت، 
ومن مث ينحاز إليها أولياء األمور لطول الفهم هلا، وميكن أن يكون تعلم القراءة 

                                                           

 220ص. فنون اللغة على ، 27 
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-ت-ب-ف هذه الطريقة بالبدء بأَساء احلروف اهلجائية برتتيبها األلفبائي ) أ
مث تعليم احلراكات مث تضم احلروف املنفصلة   ....إخل(ذ .-د-خ-ح-ج-ث

لتكون كلمة )من حرفني أو ثالثة حروف( مث احلروف الىت توصل بغريها وهكذا. 
)ب( طريقة احلروف: والبدء ف هذه الطريقة يكون باحلروف مع صوته دون 

ا، اإلهتمام باسم احلرف، الذى رمبا يعوق املتعلم عند تركيب الكلمة والنطق  هب
وبعد معرفة صوة احلرف منفردا جيمع الصوت إىل صوت آخر ف مقطع واحد، مث 
ثالثة أصوات، حىت يصل من جمموع هذه األصوات إىل الكلمة مث اجلملة 

 وهكذا.
 : الطريقة التحليلية )الكلية( (ب

تسري هذه  الطريقة يف اجتاه معاكس للطريقة الرتكبية )اجلزئية( حيث تبدأ 
اجلزاء الىت يتكون منها، وهي تنطلق من مسلمة مفادها  بالكل وتنتهى إىل

ومؤادها أن العقل البشرى مييل إىل إدراك األشياء ف وحدة وتكامل. وهذه 
الطريقة الكلية تنطوى عدة طرائق هي: )أ( طريقة الكلمة، تتجه هذه  الكلمة 

تم تعلم إىل تعليم القراءة مبتدأة بالكلمة )الكل(، ومن خالل تعلم هذه الكلمة ي
احلروف واألصوات املندرجة حتتها عن طريق جتديد هذه الكلمة. )ب( طريقة 
اجلملة، ف هذه الطريقة يبدأ املتعلم القراءة بنطق اجلمل وثيقة الصلة حبياته والىت 
ترتدد على لسانه، ومن خالل اجلمل يتم التعرف إىل الكلمات، مث احلرف 

وليفية )املزدوجة(، هي الطريقة الىت جتمع بأَسائها أو أصواهتا. )ج( الطريقة الت
حماسن الطريقتني، وتنحى أوجه القصور املوجودة هبما، خاصة وأن إحدى 
الطريقتني ال تكفي لتنمية مجع مهارات القراءة املطلوب من املتعلم أن يسيطر 

 .22عليها

 مهارة الكتابة (4

                                                           

 01-12(، ص.4722)ماالنج: اجلامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج، املوجه لتعليم املهارات اللغوية،  نور هادي،22 
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 مفهوم الكتابة -1

السقاء: خرزها  لغة : من كتب يكتب كتبا وكتابا: خط ونسخ، وكتب
بسريين، وكتب القربة: شدها بالوكاء. وكتب اهلل الشيء : قضاه وأوجبه وفرضه، 
وأكتبه : علمه الكتابة، وأماله. وكتب الكتاب : عقد النكاح )مولد(. وأكتب 

 عبده: جعل معه اتفاقا ماليا إن دفعه وأداه صار حرا.
يكتبها(، وإدراك ما واصتالحا :القدرة على معرفة الرموز اهلجائية )الىت 

( أما الكتابة عند 9:2002تعىن ف إطار نظام هذه اللغة املعينة )السميع، 
( فهي ختليد اللغة برموز الكتابية. وقال عامل اللغة اآلخر ، 2011:19هرجنو )

 إن تعريف الكتابة يتوقف على إدراك الفرق بني معنيني.
ل على األوراق املعىن األول وهو تسجيل احلروف والكلمات  واجلم

واأللواح وغريها. فهو حتويل الفونيمات الصوتية املسموعة إىل رموز وخطوط 
وأشكال مكتوبة بطريقة ما منفصلة كانت أو متصلة ف صورة حروف أو  

 كلمات.
الثاىن وهو ما اصطلح عليه اللغويون بأن الكتابة مرادفة لإلنشاء أو  املعىن

إن الكتابة هدف حمدد وحمسوس أكثر من ،  Chomskyالتعبري التحريري. ويقول 
القراءة، فهي تتطلب من التلميذ أن حيول الكلمة املنطوقة الىت يعرفها إىل شكل 

 . 24مكتوب

إنطالقا من التعريفات املذكورة فإن الكتابة هي القدرة على التعبري عن 
 جمموعة أفكار وعرضها تدوينا بطريقة منظمة وبلغة صحيحة وأسلوب سليم.

 تعليم الكتابةأهداف  -2

ميكن صياغة هذه األهداف بالشكل االتى، هتدف عملية تعليم الكتابة 
 باللغة العربية إىل متكن الدارس من:

                                                           

 .220-229م(، ص. 4770)متارام:مؤسسة امل تر، مدخل إىل تدريس اللغة العربية، فتح املوجود،  24 
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 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوته. (1

كتابة الكلمات العريبة حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل  (2
 وآخرها.احلرف ف أول الكلمة ووسطها 

 إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم. (3

 إطقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس. (4

 إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار. (5

 معرفة عالمة الرتقيم ودالالهتا وكيفية استخدامها. (6

ختالفات بني معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما ف اللغة العربية من بعض اال (7
النطق والكتابة والعكس، ومن خصائص ينبغى العناية هبا ف الكتابة  

 .كالتنوين مثال والتاء املفتوحة واملربوطة واهلمزات

 ترمجة أفكار كتابة ف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات. (8

ترمجة أفكار كتابة ف مجل مستخدما الكلمات صحيحة ف سياقها من  (9
ري شكل الكلمة وبنائها بتغيري املعىن )اإلفراد والتثنية واجلمع، حيث تغي

 .التذكري والتأنيث، إضافة الضمائر

 ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. (10

 استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها. (11

 .23ةسرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معرب  (12

بناء على ذلك، ميكن تلخيص أهداف تعليم الكتابة يف هدف رئيس 
واحد وهو "السيطرة على استخدام نظام بناء اجلملة العربية ف كتابة رسالة أو 

 موضوع يستطيع العريب أن يفهمه.

 أساليب تعليم الكتابة -3

                                                           

 .201-204، ص. مدخلفتح املوجود، 23 
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ف املرحلة املتوسطة ال حاجة إىل تدريس اخلط، ألنه قد درس ف املرحلة 
ابقة وهي اإلبتدائية. أما ف املتوسطة املوضوع يتسع بقليل إىل درجة اجلمال الس

واإلتقان مث يتدرج التدريب من احملاكات والتكرار إىل تنمية املهارة ف الكتابة 
بإتقان احلروف والكلمات من الذاكرة بعد رؤيتها أوال وهو ما يسمى باإلمالء 

لحروف املتشاهبة حىت تتمكن عادة املنظور مع دقة ف وضع النقط الصحيحة ل
الكتابة ف يسر، بعد ذلك يتدرج إىل اإلمالء غري املنظور أو ما يسما يسمى 

 باإلمالء اإلختبار.
 والتعبري )الكتابة( يتدرج ف هذه املرحلة إىل ما يلي:

استعمال احملصول اللغوى املتزايد كل يوم ف عبارات صحيحة من تعبريه   (أ
 مع فهم ملعناها.

قتدار على التعبري الشفهي ف مجل متصل صحيحة يواجه هبا موفقا أو اال (ب
 مناسبة أو معىن يقرتح.

ورأى عبد العليم إبراهيم ف هذا اجملال أن التالميذ ف هذه املرحلة 
 يدربون هبذه العناصر كما تلي:

ميكن تكليف التالميذ أن يكتبوا ف موضوع سبق التحدث فيه شفهيا،    (أ
هم بالكتابة ف موضوع  مل يسبق شرحه، أو ف موضوع كما ميكن مطالبت

 يتصل مبا سبق شرحه.

وف هذه املرحلة أيضا ميكن تعدد املوضوعات، ليختار منها التلميذ ما   (ب
 مييل إىل الكتابة فيه.

وينبغى أن يؤخذ التالميذ برتتيب األفكار، وسالمة املنطق، وصحة   (ج
 األسلوب.

هوا إىل قراءة ما كتب عنها ف وحيسن ف بعض املوضوعات إىل يوج  (د
 الصحف أو اجملالت أو الكتب، ليستعينوا به ف كتابتهم.
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وحيسن كذلك ربط املوضوعات الكتابية ببعض مظاهر النشاط    (ه
املدرسي، وخباصة النشاط اللغوي، كصحيفة الفصل، وما يلقى ف 

 .22اإلذاعة املدرسية، وحنو ذلك

 (. قواعد اللغة العربية9

 أو علم صناعة اإلعراب مفهوم النحو -1

ومن دالئل ما حيكي عن التصدع الذى حدث بني اللغة العربية 
الفصيحة والناطقني هبا من جانب، وبني النحو وروح الفلسفة واملنطق واجملادالت 
الذهنية احلادة الىت ال تفيد شيئا والىت سيطرت على دراسته من جانب آخر، هذا 

ن التوحيدي فيقول:  وقف أعراىب على جملس املوقف الطريق الذي يرويه أبو حيا
األخفش، فسمع كالم أهله ف النحو ومايدخل معه، فحار وعجب، وأطرق 
ووسوس، فقال له األخفش: ما تسمع يا أخا العرب؟ قال : أراكم تتكلمون 

 بكالمنا ف كالمنا مبا ليس من كالمنا! 
ت النحوية وهكذا حدث الفرق بني النحو واللغة، فدارت معظم الدراسا

ال من  -كما يقول الدكتور حممد عيد  –حول نفسها، تستقى مادهتا من الذهن 
اللغة ، ومن الفلسفة العقلية ال من الواقع ، ومن الشواهد املتجمدة ال من حبوث 
ميدانية قوامها االستقراء واملتابعة، ومن املصادرات الىت تعتمد على القياس 

أو كرها للقواعد، ال من مالحظة الناطقني  واألفرتاضات إلخضاع األمثلة طوعا
 باللغة واستعماهلم هلا، ومتابعة ذلك بالدراسة املتطورة. 

 أهداف تعليم النحو أو علم صناعة اإلعراب  -2

وجيب أن تكون معاجلة موضوعات النحو ف هذه املرحلة ف أساليب 
لحات النحو التعبري ، والتدريبات املتكررة الىت تعطي للتالميذ دون تعرض ملصط

                                                           

 .202-220، ص. مدخلفتح املوجود، 22 
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وقواعده التقليدية، وأن تقوم على التدريب الفين املنظم، املرتكز على أساس من 
 االستماع واحملاكاة والتكرار، حىت تتكون العادات اللغوية الصحيحة عند التالميذ

 وهكذا أهداف التعبري ف هذه املرحلة على النحو التاىل:
ونظام تكوينها، وأن  أن يتعرف التالميذ على نسق اجلملة العربية،  (أ

يستطيع استعمال األلفاظ والرتاكيب استعناال سليما ف حدود 
 قدراته.

أن يكتسب العادات اللغوية السليمة عن طريق االستماع ، واحملاكاة  (ب
 وكثرة االستعمال.

تنمية قدرات التالميذ على التعبري السليم، وعلى متييز اخلطأ من  (ج
 ات اللغوية السليمة.الصواب، وذلك عن طريق تكوين العاد

تزويدهم بطائفة من املعاىن والرتاكيب الصحيحة مما ينمى حصيلتهم  (د
 اللغوية.

تدريبهم على استخدام اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية  (ه
 ومكوناهتا.

 طرائق تعليم النحو -3

إن أفضل أسلوب ف تدريس القواعد النحوية هو األسلوب الطبيعى 
اللغة استماعا، وكالما، وقراءة، وكتابة.وعلى هذا الذى يعتمد على ممارسة 

وحماكاة األساليب اللغوية  -األساس فاالستعمال كما يقول بن خلدون
الصحيحة، والتدريب عليها تدريبا متصال، هو األسلوب األمثل ف تدريس 

 القواعد النحوية.

ومع ذلك فإن ومن أهم الطرق التقليدية الشائعة ف تدريس النحو ما 
 :يلى

 الطريقة القياسية: (أ
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وتقوم هذه الطريقة على بدء حبفظ القائدة، مث اتباعها باألمثلة والشواهد 
املؤكدة هلا واملوضوحة ملعناها. واألساس الذى تقوم  عليه هذه الطريقة هو نظرية 
انتقال أثر التدريب. والطريقة القياسية هي إحدى طرق التفكري الىت يستخدمها 

املعلوم إىل اجملهول، )فالقياس دائما يأتى بعد معرفة، أيا  العقل ف الوصول من 
 كانت هذه املعرفة.

 الطريقة االستنباطية: (ب

تقوم الطريقة االستنباطية على البدء باألمثلة الىت تشرح وتناقش، مث 
تستنبط منها القاعدة. وهذا هو املتبع غالبا ف مناهج النحو ف املرحلة الثانوية، 

عربية. أما ف املرحلة املتوسطة فدروس النحو غالبا ما تبدأ ف معظم األقطار ال
.25بنص كامل، يقرأ ميناقص مع الرتكيز على الشواهد ، مث تستنبط منه القاعدة

                                                           
 110-142م(، ص. 2002)الرياض:دار الشواف، تدريس فنون اللغة العربية،  د مدكور،على أمح 25
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 الثالث الفصل

 البحث منهجية

  البحث مدخل .أ

 شكل يف الوصفية البيانات إنتاج يتم ألنه النوعي، البحث هو البحث هذا

 البحث يف. مالحظتها ميكن السلوك تلك من فمه من كلمة أو كلمات

 على احلصول أجل من منتظم وبشكل واملوضوعية احلدة حتليل يتطلب النوعي

 .التفسري يف الدقة

 عملية تدفق حتليل منوذج هو للتحليل األساسية النماذج من نوعان هناك 

 البيانات، عرض البيانات، ختفيض) مكونات حتليل ثالثة فيها يشارك

 ومنوذج معا، وتدفق البيانات مجع عملية مع تتداخل ال (التحقق أو االستنتاج

 كوكان ش ديل البيانات وعرض البيانات من احلد عنصر فيه التفاعل حتليل

 ثالثة حتليل بيانات مجع يتم أن بعد البيانات، مجع عملية مع جنب إىل جنبا

 ومن. علالتفا( النتائج استخالص البيانات، عرض البيانات، ختفيض) عناصر

 اليت التحليلية النماذج استخدام يف اهتماما أكثر هو الباحث النموذجني،

 عليه احلصول مت اليت البيانات تكون أن وجيب التحليل، عملية لدعم 46.تتدفق

 أساس على ثابتة أقل ختام شعرت إذا لذلك،. البيئي وضع يف وشامل كامل

 نتائج إىل استنادا النتائج حسنيلت بيانات الباحثون ،(التاريخ) األوىل املالحظة

 . مجع إعادة أخرى مرة استقرارا أكثر

أما املنهج الذي يقدمه الباحث ف هذا البحث هو دراسة امليدانية 
(Penelitian Lapangan) عما امليدان يف البيانات عن ببحثه الباحث ويقوم 

.  املوثوقة واملعلومات الوثائق من باملسائل يتعلق

                                                           
46 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan.(Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hlm 92. 
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 البحث ميدان .ب

 السالم غمبوع فاطي ومدرسة نور مدرسة دارتقومي االباحث هبذا البحث يف 

احلكمة مرغوراجا فاطي الن املدرسان لدي معلومات و عالمات يف تعليم اللغة 
العربية و يف ماجل اجلوداة املطور الذي ترتفيع يف كلى عصر املرتفع، النه يريد 

عليمية اللغة العربية يف تلك الباحث ليبحث على اإلبتكار املطور اجلوداة الت
( لينظر و حيليل اإلدارة Edward Sallisاملدرسني. و اراءي ئيدوارد ساليث )

اجلوداة فيهما مث حيصل املصميم التعليم اللغة العربية يف ترفع اجلوداة التعليمها يف 
 مدرسة األخرى.

 حثاالب حضور .ج

اليت مت مجعها.  وجود الباحث السماح بزيادة يف درجة الثقة يف البيانات
وباإلضافة إىل ذلك، يتطلب الباحثني للغوص يف مركز احباث يف وقتا طويال 
لكشف وتأخذ بعني االعتبار التشوهات اليت قد تلوث البيانات. على متديد 
ناحية أخرى وجود الباحث يهدف أيضا إىل بناء الثقة حول موضوع الباحثني 

طبق فقط على األسلوب الذي يضمن وأيضا ثقة الباحثني أنفسهم. لذلك، ال تن
حللها. لكن الثقة ختضع والثقة هي عملية التنمية اليت جتري كل يوم وهو أداة ملنع 

 .حماوالت التجربة واخلطأ من اجلانب هذا املوضوع

 البيانات مصادر .د

مصادر البيانات يف البحث النوعي يشمل أمرين، مها مصدر البيانات 
ت مباشرة هلواة مجع البيانات( ومصادر البيانات الثانوية األولية )اليت توف ر البيانا

 .)اليت ال توفر بيانات مباشرة هلواة مجع البيانات
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 األوليةاملصدر  .1

هو املصدر الذي يأخذه الباحث أساسا لقيام  األولية إن املصدر
مصادر البيانات  وأما 47البحث ومتعلقا بالبحث عن طريق املباشرة،

العربية،  ، مدرس اللغةاملدرسة  ث هو رئيساألساسي يف هذا البح
 والطالب.

  الثانوية املصدر .2

 48تظهر بطريقة غري املباشرة من أشخاص البحث. الثانويةالبيانات  

 واملثال ألكماال للمصادر األساسية. وهو املصدر الذي يستخدمه الباحث

 غري ادثللحو  والتحليالت باجلرائد تنشر اليت التقارير الثانوية املصادر على

وبناء على ذلك، كان املصدر الثانوي هو ما يتعلق مبوضوع هذا  21. املعاشة
 وغريها. االمتحانات نتائجو  تقريرةال بطاقةالبحث من 

 البيانات جمع أسلوب .ه

 مالحظة   طريقة .1

عندما تفكر الباحث يف الدراسة النوعية فإنه يضع يف اعتباره القيام 
 مباشرة   املعلومةُ  طريقةُ  هي واملالحظةُ  جبمع معلومات عن طريقة املالحظة.

وأعين  57.األماكن أو الناس مالخطة طريقة عن املعلومات مجع عملية وهي
 باملالحظة هنا هي عملية مجع املعلومات عن طريقة مالحظة الناس أو

وللمالحظة ميزاهتا ونقصاهنا. فمن ميزاهتا أن الباحث ميكن أن  األماكن.
يف الواقع، وكذالك دراسة السلوك احلقيقي  يسجل املعلومات كما حيصل

                                                           
47Sugiono, metode penelitian pendidikanp(pendekatan kuntitatif,kualitatif dan R&D), 

(Alfabeta: Bandung, 2010), hlm. 308 
48Sugiono, metode penelitian pendidikan( pendekatan kuntitatif,kualitatif dan R&D) hlm. 

309 

 227ص ،  السابق املرجع ، الضامن منذر49 

 12. ص. املرجع نفس57
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وباإلضافة إيل دراسة األشخاص الذين جيدون صعوبات يف التعبري اللفظي. 
ومثال على ذلك أطفال ما قبل املدرسة. ومن نقصاهنا أهنا حمددة بدراسة 
مواقف معينة من جهة ومن جهة أخرى فإن هناك صعوبة يف تكوين ألفة 

مالحظتهم. وتتطلب املالحظة مهارات إصغاء مع األشخاص الذين يتمون 
 وانتباه جيد للتفاصيل املراد مالحظتها.

أما طريقة املالحظة اليت يقدمه الباحث يف هذه البحث، هو دور  
إذا أراد الباحث أن (. Role of Participant observer ) مالحظة املشاركة 

وقف املراد حبثه. يعرف املوقف جيدا بإمكانه أن يشارك يف األنشطة يف امل
وهذا يعطيه فرصة جيدة لريى اخلربات من وجهة نظر املشاركني صعوبة كتابة 

  51املالحظات مما جيعلهم يكتبوهنا بعد اإلنتهاء من املشاركة.

 

 املقابلة طريقة .2

هي عملية تتم بني الباحث وشخص أخر أوجمموعة  املقابلة
م على تلك أشخاص، تطرح من خالهلا أسئلة، ويتم تسجيل إجاباهت

األسئلة املطروحة. تعترب املقابلة إىل حد كبري استبيانا شفويا فبدال من كتابة 
 52االجابات، فإن املستجوب يعطي معلوماته شفويا يف عالقة مواجهية.

 للمقابلة مزايا عديدة، منها:
 نقد أنسب أسلوب لتجميع البيانات من األشخاص االميني. .أ

م على املقابلة للكشف عن جوانب تعطي املقابلة فرصة أكرب للقائ .ب
 وجدانية عديدة.

                                                           

 . 09-02، ص. نفس املرجع52 

 ، الطبعة السادسة،2014املة املطبوعة عبد اهلل, الكويت،، الناشر وك، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر54 
 197ص. 
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تفيد املقابلة إىل حد كبري يف تشخيص ومعاجلة املشكالت االنسانية  .ج
 53وخاصة يف املقابلة االرشادية.

 وأما املوضوع يف هذه املقابلة فهى مما يلى:

 ملعرفة السياسة يف تعلم اللغة العربية،   : املدرسة رئيس 

 ملعرفة عملية وتقييم تعلم اللغة العربية،:  مدرس اللغة العربية
 الطالب: رضا أو فهم يف تعلم اللغة العربية.

  التوثيق طريقة .3

طلب البيانات عن املتغريات امللحوظة والنسخة والكتاب  هي
أو  وإستخدم الباحث هذه وثائق يعين مواد تعليمية،. 54واجملالت وغريها

   ر.الدروس، أو الكتب، أوالتدريبات أوالصو  خطط

 البيانات تحليل .و

بعد مجع البيانات من طريق مجع البيانات هي طريقة حتليل البيانات. 
استحدام من حتليل غري االحصاء يعين استحدام الوصفي النوعي الذي حتقيق ليس 

 االرقام ولكن يف شكل صورة وصفية. 

ل بأن األنشطة ف حتلي (Huberman)وهوبريمان (Milles) وتبعا ملاقاله ميلواس
البيانات النوعية تنفذ مستمرا حىت ميل. وأما األنشطة ف حتليل البيانات فهي كما 

 :يلى

 (Reduksi Data) تنقيص البيانات .1

                                                           
 106 ، ص.املرجع السابق منذر الضامن،02

54Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Rineka Cipta, 

Yogyakarta, 1993), hlm.202. 
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اإلختيار والرتكيز وتبسيط البيانات اخلشينة يناهلا الباحثة من امللحوظات  هي
يف امليدان. وكذلك يقال بأنه التحديد والتوجيه وحذف ما الينفع وتنظيم 

 بيانات حىت يستطيع أن تنتج اخلالصة.ال

 (Penyajian Data)تقدمي البيانات  .2

إن تقدمي البيانات يف حبث نوعي يكون ببيان قصري. وهو تسهل الباحثة 
 فهم ما  يكون وختطيط ما تفعل. 

 (Verification)أخذ اخلالصة  .3

أخذ اخلالصة ف حبث نوعي ميكن أن جييب مسئلة ما ويسع أن الميكن. 
النسبة للخالصة األوىل باحلجج الصديقة. وأحيانا تكون اخلالصة وذلك ب

األوىل متغرية لعدم احلجج القوية وتتطور بنزول الباحثة ف امليدان
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 الرابع الفصل

 ومناقشتها وتحليلها البحث نتائج

 .البحث االول : حملة امليدان
 مدرسة دار السالم الثناوية فاطي. .1

 .هوية المدرسة .أ
 كما فهي فاطي غمبونج برمي ثناويةال السالم دار درسةامل عن هوية أما

 99:يلى

      الثناوية السالم دار:  املدرسة اسم
 فاطي غمبونج برمي:   العنوان
 27 رقم غمبونج برمي:   الشارع
 برمي:   القرية

 غمبونج:   الناحية
 فاطي:   املديرية

 م 4772 السنة:   يف بين
  األهلية:   الوضع
 الصباح : الدراسة وقت

 .المدرسة من وأهداف ورسالة رؤية .ب

. وأهدف ورسالة رؤية فاطي غمبونج برمي الثناوية السالم دار للمدرسة
 92:يلى كما فهى

 
                                                           

 .(4722أكتوبر  21حممد ادنان، مقابلة )فاطي،  99 

 (4722أكتوبر  21حممد ادنان، مقابلة )فاطي،  92 



49 
 

 

 رؤيةال (أ

 الدينية املدارس حتقيق هي الثناوية السالم دار املدرسة من رؤيةال أما
 .التكنولوجيا على والقائمة القرآنية، األحرف إسالمي، منظور

 لةرساال  (ب
 :هي الثناوية السالم دار املدرسة من رسالةال أما
 .اإلسالمية األخوة جتاه العقلية التمسك اإلسالمية الدينية القيم تعزيز .2

 .متوازن املتعدد الذكاء تطوير .4

 . االبتكار وإدارة التعليم جمال يف جديد منوذج بناء .1

 هدافاأل (ج

 اإلنسان جتعل فاطي غمبونج برمي الثناوية السالم دار درسةمل هدافاأل أما
 واسع علمه الذى العامل الذاكى الكرمية باألخالق وخيلق به املتقى باهلل املؤمن
 .الشعب و للدين النافع و املاهر

 ونشأتها المدرسة ميالد تاريخ .ج

 تقع الثناوية املدرسة هي فاطي غمبونج برمي الثناوية السالم دار مدرسة
 هذه سكان وعدد. كيلومرتا 47 حوايل فاطي مديرية من ومسافتها برمي قرية يف

 . ُعم ال أكثرهم الُسك ان من آالف وبضعة نسمة، 24,092 القرية

 فكرة وتبدء. خبطوة خطوة طويلة عملية من املدرسة هذه وتكوين
 أمت وا الذين الطالب شأن يف أدنان حممد احلاج الشيخ متحري من تكوينها
 مل ألهنم تعليمهم، يواصلون مدرسة أي إىل والثانوية االبتدائية مدرسة يف تعليمهم

 .الت كل فة لديهم تكن
 أولياء ودافعة وإعانته وهدايته وتوفيقه اهلل برمحة م 4772 سنة وف

 . فاطي غمبونج برمي الثناوية السالم دار مدرسة تكونت القرية وزعماء الطالب
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 علوم ف حوهلا جملتمع اإلسالمية الرتبية ألعطاء أسست املدرسة هذه وكان 
 املدرسة برمي قرية ف يكن مل الوقت تلك ف ألن اإلسالمية والشريعة العقيدة
 .اإلسالمية الثناوية

 التنظيمى الهيكل .د

. التنظيمى اهليكل اىل املدرية فتحتاج يرام ما على املدرسة برامج لتكون
 للسنة فاطي غمبونج برمي العالية السالم دار املدرسة ف التنظيمى اهليكل وأما

  90:يلى كما 0472-2472 الدراسية
 

 1 الجدول
 فاطي غمبونج برمي العالية السالم دار املدرسة ف التنظيمى اهليكل
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المدرسة مؤسسة  

 سرجانا عدانا محمد

 

 المدرسة رئيس  

 سرجانا عدانا محمد

 الشئون رئيس

 اإلدارية
 والتوجيه اإلرشاد

 رئيس وكيل

 للمنهج المدرسة

 :الدراسي

 الدين أول ددي

 سرجانا
 

 رئيس وكيل

 لشئون المدرسة

 :الطالب

 المتقين سيف

 سرجانا

 

 رئيس وكيل

 للشئئون المدرسة

 :اإلجتماعية

 سرجانا رحيم نور

 رئيس وكيل

 للشئون المدرسة

 :الوسائل

 الخالد عبد

 ولي

 الفصل

 إحدى

  عشر

 ولي

 الفصل

  العاشر

 ولي

 الفصل

  عشر إثنا 

 األساتيذ

 التالميذ

  المدرسة لجنة

 :الكمبيوتر معمل شئون رئيس

 سرجانا كوناسية

 شئون رئيس

 :المكتبة

 سرجانا دريادي
 

 المعمل شئون رئيس

 :الطبيعي

 الدين سيف أريس
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  المعلمين أحوال .ه

  املعلمني أحوال (أ
 فاطي غمبونج برمي العالية السالم دار املدرسة ف املعلمني أحوال

. العالية املدرسة من متخرجون منهم وقليل ناسرجا درجة على حصلوا أكثرهم
 91:العالية السالم دار  املدرسة ف املعلمني قائمة يلى وفيما

 2 الجدول
 فاطي غمبونج برمي العالية السالم دار املدرسة ف املعلمني أحوال

 

 ملادة املعلم الوظيفة اخلريج املعلمني أَساء رقم
 الثقافة سةاملدر  رئيس سرجانا احلاج عدنان حممد 2
 املدرسة رئيس وكيل سرجانا رحيم نور 4

 اإلجتماعية للشئئون
 و حديث القرآن
 الفقة

 أخالق عقدة  سرجانا جوادي 1
 املدرسة رئيس وكيل سرجانا الدين أول ددي 2

 الدراسي للمنهج
 غيوغرايف

 املدرسة اخلالد عبد 9
 العالية

 املدرسة رئيس وكيل
 الوسائل للشئون

 ن ك ف
 ثواحلدي

 اإلندونيسيا اللغة  سرجانا فري إيوان 2
 معمل شئون رئيس سرجانا كوناسية 0

 الكمبيوتر
 سوسيولوجي

 لبالد الثقافة  سرجانا إراوان أندي 1

                                                           
 .املرجع نفس 91
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 إندونيسيا
 املدرسة رئيس وكيل سرجانا املتقني سيف 0

 الطالب لشئون
 فنجسكس

 الفقة  سرجانا صديق 27
 ةالعربي اللغة  سرجانا جومائني 22
 النجليزية اللغة  سرجانا ماريانطا 24
 إ ك س  سرجانا  سوفارنو 21
 إكتسابية  سرجانا كورنيايت هين 22
 الرياضيات  سرجانا إراوان ددي 29
 اإلقتصادية املكتبة شئون رئيس سرجانا دريادي 22
 املدرسة الدين سيف أريس 20

 العالية
 املعمل شئون رئيس

 الطبيعي
 اجلاوية الثقافة

 
 .المدرسية الوسائل أحوال .و

  لو الفص أحوال (1

 أحوال أما. التالميذ فيها يتعلم الذي الفصول هلا املدارس كل
 الدراسية للسنة فاطي غمبونج برمي الثناوية السالم دار املدرسة ف لو الفص

 90 :يلى كما فهو 2472-0472
 1الجدول

 فاطي غمبونج برمي الثناوية السالم دار املدرسة ف لو الفص أحوال

 

 

                                                           
 (4722أكتوبر  21حممد ادنان، مقابلة )فاطي،  90
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 الفصل عدد الفصل
 الطالب عدد

 البيان
  عدد النساء  الرجال

 جيد 12 29 22 2 27
 جيد 12 29 20 2 22

 جيد 12 20 24 2 24

  02 20 20 1 جمموع
 

 .مدرسة نورالحكمة الثناوية فاطي .2

 .هوية المدرسة .أ
 فهي فاطي مرغوراجا ايواوريفب الثناوية احلكمة نور املدرسة عن هوية أما

 27:يلى كما

      الثناوية احلكمة نور:  املدرسة اسم

 فاطي مرغوراجا ايواوريفب:   العنوان

 21 رقم مرغوراجا ايواوريفب:   الشارع

 ايواوريفب:   القرية

 مرغوراجا:   الناحية

 فاطي:   املديرية

 م 4770 السنة:   يف بين

  األهلية:   الوضع

 الصباح:  الدراسة وقت

                                                           

 (4722 نوفمرب 0حممد نور علي، مقابلة )فاطي،  27 
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 .المدرسة من افوأهد ورسالة رؤية .ب
 ورسالة رؤية فاطي غمبونج برمي الثناوية الثناوية احلكمة نور للمدرسة

 61يلى كما فهى. وأهدف

 رؤيةال (أ

 يف التميز السلوكية يف مهذبا هي الثناوية احلكمة نور املدرسة من رؤيةال أما
 .اجلودة

 رسالةال  (ب
 :هي الثناوية احلكمة نور املدرسة من رسالةال أما

 .اإلسالم لتعاليم وفقا العقيدة اهلواء على ادرق جيل حتقيق .2

 .كرمية أخالق لديه جيل حتقيق .4

 .السنة أو إلزامية تنفيذ العبادة يف واالجتهاد باالنضباط جيل حتقيق .1

 .والتصرف التحدث يف مهذبا الذي اجليل من حتقيق .2

 .التحديات مليء مستقبل مع التعامل يف بارعون جيل حتقيق .9

 على تقوم األكادميية وغري األكادميية حتقيق يف برع الذي اجليل حتقيق .2
 .املستقل العيش أو العايل التعليم يف للشروع متهيدا اإلسالم قيم

 هدافاأل  (ت

 اإلنسان جتعل فاطي غمبونج برمي الثناوية احلكمة نور درسةمل هدافاأل أما
 واسع علمه الذى العامل الذاكى الكرمية باألخالق وخيلق به املتقى باهلل املؤمن
 .الشعب و للدين النافع و املاهر

                                                           

 (4722نوفمرب  0حممد نور علي، مقابلة )فاطي، 61 
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 .ونشأتها المدرسة ميالد تاريخ .ج
 املدرسة هي فاطي مرغوراجا ايواوريفب الثناوية احلكمة نور مدرسة

 27 حوايل فاطي مديرية من ومسافتها ايواوريفب ب قرية يف تقع الثناوية
 . كيلومرتا

 كرةف وتبدء. خبطوة خطوة طويلة عملية من املدرسة هذه وتكوين
 يف تعليمهم أمت وا الذين الطالب شأن يف غلي نور االستاد متحري من تكوينها
 لديهم تكن مل ألهنم تعليمهم، يواصلون مدرسة أي إىل والثانوية االبتدائية مدرسة
 .الت كل فة

 أولياء ودافعة وإعانته وهدايته وتوفيقه اهلل برمحة م 4770 سنة وف
 . فاطي غمبونج برمي الثناوية السالم دار سةمدر  تكونت القرية وزعماء الطالب

 ف حوهلا جملتمع اإلسالمية الرتبية ألعطاء أسست املدرسة هذه وكان
 برمي قرية ف يكن مل الوقت تلك ف ألن اإلسالمية والشريعة العقيدة علوم

 .اإلسالمية الثناوية املدرسة
 التنظيمى الهيكل .د

. التنظيمى اهليكل اىل املدرية فتحتاج يرام ما على املدرسة برامج لتكون
 فاطي مرغوراجا ايواوريفب الثناوية احلكمة نور املدرسة ف التنظيمى اهليكل وأما

  24:يلى كما 0472-2472 الدراسية للسنة
 

 1 الجدول
 .فاطي مرغوراجا ايواوريفب الثناوية احلكمة نور املدرسة ف التنظيمى اهليكل

 

                                                           
نوفمرب  21  تاريخ فاطي، غمبونج برمي العالية السالم دار املدرسة ف اإلدارية الشئون من الباحث نقلها الىت الوثيقة 24
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املدرسة رئيس  
 سرجاناحممد نورعلي 

 

  

يةرئيس الشئون اإلدار   اإلرشاد والتوجيه 

وكيل رئيس املدرسة 
 للمنهج الدراسي:

 سرجانا االمتحناة حسنو
 

درسة وكيل رئيس امل
 لشئون الطالب:

 سرجانا أندي
 

وكيل رئيس املدرسة 
 للشئئون اإلجتماعية:

 سرجانا سوياتين 

وكيل رئيس املدرسة 
 للشئون الوسائل:

 سرجانا سامين

ويل الفصل 
 إحدى عشر 

ويل الفصل 
 العاشر 

 ويل الفصل
 إثنا عشر  

 األساتيذ

 التالميذ

  المدرسة لجنة

 تر:رئيس شئون معمل الكمبيو 
 سرجانا نرية

 رئيس شئون املكتبة:
 سرجانا سوجيانط
 

 رئيس شئون املعمل الطبيعي:
اسرجان لطفى الدين هباء  
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  المعلمين حوالأ .ه

  املعلمني أحوال (ب
 فاطي غمبونج برمي العالية السالم دار املدرسة ف املعلمني أحوال

. العالية املدرسة من متخرجون منهم وقليل سرجانا درجة على حصلوا أكثرهم
 21:العالية السالم دار  املدرسة ف املعلمني قائمة يلى وفيما

 2 الجدول
 فاطي غمبونج برمي العالية السالم ردا املدرسة ف املعلمني أحوال

 

 ملادة املعلم الوظيفة اخلريج املعلمني أَساء رقم
 الثقافة املدرسة رئيس سرجانا علي نور حممد 2
 املدرسة رئيس وكيل سرجانا سوياتين 4

 اإلجتماعية للشئئون
 و حديث القرآن
 الفقة

 أخالق عقدة  سرجانا سوجبطا هادي 1
 املدرسة رئيس وكيل اناسرج االمتحناة حسنو 2

 الدراسي للمنهج
 غيوغرايف

 املدرسة سامين 9
 العالية

 املدرسة رئيس وكيل
 الوسائل للشئون

 ن ك ف
 واحلديث

 اإلندونيسيا اللغة  سرجانا سوجييانطو 2
 معمل شئون رئيس سرجانا نرية 0

 الكمبيوتر

 

 سوسيولوجي

                                                           
 .املرجع نفس 21
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 لبالد الثقافة  سرجانا أنيق 1
 إندونيسيا

 املدرسة رئيس وكيل سرجانا أندي 0
 الطالب لشئون

 فنجسكس

 إ ك س  سرجانا غرائين ان ديان 27
 العربية اللغة  سرجانا سوتاريسنا 22
 النجليزية اللغة  سرجانا تياريين سوليس 24
 الفقة  سرجانا رييا 21
 املعمل شئون رئيس سرجانا لطفى الدين هباء 22

 الطبيعي
 إكتسابية

 الرياضيات  سرجانا مصطف 29
 اإلقتصادية املكتبة شئون رئيس سرجانا سوجيانط 22

 

 .المدرسية الوسائل أحوال .و

  لو الفص أحوال (2

 أحوال أما. التالميذ فيها يتعلم الذي الفصول هلا املدارس كل
 للسنة فاطي مرغوراجا ايواوريفب الثناوية احلكمة نور املدرسة ف لو الفص

 22 :يلى كما فهو 0472-2472 الدراسية
 1 الجدول

 فاطي غمبونج برمي الثناوية السالم دار املدرسة ف لو الفص أحوال

 الفصل عدد الفصل
 الطالب عدد

 البيان
  عدد النساء  الرجال

                                                           
 (4722نوفمرب  0حممد نور علي، مقابلة )فاطي،  22
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 جيد 42 42 9 2 27
 جيد 21 0 2 2 22

 جيد 21 1 9 2 24

  94 12 22 1 جمموع
 

 .الثاين : عرض البيانات وحتليليهاالبحث 
 .وية فاطيالم الثانمدرسة دار الس (أ

اما إدارة جودة تعليم اللغة العربية يف مدرسة دار السالم كما قال رئيس 
 املدرسة: 

جودة العامة للتعليم اللغة العربية يف مدرسة دار السالم الثانوية  "
فاطي تابع مع معايري الرتبية الوطنية، يف املعيار،يعين التخطيط 

على تعلم اللغة العربية وتشمل . جودة والرقابةوالتنفيذ والتقييم 
مهارات استماع، كالم، قراءة، كتابة. وينطبق وهى ، مهارت الربعة

لذلك نطلب فئة املعلمني املدرسني  هذا البند على مجيع الطبقات.
لتعليم تعلم اللغة العربية وفقا ألدوات التعلم اليت مت إعدادها، ولكن 

للغة العربية باعتبارها لغة البيئة املدرسية ألن الناس لديهم ملعرفة ا
الدين، تعلم اللغة العربية يف الصف ويقول أنه عندما ميكن للطالب 

ثبت مع بطاقات تقريرهم للطالب، واالنسجام  يقرأ القراءن الكرمي.
مع األغراض مدرسة دارالسالم هو األمام اإلسالمية، احلرف 

 65القرآين، على أساس تكنولوجيا"

                                                           

 (4722أكتوبر  21 حممد ادنان، مقابلة )فاطي،65 
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 بية.طيط تعليم اللغة العر خت .1
يف التخطيط للتعلم يف هذا مدرسة دار السالم الثانوية  مثل هذه 

 الكلمات مدير املدرسة: 
"يف ختطيط تعلم اللغة العربية اللغة اجلهاز تعلم ما يلي: 
املنهج، وخطط الدروس، واملواد التعليمية اخل وقد قام املناهج 
واكا إعداد منهج كل مادة. اخلطوات يف صناعة املنهج هو 

ديد مستوى الكفاءة يف كل موضوع، ويتم ذلك من خالل حت
عقد اجتماع بني مجيع املعلمني ومن مث ميكن تقدميها إىل 
احلكومة املركزية. بعد حتديد مستوى الكفاءة املواد الدراسية 
اليت مت إنشاؤها حديثا واليت سيتم تدريسها خالل الفصل 

 66الدراسي املقبل. املناهج املطبقة."
وكيل رئيس يت قدمها مدير املدرسة تساوي تقريبا إىل اإلجابة ال

 : املدرسة للمنهج الدراسي
"اخلطوة األوىل يف جعل املناهج يف املدارس دار السالم 
الثانوية إلعداد معيار الكفاءة يف كل موضوع. مث ترتيب املواد 
يف كل موضوع. يف جوهرها، وحنن نطبق بعض املناهج اليت 

 "KTSPتشري إىل املناهج 
دار السالم هو خطط الدرس صنع  ه مدرسةدرس يف هذا ختطيط 

 .وكيل رئيس املدرسة للمنهج الدراسياملاجستري ومنهج مت تقدميها من 

                                                           

 (4722أكتوبر  21حممد ادنان، مقابلة )فاطي، 66 
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 تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية. .2
يف تنفيذ التعلم، وهناك ثالثة جوانب اليت حتتاج إىل أن تعرف، أن 

ط اخلتامي. وفقا لنتائج األنشطة األولية واألنشطة األساسية، والنشا
 املقابالت مع مدرس اللغة العربية وأجاب:

"يف األنشطة األولية ملدرسي اللغة العربية بدأ االجتماع بطرح 
األخبار، وقراءة جود غائبة، وتقدمي أسئلة حول املواد اليت مت 
تدريسها يف االجتماع األخري حبيث سيتم تشجيع األطفال 

يف األنشطة األساسية للمعلمني  مث على القراءة دائما املادية
لتدريس أساليب التعلم وفقا للمبادئ التوجيهية. وتطبق 
أشكال وسائل التعلم املعلم بشكل خمتلف، اعتمادا على 

، مث املزيد من استماعحمتوى التدريس. إذا كان أكثر املواد 
املعلمني يستخدمون الطريقة املباشرة، واملعلم يشرح املادة 

وعندما املربني . للغة اليت يفهمها بسهولة أكربباستخدام ا
يف  عادة ما تعطي مثاال أوال، مث شرح. كتابة  معلم مادة

اخلتام، هناك العديد من األنشطة اليت ميكن القيام هبا إما عن 
طريق التقييم. تقييم للمعلم قبل هناية االجتماع، من بني أمور 

املتبقي لتوفري أخرى: إعطاء مهمة لإلجابة، واستخدام الوقت 
 67الدافع إلثارة املتعلمني"

 يعين:  مدير املدرسة يف تنفيذ تعلم اللغة العربية مث
"تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة وأكد اللغة العربية 

. مث  قران الكرمي باعتبارها لغة الدين. على سبيل املثال لقراءة

                                                           

 (4722أكتوبر  21جوماعني، مقابلة )فاطي، 67 
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ب ألهنا اجلان مهارة القراءةكما أكد املعلم يف هذه الدراسة 
 68"غالبا ما تستخدم يف األنشطة اليومية

 : معلومات مماثلة قدمت من قبل املعلم اللغة العربية التالية
وأنا أعلم، وتعلم اللغة العربية ويقال لتكون ممتازة عندما "

تعلم اللغة العربية اليت تتبع املعايري الوطنية اليت وضعتها 
اللغة العربية يف  يف الوقت الذي تعلم 4770احلكومة يف عام 

فعال اتباع معايري وطنية، وتعلم الثانوية السالم مدرسة دار 
أننا دخلنا هذه املدرسة تتبع النظام األساسي، مثل تعلم اللغة 

مهارة العربية اليت تغطي املهارات اللغوية األربع، وهي 
 69مهارة الكالم.و مهارة القراءة  الكالم،مهارة ، االستمع

 ة من قبل الطالباملعلومات املقدم
. و مهارة القراءة، مهارة االستمع"تعلم اللغة العربية اليت لدينا 

 70"املعلم يوجه الكتب التعليمية وفقا للحمل
يرتبط مع خطة الدرس، وتنفيذ التعلم وتقييم تعلم اللغة العربية. مدرس 

 . اللغة العربية يعطي التفسري التايل
يري الرتبية الوطنية وأنه "التخطيط يف تعلم هنا هو وفقا للمعا

من مناهجها، خطط الدروس واملواد التعليمية، وفقا جلهاز 
التعليم املعمول به. لدرس يف هذه املدرسة منذ وقت يتعلمون 

ساعة كل أسبوع لذلك معظم الطالب  4اللغة العربية فقط 
. وكذلك يف مرحلة مدرسة الدينيةهنا يشارك يف عملية التعلم 

 املعلم التقييم وتقييم 
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يف القيام بذلك هو ديلي سفر التثنية، سفر التثنية الفصل 
الدراسي الوسطى والفصل التثنية ولكن إىل تقييم إضايف يف 
حماولة لتحسني نوعية تعليم اللغة العربية أن يطلب من كل 

 71"طالب لدراسة القرآن.
 واحد هو أن دار السالم الثانوية،ووفقا لبيانات وثائق توضح أن املدارس 

 KTSPينطبق املدارس الدينية املناهج 

وفقا لنتائج املالحظات اليت أجريت من قبل الباحثني وأوضح أن عملية 
قدمت بشكل مستقل يف مدرسة دار السالم الثانوية،  صنع حمطة االذاعية العربية

. من قبل مدريب املعلمني، مث حمطة االذاعية املقدمة إىل املناهج الدراسية واكا
بعض املكونات املوجودة يف هوية حمطة االذاعية من املوضوعات، األهداف 
التعليمية، املواد التعليمية، وأنواع من أساليب التدريس، الوسائل التعليمية، 

 .مصادر التعلم، والتقييم
باإلضافة إىل دعم تطبيق وكان هناك أيضا عامل يف تعلم اللغة العربية 

 كمايلي:حو  املعلمني املذكورة على الن
"يف مدرسة هو خلق التعليم اإللكرتوين فعالية وكفاءة أشياء  
كثرية ال تزال حتتاج إىل أن يكون الحظت، ولكن احلمد هلل 
يف هذه املدرسة كان مدير داعمة جدا يف عملية تعلم اللغة 
العربية اليت توفر خمترب للتعلم أيضا، الطالب غالبا ما تتبع 

ضافة إىل أولياء األمور الرئيسي باإل  للتنافس يف مستوى،
للطالب يف املدارس هنا كان متحمسا جدا يف حتقيق اهلدف 

 من تعلم اللغة العربية بني كثري من
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اآلباء الطالب حمدد األطفال للمشاركة يف املدارس الدينية  
 72بعد عملية التعلم يف هذه املدارس الدينية " التعلم

 :املدارس يرمدوذكر شيئا من هذا القبيل من قبل 
"على الرغم من أن هذه هي مدرسة جديدة مت تأسيسها يف عام 

ولكن حاولنا أن ندعم كل من عملية التعلم يف املدرسة  4772
ويرجع ذلك للوصول إىل اهلدف املتوقع من قبل هذه املدارس 
الدينية، للغة العربية نفسها علينا بوصفهم فاعلني أصليني حماولة 

لية التعلم يف املخترب ال، فضال عن ان لتسهيل اليت تسمح عم
حاولنا أيضا إلضافة الكتب واجملالت إىل املكتبة حىت ال متسك 

 "73املعلمني والطالب يف املواد التعليمية
وباإلضافة إىل دعم العوامل أيضا عقبات يف عملية التعلم يف هذه املدارس 

 .الدينية كمعلمني املذكورة
 يزال العديد من األشياء اليت "يف املدارس الدينية بصراحة ال

حتتاج إىل حتسني لتحقيق أقصى قدر من عملية التعلم فعالية 
ساعة / أسابيع  4وكفاءة، وحنن نشعر الدرس العربية هنا فقط 

حىت املعلمني لتحقيق أهداف اللغة العربية املناسبة من قبل 
اجملتمع وطالبنا ومنطق أقل حىت يف املعايري الوطنية هو عبء 

ساعة / أسبوع. وإىل جانب هذه املدرسة  4لم اللغة العربية تع
هو جديد جدا بالنسبة للمنشأة وال تزال حتاول عقد وحتسني 

 74مستمر"
 :بل هو أيضا وجد الباحثون يف بيان الرئيسي الذي هو
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"يتم تضمني املدارس الدينية يف تزال الكتاتيب يتطور ذلك 
نكن األمثل لكننا على االرجح لتسهيل كافة املوضوعات مل 

حناول تشجيع وتعظيم املرافق والبنية التحتية من أجل 
75أفضل"

 

 تقومي تعليم اللغة العربية. .3
 كماقال مدريس. دار السالم تقييم تعلم اللغة العربية يف املدارس 

التقييم يف دروس اللغة العربية اليت أجرهتا اعادهتا بعد "
الرتكيز الطبيعة هو نصف سنوية.  والتعلم، والتجارب اليومية،

.كمثل مهارة الكتابة يعين يكتب يف تقييم املهارات اللغوية
 76الكتاب"

دار السالم عن طريق دفع املهام اليومية أو  مدرسةحىت يتم التصويت يف 
 مباشرة بعد االنتهاء من عملية التعلم.

حو هنا وفيما يلي بيانات الرصد أن الباحثني القيام به يف هذا اجملال على الن
 التايل:

"املالحظة أن يفعل الباحثون يف ذلك اليوم. معلمي اللغة العربية 
باعداد يتعلمون اللغة العربية إلعداد خطط الدروس، يف عدة 
اجتماعات، باإلضافة إىل معلمي اللغة العربية أيضا إعداد املواد 
اليت جيري تدريسها. وفيما يتعلق بتنفيذ تعلم اللغة العربية وتكييفها 

ضا إىل حمطة االذاعية القائمة، األهداف ذات الصلة، واحملتوى أي
والتقييم. حني تعلم تقييم اللغة العربية أجريت بعد املواد التعليمية 
يتم التوصل إليه. مل يعقد كل اجتماع. باإلضافة إىل تعلم اللغة 
العربية هنا مقيدة التسهيالت اليت تقدمها املدارس وهنا املعلمني 

                                                           

 (4722أكتوبر  21حممد ادنان، مقابلة )فاطي، 75 

 



67 
 

 

ب يف مجيع أحناء خالقة ممكن لتعليم اللغة العربية هي يف الطل
لتناسب هذا الغرض، إىل جانب والدي يدعم فعال تعلم يف 

ساعة / أسبوع حىت  4املدرسة بسبب الوقت يف تعلم العربية فقط 
 77مدرسة الدنيية"اآلباء بإرسال أطفاهلم إىل املدرسة مرة أخرى يف 

لة أو املالحظة اليت أبداها الباحثون البيانات الداعمة بيانات الوثائق ومقاب
 78.أدوات مثل املناهج واخلطط الدرس األدلة تقييم التجارب اليومية التعلم

 .فاطي الثناوية نوراحلكمة مدرسة  (ب
أما بالنسبة إلدارة اجلودة من تعلم اللغة العربية يف مدرسة نورالكمة كما ذكر 

 .من قبل مدير املدرسة وكذلك معلمي اللغة العربية
"والعامة للجودة تعليم اللغة العربية يف مدرسة نور احلكمة يتبع 
)املعايري الوطنية(، وهي التخطيط، التنفيذ، التقييم، ذكر املعيار 
الذي معايري اجلودة من تعلم اللغة العربية تتضمن أربعة الكفاءة 
هو مهارة االستمع، مهارةالكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة، 

ذا البند على مجيع الطبقات. لذلك حنن مرة املدرسني وينطبق ه
العربية تنفيذ تعلم اللغة العربية وفقا للجهاز ومعدة سلفا، ولكن 
الطالب الواجب هنا الناس بعيدا الذين عاشوا يف مدرسة 
داخلية يف إدارة املؤسسة مث يف تعلم اللغة العربية يف هنا 

ة، وكذلك لدعم فهم وشددت على املهرة القراءة ومهارة الكتاب
اللغة العربية يف هذه املدرسة هناك حمتوى حملي يدعم اللغة 

 العربية بني املواضيع

                                                           

 (4722أكتوبر  21املراقبة يف يوم اخلميس )00 
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مواصلة حنو، صرف، تدريس الكتاب األصفر هو بلوغ املاروم  
حيث كان تدريس احملتوى احمللي الكثري من القراءة 

 79والكتابة."
 حتطيط تعليم اللغة العربية. .1

كما قال من قبل املعلم ة نوراجلكمة الثانويةمدرسيف ختطيط املدارس 
 :يف املدرسة نفس املدرسة اليت

"يف ختطيط املناهج احلالية، وخطط الدرس، اخل يف صناعة 
املنهج لدينا تشري املناهج واكا وفقا للمعيار الوطين للتعليم 
وكذلك للمحطة االذاعية جنعل كل يوم بسبب حمطة االذاعية 

 "80لتكون جمهزة مجيع املعلمنيواملنهج جهاز اإلداري 
 .وكيل رئيس املدرسة للمنهج الدراسيوباملثل ما يقال 

"ويطلب من كل معلم الستكمال إدارة التعليم وخاصة 
للمعلمني الذين كما هي معتمدة ماسرت العربية هنا، وكذلك 
شهادة املعلم الرئيسية ال تعطي مثاال على اإلدارة املنظمة 

 81اخل." الدروس للتعليم مثل إنشاء خطط
 :يف إجراء الدرس يضيف املعلم العربية

"كما هو احلال يف التخطيط هو تنفيذ التعلم ينطوي على ثالثة 
أمور: األنشطة األولية، األساسية، والغطاء. يف األنشطة األولية 
ملدرسي اللغة العربية بدأ االجتماع بطرح األخبار، وقراءة جود 

اد اليت مت تدريسها يف االجتماع غائبة، وتقدمي أسئلة حول املو 
األخري حبيث ال يتم نسيان األطفال الذين يعانون من هذا األمر 

                                                           

 (4722نوفمرب  0حممد نور علي، مقابلة )فاطي، 79 

 (4722نوفمرب  0حممد نور علي، مقابلة )فاطي، 17 

 (4722نوفمرب  0حسنول امطهان، )فاطي،  12 



69 
 

 

األسبوع املاضي. يف األنشطة األساسية للمعلمني التدريس طرق 
تدريس املواد وفقا للمبادئ التوجيهية. شكل من أساليب التعلم 

مث الكتابة. هارة تطبيقها ختتلف، اعتمادا على املواد اليت ميكن مل
املعلم باستخدام الطريقة املباشرة اليت يشرح املعلم اللغة استخدام 
املواد اليت هي أسهل للفهم الطالب. وعندما املواضيع اليت هي 

يف اخلتام، هناك  عادة معلمي أوال مث إعطاء أمثلة. مهارة الكتابة
 العديد من األنشطة اليت ميكن القيام هبا إما عن طريق التقييم.

تقييم للمعلم قبل هناية االجتماع، من بني أمور أخرى: تقدمي 
واجب من خالل املشاكل من الضوء، ومن مث استخدام الوقت 
املتبقي لتوفري احلافز من أجل استحضار روح املتعلمني، وخاصة 

 82هنا الطالب بعيدا عن والديهم عاش يف دانغ الكوخ"
ج وخطط الدروس نور احلكمة منه مدرسةيستخدم خطة التعلم يف 

، وماجستري جيعل وكيل رئيس املدرسة للمنهج الدراسيعلى اليت تقدمها 
 .حمطة االذاعية

 تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية. .2
يذكر إضافية أخرى على تنفيذ تعلم اللغة العربية من قبل الطالب على 

 النحو التايل:
د "يف تنفيذ التعلم مدرس لغة عربية جيب أوال إعداد املوا

التعليمية واملواد التعليمية وميكن أن تشمل الكتب من املدرسة 
 83ماروم" بلوغأو من املعلمني أنفسهم مثل الكتاب 
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باإلضافة إىل دعم تطبيق وكان هناك أيضا عامل يف تعلم اللغة العربية  
 :كما ذكر املعلم ورئيس املدارس الدينية على النحو التايل

تعلم اللغة العربية الداعمة عامل أي  "يف هذه املدارس الدينية جلعل
رئيس من األساس، مع مدرسة داخلية من حيث الطالب يف 
املدرسة هو يف الواقع غالبية الناس خارج املدينة وبعيدا عن اآلباء. 
وباإلضافة إىل ذلك كمدرس الذي شغل منصب مدير املدرسة هنا 

يف ذلك  أعطي املوضوعات إضافية احملتوى احمللي احملتوى احمللى
 84الكثري من الدروس واملشاهبة مع العربية"

وباإلضافة إىل دعم العوامل أيضا عقبات يف عملية التعلم يف هذه 
 .املدارس الدينية اليت وردت أيضا على النحو التايل

يتم تضمني ال يزال يف الكتاتيب يطور لذلك  ةاملدارس هذاه "يف
يد من أوجه القصور مثل معظم املرافق والبنية التحتية ال تزال العد

املخترب، مث مسألة تدريس الوقت، كما لو اشارة اىل موضوعات 
من الدروس يف األسبوع،  4املناهج الدراسية والعربية ساعات فقط 

يف حني عندما القيود العملية التعليمية اليت عانت رمبا حالة من 
الطالب ألن الطالب هنا بعيدا عن والديهم بعد ذلك إىل مصلحة 
يف التعلم والدافعية للتعلم قليال أقل من ذلك عادة يف تعلم العديد 
من الطالب الذين كسول ملتابعة الدروس. وباإلضافة إىل ذلك 

 فمن مملة نوعا ما ألنه يف مدرسة داخلية كان يدرس اللغة العربية 
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يف املدارس الدينية ودرس أيضا العربية، وأحيانا الطالب املشبعة 
"85 

يلي بيانات الرصد أن الباحثني القيام به يف هذا اجملال على  هنا وفيما
 النحو التايل:

"املالحظة أن يفعل الباحثون يف ذلك اليوم. معلمي اللغة 
العربية خطة للتعلم العربية كما كان قد أعدها يف حمطة االذاعية 
لعدة جلسات، ولكن يف تنفيذ معلميها ال تتبع بالضرورة خطة 

الواردة يف حمطة االذاعية املقرر أن تتكيف مع  التعلم املنهجية
ظروف الطالب. وباإلضافة إىل ذلك، فمن الباحثني وجدوا 
الدعم يف عملية تعلم اللغة العربية يف املوقع مبا يف ذلك خدم 
ماسرت العربية بصفة أصيل، قيمة إجيابية لتطوير تعلم اللغة 

ات العربية مع السياسات اليت خلقت مثل إضافة موضوع
احملتوى احمللي يف احملتوى احمللي كان شغل من الكتب من اللغة 
العربية، باإلضافة إىل البنية التحتية اليت هي أقل يف الواقع هذه 
املدرسة مبا يف ذلك النمو، ولكن أيضا القيود اليت واجهها 

الطالب يف  -األساتذة يف العملية التعليمية هناك، الطالب 
عد وعاش يف مدرسة داخلية مث ل الدافع هذه املدرسة اآلباء أب

 86" لتعلم الطالب حلضور دروس اللغة العربية حىت أقل املشبعة
نور احلكمة مع آخر األويل، األنشطة مدرسة ويتم التنفيذ يف 

نور  مدرسةاألساسية، إغالق األنشطة. وكان هناك أيضا عامل دعم يف 
 احلكمة وهي: وجود 
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اللعقبات عامل ال تزال تفتقر إىل  مدرسة داخلية يف هذه املدرسة
املرافق والبنية التحتية اليت متت مناقشتها يف تعلم اللغة العربية بوصفها لغة 

 املخترب.

 يم تعليم اللغة العربية.يتق .3
تنفيذها بشكل  نور احلكمة تقييم تعلم اللغة العربية يف املدارس 

 جدي. هذا هو وفقا ملعلم اللغة العربية السرد التالية.
"يف دروس اللغة العربية أجريت االختبارات اليومية، الفصل 
الدراسي، والواجبات املنزلية / الواجبات. الرتكيز الطبيعة 

الكالم،  مهارة،مهارة االستماعيتحدث مهارات التقييم هو 
 87"مهارة الكالم، مهارة الكتابة

نور احلكمة أن املعلمني يفعل ذلك هو مع صحيفة  يف مدرسة تقييم
 تثنية، مثل الواجبات املنزلية واملهام من جهة أخرى.ال

حتية  مدرسة دار السالماملغادرين من نتائج البحوث، وختامية الباحث، 
مع ثبت طالهبم ميكن  مهارة القراءةلديه نوعية التعلم يف تسليط الضوء هو 

ن. أما أن يقرأ والنظم البيئية ال تزال تفرتض أن اللغة العربية باعتبارها لغة الدي
 .بالنسبة لوجد الباحثون أن احلقل ال تطابق مراقبة مقابلة

يف التخطيط ماسرت جيعل حمطة االذاعية نفسها ولكن يف تنفيذ املعلمني  .أ
 الوقت املخصص أقل يف بعض األحيان.

يف تنفيذ املبادئ التوجيهية اليت وضعت على املعلم احملرز يف حمطة االذاعية  .ب
 كيز على املواد التعليمية وحدها.لكن املعلمني مزيد من الرت 

يف تقييم املعلمني باستخدام املشاكل املتعلقة التعلم ولكن ال يزال ال  .ت
 تغطي الطالب كله.

                                                           

 (4722 نوفمرب 0نور علي، مقابلة )فاطي، محد ا 87 
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مهارة نور احلكمة جودة التعلم يف تقريبا نفس امليزة اليت هي يف مدرسة 
مهارة املهاراةالقراءة،لكن املدرسة احرتام الصعود هلا اساس باإلضافة إىل  القراءة

أكد أيضا أنه نظرا لوجود الكثري من القدرات احمللية لدعم التعلم اللغة  الكتابة،
، وغريها. ووجد الباحثون يف حقل ليس وفقا ملقابالت صراف، حنوالعربية 

 هي:املالحظات، 
يف هذه اخلطة الرئيسية هي معايري مناسبة بالفعل للحصول على شهادات  .أ

الوقت لتنفيذ ما هو مكتوب على حمطة  املعلمني يف تنفيذها ولكن نفد
 .االذاعية

تنفيذ هذا املعلم يف إطار املبادئ التوجيهية ولكن البنية التحتية هي أقل  .ب
داعمة الناجتة عن عملية التنفيذ يف أكثر العديد من اليسار إىل حتقيق 

 أقصى قدر من املواد التعليمية والتقييم.
 الثالثة : تنائج البحث ومناقشة.البحث 

في مدرسة  Edward Sallis راء آالعربية على اساس  إدارة جودة تعليم اللغة .1
 دارالسالم الثانوية فاطى.

توثيق البيانات واملالحظات واملقابالت يفرتض الباحثون أن املؤسسة هي املنرب 
الوحيد لتطوير اإلمكانات البشرية. مع شخص املؤسسات التعليمية ولديهم املعرفة 

 تقدر بثمن. وعالوة على ذلك، فإن املؤسسات التعليمية احلالية تواجه واخلربة اليت ال
مطالب األوقات املتغرية اليت جيب أن تكون كل مؤسسة قادرة على املنافسة مع 
التقدم السريع يف التكنولوجيا ومطالب واحتياجات اجملتمع املتزايدة التعقيد. حىت يف 

نوعية منوذج التعليم مؤسسة تعليمية أن هذه احلالة جيب أن تكون قادرة على حتسني 
 .وجود ال يستهان، سواء من قبل الطالب واجملتمع واحلكومة

حيث أصبحت عملية تطوير تعليم اللغة  مدرسة دار السالموكذلك فيما يتعلق يف 
هي فلسفة  (TQM)إدارة اجلودة الشاملة  ساليسالعربية يف املوضوعات ميزة. وفقا إلدوارد 
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تمر، واليت ميكن أن توفر جمموعة من األدوات العملية لكل مؤسسة تعليمية التحسني املس
 88.لتلبية احتياجات ورغبات وتطلعات عمالئها، اآلن ويف املستقبل سيأيت يان

 حتطيط يف هذه املدرسة دار السالم الثانوية. .أ
يف حتسني نوعية  (TQM)يف هذه احلالة التخطيط إلدارة اجلودة الشاملة 

لب التعاون بني املواطنني من املدرسة واجملتمع احمللي لتحسني نوعية التعليم يتط
التعليم هو احلفاظ على سلسلة أو العالقات الداخلية، اخلارجية )إرضاء الزبائن(. 

الثانوية  مدرسة دار السالموبالطبع، جيب أن تتحقق رؤية ورسالة املدرسة. وكذلك 
حرف القرآنية، والقائمة على التكنولوجيا. اليت لديها رؤية إىل األمام اإلسالمي، األ

وهو يف هذه احلالة املوضوعات العربية تأخذ دورا فاعال يف حتقيق رؤية ومهمة من 
خالل عملية التعلم. وخالفا للماجستري نور احلكمة حيث الرؤية الرسالة املدارس 

بية هنا هو الدينية هو أن السلوك املهذب يف متفوقة يف اجلودة، مث تعلم اللغة العر 
ليس كذلك يفضل، ولكن يف تنفيذ تعلم العربية احملتوى احمللي فرة منهما أن يتم 
توفريها من قبل املدارس الدينية احلزب حيث احملتوى احمللي يف كثري املعقلية تعلم 

 اللغة العربية.
جودة ال حيدث فقط. وقال انه ينبغي التخطيط. جيب أن تكون نوعية جزءا 

سات االسرتاتيجية، وينبغي اقرتبت بشكل منهجي باستخدام عملية هاما من املؤس
 89,التخطيط االسرتاتيجي

يف نطاق املدارس الدينية ختطيط التعليم يف ضعت بالفعل يف املعيار الوطين 
. التعليم ويقال لتكون مؤهلة إذا استوف الالئحة احلكومية 4770للتعليم يف عام 

. معايري 2و  1رتبية الوطنية وفقا للمادة بشأن معايري ال 4779لسنة  20رقم 
 الرتبية الوطنية هي احلد 

                                                           
88 Edward Sallis, Total Quality Management In Education (Jogjakarta:Ircisod, cet ix, 

2010), hlm. 59 
89 Edwar Sallis, Total Quality Management in Education,  (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 

hlm. 211 
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األدىن من املعايري فيما يتعلق بالنظام التعليمي يف مجيع أحناء األراضي القانون 
( لتحسني نوعية املوارد 4770لسنة  20من النظام رقم  2اإلندونيسي )املادة 

وينبغي أن تكون املعايري األساس البشرية وقياس جودة التعليم. كما أكثر وضوحا، 
، 4770لسنة  20من النظام رقم  4لتوفري التعليم على النحو الوارد يف املادة 

( مستوى 2( معايري الكفاءة، 1( عملية املعايري، 4( معايري احملتوى، 2وتشمل 
( معايري التمويل، 0( معايري إدارة، 2( مستوى املرافق والبنية التحتية، 9املعلمني و 

حيث يف التعلم توقيع عملية القياسية. يف عملية  90.( معايري تقييم التعليم1
، 4، ختطيط عمليات التعلم 2ستاندارت لوحدة التعليم املتوسطة العليا اليت تغطي: 

 91.، مراقبة عملية التعلم2تنفيذ عملية التعلم، ونتائج تقييم التعلم  1
أن عملية التخطيط للتعلم  BNSPيف التخطيط ميكن تفسري عملية التعلم يف 

تغطي املنهج والدرس خطة )حمطة االذاعية(، الذي حيتوي على هوية من 
املوضوعات، فإن مستوى الكفاءة والكفاءات األساسية ومؤشرات اإلجناز من 
الكفاءات واألهداف التعليمية واملواد التعليمية، وختصيص الوقت، وأساليب 

 .92م، وتقييم نتائج التعلم ومصادر التعلماملدافعون عن احلصان، أنشطة التعل
املنهج كمرجع لتطوير حمطة االذاعية تتضمن هوية املوضوع أو موضوع 
الدرس، معايري الكفاءة، الكفاءة، املواد التعليمية، واألنشطة التعليمية، ومؤشرات 
اإلجناز من الكفاءات، والتقييم، وختصيص الوقت، ومبلغ نوفمرب التعلم. املنهج 

وضعه معايري احملتوى على أساس وحدة التعليم ومعايري كفاءة اخلرجيني،  الذي
وكذلك إعداد التعليم توجيه املناهج مستوى وحدة. يف الواقع، ميكن أن يتم تطوير 

 املناهج من قبل املعلمني سواء 

                                                           
90 Permen Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
91 Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah 
92 Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah 
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بشكل مستقل أو يف جمموعات يف املدرسة / مدرسة دينية أو عدة مدارس، 
موضوع املعلم أو مركز النشاط املعلم، ووزارة الرتبية  وجمموعات من الكوجنرس

والتعليم. تطوير املناهج املعدة حتت إشراف منطقة / مدينة الرَسية املسؤولة يف جمال 
التعليم للمدارس االبتدائية واإلعدادية، والوكاالت احلكومية احمللية املسؤولة عن 

فضال عن اإلدارات يل أن التعامل مع التعليم يف املدارس الثانوية واملدارس املهنية، 
يف مدرسة وسطى، مدرسة ثانوية. ، درسة ابتدائيةالشؤون احلكومية يف جمال الدين مل

تعترب وجد الباحثون أن لتم توفري املنهج  مدرسة دارالسالم، ختطيط عملية التعلم يف
 (KTSP)مشكلة يف املدارس الدينية املناهج واكا يشري إىل وحدة مناهج التعليم 

قدمت من قبل السلطات املختصة، وكذلك على ماجستري نور احلكمة أن يصدر 
املنهج يتم أخذ الباحثون قد وجدت واليت قدمتها بالفعل املناهج واكا املدارس 

 .الدينية من وزارة ذات الصلة
ملشاكل حمطة االذاعية، حمطة االذاعية أين مشتق من املنهج لتوجيه أنشطة 

ولة للوصول دينار كوييت. كل معلم يف وحدة تعليمية ملزمة إلعداد املتعلمني يف حما
خطط الدرس كاملة ومنتظمة حبيث يأخذ التعلم حيدث يف تفاعلية، وامللهم، واملرح، 
مما يشكل حتديا، وحتفيز الطالب على املشاركة بنشاط وتوفري مساحة كافية 

، و النمو البدين والنفسي لالبتكار واإلبداع، واالستقالل وفقا ملواهبهم، واملصاحل
( معيار 4( هوية املوضوعات. )2للمتعلمني. مكونات حمطة االذاعية هي: )

( 9( ومؤشرات اإلجناز الكفاءات. )2( الكفاءات األساسية. )1الكفاءة. )
( طريقة التعلم. 1( وختصيص الوقت. )0( مواد التدريس. )2والغرض من التعلم. )

 93.( املصدر تعلم22قييم نتائج التعلم. )( ت27( النشاط والتعلم. )0)
حتية يف وضع اخلطط ممارسة التعلم  ة دار السالممدرس اللغة العربية يف املدارس

)حمطة االذاعية( اليت جعلت من نفسها كل لقاء لضبط أوضاع الطالب والفصول، 
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كانت هذه التحية ة دار السالم  وكذلك يف إعداد خطط الدرس املعلمني املدارس
مجيع العناصر يف معايري وطنية مع أثبت على الوثائق اليت مت احلصول عليها  حلذف

 الباحثون حمطة االذاعية.

 .تنفيد يف هذه املدرسة دار السالم الثانوية .ب
عملية التنفيذ للتعلم، حيث تعلم التنفيذ هو تنفيذ للمحطة االذاعية. ويشمل 

 مدرسة دار السالميف  94.غطاءتنفيذ التعلم املقدمة، األنشطة األساسية واألنشطة 
هذه التحية يف أنشطة مقدمة من املعلمني واملبادئ التوجيهية اليت بدأت مع التحية 
على األنشطة األساسية ماسرت ضبط الطريقة املستخدمة للطالب، والتهم األخرية 
الدافع للتعلم حىت عندما أجرى الباحثون املالحظات ال تزال العديد من األنشطة 

 املعلم.ية اليت ال تتم األساس
يف وقت الحق يف عملية التعلم، ومها عن التقييم. ويتم التقييم من قبل 
املعلمني ملخرجات التعلم لقياس مستوى اإلجناز من اختصاص املتعلمني، فضال عن 
استخدام متهيدا للتقدم خمرجات التعلم وحتسني عملية التعلم. ويتم تقييم باستمرار، 

تها باستخدام اختبار وبدون اختبار يف تقييم كتايب أو بشكل منهجي، وبرجم
شفهي، ومراقبة األداء، وقياس موقف من العمل يف شكل مهام ومشاريع أو 
املنتجات، واحملافظ، والتقييم الذايت. تقييم نتائج التعلم باستخدام التعليم تقييم 

ى وثائق على الباحثون العثور عل 95.ستاندرد آند موضوع اجملموعة دليل التقييم
حتية املعلمني موضوع استخدام اليومي مدرسة دار السالم املسرح هذا التقييم يف 

 تثنية تقييم اللغة العربية، الفصل األوسط امتحان 
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نور احلكمة كما وجدت وثائق  مدرسةالفصل الدراسي وامتحان. هكذا أيضا يف 
 .ملدرسةهذا املعدل سفر التثنية، تثنية منتصف املدة للمجلة يف ا

الباحثون هنا ال يتم حتليل مراقبة املرحلة حيث تشمل مراقبة البيانات: 
ويرجع ذلك إىل مرحلة الرقابة يف كل  96.اإلشراف والتقييم وإعداد التقارير واملتابعة

من املدارس اإلشراف نفذ من قبل اجلهات ذات العالقة وهي وزارة الدينية باتى، 
القيام كنها ميكن أن تكون نصف مجيع ميكن  فضال عن اإلشراف ليس كل يوم يف

أن تكون ثالثة أشهر حىت سنة دراسية واحدة، مث هنا الباحث مل السيطرة. 
للحصول على بيانات واملشرف يست يف مكاهنا يف هذه املدرسة ولكن تأخذ 

 . وحدة حتكم
ر دا مدرسة على الرغم من أن العديد من الباحثني يف هذا اجملال لتحديد موقع يف

نور احلكمة هي يف مراحل التخطيط، وممارسة، وضبط تصنيفاهتا على  مدرسةالسالم و 
ولكن يف حكومة النظام يذكر "معايري التعليم الوطنية هي احلد  97معايري الرتبية الوطنية.

األدىن من املعايري فيما يتعلق بالنظام التعليمي يف كامل أراضي مجهورية اندونيسيا 
، مث اثنني املدارس الدينية 4770ة معايري الرتبية الوطنية يف عام ذلك إضاف 98املوحدة"

لديها اسرتاتيجية ينبغي أن يستند إىل جمموعات العمالء وتوقعاهتم وتتنوع، والقادم هو 
 99.لوضع سياسات وخطط لتقدمي على املؤسسة لتحقيق أهدافها

وجد الباحثون أن  دار السالم كما يفمدرسة يف هذه احلالة تعلم اللغة العربية يف 
البيئة يف هذه املدارس الدينية تويل اللغة العربية هي لغة الدين لذلك تعلم اللغة العربية يف 
الصف يقول عندما ميكن للطالب يف املدارس الدينية يقرأ أو يف تعلم إتقان اللغة العربية 
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رسة يف وقت نور احلكمة مدير املد مدرسة، وكما هو احلال أيضا يف  مهارة القراءةهي 
ملدرس اللغة العربية لذلك دورا هاما يف حتديد الوجهة العربية. من بينها لتحقيق اهلدف 

 .من تعلم اللغة العربية

 .هذه املدرسة دار السالم الثانوية يميتق .ت
 مهارة القراءةجودة التعلم يف تقريبا نفس امليزة اليت هي  يف مدرسة دارالسالم

، صراف، حنودرات احمللية لدعم التعلم اللغة العربية نظرا لوجود الكثري من الق أن
 هي:وغريها. ووجد الباحثون يف حقل ليس وفقا ملقابالت املالحظات، 

يف هذه اخلطة الرئيسية هي معايري مناسبة بالفعل للحصول على شهادات  .1
املعلمني يف تنفيذها ولكن نفد الوقت لتنفيذ ما هو مكتوب على حمطة 

 االذاعية.
ذا املعلم يف إطار املبادئ التوجيهية ولكن البنية التحتية هي أقل تنفيذ ه .2

داعمة الناجتة عن عملية التنفيذ يف أكثر العديد من اليسار إىل حتقيق 
 أقصى قدر من املواد التعليمية والتقييم.

في مدرسة  Edward Sallis راء آالعربية على اساس  إدارة جودة تعليم اللغة .2
 اطى.الثانوية ف نوراحكمة

حيث أصبحت عملية تطوير تعليم  نوراحكمةمدرسة وكذلك فيما يتعلق يف 
 (TQM)إدارة اجلودة الشاملة  ساليساللغة العربية يف املوضوعات ميزة. وفقا إلدوارد 

هي فلسفة التحسني املستمر، واليت ميكن أن توفر جمموعة من األدوات العملية 
ات وتطلعات عمالئها، اآلن ويف لكل مؤسسة تعليمية لتلبية احتياجات ورغب

 100.املستقبل سيأيت يان
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 تحطيط في هذه المدرسة نورالحكمة الثانوية. .أ
يف حتسني نوعية التعليم  (TQM)يف هذه احلالة التخطيط إلدارة اجلودة الشاملة 

يتطلب التعاون بني املواطنني من املدرسة واجملتمع احمللي لتحسني نوعية التعليم هو 
سلة أو العالقات الداخلية، اخلارجية )إرضاء الزبائن(. وبالطبع، جيب أن احلفاظ على سل

نور احلكمة حيث الرؤية الرسالة املدارس مدرسة تتحقق رؤية ورسالة املدرسة. وكذلك 
الدينية هو أن السلوك املهذب يف متفوقة يف اجلودة، مث تعلم اللغة العربية هنا هو ليس  

العربية احملتوى احمللي فرة منهما أن يتم توفريها من  كذلك يفضل، ولكن يف تنفيذ تعلم
 قبل املدارس الدينية احلزب حيث احملتوى احمللي يف كثري املعقلية تعلم اللغة العربية.

جودة ال حيدث فقط. وقال انه ينبغي التخطيط. جيب أن تكون نوعية جزءا هاما 
استخدام عملية التخطيط من املؤسسات االسرتاتيجية، وينبغي اقرتبت بشكل منهجي ب

 101,االسرتاتيجي
يف نطاق املدارس الدينية ختطيط التعليم يف ضعت بالفعل يف املعيار الوطين للتعليم 

لسنة  20. التعليم ويقال لتكون مؤهلة إذا استوف الالئحة احلكومية رقم 4770يف عام 
بية الوطنية هي احلد . معايري الرت 2و  1بشأن معايري الرتبية الوطنية وفقا للمادة  4779

األدىن من املعايري فيما يتعلق بالنظام التعليمي يف مجيع أحناء األراضي القانون 
( لتحسني نوعية املوارد البشرية 4770لسنة  20من النظام رقم  2اإلندونيسي )املادة 

 وقياس جودة التعليم. كما أكثر وضوحا، وينبغي أن تكون املعايري األساس لتوفري التعليم
( معايري 2، وتشمل 4770لسنة  20من النظام رقم  4على النحو الوارد يف املادة 

( مستوى 9( مستوى املعلمني و 2( معايري الكفاءة، 1( عملية املعايري، 4احملتوى، 
 102.( معايري تقييم التعليم1( معايري التمويل، 0( معايري إدارة، 2املرافق والبنية التحتية، 

 حيث يف التعلم 
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، 2ع عملية القياسية. يف عملية ستاندارت لوحدة التعليم املتوسطة العليا اليت تغطي: توقي
، مراقبة عملية 2تنفيذ عملية التعلم، ونتائج تقييم التعلم  1، 4ختطيط عمليات التعلم 

 103.التعلم
أن عملية التخطيط للتعلم  BNSPيف التخطيط ميكن تفسري عملية التعلم يف 

خطة )حمطة االذاعية(، الذي حيتوي على هوية من تغطي املنهج والدرس 
املوضوعات، فإن مستوى الكفاءة والكفاءات األساسية ومؤشرات اإلجناز من 
الكفاءات واألهداف التعليمية واملواد التعليمية، وختصيص الوقت، وأساليب 

 .104املدافعون عن احلصان، أنشطة التعلم، وتقييم نتائج التعلم ومصادر التعلم
ج كمرجع لتطوير حمطة االذاعية تتضمن هوية املوضوع أو موضوع الدرس، املنه

معايري الكفاءة، الكفاءة، املواد التعليمية، واألنشطة التعليمية، ومؤشرات اإلجناز من 
الكفاءات، والتقييم، وختصيص الوقت، ومبلغ نوفمرب التعلم. املنهج الذي وضعه 

معايري كفاءة اخلرجيني، وكذلك إعداد معايري احملتوى على أساس وحدة التعليم و 
التعليم توجيه املناهج مستوى وحدة. يف الواقع، ميكن أن يتم تطوير املناهج من قبل 
املعلمني سواء بشكل مستقل أو يف جمموعات يف املدرسة / مدرسة دينية أو عدة 
مدارس، وجمموعات من الكوجنرس موضوع املعلم أو مركز النشاط املعلم، ووزارة 

لرتبية والتعليم. تطوير املناهج املعدة حتت إشراف منطقة / مدينة الرَسية املسؤولة يف ا
جمال التعليم للمدارس االبتدائية واإلعدادية، والوكاالت احلكومية احمللية املسؤولة عن 
التعليم يف املدارس الثانوية واملدارس املهنية، فضال عن اإلدارات يل أن التعامل مع 

يف مدرسة وسطى، مدرسة ثانوية. ، درسة ابتدائيةومية يف جمال الدين ملالشؤون احلك
تعترب وجد الباحثون أن لتم توفري املنهج  مدرسة دارالسالم، ختطيط عملية التعلم يف

 مشكلة يف املدارس الدينية املناهج واكا يشري إىل 
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قدمت من قبل السلطات املختصة، وكذلك  (KTSP)وحدة مناهج التعليم 
ماجستري نور احلكمة أن يصدر املنهج يتم أخذ الباحثون قد وجدت واليت على 

 .قدمتها بالفعل املناهج واكا املدارس الدينية من وزارة ذات الصلة
ملشاكل حمطة االذاعية، حمطة االذاعية أين مشتق من املنهج لتوجيه أنشطة 

مية ملزمة إلعداد املتعلمني يف حماولة للوصول دينار كوييت. كل معلم يف وحدة تعلي
خطط الدرس كاملة ومنتظمة حبيث يأخذ التعلم حيدث يف تفاعلية، وامللهم، واملرح، 
مما يشكل حتديا، وحتفيز الطالب على املشاركة بنشاط وتوفري مساحة كافية 
لالبتكار واإلبداع، واالستقالل وفقا ملواهبهم، واملصاحل، و النمو البدين والنفسي 

( معيار 4( هوية املوضوعات. )2حمطة االذاعية هي: )للمتعلمني. مكونات 
( 9( ومؤشرات اإلجناز الكفاءات. )2( الكفاءات األساسية. )1الكفاءة. )

( طريقة التعلم. 1( وختصيص الوقت. )0( مواد التدريس. )2والغرض من التعلم. )
 105.( املصدر تعلم22( تقييم نتائج التعلم. )27( النشاط والتعلم. )0)

دار السالم مدرسة نور احلكمة كانت كما يف ة للغة العربية يف املدارسمدرس ا
للمحطة االذاعية، مدرس اللغة العربية يف املدارس الدينية هذه املواضيع كما شهادة 
معلم العربية اعمل خطة تنفيذ التعلم اخلاصة هبم ناهيك عن مدرس يف مدرسة 

ل دعوى على الرغم من أن وكالة للتدريب. يف كل من املدارس للتخطيط اتبع بالفع
 .معايري الرتبية الوطنية يف تنفيذ هو أن الكثري من القيود على التنفيذ
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 تنفيد في هذه المدرسة نورالكمة الثانوية .ب
عملية التنفيذ للتعلم، حيث تعلم التنفيذ هو تنفيذ للمحطة االذاعية. ويشمل 

نور  مدرسةيف  106.غطاء تنفيذ التعلم املقدمة، األنشطة األساسية واألنشطة
احلكمة قد صدق هذا املعلم الكتاتيب العربية حيث حصل فعال امليثاق على 
املعلمني املهنية ولكن منذ أن شغل منصب مدير يتحول يف تنفيذ التعلم يف القيام 
املتوفر حيث النشاط مقدمة وهي قل مرحبا، األنشطة األساسية باستخدام طرق 

ك النشاط اخلتامي وحتفيز الطالب، ولكن كمدرس للغة وفقا للمادة والطالب وكذل
العربية الذي كان رئيسا يتحول إىل تنفيذ تعلم اللغة اصطدمت موجة دنغ منصب 

 .مدراء املدارس
يف وقت الحق يف عملية التعلم، ومها عن التقييم. ويتم التقييم من قبل 

تعلمني، فضال عن املعلمني ملخرجات التعلم لقياس مستوى اإلجناز من اختصاص امل
استخدام متهيدا للتقدم خمرجات التعلم وحتسني عملية التعلم. ويتم تقييم باستمرار، 
بشكل منهجي، وبرجمتها باستخدام اختبار وبدون اختبار يف تقييم كتايب أو 
شفهي، ومراقبة األداء، وقياس موقف من العمل يف شكل مهام ومشاريع أو 

الذايت. تقييم نتائج التعلم باستخدام التعليم تقييم  املنتجات، واحملافظ، والتقييم
الباحثون العثور على وثائق على  107.ستاندرد آند موضوع اجملموعة دليل التقييم

حتية املعلمني موضوع استخدام اليومي مدرسة دار السالم املسرح هذا التقييم يف 
ي وامتحان. هكذا تثنية تقييم اللغة العربية، الفصل األوسط امتحان الفصل الدراس

نور احلكمة كما وجدت وثائق هذا املعدل سفر التثنية، تثنية  مدرسةأيضا يف 
 .منتصف املدة للمجلة يف املدرسة
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الباحثون هنا ال يتم حتليل مراقبة املرحلة حيث تشمل مراقبة البيانات: 
يف كل  ويرجع ذلك إىل مرحلة الرقابة 108.اإلشراف والتقييم وإعداد التقارير واملتابعة

من املدارس اإلشراف نفذ من قبل اجلهات ذات العالقة وهي وزارة الدينية باتى، 
فضال عن اإلشراف ليس كل يوم يف القيام كنها ميكن أن تكون نصف مجيع ميكن 
أن تكون ثالثة أشهر حىت سنة دراسية واحدة، مث هنا الباحث مل السيطرة. 

يف هذه املدرسة ولكن تأخذ للحصول على بيانات واملشرف يست يف مكاهنا 
 . وحدة حتكم

 مدرسة على الرغم من أن العديد من الباحثني يف هذا اجملال لتحديد موقع يف
نور احلكمة هي يف مراحل التخطيط، وممارسة، وضبط  مدرسةدار السالم و 

ولكن يف حكومة النظام يذكر "معايري  109تصنيفاهتا على معايري الرتبية الوطنية.
نية هي احلد األدىن من املعايري فيما يتعلق بالنظام التعليمي يف كامل التعليم الوط

ذلك إضافة معايري الرتبية الوطنية يف عام  110أراضي مجهورية اندونيسيا املوحدة"
، مث اثنني املدارس الدينية لديها اسرتاتيجية ينبغي أن يستند إىل جمموعات 4770

ع سياسات وخطط لتقدمي على املؤسسة العمالء وتوقعاهتم وتتنوع، والقادم هو لوض
 111.لتحقيق أهدافها

نور احلكمة مدير املدرسة يف وقت  مدرسةيف هذه احلالة تعلم اللغة العربية يف 
ملدرس اللغة العربية لذلك دورا هاما يف حتديد الوجهة العربية. من بينها لتحقيق اهلدف 

وى احمللي لعلوم اللغة العربية على من تعلم اللغة العربية يف املدارس الدينية يضيف احملت
والكتاب األصفر باإلضافة إىل ذلك فإنه ال املدارس الدينية  صرف،، حنوسبيل املثال 
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لديها مدرسة داخلية يف األساس فيها الكثري من األنشطة اليت تستخدم اللغة العربية 
 مثل الكتابة والقراءة.

 هذه المدرسة نور الحكمة الثانوية.يم يتق .ث
مهاراة نور احلكمة جودة التعلم يف تقريبا نفس امليزة اليت هي رسة يف مد

 هي:ملقابالت املالحظات،  لوفقا قراءة، ومهارة الكتابة
يف هذه اخلطة الرئيسية هي معايري مناسبة بالفعل للحصول على شهادات  .1

املعلمني يف تنفيذها ولكن نفد الوقت لتنفيذ ما هو مكتوب على حمطة 
 االذاعية.

ذ هذا املعلم يف إطار املبادئ التوجيهية ولكن البنية التحتية هي أقل تنفي .2
داعمة الناجتة عن عملية التنفيذ يف أكثر العديد من اليسار إىل حتقيق 

 أقصى قدر من املواد التعليمية والتقييم.
في مدرسة  Edward Sallis راء آالعربية على اساس  إدارة جودة تعليم اللغة مناسبة .3

  الثانوية فاطى. و مدرسة نوراحكمة دارالسالم

. تفسريه الذي الشخص حسب ختتلف اليت دالالت لديها اجلودة تعريف
 Deming عند جودة. what  kind of يعين qualis وهذا الالتينية، من اجلودة وتأيت

. املنتج مع مباراة هي جوران خالل من اجلودة. السوق الحتياجات وفقا مناسبة هو
 للجودة، بالنسبة أما 112.للمتطلبات املطابقة غري لكروسيب وفقا ه،نفس الوقت ويف
 اجلودة IBM العمالقة الشركات تعرف 113والفخر العاطفة هو وأوسنت لبيرتز وفقا

  غرار على. العمالء ورضا
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 الزبائن وإرضاء نوعية حتديد موتور فورد منها واحدة األخرى، العمالقة الشركات
 114.الدردشة

 املثالية. ومطلق نسيب مفهوم مها مفهومني، إىل تنقسم  Edward sallisجودة
 الطبيعة مع عالية، ومعايري هبا، الوفاء وجيب عالية جودة ذات هي اجلودة املطلقة
 ما ونادرا جدا، الفاخر والناس مكلفة، تكون ما عادة للمنتج، العالية املرموقة
 جودة ذات أو عالية جودة وجود يعين املطلق مفهوم مع عالية جودة ذات. متلكها
 من وسيلة بل غاية، ليست  edward sallisوفقال النسبية نوعية أن حني يف. عالية

 أن يعين فهذا ال، أم املعايري وضع مت جيتمع كان إذا ما تقييم خدمة أو منتج خالهلا
 115.الصنع توجيهات مع تنسجم املنتج جودة عن يقال أن ميكن ما شيئا

 استخدامها ميكن جوهرها يف نوعية أن على هلا جوهر تأخذ للمؤلفني ميكن
 يف ترغب كنت إذا املثال سبيل على. الصلة لذات وفقا كائن وألي وقت، أي يف

 ذلك يتم أن جيب ذلك فإن التعليمية، الوحدة الرتكيز أصبح اليت املؤسسة أو تعزيز
 مع كيزالرت  هو .املتعلمني مصاحل أو العمالء احتياجات نرى staekholder طريق عن

 يف للخبري وفقا األصلية اللغة ويطرح لغات 9 الالمنهجية عقد مثل املواد؟ مزايا
 أن يعين وهذا املؤسسات، من غريها يف موجودة تكن مل اليت اخلمس اللغات مسألة

 .املتوسط دون كانت األخرى املؤسسات من للمؤسسة تفرد
 يف الثانية الدينية دارسامل هبا تقوم اليت خشان إجياد باحثون الدراسة هذه يف

. العربية اللغة تعلم يف احلكمة نور مدرسة و دارالسالم مدرسة وهي رجينسي باتى
 كمؤسسة يتعلق السالم دار مدرسة يف تكون عندما العلبة يف الباحثني مجيع خشان
 على والقائمة القرآنية، األحرف إسالمي، منظور الطالب سجل هتدف

  العربية اللغة أن أي. التكنولوجيا
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 هناك العربية اللغة تعلم يف مث لالتصال، كوسيلة ليس الدين كلغة هناك تعترب
 التحية هذه السالم دار مدرسة يف العمالء على الرتكيز عن جدا حتديد املهرة كتاب

 تلميذه استطاع عندما الناجحة العربية اللغة نوعية تعترب حيث القرية جمتمع هي
 .الكرمي القرآن

 املدرسة هذه يف التميز من الباحثون ووجد احلكمة نور درسةم يف خيتلف
 الكثري ولكن املدرسة هذه يف املستضعف ليس ولكن العربية، اللغة وتعلم

 يف وكذلك. العربية اللغة تعلم على الطالب تدعم اليت احمللي احملتوى املوضوعات
 كتب راجعةم يف داخلية مدرسة حيث داخلية مدرسة يف موجودة الدينية املدارس

 .العربية اللغة

 : كمايلي مدرسان يف نسيب مفهوم  Edward sallisجودة مناسبة

 .حتطيط على ملف  التدريس .أ

 مدرسة دارالسالم. -

 Edward sallisمدرسة دارالسالم عند معاير جودة   هذهمرحلة حتطيط يف 

 الصلة ذات هي الربنامج مواد.السداد على ملف  مع احتياجات الطالب يعين

 إىل صلة العميل تقييم ،جديد برنامج لتطوير سريعة استجابة ،حلديثةوا

جودة  edward sallisكما. قدمي الربامج اجليد إىل صاحب الصنعة، .الصفقات
 مدرسة دارالسالم ميكن مناسبة للباحثني من املقابالت والتوثيق واملراقبة. هذه يف

 .مدرسة نوراحلكمة -

 Edward sallisكمة عند معاير جودة  مدرسة نوراحل هذهمرحلة حتطيط يف 

 الصلة ذات هي الربنامج مواد.السداد على ملف  مع احتياجات الطالب يعين

 إىل صلة العميل تقييم ،جديد برنامج لتطوير سريعة استجابة ،واحلديثة

جودة  edward sallisكما. قدمي الربامج اجليد إىل صاحب الصنعة، .الصفقات
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ميكن مناسبة للباحثني من املقابالت والتوثيق  مدرسة دارالسالم هذه يف
 واملراقبة.

 تنفيد على طريقة التدريس .ب

 مدرسة دارالسالم. -
مدرسة دارالسالم عند معاير جودة   هذهيف  تنفيدمرحلة 

Edward sallis والتعليمية والتعلم تناسب مع  : اإلسرتاتيجية املتعلمةيعين
اإلسرتاتيجية املتعلمة ، تنو ع منوزج التدريس جيد وجاذيباألهداف، 

اإلسرتاتيجية املتعلمة والتعليمية اليت ، والتعليمية اليت تناسب مع املتجر د
 املسؤولية الطالب يأخذ، الطالب على تركز اليت التعلم، استجابة املتعلم

 أن يسبق للتعلم من خالل األولوية، هبم اخلاصة التعلم عملية عن
النهائية  الوجهة، العمالء استجابة ملعرفة التقييم أساليب استخدام،

 هذه جودة يف edward sallisكما .الطالب يتحققها أن ميكن اجليدة
 ،مدرسة دارالسالم ميكن مناسبة للباحثني من املقابالت والتوثيق واملراقبة

 .هلذه املرحلة يف مدرسة دارالسالم للرتكيز املهرة القراءة

 .مدرسة نوراحلكمة -

 Edwardدرسة نوراحلكمة عند معاير جودة  م هذهيف  تنفيدمرحلة 

sallis والتعليمية والتعلم تناسب مع األهداف،  : اإلسرتاتيجية املتعلمةيعين
اإلسرتاتيجية املتعلمة والتعليمية اليت تناسب ، تنو ع منوزج التدريس جيد وجاذيب

 اليت تعلمال، اإلسرتاتيجية املتعلمة والتعليمية اليت استجابة املتعلم، مع املتجر د

، هبم اخلاصة التعلم عملية عن املسؤولية الطالب يأخذ، الطالب على تركز
 استجابة ملعرفة التقييم أساليب استخدام، أن يسبق للتعلم من خالل األولوية

 edwardكما .الطالب يتحققها أن ميكن النهائية اجليدة الوجهة، العمالء
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sallis اسبة للباحثني من املقابالت مدرسة دارالسالم ميكن من هذه جودة يف
و  هلذه املرحلة يف مدرسة دارالسالم للرتكيز املهرة القراءة ،والتوثيق واملراقبة

 مهارة الكتابة.

 الرقابة والتقومي .ت

 مدرسة دارالسالم. -

مدرسة دارالسالم عند معاير جودة   هذهمرحلة تقومي يف 
Edward sallis يقات من العميل التعل ،: التعليقات من الطالب دوريةيعين

 ،استخدام اإلستبيانات على الطالب واجملتمع بشكل مناسب ،دورية

استخدام التعليقات كأسس  ،نظام تكوين املؤسسي للمراجعة والتقومي
مدرسة دارالسالم ميكن  هذه جودة يف edward sallisكما.لصنع السياية

 مناسبة للباحثني من املقابالت والتوثيق واملراقبة.

 احلكمة.مدرسة نور  -

 Edwardمدرسة نوراحلكمة عند معاير جودة   هذهمرحلة تقومي يف 

sallis التعليقات من العميل دورية ،: التعليقات من الطالب دوريةيعين، 

نظام تكوين  ،استخدام اإلستبيانات على الطالب واجملتمع بشكل مناسب
استخدام التعليقات كأسس لصنع  ،املؤسسي للمراجعة والتقومي

مدرسة دارالسالم ميكن مناسبة  هذه جودة يف edward sallisكما.يةالسيا
للباحثني من املقابالت والتوثيق واملراقبة
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث. .أ

في  Edward Sallis راء آإدارة جودة تعليم اللغة العربية على اساس  .1
 مدرسة دارالسالم الثانوية فاطى.

 مدرسة دار السالم الثناوية يف ثالث مراحل:تعلم اللغة العربية يف 
 ختطيط .2

ختطيط يف مدرسة دار السالم الثناوية يف ذلك عن طريق صياغة 
 املنهج، وخطط الدروس، واملواد التعليمية، اخل.

 تنفيذ .4
يف تنفيذ األنشطة اليت تقوم مقدمة، األنشطة األساسية، إغالق 

التأكيد على هذه  األنشطة، ولكن التنفيذ يف مدرسة دارالسالم جرى
 التحية يف مهارة القراءة،

 تقييم .1
تقييم يف هذه املدارسة دارالسالم عن طريق التقييم يف هذه املدارسة 

 تكرار األسبوعية، اختبار اخري السنة. يعين االختبارات اليومية،
في  Edward Sallis راء آإدارة جودة تعليم اللغة العربية على اساس  .4

 نوية فاطى.مدرسة نورالحكمة الثا
 تعلم اللغة العربية يف مدرسة نوراحلمة الثناوية يف ثالث مراحل:

 ختطيط .2
ختطيط يف مدرسة دار السالم الثناوية يف ذلك عن طريق صياغة 

 املنهج، وخطط الدروس، واملواد التعليمية، اخل.
 تنفيذ .4



 

 

يف تنفيذ األنشطة اليت تقوم مقدمة، األنشطة األساسية، إغالق األنشطة، 
ن التنفيذ يف مدرسة نوراحلكمة جرى التأكيد على هذه التحية يف مهارة ولك

 القراءة و مهارة الكتابة،
 تقييم .1

تقييم يف هذه املدارسة نوراحلكمة عن طريق التقييم يف هذه املدارسة يعين : 
 تكرار األسبوعية، اختبار اخري السنة. االختبارات اليومية،

في  Edward Sallis ربية على اساس آراء إدارة جودة تعليم اللغة العمناسبة  .3
 مدرسة دارالسالم و مدرسة نوراحكمة الثانوية فاطى.

إىل مفهوم مطلق يف هذه املدارسان على حد سواء   Edward Sallisمناسبة عند 
 ميكن القول بعد مناسب، ولكن يف مفهوم اجلودة النسيب يعين :

 د سواء املدارس الدينية بدأت مرحلة التخطيط، وهي الرتكيز على العمالء على ح
 بالفعل تظهر االمتثال مع املدارس الدينية البيئة.

  يف مرحلة التنفيذ يف هذه مدرسة دار السالم  يتعلق عن مهارة القراءة، مث يف هذه
 مدرسة نور احلكمة ملهارة القراءة ومهارة الكتابة.

  كيز على العمالءمرحلة تقييم من هذه املدرسان ليست حىت تثبت املطابقة لاللرت 
 التوصيات. .ب

بناء على نتيجة البحث اليت حصل عليها الباحث فيود  الباحث تقدمي التوصية 
ملن له حق يف جودة تعليم اللغة العربية خصوصا ملعلم، مدير املدرسة، واملوظف عند 
املدرسة. على مدير املدرسة أن يعطي فرصة أكثر للمعلمني لتوسيع ادارة جودة تعليم 

. هبذا تكون دارالسالم و مدرسة نوراحكمة الثانوية فاطىالعربية مبدرسة  اللغة
 معلومات للمعلمني واسعة حيت يقدروا على أداء التعليم الناجح.

وعلى معلم اللغة العربية ال بد عليهم أن ينتشروا الكفاءة من حيث معرفة 
العلم واالستزادة ومهارات اللغة العربية، وإتقان املادة العلمية، واحلرص على طلب 



 

 

منه، والثقافة الواسعة، والقدرة على البحث العلمي، وفهم طبيعة املتعلم. ألن مدرس 
الناجح هو املدرس الذي يهتم برتبية التالميذ وتعليمهم ويتابع التجديدات الرتبوية 
والتغريات والتطورات يف الرتبية واهتماماهتا، إذ إن وظيفة املعلم مل تعد تلقني 

ات واحلقائق وحشو أذهاهنم دون تعويدهم على التفكري أو إعمال الذهن املعلوم
 بكفاءة وابتكار مدارس اللغة العربية.

 االقتراحات. .ج

إن اإلنسان حمل اخلطاء والنسيان، لذلك عرف الباحث أن يف هذه 
الباحث كثريا من النقصان وبعيد عن الكمال، ألن الباحث حدد حبثه خاصا يف 

اللغة العربية. أساسا على ذلك يرجو الباحث القارئني أن ادارة جودة تعليم 
يتطوروا هذا الباحث ادارة جودة تعليم اللغة العربية خاصة مبدرسة دار السالم 

 ومدرسة نوراحلكمة وعامة مبدرسة غريها.
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 2010 
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وجهة . .ملتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةمدخل إىل املنهجية ا عمر وصفى عقيلي،
 .نظر،الطبعة األويل ،دار وائل للنشر و التوزيع،عمان

،عمان: دار املسرية للنشر ، تطبيقات يف إدارة اجلودة الشاملةد. عبدالستار العلي
 4771والتوزيع، 
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Responden  : Bpk Moh Adnan,S. Pd.I ( Kepala Madrasah) 

Jam   : 08.00 WIB 

Hari/Tanggal  : Kamis, 13 Oktober 2016 

Tempat  : Kantor kepala  

 

Transkip Wawancara 

 

Peneliti : Assalamualaikum... 

Responden : Waalaikumussalam.. 

Peneliti : Saya mau bertanya tentang Mutu pembelajaran bahasa Arab di sini. 

Responden : ya, silahkan. 

Peneliti : Bagaimana Mutu Pembelajaran di MA Darussalam ini? 

Responden : Secara Umum mutu pembelajaran Bahasa Arab di MA darus salam 

mengikuti SNP (Standar Nasional Pendidikan), dalam standar, apa 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan. Selain itu mutu 

pembelajaran bahasa arab mencakup empat kemahiran berbahasa yaitu 

kemahiran istima’, kemahiran kalam, kemahiran qiroah dan kemahiran 

kitabah. Peraturan tersebut berlaku untuk semua kelas. Oleh sebab itu 

kami mewajibkan guru guru dikelas untuk mengajarkan pembelajaran 

bahasa arab sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan, 

akan tetapi Berhubung masyarakat dilingkungkan sekolah ini mengetahui 

bahasa arab sebagai bahasa agama, maka pembelajaran bahasa arab di 

katakan bermutu itu ketika siswa bisa mengaji dalam hal ini menyangkut 

maharoh qiroah, dengan di buktikan adanya rapot untuk siswa siswi, 

serta selaras dengan Tujuan MA darus salam Madrasah yang 

Berwawasan Islami,  Berkarakter Qur’ani, dan berbasis teknologi. 

Peneliti : Apa Pak Visi Misi MA Darus salam ini? 

Responden : Visi MA Darus Salam ini Terwujudnya Madrasah yang Berwawasan 

Islami,  Berkarakter Qur’ani, dan berbasis teknologi. Misi dari MA Darus 

salam ini. Membina mental Islami dengan menjunjung tinggi nilai nilai 

keagamaan menuju ukhuwah Islamiah 

1. Mengembangkan  multi kecerdasan secara berimban. 



 

 

2. Membangun paradigma baru dalam inovasi pengelolaan pendidikan. 

3. Sistem pembelajaran selaras dengan perkembangan jaman. 

Peneliti : Ada Berapa Rombongan Belajar di MA Darus salam ini ? 

Responden : ada 1 rombongan belajar. Bisa di lihat pada Emis MA darus salam. 

Peneliti : Bagaimana Sarana dan Prasarana di MA darus salam ini ? 

Responden : Madrasah ini termasuk Masih dalam madrasah berkembang jadi 

mungkin untuk memfasilitasi semua mata pelajaran kami tidak maksimal 

akan tetapi kami mencoba mendorong dan memaksimalkan sarana dan 

prasarana agar lebih baik. Walaupun ini sekolah baru yaitu berdiri pada 

tahun 2006 tetapi kami mencoba mendukung semua proses pembelajaran 

di madrasah ini karena untuk mencapai tujuan yang di harapkan oleh 

madrasah ini, untuk bahasa arab sendiri dari kami sebagai kepala sekolah 

mencoba menfasilitasi yaitu memperbolehkan proses belajar mengajar di 

lab yang ada, selain itu kami juga mencoba menambah buku, jurnal untuk 

perpustakaan supaya guru dan siswa tidak terpaku dalam satu bahan ajar 

Peneliti : Terima kasih atas informasinya. 

Responden : ya, sama-sama. 

 

Mengetahui, 

Peneliti      Responden, 

       Kepala MA Darussalam 

 

 

Azkaa Najmuts Tsaqib     Bpk Moh Adnan,S. Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kepada  :Bpk. Jumain ,S.Pd.I (Guru Mapel Bahasa Arab) 

Jam   : 10.00 WIB 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 15 Oktober 2016 

Tempat  : Ruang Guru  

Transkip Wawancara 

Peneliti : Assalamualaikum... 

Guru  : Waalaikumussalam.. 

Peneliti : Saya ingin menanyakan tentang pembelajaran bahasa Arab di sekolah 

ini  pak. 

Guru  : ya, silahkan.. 

Peneliti : Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di sini ?  

Guru  : Kalau sekedar membaca hamper semua siswa bisa, tapi kalau untuk  

memahami kandungan bacaan hanya sebagian yang bisa. 

Peneliti : Buku atau kitab apa yang dipakai siswa dalam pembelajaran membaca 

pada pelajaran bahasa Arab? 

Guru : Siswa membaca LKS, buku paket, dan materi dari referensi lain. 

Peneliti  : kenapa Bapak hanya menekankan pada maharoh Qiroah ? 

Guru : Tahu sendiri kan di sini banyak Warga Pedesaan yang Menyekolahkan 

anaknya. Jadi orang disini msih beranggapan Bahasa arab itu ya Mahir 

dalam Membaca alquran. 

Peneliti : apakah maharoh qiro’ah ada jam tersendiri saat pelajaran bahasa Arab? 

Atau jadi satu dengan tiga maharoh lainnya? 

Guru : dalam prakteknya kami tidak hanya fokus pada satu maharoh saja, 

tetapi dikombinasikan dengan maharoh lainnya.tetapi disini ada 

madrasah diniyyah sore, jadi setelah Belajar di Sekolah ini mereka 

langsung Belajar lagi di sekolah diniyyah,, 

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah penerapan proses pembelajaran bahasa 

Arab di sini? 

Guru  : Langkah-langkahnya proses pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai 

berikut: 

Pada kegiatan pendahuluan guru pengajar bahasa Arab mengawali 

pertemuannya dengan menanyakan kabar, membaca absen kehadiran,  



 

 

serta  memberikan  pertanyaan  mengenai  materi  yang telah diajarkan di 

pertemuan lalu sehingga anak-anak akan terpacu  untuk selalu membaca 

materi yang lalu.Pada kegiatan inti para guru mengajarkan materi 

menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan  pedoman.Bentuk  

metode  pembelajaran  yang  diterapkan guru berbeda-beda, tergantung 

pada materi yang ampu. Jika materi lebih banyak istimak, maka para 

guru lebih banyak yang menggunakan metode langsung atau direct 

method yaitu  guru menjelaskan  materi  menggunakan  bahasa  yang 

lebih mudah  dipahami  .  Dan  apabila  materi  bersifat kitabah biasanya 

guru pengajar memberikan contoh terlebih dahulu kemudian  

menjelaskan.Pada kegiatan penutup terdapat beberapa kegiatan yang 

dapat dilakukan salah satunya dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi 

yang dapat diberikan guru sebelum mengakhir pertemuannya, antara lain: 

pemberian tugas untuk menjawab, menggunakan sisa waktu untuk 

memberikan motivasi untuk  membangkitkan  semangat  belajar  peserta  

didik 

Peneliti : Apa yang bapak ketahu tentang Mutu bahasa arab?  

Guru  : seperti yang saya ketahui, pembelajaran bahasa arab dikatakan bermutu 

apabila pembelajaran bahasa arab tersebut mengikuti standar nasional 

pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2007 

adapun pembelajaran bahasa arab di MA Darus salam sebenarnya sudah 

mengikuti standar nasional, pembelajaran yang kami laksanakan di 

sekolah ini mengikutu ketetapan yang berlaku, seperti pembelajaran 

bahasa arab yang mencakup empat keterampilan berbahasa yaitu 

maharoh istima, maharoh kalam, maharoh qiroah dan maharoh kitabah. 

Peneliti : Bagaimana perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian Bahasa Arab di sini ? 

Guru : Perencanaan dalam pembelajaran di sini yaitu sesuai dengan SNP tadi, 

yakni adanya silabus, RPP, bahan ajar, sesuai dengan perangkat 

pembelajaran yang berlaku. Untuk Pelaksanaan Pembelajaran di sekolah 

ini berhubung waktu proses belajar bahasa arab Cuma 2 jam tiap minggu 

maka kebanyakan siswa di sini ikut proses pembelajaran di madrasah 

diniyyah.Serta dalam tahap evalusi sebagai guru penilaian yang di 



 

 

lakukan yaitu adanya Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester dan 

Ulangan Semester akan tetapi sabagai penilaian tambahan dalam usaha 

meningkatkan mutu pembelajaran bahasa arab yaitu setiap siswa wajib 

Belajar mengaji. Untuk penilaian di MA darus salam di lakukan setelah 

pembelajaran selesai atau biasanya dengan tugas harian,tugas semsetran. 

dll 

Peneliti : Masalah Apa yang bapak Temukan dalam Pembelajaran bahasa arab ? 

Guru  : Di Madrasah ini terus terang masih banyak hal yang harus di perbaiki 

untuk memaksimalkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, 

seperti yang kami rasakan pelajaran bahasa arab di sini hanya 2 jam / 

Minggu jadi sebagai guru untuk mewujudkan tujuan bahasa arab sesuai 

oleh masyarakat dan Siswa kami rasa kurang walaupun dalam Standar 

Nasional Pendidikan memang beban belajar bahasa arab 2 jam / minggu. 

Selain itu memang madrasah ini baru jadi untuk fasilitas dan sarana 

masih mencoba di adakan dan diperbaiki terus. 

Peneliti : Bagaimana Solusinya Pak?  

Guru  : Di Sekolah ini untuk mewujudkan pembelajatan yang efektif dan 

efisien masih banyak sekali hal yang perlu di perhatikan, tapi 

alhamdulillah di sekolah ini kepala sekolah sangat mendukung dalam 

proses pembelajaran bahasa arab yaitu menyediakan lab untuk proses 

belajar serta sering mengikutkan siswa siswi untuk ikut lomba tingkat 

KKM,selain kepala sekolah Orang tua Siswa di sekolahan sini pun sangat 

antusisa dalam mewujudkan tujuan pembelajaran bahasa arab di 

antaranya Banyak sekali Oramg tua Siswa Menyuruh anaknya unutk iku 

pembelajaran di Madrasah diniyya setalah proses pembelajaran di 

Madrasah ini. 

Peneliti : Terima kasih atas informasinya  pak.. 

Guru  : Ya, sama-sama 

Mengetahui,  

Peneliti 

 

Responden, 

 

Azkaa Najmuts Tsaqib Bpk. Jumain, S.Pd.I 



 

 

Responden  : Khoirul Ulum 

Jam   : 11.00 WIB 

Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Oktober 2016 

Tempat  : di depan kelas XI  

 

Transkip Wawancara 

 

Peneliti : Assalamualaikum... 

Responden  : Waalaikumussalam.. 

Peneliti : Saya ingin bertanya tentang pengalaman adik.. 

Responden : Ya, silahkan. 

Peneliti : Bagaimana Pembelajaran Bahasa arab di sini? 

Responden : Ya, cukup Menyenangkan 

Peneliti : Apa aja yang adi ketahui tentang bahasa arab ? 

Responden : Pembelajaran bahasa arab yang kami laksanakan ada maharoh 

istima, maharoh kalam, maharoh istima’ dan maharoh kitabah.  

Peneliti : bagaimana Guru Mengajarkannya? 

Responden : Guru mengarahkan pembelajaran sesuai dengan buku bahan ajar 

yang di bawa. 

Peneliti : apakah adik ada kesulitan saat proses pembelajaran? 

Responden : tidak begitu soalnya kita di samping belajar di sini juga belajar di 

sekolah sore yang ada nahwu shorof jadi tidak begitu kesulitan. 

Peneliti : Terima kasih atas berbagi pengalamanya.. 

Responden : Sama-sama kak. 

 

Mengetahui,  

Peneliti 

 

Responden, 

 

 

Azkaa Najmuts Tsaqib Khoirul Ulum 



 

 

 

 

 

Kepada  :Bpk.Dedy Awaludin ,S.Pd (Waka Kurikulum MA Darussalam) 

Jam   : 09.00 WIB 

Hari/Tanggal  : Kamis, 13 Oktober 2016 

Tempat  : Ruang Guru  

Transkip Wawancara 

 

Peneliti : Assalamualaikum... 

Responden  : Waalaikumussalam.. 

Peneliti : Saya ingin bertanya tentang Kurikulum di MA darus salam ini. 

Responden : Ya, silahkan. 

Peneliti : Kurikulum apa Pak yang di Laksanakan di MA Darus Salam? 

Responden : Ya, Kurikulum KTSP 

Peneliti : Bagaimana dalam Mata Pelajaran Bahasa arab ? 

Responden : Langkah pertama dalam pembuatan silabus di Madrasah Aliyah 

MA darus salam yaitu menyusun standar kompetensi pada setiap 

mata pelajaran. Kemudian menyusun materi pada setiap mata 

pelajaran. Pada hakekatnya beberapa silabus yang kita terapkan 

merujuk pada Kurikulum KTSP 

Peneliti : Terima kasih atas berbagi pengalamanya.. 

Responden : Sama-sama kak. 

 

Mengetahui,  

Peneliti 

 

Responden, 

 

 

Azkaa Najmuts Tsaqib Dedy Awaludi.J  S.Pd 



 

 

 

Responden  : Bpk Nur,Ali S.Pd.I ( Kepala Madrasah Sekaligus Guru Bahasa 

Arab) 

Jam   : 08.00 WIB 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 29 Oktober 2016 

Tempat  : Kantor kepala  

 

Transkip Wawancara 

 

Peneliti : Assalamualaikum... 

Responden : Waalaikumussalam.. 

Peneliti : Saya mau bertanya tentang Mutu pembelajaran bahasa Arab di 

sini. 

Responden : ya, silahkan. 

Peneliti : Bagaimana Mutu Pembelajaran di MA Darussalam ini? 

Responden : Secara Umum mutu pembelajaran Bahasa Arab di MA darus 

salam mengikuti SNP (Standar Nasional Pendidikan) yaitu 

Perencanaan, Pelaksanaan, Penilaian, dalam standar tersebut 

disebutkan bahwa standar mutu pembelajaran bahasa arab 

mencakup empat kemahiran berbahasa yaitu kemahiran istima’, 

kemahiran kalam, kemahiran qiroah dan kemahiran kitabah. 

Peraturan tersebut berlaku untuk semua kelas. Oleh sebab itu kami 

sekaligus guru bahasa arab melaksanakan pembelajaran bahasa 

arab sesuai dengan perangakat yang sudah di siapkan, akan tetapi 

Berhubung Siswa di sini Orang jauh-jauh yang tinggal di pondok 

pesantren di kelola satu yayasan maka dalam pembelajaran bahasa 

arab di disini di tekankan pada maharah qiro’ah dan kitabah, serta 

untuk mendukung memahami bahasa arab di sekolahan ini ada 

muatan lokal yang mendukung bahasa arab di antaranya Mata 

pelajaran Nahwu,Shorof trus Pengajaran Kitab Kuning yaitu 



 

 

Bulughul Marom dimana dalam pengajaran muatan lokal itu 

banyak sekali kegiatan membaca dan menulis. 

Peneliti : Apa Pak Visi Misi MA Nurul Hikmah ini? 

Responden : Visi dari Sekolahan ini Santun dalam Perilaku Unggul dalam 

Mutu 

1. Terwujudnya generasi yang mampu beraqidah sesuai dengan 

ajaran islam.  

2. Terwujudnya generasi yang memiliki akhlak yang karimah. 

3. Terwujudnya generasi yang disiplin dan tekun dalam 

melaksanakan ibadah wajib maupun sunah. 

4. Terwujudnya generasi yang santun dalam bertutur dan 

berperilaku. 

5. Terwujudnya generasi yang terampil dalam menghadapi masa 

depan yang penuh tantangan. 

6. Terwujudnya generasi yang unggul dalam berprestasi akademik 

dan non akademik yang dilandasi nilai-nilai islam sebagai 

bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan atau 

hidup mandiri. 

   

Peneliti : Ada Berapa Rombongan Belajar di MA Darus salam ini ? 

Responden : Ada 1 rombongan belajar. Maklum Sekolah Baru. 

Peneliti : Bagaimana Sarana dan Prasarana di MA darus salam ini ? 

Responden : Di Madrasah ini termasuk Masih dalam madrasah berkembang 

jadi Kebanyakan dari sarana dan prasarana masih banyak 

kekurangan misalnya laboratorium, trus masalah waktu pengajaran, 

karena kalau mengacu pada Kurikulum Mata pelajaran bahasa arab 

hanya 2jam pelajaran per minggu, sedangkan ketika proses 

pembelajaran kendala yang saya alami mungkin kondisi siswa 

karena siswa siswi disisn jauh dari orang tua maka untuk minat 

belajar atau motivasi belajar agak kurang sehingga biasanya dalam 

pembelajaran banyak siswa yang malas mengikuti pelajaran. Selain 



 

 

itu memang agak membosankan karena di pondok pesantren sudah 

di ajarakan bahasa arab di madrasah masih juga belajar bahasa 

arab, kadang siswa jenuh. Di Madrasah ini untuk mewujudkan 

pembelajaran bahasa arab faktor pendukungnya yaitu dari Ketua 

yayasan, yaitu dengan adanya pondok pesantren di mana siswa 

siswi di madrasah ini memang mayoritas orang luar kota serta jauh 

dari orang tua. Selain itu selaku guru yang menjabat sebagai kepala 

sekolah di sini saya memberi tambahan Mata Pelajaran Muatan 

Lokal yang dalam Muaton lokal itu banyak sekali Pelajaran yang 

serumpun dengan bahasa arab. 

Peneliti : Bagaimana Proses Pembelajaran Bahasa Arab di MA Nurul 

Hikmah ? 

Responden : dalam perencaan itu ada silabus, RPP, dll. Dalam pembuatan 

Silabus kami mengacu pada Waka Kurikulum sesuai dengan 

Standart Nasional Pendidikan serta untuk RPP kami buat setiap 

hari karena RPP dan Silabus merupakan Perangkat administrasi 

yang memang harus di lengkapi semua guru. Seperti dalam 

perencanaan yaitu dalam pelaksanan pembelejaran menyangkut 3 

hal yaitu kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Pada kegiatan 

pendahuluan guru pengajar bahasa Arab mengawali pertemuannya 

dengan menanyakan kabar, membaca absen kehadiran,  serta  

memberikan  pertanyaan  mengenai  materi  yang telah diajarkan di 

pertemuan lalu sehingga anak-anak tidak lupa dengan materi 

minggu lalu,  .Pada kegiatan inti guru mengajarkan materi 

menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan  

pedoman.Bentuk  metode  pembelajaran  yang  diterapkan berbeda-

beda, tergantung pada materi yang mereka ampu. Jika  materi 

qiro’ah maka guru menggunakan metode langsung yaitu  guru 

menjelaskan  materi  menggunakan  bahasa  yang lebih mudah  

dipahami siswa.  Dan  apabila  mata  pelajaran  bersifat kitabah 

biasanya guru pengajar memberikan contoh terlebih dahulu 



 

 

kemudian.Pada kegiatan penutup terdapat beberapa kegiatan yang 

dapat dilakukan salah satunya dengan mengadakan Penilaian. 

Penilaian yang dapat diberikan guru sebelum mengakhir 

pertemuannya, antara lain: pemberian tugas melalui soal-soal 

ringan,kemudian menggunakan sisa waktu untuk memberikan 

motivasisupaya  membangkitkan  semangat  belajar  peserta  didik, 

apalagi di sini siswa jauh dari orang tua dang tinggal di pondok.  

Peneliti : Terima kasih atas informasinya. 

Responden : ya, sama-sama. 

 

Mengetahui, 

Peneliti      Responden, 

       Kepala MA Nurul Hikmah 

 

 

Azkaa Najmuts Tsaqib     Bpk Nur Ali.S. Pd.I 

 

Kepada  : Ibu Husnul Imtihana,S.Pd ( Waka Kurikulum MA Nurul 

Hikmah) 

Jam   : 09.00 WIB 

Hari/Tanggal  : Rabu, 26 Oktober 2016 

Tempat  : Ruang Guru  

Transkip Wawancara 

 

Peneliti : Assalamualaikum... 

Responden  : Waalaikumussalam.. 

Peneliti : Saya ingin bertanya tentang Kurikulum di MA darus salam ini. 

Responden : Ya, silahkan. 

Peneliti : Kurikulum apa Bu yang di Laksanakan di MA Nurul Hikmah? 

Responden : Ya, Kurikulum KTSP 

Peneliti : Bagaimana dengan Mata Pelajaran Bahasa arab ? 



 

 

Responden : Setiap guru wajib melengkapi adminitrasi pengajaran apalagi bagi 

guru yang sertifikasi, karena Guru bahasa arab di sini sebagai Guru 

sertifikasi sekaligus Kepala sekolah memang memberi contoh 

dalam tertib adminitrasi pengajaran seperti pembuatan RPP dll 

Peneliti : Terima kasih atas berbagi pengalamanya.. 

Responden : Sama-sama kak. 

 

Mengetahui,  

Peneliti 

 

Responden, 

 

 

Azkaa Najmuts Tsaqib Ibu Husnul Imtihana,S.Pd 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 
 

Nama Sekolah : MA NURUL HIKMAH. 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Status Pendidikan :  Madarasah Aliyah 

Kelas / Semester :  XI / I 

Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran 

 

Standar Kompetensi: 

1.  Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog 

tentang remaja dan  kesehatan 

Kompetensi dasar: 

Menyimak 

2.1 Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat ) tentang 

remaja dan  kesehatan dengan tepat pat 

2.2 Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk 

wacana lisan tentang remaja dan kesehatan secara  tepat 

I. Tujuan Pembelejaran:  

Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengidentifikasi dan menangkap 

makna, gagasan atau ide dari berbagai wacana lisan tentang kesehatan. 

II. Materi Pembelajaran: 

 Dialog dengan judul:  

1. Fase Remaja, misalnya : 

عطاء مرحلة الشباب اهم مرحلة يف حياة اإلنسان، وأغلى ثروة عند األمة. ومرحلة الشباب هي مرحلة ال
ن أصحاب الرسول والعمل. واإلنسان الذي الذي ال يعطي يف شبابه، قلما يعطي يف بقية عمره. وكان كثري م

ادة اجليش، وفيه شيوخ من الشباب، وقد والهم مسؤوليات كبرية؛ حيث وىل كثريا منهم قيصلى اهلل عليه وسلم 
 املهاجرين واألنصار؛ فقد وىل زيد بن حارثة... إخل

(401ص  4)أنظر العربية بني يديك ج   
 

2. Berkunjung ke dokter, Misalnya: 
 ملاذا حضرت اليوم إىل املستشفى؟

 حضرت لزيارة طبيب األسنان

تشعر؟مب   



 

 

 أشعر بأمل شديد يف أسناين. وملاذا حضرت أنت إىل املستشفى؟

 حضرت لزيارة طبيب األنف واألذن واحلنجرة

 هل لديك موعد مع الطبيب؟

 نعم، موعدي الساعة العاشرة

 موعدي الساعة العاشرة أيضا.

.الساعة اآلن التاسعة والنصف، الباقي نصف ساعة  
 

III. Metode: 

 Inkuiri 

 Diskusi 

 

IV. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  15 menit 

 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan 

disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian. 

 

 

 

 

Pengalaman pribadi 

 

2 Kegiatan Inti  60 menit 

 

 

 Mendengarkan wacana lisan menggunakan berbagai media. 

 Menyebutkan kata-kata yang didengar 

 Mencocokkan gambar dengan ujaran yang didengar 

 Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan guru 

 Menentukan benar atau salah ujaran yang di dengar 

 Mendengarkan wacana lisan dengan menggunakan berbagai 

Guru/Buku Paket 

 

Kartu kata 

 



 

 

media (guru atau tape) 

 Mendiskusikan isi wacana lisan 

 Menuliskan isi wacana lisan secara umum 

 Memaparkan isi wacana lisan secara umum  

 

3 Penutup  15 menit 

 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil belajar 

 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan konsep 

jika ada yang kurang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang telah 

berlangsung, meliputi; kelemahan dan kelebihan, perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi siswa 

 

Instrumen latihan  

 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  

 Laboratorium Bahasa 

VI. Penilaian: 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

 

 Mencocokkan tulisan dengan 

kata, frasa atau kalimat yang 

didengar 

 Melengkapi kalimat dengan 

kata yang disediakan 

 Menentukan benar/salah ujaran 

yang didengar 

 Menentukan tema dari wacana 

lisan 

 Menentukan ide pokok dari 

wacana lisan.  

 Mengungkapkan kembali 

informasi rinci dari wacana 

lisan. 

 Mengidentifikasi kosa kata-

kosa kata baru atau sulit 
 

 

Tugas individu  

(menyimak 

dialog) 

Tugas 

Kelompok 

(menentukan 

tema, ide 

pokok, menulis 

informasi rinci 

dan 

mengidentifi-

kasi kosa kata 

sulit) 

 

 

Tulis 

(Ulangan 

harian) 

 

1. Lengkapi kalimat dengan 

kata yang disediakan..? 

2. Tentukan benar/salah ujaran 

yang didengar 

3. Tentukan tema dari wacana 

lisan 

4. Tentukan ide pokok dari 

wacana lisan.  

5. Ungkapkan kembali 

informasi rinci dari wacana 

lisan. 

 

 



 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

a. Menyimak 

 

No Nama 

Kriteria Dan Skala Penskoran 

Skor Mengidentifikasi 

tema 

Menemukan 

informasi 

tersurat 

Menemukan 

pesan 

Menceritakan 

kembali isi 

wacana 

1-15 1-20 1-30 1-35 100 

1 Sri Yanti 15 15 25 30 85 

2 Sulistiono 10 10 25 30 65 

3 Aris 

Setiawan 

15 10 25 20 65 

       

 

Menghetahui  

Kepala Madrasah  

 

 

Nur Ali, S.Pd.I 

  

Guru Mapel Bahasa Arab 

 

 

 

Nur Ali, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 

 
Nama Sekolah : MA DARUS SALAM. 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Status Pendidikan :  Madarasah Aliyah 
Kelas / Semester :  X / I 
Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran 
 

 
Standar Kompetensi: 

Memahami informasi lisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan dan 
kehidupan keluarga 

 
Kompetensi dasar: 
 Menyimak 

1.1 Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat ) dalam suatu konteks 
dengan tepat 

 
II. Tujuan Pembelejaran:  

Setelah Proses Pembelajaran, diharapkan siswa mampu: Mengidentifikasi dan 

menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai wacana lisan tentang perkenalan 

 

II. Materi Pembelajaran: 

 Perkenalan (التعارف) 

 )أ(

 +: اسمي خالد، ما سمك؟

 : اسمي خليل -

 +: كيف حالك؟

 +: بخير، والحمد هلل

 : من أين أنت؟ -

 +: أنا من باكستان

 هل أنت باكستاني؟ : -

 +: نعم أنا باكستاني، وما جنسيتك؟

 : أنا تركيا، أنا من تركي -

 +: ما عمرك؟



 

 

 : عمري خمس عشرة سنة، وأنت كم سنة عمرك؟ -

 +: عمري خمس عشرة سنة أيضا

 : مع السالمة -

 +: مع السالمة

 

 )ب(

 اضية زار حازم إندونيسيا.حازم طالب كويتي يتعلم في المدرسة الثانوية ببالده، وفي اإلجازة الم

 وفي خالل زيارته إلندونيسيا قام بزيارة بعض مدارسها اإلسالمية باإلضافة إلى معالمها السياحية.

قال حازم لطالب يرافقه اسمه مراد: إن إندونيسيا بالد جميلة، أعجبتني مناظرها الجميلة، وأعجبتني 

 غاباتها الكثيفة، وأعجبتنى مزارعها الواسعة.

ازم احدى المدارس الثانوية اإلسالمية بجاكرتا وتحدث مع بعض طالبها وعبر عن سروره زار ح

 البالغ بزيارة بالد إندونيسيا.

III. Metode: 

 Inkuiri 

 Diskusi 
 

IV. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  15 menit 

 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 
pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan 
disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan indikator 
pencapaian. 

 Siswa menyebutkan kata-kata yang biasa dipakai dalam 
perkenalan 

 Siswa menyebutkan ungkapan-ungkapan yang biasa 
dipakai dalam perkenalan 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman 
pribadi 

 

2 Kegiatan Inti  60 menit 



 

 

 
 Siswa mendengarkan wacana lisan yang dibacakan guru 

(diulang 3x) 

 Siswa menyebutkan kata-kata yang didengar 

 Siswa mencocokkan gambar dengan ujaran yang didengar 

 Siswa menuliskan beberapa kata yang didengar dari guru 

 Guru bersama siswa mengoreksi hasil kerja yang telah 
dilaksanakan 

 Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil 

 Tiap kelompok terdiri dari 3-4 orang 

 Tiap kelompok mendiskusikan isi wacana lisan yang 
dibacakan guru 

 Tiap kelompok menuliskan isi wacana lisan secara umum  

 Tiap kelompok mendelegasikan perwakilannya untuk 
membaca hasil pekerjaannya di depan ruangan 
laboratorium bahasa. 

Guru/Buku Paket 

 

Kartu kata 

 

3 Penutup  15 menit 

 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil 

belajar 

 Guru memberikan penjelasan dan memberikan pelurusan 
konsep jika ada yang kurang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran yang 
telah berlangsung, meliputi; kelemahan dan kelebihan, 
perasaan dan kesulitan yang dihadapi siswa 

 

Instrumen latihan  

 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  

 Laboratorium Bahasa 
 

VI. Penilaian: 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 



 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

 

 Mencocokkan tulisan 
dengan kata, frasa atau 
kalimat yang didengar 

 Melengkapi kalimat dengan 
kata yang disediakan 

 Menentukan benar/salah 
ujaran yang didengar 

 Menentukan tema dari 
wacana lisan 

 Menentukan ide pokok dari 
wacana lisan.  

 Mengungkapkan kembali 
informasi rinci dari wacana 
lisan. 

 Mengidentifikasi kosa kata-
kosa kata baru atau sulit 

 

Tes tertulis 

 

tulis 

 

1. Apa tema dialog 
tersebut 

2. Ceritakan kembali isi 
dialog dalam bentuk 
narasi 

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

b. Menyimak 
 

No Nama 

Kriteria Dan Skala Penskoran 

Skor Mengidentifika
si tema 

Menemukan 
informasi 
tersurat 

Menemukan 
pesan 

Menceritakan 
kembali isi 

wacana 

1-15 1-20 1-30 1-35 100 

1 Khoirul ulum 15 15 25 30 85 

2 Ahmad Furqon 10 10 25 30 65 

3 Ulfi Nur Akhla 15 10 25 20 65 

       

 

Mengetahui : 

Kepala MA Darus Salam      Guru Mata Pelajaran 

 

MOH ADNAN,S.Pd.I       JUMA’IN, S.Pd.I 
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 ة دار السالم الثانويةمدرسصورة عملية       دارالسالم غمبوع فاطيدرسة م           
   
 

 

 

  

                                         
 مدرسة دار السالم الثانويةصورة عملية                                                 مدرسة دار السالم الثانويةصورة عملية    



 

 

             

  

 

 

 

 

 مدرسة نور احلكمة الثانويةصورة عملية         كمة مرغوراجا فاطينوراحلدرسة م                          

  

 

  

 

 

 

 

 

 

             مدرسة نور احلكمة الثانويةعملية صورة 



 

 

 


