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 مستخلص البحث

العربية يف ا١تدرسة إدارة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم الغغة م.6102آليس فريدة,
الثانوية  اإلسالمية اٟتكومية باتو,رسالة ا١تاجستَت,قسم تعليم اللغة العربية,كلية 
الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. 

( األستاذ الدكتور عبد ا١تالك كرمي ٕ( األستاذ الدكتور مفتاح ا٢تدل ,)ٔا١تشرؼ)
 عمر اهلل.

 مات المفتاحية: إدارة, رئيس المدرسة, تعليم اللغة العربيةالكل

ك جيب على همة لتحقيق أىدافها.من اجل م.كلكل ف دكر رئيس ا١تدرسة مهمةإ 
رئيس ا١تدرسة اف يعرؼ يف السائل اإلدارة.رئيس ا١تدرسة لديو كثَت من العوامل اليت قد 

عن ٣تموعة متنوعة من ؿ ك ٘تكن اك تعطيل التعلم يف مدرستو. رئيس ا١تدرسة مسؤ 
ا١تدرسات ك ا١تواظف ك الطلبة كاستخدـ االالت ا١تدراسية ك كسائل ك مصادر التعلم ك 
برنامج التعلم ك التدريس ك تقيم قدرة الطالب على اتقاف حجر الزاكية يف التعلم, ١تعرفة 

ؾ استطاع ك ادرأكظائف ك خدمات االرشاد ك االدارة مألوفة ا١تدارس, ك فهم مبادْم.
جوانب ٥تتلفة من  إدارة التعليم يف ا١تدارس ىي كاحد من ا١تهارات االساسية اليت تنبغي 
اف تكوف ٦تلوكة من قبل كل رئيس  ا١تدرسة.الف رئيس ا١تدرسة باالظافة اىل مهمتها 

اإلدارة لغة ىي  الرئيسية. اما كظيفة رئيس ا١تدرسة فهو مشرؼ من التعليمية ك اإلدارية .
األخرين, اما اإلدارة اصطالحا ىي النشط الذم يهدؼ اىل ٖتقيق نوع من القياـ ٓتدمة 

التنسيق ك التعاكف بُت جهود عدد من األفراد ك ىي ايضا ك ظيفة كاسعة تعٍت تضم يف 
اطارىا عمليات التخطيط ك التنسيق ك التوجيو ك الرقابة ك اصدار األكامر لتحقيق 

هنا توجيو ك تسَت اعماؿ ا١تشركع بقصد اىداؼ ا١تشركع.ك ىناؾ من يعرؼ اإلدارة بأ
                                                           

 



 
 

ٖتقيق اىداؼ ٤تددة, ك يقـو ىذه الوظيفة بالتخطيط ك رسم السياسات ك التنظيم ك 
حد ا١تواد اليت تعلم يف ا١تدرسة. اىتم هي من أما تعليم اللغة العربية فأ .التوجو ك الرقابة

َت من الطالب بالقيمة رئيس ا١تدرسة اهنا اعتمد الطالب ىذا الدرس صعوبة ك يتناكؿ  كث
نقص. كاف الطالب الذين يتعلموف يف ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية باتو  متخرجوف  من 
ا١تدارس ا١تتنوعة. كاف من ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ك كاف من ا١تدرسة ا١تتوسطة 

االسالمية.الطالب الذين  يتعلموف  يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ىم ال يستطيعوف اف  
يتعلموا ىذا الدرس ك اما الطالب متخرجوف من ا١تدرسة ا١تتوسطة االسالمية  ىم 
يستطيعوف اف يتعلموا ىذا الدرس جيدا.ىذا من اسباب رئيس ا١تدرسة عنده فكرة 
لًتقيتها. كيف يرفع قيمة الطالب يف تعليم اللغة العربية ك يدفع التعليم يف الدرس اللغة 

 العربية جيدا.

تعليم اللغة العبية يف  برنامج دارة رئيس ا١تدرسة يفهار كيفية إألظىذا البحث  
في.الف ا١تدرسة الثانوية االسالمية اٟتكومية باتو ك يستعمل ا١تدخل ٢تذا البحث الكي

ب رئيس ة اف تكشف كيف ٗتطيط ك تنظيم ك تنفيذ ك ترقيريد الباحثىذا البحث ت
 ا١تدرسة الثانوية االسالمية اٟتكومية باتو.بية يف ر تعليم اللغة العبرنامج ا١تدرسة يف 

ك ا١تقابلة مع رئيس ا١تدرسة ك ككيل ا١تدرسة قسم  يستخدـ ىذا البحث بطريقة ا١تالحظة
 .ٞتمع البيانات ا١تنهج ك مدرس تعليم اللغة العربية  ك الوثيقة
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 Management is an activity that starts with planning, organizing, implementing, 

and controlling the things to achieve the goal. This also applies in the world of 

education.The people most responsible in the institution is a head master school. Because 

he is responsible within the agency, advance whether an institution depends on the ability 

of a head master school  in leading institution.Including manage the Arabic language 

learning program. Reason Madrasah Aliyah is a school that has a field study of the Arabic 

language to be taught to their students, but they have different backgrounds, ranging from 

Islamic school and junior high school (SMP). 

 

The research aimed to describe how the headmaster make planing, implement, 

and control the teaching of the Arabic language program at Madrasah Aliyah Negeri Batu 

in the academic year 2015/2016. This research uses descriptive qualitative research, and 

data collection is done by observation, interviews, and documentation to answer the 

problems of research on the management of the country in the headmaster Aliyah 

learning program discussed arabic. The informant research was headmaster, deputy head 

curriculum, Arabic language teachers, and students in grade 2 and 3. While the data 

analysis method used is to present the data, matching the data, and draw conclusions. 

 

In this study, researchers found that principals perform program management 

Arabic as follows: starting with: 1) the program planning done in the early years of 

learning. Which discusses in terms of academic and administrative,2) organizing, 

implementing school principal held a meeting with the board of teachers and 

committees.3) implementation, in terms of academic consisting of curriculum, learning, 

and assesment.Curriculum used for a single class, namely the curriculum in 2013, to 

grade two and three curriculum 2006 known as KTSP, Implementation of the Arabic 

language learning program is done every Monday through Thursday after school at 14.30 

until 16:00 pm. The program is aimed at grade 2 to 4 material language skills, and for 

grade 3 only on reading skills (knowledge) because it is prepared to face last test.4) 
Controlling, headmaster see the note of the teacher in the learning activities, the 

headmaster not supervising teacher in the classroom, checking list student attendance , 

and a list of students' grades. 

 

Based on this research, we concluded that:  program learning arabic carried out in 

accordance with the program principals, although in the way most do not doing, due to 

the policy of the government, namely used curriculum in 2013 and the structure of the 

curriculum is different from the previous curriculum, KTSP 2006 . Previously the 

curriculum structure 2 to 3 hour, which with the addition of clock-face learning Arabic is 

expected to more optimally so the result is also optimized and better. And also the 

supervision of the teacher in the classroom by headmaster  not do it. 
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  Manajemen adalah suatu kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sesuatu untuk 

mencapai tujuan. Hal tersebut juga berlaku didalam dunia pendidikan.Orang yang 

paling bertanggung jawab didalam lembaga pendidikan adalah kepala sekolah. 

Sebab maju tidaknya sebuah lembaga tergantung dari kemampuan seorang kepala 

sekolah dalam memimpin lembaganya.Termasuk dalam mengelola program 

pembelajaran bahasa arab.Sebab Madrasah Aliyah adalah sekolah yang 

mempunyai bidang studi bahasa arab yang harus diajarkan kepada 

siswanya,sedangkan mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, mulai dari 

madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah pertama(SMP). 

  Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana kepala 

madrasah merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol program pengajaran 

bahasa arab di Madrasah Aliyah Negeri kota Batu pada tahun pelajaran 

2015/2016.Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan 

pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi untuk menjawab permasalahan penelitian tentang manajemen kepala 

madrasah Aliyah negeri dalam program pembelajaran bahas arab. Adapun 

informan penelitian adalah kepala madrasah, waka kurikulum, guru bahasa arab, 

dan siswa kelas 2 dan 3. Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu 

dengan menyajikan data, mencocokkan data, dan mengambil kesimpulan. 

  Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa kepala sekolah 

melakukan manajemen program bahasa arab sebagai berikut: dimulai dengan:1)  

perencanaan program dilakukan pada awal tahun pembelajaran. Yang membahas 

dari segi akademis dan administrasi.2) pengorganisasian, kepala sekolah 

melaksanakan dengan mengadakan rapat dewan guru dan komite, sedangkan.3)  

pelaksanaannya, dari segi akademis terdiri dari kurikulum, pelaksanaan 

pembelajaran.Kurikulum yang digunakan untuk kelas satu yaitu kurikulum 2013, 

untuk kelas dua dan tiga menggunakan kurikulum 2006 yang dikenal dengan 

KTSP. Pelaksanaan program pembelajaran bahasa arab dilakukan setiap hari 

Senin sampai hari kamis setelah pulang sekolah pada jam 14.30 s/d 16.00 wib. 



 
 

Program ini di tujukan untuk kelas 2 dengan materi 4 ketrampilan bahasa, dan 

untuk kelas 3 hanya pada ketrampilan membaca (pengetahuan) sebab disiapkan 

untuk menghadapi UAMBN. Sedangkan untuk kelas 1 tidak di laksanakan 

program tersebut disebabkan di tahun 2016 sudah diberlakukan Kurikulum 2013, 

dimana  Kurikulum ini sudah diberlakukan struktur kurikulum yakni mempunyai 

3 jtm dalam setiap minggunya.4) Pengontrolan, kepala sekolah melakukan 

melihat agenda guru dalam kegiatan pembelajaran, kepala sekolah idak 

melakukan supervisi guru dalam kelas , memeriksa daftar hadir  siswa, dan daftar 

nilai  siswa. 

  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwasanya: Kepala 

sekolah Madrasah Aliyah negeri kota Batu telah melaksanakan manajemen 

program pembelajaran bahasa arab dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip 

manajemen.Yakni dengan perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaa, dan 

pengontrolan terhadap program pembelajaran bahasa arab. Walaupun di tengah 

perjalanan sebagian tidak dilaksanakan, disebabkan adanya kebijakan pemerintah, 

tentang pembelakuan kurikulum 2013 dan struktur kurikulum yang berbeda 

dengan sebelumnya yaitu kurikulum 2006 (KTSP). Dan juga supervisi kepada 

guru di dalam kelas oleh  kepala sekolah yang tidak terlaksana dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 كلمة الشكر و التقدير

بسم اهلل الرٛتن الرحيم، اٟتمد هلل رب العا١تُت ك الصالة ك السالـ على أشرؼ    
 األنبياء ك ا١ترسالُت ك على ألو ك صحبو أٚتعُت،كبعد.

يسر الباحثة إنتهاء ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، ك ىنا تريد الباحثة أف تقدـ من 
ساىم ك يساعده على كتابة ىذه  صميم قلبو العميق أجزؿ الشكر ك أٙتن التقدير ١تن قد

 الرسالة كىم:

الربفيسور الدكتور اٟتاج موجيا راىرجو، ا١تاجستَت كمدير جامعة موالنا  -ٔ
 مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج.

الربفيسور الدكور اٟتاج ْتر الدين ،ا١تاجستَت مدير الدراسة العليا ك الدكتور  -ٕ
تَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة اٟتاج كلدانا كرغا ديناتا، ا١تاجس

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج.
الدكتور اٟتاج مفتاح ىدل،ا١تاجستَت بصفتو ا١تشرؼ األكؿ، ك الدكتور اٟتاج  -ٖ

عبد ا١تالك  كرمي عمر اهلل،ا١تاجستَت بصفتو ا١تشرؼ الثاين، اللذاف كجها 
تماـ ك صرب ك حكمة يف كتابة ىذه الباحثة ك أرشداىا عليها بكل اى

 الرسالة.
رئيس الربنامج ا٠تاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم  -ٗ

اإلسالمية ٟتكومية ٔتاالنج ك ٚتيع األساتذة ك األستاذات ك الطالب ك 
الطالبات يف ذلك الربنامج الذين ساعدكا الباحثة يف كتابة رسالة ا١تاجستَت 

 ىذه.
ساتذة يف الدراسات العليا احملًتمُت، ك األصدقاء ،ك من ال يستطيع ٚتيع األ -٘

 الباحثة أف تذكرىم ٚتيعا ىنا.



 
 

رئيس ا١تدرسة ك األساتيذ ك ا١تواضف يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية  -ٙ
 باتو الذين يساعدكف الباحثة يف ٚتع البيانات للوصوؿ ىذه البحث.

م مقبولة ك مثابة، ك تكوف رسالة ىذا، ك اهلل اسأؿ أف تكوف أعما٢ت
 ا١تاجستَت ىذه نافعا ك مفيدة للعباد ك البالد، أمُت.   

 ـ. ٕٙٔٓ يوين ٜباتو،       
 الباحثة،      

 
 اليس فريدة           
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 ولالفصل األ

 طار العاماإل

 مقدمة – أ

همة لتحقيق من اجل م.كلكل ف دكر رئيس ا١تدرسة مهمةشكل عاـ إب
ك جيب على رئيس ا١تدرسة اف يعرؼ يف السائل اإلدارة.رئيس ا١تدرسة لديو كثَت اىدافها.

ؿ عن ك من العوامل اليت قد ٘تكن اك تعطيل التعلم يف مدرستو. رئيس ا١تدرسة مسؤ 
ك ا١تواظف ك الطلبة كاستخدـ االالت ا١تدراسية ك كسائل  ٣تموعة متنوعة من ا١تدرسات

ك مصادر التعلم ك برنامج التعلم ك التدريس ك تقيم قدرة الطالب على اتقاف حجر 
الزاكية يف التعلم, ١تعرفة كظائف ك خدمات االرشاد ك االدارة مألوفة ا١تدارس, ك فهم 

عليم يف ا١تدارس ىي كاحد من استطاع ك ادراؾ جوانب ٥تتلفة من  إدارة التٕمبادْم.
ا١تهارات االساسية اليت تنبغي اف تكوف ٦تلوكة من قبل كل رئيس  ا١تدرسة.الف رئيس 
ا١تدرسة باالظافة اىل مهمتها الرئيسية. اما كظيفة رئيس ا١تدرسة فهو مشرؼ من التعليمية 

  ك اإلدارية .

ا ىي النشط الذم اإلدارة لغة ىي القياـ ٓتدمة األخرين, اما اإلدارة اصطالح
يهدؼ اىل ٖتقيق نوع من التنسيق ك التعاكف بُت جهود عدد من األفراد ك ىي ايضا ك 
ظيفة كاسعة تعٍت تضم يف اطارىا عمليات التخطيط ك التنسيق ك التوجيو ك الرقابة ك 
اصدار األكامر لتحقيق اىداؼ ا١تشركع.ك ىناؾ من يعرؼ اإلدارة بأهنا توجيو ك تسَت 

ركع بقصد ٖتقيق اىداؼ ٤تددة, ك يقـو ىذه الوظيفة بالتخطيط ك رسم اعماؿ ا١تش
 ٖالسياسات ك التنظيم ك التوجو ك الرقابة.
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رة كضركرية شدة لسهولة الناس يف األىداؼ. اإلدارة مطلوبة إلدارة ااإلد
يكوف ا١توارد اجملموعية، كا٢تيئة، كتسهيالت، كاألكقات، كا١توارد البشرية، كالطرؽ، كغيها. ك 

األىداؼ  كألعماؿ الذين فيها ٗعلى كيفية الفعالية يف تنفيذ كتؤد العمل. اإلدارة داللة
كإلدارة األىداؼ بإتقاف مفركض علم اإلدارة لكي ما على  مطلوب على نية قوية

ا١تهدكؼ ناجحا. كلتوجيو إىل النجاح الـز على الفاعل ٤تاكلة الىت تتصور يف التخطيط 
لثالثة تدؿ على ٤تاكلة أك عملية فعالية يف إقامة النية لنجاح كالتنفيذ كالتقييم كىذه ا

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إمنا األعماؿ بالنيات كامنا لكل أمر األىداؼ ك 
 .٘مانول

 

رئيس ا١تدرسة ىو طاقة كظيفي ا١تدرس الذم تعطى كظيفة رئيسية للمدرسة اليت  
ئيس رٙ تعطي الدرس ك الطالب يتسلمو.فيها عملية تعليمية , اك مكاف فيو مدرس 

سًتاجية رئيسية ك .لذلك لكل رئيس ا١تدرسة ديلك إؿ يف إدارة الًتبية ك ا١تدرسة ىومسؤ 
 يدير ا١تؤسسة.كيف خيطط ك ينظيم ك ينفيذ ك يراقب ك يقدر عن حاصل العمل.

فلها ٚ ٕٓٔٓيف سنة  ٕٛما كظيفة رئيس ا١تدرسة عند قرارات كزيرة الًتبية منرة أ
معايَت قومية ك سعي انتشرا١تهٍت ك  ٛكية ا١تدرسة اليت تشرؼ فيها ك ترفعة اٞتودة عند تر 

عن معايَت اإلدارية  ٛ ٕٚٓٓسنة  ٜٔاما كظيفة االساسية عند نظاـ كزيرة الًتبية النمرة 
 ٤تتوم :

 ٗتطيط الربنامج -ا

                                                           
4
Veithzal Rivai Zainal dkk, Islamic Management Meraih Sukses melalui Praktek Manajemen 
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8
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 تنفيذ الربنامج -ب

 تراقب الربنامج ك ٖتليلها -ج

 رئيسية ا١تدرسة -د

 نظاـ معلومات ا١تدرسة -ؼ

إدارة عملية تنفيذ األنشطة ا١تنجزة  (،siagianيف كتاب مارنو عند سياكياف )
بكفاءة من خالؿ االستفادة من اآلخرين، اإلدارة ىي قدرة كمهارات للحصوؿ على 
نتيجة لذلك يف ٖتقيق أىداؼ أنشطة اآلخرين، كالتعلم األنشطة ىي أيضا ليست 

ك إدارة باعتبارىا عملية اكتساب كاٞتمع بُت ا١تصادر البشرية،  ٜ.مع اسم اإلدارة منفصلة
كالتنظيم ا١تايل ا١تادية لتحقيق ا٢تدؼ النهائي للمؤسسة كاليت سوؼ تنتج ا١تنتجات أك 

 ا٠تدمات اليت ينشدىا اجملتمع.

 

حد ا١تواد اليت تعلم يف ا١تدرسة. اىتم رئيس هي من أما تعليم اللغة العربية فأ
اهنا اعتمد الطالب ىذا الدرس صعوبة ك يتناكؿ  كثَت من الطالب بالقيمة ا١تدرسة 

نقص. كاف الطالب الذين يتعلموف يف ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية باتو  متخرجوف  من 
ا١تدارس ا١تتنوعة. كاف من ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ك كاف من ا١تدرسة ا١تتوسطة 

ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية ىم ال يستطيعوف اف   االسالمية.الطالب الذين  يتعلموف  يف
يتعلموا ىذا الدرس ك اما الطالب متخرجوف من ا١تدرسة ا١تتوسطة االسالمية  ىم 
يستطيعوف اف يتعلموا ىذا الدرس جيدا.ىذا من اسباب رئيس ا١تدرسة عنده فكرة 

يم يف الدرس اللغة لًتقيتها. كيف يرفع قيمة الطالب يف تعليم اللغة العربية ك يدفع التعل
 العربية جيدا.

                                                           
9
 Marno, Dkk. Hlm. 1. 
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مل يكن تعليم اللغة العربية حىت اآلف قادرة على إثبات النجاح عند خَت األدب، 
الذم ديكن أف تفخر بو، حىت ا١تواد باللغة العربية ٘تيل إىل أف تكوف آفة كمكركه من قبل 

لغة صعبة  ىذا الواقع جيلب االنطباع بأف دعم اللغة العربية ىي .العديد من الطالب
لغات أجنبية أخرل على الرغم أساسا اللغة العربية ليست صعبة كما قد بقارنة با١تالتعلم 

يتصور ا١ترء، كخاصة بالنسبة شعب إندكنيسيا الذين ىم من ا١تسلمُت، ألنو يف اٟتقيقة 
باإلضافة  .ىم كل يـو كقد مت استخداـ ىذه اللغة يف ا١تمارسة العبادة كالصالة كالدعاء

ذلك، العديد من ا١تفردات اإلندكنيسية ا١تشتقة من العربية الذم ىو يف الواقع أسهل إىل 
 ٓٔ.لتعلم اللغة العربية

خلص إىل أنو قد   اليت قاـ هبا نتائج البحوث  األدب، حارس يفيف مقالة خرب
خالؿ تدريس اللغة العربية حىت اآلف إظهار أقصى قدر من النتائج، كعلى األرجح سببو 

( حىت ا١تدرسُت كفاءةا١توارد البشرية )التعامل مع أقل من اٟتد األقصى بدءا من توفَت 
ٝ من معلمي ٘ٚكنتيجة لذلك، فإف أكثر من  ١تسائل ا١تنهجيةك اا١تادة ا١توارد ٔتا يف ذل

ة العربية يف ا١تدارس منظمي موضوعات العربية كل من ا١تدارس العامة كا١تدارس اللغ
 ٔٔ.الدينية ال ٘تلك حىت اآلف معيارا مثاليا كمدرس للغة العربية

تناكلت مشاكل تعليم اللغة العربية يف عاـ ىي عملية خَت األدب يف مقالتو  قاؿ 
ألف نظاـ التعليم الذم دييل للبدء من كذلك  .أقل جاذبية ك٘تيل إىل أف تكوف ٦تلة التعلم

كتتجاىل جوانب أخرل من االستماع كالتحدث كالكتابة، رأل  قواعد الًتٚتة أك النحوم
كتشمل ا١تدارس  دارساللغة العربية يف ا١ت منهجالقيود على كجو التحديد على اٞتوانب 

غَت متجانسة طالب  قدراتك ٗتصيص الوقت القليل جدا   الدينية: ا١تواد غَت مستقرة،
 ٕٔ.كا٠تلفيات
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 Khoirul Adib, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Keprofesionalan Guru Bhs 
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بزيادة الوقت لتعليم  لذؾ ينظم رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية فيها
اكؿ السنة مث أما من جهة ٗتطيط برنامج تعليم اللغة العربية تعمل يف  . اللغة العربية

 ختبار .راقبها يف كل نصف السنة بأداء اإلك يتفاعال ينفيذىا يف كل األسبوع 

ٗتتلف ىذا البحث عن الدراسة  السابقة  الف تبحث الباحثة عن كيفية إدارة   
رئيس ا١تدرسة يف ٗتطيط ك تنظيم ك تنفيذ ك ترقيب يف برنامج تعليم اللغة العربية لًتفع 
حاصالت ك ترفع تعليم الطالب يف تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية االسالمية 

لباحثة عن صعوبة تعلم اللغة العربية من جهة الطالب اك اٟتكومية باتو. ال تبحث ا
ا١تدرس كحدىا ك لكن تبحث عن إدارة رئيس ا١تدرسة يف  برنامج تعلبم اللغة العربية  

 كلها. 

 سئلة البحث أ -ب

 كما شرحت الباحثة تقدـ الباحثة اسئلة البحث كما يلي :  

الثانوية اإلسالمية   ا١تدرسةبرنامج تعليم اللغة العربية يف   ٗتطيط .كيفٔ 
 ؟.كومية باتواٟت
الثانوية اإلسالمية اٞتكومية  برنامج تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسةتنظيم  . كيفٕ

 ؟.باتو
الثانوية اإلسالمية اٞتكومية  برنامج تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسةتنفيذ  كيف. ٖ

 ؟.باتو
الثانوية اإلسالمية اٞتكومية  العربية يف ا١تدرسةبرنامج تعليم اللغة  مراقبة كيف. ٗ       

 ؟ باتو

 

 أهداف البحث –ج 



6 
 

 ىداؼ اليت هتتم الباحثة الوصوؿ اليها يف ْتثها فهي :أما األ  

إدارة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة  لكشف ٗتطيط .ٔ
 الثانوية اإلسالمية اٞتكومية باتو.

رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية إدارة تنظيم لكشف  .ٕ
 اإلسالمية اٞتكومية باتو.

تنفيذ إدارة رئيس ا١تدرسة  يف برنامج تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية  لكشف .ٖ
  اإلسالمية اٞتكومية باتو.

 ا١تدرسة الثانوية رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية يف إدارة مراقبلكشف  .ٗ
 .اٟتكومية باتو

 

 فوائد البحث -د

 مهية ىذا البحث ىي :أ  

ف يكوف نتائج ىذا البحث لزيادة البحث النظرم عن إدارة اللغة الفائدة النظرية : أ -ٔ
 يف  برنامج تعليم اللغة العربية .

ف إدارة رئيس أ الفائدة التطبيقية : اف يكوف نتائج ىذا البحث نافعا للمدرسة  -ٕ
ؿ يف تربية ا١تدرسة. تقدـ ك ا١تدرسة يف  برنامج تعليم اللغة العربية مهمة,النو مسؤ 

 ا١تدرسة اـ ال تتعلق بإدارة رئيس ا١تدرسة.

 حدود البحث  –ه 

 كضعت الباحثة حدكد البحث كما يلي:

: ركز  الباحثة ٔتوضوع ىذا البحث : عن إدارة برنامج   اٟتدكد ا١توضوعية -ٔ
يف ا١تدرسة الثانوية االسالمية اٟتكومية  أكاددييك ك إداريةرئيس ا١تدرسة يف 
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باتو كيف خيطط ك ينظم ك ينفيذ ك يرقب ىذا الربنامج فيها  . الكسب من 
 رئيس ا١تدرسة منها:

 ٗتطيط رئيس ا١تدرسة توجيو لتحليل برنامج تعليم اللغة العربية -ا
 العربية ترقيب رئيس ا١تدرسة توجيو ١تعرفة حصائل تعليم اللغة -ب

: اجرل الباحثة ىذا البحث لرئيس ا١تدرسة الثانوية  اٟتدكد ا١تكانية -ٕ
 االسالمية اٟتكومية باتو

 ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ: يعقد البحث يف ىذه ا١تدرسة يف السنة  اٟتدكد الزمانية -ٖ

 شهر انشطة النمرة
 يوين مام ابلر مارس فبابر ينايَت

استشارة خططة  ۱
 الرسالة

√ √     

خطط امتحاف  ٕ
 الرسالة

  √    

عملية البحث يف  ۳
ا١تدرسة الثانوية 

 اٟتكومية باتو

   √   

   √    استشارة ٗ
امتحاف خطط  ٘

 ا١تاجستَت
    √  

 

 السابقة  الدراسات –و 

نو ٥تتلف من البحوث ا١تتقدمة .ك من البحوث ْتث جديد ألف ىذا البحث أ 
 السابقة ىي :
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 ـ ۱ٕ٘ٓ: فكرية ٤تي الدين    الباحث – ٔ

: إدارة تعليم اللغة العربية يف ضوء ا١تدخل التكاملي ) دراسة حالة  موضوع البحث      
 ٔتعهد دار السالـ كونتور للبنات ا٠تامس كاديرم (

: ىذا البحث يهدؼ اىل تصوير ٗتطيط تعليم اللغة العربية ٔتدخل  نتائج البحث     
دارالسالـ للبنات ك تصوير تطبيق تعليم تكامل الطالب يف معهد 

 اللغة العربية ك تقديرىا.

 ـ ۱ٕٗٓ: ٤تمد برؽ السالـ   الباحث -ٕ

:إدارة منهج تعليماللغة العربية يف معهد اإلٖتاداإلسالمي با٧تيل  موضوع البحث      
 باسوركاف جاك الشرقية 

ح تعليم اللغة العربية : ىذا البحث يهدؼ اىل  تصوير ٗتطيط منه نتائج البحث       
يف معهد اإلٖتاد اإلسالمي ك تصوير ك تنظيم ك تفعيل ك ترقيب 

 منهج اللغة العربية فيها.

 ـ ۱ٕٗٓ:خالد مفتاح عاشور  الباحث -۳

: إدارة التغيَت يف اإلسالـ ك دكرىا يف اإلدارة الًتبية اإلسالمية.  موضوع البحث      
 دراسة مكتبة.

ا البحث تعيُت إدارة التغيَت يف اإلسالـ بتحليل ك تنقيص : ىذ نتائج البحث     
 ايات القرأف ك اٟتديث النبوم بدكر إدارة الًتبية اإلسالمية.

 ـ ٕٔٔٓ: ٤تمد اماـ مرشد  الباحث – ٗ

: إدارة عملية التعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة با١تدرسة  موضوع البحث      
 اٟتكومية االكىل بسمارانج.الثانوية االسالمية 
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: اف إدارة عملية التعليم اللغة يساعد الطالب يف تنمية ا١تهارة   نتائج البحث      
يف تعليم اللغة العربية, ك كتابة ادارة عملية التعليم اللغة العربية 

 تدؿ على كيفية تنفيذ ا١تعلم عملية تعليمو.

 ـٕٚٓٓ، فوسفيتا، عولية:  الباحثة -٘
 يف الطالب الدين عند فهم لًتقية العربية اللغة تعليم ارةإد :  موضوع

 ( ٔتاالنج. الثانية األىلية الثانوية ٤تّمدية  مدرسة
 ّتامعة البكلورييوس دراجة لنيل ْتث مقدـ )كصفية دراسة: نتائج البحث 

 استخدـ كقد.ٔتاالنج اٟتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا
 على يقـو الذم الوصفي ا١تنهج الدراسة تلك يف الباحث
 : التالية بالنتائج كخرجت التحليل

 كطريقة مباشرة طريقة العربية اللغة تعليم يف ا١تستخدمة الطريقة إف . أ
 .ٝتعية بصرية

 العربية اللغة فأ ىي العربية اللغة تعليم يف لطالب ا١تتعوقة العواملك  . ب
 العربية، اللغة مهمة عن جيدا يفهم ال كالطالب ليست لغتهم،

 .غَت فعالة ا١تسخدمة كالطريقة
 

الباحثة من السابقة أقامت الباحثة ْتثا كقد اختلفت  كمن الدراسات    
من ناحية عنواهنا، كمكاف ْتثها كأىدافها.ألف يف ىذا البحث  الباحثُت السابقُت 

يبحث عن إدارة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية ,كيف  ٗتطيط  ك 
م ك تنفيذ ك ترقيب رئيس ا١تدرسة لًتكية حصائل تعليم الطالب يف تعليم تنظي

 باتو. اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية  
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 تحديد المصطلحات  –ز 

 توضيح ا١تصطلحات ا١تستخدمة يف موضوع ىذا البحث  ة اىلدؼ الباحثهت              

اإلدارة ىي عملية التخطيط ك التنظيم ك الرعاية ك الرئاسة اك ا١تراعاة العماؿ  –ك ىو : ا 
اعضاء ا١تنظمة ك االستفادة من ٚتيع طاقة ا١تنظمة للموصوؿ اىل اغراض ا١تنظمة اليت 

أما اإلدارة لغة ىي القياـ ٓتدمة األخرين, ك اإلدارة اصطالحا ىي النشط   ٖٔقررهتا.
الذم يهدؼ اىل ٖتقيق نوع من التنسيق ك التعاكف بُت جهود عدد من األفراد ك ىي 
ايضا ك ظيفة كاسعة تعٍت تضم يف اطارىا عمليات التخطيط ك التنسيق ك التوجيو ك 

شركع.ك ىناؾ من يعرؼ اإلدارة بأهنا الرقابة ك اصدار األكامر لتحقيق اىداؼ ا١ت
توجيو ك تسَت اعماؿ ا١تشركع بقصد ٖتقيق اىداؼ ٤تددة, ك يقـو ىذه الوظيفة 

 ٗٔبالتخطيط ك رسم السياسات ك التنظيم ك التوجو ك الرقابة.

ىو طاقة كظيفي ا١تدرس الذم تعطى كظيفة رئيسية للمدرسة رئيس ا١تدرسة :  – ٕ          
 ٘ٔة تعليمية , اك مكاف فيو مدرس تعطي الدرس ك الطالب يتسلمو.اليت  فيها عملي

ىو مسؤؿ يف ا١تدرسة, تقدمت اـ ال يتعلق بو لذلك كجب عليو اسًتاجية يف ٗتطيط 
 ك تنظيم ك تنفيذ ك مراقبة كل برنامج يف ا١تدرسة ٓتصوص تعليم اللغة العبية فيها.

 برنامج التعليم  – ٖ       

ىي عملية ديارسها الفرد سلوكو. ال تأيت نتيجة بشكل  تعليم اللغة العبية :  -ٗ
مباشر,  بل  تظهر من خالؿ ادائو اك سلوكو باختصار انو عبارة عن عملية 

ىي من احد الدرس تعلم  يف ا١تدرسة االسالمية. فلها اربع  ٙٔلتغيَت السلوؾ.

                                                           
13

 Nurhayati djamas,Manajemen Madrasah Mandiri,(Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan, 2005) hal 3 
14

 Muhammad Rohman,Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen 

Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif,(Jakarta:PT Prestasi Pustaka ,2012)hal.2 
15

  Wahjosumidjo,Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002)hlm. 

83 
 ۱ص : ٕٛٓٓاصوؿ الًتبية ك التعليم , كونتور فونورغو :سو تريسنوا اٛتد,  ٙٔ
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مهارات.كاف الطالب منهم متخرجوف من ا١تدرسة اٟتكومية ك منهم من 
االسالمية. ك ىذه صعوبات منهم ال يستطيعوف اف يكتبوا ك يتكلموا ا١تدرسة 

 ك يقرءكا ك يستمعوا إلهنم ال يتعلموف من قبل.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 اإلدارة -ا

 مفهوم اإلدارةا. 

هي النشط فما اإلدارة اصطالحا ارة لغة ىي القياـ ٓتدمة األخرين أاإلد  
الذم يهدؼ اىل ٖتقيق نوع من التنسيق ك التعاكف بُت جهود عدد من األفراد ك 
ىي ايضا ك ظيفة كاسعة تعٍت تضم يف اطارىا عمليات التخطيط ك التنسيق ك 

حقيق اىداؼ ا١تشركع.ك ىناؾ من يعرؼ التوجيو ك الرقابة ك اصدار األكامر لت
اإلدارة بأهنا توجيو ك تسَت اعماؿ ا١تشركع بقصد ٖتقيق اىداؼ ٤تددة, ك يقـو 

 ٚٔىذه الوظيفة بالتخطيط ك رسم السياسات ك التنظيم ك التوجو ك الرقابة.
دارة التعليمية كما تسمى احيانا كمصطلح بدأت اإلدارة الًتبية أك اإل   

سسة حُت بدأت مؤ ٜٚٗٔمرادؼ, بالظهور كعلم مستقل عن االدارة العامة عاـ 
فهي ترتيب ك تنظيم خاص   ما مفهـو اإلدارةكية باإلىتماـ هبا. أاألمريكلوج 

.كىي العلم الذم يهتم بتوجيو ٛٔحيقق اىدافا معينة, مهما كانت ىذه آلىداؼ
سيطرة عليها ك ضبطها, ك اٗتاذ القرارات ا١تناسبة, ك ىي العمليات ك اآلعماؿ ك ال

 (. ٜٗٛـ,  ٜٜٛٔعبد الفتاح مراد: ائف ا١توجة لتحقيق اىداؼ ٤تددة )الوض
 إدارةإدارة ٔتعٌت عملية النظاـ لتحصيل األىدافت، أف ركؼ كما ىو مع 

يف  ا١توجودة إدارة ا١تثاؿ من ىي جزء اإلدارة، يف حُت أف اإلدارة من طابع عاـ لديها
 ا١ترتبطة اإلدارة يف حُت أف .كغَتىا من ا١تؤسسات مهاد يف، يف ا١تدارس، ا١تكاتب

                                                           
17

 Muhammad Rohman, Manajemen Pendidikan Analisis dan Solusi Terhadap Kinerja Manajemen 
Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif, (Jakarta:PT Prestasi Pustakary,2012)hal 2 

18
 ٧٤م ( ص  ٠٢۱۱ مالك ابراهٌم ,)ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مهارات التدرٌس اورٌل بحر الدٌن ,  
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ا١تدارس  أك ا١تدارس على سبيل ا١تثاؿ يف ا١تؤسسات نظاـ للقبوؿ يف التسجيل
رسابلة أك عل يدير ٞتتسجيل، كلكن أيضا ل فقط االدارة ال عالقة، لذلك الداخلية

بشكل ٗتدـ ك ، كإدارة أك فرد أخرل مؤسسة من تقبل الرسالة أك إلكًتكينبريد 
 .كاسعة ةمفهوم ٢تا إدارة، على النقيض من أساسي
تقسيم  معتعاكف لىي نظاـ ا إدارة ٜٛٚٔيف كتاب مارنو، عند كاث ككاف ك 
 الناس يتكوف من ىو نظاـ الذم تنظيم االجتماعي ٚتعيةالتعاكف أك ، كنظاـ كاضح
الدكر الذم  على التفاعل كيستند ا١تنتظمة األنشطة بعضهم يف مع يتفاعلوفالذين 

 .ٜٔمعيةاٞت يف نظاـ عنصر ديكن لكل
 إدارة مفهـو تتم يف صنع رئيس اليت تقـو هبا العمليات كاألنشطة كتتعلق من 

اإلدارة  مفهـو، كبالتايل فإف ىذه ا١تؤسسات مع مرتبطة كلها االجتماعية باألدكات
 يف كقت طويل، بل ىو شخص كاحد اليت أدىل هبا أك أف خيطط ٢تا ال ديكن

 االحتياجات، كإدارة مؤسسةحتياجات لال كمفيد ما ىو جيد التخطيط لنظاـ
مل يكن  إذا لن تنجح ا١تؤسسة يف إدارة كما إىل ذلك،، التخطيط يف تنظيم التعاكف

 .ا١تؤسسة أىداؼ إىل ألنو يؤدم اتفاؽ متبادؿ على إدارة على قائما
، يف كتابو اإلدارة الصناعية ٜٜٗٔيف كتاب مارنو أيضا قد يعرفها ىنرم فايوؿ 

كالعامة من خالؿ ٖتديده ١تعٌت أف تدير، كىو أف تتنبأ كٗتطط كتنظم كتصدر األكامر 
، إدارهتا مفهـو يف فايوؿ ىنرم قاؿ صحيحة ماا١تفهومة  الكتلك  ٕٓكتنسق كتراقب.

، من بُت أمور أخرل، عدة عناصر تشمل اإلدارة اليت كظيفة من اٞتانب منكينظر 
جيب أف يكوف  العناصر فيما يتعلق ببعض .التنفيذ كا١تراقبةالتخطيط كالتنظيم ك 

 .اإلدارة يف موجودا

                                                           
19

 Marno. Dkk. Manajemen dan kepemimpinan pendidikan islam. (Bandung: PT Rafika Aditama. 
2008), hlm 2 
20

 Marno. Dkk, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung:PT Rafika 
Aditama,2008)hlm 21 
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كقد عرؼ بعض الكتاب بأهنا "النشاط ا١توجو ٨تو التعاكف ا١تثمر كالتنسيق 
جل ٖتقيق ىدؼ معُت بدرجة عالية الفّعاؿ بُت اٞتهود البشرية ا١تختلفة العاملة من أ

 ٣ترد، أخرل ٥تتلفة مفاىيم إدارة كاحد كا١تؤسسات الظركؼ ا١تالئمةك  ٕٔمن الكفاءة.
  .لإلدارة العملية يف الطريقة أكجو التشابو كاالختالؼ أف ىناؾ

كديكن يف تعريف اإلدارة بأهنا "عملية اجتماعية مستمرة تسعى إىل استثمار 
كاإلمكانات ا١تادية من أجل ٖتقيق أىداؼ مرسومة بدرجة عالية من القول البشرية 

 ىذا التعريف ديكن لو العناصر التالية: ٕٕالكفاءة".
 كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة  أف اإلدارة عملية تتضمن كظائف عدة ىي التخطيط .ٔ
أهنا اجتماعية فهي ال تنشأ من فراغ، بل تنشأ داخل ٣تموعة منتظمة من األفراد  .ٕ

 كتأخذ يف اٟتسباف مشاعرىم كاحتياجتهم كتطلعاهتم.
 أهنا كسيلة كليست غاية فهي كسيلة تنشد ٖتقيق أىداؼ مرسومة. .ٖ
 أهنا عملية مستمرة. .ٗ
 أهنا تعتمد على استثمار القول البشرية كاإلمكانات ا١تادية. .٘
 أهنا تسعى إىل ٖتقيق األىداؼ بدراجة عالية من الكفاءة. .ٙ

 
 يتها إدارة المدرسة و أهم. ب

ك مسؤكليتو ال تتعدل ٧تاح ا١تدرسة ك على رأسها الرئيس كحدهتا 
 ٖٕا١تدرسة يف أداء رسالتها. ك ىو ليس مطلق اليدين يف إدارة ا١تدرسة.

ك ال ديكن فهم اإلدارة ا١تدرسية إال يف ظل اإلدارة التعليمية, الف شخصية ا١تدرسة 
إف يقاؿ إف اإلدارة ا١تدرسية إمنا تستمد من شخصية النظاـ التعليمي كلو. ك ديكن 

صورة مصغرة لإلدارة الًتبية, ك اإلدارة ا١تدرسية تعترب القائمة بتفيذ السياسة 
                                                           

21
 ٘ق( ص: ٕٕٗٔامسة، الرياض، سعود كآخركف، اإلدارة العامة. األسس كالوظائف، )الطبعة ا٠ت 

22
 ٛٔق( ص  ٕٚٗٔ ، األكىل الطبعة ،) والوظائف النظريات : اإلدارة ، اٞتضعي سعد خالد 

23
  ۱٧.-۱٢(ص٠٢٢٢)عمان: دار الرواد,اإلدارة العامة و اإلدارة التربٌة ابراهٌم عبد العزٌز العلج , 
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التعليمية. ك اإلدارة التعليمية ك الًتبية ىي اليت تضع ك ترسم تلك السياسات. ك 
 ٕٗتساعد اإلدارة ا١تدرسية ماليا ك فنيا يف تنفيذىا.

 
  ج. أهمية اإلدارة في المدرسة

اإلدارة مهمة جدا للمجتمعات بشكل عاـ ك ىي ضركرية يف القطاع 
( إىل أف اإلدارة الفعالة Peter Drukerالعاـ ك ا٠تاص حيث يشَت ) بيًت داكر 

أصبحت ك بسرعة العنصر يف الدكؿ النامية, كما أصبحت العنصر األكثر إٟتافا 
 يف الدكؿ ا١تتقدة.

 يلي :لذلك أمهية اإلدارة يف ا١تدرسة فيما 
 ٖتديد أىداؼ ا١تؤسسة ك ٖتقيق ىذه األىداؼ ا١تشركع ك منوه. .ٔ

توفَت عناصر اإلنتاج للمشركع ك مزج عناصر اإلنتاج ىذه بالشكل  .ٕ
 ا١تناسب 

 تقومي بتوجيو ا١توظفُت ك حفزىم. .ٖ

 اكتشاؼ اإل٨ترافات يف التنظيم ك تصحيح تلك اإل٨ترافات. .ٗ

يكوف ذلك عن طريق  دفع األفراد إلستقباؿ القرارات ك تنفيذىا, ك .٘
ٖتفيذىم ك التأكيد من أف لديهم ا١تعلومات ك ا١تهارات الضركرية للقياـ 

 بعملية التنفيذ.

 اإلدارة مهنة ٘تارس يف أم مشركع ٠تدمة اجملتمع. .ٙ

 اإلدارة ٗتلق قيادات كاعية ك ٘تد ا١تشركع با٠تلق ك اإلبداع. .ٚ

ة متقدمة ك  نامية اإلدارة معاير ك مؤشرا لتطوير األمم, فهناؾ دكؿ صناعي .ٛ
ك ىناؾ دكؿ متأخرة, ك سبب ذلك اىتماـ بعض الدكؿ باإلدارة اكثر من 

 الدكؿ األخرل.
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 د. كظائف اإلدارة يف ا١تدرسة 

ك ىي أنشطة أك كظائف ٤تددة ديارسها اإلداريوف ك ديكن ٕتميعها يف عناصر      
الوظائف أك  ٥تتلفة. ك ىي متداخلة ك متشابكة مع بعضها البعض, ك من أىم ىذه

 العناصر ما يلي:

 التخطيط   .ٔ

التخطيط أك ما يقاؿ يف اإلجليزية عبارة عن أسلوب أك منهج حديث يهدؼ 
إىل حصر اإلمكانات ك ا١توراد ا١تتوفرة ك دراستها ك ٖتديد إجراءات استغال٢تا, 

بالتخطيط اٟتفاظ  لتحقيق اىداؼ مرجوة خالؿ فطرة زمنية معينة. ك يعٌت األخذ
قة العقلية البشرية ك تنميتها, ذلك من خالالستخدامها يف حل على الطا

ا١تشكالت حال امثل, عن طريق األسلوب العلمي يف التفكَت, ك يعمل 
التخطيط عادة على دراسة ا١تواد أك ا١تصادر الطبيعية ك مصادر اإلنتاج, بقصد 

 .ٕ٘ا١توائمة بينها ك بُت احتياحات اجملتمع
للتنبؤ ٔتعرفة ا١تستقبل. ك عند التخطيط جيب  لذلك التخطيط ىو عملية ذكية

دراسة البيئة التنظيمية الداخلية ك ا٠تارجية احمليط هبدؼ التعريف على ا١تتغَتات 
ا١تؤثرات هبا, حيث يتطلب ذلك دراسة اٞتوانب  االقتصادية ك االجتماعية ك 

قد ٖتدث السياسية, كما جيب دراسة ا١تشاريع ا١تنافسة ك التنبؤ با١تستجدات الىت 
 يف البيئة عامة.

 التنظيم  .ٕ

ك ىو العمل ا١تشًتؾ الذم يتم عن كعي ك ادراؾ كذلك بًتتيب األنشطة 
اإلدارية داخل ا١تؤسسة ك معرفة عمل كل كحدة إدارية ك ذلك لتحقيق 
أىداؼ ا١تنظمة. ك العمل ا١تشًتؾ داخل البيئة التنظيمية من حيث توزيع 

ألفراد القادرين ك الراغبُت يف العمل األنشطة ك كذلك األدكارك اختيار ا
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حيث يتضمن ذلك ضركرة العمل على إجياد قوة العمل الفعالة إضافة 
 إىل ا١تواصفات ا١تطلوبة لكل كظيفة.

 التوجيو  .ٖ

كىو عملية إرشاد األفراد العاملُت يف التنظيم اإلدارم إرشادا سليما مبٌت 
ء اإلدارة أف على أسس عملية من أجل ٖتقيق األىداؼ. ك يرجع علما

 التوجيو يشمل اٟتفز ك االتصاؿ ك القيادة.
 االتصاؿ  .ٗ

كىو أرساؿ ا١تعلومات من شخص أك ٚتاعة إىل شخص اخر أك ٚتاعة 
اخرل مع ضركرة فهم ىذه ا١تعلومات مع مراعاة االتصاؿ الذم يوفر 

ك  ومات بكل اإلٕتاىات بسهولة ك يسرالقدرة على تسهيل مركر ا١تعل
 اؿ ا١ترسل, ا١تستقبل, ك الرسالة , ك الوسيلة.تشمل عملية االتص

 الرقابة  .٘

كىي متابعة األعماؿ أكال بأكؿ للتعريف على مدل  مطابقتها للخطة 
ا١توضوعة ك العمل على تصحيح اال٨ترافات إف كجدت. كغالبا ما تتبع 

 اإلدارات ما يعرؼ بالرقابة السابقة ك الرقابة االحقة, يقـو هبا  التنظيم.
 التقومي   .ٙ

ىو ٣تموعة اختبارات يف مدة زمنية ٤تددة قائمة على أساس ا١تعايَت, 
توفر مقياسا عاما يعكس مدل كفاءة العاملُت ك ا١تؤسسة ك يتيج التقومي 
فرصة ا١تقارنة بُت تنفيذ أعماؿ القسم ا١تختلفة مع مركر الوقت. حيث 

رة العليا خيضع العاملُت إىل اختبارات ك رقابة ك تقدـ ٔتوجبها تقارير لإلدا
للحصوؿ على تقومي شامل للعاملُت بشكل خاص, ك إ٧تاز ا١تؤسسة 

 ٕٙبشكل عاـ.

                                                           
26

 ۱٢-۱٧ص(٠٢٢٢,عمان:درالرواد,التربٌة ) )اإلدارة العامة و اإلدارةابراهٌم عبد العزٌز الدٌلج, 
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 رئيس ا١تدرسة -ٕ

رئيس ا١تدرسة ىو طاقة كظيفي ا١تدرس الذم تعطى كظيفة رئيسية للمدرسة اليت   
دكر رئيس  ٕٚفيها عملية تعليمية , اك مكاف فيو مدرس تعطي الدرس ك الطالب يتسلمو.

لوصوؿ اىل    ٕٛك تعيُت حكمة ا١تدرسة ك نتائج أىداؼ ا١تدرسة ك الًتبية.ا١تدرسة ٟتركة 
رئيسية جيب اف ديلك ثالثة ا١تهارات اليت تتعلق بفهم ك تفعيل الربنامج.يعٍت مهارة 

 التعاكف ك دفع ا٢تمة رئيسية. عند مولياسا رئيسية رئيس ا١تدرسة تفعيال ىي:

 ١تواظف يف ا١تدرسة.تعليم من التفعيل اليومية من األساتيذ ك ا . أ

 تنفيذ أعماؿ اإلدارة بتخطيط. . ب

 قراءة األشياء اليت تتعلق بأعماؿ تعمل. . ت

 يأخد الفوائد من حصائل البحث لغَته. . ث

 تفكر الوقت األتية. . ج

 تعيُت األفكار اليت تقدر على تفعيل. . ح

رئيس ا١تدرسة ىو إدارية ك رئيس ك معلم. إستطاعة رئيس ا١تدرسة يف  تعمل اإلدارة كما 
 ح ىذه:شر 

 إستطاعة األساسية . أ

شرح عن إستطاعة األساسية اليت ٕتب ٜٕعند تراجي اليت تأخد بوىجواسوميدجوا
اف املك رئيس ا١تدرسة ىي طريقة ك مساكة ك مهارة الفكرة. أما إستطاعة 
الطريقة  يعٍت إستطاعة يف عملية ك إستالاجية ك تنفيذ األشياء. ك كل ىذه 

ساكة يدؿ على إستطاعة باناس. ك إستطاعة تتعلق بغَت الناس.ك إستطاعة ا١ت
 الفكرة يدؿ على إستطاعة رئيس ا١تدرسة يف تنفيذ اجملتمع كلها.

 إستطاعة الفردية . ب

                                                           
27

 Wahyu Sumidjo,Kepemimpinan Kepala Sekolah,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002)hlm 5 
28

 E.Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung:PT Remaja Rosdakarya)hlm.126 
29

 Wahjosumidjo,Kepemimpinan Dan Motivasi)hlm.386 
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 يعٍت ٣تموعة الصفة اليت ٘تلك رئيس ا١تدرسة منها النفسية ك اٞتسمنية ك
اإلنفعاؿ ك اإلجتماعية. كظائف رئيس ا١تدرسة ىي تربوية ك إدارية ك ترقيب ك 

  ٖٓ. ك ٣تددة ك ٤تث  رئيس

 تعليم اللغة العربية -۳

 مفهـو اللغة العربية - أ

اللغة العربية احدل اللغات اليت تكتب هبا كثائق األمم ا١تتحدة ,كذلك 
ٗتتلف  ٖٔثالثة لغات العامل اٟتديث من حيث انتشارىا كاسعة مناطقها.

اللغة العربية بتعليم اللغة األـ. لذلك فينبغي على ا١تبادئ األساسي على 
اختالؼ لتعليمها كطريق التدريس ك ا١تواد ك ا١تدراس يشمل ا١تهارات اللغوية 
على اربعة ا١تهارات ك ىم مهارة اإلستماع ك مهارة الكالـ ك مهارة القرأة ك 

 مهارة الكتابة.
 يةمفهـو تعليم اللغة العرب - ب

قبل اف نوصل اىل معٌت تعليم اللغة العربية, علينا ٔتعرفة مفهـو التعليم. 
فالتعليم ىو عملية ديارسها الفرد سلوكو. ال تأيت نتيجة بشكل مباشر,  بل  
تظهر من خالؿ ادائو اك سلوكو باختصار انو عبارة عن عملية لتغيَت 

 ٕٖالسلوؾ.
من اللغات األخرل سواء من من االختالفات  كثَتاللغة العربية لديها  إف 

ك اإلجراءات ا١تتبعة لفهم ليس فقط أف اللغة  ،هافي وادحيث ا١تضموف ا١ت
العربية ٢تا أيضا خصوصيتها با١تقارنة مع لغات أخرل مثل اتساع معٌت 

يف  متنوعةاليت مل تكن موجودة يف لغات أخرل كمفردات   "ض" كحرؼ
 .عديدةالم اللغة العربية يتعلب ا١تخرج

                                                           
30

 Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional,(Bandung:PT Rosdakarya 2009),hlm.97 
31
,مكتبة الشٌخ المراجع فً تعلٌم اللغة العربٌة فً تعلٌم اللغة العرٌبة لالجانب القاهرةفتى علً ٌونس و محمد عبد الروف ) 

 ٠۱ -۱۱ص  ٠٢۳وهب 
32

 ۱ص : ٠٢٢٢لتربٌة و التعلٌم , كونتور فونورغو :اصول االدكتور اندوس سو ترٌسنوا احمد,  



21 
 

 
 اىداؼ تعليم اللغة العربية  -ٗ

من اللغات الرئيسية اليت يتم استخدامها  إحدلأمهية تعليم اللغة العربية ىي 
عا١تية اللغة اللغة العربية إىل ال منذ يف العصور الوسطى. ٖٖعلى نطاؽ كاسع يف العامل
ية، لغة يف العامل مثل اليونانية كالالتينالمن أكرب  إحدليف النهاية اف جيعل منها 

كىذه ا١ترة اللغة العربية ىي إحدل اللغات  .اإل٧تليزية، الفرنسية، اإلسبانية، كالركسية
 .ا١تستخدمة لكتابة كثائق األمم ا١تتحدة

من ناحية أخرل، اللغة العربية ىي أيضا لغة القرآف الكرمي، كىذه ىي طريقة 
اللغة العربية ىي اللغة اليت ترتبط بقوة اإلسالـ، ألهنا لغة الدين ٞتميع ا١تسلمُت يف 

 .ال ـأ ةاٟتياة اليوميالعامل، سواء بالنسبة ألكلئك الذين يستخدموف اللغة العربية يف 
عدـ كجود ترٚتة  .األصلية كىي العربية مءة القرآف يف لغتهقرابكذلك ألف ا١تسلمُت 

كبا١تثل، الصالة  .يف ٚتيع اللغات اليت تسمح ٢تم لتحل ٤تل اللغة األصلية للقرآف
 .الفصحىاللغة استخداـ ب هم، ككذلك كلدعاءٜتس مرات، ك 

يهتم كثَت من الًتبوين بتحديد األىداؼ يف تعليم اللغات , فيذكر اننا جيب اف 
كوف اكثر كضوحا يف ٖتديد ا١تصطلحات ا٠تاصة اليت تستخدـ كثَتا ك ن

 اىل ٖتقيق ثالثة اىداؼ ىي: دائما.يسعى متعلم اللغة العربية

 الكفاية اللغوية -ا     

ا١تتعلم على نظاـ الصويت اللغة العربية, ٘تييزا ك انتاجا ك معرفة ا١تقصود هبا سيطر          
أألساسية نظريا ك كظيفيا ك اإلماـ مالئم من مفردات  بًتاكب اللغة, ك قوعدىا . 

 اللغة,لفهم ك اإلستعماؿ.

 الكفاية االتصالية-ب
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 Radliah Zainuddin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 22. 
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 تعٌت هبا قدرة ا١تتعلم على استخداـ اللغة العربية بصورة تلقائية ك التعبَت      

بطالقة عن افكاره ك خرباتو مع ٘تكن  من استيعاب ما يتلقى من اللغة يف يسَت ك  
سهولة. الكفاية الثقافية : ك يقصد هبا فهم ما ٖتملو اللغة العربية من ثقافة, تعرب عن 
افكار اصحاهبا ك قيمهم كعاداهتم ك اداهبم ك فنوهنم . ك على مدرس اللغة العربية تنمية 

ث ,لدل طالبة من بداية برنامج تعليم اللغة العربية اىل هنايتو ك يف ىذه الكفايات الثال
 ٖٗٚتيع ا١تراحل ك ا١تستويات.

مع  قادرا على التواصل شخص لشخص ما ليكوف ىناؾ حاجةم اللغة ىو يتعل 
ٖتريريا. أىداؼ تعليم اللغة العربية ىي لقدرة علـو اللغة شفويا ك   باٞتودة كالصحة آخر

   ٖ٘عربية،كمثل ا١تطالعة، كاحملادثة، كاإلنشاء، كالنحو، كالصرؼ.كمهارات اللغة ال
 كٟتصوؿ ا١تهارات اللغوية تشتمل على أربع ا١تهارات، ىي:

مهارة اإلستماع، بصفة مهارة اللغة التقبلية كحصوؿ ا١تعلومات من آخر  ( أ
 )متكلم(

بصفة مهارة اللغة اإلنتاجية ٟتصوؿ كتقدمي ا١تعلومات مهارة الكالـ،   ( ب
آخر )مستمع( يف شكل أصوات اللغة عملية تغيَت شكل أصوات على 

 اللغة إىل شكل من أشكاؿ التعبَت
مهارة القراءة، بصفة مهارة اللغة التقبلية كحصوؿ ا١تعلومات من آخر  ( ج

)كاتب( بشكل الكتابة. القراءة ىي تغيَت كجود الكتابة إىل كجود 
 ا١تعٌت.

ة ٟتصوؿ كتقدمي ا١تعلومات بصفة مهارة اللغة اإلنتاجيمهارة الكتابة،  ( د
)قارء( يف شكل الكتابة. القراءة ىي تغيَت كجود األفكار أك  على آخر

 الشعور إىل كجود الكتابة.
                                                           

34
 دروس التدرٌبٌة لمعلمً اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها )مؤسة الوقف اإلسالمًعبد الرحمن بن ابراهٌم الفوزان و زمالئه , 

 ۱٤ص  ۱٧٠٢و مشروع العربٌة للجمٌع (
35

 Bustami A Gani, Al Arabiyah Bin-Namadzij, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 16-17. 
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األـ، كبالتايل فإف ا١تبادئ من تعليم اللغة  ٥تتلفم اللغة العربية يتعل
(، األساسية للتعليم ينبغي أف يكوف ٥تتلفا، ككالمها يتعلق طريقة )منوذج التدريس

هارات يف إتقاف اللغة العربية ا١تا١تواد، فضال عن عملية تنفيذ التدريس. ٣تاؿ 
كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة  االستماعمهارة   يعٍت كيشمل أربع مهارات

عند ٤تمد أٛتد السيد، أما مهارات االستماع فقد حددىا، فيما  .الكتابة
 ٖٙيلي:
 إدراؾ ىدؼ ا١تتحدث ( أ

الكلمات، كتذكر تلك ا١تعاين، كاستنتاج معاين الكلمات إدراؾ معاين  ( ب
 غَت ا١تعركفة من السياؽ.

 فهم الفكر. ( ج
 إدراؾ العالقات بينها ( د
 تنظيم الفكر كتلخيصو ( ك
 اصطفاء ا١تعلومات ا١تهمة ( ز
 ٖتليل كالـ ا١تتحدث ( ح
 اٟتكم عليو. ( ط

االستماع لو معٌت لالستماع أك إيالء اىتماـ كثيق على ما يقولو اآلخركف. 
ا١تتعمد بشكل كاضح يف أنشطة االستماع ىو كبَت جدا، أكرب من عامل 

االستماع لفي أنشطة االستماع ىناؾ ٤تاكلة لفهم ما ٝتع، بينما يف أنشطة 
االستماع مستول الفهم مل حيدث. يف االستماع إىل أصوات ألنشطة اللغة 
كالقبض عليهم من قبل جهاز تنصت كاليت مت ٖتديدىا، مقسمة إىل ا١تقاطع 

. كقاؿ أٛتد ، كاٞتمل، كأصبح يف هناية ا٠تطابفقراتكالكلمات كالعبارات كال
                                                           

36
 ٖٜ ـ( ص٤ٜٔٛٛتمد أٛتد السيد، اللغة تدريسا كاكتسابا، الطبعة األكىل، )الرياض: دار الفيصل الثقافية،  
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السيد، يرل ا١تريب الفرنسي، أنو ينبغي ٖتقيق ىدفُت من خالؿ دركس احملادثة، 
  ٖٚمها:

ال بد أف يتكلم الطلبة أكثر ما ديكنو أف يتكلم، كيعرب يف حرية كاملة  ( أ
 عن فكره ك خرباتو.

 على كجو األفضلينبغي للطلبة أف يتكلم   ( ب
تطبيق مهارات الكالـ كمثل دركس احملادثة، كيعترب ا٠تطاب أيضا  يف

اليت توجد فيها مصادر أك األفكار من  باسم عملية العواطف االجتماعية
 .٣تموعة متنوعة من األفكار كالنوايا اليت ديكن اٗتاذىا، من ا١تتكلم إىل ا١تستمع

الصوت كينتهي مع عمليات االتصاؿ كىذا يعٍت أف الكالـ ىو عملية تبدأ مع 
كبالتايل، فإف الغرض من  .سياؽ اجتماعي ا١تستخدمة يفعلى اللغة األصلية 

قاؿ ٤تمد علي خويل، للقراءة أىدافا متعددة كمتباينة، . ا٠تطاب ىو نقل ا١تعٌت
 ٖٛاألمر الذم يؤثر يف طبيعة عملية القراءة ذاهتا. كمن بُت األىداؼ مايلي:

قد يقرأ ا١ترء ٘تهيد لبحث يريد أف يكتب. كتكوف  القراءة للبحث، ( أ
 قراءتو انتقائية ألنو يقرأ مايتعلق ٔتوضوع ْتثو فقط.

القراءة للتلخيص، قد يقرأ ا١ترء نصا ما أجل تلخيصو. كتكوف القراءة  ( ب
متأنية كدقيقة كشاملة ألف القارئ يريد أف يكتشف األفكار الرئيسية 

 كيستبعد التفاصيل غَت ا١تهمة.
راءة لإلعالـ، قد يقراء ا١ترء ليسمع اآلخرين مثلما ا١تذيع يف الراديو الق ( ج

 كالتلفزيوف.

                                                           
 ٜٛص  نفس ا١ترجع،   37

38
 ٕٔٔـ( ص ٜٗٛٔعلي ا٠تويل، أساليب تدريس اللغة العربية، الطبعة األكىل )الرياض:د م٤ت  
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القراءة لإلختبار، قد يقرأ ا١ترء استعدادا الختبار ما، كتكوف القراءة  ( د
دقيقة متأنية. كقد يضطر القارئ إىل القراءة ا١تتكررة من أجل ضماف 

 االستيعاب كاٟتفظ.
 من أجلة ا١تتعة ك٘تضية الوقت. القراءة للمتعة، قد يقرأ ا١ترء ( ق
القراءة للعبادة، قد يقرأ ا١ترء تعبدا هلل، مثلما يتحدث حُت يقرأ ا١ترء  ( ك

 مايتيسر لو من القرآف الكرمي.
كىذه ا١تهارة لفهم ا١تعٌت يف الرموز الصوتية يتم تنظيمها كفقا لنظاـ معُت 

كجدت يف  أك قراءة مغزل بصوت عاؿ كفهم الفركؽ الدقيقة ٥تتلفة من معٌت
قاؿ النص ا١تكتوب هبدؼ االختالؼ االتصاالت بناء اٞتملة كخصائص اللغة. 

٤تمد علي خويل للكتابة نوعُت: يعٍت الكتابة ا١تقيدة كالكتابة اٟترة، كأما الكتابة 
 ٜٖا١تقيدة من ا١تمكن أف تأخذ أحد األشكاؿ اآلتية:

 اٞتمل ا١توازية ( أ
 الفقرة ا١توازية  ( ب
 الكلمات احملذكفة ( ج
 الكلمة ترتيب ( د

 ترتيب اٞتملق( 
 ٖتويل اٞتملةك( 

 ز( كصل اٞتملة
 ح( إكماؿ اٞتملة
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 ٓٗٔص ـ( ٜٗٛٔد علي ا٠تويل، أساليب تدريس اللغة العربية، الطبعة األكىل )الرياض:م٤ت  
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تطبيق الكتابة ا١تقيدة يبدأ ا١ترحلة البسيطة إىل ا١ترحلة ا١تعقدة. إذف تقدمي 
كالكتابة اٟترة من ىذه ا١تهارات الكتابة ا١تقيدة ١تطابقة مرحلة الطالب. 

 مايلي:
 ا٢تامش ( أ

 التاريخ ( ب
 العنواف ( ج
 مؤشر الفقرة ( ق
 أدكات الكتابة ( ك

 ترقية تعليم اللغة العربية  .ٔ
كباإلضافة مهارات القراءة، كمهارات الكتابة ىي ٤تاكلة للتعبَت عن 

الفرؽ يكمن يف  .األفكار كا١تشاعر اليت توجد يف لغة ا١تستخدـ من خالؿ اللغة
األفكار كا١تشاعر يف اٟتديث كشف شفويا يف  .الوسائل ا١تستخدمة للتعبَت عنها

مث ٢تا خصائص ٥تتلفة كمطالب ٥تتلفة يف  .الكتابة يف الكتابةحُت يتم 
لذلك سوؼ ينعكس الفرؽ أيضا يف تعليمو، ٔتا يف ذلك تنظيم ك  .استخدامو

قاؿ حارس موجيماف، أما لًتقية تعليم اللغة العربية، جيب أف  .اختبارات اللغة
 ٓٗيهتم مشرؼ اللغة طرؽ التدريس، فهي:

استخدـ طرؽ التدريس كيفعل مالحظة ٗتطيط عميق، جيب أف خيطط  ( أ
 كتقييم ٔتا يتعلق عن استخدـ طرقو.

نوع الطريقة، استخدـ الطريقة ا١تتنوعة لتحصيل ٛتاسة الطلبة كينقص   ( ب
مللهم، كأم طريق إلختياره بتعليم اللغة كتعلمها. كيعرؼ كيطبق 
مشرؼ اللغة عن طرؽ التدريس ىي: خطابة، ككاجبة الفرد، ككاجبة 

 .كمناقشة الفصلاجملموعة، 
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يف ترقية تعليم اللغة العربية، كجيب أف  حيتاج مشرؼ طرؽ التدريس ا١تناسبة
يرجى مشرؼ اللغة يف قدرتو لتطبيق  خيتار الطريقة لتقدمي ا١تواد التعليمية بدقة.

، ترقية تعليم يف الفصوؿ التعليمية، تعليم الطرؽ ا١تتنوعة. قاؿ جَتكمي أسجاركا 
 ٔٗلتحصيلها ىي:. ؼ ا١تعينة يف تعليم ليس مشرفاكمصدر لتحصيل األىدا

 تصميم الفصوؿ ( أ
 يهتم مشرؼ على كرقة التدريبات  ( ب
 ا١تناىج ا١تناسبة ( ج
  تطبيق كتطوير إجراء االنضباط. ( د

تعليم اللغة العربية كمصدر لطالب النجاح أك الفشل يعتمد على التعليم 
للمشاركة يف ترقية ا١تكاين، كا١تناىج الدراسية، كتطوير االنضباط من الطالب 

 كحياكؿ مشرؼ اللغة بعملية تعليمية جهدا. جودة تعليم.
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث

 ا. مدخل البحث و منهجه

بية يف ر تعليم اللغة الع برنامج دارة رئيس ا١تدرسة يفإلظهار كيفية إىذا البحث     
في.الف ىذا البحث الكيكومية باتو ك يستعمل ا١تدخل ا١تدرسة الثانوية االسالمية اٟت

ب رئيس ا١تدرسة يف ة اف تكشف كيف ٗتطيط ك تنظيم ك تنفيذ ك ترقيريد الباحثالبحث ت
 بية يف ا١تدرسة الثانوية االسالمية اٟتكومية باتو.ر تعليم اللغة العبرنامج 

 الوصفي البحث أك التفسَتم بالبحث البحث منهج كيسمي قاؿ دكقاف،
 يسمي كقد كالتفسَت، للتحليل ذلك يتعدل بل فقد بالوصفي اليكتفي وألن التحليلي،

 )الوصفي البحث(كبُت وبين فرؽ ناؾىك ٣تاؿ دراسات العلـو اإلنسانية، العمل  يف خاصة
 على أساس بدرجة يعتمد الوصفي البحث أف الكمي، البحث أنواع ضمن يأيت الذم

 ٕٗ.الكمي البحث عن كخيتلف كاالستبانات األرقاـ
 التحليل طرؽ من طريقة وى الوصفي نهجبا١ت الكتابة ذهى يف ةالباحث بحثت
 أك اجتماعية لوضعية ددة٤ت أغراض إىل الوصوؿ أجل من منظم علمي بشكل كالتفسَت
 يف توجد كما رةىالظا دراسة على الوصفي نهجا١ت كيعتمد إنسانية، أك اجتماعية مشكلة
 رةىالظا لنا يصف الكيفي فالتعبَت .كميا أك كيفيا عنها كيعرب دقيقا بوصفها كيهتم الواقع

 رةىالظا ذهى مقدار يوضح رقيما كصفا فيعطيها الكمي التعبَت أما خصائصها، كيوضح
 .األخرل رىالظوا مع ارتبطها درجة أك حجمها أك

 كيفسر يصف أف يستطيع حىت كصفية بطريقة البحث اذى ثةالباح بحثتك 
 متعلقة الطريقة ذهى ألف عند عارؼ فخر الدين، حولنا، اآلف وجودةا١ت كالوقائع اٟتاالت
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 االنساف، حوؿ تدكر اليت اإلجراءات :مثل وجوداتا١ت وصوالتا١ت أك كقائع باؿ
 هبا يشعركف اليت كالتأثَتات اإلنسانية، النشاطات األعماؿ، التفكَتات، االعتقادات،

 أف الباحث يريد نهجا١ت ذلك على اعتمادا. ٖٗاآلف رّ ٘ت اليت كاٟتاالت اجملتمع، أك الناس
 كتبدأ ،ا١تشريفُت ودةٞت مدير ا١تعهد اٞتامعة بإدارة تعلقةا١ت وجودةا١ت الوقائع كيفسر يصف

كتنظيمها ٗتطيطها كتنفيذىا  حيث عملية اختيار ا١تشريفُت يف تعليم اللغة العربية من
 .كمراقبتها

 كٚتع السكاف تعداد إف اليومية، حياتنا يف كثَتا الوصفي البحثقاؿ دكقاف، 
 العمل، عن يتغيبوف الذين وظفُتا١ت إعداد أك الغائبُت الطالب إعداد عن علوماتا١ت

 العملية اٟتياة يف كصفية ْتوثا ثل٘ت موضوعات كلها معلميهم ٨تو الطالب اتىكاالٕتا
 بل علوماتا١ت ذهى على باٟتصوؿ الوصفي البحث الينتهي القوؿ سبق ككما اليومية، أك

 ٗٗ.كتعميمات كاستنتاجات تفسَتات إىل للوصوؿ ذلك يتعدل أف من البد
 كيفسر يصف أف يستطيع حىت كصفية بطريقة البحث اذى ةالباحث بحثتك 
 متعلقة الطريقة ذهى ألف عند عارؼ فخر الدين، حولنا، اآلف وجودةا١ت كالوقائع اٟتاالت

 االنساف، حوؿ تدكر اليت اإلجراءات :مثل وجوداتا١ت وصوالتا١ت أك كقائع باؿ
 هبا يشعركف اليت كالتأثَتات اإلنسانية، النشاطات األعماؿ، التفكَتات، االعتقادات،

 أف الباحث يريد نهجا١ت ذلك على اعتمادا. ٘ٗاآلف رّ ٘ت اليت كاٟتاالت اجملتمع، أك الناس
 كتبدأ ،ا١تشريفُت ودةٞت مدير ا١تعهد اٞتامعة بإدارة تعلقةا١ت وجودةا١ت الوقائع كيفسر يصف

كتنظيمها ٗتطيطها كتنفيذىا  حيث عملية اختيار ا١تشريفُت يف تعليم اللغة العربية من
 .كمراقبتها
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 حضور الباحثةب. 
ة تكوف جامع البيانات.الف الباحثا١تيداف تكوف يف  ةالباحثحضرت  

ك عندىا كظيفة اآلساسية يف فيها.مكامال  مشرفة ا١تدرسة اليت تعطي التوجيو ك تراقب
حضور الباحثة يف ىذا البحث بصفة فاعلة ك٥تططة لتحليل  دكر الًتبية با١تدرسة.

كتفسَت عن إدارة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية 
 اإلسالمية اٟتكومية باتو.

  
 ج. مصادر البيانات

 ذا البحث نوعان : البيانات تستعمل في ه 
 األكؿاألكؿ : البيانات 

يعٍت البيانات اليت تناكؿ من ا١تيداف اك يف موقف البحث ٙٗعند ٤تمد ناصَت  
مباشرة. الباحثة تستخدـ هبذه البيانات للوصوؿ ا١تعرفة عن إدارة رئيس ا١تدرسة يف برنامج 

  مع باتو بطريقة ا١تقابلةتعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية 

 (Drs. Winarsoكينارص ) سالمية اٟتكومية باتوا.رئيس ا١تدرسة الثانوية اإل   
 (Dra. Sukrawati Arni ب. ككيل رئيس ا١تدرسة قسم برنامج الدراسة  سونراكايت ارين )   

 ج.الطالب يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية باتو ) يف قسم األكؿ (   

 اين البيانات الثاينالث

يعٍت البيانات اليت تتناكؿ من القراءت ك ا١تصادر.رسالة رٝتيا اك حصائالت  
الدراسات ك غَتىا.ىذه البيانات لقوة ك لكمل ا١تعرفة اليت ٕتمع من ا١تقابلة برئيس ا١تدرسة 

اإلسالمية ك ككيل رئيس ا١تدرسة قسم برنامج ك الطلبة من قسم اآلكؿ يف ا١تدرسة الثانوية 
 اٟتكومية باتو. كىذه البيانت تتعلق بإدارة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية فيها.
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 سلوب جمع البياناتأد.   
 البيانات يف ىذا البحث يستخدـ دراسة : اسلوب ٚتع 

 المالحظة .0

ا١تالحظة ىي الطريقة ٞتمع يستخدـ ىذا البحث بطريقة ا١تالحظة ٞتمع البيانات. 
لوصف كمنها ٚٗالبيانات اليت ٕتمع الباحثة ٔتالحظة اىل حوادث يف موقف البحث.

 ا١تدرسة الثانوية تعليم اللغة العربية يفبرنامج دارة رئيس ا١تدرسة  يف تطبيق إ
 الشئ هتتم فيها : كومية.االسالمية اٟت

ما الذم يهتم ا١تالجظة : يعٍت ال خيرج من ىذؼ ا١تالحظة عن إدارة رئيس  -ا
 درسة يف برنامج تعليم اللغة العربية .ا١ت

كيف يكتبها ؟  : يكتب يف عملية ا١تالحظة .مثل تطبيق برنامج تعليم اللغة   -ب
 العربية .

 
 المقابلة .6

لكشف البينات ٔتقابلة. ا١تقابلة ىي الطريقة ٞتمع البيانات بطريقة  ةقـو الباحثت
يف عملية السؤاؿ ك احملادذة من جهة كاحد منظمة اليت تعتمد على ا١تفعوؿ 

ك من ٤تدد ( Drs.Winarso)رئيس ا١تدرسة احملادثة مع  ا١تقابلة بطريقةك ٛٗاٞتواب.
 يعٍت ككيل رئيس ا١تدرسة قسم اليت ٖتتوم على ما يتعلق بإدارة رئيس ا١تدرسة 

تعليم اللغة  ا١تدرسك  و سالمية اٟتكومية باتيف ا١تدرسة الثانوية اإل تعليم  برنامج
١تعرفة اإلسًتاجية ك ا١تصادر   (Dian Komalasari,S.Pdالعربية  دياف كومالسارم )

من قسم اآلكؿ  ك الطلبة  ك ا١تواد اليت تعلم اىل الطلبة يف برنامج تعليم اللغة العربية.
يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية باتو ١تعرفة مؤثر برنامج تعليم اللغة العربية 

 اليت تتعلق بربنامج رئيس ا١تدلرسة.
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 . الوثيقة۳   

ّتانب ا١تالحظة ك ا١تقابلة تستخدـ الباحثة  ايضا بالوثيقة مؤيدا.كىي الطريقة تصدر       
مػػػػن غػػػػَت النػػػػاس. الوثيقػػػػة نوعػػػػاف : الوثيقػػػػة فرديػػػػة ك الوثيقػػػػة رٝتيا.تسػػػػتخدـ الباحثػػػػة 

ك ا١تقابلػػػة تتعلػػػق:  بػػػاإدارة رئػػػيس بالوثيقػػػة لتكميػػػل البيانػػػات الػػػيت تنػػػاؿ مػػػن ا١تالحظػػػة 
ا١تدرسػػػػػة يف برنػػػػػامج تعلػػػػػيم اللغػػػػػة العربيػػػػػة يف ا١تدرسػػػػػة الثانويػػػػػة  اإلسػػػػػالمية اٟتكوميػػػػػة 
باتو.مثػػػل برنػػػامج رئػػػيس ا١تدرسػػػة يف برنػػػامج تعلػػػيم اللغػػػة العربيػػػة ك دفػػػاتَت حاصػػػالت 

 الطلبة ك صور عملية تعليم اللغة العربية فيها.

 . تحليل البياناتھ

 كٖتليل التحليل، بعملية قـوت أف ةللباحث البد البيانات ٚتع ليةعم بعدك  
. عند البيانات ٚتع عملية مع كاحد كقت يف يتوقع البحث يف وجودة١تا البيانات

 ٗتفيض يىك  عناصر ثالثة على يشتمل البحث ذاى  البيانات ٖتليلماتتيو ىوبرماف، 
كاالستنباط  (Penyajian Data)  البيانات كعرض  (Reduksi Data) البيانات

 ٜٗ. (Simpulan- Virifikasi) كالتحقيق
 البيانات ٗتفيض .ٔ

ٗتفيض البيانات ىو تلخيص، كإختيار األساس، كتركيز على األشياء ا١تهمة 
 كتركيز االختيار كعملية البيانات ٗتفيض يعترب ٓ٘كالبحث عن ا١تواضيع كاألمناط.

 يف كتوبةا١ت التسجيالت من رةىالظا (Data Kasar) ا٠تشنة البيانات ٨تو تماـىاال
. يأخذ الباحث البحث عملية طواؿ باستمرار  تتوقع العملية فهذه البحث، ميداف
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بيانات يف ا١تدرسة بإختيار البيانات ا١تناسبة عن أخذ الباحث بيانات يف ا١تدرسة 
بإختيار البيانات ا١تناسبة عن إدارة جودة مشرؼ اللغة. البيانات ا١تأخوذة با١تقابلة، 
كا١تالحظة، كدراسة الوثائق. إذف دكر الباحثة لتخفيض البيانات ىي تبعد البيانات 

 اإلجابة ألسئلة غَت متصل عنها. غَت مفيدة كال يأخذ بعض 
ا٠تطوة الثالة يف ٖتليل البيانات كفقا ١تيلز ىوبرماف ىي تلخيص البيانات.تلخيص 
البيانات اآلكلية ال تزاؿ موقتة ك سوؼ تتغَت إدا كجدت أدلة قوية ك تدعم ٞتمع 

من البينات ا١تقبلة. كلكن إدا مت النتيجة الواردة من األدلة القوية ك الوثيقة فقد 
 ٔ٘تلخيص النتيجة الصادقة.

 عرض البيانات .ٔ
  ٕ٘عرض البيانات ىو ٣تموعة من ا١تعلومات ا١تنظمة اليت ٘تكن هبا استنتاجا.

 .البيانات عرض وى البحث ذاى يف البيانات ٖتليل عملية من الثاين كاألسلوب
 يف البيانات ترتيب حىت كالتنظيم التحرير عملية على البيانات عرض يشتمل
 عينةا١ت كالفصيلة ، الفكرة إىل كتقريقها البيانات ٚتع اختصار عملية ككذلك اٞتدكاؿ

 حىت رتبةكا١ت نظمةا١ت البيانات كمجموعة البيانات فعرض .عُتا١ت وضوعا١ت إىل أك
دكر الباحث لعرض البيانات يف  .منها خطوة أية كٗتطيط استنباطها من كندي

ميداف البحث يدير كحيلل البيانت عن ٗتطيط إدارة جودة مشرؼ اللفة يف ترقية 
تعليم اللغة العربية ٔتعهد اٞتامعة، كتنظيمها، كننفيذىا كمراقبتها. البيانات يف ىذه 

 ا١ترحلة الذم يقـو هبا الباحث لتحليل إدارة جودة ا١تشرؼ يف معهد اٞتامعة.  
 كالتحقيق ستنباطاال .ٕ
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االستنباط ىو النتائج اٞتديدة اليت مل تكن موجودة يف ا١تاض، النتائج ىي 
  ٖ٘كصف أك صورة ا١توضوع مازالت ضعيفة حىت أهنا بعد التحقيق ستكوف كضيحا.

 االستنباط وى البحث ذاى يف البيانات ٖتليل عملية من الثالث كاألسلوب
 كالنظرية الواقعية رةىالظا بُت التحقيق عملية تعقد األسلوب ذاى يف .كالتحقيق
دكر  البحث، عملية طواؿ كاحد كقت يف ٕترياف باٟتقيقة كٖتليلها البيانات كفجمع

الباحث يف الستنباط كالتحقيق ٟتصوؿ نتائج البحث ٔتلخص ك توصف الباحثة 
 كبالستنباط كالتحقيق يستطيع أف تناقش نتائج البحث ٔتالحظة أسئلة البحث.

 .العملية تلك فلخص .تقابليا تتفاعل يى بل مرة بالعمل التصلح مليةالع تلك
 

يف ىذاالبحث تستعمل ٖتليل البيانات عند ٚتع البيانت  يف ا١تيداف. عند سوغييونوا 
ك اشارات ا٠تطوات لتحليل البيانات  ٗ٘يف كتابو  :يشَت اىل ٖتليل البيانات  الكيفية .

 يف الصورة اآلتية:

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

53
 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm 253. 

54
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ,(Alfabeta 

Bandung 2014),hlm 338. 
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بعد طلب ا١تعلومات ك عملية ٚتع البيانات ك تصبح ا١تعلومات متوافرة لدل 
الباحثة من دفًت ا١تقابلة ك جدكاؿ ا١تالحظة ك عبارة عن كثائق , تبدأ الباحثة يف تنفيذ 

البيانات ك تفسَتىا. ك ٖتليل البيانات ا١توجودة يف ىذا البحث يتوقع يف كقف ٖتليل 
كاحد مع عملية ٚتع البيانات ىذا التحليل حيتاج اىل التأمل الدقيق ك الصرب الطويل آلف 

 طرؽ ٚتع البيانات العديدة تسبب اىل تنوع البيانات ا١تتوفرة .

نات البد هتيئتها أكال ك ديكن ك لتمكن الباحثة من ٖتليل ا١تعلومات أك البيا
 القوؿ بأف خطوات ٖتليل البيانات كالتايل :

 

 

 البياناتٚتع 

 تلخيص

 عرض البيانات

 البيانات فزر
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 ٚتع البيانات  .0

ٖتتاج الباحثة اىل طريقة ٚتع البيانات للوصوؿ اىل البيانات احملتاجة ك تستخدـ 
بعض الطرؽ العلمية ك ىي ا١تالخظة ك ا١تقابلة ك الوثيقة تقـو الباحثة على ٚتع 

 الحظة ك ا١تقابلة ك الوثيقة .البيانات من نتائج ا١ت
 

 فزر البيانات  .6

البيانات اليت مت اٟتصوؿ عليها من ا١تيداف ىو كثَت, ك ٕتدر اإلشارة بالعناية ك 
التفضيل. لذلك تريد الباحثة للتأكيد ٖتليل البيانات من خالؿ اٟتد من 

على البيانات.فرز البيانات يعٍت تلخيص, ك اختيار اآلشياء اآلساسية ك الًتكيز 
 اآلشياء ىي مهمة ك البحث عن ا١توضيع ك أمناط ك ٕتاىل ال لزـك ٢تا.

 
 عرض البيانات .3

حيتوم عرض البيانات من مهلية التحرير ك التنطيم لًتتيب البيانات يف اٞتدكاؿ ك 
كذلك عملية اختصار ٚتع البيانات ك تفريقها اىل الفكرة ك الفصيلة ا١تعينة أك 

بيانت كمجموعة البيانات ا١تنتظمة ك ا١ترتبة حىت اىل ا١توضوع ا١تعُت. عرض ال
ديكن من استنباطها ك ٗتطيط أية خطوة منها, فبهذا العمل يقـو الباحثة بتحرير 

 ك تنظيم تلك البيانات.
مث يعمل على نقل البيانت من ىذه اآلدكات جدكاؿ للتبويب كفقا لنظاـ بتجديد 

فعة حىت تبقى لديها البيانات النافعة ك تعيُت البيانات النافعة ك البيانات غَت النا
مث يفرؽ الباحثة البيانات اجملموعة ك تفصيلها على حسب مشكلة البحث اليت 

 قدمها.
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 تلخيص البيانات .4

 لتقرير البيانات ية تلخصبعمل قـوت أف ةالباحث البدّ  التحليل عملية كبعد
 كاالكتشافات البيانات على فللحصوؿ .البحث ذاى يف البيانات صحة

كقاؿ موليوغ، أف  .الدقيقة راقبةكا١ت قارنةا١ت طريقة الباحث يستخدـ الصحيحة
 خارج وجودةا١ت باألشياء البيانات صحة وصفل الطريقة يى قارنةا١ت طريقة

 على للحصوؿ فإهنا الدقيقة راقبةا١ت كأما .للمقارنة أك للفحص نفسها البيانات
 اىيركز  مث يبحثها اليت شكلةبا١ت طابقةا١ت األحواؿ يف كالعناصر ا٠تصائص

البيانات ا١تأخوذة بعد عمليتها ىي تصحيح البيانات يف ميداف  ٘٘.تفصيليا
رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية يف ا١تدرسة الثانوية البحث عن إدارة 

اإلسالمية اٞتكومية باتو. ك تلخص البيانات اآلكلية ؿ تزاؿ موقتة ك سوؼ تتغَت 
إدا كجدت أدلة قوية ك تدعم ٞتمع البيانات ا١تقبلة, ك لكن إدا مت النتيجة الواردة 

 ٙ٘من اإلدلة القوية ك الوثيقة فقد من تلخيص النتيجة الصادقة.

 

 
 

                                                           
55 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 

177-178. 
56

 Sugiono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, (Alfabeta 

Bandung 2014),hlm 338. 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشاتها

ٖتليلها ك يتكوف ىذا الفصل من ثالثة عرضت الباحثة يف ىذا الفصل البيانات ك    
مباحث : ا١تبحث األكؿ حيتوم على حملة تارخيية ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية باتو 

 ك ا١تبحث الثاين حيتوم على برنامج تعليم اللغة العربية ك عمليتها.

 المبحث األول عن لمحة تاريخية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية باتو

 خلفية المدرسة -ا

 موقفأ.

 :ٚ٘ا١تدرسة الثانوية  اإلسالمية اٟتكومية باتو توضع يف مدينة باتو.يعٍت يف 
  ٕ٘: فايت مورا رقم  الشارع
Rt/rw : 01/09 

 : باتو مدينة
 ٕٜ٘ٛٔ٘( ٖٔٗٓ: ) ىاتف
mail-e : man_kotabatu@yahoo.com 

 المدرسةتاريخ ب.

يف تنشْي اآلكؿ حيت اآلف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية باتو تعمل 
التغيَت لتكمل اآلدكات ك لتعييد الًتبية .اما تغيَت ىا تعٍت تغيَت اآلٝتاء كما 

 :ٛ٘اآليت 

                                                           
 ـ(ٕٙٔٓأبريل  ٕٕا١تقابلة مع كظيفة اإلدرية,)ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٞتكومية باتو,يـو اإلسنُت  57
58
 ـ(ٕٙٔٓأبريل  ٕٕا١تقابلة مع كظيفة اإلدرية,)ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٞتكومية باتو,يـو اإلسنُت  
 

mailto:man_kotabatu@yahoo.com
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ٔ- PGAA NU Batu  مث رٝتيا بSPIAIN Sunan Ampel   برسالة كزيرة
يف ىذه السنة مل ديلك  ٜٓٚٔيف سنة  ٕالدينية اإلندكنيسية منرة 

 باتو. ٕٕمقغد ك يوقف مقعد ا١تعارؼ يف الشارع ٝترك منرة 
يكوف ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية رٝتيا برسالة تقييد  ٜٛٚٔيف السنة  -ٕ

ك يزاؿ موقف مقعد  ٜٛٚٔسنة  ٚٔكزيرة الدنية اإلندكنسية نةرة 
 ا١تعارغ باتو.

تنقل اىل مقعد ا١تدرسة ا١تدرسة الثانوية اٟتكومية  ٜٜٚٔيف السنة  -ٖ
باتو ب حق  ٖٕاإلبتدائية "ركضة العلم" يف الشارع الىوار منرة 

 . ايئجارة ا١تبٌت
ا١تدرسة الثانوية اٞتكومية باتو توقف مقعد ديلك  ٜٔٛٔيف السنة  -ٗ

باتو اليت يبٌت ٔتيزانية مالية  ٕ٘بنفسها رٝتيا يف الشارع فايت مورا منرة 
 . حىت اآلف ٜٔٛٔ/ٜٓٛٔ يف السنة

 من اآلكؿ حىت اآلف تغيَت رئيسية ايضا يعٍت :

( ٜٓٚٔ -ٜٗٚٔ يف السنة    برئيس  ٤تمد رفعي )ا١ترحـو

( ٜٓٛٔ -ٜٗٚٔيف السنة    برئيس  غازايل نور )ا١ترحـو

( ٜٜٛٔ – ٜٓٛٔيف السنة   برئيس درس سلحاين )ا١ترحـو

( ٖٜٜٔ – ٜٜٛٔيف السنة   برئيس درس غوؿ طاـ )ا١ترحـو

( ٜٜٜٔ – ٖٜٜٔيف السنة   برئيس درس اٟتاج اكنتوغ ساحل )ا١ترحـز

 برئيس درس اٟتاج طاًل ىادم  ٕٗٓٓ – ٜٜٜٔيف السنة 

( ٕ٘ٓٓ- ٕٗٓٓيف السنة   برئيس درس اٟتاج اٛتد ظاىرم )ا١ترحـو

( ٕٛٓٓ – ٕ٘ٓٓيف السنة   برئيس مسركر عارفُت,س ؼ د )ا١ترحـو
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 اآلف برئيس درس كينارص  – ٕٛٓٓيف السنة 

سنة. ك تغيَت لتملك حاجة  ٖٗمرة يف  ٜكؿ حىت اآلف تغيَت الرئيسية اذا من اآل   
 الًتبية ك تزداد التالميذ كثَتة.

 حالة العامة ج.

 يف جاكا شرقية ا١تسافة بُت  مدينة باتو من احد ا١تدينة هتدؼ اىل السياحة
الكائنات سياحة  . توضع يف اٞتبلية هبواء الربيد ك النظيفة ك ديلك قصد كيلوامًتآٛ

اليت كثَت من   ك امكاف اإلسًتاحات بانواع السهولة . مدينة باتو تعرؼ ٔتدينة الزراعي
 اجملتمعة من الفالحات ْتاصالت التفاح اليت مشهور فهذه ا١تدينة.

 
 الرسالة, األهداف الرؤية, -6

 الرؤية -ا
اٟتر " كجود اٞتيل اإلسالمية الذكائ ك النشاط ك األخالؽ الكردية ك       

 من ا١تخدر ك اإلىتماـ على البيئة "
 الرسالة -6

الًتبية هتدؼ على ا١تتخرجات الصاٟتات يف العلم ك األدب ك تقيم       
اإلجتماعية حىت يستطيع اف يستعد ك ينتشر مصادر اإلنسانية الفائق يف فن 

 الًتبية ك اإلدياف.
 األهداف  -3

 :ترجى التلميذات بعد اف يتعلموا فيها      
 ترقية نسبة مئوية متخرجات يف اإلمتحاف الوطٍت. -ا     
 ترقية عدد التالميذ اليت تواصل اٞتامعة. -ب    
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يرفع التحصيل العلم للطالب يف فن الرياضيات ك الفنوف يف درجة  -ج    
 ا١تدينة اك ا١تديرية.

 يوجد فرصة األعماؿ للتالميذ اليت مل تواصلوا اىل اٞتامعة. -د     
 ينقص شقاكة التالميذ. -ه     

 حالة األساتيذ ك ا١تواضف -3
 كما اآلتية :  ٛٙىذه ا١تدرسة ديلك األساتيذ ك ا١تواضف 

 األساتيذ  -ا  
 ٕٗاألساتيذ الثابت      :      
 ٕٔاألساتيذ غَت الثابت :      

 ا١تواظف  -ب
 ٗا١تواظف الثابت     :   
 ٕٔا١تواظف غَت الثابت  :  

استاذا.  ٘٘استاذا ك ا١تتخرج من البكلورييوس  ٛاألساتيذ ا١تتخرج من ا١تاجيسًت 
ك  ٗك من ا١تدرسة الثانوية  ٖموظفا ك دبلـو  ٙاما ا١تواضف ا١تتخرج من البكلوريوس 

 األخر من ا١تدرسة اإلبتدائية. 
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لصاٟتة ك اما األستا تيذ الذين يعلموف برنامج تعليم اللغة العربية ىم األستاذة أمي ا
 األستاذة ديياف كوماالسارم ك األستاذة نور الفارحية ك األستاذة أينداة.

 الوظيفة األستاذة منرة
 قسم األكؿ إينداة ٔ
 قسم األكؿ ك قسم الثاين نور الفرحية ٕ
 قسم الثالث أمي صاٟتة ٖ
 قسم الثالث ديياف كوماالسارم ٗ

 العربية( أٝتاء األستاذة تعليم اللغة ٔاٞتدكاؿ )

 عدد التالميذ  -0
يرفع  ك ينقص عدد التالميذ من السنة اىل السنة كما يف ىذا جدكؿ 

:59األيت  

 

 ( عدد التالميذٔالرسم البياف )
                                                           

59
 باتو.الوثٌقة فً اإلدارٌة المدرسة الثانوٌة اإلسالمٌة الحكومٌة  

ٓ 

ٕٓٓ 

ٗٓٓ 

ٙٓٓ 

ٛٓٓ 

ٔٓٓٓ 

ٕٔٓٓ 

1999 2111 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2111 2111 2112 2113 2114 2115 

Chart Title 
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 المبنى و الغروف 

ا١تبٌت ك الغركؼ يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٞتكومية عندىا غرفة كاجدة 
كاحدة للمدرسات ك غرفة لرئيس ا١تدرسة ك غرفة كاحدة لإلدارية ك غرفة 

 كاحدة للمكتبة ك غركؼ األخر لغَتىم. كما يف الدفًت :
ٕكاسع)مًت( عددىا الغرفة النمرة  

 ٜٓٙ ٕ٘ الفصوؿ ٔ

 ٓٔ ٔ معمل البييولوجي ٕ

 ٓٛ ٔ معمل الفزيا ٖ

 ٓٛ ٕ معمل الكيميا ٗ

 ٓٓٔ ٔ معمل اللغة ٘

 ٓٛ ٔ مكتبة ٙ

 ٖٙ ٔ نشاط التخطيط ٚ

 ٕٓ ٔ غرفة للصحة ٛ

 ٔٛ ٔ غرفة ا١تكسوب ٜ

 ٕٔٔ ٔ مقصف ٓٔ

 ٙٔ ٔ غرفة اإلستشارة ٔٔ
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 ٖٙ ٔ غرفة ا١تدير ٕٔ

 ٗٙ ٔ ىيئة التدريس ٖٔ

 ٖٙ ٔ اإلدارية ٗٔ

 ٕٗ ٔ غرفة ٟتركة التالميذ ٘ٔ

 ٙٔ ٔ غرفة ا١توسيقى ٙٔ

 ٕٗ ٔ غرفة لتطبيق الطالب ٚٔ

 ٕٗ ٗ اٟتماـ لألستاذ ٛٔ

 ٕٗ ٕٔ اٟتماـ للتالميذ ٜٔ

 ٙ ٔ ٤تزف ٕٓ

 ٗ ٔ غرفة للبواب ٕٔ

 ٕٓٗ ٔ ا١تسجيد ٕٕ

 ٕٖٓٓ ٔ معهد " العلِت " ٖٕ

 

 ( ا١تبٌت ك الغركؼٕاٞتدكاؿ )
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 برنامج للتنشيئ – 6

 من ٣تاؿ اآلدكات -ا      

١تدرسة تزاؿ اف ٖتاكؿ نشئة الًتبية إما يف كقت القصَت اك يف ااف ىذه          
 من ناحية الفردية اك اآلدكات.كقت الوسطى اك يف كقت الطويل 

 من ٣تاؿ ا١تدرس -ب    

ينشئ رئيس ا١تدرسة يف ىذه اجملاؿ يهدؼ إيتا حاجة ا١تدرس  ك          
 ا١توظف  ك عامل ك كاتب ك بواب ك خادـ ا١تدرسة  كافية.  

 من ٣تاؿ ا١تنهج -ج    

ك نتائج ا١تقعد  ٖٜٜٔسنة  ٖٓٚينشئ ا١تنهج يتعلق برسالة كزيرة الدينية منرة          
عن برنامج  ٕٕٓٓاغوستوس سنة  ٕٕ – ٕٓمكتب الوالية جاكا الشرقية يف التاريخ 

 نشئة ا١تنهج كما اآلتية : 

 فائدة ك كضيفة رئيس ا١تدرسة -
 رفع كفاية األستاذ -
 عملية تعليم ك متعلم -

 من ٣تاؿ التالميذ -د

 يهدؼ الوكيل من قسم التالميذ     

 إشراؼ األخالؽ الكرية -
 إشراؼ يف الذكائ ك العلم -
 تضريبات رئيسية للتالميذ -
 عملية الدينية -
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 عملية النساء -
 حركة الطخيط -
 عملية الفنوف -
 الرياصة اليت عالية -
 أعماؿ ْتيث الوقت ا١تناسب -

 من ٣تاؿ حقوؽ اإلجتماعية -ق

 يف ٣تاؿ ىذه ٖتاكؿ اف ترفع ك تنشء فيها : 

 دكر اآلبوين  بوسيلة ٣تلس ا١تدرسة -
 تواصل با١تدارس األخركف ٓتصوص فرقة رئيس ا١تدرسة  -
 تواصل باعلماء ك اجملتمع -
 حياكؿ اإلجارة للتلميذ الذم مل يستطيع -
 إختلط التالميذ يف أعماؿ اجملتمعة -
-  

 ترقية الكافئة -3

 رفع اآلدكات بوجود األدكات  ك غركؼ للفصل ك ٘تلك الكتب  ك غَتىا. -ا     

بطريقة تنطيم التالميذ ك ا١تنهج ك ا١تدرس ك األدكات ك   رفع إدارة ا١تدرسة  -ب    
 اإلجيارة ك الكائنات.

رفع ا١تدرس ك ا١توظف ك كجود ا١تدرس ك ا١توظف, ك تأمَت ا١تدرس اف يتبع  -ج     
 تدريبات ك يرشيد ا١تدرس ك ا١توظف .

ٞتمعة ك ك تزداد كقت التعليم با١تؤثر كقت التعليم ك يعمل كل يـو ا األحسن -د       
 تدريبات لإلمتحاف ك خدمة للتالميذ الذين ينقصوف يف تعليمهم.
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 برنامج األفعالية يف اٟتية -ق    

الطبخ ك التخيط ك الصحفي ك ا١تكاينء ك كرة القدـ ك موسيقى ك اللغة العربية          
 ك اللغة اإلينجليزية ك اٟتسوب

 برنامج اإلضايف -ؾ     

 الكشافة ك عملية الصحة ك كرة اليد كرة السلة ك كرة الريشة ك دكرة مالقفة          

 المبحث الثاني عن برنامج تعليم اللغة العربية

بعد أف قامت الباحثة ا١تقابلة  مع رئيس ا١تدرسة اف ٗتطيط برنامج تعليم اللغة          
اقواؿ من األساتيذ قبل عملية العربية تعمل يف أكؿ السنة بوسيلة ٚتعة األساتيذ ك 

 التعليم.برنامج رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية تعٍت:

 

 تخطيط رئيس المدرسة في برنامج تعليم اللغة العربية -0

بالتخطيط حىت نواصل بنجاح كما أف كل األعماؿ نبتدأ  ت الباحثةعرفكما   
خط التخطيط تكوف "أف التخطيط ىو أمر مهم ك بدكف  قاؿ رئيس ا١تدرسة

 :.ك عملية ٗتطيط رئيس ا١تدرسة نوعاف ٓٙغَت منظبطا"

 ٗتطيط الدراسة -ا    

 ٗتطيط اإلدارة -ب

  أما من ٗتطيط الدراسة خيطيط رئيس ا١تدرسة األشياء فهي من ناحية :     

 ا١تنهج  .ٔ
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نتائج ا١تقابلة مع ككيل ا١تدرسة قسم ا١تنهج أف ا١تنهج يف ا١تدرسة الثانوية      
تستعمل ٔتناسب   ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓاإلسالمية اٟتكومية باتو يف السنة الدراسي 

السنة  ٕ٘معايَت قومية الًتبية يف ٣تاؿ العملية كما رسالة كزيرة الًتبية القومية منرة 
.ٕٙٓٓتستعمل ا١تدرسة الثانوية با١تنهج  ٕٛٓٓسيفتبَت  ٛيف التاريخ  ٕٛٓٓ 61 

 التعليم .ٕ
62كما شرح ككيل ا١تدرسة قسم ا١تنهج يف ١تقبلة ىي .  

اف تعليم  ٕٚٓٓالسنة  ٕٗالوقت ,  كما يف رسالة كزيرة الًتبية القومية منرة  -
حصاؿ.ك يعمل بعد خركج الدراس يف يـو اإلسنُت حىت  ٕاللغة العربية تعمل 

 ٖٙيـو ا٠تميس.
 الذم يعلم يف ىذه الربنامج األستاذ الذم يعلم يف قسمهم.ا١تدرس  -
ا١تواد ,  يتعلق بفرقة.من قسم األكؿ يعلم بقرائة القرْاف حىت يستطيع اف يقراء  -

اللغة العربية. ك من فسم الثاين يعلم اللغة العربية بكتاب "عربية بُت يديك" ك 
زير الدينية.ك هتدفاف من قسم الثالث يعلم بكتاب " دركس اللغة العربية " من ك 

 توجو  لإلمتحاف القومية.
 تقديرال .ٖ

التقدير تعمل بعد هناية الدراسي. ك يهتم بأربع ا١تهارات من كافئة اللغوية.      
 

من ناحية ٗتطيط اإلدارة خيطط رئيس ا١تدرسة فهي: -ب  
 التسهيالت , يستعد من القسم ك ا١تعمل .ٔ
 دفًت األجرة القومية. األجرة , خيطط رئيس ا١تدرسة األجرة ٔتناسب  .ٕ

 
 تنظيم رئيس المدرسة في برنامج تعليم اللغة العربية -6
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 أما تنظيم برنامج تعليم اللغة العربية فهي من ناحية  :  
 ا. الدراسة : 

.   ا١تنهج تعمل ككيل رئيس ا١تدرسة قسم ا١تنهج يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية ٔ
 اٟتكومية باتو.

 . التعليمٕ
الوقت تعمل يف أكؿ السنة الدراسية.بقياد اإلجتملع مع األساتيذ ك  -  

األساتيذات ك ٞتنة اجملتمعة. ىم يبحثوف عن أمهية ىذه الربنامج. ألف الطلبة 
اٞتديدة ىم متفرقوف من ا١تدرسة. كانوا من ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية ك كانوا من 

ف اف يتعلموا درس اللغة العربية ك ا١تدرسة الثانوية العامة.بعضهم ال يستطيعو 
بعضهم ال يقراءكف كتابة العربية أصال.ك يبحثوف ايضا عن كيف ينفذ ىم. 
للطلبة الذين ال يستطيعوف قراءة كتابة العربية ىم ٕتمعوف يف الفصل ا٠تاص.ىم 

 تدربوف بقراءة كتابة العربية حىت يستطيعوا.
ألكؿ تعلم األستاذة إيندة كللقسم ا١تدرس يف ىذه الربنامج توزع ىي للقسم ا -  

الثاين  تعلم األستاذة نور الفارحية ك للقسم الثالث تعلم األستاذة ديياف  
 كوماالسارم.

ك للقسم  ٖٕٔٓا١تواد تستعمل للقسم األكؿ دركس اللغة العربية ا١تنهج  -  
 الثاين بكتاب "عربية بُت يديك ك للقسم الثالث "دركس اللغة العربية " من كزير

 الدينية.
 . التقدير ٖ

بعد اف قامت الباحثة ا١تقابلة مع رئيس ا١تدرسة اف التقدير تعمل بطريقة ٚتع     
األساتيذات يف اإلدارة .ك يبحثوف تنشيئ الطلبة يف دراستهم. ك يسمع رئيس 

 ٗٙا١تدرسة كل ا١تسئلة اليت توجو األساتيذات للتعيُت الطريقة ا١تستقبلة.
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 ب. إدارية 
 ت. التسهيالٔ

من جهة الفصل ك ا١تعمل يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٞتكومية باتو    
 مقاصده.

 األجرة .ٕ

 األجرة مناسب بدفًت األجرة الوزيرة الدينية.
     

 تنفيذ رئيس المدرسة في برنامج تعليم اللغة العربية  -3
شرح رئيس ا١تدرسة اف التنفيذ يف برنامج تعليم اللغة العربية بًتتيب برنامج         

التعليم ك اختار الطرؽ تساعد عملية تعليم اللغة العربية خارج الفصل اك داخل 
الفصل.ىذه الربنامج يناسب ا١تنهج اليت تستخدـ. للفصل األكؿ يستخدـ 

 ٖٕٔٓة تعليم العربية.ألف ا١تنهج حىت مل تزداد بوقتو يف عملي ٖٕٔٓبا١تنهج 
اك مشهور ب  ٕٙٓٓٔتصادراألفعالية.  للفصل الثاين يزاؿ اف يستخدـ ا١تنهج 

ktsp.ٙ٘  ك اما نتائج ا١تقابلة مع األستاذة نور الفارحية  فيها تعلم بأربعة
كا١تقابلة مع األستاذة دياف كوماال سارم  للفصل الثالث يستخدـ  ٙٙا١تهارات.
يضا.ك يف ىذا الفصل برنامج تعليم الغغة العربية ١تساعدة ا ٕٙٓٓا١تنهج 

اما عملية برنامج تعليم الغغة العربية يف ا١تدرسة ٚٙمستقبل اإلمتحاف األخَت.
الثانوية اإلسالمية اٟتكومية باتو تعمل كل يـو اإلسنُت حىت يـو ا٠تميس يف 

 فهي تستخدـ الساعة الثاين ك النصف مساء.اما ا١تواد اليت تعلم للفصل الثاين
بكتاب "عربية بُت يديك "ك للفصل الثالث ىي "دركس اللغة العربية" من كزير 
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الدينية . ك ا١تدرس الذم يعلم األستاذة نور الفارحية للفصل الثاين ك األستاذة 
 ٛٙدياف كوماالسارم للفصل الثالث.

 
 مراقبة رئيس المدرسة في برنامج تعليم اللغة العربية -4

الباحثة ا١تقابلة مع ككيل ا١تدرسة قسم الطلبة اف ا١تراقبة ىي بعد قامت        
األنشطة األخَت من إدارة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية.كما 
شرحت الباحثة أف ا١تراقبة أنشطة مطابقة ألىداؼ. ىل كاف برنامج اليت ٕتعل 

١تراقبة ىي عملية مناسبة باألىداؼ قبلها من التخطيط ك التنظيم ك التنفيذ.ك ا
١تعرفة ٧تاح األىداؼ من برنامج تعليم اللغة العربية, ك بنفذ ٗتطيط احملدد من 
برنامج تعليم اللغة العربية.ك كظيفة ا١تراقبة منها ا١تراقبة ١تؤثرة من تنفيذ التخطيط ك 

 ٧تاح األىداؼ.عملية مراقبة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية ىي:   
 راقبة عملية ا١تدرس يف مذكرة يومية األستاذ اك األستاذة اسبوعية.ٔت - 
إشراؼ ا١تدرس يف  الفصل كل نصف السنة.ك لكن مل تعمل ألف لو العوامل  - 

 ا١تعُت مل يذكر.
يعملوف ىذه الربنامج كل اٟتضور لألستاذة ك التالميذ الذين  ٔتراقبة كشف -

  ٜٙاألسبوع .
األستاذة اىل رئيس ا١تدرسة كل نصف دكر مراقبة  قيمة التالميذ اليت تقدـ  -

السنة.ك يسمع رئيس ا١تدرسة انواع ا١تسئلة اليت توجد األستاذة.حىت يأخذ رئيس 
 ٓٚ٘تاما.  ا١تدرسة النتائج
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تحليل و مناقشة نتائج البحث عن إدارة رئيس المدرسة في برنامج تعليم 
 حظة و المقابلة و الوييقةاللغة العربية من المال

يف ىذا البحث أف إدارة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية  مهمة جدا        
لًتقية ك اإلنفعاؿ للطلبة الذين ال يستطيعوف تعليم اللغة العربية من قبل.حىت يستطيع اف 

سؤكؿ يف مدرستو. ىو يتعلم اللغة العربية كطلبة األخر.رئيس ا١تدرسة يعمل اإلدارة ألنو م
يقـو اإلدارة ٓتدمة األخرين لتحقيق نظرة رؤية ك رسالة ك أىداؼ ا١تدرسة يعٍت كجود 
اٞتيل اإلسالمية الذكاء ك النشاط ك األخالؽ الكردية ك هتدؼ على ا١تتخرجات 
الصاٟتات يف العلم ك األدب ك اإلجتماعية حىت يستطيع اف يستعد ك ينتشر مصادر 

ًتبية ك اإلدياف. ك عملية رئيس ا١تدرسة .كرئيس ا١تدرسة ىو طاقة كظيفي اإلنسانية يف ال
ك يعمل رئيس ا١تدرسة اإلدارة تناسب ٔٚا١تدرس الذم يعطي الدرس ك الطالب يتسلمو.

( يعٍت التخطيط ك التنظيم التوجيو ك    (Peter Drukerبالعناصر كما يشَت بيتَت داكر
 اإلتصاؿ ك الرقابة ك التقومي .

 
عرضت الباحثة البيانات ك رأت الباحثة من ناحية إدارة رئيس ا١تدرسة بعد  

 تصور كما األيت:
 
 

 الوقت اعماؿ ناحية برنامج منرة

 ٗتطيط ٔ
 ا١تنهج الدراسي

 التعليم أكؿ السنة
 التقدير

                                                           
1.Wahyu Sumidjo,Kepemimpinan Kepala Sekolah,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002)hlm 5 
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 التسهيالت اإلدارة
 األجرة

 تنظيم ٕ
 أكؿ السنة ٚتع األساتيذ الدراسي
 توزيع الوظيفة اإلدارة

 تنفيذ ٖ

 ا١تنهج :  الدراسي
ٕٙٓٓا١تنهج   
ٖٕٔٓا١تههج   

السنة 
ادراسي 

ٕٓٔ٘-
ٕٓٔٙ 

 تعليم :
كقت -  
مدرس -  

مواد -  

يـو اإلسنُت 
حىت يـو 
 ا٠تميس 

 

 تقدير :
 

نصف 
 السنة
 أخر السنة

التسهيالت :  اإلدارة
 الفصل
 ا١تعمل

 

 كل الشهر األجرة

 مراقب ٗ

مراقب  - الدراسي
مذكرة يومية 
 األستاذ.

إشراؼ  -
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رئيس ا١تدرسة 
 يف الفصل

كشف -
 اٟتضور األستاذ

دفًت نتائج  -
 التالميذ

مراقب يف أمُت  اإلدارة
 الصندكؽ

 كل الشهر

 
( إدارة رئيس ا١تدرسةٖاٞتدكاؿ )  

 
 ٗتطيط رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية -ٔ

كل أعماؿ بنبتدأ ىذه ا٠تطوة.ك ١تعرفة ٧تاح الربنامج .ىذه ا٠تطوة صحيح         
ألف رئيس ا١تدرسة لو مسؤكؿ ١تستقبلة ا١تدرسة. كىو خيطيط كل اإلعماؿ باكاملة 
من ا١تواد ك األفراد ك الوقت ك األجرة.ك ىذه األعماؿ يعمل قبل عملية تعليم 

التخطيط  بية.ك يسمع كلما حيتاج اليهم.الدراسية بطريقة ٚتع أساتيذ اللغة العر 
ىو عملية ذكية للتنبؤ ٔتعرفة ا١تستقبل. ك عند التخطيط جيب دراسة البيئة 
التنظيمية الداخلية ك ا٠تارجية احمليط هبدؼ التعريف على ا١تتغَتات ا١تؤثرات هبا, 
حيث يتطلب ذلك دراسة اٞتوانب  االقتصادية ك االجتماعية ك السياسية, كما 

 دراسة ا١تشاريع ا١تنافسة ك التنبؤ با١تستجدات الىت قد ٖتدث يف البيئة عامة. جيب
 

 تنظيم رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية -ٕ



54 
 

يف ىذه تنظيم برنامج تعليم اللغة العربية يعمل رئيس ا١تدرسة التوجيو ك 
 اإلتصاؿ جيدا بطريقة:

ّتمع األساتيذ ك األساتيذات ك ّتمع األفراد العاملُت للحصوؿ األىداؼ.يعٍت  -
 ك ىذا ككيل رئيس ا١تدرسة قسم ا١تهنج ك الطلبة حىت يعرفوف ما حيتاجوف اليهم.

العمل ا١تشًتؾ الذم يتم عن كعي ك ادراؾ كذلك بًتتيب األنشطة اإلدارية داخل 
ا١تؤسسة ك معرفة عمل كل كحدة إدارية ك ذلك لتحقيق أىداؼ ا١تنظمة. ك 

 ل البيئة التنظيمية من حيث توزيع األنشطة ك كذلك األدكارالعمل ا١تشًتؾ داخ
ك اختيار األفراد القادرين ك الراغبُت يف العمل حيث يتضمن ذلك ضركرة العمل 

 على إجياد قوة العمل الفعالة إضافة إىل ا١تواصفات ا١تطلوبة لكل كظيفة.

األكؿ تعلم  توزيع األعماؿ لكل األفراد يف برنامج تعليم اللغة العربية.للقسم -
األستاذة إينداه ك للقسم الثاين تعلم األستاذة نور الفارحية ك للقسم الثالث تعلم 
األستاذة ديياف كوماالسارم.ك األساتيذات يتناكلوف الوظيفة اٟتراسة مناسب 

 اليومية ا١تعينة.
 
 تنفيذ رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية -ٖ

 بية من ناحية :تنفيذ برنامج تعليم اللغة العر 
 أكاددييك -أ

 . ا١تنهج  ٔ
يف  ىذه السنة الدراسية مل تعمل.ألف للفصل األكؿ يستخدـ ا١تهنج 

مناسب رسالة كزيرة الدينية. حىت ىذه برنامج يعمل للفصل  ٖٕٔٓ
.أما للفصل الثاين  ktspالثاين ك الثالث. ألهنما يستخدمهما با١تنهج 

ل الثالث تعلم ا١تواد يستعد بتوجيو تعلم ا١تواد بأربع ا١تهارات.ك للفص
 اإلمتحاف. 
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 ٕٚ.التعليم ٕ
 ٘ٗالوقت , عملية ىذه الربنامج مناسب معايَت عملية الًتبية يعٍت  -

مناسب لرسالة الوزير  ٕٙٓٓللفصل األكؿ يستعمل تركيب  ٖٚدقائق. 
 ٗٚ.ٖٕٔٓالسنة  ٘ٙالًتبية منرة 

ية مناسب معايَت ا١تدرس, الذم يعلم يف برنامج تعليم اللغة العرب -
عن ا١تدرس ك  ٕ٘ٓٓالسنة  ٗٔا١تدرس ك ا١توضف يف قانوف منرة 

األستاذ  الفصل األكؿ يعٍت الًتبية ك التوجيو ك التدريب ك التقومي الطلبة. 
. ك عدد األستاذ يف ىذه ا١تدرسة ثالثة ٘ٚىم أىلية البكالوريوس

 األساتيذات.
با١تنهج ا١تعُت من قبل.يعٍت للفصل ا١تواد, تعلم األستاذة ا١تواد مناسب  -

ك للفصل الثاين عربية بُت يديك ك  ٖٕٔٓاألكؿ يستخدـ ا١تواد ا١تنهج 
 للفصل الثالث يستخدـ ا١تواد دركس اللغة العربية من كزيرة الدينية.

 . التقديرٖ
التقدير تعمل بعد هناية الدراسية.طريقة التقدير يستعمل بأربع طرؽ    

ك ىذا  الحظة ك الوضيفة ا١تعية ك الوظفة الشخصية.كىي اإلختبار ك ا١ت
ىو ٣تموعة اختبارات يف مدة زمنية ٤تددة مناسب كما يقاؿ أف التقدير 

قائمة على أساس ا١تعايَت, توفر مقياسا عاما يعكس مدل كفاءة 
العاملُت ك ا١تؤسسة ك يتيج التقومي فرصة ا١تقارنة بُت تنفيذ أعماؿ القسم 

لوقت. حيث خيضع العاملُت إىل اختبارات ك رقابة ك ا١تختلفة مع مركر ا
تقدـ ٔتوجبها تقارير لإلدارة العليا للحصوؿ على تقومي شامل للعاملُت 

 ٙٚبشكل خاص, ك إ٧تاز ا١تؤسسة بشكل عاـ.
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 ب. اإلدارية 
من جهة الفصل يستعد رئيس ا١تدرسة يف ا١تدرسة الثانةية اإلسالمية  -

مًتا إدا كل الفصل  ٜٓٙكلها   فصوؿ ك كاسعة ٕ٘اٟتكومية باتو 
مًتا تقديرا. كىذا مناسب بل أكثر من  معايَت التسهيالت  ٖٛبواسعة 

شرحت فيها أف  ٕٚٓٓالسنة  ٕٗالًتبية كما يف نظاـ كزيرة القومية منرة 
مًتا  ٖٓمًتا ك كاسعة  ٘كاسعة القصل عرضها  ٕٚ-ٕ٘عدد الفصوؿ 

مًتا. ىذه معمل الغغة  ٓٓٔأما معمل اللغة فيها كاسعتها  ٚٚعلى األقل.
يقاؿ  ٕٚٓٓالسنة  ٕٗك كذلك أكثر من معايَت التسهيالت الًتبية ٘ترة 

 ٛٚمًتا على األقل. ٖٓأف تعيُت كاسعة معمل اللغة 
   

 مراقبة رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية -ٗ
 ٔتراقبة عملية ا١تدرس يف مذكرة يومية األستاذ اك األستاذة. -
١تدرس يف  الفصل كل نصف السنة.كلكن ىذا العمل مل إشراؼ ا - 

 تعمل رئيس ا١تدرسة.
يعملوف ىذه الربنامج  ٔتراقبة دفًت اٟتضور لألستاذة ك التالميذ الذين  -  

 كل األسبوع .
مراقبة دفًت قيمة التالميذ اليت تظهر األستاذة اىل رئيس ا١تدرسة كل  - 

نصف دكر السنة.ك يسمع رئيس ا١تدرسة انواع ا١تسئلة اليت توجد 
 ٘تاما.  األستاذة.حىت يأخذ رئيس ا١تدرسة النتائج
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحثملخص  -ا

ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية باتو عن إدارة يف نتائج البحث      
رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية عمل رئيس ا١تدرسة باستخداـ 

التخطيط عناصر اإلدارية يعٍت بتخطيط ك تنظيم ك تنفيذ ك مراقب جيدا. اما 
. األكؿ : ٗتطيط أكاددييك يبحث عن ا١تنهج الذم تتعلق عن ىناؾ نوعاف

التقدير. ك الثاين ٗتطيط اإلدارة يبحث  التعليم يتعلق بالوقت , ا١تدرس, ا١تواد،
ك األجرة.  التسهيالت عن  

التنظيم فيها عمل رئيس ا١تدرسة مواعد مع األساتيذ ك األساتيذات ك اللجنة 
ليبحث عن عملية برنامج تعليم اللغة العربية ك توزيع الوظيفة من ناحية األفراد 

ك التنفيذ من جهة أكاددييكاؿ منهج تعمل ككيل ذه الربنامج. الذم يعلم ى
رئيس ا١تدرسة قسم ا١تنهج يف ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٟتكومية باتو.ك 
كظائفها بتوزيع الوظائف للمعلم ك يراتب برنامج التعليم ك اٞتدكاؿ الدراسية 

ك لكن مل  ك ينظم التقومي ك خيدـ رئيس ا١تدرسة لألشراؼ ا١تدرس يف الفصل
يعمل ألف العوامل ا١تعُت. التعليم تتعلق باالوقت تعمل يف أكؿ السنة 
الدراسية.بقياد ا١تواعد مع األساتيذ ك األساتذات ك ٞتنة اجملتمعة. ىم يبحثوف 

الطلبة اٞتديدة ىم متفرقوف من ا١تدرسة. كانوا  عن أمهية ىذه الربنامج. ألف
ا من ا١تدرسة الثانوية العامة.بعضهم ال من ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية ك كانو 

يستطيعوف اف يتعلموا درس اللغة العربية ك بعضهم ال يقراءكف كتابة العربية 
أصال.ك يبحثوف ايضا عن كيف ينفذ ىم. للطلبة الذين ال يستطيعوف قراءة  
كتابة العربية ىم ٕتمعوف يف الفصل ا٠تاص.ىم تدربوف بقراءة كتابة العربية 
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. ىذا التناسب ٕٖا.كعدد التالميذ يف كل الفصل أكثر من حىت يستطيعو 
ٔتعايَت العملية الًتبية.ك ا١تدرس يف ىذه الربنامج توزع على ثالثة أقساـ ك ىي 
للقسم األكؿ كللقسم الثاين  ك للقسم الثالث. ك ا١تواد تستعمل للقسم األكؿ 

بُت يديك ك  ك للقسم الثاين بكتاب "عربية ٖٕٔٓدركس اللغة العربية ا١تنهج 
للقسم الثالث "دركس اللغة العربية " من كزير الدينية.ك التقدير تعمل 
 اإلختبار ك غَت اإلختبار مناسب بأربع ا١تهارات.

  
اإلدارة يهتم رئيس ا١تدرسة من الفصوؿ ك معمل اللغة .الفصل بواسعة   

اللغة مًتا. ك معمل  ٖٙمًتا,ىذا أكسع من معايَت التسهيالت يقاؿ فيها  ٖٛ
مًتا. مراقبة  ٖٓمًتا.كىذه أكسع أيضا من معايَت التسهيالت على اقل  ٓٓٔ

ٔتراقبة عملية ا١تدرس يف مذكرة  رئيس ا١تدرسة يف برنامج تعليم اللغة العربية ىي:
إشراؼ ا١تدرس يف  الفصل كل نصف السنة.ك لكن يومية األستاذ اك األستاذة.ك 

اٟتضور لألستاذة ك التالميذ الذين ٔتراقبة كشف  كمل تعمل ىذه الربنامج.
مراقبة قيمة التالميذ اليت تقدـ األستاذة اىل  كيعملوف ىذه الربنامج كل األسبوع .

رئيس ا١تدرسة كل نصف دكر السنة.ك يسمع رئيس ا١تدرسة انواع ا١تسئلة اليت 
٘تاما.  توجد األستاذة.حىت يأخذ رئيس ا١تدرسة النتائج  

 التوصيات و االقتراحات -ب

بناء على البحث عن إدارة رئيس ا١تدرسةيف برنامج تعليم اللغة العربيةيف  
ا١تدرسة الثانوية اإلسالمية اٞتكزمية باتو من ناحية تنفيذىا كمراقبتها. كأما التوصيات 

 كاالقًتاحات من الباحثة لرئيس ا١تدرسة فهي:

 لرئيس ا١تدرسةل ( أ
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كبرامج اللغة ينبغي رئيس ا١تدرسة يف كقت ا١تراقبة بعملية تعليم اللغة العربية 
يراقب عملية تعليم اللغة العربية لألستاذ ك التالميذ مباشرةيف تعليم اللغة 
العربية فإنو يدفع األستاذة اللغة بعملو عماال نشيطا. ألف مراقبة منو 
سيحتاج بو بصفة اإلشراؼ اللغوم لًتقية تعليم اللغة مكثفا.ك ينبغي أف 

إلدارة مناسب بالعناصر اإلدارية من التخطيط ك رئيس ا١تدرسة يعمل ا
 ٕٚٓٓالسنة  ٔٗالتنظيم ك التنفيذ ك ا١تراقب كمناسب  ٔتعايَت العملية منرة 

 ٕٚٓٓالسنة  ٙٔطلبا ك معايَت ا١تدرس منرة  ٕٖعن عدد الطلبة األكثر 
عن كظيفة رئيس ا١تدرسة لعملية إشراؼ ا١تدرس يف دكر السنة.ك ىذا العمل 

ا١تدرس ك عمليتو ك تقوديو.حىت يعرؼ أف ىذه الربنامج  تدؿ بتخطيط
 عملية صحيحة. ك نتائج اٟتاصالت الطلبة أعلى كأحسن.

 
 لألستاذة تعليم اللغة العربية ( ب

تنفيذ تعليم اللغة العربية ينبغي أف تطوير عن ا١تواد من ناحية ا١تهارات.  
لذم طبق بو إذف كىذه ا١تواد قليل من مادة مهارة الكتابة كمهارة القراءة ا

تقدمي ا١تواد كثَت من مادة مهارة اإلستماع كمادة مهارة الكالـ حىت يشعر 
التالميذ صعوبات يف أداء امتحاف يف األسئلة التحريرية أكتسمى األسئلة 

 الكتابية كالقراءية.
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 السيرة الذاتية

 
 

 

 

 

 

.ىي البنت الثالثة من ٖٜٚٔاغوستوس  ٜاسم اليس فريدة كلدت يف التاريخ 
مث  ٜٙٛٔايدم سوياين ك ديفي صفية. ٗترجت يف ا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومية يف سنة 

مث كصلت دراستها يف  ٜٜٛٔكصلت دراستها يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية يف سنة 
ك كصلت اىل اٞتامعة اإلسالمية  ٕٜٜٔا١تدرسة اإلقتصادية اٟتكومية ماالنج يف سنة 

 . ٜٜٚٔاٟتكومية سوناف امفيل ماالنج ك ٗترجت يف سنة 

ك بعد إنتهائها يف التعليم سوناف امفيل تعلم يف ا١تدرسة اإلبتدائية سلفية 
علم يف ا١تدرسة ك ت ٕ٘ٓٓسنة مث تسلم يف ا١توظفة اٟتكومية يف سنة  ٛسينجاسارم 

سنة مث تؤمر برسالة تكوف مراقبة يف كزيرة  ٛالثانوية اإلسالمية اٟتكومية باتو حوايل 
الدينية مدينة باتو حىت اآلف. ك التحقت باٞتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

ك أخدت ٗتصصها يف كلية الًتبية قسم اللغة العربية ك  ٕٗٔٓاٟتكومية ماالنج يف سنة 
 .ٕٙٔٓيف سنة  ٗترجت

 ىذه السَتة الذاتية الباحثة ك لعل كتابتها تكوف نافعة ٢تا ك لغَتىا.أَمُت

 


