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 اإلهداء
 

 هدية خالصة إذل :ذه الرسالة أهدم ه

 أيب كأمي احملبوبُت كاحملًتمُت أعزمها اهلل تعاذل ، اللهم ارضبهما كما ربياين صغَتا ، كجعل

 ما اهلل جةة ممُتؽب

 اللغة العربية  تعليم الكراـ كأصدقائي األحباء يف قسم ككل عائليت كزمالئي

جبامعة موالنا ملك إبراهيم  يف هيئة ربفيظ القرمفك ككل عائليت دبعهد سوناف أمبيل العارل 

 صبيع األساتيذ كاألساتيذاتك  ماالنج

 ككل اؼبعلمُت اللغة العربية يف اؼبدرسة التزكية اؼبتوسطة اإلسالمية العاؼبية دباالنج

أمر اهلل ة اإلسالـ العظيم الذين يرتقوف بديةهم من شاهق إذل شاهق، يصدعوف بضبل

  كالخيافوف لومة الئم...

 .نسأؿ اهلل عز كجل نصره يف اغبياة الدنيا كيـو يقـو األشهاد
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 مستخلص البحث
 اؼبدرسة العاؼبي يف اؼبدرسة يف العربية اللغة تعليمل الفعالة الصف إدارة: 0712 إروان،

. )دراسة حالة(، قسم تعليم اللغة ماالنج العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة ةتزكي
العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اغبكومية 

( الدكتور اغباج 2( الدكتور اغباج مةَت العابدين اؼباجستَت، 1ماالنج. اؼبشرؼ : 
 ؿبمد ؾباب اؼباجستَت.

 ، دراسة حالة.، تعليم اللغة العربية إدارة الصف:  ةالكلمات الرئيسي
كانت عملية التعلم مشكلتاف اليت ربدد قباحا أـ ال يف عملية التعلم، األكؿ هو 

 Classroom( كالثاين مشكلة يف إدارة الصف )Instructional Problemمشكلة يف التعليم )

Management ،)األهداؼ التعليمية، جو  إدارة الصف احدل العوامل اليت ربدد ربقيق
الفصوؿ اعبيد كالفعالة كالداعمة حىت غياب الضجيج  اصبحت أمةية كل اؼبعلمُت،كل 

من اؼبدرسة اليت  كثَت،  معلمُت البد له إدارة الصف اعبيد لتكوين األهداؼ اؼبعيةة 
ذا ن هدرست فيها اللغة العربية غَت فعاليا، ألف اؼبعلم دل يفهم عن اإلدارة يف الفصل، م

لدل اؼبعلم يف اؼبدرسة التزكية اؼبتوسطة البحث حبث الباحث اغبالة إدارة الصف 
ما هي الةشطات ، ك الصف الفعالة زبطيط اؼبعلم إدارةكيف اإلسالمية العاؼبية ، كيف  

 كمع اغبلوؿ ما هي مشكالت إدارة الصف، ك العربية اللغة تعليم اليت قاـ هبا اؼبعلم لتفعيل
"  العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" يف اؼبدرسة ة يف اؼبدرسة العاؼبيةالعربي اللغة تعليم

 ماالنج 
إدارة الصف ط اؼبعلم زبطي أما أهداؼ البحث يف هذا البحث  لفهم كلتحليل

 العربية، كلفهم كلتحليل ما هي الةشطات قاـ هبا اؼبعلم لتفعيل اللغة تعليم يفالقعالة 
 تعليم يفكمع اغبلوؿ  ما هي اؼبشكالت إدارة الصف تحليل، لفهم كل العربية اللغة تعليم
 ماالنج.( SMP IIBS Tazkia" )العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسة يف العربية اللغة
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اؼبستخدـ  اؼبةهج كأما. الكيفي اؼبدخل هو البحث هذا يف ستخدـاؼب اؼبدخل إفّ 
 العربية اللغة معلم هي البحث ؽبذا ادراؼبص كأما. الةح دراسة ةهجباؼب هو البحث هذا يف

 صبعك . ماالنج العاؼبية اإلسالميةالتزكية اؼبتوسطة  اؼبدرسة يف يف السابعة الفصل يف كالطلبة
 ربليل خطوات كأما. كالوثائق كاؼبقابلة اؼبالحظة أسلوبب الباحث قاـ البيانات الذم

 اليانات. ربققكتلخيص ك  اتالبيان عرض مث البيانات تقليل هي البحث هذا يف البيانات

هو األكؿ بإعداد خطة  الصف الفعالة زبطيط اؼبعلم إدارة( 1 كأما نتائج البحث :
أك احملاضرة كاستخالص اؼبعلومات  أما إدارة الصف اليت خططه اؼبعلم. اػبطابةالتدريس 

الطلبة  . أ( ال يستطيع". كالثاين إعداد الةظاـ يف الفصلPresentasiكاؼبةاقشة كالتقدديي "
( ال 4( افعل الوظيفة بالضبط، 3( ال جيوز أف يةاـ فيها، 2أف تأكل عةدما يف الفصل، 

كالعقاب  reward( ال تقم بدكف اإلذف. كالثالث الثواب 5يتكلم خارج من اؼبادة 
Punishment الةقطة " 333كل الطلبة له ، بشكل الةقطةPoint . 2 الةشطات اليت قاـ )

. العربية األكؿ استخداـ الغةاء كل باب "اؼبادة األساسية" اللغة عليمت هبا اؼبعلم لتفعيل
مشكالت ( Native Speaker" .3اللعبة. كالثالث احضار اؼبتكلم األصلي " كالثاين إنشاء
 اؼبتوسطة تزكية" يف اؼبدرسة العربية يف اؼبدرسة العاؼبية اللغة تعليم كمع اغبلوؿ إدارة الصف

اغبلوؿ ك  غرفة الفصل اؼبختلفة أك اؼبتغَتة أم اؼبةتقلةاالنج. األكؿ م " العاؼبية اإلسالمية
موديل كالثاين  ؽبذه اؼبشكلة هي البد من اؼبدرسة له كقتا معيةا إلنتقاؿ هذه غرفة الفصل

الكراسي كاؼبكاتب مصممة، أما اغبلوؿ ؽبذه اؼبشكلة البد للمعلم أف يةفع الةماذج 
أف اؼبشكلة مةهم إلدارة الصف هي قليل أك صَتة ، الوقت للدراسة قكالثالث اؼبصممة، 

قصَت الوقت لعملية التعلم،. البد من اؼبدرسة أف يستغرؽ كقت دراستهم كما يف الدليل 
 خبمسة كأربعُت دقيقة.   للوقت عملية التعليم
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Abstract 

Irwan, 6102: Effective Classroom Management in Learning Arabic at the 

International School in junior International Islamic Boarding School 

Tazkia Malang (Case Study), Department of Arabic Language Education, 

Past Graduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisor I: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag. Supervisor II: Dr. 

H.M. Mujab, MA, Ph.D. 

Keywords: Classroom Management, Learning Arabic Effective, Case Study 

In the learning process there are two problems that determines a successful 

and unsuccessful learning, a teaching problem (Instructional Problem) and two 

Class Management Issues, (Classroom Management), classroom management is 

one of the factors that will deliver effective learning. classroom atmosphere is 

good and conducive to the absence of a commotion in the classroom to be hope 

for any teacher, most of the schools in which there are less effective Arabic 

language learning in because teachers lack an understanding of the management 

of learning in the classroom. from this study researchers wanted to examine a 

case-class management school teachers IIBS Malang, how teacher planning in 

effective classroom management, what learning activities they do for effecting a 

learning Arabic, as well as the problems and solutions encountered in classroom 

management. 

The purpose of this study is to determine, teacher planning in effective 

classroom management, learning activities they do for effecting a learning Arabic, 

as well as the problems and solutions encountered in classroom management 

Planning Teacher in classroom management, teachers' activities in effecting 

learning Arabic, as well as the problems faced in the management class in junior 

IIBS Tazkia Malang. 

This research uses qualitative research, methods used Case Study method, 

data source is the Arabic teacher, principal, student of class VII in SMP IIBS 

Tazkia Malang. The data collection techniques done by observation, interview and 

documentation. While the steps of the first data analysis data reduction, data 

presentation the second step, third step is the conclusion and verification. 

The results of this study that, in the planning of teachers in effective 

classroom management is 1) to prepare a lesson plan where there are part of the 

management class, namely dialogue, question and answer, discussion, 

presentation 2) to make regulations in the classroom, that does not expand eat , 

sleeping in class, do assignments on time, forbidden to speak beyond the topic of 
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standing without permission 3) Reward and Punishment. In the form of points, 

each student in the Arm 333 points. While the teachers doing activities in 

effecting learning Arabic is 1) Using Songs in every Chapter (Topic), 2) Make a 

game, 3) Generating Native Speaker. And problems faced by teachers in 

classroom management and the solution is 1) Classroom Different "Move", given 

a certain time in the movement of the class 2) Model Chairs and Tables have been 

in the design, utilizing a design that has been in the top 3 ) Learning time is too 

short just 33 minutes in every hour lesson. School back in time guidance in 

learning the Arabic language is 45 Minutes. 
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Abstrak 

Irwan,6102: Manajemen Kelas Efektif dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada 

Sekolah Internasional di SMP IIBS (Internasional Islamic Boarding 

School) Tazkia Malang (Studi Kasus), Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing I: Dr. H. Munirul Abidin,M.Ag. Pembimbing II: Dr. H.M. 

Mujab,MA, Ph.d.  

Kata Kunci: Manajemen Kelas, Pembelajaran Bahasa Arab, Studi Kasus. 

Dalam proses pembelajaran terdapat dua masalah yang turut menentukan 

berhasil dan tidak berhasilnya sebuah pembelajaran, satu Masalah pengajaran 

(Instructional Problem) dan dua Masalah Manajemen Kelas, (Classroom 

Management), Manajemen kelas merupakan salah satu faktor yang akan 

mewujudkan pembelajaran yang efektif. suasana kelas yang baik dan kondusif 

sehingga tidak adanya keributan di dalam kelas menjadi harapan bagi setiap guru, 

kebanyakan dari sekolah yang di dalamnya terdapat pembelajaran bahasa arab 

kurang efektif di karenakan guru kurang memahami dalam pengelolaan 

pembelajaran di dalam kelas. dari penelitian ini peneliti ingin meneliti sebuah 

kasus manajemen kelas guru SMP IIBS  Malang, bagaimana perencanaan guru 

dalam manajemen kelas yang efektif, apa kegiatan pembelajaran yang mereka 

lakukan demi mengefektifkan sebuah pembelajaran bahasa arab, serta masalah-

masalah serta solusi yang dihadapi dalam manajemen kelas. 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, perencanaan guru 

dalam manajemen kelas yang efektif, kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan 

demi mengefektifkan sebuah pembelajaran bahasa arab, serta masalah-masalah 

serta solusi yang dihadapi dalam manajemen kelas Perencanaan Guru dalam 

manajemen kelas, kegiatan guru dalam mengefektifkan pembelajaran bahasa arab, 

serta masalah-masalh yang di hadapi dalam manajemen kelas di SMP IIBS Tazkia 

Malang. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, metode yang 

digunakan metode Studi Kasus, Sumber data adalah guru Bahasa Arab, Kepala 

Sekolah, Siswa kelas VII di SMP IIBS Tazkia Malang. Adapun teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara serta Dokumentasi. 

Sedangkan langkah-langkah analisa data yang pertama reduksi data, langkah 

kedua penyajian data, langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Adapun Hasil Penelitian ini yaitu,  dalam perencanaan guru dalam 

manajemen kelas yang efektif adalah 1) mempersiapkan RPP yang mana di 

dalamnya terdapat bagian manajemen kelas, yaitu Dialog, tanya jawab, Diskusi, 

Presentasi  2) membuat peraturan di dalam kelas, yaitu tidak di perkenankan 
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makan, tidur di dalam kelas, kerjakan tugas tepat waktu, dilarang berbicara di luar 

topik berdiri tanpa izin 3) Reward dan Punishment. Dalam bentuk point, tiap 

siswa di bekali 333 point. Sedangkan kegiatan yang dilakukan guru dalam 

mengefektifkan pembelajaran bahasa arab adalah 1) Menggunakan Lagu di setiap 

Bab (Materi Pokok), 2) Membuat sebuah Permainan, 3) Mendatangkan Native 

Speaker. Dan Masalah yang dihadapi guru dalam manajemen kelas  serta 

solusinya adalah 1) Ruang Kelas yang Berbeda-beda “Berpindah-pindah”, di beri 

waktu tertentu dalam perpindahan kelas tersebut 2) Model Kursi dan Meja telah di 

desain, memanfaatkan desain yang telah di tentukan 3) Waktu Pembelajaran 

terlalu pendek hanya 33 Menit di setiap jam pelajaran. Sekolah kembali pada 

pedoman waktu dalam pembelajaran bahasa arab yaitu 45 Menit. 
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 كلمة الشكر والتقدير

أشكر اهلل بتحميده كتسبيحه كتكبَته الذم علم بالقلم ، علم اإلنساف ما دل يعلم، 
 الصف إدارة " ربت اؼبوضوع الرسالة اؼباجستَت هكالذم يوفقٍت كيباركٍت حيت أسبمت هذ

 SMP IIBS) العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسة يف الفّعاؿ العربية اللغة تعليم يف

Tazkia  )كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت ماجستَت" لةيل درجة  ماالنج ،
 سيدنا ؿبمد كعلى مله كصحبه أصبعُت.

 العربية اللغة تعليم يف الصف إدارة "ربت اؼبوضوع ه الرسالة قد سبت كتابة هذ
ك  ،" ماالنج(  SMP IIBS Tazkia) العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسة يف الفّعاؿ

أحسن ليكوف  اتكثَت من الةقصاف كبتاج اذل االقًتاح  ه الرسالة اعًتؼ الباحث أف هذ
ذات الكرماء ك يتادل جيد أمامكم بدكف اؼبساعدة من األساتيذ ك األس ه الرسالةهذك . 

 : لفضيلةالشكر  قدـ الباحث لكالذفاألصدقاء األحباء 

سور ييم اإلسالمية اغبكومية ماالنج الربكفمدير جامعة موالنا مالك إبراه .1
 اؼباجستَت. رجوهاالدكتور موجيا را

راهيم اإلسالمية اغبكومية موالنا مالك إب كلية الدراسات العليا جبامعة  عميد .2
 ماالنج األستاذ الدكتور حبر الدين.

امعة موالنا مالك الدكتور كلدانا كرغاديةاتا رئيس قسم تعليم اللغة العربية جب .3
 .اهيم اإلسالمية اغبكومية ماالنجإبر 

كمها مشرفاف  مةَت العابدين اؼباجستَت كالدكتور ؿبمد ؾباب اؼباجستَتالدكتور  .4
 .هذه الرسالة

ين يف جامعة موالنا موالنا مالك و الكرماء الذين قد علم  كاؼبعّلماتُتعّلماؼب .5
 إبراهيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج جزاكم اهلل أحسن اعبزاء.
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 أف جيزيهم بأحسن ما عملوا كنسأؿ اهلل التوفيق الرضبة كالةصر، مخر عسى اهلل 

 ن اغبمد هلل رب العاؼبُت.عدعوانا 

   الكاتب
 

  ف ا ك ر إ
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 األولالفصل 
 اإلطار العام

 خلفية البحث -أ 
 على قادرادل يكن  مةهم كثَتمةذ سةوات،  يف األندكنيسي تعليم اللغة العربية ظهر 

يف ربسُت التدريس   قاموا الفعاؿ التعلم لقػب أنه يعرفوف كهم الفعالة، التعلم عملية خلق
 مشكلتاف اؾهة التعلم عملية يف أنه موليادم كما قاؿ ،يف التدريس اؼبشكلة فقط أم

 يف اؼبشكلةالثاف ك  التدريس يف : األكؿ اؼبشكلةميالتعل عمليةيف  أـ ال قباح ربدد اليت
 ..الصف إدارة

األكؿ هو م، يدد قباحا أـ ال يف عملية التعلف اليت ربشكلتام ميعملية التعل كانت
مشكلة يف إدارة الصف الثاين ( ك Instructional Problem) دريسمشكلة يف الت

(Classroom Management كبيةهما ؽبا ،) .التعليم كإدارة فعالية يف ربقيق نتائج التعليمية
صبيع  يشمل على دريسإذا التهما ـبتلف. تاف كلكن غرضالصف أنشطتاف متعلق

تقدًن  )ترتيب خطة الدراسي، األغراض اػباصة للتعّلملتحقيق  اؼبباشرة األنشطة
األنشطة شمل على ي رة الصفإداأما  (ذالك كغَت اؼبعلومات، تقدًن السؤاؿ كالتقييم

كقف سلوؾ الطلبة اؼبزدحم، مةح مثل يف عملية التعليم )يثبت األحواؿ األالذم جيعل ك 
 1كغَت ذالك(. اؼبمتازةاؼبكافأة لطلبة 

اعبيد  ؿو جو الفصربدد ربقيق األهداؼ التعليمية،  العوامل اليت لحدا الصفإدارة 
 ،كل معلمُت البد لهأمةية كل اؼبعلمُتاصبحت   الضجيجغياب حىت  كالداعمة كالفعالة

 لتكوين األهداؼ اؼبعيةة. إدارة الصف اعبيد

                                                             

1 Mulyadi, Classroom Management, (Malang: UIN Press, 2339) Hal 1-2   
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كاف إدارة الصف أدكات للمعلمُت ألجل خلق كؿبافظة جو الصف يف أنشطته، 
كلتطوير سلوؾ الطلبة احملتاجة فيها كتةقيص سلوكها غَت ؿبتاجة، كلتطوير عالقة 

( اإلجيايب مث تطوير كربفيظ Sosio Emosionalكالعاطفي ) الشخصية كاؼبةاخ اإلجتماعي
لذالك ديكن القوؿ أف اإلدارة الصفية هي ؾبموعة  2على هيئة الصفية بفعالية ك دبثمرية.

عملية ؽبا متداخلة بعضها يف بعض، تتكامل فيها بيةها، كيقـو هبا شخص معُت أك 
 ؿبددة بشكل مسبق.أشخاص بشكل يساعد على بلوغ أهداؼ معيةة، ـبطط ؽبا ك 

لكي  ـيقوّ خيطط، كيةفذ ك أم  اؼبديرك هوك  ،ه دكر مهم يف إدارة الفصلاؼبعلم ل كاف
به يعد دكر اؼبعلم يف حجرة الدراسة من أهم األدكار اؼبةوطة  األهداؼ التعليمية. ربقيق

 3.ألف معظم كقته يقضيه داخل الفصل، كما أف تقوًن عمل اؼبعلم يتم داخل الفصل

فيه  يتم الذم الفصل إدارة كيف  تحديدالك  تخطيطحيتاج اؼبعلم ال التدريس، عملية يف
سًتاتيجية أك  إعداد. كاؼبادة الدراسية اليت ستدرسها يف الفصل بإهتماـ كفاءة الطلبة

 تكوف الصف إدارة. ميالتعل عملية يف كالتحديات اغبواجز تةشأ عةدما الستباؽ الةظاـ
 العالية. الدافعية لديه اؼبعلم كاف إذا هاقيامل بسيطة

اليت درست فيها اللغة العربية غَت فعاليا، ألف اؼبعلم ال يستطيع أف  أكثر اؼبدارس
ترتب عملية التعليم فيها، كال يهتم أحواؿ الفصل كال يهتم أيضا شخصية الطلبة كال 

ن يعرؼ كيف اإلدارة الصفية اعبيدة، الدركس يف الفصل غَت فعاليا كنتائج التعلم دل تك
 ألف الطلبة دل يشعر بفرح كالدبرح يف عملية التعلم.  قباحا،

                                                             

2 Mulyadi, Classroom Management, ...............Hal 4   
( ص 2338، )عماف: دار الركاد للةشر كالتوزيع، اإلدارة العامة كاإلدارة الًتبويةإبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج،   3

221 
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 ،ت ظاهرة جديدة يف العادلأصبحاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  يف العربية اللغة تعلم
 اؼبتوسطة ةتعلمه يف اؼبدرس كاآلف ،اؼبدرسة الثانوية  يف تدريسه عادة اليت العربية اللغة تعلم
يسمي باؼبدرسة اؼبتوسطة  أخرل بعبارة اؼبؤسسة من اإلسالمية خصائص لديهمالىت 

 .اإلسالمية

شخصية الطلبة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة مازلت عطوبية، لذا يف ترتيب الفصل سيكوف 
مصعبا، فاؼبعلم الذم سيكوف مديرا مسؤكلة إلدارة هذا الفصل حىت عملية تعليميه فعاليا 

 كمةاسبة مع أهداؼ تعليمه كربقيق األهداؼ اؼبدرسية.

 تعلم حىت فعاؿب دراسيال فصل يديرك  مأف يةظ  على اؼبعلمكاجب  الغرض، هذا مع
 هي توسطةاؼب اؼبدرسة يف شخصية تلك اؼبرحلة، الطلبة من نظرة ،ربققا العربية اللغة

مازالت  يف فًتة انتقالية سلوؾفال .الرجاؿ سن إذل األطفاؿ سن من انتقالية فًتةالطلبة ك
  ة العواطف.عطوبية، العطوب يف سيطر 

 SMP" )  العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكيةاؼبدرسة أما اؼبدرسة العاؼبية يف ماالنج هي 

IIBS Tazkia )تكوف مكانا لدراسة للباحث، كانت يف هذه اؼبدرسة الربنامج  ماالنج
اللغة، هذا الربنامج يهدؼ لتطوير اؼبهارات كالكفاءات عن اللغة العربية كاإلقبليزية،  

هج بسيط كبيئة اللغة القوية ستكوف الطلبة أف استخدـ هذه اللغة العربية كاإلقبيليزية دبة
   4دائما يف تفاعل اليومية أك للتعلم ك طلب اؼبعلومات عن تلك الكفاءة كاؼبهارات.

فلذالك بةسبة السابق حيتاج الباحث أف يعرؼ إدارة الصف اليت كانت يف اؼبدرسة 
 ية.اؼبتوسطة اإلسالمية العاؼب

 أسئلة البحث -ب 
 كما يلى :  فالباحث يركز أسئلة البحثالسابقة بةاء على تلك اػبلفية 

                                                             

4  .http://tazkia-malang.sch.id/languages   12.23الساعة  2316أبريل   31نقل يف التاريخ  

http://tazkia-malang.sch.id/languages
http://tazkia-malang.sch.id/languages
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 اؼبدرسة يف العربية اللغة تعليمل الفعالة الصف إدارة اؼبعلمزبطيط كيف  .1
 ؟ماالنج العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية اؼبدرسة يف العاؼبية

يف اؼبدرسة  العربية اللغة يمتعلل فعيللت اؼبعلمقاـ هبا  اليت ما هي الةشطات .2
 ؟ ماالنج"  العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسةيف  العاؼبية

يف اؼبدرسة  العربية اللغة لتعليم مع اغبلوؿك  إدارة الصف مشكالتهي ما  .3
 ؟ ماالنج"  العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسةيف  العاؼبية

 أهداف البحث -ج 
 البحث اؼبذكورة سابقا يهدؼ هذا البحث كما يلي:إنطالقا من أسئلة 

 يف العربية اللغة لتعليم الفعالة الصف إدارةزبطيط اؼبعلم  لفهم كلتحليل .1
 .ماالنج العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية اؼبدرسة يف العاؼبية اؼبدرسة

 يةالعرب اللغة لتعليم لتفعيل اؼبعلمالةشطات اليت قاـ هبا ما هي لفهم كلتحليل  .2
 .ماالنج"  العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسةيف  يف اؼبدرسة العاؼبية

 العربية اللغة لتعليم كمع اغبلوؿ ما هي مشكالت إدارة الصف لفهم كلتحليل .3
 . ماالنج"  العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسةيف  يف اؼبدرسة العاؼبية

 فوائد البحث -ه 
 من ناحية نظرية .1

كاؼبعلمُت خاصة اؼبعلم  إذل اؼبدرسة إقًتاحات هذا البحث كوفأف ي ( أ
 .هي مهمة جدا يةدارة الصفاإلأف اللغة العربية 

الةظرية كمفهـو  حسب تطويرللعلـو هذا البحث مسامهة يكوف  أف  ( ب
 تعليم اللغة العربية.الصف يف إدارة 

 من ناحية تطبيقة .2
أك يف  مدرسته يفالصف أف يستخدـ هذا البحث إلدارة اؼبعلم جاز  ( أ

 مؤسسته.
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لمدارس يف بالدنا لأك مفيدة البحث مستخدمة  ائجنت أف يكوف  ( ب
 .اإلدارة الصفيةبطريقة  لكى عملية التعليم فعاليا

 حدود البحث -و 
 الفعالة الصف إدارة اؼبوضوع يف هذا البحث: حدد البحث اغبد اؼبوضوعي .1

 .العاؼبية اؼبدرسة يف العربية اللغة لتعليم
 اؼبتوسطة تزكية اؼبدرسة: اؼبكاف الذم حبثه الباحث هو يف اغبد اؼبكاين .2

 كحيدد يف الفصل السابعة. ، ماالنج( SMP IIBS Tazkia" ) العاؼبية اإلسالمية
سةة مايو حيت  أبريل: قاـ الباحث بإجراء صبع البيانات يف شهر اغبد الزماين .3

2316.  

 اتالدراسات السابق -ز 
لصفية اليت تواجه معلمي اؼبرحلة مشكالت اإلدارة اعارؼ مطر اؼبقيد،  .1

رسالة  دبدارس ككالة الغوث الدكلية بغزة كسبل التغلب عليها، اإلبتدائية
 .2339،، اعبامعة اإلسالمية غزةقسم أصوؿ الًتبية ب اؼباجستَت

 يعاين اليت الصف لضبط شيوعا اؼبشكالت أكثر إف( 1نتائج البحث :  -
 من اؼبطلوبة اإلدارية األعماؿ كثرة :هي االبتدائية اؼبرحلة معلم مةها
 بصورة التالميذ عدد زيادة( 1372) كتكراراهتا فصل، كمريب اؼبعلم
 التالميذ عدد زيادة ( 1331) كتكراراهتا الصف، غرفة داخل عامة

فركؽ ذات  ( توجد2(. 1288)  ،كتكراراهتا الصف يف التحصيل متدين
متوسطي تقديرم بُت  (3،35داللة إحصائية عةد مستول داللة أقل من 

ؾبموعيت اؼبعلمُت كاؼبعلمات ؼبشكالت ضبط الصف اؼبتعلقة باإلدارة 
اؼبدرسية كاؼبشكالت اؼبتعلقة باؼبعلم كالدراجة الكلية ؼبشكالت ضبط 

 الصف لدل معلمي اؼبرحلة اإلبتدائية كذالك لصاحل ؾبموعة اؼبعلمات.
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لصفية مشكالت اإلدارة اهذه الدراسة تركز على ( 1موقف البحث :  -
اؼبوضوع ـبتلف مع الدراسة ، اؼبكاف ك اليت تواجه معلمي اؼبرحلة اإلبتدائية

( الباحث ليس لتحليل اؼبشكالت فقط بل  2 .كتب الباحثاليت سي
 يف إدارة اؼبعلم يف إدارته.ك

يف اؼبدرسة  إبتكار إدارة الصف معلم اللغة اإلندكنيسيافييب أرسيانيت،  .2
يف قسم اإلدارة الًتبوية كلية  سالة اؼباجستَت ر  ،مَتيغي 1اؼبتوسطة اغبكومية 

 .2313، الدراسات العليا جبامعة بيغكولو
قاـ اؼبعلم ( 1نتائج البحث : إبتكار إدارة الصف معلم اللغة اإلندكنيسيا  -

بيةهم كتطبيق اؼبدخل اإلجتماعي كالعاطفي دبدخل للطلبة  بأداء التفاعل 
بُت يدة اعب عالقة الشخصيةق ػبل أم  أنشطة اؼبعلم يف إدارة التعليم

( إدارة السلوؾ الطلبة 2اؼبعلم كالطلبة كالطلبة مع الطلبة األخرل. 
( 3اؼبةحرفة أم ليكوف الطلبة يطيع عن الةظاـ كتةمية اإلنضباط. 

( اإلبتكار يف تعامل مع معلم 4. اإلبتكار يف تطبيق الثواب كالعقاب
 تعامل مع كرل الفصل، ( اإلبتكار يف5،  (Guru BKالتوجيه كاإلرشاد )

 ( اإلبتكار يف تعامل مع كالديه.6
( هذه الدراسة تركز على اإلبتكار يف إدارة الصف 1موقف البحث :  -

لدل اؼبعلم اللغة اإلندكنيسيا، اؼبكاف كاؼبوضوع ـبتلف مع الدراسة اليت 
الصف تعليم اللغة العربية كالسابق ( الباحث إدارة 2سيكتب الباحث. 

ارة الصف ؼبعلم اللغة األندكنيسيا. كنتائج البحث بُت إد اإلبتكار
 الباحث كدراسة السابق ـبتلفاف ألف أسئلة يتكوف ـبتلف.

إدارة الصف كتطبيق مةهج الدراسية على مستول كحدة ادم، ديدم هيةدري .3
عالقتهما مع ربقيق الطلبة يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية   (KTSPالتعليم )
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كلية الدراسات العليا جبامعة دين اإلسالـ اغبكومية ، الرسالة  جَتيبوف 18
 .2311شيخ نور جايت، 

بُت إدارة الصف كربقيق  كملحوظة( هةاؾ عالقة قوية 1نتائج البحث :  -
( هةاؾ عالقة قوية كملحوظة 2. %54،5كبػػػػإسهاـ  3،738الطلبة بػػػػػػػػػ

الطلبة كربقيق  (KTSPبُت مةهج الدراسية على مستول كحدة التعليم )
%، هةاؾ عالقة قوية كملحوظة بُت إدارة الصف 61كبإسهاـ  3،781بػ

( دبتساكياف KTSPكتطبيق مةهج الدراسية على مستول كحدة التعليم )
 %.65،4كإسهاـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3،775مع ربقيق الطلبة بػػػػػػػػػػػػ

 هذه الدراسة تركز على العالقة بعضهم بعض،موقف البحث :  -
تعلق عالقتهم، دخل الكمي، كالباحث يركز يف إدارة الصف كال اؼبكب

كالباحث باؼبدخل الكيفي. اؼبوضوع كاؼبكاف ـبتلفاف، كنتائجهما ـبتلفاف 
 فطبعا.

 تحديد المصطلحات  -ح 
كيساعد على بلوغ  الفصل أنشطة اؼبعلم يف إدارة هو: إدارة الصف -

   .كيساعد أيضا على إجياد جو تعليمي أهداؼ التعلم
 SMP Internasional Islamic" )اؼبتوسطة اإلسالمية العاؼبية تزكية  اؼبدرسة -

Boarding School Tazkiaةاإلسالمي اؼبتوسطة ( : هو احدل اؼبدرسة 
دبهارة اللغات لبة يف ماالنج، يهدؼ هذه اؼبدرسة لتكوين الط ةالعاؼبي

 التعليم ككذالك يف العالية يسطيعوف أف يتكلموا اللغة العربية يومية
 بكفاءهتم.

كل أنشطة التعليم كالتعلم اللغة العربية يف الفصل،   تعليم اللغة العربية :  -
  كالعملية اؼبةظمة من اؼبعلم للطلبة.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 اإلدارة -أ 

 اإلدارة مفهوم  (1
" Serveإذل العصر اليوناين أك إغريقي "أف أصل كلمة إدارة يعود كما قاؿ إبراهيم 

خدمة اآلخرين، كهذا عةاها )اػبدمة ( على أساس أف من يعمل يف اإلدارة يقـو على كم
مكونة من مقطعُت   "Administer"كلمة يدير هو اؼبعٌت اللفظي ألصل الكلمة: ألف  

شؤكف : تةظيم  خيدـ اآلخركف، كباؼبعٌت العلمي" دبعٌتMinister"ك" Ad" :بالالتيٍت مها
 5أهداؼ معيةة.قيق ، كالعةاية بأمورهم لتحالةاس

بُت الباحثُت كاػبرباء  اككاضح اصرحي ايوجد اتفاق دلأما من الةاحية اإلصطالحية، 
موحد كشامل كدقيق داؿ على معٌت اإلدارة، كقد يرجع السبب يف  اإلداريُت حوؿ تعريف

 : 6إذل حداثة علم اإلدارة، كيتفاكت تعريفها تبعا دبا يلى ذالك

اؼبوارد كاإلمكانات  "هي : عملية ذبميعManagement"تعريف اإلدارة دبعٌت  (1
 الةادرة.

تطبيق األهداؼ  يشَت إذل أنشطة  (Service)اػبدمة كمفهـو اإلدارة دبعٌت   (2
 ػبدمة اآلخرين. كالقواعد بواسطة اؼبسؤكلُت كإعداد كتبويب للمعلومات

اؼبواد كاآلالت ك يف األفراد ( فهو كظائف تتمثل Systemمفهـو اإلدارة كةظاـ )أما  (3
 ػبدمة األفراد يف البيئة احمليطة. ةتجاػباـ إلنتاج م

                                                             

( 2339، )عماف: دار الركاد للةشر كالتوزيع، اإلدارة العامة كاإلدارة الًتبويةإبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج،  .  5
 9ص 

 9ص  ......اإلدارة العامة كاإلدارة الًتبوية. إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج،   6
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 مراء بعض العلماء حوؿ مفهـو اإلدارة لةصل إذل مفهـو شامل كفيما يلي نستعرض
 7ؽبا :

: مراحل ازباذ القرارات كالرقابة على يرل )ستانلي فانس( بأف اإلدارة يقصد هبا (1
 .بق تقريرهاالقوم اإلنسانية بقصد ربقيق األهداؼ الساأعماؿ 

 الةشاط اإلنساين. : فن توجيهبأف اإلدارة معةاهايف حُت يرل )فورست(  (2
اؼبتعلقة بتحديد أهداؼ اؼبشركع كالتةسيق ظيفة : الو كيعرؼ شيلدكف اإلدارة بأهنا (3

 بُت التموين كاإلنتاج كالتوزيع كتقرير هيكل التةظيم كالرقابة على أعماؿ التةفيذ.
التةفيذية هي : اليت ببوذل تةفيذ السياسة دارة أيضا: بأف اإل)شيلدكف( كيرل  (4

 اإلدارة العليا. اإلدارية ضمن اغبدكد اليت صممتها

تعريف كلكن كل ال، عن اإلدارة التعريفات كاؼبفهـوهةاؾ عدد كمن التعاريف السابقة 
: أف نفهـو اإلدارة هيفبكن إذا قبمع كل الرأم الرائيُت، متضعفا بل متأكدا بُت ليست 

مثل التخطيط، كالتةظيم كالتوجيه كالرقابة اليت يوجه إليها اؼبدير من ربت  -ياتالعمل
 .إمرته لتحقيقها بوصفها هدفا إلدارته

اإلدارة هي عملية خاصة تتكوف من  :(George R Terry)قاؿ جورج. ر. تَتم 
اإلجراءات زبطيط، كتةظيم، كمراقبة، لتحديد كربقيق األهداؼ من خالؿ االستفادة 

 8رية كغَتها.البش

                                                             

)األقساـ األدبية( دبكة اؼبكرمة )بدكف  إدارة كزبطيط ، مذكرة لطالبات كلية الًتبية للبةات. ليلى عطاس.  7
 .4ك  3هػ، ص  1427ناشر(، 

8. www.idsejarah.net/2314/13 di akses pada tanggal 19 Sept 2315 

http://www.idsejarah.net/2014/10
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 وظائف اإلدارة (0
كديكن ذبميعها يف عةاصر كهي أنشطة أك كظائف ؿبددة ديارسها اإلداريُت 

هذه الوظائف أك العةاصر كمتشابكة مع بعضها البعض كمن أهم  ـبتلفة، كهي متداخلة
 9ما يلي: 

كعةد التخطيط  هو عملية ذكية للتةبؤ دبعرفة اؼبستقبل :"Planning"التخطيط (1
البيئة التةظيمية الداخلية كاػبارجية احمليطة هبدؼ التعرؼ على  جيب دراسة

كاإلجتماعية ، حيث يطلب ذلك دراسة اعبوانب اإلقتصادية اؼبتغَتات اؼبؤثرة هبا
ربدث يف البيئة كالسياسية كما دراسة اؼبشاريع اؼبةاقشة كالتةبؤ باؼبستجدات الليت 

 العامة.
ماعي اؼبشًتؾ الذم يتم عن كعي كإدراؾ كهو العمل اعب:  "Organizing" التةظيم (2

األنشطة اإلدارية داخل اؼبؤسسة كمعرفة عمل كل كحدة إدارية كذلك بًتتيب 
اؼبةظمة. كالعمل اعبماعي اؼبشًتؾ داخل البيئة التةظيمية  كذلك لتحقيق أهداؼ

كاؼبهاـ ككذالك األدكار كاختيار األفراد القادرين من حيث توزيع األنشطة 
على اجياد قوة العمل  العمل حيث يتضمن ذلك ضركرة العمل كالراغبُت يف

 الفعالة إضافة إذل اؼبواصفات اؼبطلوبة لكل كظيفة.
اإلدرام : كهو عملية إرشاد األفراد العاملُت يف التةظيم "Directing" التوجيه (3

يرجع علماء إرشادا ساؼبا مبٍت على أساس علمية من أجل ربقيق األهداؼ ك 
 جيه يشمل اغبفز كاإلتصاؿ كالقيادة.اإلدارة أف التو 

أك صباعة إذل : كهو إرساؿ معلومات من شخص Commucication""اإلتصاؿ (4
اإلتصاؿ  أك صباعة مخرل مع ضركرة فهم هذه اؼبعلومات مع مراعاة مخرشخص 

                                                             

( ص 2339لركاد للةشر كالتوزيع، ، )عماف: دار ااإلدارة العامة كاإلدارة الًتبويةإبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج،   9
16-18 
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 ،الذم يوفر القدرة على تسهيل مركر اؼبعلومات بكل اإلذباهات بسهولة كيسر
 كالرسالة كالوسيلة. رسل، اؼبستقبل،كتشمل عملية  اإلتصاؿ اؼب

: كهو القوة اليت تغَت يف اذباه طبيعة كشدة سلوؾ ما، كاغبفز "Motivation"اغبفز  (5
 بعمل معُت. يشَت ضباس كاصرار كاندفاع الفرد للقياـ

: كهي القدرة يف التأثَت على سلوؾ اؼبرؤكسُت كيكوف "Leadership"القيادة  (6
ةوحة للقائد أك ما يتوفر لديه من معلومات أك مصدر هذا التأثَت السلطة اؼبم

 خصائص شخصية.
ذه اؼبدير غبل مشكلة معيةة حيث : قرار يتخ"Making Decision" ازباذ القرار (7

أف يتم اختبار البديل األفضل  كيفًتضيتم اختبار بديل من البدائل اؼبتاحة، 
 للوصوؿ للهدؼ اؼبةشود.

قوة العمل الفعلية كالبحث عن استقطاب : كهي سياسة "Staffing"التوظيف (8
. غالبا ما تلجأ اإلدرات داخلية كهةاؾ مصادر خارجيةمصادرها، فهةاؾ مصادر 

إذل اتباع سياسات يف التوظيف تتمثل يف ما يعرؼ بطريقة اغبوافز حيث  الةاجحة
 تعتمد على قوة العرض كالطلب اؼبتوفرة يف األسواؽ.

هتدؼ إذل ربقيق كحدة العمل بُت يت : كهي العملية ال"Coordination"التةسيق  (9
اؼبتداخلة هبدؼ التأكيد من أف صبيع الوحدات اإلدارية كصبيع األفراد  األنشطة

يعملوف بفعالية كالتأكيد من عدـ كجود تعارض كاكبراؼ بًتتيب عليه نتائج 
 سلبية.

كهي متابعة األعماؿ أكال بأكؿ للتعرؼ على مدل :  "Controlling" الرقابة (13
اإلكبرافات إف كجدت. كغالبا ما  ا للخطة اؼبوضوعة كالعمل على تصحيحمطابقته

السابقة كالرقابة الالحقة، يقـو هبا كحدات تتبع اإلدارات ما يعرؼ بالرقابة 
 متخصصة داخل التةظيم.
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هو ؾبموعة اختبارات يف مدة زمةية ؿبددة قائمة على : "Evaluation" التقوًن (11
ما يعكس مدل كفاءة العاملُت كاؼبؤسسة كيتيح ، توفر مقياسا عاأساس اؼبعايَت
 الوقت. اؼبقارنة بُت تةفيذ أعماؿ القسم اؼبختلفة مع مركر التقوًن فرصة

 إدارة الصف -ب 

(أ إدارة الصففهوم م 
التعليمية ألف عملية التعليم عبارة عن تفاعل ذات أمهية يف العملية  إف إدارة الصف

حيدث التعليم بالصورة اؼبطلوبة إال إذا كاف اعبو إجيايب بُت اؼبعلم كالتلميذ، كال ديكن أف 
، كاإلدارة الصفية هتيئ هذا اعبو من خالؿ توفَت الشركط كالظركؼ الذم يسودها مهيأ

كشورل يكتسب التلميذ فيها اذبهات مثل  ، فالصفوؼ اليت تدار بسالسةاؼبةاسبة للتعلم
كالثقة بالةفس، كأساليب العمل  ،ةيولاحملافظة على الةظاـ، كربمل اؼبسئاإلنضباط الذايت ك 

تةشأ هذه ، كاحًتاـ اآلراء كمشاعر اآلخركف، التعاكين، كطرؽ التعاكف مع اآلخرين
اإلذباهات ألف اؼبعلم فاعل كديتلك الفكرة الواضحة عن أنواع الظركؼ الصفية كعن 

هذه جياد الطالبية الالزمة للبيئة التعليمية السليمة، كما أف اؼبعلم يعمل جبد إل السلوكية
 13الظركؼ كتعترب إدارة الصف فةا كعلما.

 11:أهنا يعرفها من فهةاؾ متعددة كمفاهيم مدلوالت الصف إدارة أخذت

 كاحملافظة الصف غرفة يف الةظاـ لتأمُت اؼبعلم هبا يقـو اليت الةشاطات ؾبموعة (1
 الصفية اإلدارة مهمة تركيز أساس على يقـو أنه التعريف هذا يف كيالحظ. عليه

                                                             

الرياض: مكتبة الرشد، تطبيقاهتا، -مهاراهتا-ؾباالهتا-مبادئ اإلدارة اؼبدرسية كظائفها ، عباس بلة ؿبمد أضبد  11
 131( ص 2313

جامعة سطيف  الرسالة منإدارة الصف التعليمي كتقةيات التةشيط داخل اجملموعات، . بوصلب عبد اغبكيم،  11
 2ص   2314الةفس كعلـو الًتبية كاألرطفونيا :  قسم علم
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 الةظاـ حفظ كبو موجهة أهنا على الصفية اإلدارة إذل البعض كيةظر اؼبعلم يف
 كهو جهة من اإلدارة يف التسلطية الفلسفة على يستةد تعريف فهو. فقط الصفي
 .أخرل جهة من مضمونه يف ؿبدكد

 اليت الةشاطات من ؾبموعة:  هي الصفية اإلدارة أف فَتل اآلخر التعريف أما (2
 من كيتبُت . الصف غرفة يف للتالميذ التفاعل حرية إتاحة على اؼبعلم فيها كديؤ 

 اغبرية بإعطاء يكمن الذم اإلدارة يف الفوضوم االذباه يأخذ أنه التعريف هذا
  متطرؼ اذباه كهو الصف غرفة يف للتالميذ اؼبطلقة

 الصف إدارة فإف الةفس علم يف السلوكية اؼبدرسة أصحاب نظر كجهة من أما. (3
 السلوؾ تعزيز إذل خالؽبا من اؼبعلم يسعى اليت الةشاطات من ؾبموعة سبثل

 فيه اؼبرغوب غَت السلوؾ كحذؼ إلغاء على كيعمل التالميذ لدل فيه اؼبرغوب
 .العقاب اإلنطفاء، التعزيز، عمليات قطري عن. لديهم

 اإلدارة أف يرل تعريف هةاؾ: اإلجتماعي اؼبةحى حبسب الصفية اإلدارة كتعرؼ (4
 كتوفَت خلق إذل خالؽبا من اؼبعلم يسعى اليت الةشاطات من ؾبموعة سبثل الصفية

 كبُت كتالميذه اؼبعلم بُت اإلجيابية االجتماعية العالكات تسوده صفي جو
 .الصف غرفة داخل أنفسهم التالميذ

 اؼببادئ من ؾبموعة بأهنا: الًتبوم اؼبةحى حبسب الصفية اإلدارة كتعرؼ (5
 التعليم كعوامل معطيات كتةسيق معُت تةظيم كفق اؼبصممة التةظيمية ءاتاكاإلجر 
 كاؼبادية البشرية كاإلمكانيات بالطاكات كتتجه الصفية، الًتبية عملية تسهل بصيغ

 معيةة. أهداؼ ربقيق كبو
 لتةظيم اؼبعلم به مايقـو كل بأهنا الصف رة إدا.  Mullikan1987  موليكاف يعرؼ (6

 كاجيابية فعالة بطريقة يتعلم ،حىت التعليمية كاؼبواد الصف، كغرفة طالبه
 هي عةاصر عدة تتضمن الصف إدارة أف Evertson إفرتسوف يعرفها (7

 مستول رفع لغرض مةظمة أساليب إتباع خالؿ من اعبيد التخطيط،كالتةفيذ
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 بعض لدل فيه مرغوب الغَت السلوؾ ؿاكاختز  جعةار  تغذية كتقدًن الطلبة كفاءة
 .الطلبة

(ب دافهاوأه اإلدارة الصفية وظائف  
مثل  اؼبهاـ أنواع عبميع اؼبرافق كذبهيز توفَت( 1على : وظف تفاإلدارة الصفية 

 األهداؼ إجياد يف التعاكف كمساعدةفرقة، لتفريق اللتفريق اؼبهمة، ك  الفرقة مساعدة
 كالظركؼ العمل إجراءات مساعدة، ك فئة/ ؾبموعة مع للعمل األفراد مساعدة، ك التةظيمية

  12ظة على مهمة لبساللة.كحملاف( 2. اؼبتغَتة

كن سب حىت تعليمالببيئة الفصوؿ  األحواؿ تكّوف (1: دارة الصف هيإلأما األهداؼ 
 (3 التعلم. تعامل يف تحقيقال هبا اليت سبةع(  إزالة العقوبات 2ر كفاءهتم، أف تطو  الطلبة 

يف  علمتديكن الطلبة أف تحىت  كسائل التعليمية الداعمةك  فَت كترتيب التسهيالتتو 
مةاسبة مع الطلبة  توجيه (4 .همتعقلي، ك همت، كعاطفيمع بيئة إجتماعيةالفصل مةاسبة 

 13فرديتهم. صائصاػباإلجتماعية كاإلقتصادية كالثقافة ك خلفية 

اؽبدؼ  إف. كهي اؽبدؼ العاـ كاؽبدؼ اػباص فُتهد هل عثماف: اإلدارة الصفيةقاؿ 
يالت التعليمية لتةوع أنشطة التعليمية التسه ستخدـيستعد كيهو  دارة الصفيةلإل العاـ

تطّور كفاءة الطلبة يف اػباص هو . كأما اؽبدؼ حىت ربقق نتائج التعليمية اعبيدة
كتساب يساعد الطلبة ال األحواؿ لتعلم الطلبة، ك  استخداـ اآلالت التعلمية، كيستعدد

 14أموؿ.الةتائج اؼب

                                                             

12Mulyadi, Classroom Management, (Malang, UIN Press, 2339) hal 4 
13 Mulyadi, Classroom Management............hal 5 
14M.Taher, Pentingnya Pengelolaan Kelas dalam Proses Pembelajaran pada tingkat 
MA, Jurnal terbit 14/11/2314 
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(ج أسس اإلدارة الصفية الناجحة  
 اؼبركر أك اغبركة الرئيسية خالية من اإلكتظاظ.أف جيعل اؼبعلم أماكن  .أ 
 أف يتأكد من مشاهدة صبيع التالميذ بسهولة. .ب 
كضع اؼبواد التعليمية اليت يستخدمها باستمرار كلواـز التالميذ يف أماكن  .ج 

 يسهل الوصوؿ إليها.
التأكد من أف التالميذ يستطعوف مشهادة التقدًن كالعركض بسهولة دكف  .د 

 ف مقاعدهم أك رفع أعةاقهم.ربريك كراسيهم أك ل
تشخيص حالة التالميذ الذم يعانوف من ضعف يف السمع كالبصر ككضعهم  .ق 

 15يف األماكن اؼبةاسبة.

(د إدارة الصفالمدخل في   
 السلطةاؼبدخل  (1

 “  ”Norma عبعل اؼبعايَت لدل اؼبعلم االنسجاـهةا دبعٌت سلوؾ اؼبدخل السلطة 

  اإلنضباط.يف الفصل مرجعا لدعم  Aturan  حكاـكاأل
 اؼبدخل التهديد (2

يف إدارة الفصل اعبيد كلكن التهديد التهديد ديكن اؼبعلم أف يستخدـ اؼبدخل 
 كتطبيقه عةدما األحواؿ ال ديكن سيطرة عليها.عدة مرات، يةبغي أف يتم ال  هةا
 اؼبدخل اغبرية (3

 الفصل كيفعلوا ماذا يريدهم يةبغي على اؼبعلم أف يساعد الطلبة لتكوف حرية يف
  كفق. قدالةظاـ اليت خرج عن  ـ األفعاؿ غَتمادا

 وصفةاؼبدخل ال (4

                                                             

 132ص . نفس اؼبراجع  15
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حواؿ الذم يستطيع للمعلم، يف هذا اغبالة، كبن نالحظ األهذا اؼبدخل مةاسبة 
ال حيب  الذم حاكؿ أف ييتذكر ما، فلذالك إداؤها أـ ال يف التعلم عةدما يف الفصل

 الفصوؿ الدراسي غَت فعاؿ.ألف فبكن بسبب هذا اغبالة  الطلبة عةدما يف التعلم

 اؼبدخل الدراسي (5
قدرة اؼبعلم يف زبطيط التعليم حىت تةفيذه يف الفصل. فلذالك أكتب التخطيط 

 كتبه سابقا.اؼبراحل اليت قد   أطعةاالتعليمي اعبيد قبل أف تدخل يف الفصل ك 
 .السلوؾ يف التغيَت اؼبدخل (6
فصل من  يف ةبطلال وؾسل لتغيَت ؿباكلة الصفية اإلدارةنفذت  ،هامبدأمثل ك

مقاربة من حيث تغيَت  تكوف أف جيب لذلك،. إذل سلوؾ جيد سلوؾ قبيح
 .َتخب يتحقق  الصفية غرض اإلدارةكي ل السلوؾ

 اؼبدخل اإلجتماعي كالعاطفي (7
أف تريّب عالقته مع الطلبة بالفاعلة ماداـ اؼبعلم يستطيع ر يستطيع أف تديالفصل 
هو اؼبدخل اإلجتماعي قة اعبيد بُت اؼبعلم كالطلبة اليت فيها العال، اؼبدخل باعبيد

 كالعاطفي.
  اؼبدخل العمل اجملموعة (8

يف ؾبموعة الزخم الذم دفعت هذا اؼبدخل حيتاج قدرة أك كفاءة اؼبعلم يف تكوين 
 مثمرة.الفصل لتكوف ؾبموعة 

 التعددماؼبدخل  (9
ملية وين عاإلمكانية يف تكالذم له  صبيع اؼبداخلهو إدارة الفصل باستخداـ 

 16 فعاال. التعلم ليكوف عمليته

                                                             

16 Salman Rusydi, Prinsip-Prisip Manajemen Kelas, (Jogjakarta : Diva Press, 2311) 
hal 47-67- 
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(ه المشكلة في إدارة الصف 
 :17 فئات ثالث إذل تصةيفها كناؼبشكلة يف إدارة الصف سب

 اؼبشكلة موجودة يف سلطة اؼبعلم .1

 ؾباؿ على للتغلب اؼبعلم سلطةيف  اؼبوجودة الدراسية الفصوؿ إدارة اؼبشاكل من
 هبا كاالعتةاء إلنشاء مطلوبة التعلم عملية يدير الذين اؼبواد مدرس أف يعٍت كهذا. الدراسة

فرصة  ماإلضطرابات، لكي الطلبة ؽبلو فيها  واتيةاؼب التعليم ظركؼل التعلم مةاخ كاستعادة
 الزباذ اؼبةفعة اؼبثلى يف أنشطة التعلم.

 التعلم، كلمةاسبة مع الش همجلوس اؼبتعلمُت ترتيب كيفية األنشطة هذه كتشمل
( السلع) اؽبداية كإعطاء ح،اؼبد  كإعطاء اؼبتعلمُت، مع جيدة ريرتق بطاقات كتطوير

 على يعملوف الذين الطالب انتقد الوقت، قبل ةصحيحال اؼبهمة يكملوف الذين للطالب
 . الدراسة ساعاتة عةدما يشجراف يف بالطل بُت التوفيق جارهتم، زعزعة

 اؼبشكلة موجودة يف سلطة اؼبدرسة .2

من ناحية ليس   اإلدارية  يوجد اؼبشكلة الدراسية، وؿالفص يف اليومي الواقع يف
 .تعليمية كمؤسسة اؼبدرسة طريقمن  اؼبشكلة هذه معاعبة كيةبغي اؼبعلمُت السلطة

                                                             

17 M. Aunur Rofiq, Pengelolaan Kelas, Departemen Pendidikan Nasional 
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pusat 
Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Kewarganegaraan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Malang, 2339.Pdf 
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 مستول، لكل عادلة مساحة تقسيم هي اؼبدرسة سلطةيف  توجد اليت اؼبشاكل
 لك.كغَت ذا الغزيرة، االمطار فيه اليـو كعةدما اثةُت يـو كترتيب اؼبراسم

 ةرسكاؼبد اؼبعلم سيطرة خارج توجد اليت اؼبشاكل .3

هذه  معاعبة يف. معاعبتها يف ةرسكاؼبد اؼبعلم سلطة خارجاليت  دارةاإل مشكلة هةاؾ
، الشباب اجملتمع، يف اؼبوجودة كاؼبؤسسات الوالديهم فيه تشارؾ أف ديكن شكلةاؼب

 .احمللية اغبكومية كاؼبؤسسات

 يف جيدة التعود خالؿ من تعزيز أجل من مشاركةلل اؼبذكورة األطراؼ من يطلب
 يف ؼبسامهة،ك  كاآلخر للشباب صحيةال ًتفيهيةال مرافق كتوفَت األبوية، الرقابة مع اؼبةزؿ

 .اؼبتعلمُت هبا تقـو اليت فيه ةمرغوب غَت اليت اإلدارية اؼبشاكل على التغلب

 كلو  للتعامل دارسكاؼب اؼبعلمُت متةاكؿ عن حقق بعيدا قد اؼبشاكل من الةوع هذا
 أك الصف مريبأك  اؼبواد من معلم إما ،دائما يتم كالشفاء اغبدكد من الوقاية بعض

 .تعليمية كمؤسسة اؼبدرسة

(و التخطيط إلدارة الصف 
 لتحقيق اسًتاتيجية كخلق اؼبةظمة، هداؼاأل ديدرب عملية هو التخطيط، اإلدارةيف 

 عبميع العملية اؼبهمة هو التخطيط. ةاؼبةظم عمللل ألنشطةا خطة كتطوير اؽبدؼ، هذا
 يكوف لن كالسيطرة كتوجيه، تةظيم، أخرل كظائف التخطيط بدكف ألنه اإلدارة كظائف

 .18اؼبشي على قادرا
                                                             

18http://rahmadaniirma.over-blog.com  di akses pada  tanggal 19 Mei 2116  
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 نشاط على اػبطة اشتملت كيف. كظيفة ألداء مةهجية كسيلة هو كعملية التخطيط
 19 .اؼبرجوة الةتائج بعض لتحقيق مًتابطة الذم معُت

 اؼبةظمة كل يف الفعالية من قدر أقصى ربقيق إذل تسعى اليت التكاملية الةشاط هو
 األدىن اغبد كخطة التعريفات، هذه على كبةاء. ربقيقها اؼبراد لألهداؼ كفقا كةظاـ،

 التالية: الثالثة اػبصائص لديه

 اؼبستقبل يف تشمل أف يةبغي اػبطط هذه .1
 يف اإلجراءات عن عبارة هوك  مةظمة، أك الشخصية اؽبوية من عةصر هةاؾ .2

 .التخطيط من ازباذها يتم كسوؼ اؼبستقبل
 جدا امهم اعةصر  سيكوف اؼبةظمة حىت الشخصية، كاؽبوية كالعمل اؼبستقبل، يف .3

 23.التخطيط يف

(ز التخطيط الجيد لتعليم وتنفيذه 
 قبل التخطيط لألنشطة  التعليمية جيب أف يسأؿ اؼبعلم نفسه األسئلة التالية:

 ؼبفاهيم كاإلذباهات اليت سيتعلمها الطالب؟ما هي اؼبهارات كا .1
 ما هي اؼبهاـ كاألنشطة اليت ديكن أف ربقق تعلم أفضل ؟ .2
 ما الوسائط كاؼبواد كاؼبعيةات األنسب لتحقيق عملية التعلم؟ .3
 كيف ديكن التأكيد من تعلم التالميذ ؟ .4

                                                             

19http://rahmadaniirma.over-blog.com di akses pada  tanggal 19 Mei 2116  
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صفي هةاؾ بعض اؼبمارسات اليت يتوقع من اؼبعلم أف يقـو هبا لتحقيق اإلنصباط ال
 الفعارل بغية التعلم اعبيد للتالميذ. كمن هذه اؼبمارسات اآليت :

 أف يعمل اؼبعلم على توضيح أهداؼ اؼبوقف التعليمي للتالميذ. .1
أف حيدد األدكار اليت يتحملها التالميذ يف سبيل بلوغ األهداؼ التعليمية اؼبرغوب  .2

 فيها
حيرص على مشاركة  أف يوزع مسؤكليات إدارة الصف على التالميذ صبيعا، حيث .3

 التالميذ يف ربمل اؼبسؤكليات كل على ضوء قدراته كإمكانته.
أف يتعرؼ على حاجات التالميذ كمشكالهتم كيسهى إذل مساعدهتم على  .4

 مواجهتها.
أف يةظم العالقات اإلجتماعية بُت التالميذ، كأف يةمي بيةهم العالقات اليت تقـو  .5

ا بيةهم من العوامل اليت تؤدم إذل سوء على الثقة كاإلحًتاـ اؼبتبادؿ كيزيل م
 التفاهم.

أف يوضح للتالميذ الةتائج اؼبباشرة كالبعيدة من كراء ربقيق األهداؼ التعليمية  .6
 للموقف التعليمي

أف يعمل على أثارة دهشة التالميذ كاستطالعهم كذلك من خالؿ أسئلة زبلق  .7
  21باه كاؽبدكء.عةد التالميذ الدهشة كجب اإلستطالع، كتدفعهم إذل االنت

                                                             

الرياض: مكتبة الرشد، تطبيقاهتا، -مهاراهتا-ؾباالهتا-ئفهامبادئ اإلدارة اؼبدرسية كظا ، عباس بلة ؿبمد أضبد  21
  133 -132( ص 2313
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 إدارة الصف للمعلم  -ج 
أف إدارة الصف  Carolyn dan Edmundلدل  للمعلم يةدارة الصفاإلالكتاب يف 
 22 للمعلم:

 ترتيب غرفة الفصل كأدكاهتا .1

ألف هذا هو الوظيفة للمعلم قبل  اعبسمية أكؿ ما إلدارة غرفة الفصل، ترتيب بيئة 
إلدارة فصله عةدما اؼبعلم قد عرؼ  ولة أف يدّرس يف الفصل، كثَت من اؼبعلم يشعر سه

 من غرفة الفصل اؼبرتبة. سماعبكيف عةاصر 

 فاتيح لًتتيب غرفة الفصل اعبيد :أربعة اؼب تكان

، كالية من اإلزدحاـ، الوالية الىت كثَت فيها الطلبة حرّية اؼبركر اؼبرتفع إجعاؿ كالية .أ 
مكاف اػبزانة للكتب، مزبلة، كالية فيها عمل اعبماعة، اؼبركر اؼبرتفع يشتمل 

يف اؼبساقة  لتوضيع الشيء، كالية اغباسوب. هذه الوالية ال بد أف بفّرقهم
. كال بد كل مةهم أف يدرس من مكاف إذل مكاف الواسعة، يف مكاف كاسع

 بسهولة.
 مراقبة اؼبعلم للطلبة سهولة .ب 

 يبهكؿ، الةجاح يف ترقًتتيب األالكظيفة  يكوف  بالدقيق اؼبعلم للطلبةمراقبة 
البد فيها طوؿ الوقت. كلذالك ة اؼبعلم ؼبشاهدة صبيع الطلبة متعلقة مع كفاء
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كصبيع كالية  حوؿ كالية التعليم كاؼبكاتب كالكراسي للطلبة كاؼبعلم كضوح الرؤية
 العمل لدل الطلبة.

 بة سهولة ؼبأخوذواد التعليمية اؼبستخدمة كاألدكاة للطلاغبفاظ على اؼب .ج 

عليمية اؼبستخدمة كاألدكاة للطلبة سهولة ؼبأخوذ ليس اغبفاظ على اؼبواد الت
كلكن يستطيع أيضا  فقط كلتةظيفها بتةقيضي الوقت ألجل إستعداد اؼبواد

 تأخر كتشدد عملية التعليم.  تجةبل

  حوؽبم كما فيها يف الفصلاؼبةاقش ك  البد يستطيع الطلبة أف يشاهد .د 
ها الذين يف الفصل فالبد لو خيطط موقف الطلبة كاؼبعلم يف اؼبةاقشة كمن في

أك الشاشة السبورة  للطلبة أف يشاهديف ترتيب الكراسي كاؼبكاتيب ديكن اؼبعلم 
 23.ؿ الكراسيانتقبغَت ا

 تأليف الةظاـ كاإلجراءات يف الفصل .2

 غرفة الفصل أف يدير بفعاؿ هي غرفة الفصل استمرارا ما فيها اإللتباس كتأّخرا
 الك زبطيط الةظاـ غرفة الفصل كاإلجراءاته كما يلي :كعملية التعليم فعاال كغاية. كلذ

بصفة عامة، البد أف احًتاـ ككن مهذبا للجميع، هذا الةظاـ الةظاـ األكؿ :  .أ 
تكوف أسوة كبياف كضيح للطلبة حىت يفهموف اؼبقصود من اؼبعلم، كيشرح ؽبم 

 التعريف عن التهذيب، مثل ال تسخر ال تتضارب كغَت ذالك.
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تسرّع ك استعّد. هذا الةظاـ يشتمل على الدليل اؼبتأكد  الةظاـ الثاين : .ب 
بإهتماـ الوظائف يف الفصل. التسرّع هةا دبعٌت يف بداية ساعة الدراسي، 

 انتقاؽبم إذل عمل الفرقة.
اظبعوا بانتباه كالطلبة األخرل يتكلموف. هذا الةظاـ لتجةب الةظاـ الثالث :  .ج 

خداـ هذا الةظاـ لتدريس ةةتتاس  كجود اإلكبراؼ اؼبادة الدراسي اآلخر.
 يسأؿ كيعّلق سؤاال، مثل رفع اليد كيةتظر حىت مدعّو.للطلبة كيف 

الةظاـ الرابع : طاعة مع الةظاـ الفصل. كهذا يستخدـ دبراقبتهم حوؿ  .د 
 24 اؼبدرسة ليست داخل الفصل فقط كلكن خارج الفصل أيضا.

 اعبيدببداية  إبتداء  .3

هم إلدارة اللفصل ألف الطلبة يتعلم الصفة سةة جديدا هو الوقت  اؼب بتداءاإل
كعادة بالعمل تؤثر هم يف الزمن القادـ، يف أكؿ السةة هو زمن يتعلم الطلبة كالسلوؾ 

ككيف يعمل الوظيفة بةجاح، ككيف الوظيفة ؽبم مةفعة ؽبم. كلهم  رذبىالسلوؾ اؼب
 اؼبدرسة. يرجيهم يف أكؿ تواصلهم بطريقة كيف اؼبعلم يعلمهم كماذا يريدهم كما

 هةاؾ عدة البداية إلدارة الصف كما يلي :

 تكوين اعبو اإلجيايب يف الفصل .أ 

ديلك شيء ـبططة جيدة يف إدارة قبل سةة الدراسة هاـ مهم ألف فعالتها يف بةاء 
بيئة غرفة الفصل اإلجيايب. اؽبدؼ من اؼبعلم ليس كاؼبالك من متعلقة حبضور  جملتمعا
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ليكوف ـبططا كميّسرا من اجملتمع عرفة الفصل اؼبلك اظبه غرفة الفصل كلكن 
 اؼبتفاعال.

هو التفاعل بُت اؼبعلم كالطلبة كبُت الطلبة األخرل،  األسس من اعبو اإلجيايب
 البيئة اإلجيايب تشّجع الطلبة ضباسة عن اػبربة يف اؼبدرسة كعن التعليم فيها.

 البداية اعبيد زبطيط .ب 

، يف أكؿهد اعبيد كتدافع اعب كأمةا كثقة الطلبة قباحاكن  يف البداية الوظائف  يـو
 اليتيف أكؿ الدراسة حدده اؼبادة  يةبغي سهال كالطلبة ربتاج التوجيهات بسيطة.

خالؿ الوقت، إجتةب الوظيفة من  نفس يف الطالب عبميع كشرح تقدديها ديكن
. لتصرؼ اؼبراعات اآلخر يف الفصاليت ربتاج اؼبراعات الطويلة للطلبة حىت  الفردية

 مستخدمة لدفع الشركة يف الفصل.التعرفية األنشطة 

 مةاقشة عن الةظاـ، كاإلجراءات حىت العقوبة .ج 

ذبعل اعبو اإلجيايب  يعطي إذل الطلبة اإلجراءات كالةظاـ يف الفصل البد أفعةدما 
كتأكيد اإلستفادة للطلبة، هذا الةظاـ تقصد ؼبساعدتةا يف سبليك الفصل اؼبمتعة لكي  

 ستطيع أف تعلم فيها. كل الطلبة ت

 زبطيط كتةفيذ الدراسة .4

ما هي األنشطة، هل  يالحظعةدما اؼبعلم خيتار األنشطة التعليمية لفصله كالبد أف 
شطة الىت تدفع يف ناألنشطة توجه على التعليم كما الةوع التعليم الذم يريد أف تدفع. األ
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. كر العاكسة أك إلسباـ اؼبشكلةالطلبة البد متفرقة مع األنشطة الىت تدفع لتمية الف رذكّ ت
 اؼبةتهي يف اؼبةهج.كيالحظ أيضا ترتيب األنشطة كالوقت الذم 

كيف التخطيط هةاؾ التخطيط يف فًتة طويلة  )تسةد بالسةة كالفًتات( كفًتة قصَتة 
(. يف تطوير التخطيط )تسةد  هةاؾ شيئاف مهمتاف ؼبالحظة، األكؿ الفرقة، األسبوع، اليـو

مع  لطلبةا بُتالىت تكوف األنشطة  أم ؼبفهـو الذم درسه الطلبة، كالثاينأم الكفاءة كا
 25رفيقا كفبتعا يف جّد هذا الًتبية. اؼبعلم

علـو  بلًتتيطط األنشطة ؼبساعدة الطلبة كجب على اؼبعلم أف خيكيف تةفيذ الدراسة 
عن تلك التعليقات يفهموف كتطبيق اؼبهارات، ذبميعهم كتوسيع العلـو كقبوؿ جديد حىت 

( اؼبةاقسة، 2( تطوير اؼبادة، 1الدراسة. اؼبراحل أك اػبطوات  يف التدريس هي 
 26( التعليقات.4(اؼبراجعة، 3

 المعلم -د 

(أ حقيقة المعلم 
ذكر الفيومي يف اؼبصباح اؼبةَت لفظة اؼبعلِّم من أصل مادة )ع ؿ ـ( علِّمت له 

تعليما: جعله يتعلمه،  عالمة، بالتشديد: كضعت له أمارة يعرفها. كعلم فالنا الشيء
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فالفاعل معلِّم كاؼبفعوؿ معلَّم. فاؼبعلِّم يف اللغة إذا : من يتخذ مهةة التعليم كمن له اغبق 
 27يف فبارسة إحدل اؼبهن استقالال.

كاؼبعلم يف اإلصطالح : هو الفرد الذم يساعد اؼبتعلم عن طريق الةشاط العقلي أك 
يل يف السلوؾ أك اػبربة اعبديدة الىت دل يسبق أف اغبركي أك مها معا على التغَت أك التعد

 28مرت به يف خرباته السابقة.

. إذف، اؼبعلِّم هو  اؼبعلِّم اسم فاعل من كلمة علَّم يعّلم دبعٌت يعطى العلم/العلـو
الشخص أك الفرد الذم إعطاء العلـو إذل َمن حيتاج فيها، بطريقة الةشاط العقلي أك 

غَت يف السلوؾ أك اػبربة اعبديدة الىت دل يسبق أف مرت به يف اغبركي أك مها معا على الت
 خرباته السابقة.

دكر من أدكار اؼبعلم خاصة يف إدارة العملية التدريسية هو أف يكوف ـبططا لعملية 
التدريس، كمةظما للخربات كللبيئة التدريسية اؼبةاسبة، كقائدا لألنشطة كاؼبمارسة 

 29لتدريسية. التدريسية، كضابطا لإلجراءات ا

(ب معلم اللغة العربية  
عةدما يتةاكؿ الباحث حقيقة اؼبعلم كإعداده بصفة عامة، فإف ؼبعلم اللغة العربية 

 : 33ؾباالت أخرل إضافة إذل اجملاالت السابقة فمةها

 اإلعداد التخصصي اللغوم . أ

                                                             

، )ماالنج، مطبعة جامعة موالنا مالك مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربيةأكريل حبر الدين،   27
 11( ص  2311ة دباالنق، إبراهيم اإلسالمية اغبكومي

 624( ص 2332)الرياض : دار إشبليا للةشر كالتوزيع  1الًتبية اإلسالمية ط أضبد اغبمد،   28
 27ص  ............مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربيةأكريل حبر الدين،   29
 37ص   ............مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربيةأكريل حبر الدين،  . 33
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كيعٍت باإلعداد التخصصي اللغوم هةا األداء اللغوم كالتخصصي يف اللغة 
كما عرب الفوزاف "إعداده يف اعبانب اللغوم يف اللغة اؽبدؼ اليت   العربية، أك

 سيقـو بتعليميها.
 اإلعداد الثقايف . ب

يعٍت باإلعداد الثقايف أف يلم معلم اللغة العربية إؼباما كافيا للثقافة العربية اؼبساندة 
 ألداء مهمته التعليمية، كذلك ألف العوامل الثقافية سبثل احملتول كاؼبضموف الذم

يوضع يف ذلك اؼببٌت اتساقا مع القوؿ بأف اللغة كعاء الثقافة، فالعربية كعاء ثقافة 
 العرب كقيمهم كغَت ذالك.

كأما صلة الثقافة بتعليم اللغات كتعلمها فهو أمر قد أكده علماء الًتبية كاللغة، 
إف كاف يرغب يف إتقاهنا –حيث ذكر بعضهم أف دارس اللغة األجةبية البد 

أف يتعرؼ على حضارة من يتكلموف تلك اللغة تعرفا يعصمه من من  -جيدا
الوقوع يف زلل بالغ، كمن مث فإف تعليم لغة أجةبية هو تعلم حضارة أصحاب 

 اللغة.

 تعليم اللغة العربية -ه 

(أ تعليم اللغة العربيةتعريف  
يكتسب اؼبتعلم اليت   "Recustructuring"هو أنه عملية إعادة بةاء اػبربة  التعليم

له كلمة البيئة من معاف من  سطتها تةظيم عةاصر البيئة احمليطة باؼبتعلم ديثل ما تتسعبوا
 31أجل اكتسابه خربات تربوية معيةة.

                                                             

 اإلسالمية اؼبةظمة مةشورات: الرباط) كأساليبه مةاهجه هبا الةاطقُت لغَت العربية تعليم طعيمة، أضبد رشدم . 31
 45ص( 1989 كالثقافة، كالعلـو للًتبية
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هبدؼ نقل اؼبعارؼ اؼبهاراتّية  ،ّظمة اّليت سبارس من قبل اؼبعّلمالتعليم هو العملّية اؼبة
 32.ّةاتج اغبقيقي لعملّية الّتعليمإذل الطلبة، كتةمية اذّباهاهتم كبوها، كيعّد التعّلم هو ال

اؽبدؼ ك  من أجل اكتساب اػبربات تربوية معيةة إذف، التعليم هو العملية يف تعلم
  اؼبتعددة.

: لةعلم انسانا يف مادة أك لعملية التعليم يقوؿ بركنر Brunner كلةذكر هةا تصور بركنر
ائج، بل أف نعلمه أف يشارؾ علم معُت فإنه اؼبسألة ال تكوف يف أف قبعله ديأل عقله بالةت

يف العملية اليت ذبعل يف اإلمكاف ترسيخ اؼبعرفة أك بةائها. إنةا ندرس مادة ال لكي نةتج 
مكتبات صغَتة حية عن اؼبوضوع بل لةجعل التلميذ يفكر رياضيا لةفسه. كليةظر يف 

كليست اؼبسائل كما يصةع اؼبؤرخ كليشارؾ يف عملية ربصيل اؼبعرفة إف اؼبعرفة عملية 
 33ناذبا.

أما التعريفات فيما سبق التعريفات عن اؼبفهـو التعليم بشكل عاـ، أما مفهـو 
تعليم اللغة الثانية بشكل خاص فةقصد به: أم نشاط مقصود يقـو به فرد ما ؼبساعدة 
فرد مخر عن اإلتصاؿ بةظاـ من الرموز اللغوية خيتلف عن ذالك الذم الذم ألفه كتعود 

 34اإلتصاؿ به.

 :35ؾ عدة أمور تعليم اللغة العربية كما قاؿ رشدم أضبد طعيمة يف كتاته هةا

                                                             

32  http://mawdoo3.com   di akses pada tanggal 13 Okt 2315 

 اإلسالمية اؼبةظمة مةشورات: الرباط) كأساليبه مةاهجه هبا الةاطقُت لغَت العربية تعليم طعيمة، دأضب رشدم33
 45ص  ( 1989 كالثقافة، كالعلـو للًتبية

 45ص ..........  كأساليبه مةاهجه هبا الةاطقُت لغَت العربية تعليم طعيمة، أضبد رشدم 34
 46-45ص ........... كأساليبه مةاهجه هبا طقُتالةا لغَت العربية تعليم طعيمة، أضبد رشدم 35

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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إف تعليم اللغة العربية أكرب من ؾبرد حشو أذهاف الطالب دبعلومات عن هذه  .1
  اللغة أك تزكيدهم بأفكار عةها. إنه نشاط متكامل يستهدؼ ثالثة أشياء :

 تةمية قدرات الطالب العقلية -
 اهتم اإلجيابية كبو اللغة العربية كثقافتها.تةمية مشاعر الطالب كاذباه -
 اكتساب الطالب مهارات لغوية معيةة. -

إف تعليم اللغة نشاط مقصود يةطلق القائم به من تصور مسبق للمهمة اليت  .2
يقـو هبا، كاألدكار اليت يلعبها، كمن مث يلـز القياـ هبا كضع خطة للعمل، 

 ذات أهداؼ ؿبددة كإجراءات كاضحة.
للغة ليس جهدا يةفرد به شخص أماـ مخر، إنه إعادة بةاء اػبربة، إف تعليم ا .3

كبةاء اػبربة هذه نشاط يتطلب إسهاـ كل من اؼبعلم كاؼبتعلم، إنه جهد 
 مشًتؾ كعمل متكامل حيتاج من كل مةهما جهدا.

ليست الغاية من تعليم اللغة أف يزكد اؼبعلم الطالب بكل شيء كأف يصحب  .4
ة فيةتظر الطالب مةه الرأم يف كل موقف، كاغبل طالبه على امتداد اؼبسَت 

لكل مشكلة كاإلجابة عن كل سؤاؿ. إف اؼبعلم الةاجح هو الذم يساعد 
 الطالب على أف يفكر بةفسه كلةفسه.

إف التعليم اعبيد للعربية هو ذلك الذم يسّهل عملية تعلمها، بيةما يعترب  .5
 بأخطاء. التعليم غَت جيد عةدما يعوؽ هذه العملية أك حيدثها

إف أساسيات اؼبوقف التعليمي كاحدة، بيةما زبتلف معاعبة هذه أساسيات،  .6
فمةهج الدراسة ـبتلفة، كطرؽ التدريس متعددة كاؼبواد التعليمية متةوعة 

 كأساليب التقوًن متبايةة، كتةظيم الفصوؿ يأخذ أكثر من شكل.
كل شيء، إف الةتائج يف مةطق تعليم اللغات كالثقافات األجةبية ليست    .7

كإمنا تكتسب الوسائل أمهية قدر ما تكتسبه الغايات، ليست العربة أف يلقن 
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الطالب معلومات أك معارؼ كإمنا اؼبهم أيضا كيف تعلم هذه اؼبعلومات أك 
 اؼبعارؼ، العملية هدؼ من أهداؼ التعليم قدر ما إف الةاتج غايته.

(ب أهداف تعليم العربية  
ة للةاطقُت بلغات أخرل يف ثالثة أهداؼ العربي تعليم ديكن تلخيص أهداؼ

 رئيسية هي :

أف ديارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ديارسها هبا الةاطقوف هبذه اللغة،  .1
بصورة تقرب من ذلك. كيف ضوء اؼبهارات اللغوية األربع ديكن القوؿ بأف أك 

 العربية كلغة ثانية يستهدؼ ما يلي :تعليم 
 اللغة العربية عةدما يستمع إليها. ى فهمتةمية قدرة الطالب عل -
تةمية قدرة الطالب على الةطق الصحيح للغة كالتحدث مع الةاطقُت  -

 بالعربية حديثا معربا يف اؼبعٌت سليما يف األداء.
 تةمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات بدقة كفهم. -
 تةمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة كطالقة. -

كما دييزها عن غَتها من اللغات  يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربيةأف  .2
 أصوات، مفردات كتراكيب كمفاهيم.

أف يتعرؼ الطالب على الثقافة العربية كأف يلم خبصائص اإلنساف العريب  .3
 كالبيئة اليت يعيش فيها كاجملتمع الذم يتعامل معه.
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  تعليم اللغة العربية الفعالة  -و 
البد أف  تأثَت معُت للطلبة، لذالك التخطيط التعليمية اؼبخططةله  الفعاؿالتعليم 

حيةما التعليم يدؿ أف كمهارهتا. كباؼبراد التعليم الفعاؿ  ق نتائج التعليميةفذ باعبيد كربق
 36مهارهتم.الطلبة ربقق كفاءة ك يستطيع أف حيقق مهارهتم أم 

 لتعليم كهو :يكوف فعاال إذا توفرت الشركط األساسي لفعاله يف االتعليم 

 .التعلمعلى أنشطة  رسةمكتقدًن كقت التعلم له الطلبة العالية  (1
 .(اؼبفضل)اذباه قباح الطلبة  ِدقَّة بُت اؼبادة ككفاءة الطلبة (2
 الفصل. هيكلر اإلجيايب، كتطوّ  ر بيئة التعّلمتطوّ  (3

 من جانبُت  مها: يف ؾباؿ الًتبية، هذا الفعاؿ مةظورة

إذل أم مدل أنواع أنشطة التعليم اؼبخططة سبكن  صة، خااؼبعلمُت فعالية تدريس (1
 باعبيد. تةفيذها

 طريقةباؼبرغوبة ربققا  فعالية تعلم الطلبة، خاصة إذل أم مدل أهداؼ التعليمية (2
 37.أنشطة التعلم

فاؼبعلم أف  كاإلبداعية كفبتعة للمتعلمُت يف جهود تكوين تعليم اللغة العربية الفعالة
. لتكوين اإلدارة الصفية اؼببتكرة كباػبصوص يف تعليم اللغة بتكرةيدير اإلدارة الصفية اؼب

 مهمتُت مها :فاؼبؤلف يقوؿ على األقل هةاؾ شيئُت العربية، 

 أداء إدارة غرفة الصف .1
                                                             

36 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Bandung: 
Alfabetha, 2313) hal 63 
37 Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara dan Depag, 
1996) hal 126 
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 ،كاؼبكاتب الكراسي كحجم شكل ،الصف شكل حجم تشمل صفال غرفة إدارة
 معيةة، ؾبموعات يف الطالب كتكوين كاحدة، ؾبموعة كيف الصف يف الطالب كعدد
 .كالةساء كالرجاؿ كذكي، ذكاء أقل هم الذين الطالب مثل

 غرفة الصف إعداد من مناذج عدة اختيار للمدرسُت ديكن ،غرفة الصف إدارة م
 :هي كالةماذج. (Active Learning) إلجيايبا التعلم الكتب يف أثبتت اليت
تفاعل  أفؼبعلم ا لكينصف الدائرة ع اؼبكاتب جمّ ت: ب Corak Timذج و الةم -

 الفراؽ.مع 
. اؼبؤسبرمكتب ك كتباؼب إعداد فيها مت الذم:  Meja Konferensiالةموذج  -

 .التعلم يفلطلبة ا دكر كإضافة اؼبعلمُت دكر تقلل أف ديكن الةموذج هذا
 ترتيب اؼبخترب، بيئةلةوع  مةاسب الًتتيب: هذا  Workstationالةموذج  -

 يف الطالب من اثةُت ضعلو   التعلميف شريك لتشجيع لوجه كجها كاتباؼب
 . اؼبكاف نفس

 .اؼبعلمُت كاستخدامها اختيارها ديكن اليت الصف إدارة مناذج أشكاؿ عدة هةاؾك 

 فاعلةالتعليمية ال أسلوباستخدـ  .2
طويال،  اإعدادالذم ال حيتاج أم من البسيط بدأ أساليب التعليمية الفعالة  كاف

الذم حيتاج إعداد طويال ن األصعب أم كذالك مك  كيستطيع أف يةفذه بسهولة
 38.اصعبكتةفيذه 

 : هو  أنواع أسلوب التعليم الفاعلةأما 
1) Think Pair Share 

 ما أنفسهم يف للتفكَت أسئلة أك سؤاال الطلبةإذل   إعطاء الطريقة كهبذه
 ًتجملت القراءة أك السؤاؿ ديكن بالقواعد–( Think) دقائق 5-2 من يقرب

                                                             

38 http://www.inidalwa.ac.id di akses pada 13 Feb 2316 
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الذين  اآلخرين مع اآلراء أك اإلجابات ؼبةاقشة بالطال من طلب مث -
 أكثر أك اكاحد للمعلم أف خيتار ديكن ذلك، بعد(. Pair) مجبانبه جيلسوف
 (.Share) لطلبة الصف األسئلة أك السؤاؿ على مرائهم عن للتعبَت الطالب

2) Collaborative Learning Groups 

 طواؿ ابتةث تكوف أف ديكن الذين أشخاص 5-4 من ةؾبموع تشكيل
 شكلت ؾبموعة لكل. لوقت كاحد القصَت اؼبدل على أك الدراسي الفصل
 اأحيان .معا ةاقشتهاؼب اؼبهمة اجملموعة كأعطي إذل. كالكاتب اجملموعةرئيس 

 يف تكتب اؼبهمة الىت تعطي إليهم .ؿبادثة أك مةاقشة شكل يف اؼبهمة هذه
 .الصفماـ أ مباشرة احملادثة فبارسة أك ؿبادثة عن موجز دفًت

3) Exam Question Writing 

 طريق عن اغبصوؿ ليست ،التعليمية اؼبواد تتقنقد  ةبالطل هل ؼبعرفة
سؤاؿ صةع يأف  ةلبالط كل من طلب .فقط االختبارات أك االمتحانات

 التدريس هضم على كفاءهتم يرقي أف ديكن اعبيد االختبار أك االمتحاف
 .سابقا

يكتب سؤاال يف ك أف يصةع الطلبة  "طلب كلنفذ هذا األسلوب بطريقة 
أف يبحث كتعّلق على قرطاس حوؿ اؼبادة اليت قد تعلمهم، مث مباشرة للمعلم 

فرصة إذل الطلبة اآلخر أف جيب   مث يعطى عدة السؤاؿ الذم قد صةع الطلبة
  39كل سؤاؿ.

  

                                                             

39 http://www.inidalwa.ac.id di akses pada tanggal 13 Feb 2316 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث -أ 
ي ألف البيانات الحيتاج على كيفاستخدـ الباحث يف هذا البحث هو اؼبدخل ال

دراسة حالة أم اؼبةهج ب كحبث الباحث ،صور عددية بل صور معلومات أك كلمات
 . البيانات كاؼبعلومات من تلك اغبالة البحث اؼبوجه عبمع

دكف  طبيعيةاغبالة الةظم اؼبستخدـ لدراسة اؼبدخل الكيفي هو مدخل البحث اؼب
 )الكمي(، نتائج البحث ليست بصور عددم ة فيهاالفرضياختبار التالعب فيها، كدكف 

 الَحظة.اؼببصور معلومات كبيانات من اؼبظاهر  بل

دراسة  :John W Creswellكما قاؿ  اؼبةهج اؼبستخدـ الباحث باؼبةهج دراسة حالة،  
 اغبدثك  الربنامج عن  دقيقاربليال  الباحث حلله فيها البحث اليتحالة هي سًتاتيجية 

. كذبمع الباحث اؼبعلومات عن الوقت كاألنشطةؿبددة  واؿحاألك  ،لعمليةكاألنشطة أك ا
   43بوقت معُت.التامات باستخداـ أسلوب ربليل البيانات 

 Studi Kasus)دراسة اغبالة، فاختار الباحث بةوع دراسة اغبالة اؼبالحظة كمن أنواع 

Observasi)   اؼبشاركةالحظة أسلوب ربليل البيانات دبأم (Participant Observation)  ،
 اؼبكاف اؼبعُت يف اؼبدرسة، الطلبة كاألنشطة يف اؼبدرسة(.) البحث يف هيئة معيةة زكتركّ 

                                                             

41 John W Cresweel, Research Design Pendekatan Kualtatif, Kuantitatif, dan 

Mixed, Bandung: Pustaka Pelajar, 2332 h. 11 
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 حثاحضور الب -ب 
حضور الباحث هاـ مهم يف ذلك البحث ألف الباحث أداة اساسية يف البحث 

يعرؼ أحواؿ كميداف البحث معرفة كيةبغي الباحث أف  كدكره كاؼبشارؾ الكلي كيفيال
 يدة.ج

 ميدان البحث -ج 
يف الفصل  ماالنج، ةالعاؼبي ةاإلسالمي اؼبتوسطة تزكية اؼبدرسة يف يف ببحثه الباحث قاـ

 اليت اؼبدرسة إف الباحث، عرؼ كما ألف اؼبكاف هذا اختيار كاألسباب السابعة "ب"،
 رسةاؼبد يف حبثه إذا كديكن الثانوية، اؼبدرسة يف عادة العربية اللغة التعليم عملية فيها

اؼبتوسطة  تزكية اؼبدرسة الباحث كخيتار اعبديدة، العلـو الباحث سيجد اؼبتوسطة
 الوطةية باؼبةهج كيعتمد ماالنج يف اؼبمتازة اؼبدرسة اؼبدرسة هذه ألهنا ةالعاؼبي ةاإلسالمي

  .فيها اإلسالمية بشخصية كيزيد

 مصادر البيانات -د 
 ك األكلية اؼبصادرإذل نوعُت : تةقسم فمصادر البحث عبمع البيانات يف هذا البحث 

يف تلك اؼبدرسة،  اللغة العربية كاؼبدير  اؼبعلم هي األكلية اؼبصادر، الثانوية اؼبصادر
 .بالغة العربية وفكالطلبة اليت يتعلم رئيس اؼبدرسةهي كالبيانات الثانوية 

حوؿ التخطيط  اقشة اإلجابة من أسئلة البحثؼبعرفة كمةاؼبعلم اللغة العربية :  -
 .اللغة العربية، كاؼبشكالت يف إدارتهكالةشطات الىت قاـ هبا اؼبعلم لتفعيل 

كديكن أف يعرؼ اؼبةهج فيها  الرئيس اؼبدرسة : ؼبعرفة كمةاقشة عن تلك اؼبدرسة -
 أيضا.

كيف عملية تعليم اللغة العربية، هل هم قد يشعركف الطلبة : ؼبعرفة كمةاقشة   -
حىت يعرؼ الباحث األهداؼ من اؼبعلم  ةقباحا كفعاال يف تعليم اللغة العربي

 .ربقيقا
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 أسلوب جمع البيانات -ه 
 الباحث يف صبع البيانات بأسلوب :األنشطة 

لطلب  أك شهر أياـالحظ الباحث يف اؼبيداف البحث مةذ عدة مالحظة :  .1
ف يف تعليم و اؼبدرسة ك أنشطة الطلبة كاؼبدرس كيرل حالة اؼبعلومات كاؼبظاهر

 SMP IIBS" )ةالعاؼبي ةاإلسالمياؼبتوسطة  تزكيةدرسة يف اؼب اللغة العربية

Tazkia) تلك مالحظته ؼبعرفة فهم دقيق عن  الباحث سيكوفك  .ماالنج
 Participant)اؼبشاركة يقـو الباحث دبالحظة ، كهذه اؼبالحظة  اؼبدرسة.

Observation)  يف اعبماعة  ايكوف عدك س، ك يشًتؾ الباحث يف حالة حبثهأم
 كصرحيا الباحث صحيحا بيانات اليت تكتسبباؽبدؼ  ،االيت يالحظه

 كفبتازا.
مع  Face to Faceاكتساب البيانات بطريقة كل أنشطة هي  اؼبقابلة : مقابلة .2

هذه  .غَت مقيدةقابلة اؼب. اؼبقابلة اليت استخدـ الباحث اؼبقابلة من الذم فيها
 موجهة إذل: اؼبقابلة 

 .لصفيةدارة ااإلا يف اؼبعلم اللغة العربية الذم يكوف مدير  .أ 
 ا.أيض كمةهجها رئيس اؼبدرسة إلكتساب اؼبعلومات عن اؼبدرسة .ب 
أك الطلبة الذم يدرس اللغة العربية  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية يفالطلبة  .ج 

 .فعاال أـ ال إلكتساب اؼبعلومات حوؿ أنشطة تعليم اللغة العربية
 كثائق .3

إما الوثائق  سهل نسبيا، الوثائق هي مصادر البيانات الطبيعية كنيلها
رظبية. من الوثائق الشخصية مثل الصورة، كاليوميات، الكإما شخصية ال

الوثائق الرظبية مثل نتائج الدركس، كالةتائج  كأماكالرسالة الشخصية، كالقصة. 
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اغبصوؿ عن ج اإلختبار، كالرسالة الرظبية، ك يف تقرير مدرسّي، كنتائ
 41.اإلخبار

اؼبعلومات كالبيانات من  الباحث مث حيللهم حىت كجد، ائقصبع الباحث كل من الوث
 .ا كسيكوف عرض بياناهتا صحيحا كجيد تلك الوثائق

 تحليل البيانات -و 
من مصادر ، لذا كل طبعا كتسبه ببيانات مةاسبة عن مدخلها فبعد حبث الباحث 

أف يفسر حيت يستطيع الباحث  منتيجة عن الوثائق( حيللهبيانات )اؼبقابلة، اؼبالحظة ك ال
 . الفعالية تعليم اللغة العربية الصفية اؼبعلم يف تكوين أك يصف اإلدارة

اؼبراحل لتحليل ف Miles and Hubermanلتحليل البيانات استخدـ الباحث دبوديل 
 :هم البيانات 

 Data Reduction  البيانات لتقلي .1

يص البيانات يف تقلدارة، اإليف ؾباؿ الباحث البيانات، قاؿ سوكييونو  قلليأم  
كيف عمله ،  مشرفا كيف سلوكهم عةدما يكونوا  ؽبم كيرل، اؼبراقبة يف فبكن ركز الباحث 

 .اؼبراقبةلك تمن  هنتائجكذالك ك  شَرؼاؼبك  ؼشرِ بُت اؼب همتعامل ككيف

كصف كاضح عن نتيجة البحث، حىت يؤيت ، كز الباحث البيانات اؼبهمات فقطر 
 تكوينؿباكلة اؼبدرسة أك اؼبدرس لللغة العربية ك لخص أنشطة تعليم ايستطيع أيضا أف ي

 .ككذالك يف إدارته الفعالية تعليم اللغة العربية

                                                             

41Bambang Setiyadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing, 
(yogyakarta: Graha Ilmu, 2336), hal.249 
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إختيار البيانات اؼبهمات، تصةيع ؾبموعة طريقة ب( Reduksi Dataتقليل البيانات )
 .غَت مستخدمة فيها ذؼ البياناتربمث  بًتتيب البيانات

 Display Dataعرض البيانات  .2

يف فهم البيانات عن  ؼبساعدة الباحث  البيانات بواضح بشكل كاضحأم تةظيمية 
خالصة  عرض البيانات يكتب الباحث البيانات بصةاعة يف إدارة تعليم اللغة العربية.

 ."Flowchart" اؼبخططات اإلنسابيةكيصةع  بصفة قصصي

 دـتستخ اليت البيانية الرسـو األنواع من نوع "Flowchart" اإلنسابية اؼبخططات
 متصلة ـبتلفة أشكاؿ باستخداـ الةهائية إذل البداية من العمليات من ؾبموعة لتمثيل
 42بأسهم

 Conclusion Drawing/ Verification البيانات ربقيقتلخيص ك  .3

ؽبيكلة ستةد إذل عالقة اؼبعلومات ات عملية أخذ التلخيصل هي اؼبرحلة يف هذه اؼبرحلة
ا، كديكن متغَتا عةدما مؤقت سيكوف يصالتلخ ،عرض البيانات معكاحد يف شكل 

 يا. دل تكن قو  البيانات

دل يكن قويا كلكن األجوبة هةا التلخيص هةا تلخيص األجوبة من األسئلة البحث 
 ، كديكن تغَتا عةدما يوجد البيانات القوية.أم بصفة مؤقت
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 الباب الرابع
 ومناقشتهاوتحليلها  نتائج البحث

 
كربليلها كمةاقشتها، كيتكوف من أربعة  تائجهانعرض الباحث يف هذا الباب 

 مباحث:
 مةهج  ،Vision and Mission  كالرسالة الرؤيةحملة عن اؼبدرسة، اؼببحث األكؿ : 

 العربية اللغة تعليم، تزكية يف" العربية اللغة" التعليم عملية، تزكية يف اؼبعلم، تزكية يف التعليم
 خصائصيف تزكية، ك  "اللغة دركس" اؼبادة معلم ،  "العربية اللغة دركس" الدراسية باؼبادة
 فيها. الطلبة

 يف الفعاؿ العربية اللغة تعليم يف الصف إلدارة اؼبعلم زبطيطاؼببحث الثاين: 
 .ماالنج( SMP IIBS Tazkia)”ةالعاؼبي ةاإلسالمي اؼبتوسطة تزكية اؼبدرسة

 اؼبدرسة يفة الفعاؿ اؼببحث الثالث: الةشطات اؼبعلم لتفعيل تعليم اللغة العربي
 .ماالنج( SMP IIBS Tazkia)”العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية

 يفاؼببحث الرابع : اؼبشكالت اؼبعلم إلدارة الصف يف تعليم اللغة العربية الفعاؿ 
 . ماالنج( SMP IIBS Tazkia)”العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية اؼبدرسة

 SMP" )ة العالمي ةاإلسالميلمتوسطة االمدرسة تزكية المبحث األول :  -أ 
IIBS Tazkia )ماالنج. 

(أ SMP IIBS) " لمحة عن المدرسة تزكية المتوسطة اإلسالمية العالمية 
Tazkia )ماالنج. 

احدل اؼبدارس  (SMP IIBS Tazkia" )ةالعاؼبي ةاإلسالمي اؼبتوسطة تزكيةاؼبدسة 
الطريق  –وندكؾ بيستارم إنداه اإلسالمية العاؼبية يف ماالنج، تقع يف ؾبمع السكاف ب

 الندكنج سارم داؤك ماالنج.  15تَتتو سةتونو رقم 
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حضر هذه اؼبؤسسة لتكوف أمال كبدال للًتبية حىت تستطيع أف توفر اإلمدادات 
موقفا صلبيا كثقة يف  فالالزمة ألطفالةا كألجياؿ اإلسالـ بشكل عاـ،  كسبكن أف يق

 ،(Holistik) الًتبية الشمولية برنامج بتةظيم موجهة التغَتات كالتحديات عن العصر
 كفعالة كاملة بوالية كتدار( Relevant) العصر ربديات مع تتوافق (Balanced) متوازنةك 
(Well-Managed .) يلي كما يف تازكيا بيةالًت  عملية فلسفةأما  : 

 
 .(Holistik) الًتبية الشمولية ( أ

الذم  Multidimensionalدد األبعاد" الًتبية الشمولية هي منوذج الًتبية "اؼبتع
يؤسس على عملية الًتبية يف تزكيا كفقا بفطرة اهلل تعاذل أم هو اهلل الذم قد 

، الفكرية االستخباراتتزكيد أطفالةا بصفة طبيعية )فطرة( التوحيدية اؼبستقيمة، 
 دفالب حىت الغرامة عالية، الشعور اإلجيابية، السالمة اؼبشاعر عالية،ال اتهار اؼب

 43كل مةهم سيطور كفقا على الًتبية اليت تقدمها الطلبة.   .القوم كالكامل

                                                             

43 http://tazkia-malang.sch.id/f-a-q#   pada tanggal 1 Mei 2116 

http://tazkia-malang.sch.id/f-a-q
http://tazkia-malang.sch.id/wp-content/uploads/2015/12/Tazkia-Edu-Concept.png


41 
 

 على األساسية اإلمكانات هذه تطوير لتسهيل اؼبثارل التعليم يكوف أف جيب
 تكوف أف إذل سبيل القائمة التعليمية اؼبمارسات يف ، كلكنكشامل كجه أكمل
 الواقع يف سبةع أف ديكن ليتا العلـو ؾباالت بُت( الفصل) االنقساـ كحيدث جزئية
 يكوف أف إذل دييل التعليم الغربية، الدكؿ يف. ألطفالةا األساسية الطبيعة تطور

 اإلبداع كفعالة ذكية طباعة توليد على قادر هو التعليم من الةوع هذا. علمانيا
 ةاؼبادي دييل حبيث( الركحي) عمودم الظهر مسةد يف ضعيف كلكن عالية،

 الفكرم التحجر زالت ما اإلسالمية الدكؿ يف التعليماألخر،  جهة من. كالفردية
(Dogmatis ) كاحملافظ (Konservatif)  أقل كفاءة،ال أقلب ه الطلبة سجلحبيث 

  44.اغبياة ؾباالت يف اؼبةافسة على قادرة تكن دلك  ثقةال كأقل اإلبداعي
 اليمتع مفهـو جبعل ،اثةُت مناذج تحسُتل جاهدة تسعى تزكية يف التعليم

 .التعليمية العمليةصبيع   ركزاؼبك  كاألسس الرئيسية( كاغبديث القرمف) اإلسالـ
 ،وازنةمتك  سباما( التعليم) التعلم عملية يف الطالب يتابع التعليم،سوؼ عملية يف

( التزكية) تزكية الةية كالةفس كعملية( تأديب) اآلداب كتشكيل تكييف عملية
 45ة.بلالط لدل اليومية العبادة طريق عن

رجى هذه اؼبدرسة  لتكوف مدرسة مشولية من ناحية التعليم فيها، اؼبادة الدراسية 
كالطرؽ التدريس كاؼبدخل حىت اآلخر. كما قاؿ األستاذ رئيس حقيقي أف اؼبادة 

 46الدراسية يف التزكية متوازنة كمشولية بعضهم بعض.
 ( Balancedالًتبية اؼبتوازنة ) ( ب
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يف تزكيا توجه بالتوازف، التوازف احدل مبادئ شريعة  العملية كاألهداؼ الًتبوية 
 شامل مةهج إعطاء يعٍت التوازف مبدأ أف التعليم، سياؽ يفاإلسالمية الكرًن، 

 الوصوؿ هبدؼ اإلنساف طبيعة مع يتةاسب دبااؼبتةاسبة  التعليمية العملية كإجراء
 :كتعاذل سبحانه اهلل من ككلمة. كاآلخرة الدنيا يف السعادة إذل
 كما كأحسن الدنيا من نصيبك تةس كال اآلخرة الدار اهلل متاؾ فيما كابتغ" 

".)سورة اؼبفسدين حيب ال اهلل إف األرض يف الفساد تبغ كال إليك اهلل أحسن
 (77القصص : 

 اؼبةهج كالطريقة التدريسية الوثيقية ( ت
 التدريس كطرؽ اؼبةاهج ؿبتول/  احملتول على احملافظة يف أيضا تزكيا تسعى

الذم غَت كثيق  ةهجاؼب. كمتغَتاته العصر ؼبتطلبات كفقا اآلف، حىت دائمااؼبتجدد 
 يف كاالمتحانات االختبارات مواجهة يف ليس ة ألف اؼبةهجبللطل خسارة سيكوف
. كربديا تعقيدا اؼبختلفة اغبياة مشاكل يف خيسر الطلبة كلكن فقط اؼبدارس
 باستمرار كحيتاج للغاية اسًتاتيجية فلتكو  الدراسية اؼبةاهج يف الدراسة ،كلذالك
 كاؼبةاهج الطلبة يف تطور الذات كاللغة كالوطةية القرمف، كالديةية مةهج مادة ؿبتول

 47الدكلية.
 الوسائل الدافعة كاإلدارة اغبديثة ( ث

 فعالة كإدارة الالزمة لوسائلفيحتاج فيها ا ،برنامج التعليم الشمولية كاؼبزية لتحقيق
(Efektif )كمسؤكلة (Akuntabel) كشفافة (Transparan.) 
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 التقضي التعلم بيئةاؼبسكن ك  لبةاء تزكيا ارتكبتمن ناحية كسائل الدافعة، 
ة البيئي تصميم. كفريدة كفعالة ككاملةباستعداد تسهيالت التعلم كمساكن حديثة 

من ناحية التدريس، خطط اؼبدرس كاؼبريب التخطيط الدقيق كتسهيالت التعلم. 
 48الدركس يف الفصل لكي األهداؼ التعليمية متحققا بفعاؿ.قبل إقامة 

(ب Vision and Mission الرؤية والرسالة   
 الدكلية كاؼبعايَت اؼبربزة اإلسالمية على أسس اؼبعهد التعليمية اؼبؤسسة الرؤية : ربقيق

(Being a leading and world-class Islamic boarding school) 

 "Personalizedكالشخصية " "”Religiusتعليمية الديةية كالرسالة : إعداد بيئة ال
الذم يركز على   Joyful، كالفرحية Challenging“كالتحدية " ”Meaningfull“ كاؼبعةوية

"، حىت تةتج فيها اؼبثقف اؼبسلم كاؼبسلمة Balancedكاؼبتوازنة "  "Holisticالتعليمية كله "
 "being an inspiring leaderفس قائدية " "، بةMorally Excellentبشخصية اإلسالمية "

 Internaionally Minded."49كبفكرة كاسعة "

(ج المتوسطة اإلسالمية العالمية كيةالمدرسة التز  منهج التعليم في  
 التعليم لتحقيق الرؤية كالرسالة اؼبثبت فتعهدت كارتكبت اؼبدرسة التزكية برنامج

  : اؼبةاهج  معايَت دمج خالؿ من( Holistic and Balanced) كاؼبتوازنة الشاملة

 ة(اإلسالمي إرشادك  كالديةية القرمف، مةهج) األساسية الدراسية هجاؼبة .1
 الوطةية التعليمية معايَتاؼبةهج  .2
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 "Cambridge Checkpoint"  اؼبةهج معايَت الدكلية .3
 "Life Skill and Global Studentاؼبةهج تةمية الشخصية " .4
 Language" 53"   اؼبةهج اللغة األجةبية .5

(د   المعلم في تزكية  
الشركط العامة لدل اؼبعلم يف تزكية هو سيكوف له مربيا كمربية حقيقيا، اؼبعلم 

كجب اؼبعلم أف  .للطلبة كؼبرجعا اإلؽباـ التعاطف، كسيكوف مصدر اؼببتكرة، اؼبستشار
 تكوف مربيىا أك مربية  خبصائص كما يلي :

 ية،  من اؼبؤشرات :كجود صفة اإلخالص كغَتة اؼبعلم العال .1
 العمل دبرضاة اهلل  -
 العمل بعبادة اهلل -
 العمل ألمر اهلل )الدعوة( -
 العمل باغبماسة  -
 العمل دبسؤكلية كالتفانية -
 العمل باػبَت كل اػبَت -

 له فهم كعمل صاحل، من اؼبؤشرات : .2
 إتقاف أركاف اإلدياف كتةفيذها -
 فهم أركاف اإلسالـ كتةفيذها -
 فهم عبادة السةة كتةفيذها -
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 لديه خصائص كشخصية الةبوية .3
 لديه اؼبادة اعبيدة كسًتاتيجية التعليم اؼببتكرة .4
 لديه القدرة ؼبدح اؼبادة التعليم مع قيم اإلسالمية .5
(، سيكولوجية التعلم كتطور الطلبة Pedagogyلديه الفهم كمفهـو الًتبوية ) .6

 اعبيدة.
أدبيا كفعاليا، اللغة العربية )الديةية  لديه القدرة التواصلية باللغة اإلندكنيسيا .7

 كالتحفيظ( كاللغة اإلقبليزية )أكادديية(
 لديه القدرة على استخداـ تكةولوجية اؼبعلمومات الفعالية. .8

(ه عملية التعليم "اللغة العربية" في تزكية  
دبؤسسة الًتبوية اإلسالمية أسسا، فوضع التزكية اؼبةهج الديةية أك علـو الدين دبةهج 

يس، ألف العلـو الدين اإلسالمي هو العلـو الواجب تدريسها اؼبسلم كاؼبسلمة الرئ
 استعدادا يف الدنيا كاألخرة.

كضع التزكية "الدركس اللغة العربية" يف اؼبةهج الديةية، يف هذا اؼبةهج تةقسم اللغة 
ادثة ( احمل4( علم الصرؼ 3( علم الةحو 2( الدركس اللغة، 1العربية شبانية اؼبادات، أم 

 ( اإلنشاء.8( اإلمالء 7( احملفوظات 6( قراءة الكتب 5

اؼبادة "الدركس اللغة" حيتوم على اؼبوضوع األسس التعليمي اللغة العربية مثل  (1
 األسس للكالـ كللحوار كللكتابة كلإلستماع

اؼبادة "علم الةحو" حيتوم على القواعد لتثبيت اغبركة كإعراب الكلمة يف اللغة  (2
 العربية
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ة "علم الصرؼ" حيتوم على القواعد عن تغيَت شكل الكلمة يف اللغة اؼباد (3
 العربية.

 اؼبادة "احملادثة" حيتوم على كيف احملادثة بالغة العربية كمثاؽبا. (4
 اؼبادة "قراءة الكتب" حيتول على الةص العريب  (5
اؼبادة "احملفوظات" حيتوم على اعبملة اغبكمة اؼبأخوذة من حديث الةبوم  (6

 51العلماء.كالتابعُت ك 

(و تعليم اللغة العربية بالمادة الدراسية "دروس اللغة العربية"   
احد ما ماالنج،  ةالعاؼبي ةتزكية اإلسالميكاف دركس اللغة يف مةهج الديةية اؼبدرسة 

حيتوم على اؼبادة يف اؼبةهج الديةية هو اؼبادة الدراسية "دركس اللغة"، ستدرس الطلبة 
فقط، بثالثة ساعات كل أسبوع، فزاد اؼبعلم إنه قد زادهتا دركس اللغة يف فصل السابعة 

الساعات بأربعة ساعات، ساعة يف الدرس يةقضى بثالثُت دقيقة فقط، لذالك كل 
 أسبوع درس الطلبة دركس اللغة حواذل ساعاتُت يف كقت طبيعي.

هم ( ف1أما معايَت احملتوم، يف فصل السابعة للمرحلة األكذل اؼبعايَت الكفاءهتم هو 
( فهم  3( فهم جار اإلسم كاغبرؼ "ليس" مث تطبيقه يف اعبملة، 2إسم مذكر كاؼبؤنث، 

( فهم أنواع اإلسم )اسم 1تقسيم االسم إذل اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع. كأما للمرحلة الثانية، 
( فهم مثاؿ من 2صفة، اسم تفضيل، اسم إشارة كاللوف كالشكل( مث تطبيقه يف اعبملة، 

( فهم أنواع اؼبفردات عن اعبسم كاعبهة كعدد من 3تطبيقه يف اعبملة،  فعل اؼبضارع مث
 الساعة مث تطبيقهم.
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يف طرؽ التعليمية للديةية بدمج مةهج التعليمية التقليدية كاؼبعاصرة كهي : اػبطابة 
 كاؼبةاقسة كالتمثيل كاغبوار كاؼبظاهر كاغبالقة.

(ز معلم المادة "دروس اللغة"  
ماالنج متخرج من خارج ية يف اؼبدرسة تزكية اإلسالمي العاؼبي معلم اللغة العربأغلب 

البالد اإلندكنيسي، من خالؿ عدة مراحل قبل أف يكوف معلما فيها. فلذالك اػبربة 
 بتكلم اللغة العربية ماهرا كفبتازا.

اؼبعلم الذم له كفاءة يف اللغة العربية يدرس اؼبادة اؼبتعلقة باللغة العربية مثل احملادثة 
 الةحو كالصرؼ كاإلمالء كالعقيدة كاغبديث ككذالك الدركس اللغة كغَت ذالك.  ك 

كاف اؼبعلم لدركس اللغة معلماف فقط، ألف اؼبادة دركس اللغة موجود يف الفصل 
 7السابعة فقط فال حيتاج له اؼبعلم الكثَت ككذالك تةقسمه اؼبعلم أف الفصل للطالبة هو 

 )ج(.  7)أ( ك )ب( كاآلخر الفصل للطالب 

(ح خصائص الطلبة  
من عدة اؼبدف يف  ماالنجتزكية اإلسالمي العاؼبي جاءت الطلبة اؼبدرسة 

تزكية أف من ربجيم أك  (Websiteإندكنيسي، من البيانات الىت كجد الباحث يف اؼبواقع )
% من كاليمةتاف 11% الطلبة من جاكم الشرقية،  59% يف اؼبائة، 133مقياس   
 % من سالكيسي NTB ،3% من  5% من فافوؤا،  6رل، % من با 8الشرقية، 
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اعبةوبية، مث من ريياؤا، سالكيسي اعبةوب الشرقي، كاليمةتاف اعبةوب كالوسط، سوماطرا 
 52%. 1اعبةوب، بانتُت، جاكارتا، جاكل الغربية كجاكل الوسط صبيعهم بػػػػ 

 

اكية بل متفرقة، أحد من معلم تزكية يقوؿ أف الطلبة يف تزكية ليست من عائلة متس
ليست من عائلة اؼبعهدية أك الديةية بل من عائلة العامة. من حالة اإلقتصادية كلهم من 
مستوم الوسط حىت العارل أم عائلة الغٍت يف اؼبتوسط. كمهةة كالده التاجر كاعبةود 
 كعضو من ؾبلس الةواب كغَت ذالك. فلذالك لتعليم اللغة العربية البد أف تعّلم بفريح لةا

  53كؽبم يف عملية التعليم كال حيتاج إضطراريا.

% الطلبة تزكية من اليتامى اؼبةاقب  23-%  13السيما عن ذالك، هةاؾ حواذل 
 54كيعطي ؽبم مةحة دراسية من اؼبؤسسة، كهذا من الربنامج اؼبؤسسة كل سةة. 
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 العربية اللغة تعليم الفعالة الصف إدارةتخطيط المعلم المبحث الثاني:   -ب 
 العالمية اإلسالمية المتوسطة تزكية المدرسة في العالمية لمدرسةا في

 .ماالنج
 كما يلي :  الفعالة  أف التخطيط اؼبعلم إلدارة الصف الصادر البيانات ناؿ الباحث من 

 إعداد خطة التدريس .1

 عيةة،اؼب هداؼاأل لتحقيق اؼبعلم به القياـ يةبغي الذم الشيء هو التخطيط 
يف تةفيذ تخطيط ال اؼبدرسية، األنشطة يف التخطيط مثل تعليمال ؾباؿ يف كالتخطيط

 .الفعاؿ ميالتعل الذم سيحقق خرلاأل كالتخطيط ،الدراسة

أف خطط  ،عن اؼبعايَت العملية 2313 عاـ يف 65 رقم الثقافةك  التعليم كزارةيف كما 
 كاحدا أـ أكثر،  هذا التخطيط التعليمة كجها بوجه أنشطة خطة هو RPP)) الدرس

 ؿباكلة يف ةبالطل من التعلم أنشطة لتوجيه (Silabus) دراسيال ةهجاؼب ـبططتطّرره من 
 األساسية. الكفاءة لتحقيق

 ،(مقابلة كاحدة أـ أكثر) التدريس خطة يفمكتوبة  كباؼبراد أف كل من أنشطة التعليم
 ميلتعلا كأهداؼ كاؼبؤشرات، األساسية كالكفاءة الكفاءة معايَت هةاؾ التدريس خطة يف

كمراحل أك  التعلم، مصادرك  كاألدكات، اإلعالـ، ككسائل ،طريقة التدريسك  كاؼبواد
 .اػبطوات يف أنشطة التعليم
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قاؿ أستاذ مغيث أف كل أنشطة التعليم قد كتبه يف خطة التدريس كـبطط اؼبةهج 
الدراسي مثل طريقة التدريس، ككسائل اإلعالـ، كاألدكات الدراسية كغَت ذالك، كفيه 

 55.أيضا اإلدارة الصفية.

تؤّلف اؼبعلم نفسه، ما فيه الشخص اآلخر لتأليف هذه خطة التدريس،  التدريس خطة
 ألف تؤلف اؼبعلم نفسه ةرساؼبد يف اليت كانت التدريس خطةأستاذ عبد العزيز يقوؿ أف  

 56ذا يريدكف الطلبة.ما عرؼقد  اؼبعلم

  اإلدارة يقوموف اؼبعلموف كاف إذا فعالية سوؼ التعلم أنشطةيف  ـبططا كاف ما
 ماالنج SMP IIBSاؼبتوسطة اإلسالمية العاؼبية  درسةاؼب يف علماؼب كاف  الفعالة،الصفية 

 ،هيكلة غرفة الفصل إعدادلطلبة، ك ا موقفتغيَت الصفية كمثل  اإلداريةنادرا أف يدير 
لعربية ال أم كل فيها اللغة ا العربيةالفصوؿ مثل الفصوؿ  حاالت إعداد يف كخصوصا

اؼبدرسة. كاؼبعلم  هاعن غرفة الفصوؿ قد فعل يتعلق الذم ألف كلهم ،بهيستطيع أف يدير 
 مازاؿ اإلبتكار يف تعليمهم، كهذا اإلبتكار الذم سيصمم اؼبعلم يف خطة التدريس.

 الصف إدارة كانت إذا" كهو معلم يف دركس اللغة أف عبد اؼبغيث قاؿ كماهذا  
 57.بالطبع التدريس طرؽ يف بتكاراال أفضل أنا كلكن دائما،

 ، أستاذيف اؼبدرسة التزكية اليت فعلته اؼبعلم اللغة العربية دائما الصف إدارةأما يف 
 َتأف تغ سهال ليس ره، ألفلفصل فبكةا أف يدير به فأديالو إدارة  أف مغيث يقوؿ

 58..مزدضبةالةظاـ يف الفصل حبيث دل يكن ألفت  برغم ذالك الدراسية، الفصوؿ
                                                             

 2116مايو  23المقابلة مع األستاذ عبد المغيث   55
 2116مايو  24المقابلة مع األستاذ عبد العزيز في التاريخ   56
 2316مايو  11اؼبقابلة مع األستاذ مغيث   57
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خطة  تطبيقب كافيةإلدارة الفصل   التخطيط أف أيضا العزيزكما قاؿ أستاذ عبد 
 يف نشأت اليت ةةياألغ كمثاؿ سابق،ال يف خططت قد اليت اػبطوات كطاعة التدريس

 اؼبواد كفهم للطالب متعة الدراسية الفصوؿ جو اػبطة التدريس ستكوف اؼبهم بق،السا
 59..الدراسية فصوؿال يف اؼبللكإلزالة  معلّ الذم قد 

اػبطة التدريس اؼبخططة  الدراسية، الفصوؿ إدارة يف مرجعا يصبح التدريس خطة
تكتب  هةا اإلدارة كلكن ،يف تزكية قد خطط فيها األدارة الصفية معلم اللغة العربية

 .فقط كالعركض اعبماعية، كاؼبةاقشات كاؼبةاقشات، احملاضراتب

 ريعة ؽبما صلة بعضهم بعض ألفيف نظرة س التدريس كخطة الصف إدارة
 لديها كخطة التدريس الصفية اإلدارة أف نعرؼ أف جيب لكنك  التعلم، متعلقاف عن

 كؿبطة الصفية اإلدارة أف معرفة إذل حيتاج كاالستفادة التعلم أنشطة كتشمل خالفات،
التخطيط ( 2 التشخيص،( 1 يشتمل التعلم أنشطة إف خالفات، لديها االذاعية

 خلق( 1الفصل  إدارة التطورات. أما تقييم( 4 ،إنشاء السؤاؿ( 3 ،اؼبعلوماتكالتعريض 
( 3 السلوؾ، حسن على الثةاء إلعطاء( 2 الدراسية، الفصوؿ أحواؿ على كاغبفاظ

 .كالطالب اؼبعلمُت بُت العالقة تطوير

 ألف ،اؼبتةوعة إدارة الفصل تشمل أف يةبغي اؼبعلم خلقت اليت التدريسخطة 
 .الفعاؿ التعلم لتحقيق كمتآزرة مًتابطة الصفية كاإلدارة لمالتع أنشطة

  
 

 2316مايو  11اؼبقابلة مع األستاذ مغيث   58
 2316مايو  5األستاذ عبد العزيز  اؼبقابلة مع  59
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 عملية جعل على قادر دركس اللغة العربية  اؼبعلم خططه اليت التعليمية اػبطوات
 األنشطة منالصف. اؼبثاؿ  من إدارة هداؼاأل أف حيقق مباشرة بشكل غَت فعالة التعلم

 التفاعل على كاؼبعلمُت ةبطلال فعلت قد ،(التدريس خطة يف) مقدمة يف التعليمية
اؼبتعلقة مع  التحفيزية ،الدراسية الفصوؿ يفعةدهم  الةظاـ اؼبعلم شرح بدايةال يف اإلجيايب،
، موضوع  دبختصر. التعلم كعملية إشارة ؼبعلما يعطي  كأخَتا اليـو

 به القياـ يةبغي اليت الرئيسية كلمات ثالثاألساسية لدل اؼبعلم هةاؾ  نشطةأل
 .جيمع كتربط( 3 سأؿ،ي( 2 يالحظ،( 1 التعليم ما داـ يف

 بُت التفاعلفعل اؼبعلم  التدريس، جوهر شرح إذل باإلضافة الةشاط، هذا يف
 ةبالطل ذلك كبعد ،اؼبعلمذكره  افب يذكر ةبكالطلبة مثل ذكر اؼبعلم كلمة كالطل اؼبعلم

 .ختصاراالب اعبملة مث جعل مةها اعبملة كيًتجم ذلك، عن حيفظوف

رة الصف اليت كتبه اؼبعلم قي خطة التدريس حيتوم على كيف يدير اؼبعلم إدا
الىت قد  الفصل حىت ربقيق األهداؼ من إدارة الصف،  يف رأم الباحث إدارة الصف 

 كتبه كمثل سًتاتيجية التعليم أم اػبطابة، كاؼبةاقشة . 

 اليت خططه اؼبعلم : أما إدارة الصف

 ؼبعلوماتكاستخالص ا أك احملاضرة اػبطابة .1
 اؼبةاقشة .2
 "Presentasiالتقدديي " .3
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 التوجيه مثل للتعلم األكلية األنشطة عةدما تفعلاػبطابة كاستخالص اؼبعلومات 
 ،(الةظاـ ككذلك ،موضوع الدراسة اآلف الطالب أخرب ،الدعاء ،كيف األخبار)

Apresepsi (سئلةاأل من العربية اللغة باستخداـ مباشرة األسئلة على اإلجابة الطالب 
 الكتاب لفهم عاصمة ستكوف اؼبوادهذه  تعلملو أف  الدافع توفَت) كالتحفيز( اؼبقدمة
 أف أمل على التعلم، عملية ات عنجراءاإل اؼبعلم شرح) مرجعية كتوفَت ،(العربية كاحملادثة

 دارةاإل هداؼالسابقات لتحقيق األ التفاعالت صبيع .التعلم أنشطة يف الطلبة فعالية
 .الدراسية الفصوؿ يف للتفاعل الفعالة بة أك احملاضرة هي إدارة الصفالصف، اػبطا

أم  ستدريال خطة يف كجدت كما الصف مةا إدارة العزيز، عبد قيل كما
  63.التقدديي حىت التسائليةك  كاؼبةاقشات احملاضرات

 التعلم، يف األكلية األنشطة علىليست تفعل  ةاالستخدام إدارة من أنواع عدة
 يف إدارة من نوع هو دييزه كالذم ،أيضا ميالتعل عملية يفأك  األساسية نشطةاأل يف كلكن

ه اآلخر فيزادت  األساسية األنشطة يف كلكن كاؼبةاقشات، احملاضراتكذل اال األنشطة
 .تقددييال كهي

 اؼبوجهة الطلبة اآلخرك  ةبالطل بُت التفاعل أشكاؿ من شكال التعلم يف التقدديي
 فهم لكي اغباؿ هذه فعل اؼبعلمُت نفسها إدارة من اؽبدؼ اذل للوصوؿ اؼبعلمُت، من

 اإلجيابية اآلثار كسوؼ هم،أصدقائ من أيضا كلكن ،اؼبعلم فقط من ليسالطلبة العلـو 
 .اكتسبوها اليت اؼبعرفة شرح يف الطالب من كالشجاعة شخصية، ػبلق

 
                                                             

  2316مايو  31اؼبقابلة مع اؼبعلم عبد العزيز يف التاريخ   61
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 الةظاـ يف الفصلإعداد  .2

اإلنضباط، كجود  أف نعرؼ ما هولطلبة ا تكوفبوجود الةظاـ اؼبثبت من اؼبدرسة 
لو كاف يةكثه فله العقوبة، يف اغبقيقة الةظاـ يصمم من ، عةه الةظاـ لطاعة كلتةفيذ

اؼبدرسة كلكن أحيانا من اؼبعلم له الةظاـ اآلخر خارج من الةظاـ اؼبدرسة، مثل زاد اؼبعلم 
 .صلالشيء عةدما يف الف  الةظاـ الىت ال جيوز هبا الطلبة أف تعمل

أستاذ عبد العزيز يقوؿ أف كجود الةظاـ كأصممه لتأديب الطلبة يف الفصل، أحيانا 
نسي الطلبة عن ذالك، اؼبهم هذا الةظاـ خاصة لتأديب الطلبة كلكّيف الطلبة يف 

 .61الفصل. الطلبة الىت يزعج الفصل فله العقوبة أك التوبيخ من اؼبعلم

حظ يف الفصل، عةدما الطلبة مزعجا كما فعل اؼبعلم يف الفصل عةدما الباحث يال
كال يهتم إهتماما جيدا عن الدراسة، فاؼبعلم مباشرة يعطى إليهم توبيخا كيتكلم له 

 62"كيف حالك" ؟ فأجابه الطلبة مث يهتم الدراسة.

 ططخي "دركس اللغة" اؼبعلم اعبيدة الصفية اإلدارة خالؿ من الفعاؿ التعلم ػبلق
 الفصوؿ اعبو خيطط لتةظيم أك لتكييف كهذا الةظاـ الدراسية، الفصوؿ الةظاـ يف
 فيها. التعلم عملية تزعزع اليت األشياء تظهر اللكي  الدراسية

 أحد من كهذا الفعاؿ، التعلم خلق جلأل الفصل يف الةظاـ معلم اللغة العربية جعل
 الصفية دارةأما من ناحية اؼبدخل عن اإل ،كفعاال اتفضي الفصوؿ اعبو لتكييف قطرائ
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 لفرض جعاكمر  الصف يف الةظاـ عبعل ااستمرار  اؼبعلم سلوؾ هوكهذا اؼبدخل السلطة 
 .انضباط

كما قاؿ سلماف أف اؼبدخل السلطة هةا دبعٌت سلوؾ االنسجاـ لدل اؼبعلم عبعل 
 63يف الفصل مرجعا لدعم اإلنضباط Aturan  كاألحكاـ “  ”Normaاؼبعايَت 

سة اإلبتدائية أف هةاؾ الةظاـ إلحًتاـ كستكوف يف كتاب اإلدارة الصفية للمعلم اؼبدر 
سمع بانتباه كالطلبة حىت الةظاـ مهذبا للجميع، كتسرع كاستعد يف بداية الدراسية ، كي

  لطاعة مع الةظاـ الفصل.

الةظاـ الىت خيطط اؼبعلم هو الةظاـ الذم كانت يف الفصل عةدما يعلمه اؼبعلم 
اليت كانت يف اؼبدرسة، إذف الةظاـ اػباص. كمن  الدراسة، كهذا الةظاـ خارجا من الةظاـ

 األنظمة اليت ألفه اؼبعلم عةدما يف الفصل هم:

 .ع الطلبة أف تأكل عةدما يف الفصلال يستطي (1
بالقصد لكي الطلبة أف تركز مركزا يف التعليم، ال يستطيع الطلبة أف حيمل 

 .الظبا تأكله يف الفصل، مباحة مةهم أف يشرب اؼباء فقطالطعاـ 
 .ال جيوز أف يةاـ فيها (2

كما يف اؼبعهد العامة، كانت الطلبة نعاسا كناـ يف الفصل، ألف أنشطة الطلبة 
 أف يكتسب العلـو بالتامة.يف اؼبعهد كثَتة، تكتب هذا الةظاـ لكي الطلبة 

 .افعل الوظيفة بوقت بالضبط (3
                                                             

63 Salman Rusydi, Prinsip-Prisip Manajemen Kelas, (Jogjakarta : Diva Press, 2311) 
hal 47-67- 
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 الوقت توفَت اؼبدرس أف  يفًتض فعاال، يكوف أف كالتعلم للتعليم نظاـ لتحقيق
 احملدد الوقت يف اؼبهمة من كاالنتهاء له، أعطيت اليت اؼبهاـ إلكماؿ للطالب

 يتم دل إذا الحق، كقت يف تدريسها سيتم اليت اؼبواد تسريع على تساعد سوؼ
 .التارل على اؼبواد تدريس سليب تأثَت تعطي سوؼ كاملة دبهمة القياـ

 ال يتكلم خارج من اؼبادة  (4
 ،اؼبوضوع الدراسة من االمور التحدث على ةللطلب ؿبظورة التعلم عملية يف إذا
 يف الئقة غَت هي اليت األشياء كيتحدث ساخرا، كالةميمة، الغيبة ذلك يف دبا

 يف مواضيع أك دبواد اؼبرتبطة ليتكلم يسمح كالطالب التعلم، عملية يف أقواؿ
 تكوف أف كجيب الًتكيز ، الطالب يظل حبيث ذلك يتم. فقط الوقت ذلك

 .جسدا كركحا يف مكاف كاحد معا
ال تقم بدكف اإلذف، كل من األنشطة الىت له عذرا فعليه أف تؤذف باللغة  (5

 األجةبية.
 كعادة الةظاـ، الطالب يعطي اؼبعلمف مزدضبة صاخبة، مزدضبة، يبدك ال لكي

 االنتقاؿ، يريد دائما كيشعر الةاشطُت، الطالب من الةوع هذا يفعل أف
 لغةبل لو يستأذف الوقوؼ على الطالب هؤالء يسمح. كالتحرؾ كالوقوؼ،

 الطالب فيجب مدرسة عاؼبية تزكية اؼبدرسة ألف كاإلقبليزية، العربية أم أجةبية
 .األجةبية للغةب

 (Reward and Punishment) لثواب كالعقابا  .3

الثواب هو الذين هم أف يعملوا شيئا إجيابّيا، مثل جييب عن األسئلة، يعمل الوظيفة 
 شيء سرعة أك بضبط. أما العقاب هو الذين هم أف يعملوا شيئا سلبيا كمثل فعلهب
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يعطي إليهم العقاب،   الثواب كأحياف يعطى أف جيب عةدما أكقات فبةوع، اؼبهم يف هةاؾ
 كمثَتة. التعلم فبتعة عملية خلق أجل من تةفيذها كل

مل  غب نسوا الذين طالب هةاؾ كاف إذايف تزكية اظبه عبد العزيز أف  اؼبعلم كقاؿ
 حالة يف بالعكس ك "Pointبةقصاف الةقطة " العقوبة فله نسي عن الوظيفة أك كتاب

دل أجد  اؼبالحظة الباحث يكوف عةدما لألسف .نقطةله بزيادة  أعطىس الثواب يف حُت
 64هذه اغبالة.

 ملحي المثل  شيئا كسرت إذا ،"Pointالةقطة " 333قاؿ عبد العزيز: كل الطلبة له 
 كإذا ،فزاد نقطتهم إجيابيا شيئا يعطي كاف اذا كلكننقاط  13ب هتطنق فةقص كتاب،لا

 65فخرج الطلبة من اؼبدرسة فطبعا كثر مةهم اؼبخالفة. ةقاط،ال انتهت

اؼبعلم الذم يكوف اؼبدير يف إدارته يستطيع أف تكوين أهداؼ اإلدارة الصفية مثل 
ضيا حىت تطّور فيها كفاءة الطلبة يف تكوين اعبو كاألحواؿ الفصل كبيئة التعليم تق

التعليم، كإزالة كتغلب األشياء اليت تزعزع يف عملية التعليم،  التفاعل بُت الطلبة كاؼبعلم 
 فعاال عةدما يف عملية التعليم.

 ،Punishment كالعقاب reward الثواب عةد اؼبعلم هو لالفص دارةإل اآلخر التخطيط
من  عقاب العقاب هو األسئلة من اؼبعلم فهو الثواب. يستطيع أف أجيب ةلبالط كاف إذا

 الدراسية الفصوؿ يف التةظيمية كهذاف مرتباف لألنظمة ،شيء ـبالفة يف اؼبعلم إذل الطلبة
 .الدراسية الفصوؿ يف العربية اللغة ميتعل كفعالية
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أك  نقطة على ربصل سوؼ ةباؼبادة الدراسية "دركس اللغة" الطل يف خاصة تزكية يف
 إرادة كتشجيع ،ةبالطل لتشجيع كهذا ،ةلمن األسئ اإلجابة على قادرا كاف إذا يجةنت

 .اؼبعلممن  نقطة  اغبصوؿ على قادرة تكوفحىت  لدراسة ااستعدادالطلبة 

من  خالف إذا العقوبةالطلبة ؽبا  ،خسارة للطلبة يكوف من اؼبعلم كالعقاب بالعكس،
 ةبالطل كاف إذا الةقطة أك الةتيجة توفَت العربيةمعلم اللغة  اؼبعلمُت،األنظمة اليت ألفه 

كلكن  ،بالضبط كظيفتهم أداء اؼبعلم،من  سؤاؿال ذبيبمثل،  ،تعمل األشياء اإلجيابية
 .أك الةتائج طالةقا هم بتةقيصيعاقب هو قابالع

الةقطة هةا سبكن تشعر بشيء بسيط، إعطاء الةقطة يؤثر تأثَتا جيدا لطلبة كلكن من 
" ديكن بالبضائع اؼبتعلقة بالغة العربية مثل الكتاب أك اؼبعجم rewardب "ناحية الثوا

تربوم مثل العقاب بكتابة  ك " Jeraاللغات كغَت ذالك. أما العقاب ديكن بشكل اغبذر "
اؼبفردات  25كلمة اإلستغفار مئة مرة يف القرطاس أك طلب اؼبفردات على األقل 

 اعبديدة.

قام بها المعلم لتفعيل تعليم اللغة العربية  المبحث الثاني: النشطات التي -ج 
 .الفعال

قاؿ سيف السغاال أف التعليم الفعاؿ له تأثَت معُت للطلبة، لذالك التخطيط التعليمية 
اؼبخططة البد أف يةفذ باعبيد كربقق نتائج التعليم كمهارهتا. كباؼبراد التعليم الفعاؿ يدؿ 

 66أم الطلبة ربقق كفاءة كمهارهتم.أف حيةما التعليم يستطيع أف حيقق مهارهتم 

                                                             

66 Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Bandung: Alfabetha, 2313) 

hal 63 
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التعلم الفعاؿ هو إعطاء تأثَت اعبيد يف التعلم، يف هذه اغبالة إذا كاف اؼبعلم يستطيع 
أف يةّفذ التعلم الفعاؿ فالطلبة سوؼ ربصل على ما ربتاج، كاؼبعلم يعطي فبا سيعطي، 

 العلـو  الذم يعطى اؼبعلم الطلبة قبولة بسهولة.

كف فعالية يف التعلم، كصبيع اؼبعلمُت يريدكف العلـو مةهم قادرة على صبيع اؼبعلمُت يريد
استيعاهبا بسرعة للطلبة، كاؼبعلم دائما يف ؿباكلة عبعل الةشاط اليت ديكن أف تدعم التعلم 
الفعاؿ، كالةشاط هو اؼبرتبط التفاعل بُت اؼبعلم كالطلبة، يةاسب مع مصادر التعلم 

 استخدامها.كاغباالت كالطريقات اليت سيتم 

قاـ بعض مدارس اللغة العربية يف اؼبدرسة تزكية اؼبتوسطة اإلسالمية العلمية ماالنج 
الةشطات لتحقيق التعليم الفعاؿ، يقـو احد من اؼبعلم اللغة العربية  أنشطة بشكل 

 "اجعاؿ عملية تعليم اللغة العربية فبتعة كمثَتة دكف شعور اؼبلل للطلبة. 

اؼبرحية من علماء الةفس قادرة على إعطاء األشياء اإلجيابية عن جعل التعلم اؼبثَتة ك 
تطوير الطلبة يف اغبصوؿ عن اؼبعرفة، اللغة العربية كلغة جديدة يةبغي ؽبم أف حيصل، 

،  إف دل يكن فرحية كفبتعة، 7كالعلم اعبديد بالةسبة هؤالء مازلت جالسوف يف الصف 
الفعاؿ أم الغرض من تعليم اللغة العربية ال التعلم  ؽبمباؼبلل، كليس  ةسوؼ يصبح الطلب

 تصل إليهم.ا

اؼبدرسة التزكية  يف العربية اللغة تعلم اؼبعلم لتفعيل قاـ هبا اليت األنشطة هةاؾ
 .اؼبتوسطة اإلسالمية ماالنج

 استخداـ الغةاء كل باب "اؼبادة األساسية"  .1
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 سهولةه الطلبة تعلم ليتا اؼبواد لذكر احملتويات عن فبتعا كمرحيا شيئا أغةية صبحتأ
باب "اؼبادة  كل من كالةربة اإليقاع من ختلفةاؼب بالغةاء العقل، يف ككامةةيف التذكَت 

سيكوف  التعبَت كل يف التأمل الفم أسلوب كظهور ذاكرهتم، يؤدم سوؼ "األساسية
عن القاعدة  سوؼ تفهم على مساعدة  تغيَتاتك  صبلة، كليف   عٌتاؼب غبفظ دافعة
 ،الةربةك  ألغةيةا ذكر طريق عن اؼبعلمُت سؤاؿ على لإلجابة أسهل تكوف حبيث. الغةاء
 .الفعاؿ كما اؽبدؼ من أهداؼ اللغة العربية العربية اللغة تعلمسيجد مةه  كأخَتا

 األغةية به لفتأ الذم باب كل أف دركس اللغة األستاذ عبد العزيز اؼبعلم قاؿ كما
أراجع هذه اؼبادة األساسية باألغةية  يـو كل ريباكتق ،للطلبة إجيايب أثر له أعطى سوؼ
 يـو كلمن كل باب كأغٍت كلمة األكذل فالطلبة يستمركف،   كلمة ؽبم أقدـ عادةفقط، 

 .67اإلجيابية اآلثار هذه كالباحث قد شعر ذلك،عن  اؼبعلم به يقـو

 باب كل يف األغةيةكل الطلبة يغةوف هذه األغةية ك  ،اؼبالحظة يف الباحث عةدما
يف إدارة  كيرل الباحث ،بابا من أبواب غةاء من األغةية الصعب كليس مةهم ،ـبتلفة
 68.الفعاؿ التعلم عملية خلقك  تعةفب الصف

 باب األكؿ  غةاء من يبدء ثانية، 53 دقيقة 24 مادة الفيديو، يف تطبيقه  مت كقد
 .اعبسم أعضاء إذل( مفرد، تثةية، صبع)
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ليم اللغة العربية للمتعة كاؼبرحية، معلم اللغة العربية باإلضافة إذل جعل عملية التع
يف تزكية تقّدـ اخًتاقا لدعم عملية تعليم اللغة العربية كهي التقدًن األغةية، كهذا يعٍت أف  
كل باب فيه األغةية، األغةية من اؼبادة األساسية من كل باب، من ناحية الةغمة أك 

لةغمة من الةغمة أك األغةية اؼبشهورة كلكن األغةية أحيانا تصةع بأنفسهم كأحيانا ا
 .باستخداـ كلمات من اؼبادة األساسية كل باب

كاألغةية ؽبا حس االستجابة العالية كهذه االستجابة استخداـ اؼبعلم لصقل 
بة" لكن ديكن أف معارفهم حبيث ذاكرهتم أقول حبيث العلـو احملصوؿ ليست ـبيفا "صع

 يقبل بسركر قلب. 

 ةلعبال إنشاء .2

بعد جوهر اؼبادية تقدًن بأغةية، معلم اللغة العربية التزكية تؤدم اللعبَة، هذه اللعبة هي 
اللعبة لتجليح الفكر،تقـو الطلبة الًتكيز دائما، كاأللعاب اليت يقوموف هبا ليست األلعاب 

 اليت دكف اؽبدؼ، غالبا الذم يفعلوف اللعبة عن معٌت اعبملة، كاؼبفردات، اخل

لعبة فقط كلكن هي التقوًن بشكل اللعبة، الطلبة يدرس عادة كلكن هذه ليست ال
دبوديل كطريقة اؼبختلفة، الفعالة هةا تدؿ على تكوين األهداؼ التعليم اللغة العربية، كهو 

 لتةمية كفاءة الطلبة لفهم الكلمة أك اعبملة من اللغة العربية اؼبسموعة.

 ةبالطل ركح تدعم أف ديكن لعبة ؿ،األطفا سن يف كخاصة ةبللطل فبتعة شيء اللعبة
 تعلم األحياف بعض يف كلكن ،اتركيز ك  جّديّا تكوف أف دائما يكوف ال كالتعلم التعلم، يف

 حُت يف التعلم اآلخر دبعٌت ،ةبالطل تركيز كاختبار توفر أف ديكن كاالستمتاع لالسًتخاء
 .لعبال
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 أقـو حيانا، ألالفص يف لعربيةستاذ عبد العزيز أف لتفعيل تعليم اللغة اأ قاؿكهذا كما 
 سأؿي أحد مةهم ،اؼبفردات عن بعضا بعضهم يسأؿ يا،أزكاج عادة شكلها لعبة، به

 الذم غةاءهم جيد كيسابه مع اؼبادة ،احيانا تقيم باؼبسابقة يف األغةية  ب،كبعضهم جيي
 69.معيةة مادة تذكر يف اإلعالـ لوسائل فاختارها الغةاء لتقيمه كل يـو

 "Native Speaker"تكلم األصلي اؼباحضار  .3

إذا اللغة الثانية مةا اللغة اؼبتكلم األصلي هو اؼبتكلم من اللغة الثانية لةا كللطلبة، 
العربية فاؼبتكلم األصلي من العرب، إذا نتعلم اللغة العربية فهي من اللغة الثانية فاؼبتكلم 

 من العرب فقط.األصلي 

تعليم اللغة العربية فعاال، كما  يف اؼبدرسة يكوفبوجود اؼبتكلم األصلي يف الفصل أك 
بإحضار  قاؿ األستاذ اؼبغيث كهو اؼبعلم اللغة العربية أف لتفعيل تعليم اللغة العربية الفعاؿ

 73اؼبتكلم األصلى يف اؼبدرسة حىت الطلبة يسمعوف اللغة العربية من اؼبتكلم األصلي.

ي تكوين كفاءة الطلبة لفهم اللغة كمن األهداؼ التعليم اللغة العربية األخرل كه
 ".Native Speakerالعربية من اؼبتكلم األصل "

A native speaker is someone who speaks a language as his or her first 
language or mother tongue. Native speakers can often speak the language well since 
it was part of their childhood development. 71 

                                                             

  2316مايو  6اؼبقابلة مع األستاد عبد العزيز بالوسئف يف التاريخ   69
 2316مايو   12اؼبقابلة مع األستاد مغيث بالوسئف يف التاريخ .  71

71 https://simple.wikipedia.org/wiki/Native_speaker 17  2116مايو  

https://simple.wikipedia.org/wiki/Language
https://simple.wikipedia.org/wiki/First_language
https://simple.wikipedia.org/wiki/First_language
https://simple.wikipedia.org/wiki/Mother_tongue
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اؼبتكلم األصل هو اؼبتكلم األصل من اللغة اليت ستدرس الطلبة، كاؼبتكل 
يتكلموف اللغاهتم كل كقت ألف تلك اللغات من تطور اللغات يف اجملتمع، فطبعا اللغات 

 من اؼبتكلم األصل فصيحا كفبتازا.
يف اؼبدرسة التزكية اؼبتوسطة  "Native Speakerاؼبعلم اؼبتكلم األصل " إحضار

سالمية العاؼبية لتكوين التعليم اللغة العربية الفعاؿ كهذه هي األنشطة أستاذ مغيث اإل
 ألف الطلبة ربتاج هبا. 

تأثّر اؼبتكلم األصلي تأثَتا إجيابيا يف تعميق اللغة العربية، كالطبية سوؼ يسمع 
 مباشرة اللغة العربية من اؼبتكلم األصلي، لذالك الطلبة سوؼ تفهم كيف تتكلم اللغة

العربية باعبيد كالفصيح كتُفهم للجميع، التأثَت من اؼبتكلم األصلي يعلمةا كيف نتكلم 
 باللغة العربية ؽبجَة. 

ؼبتكلم ا نم العربية اللغة مع التعلم ـبتلفة اؼبتكلم األصل من التعلم اللغة األجةبية
 إذا تماـاالهأهم  سوؼ ةبكالطل فعالية، أكثر للتعلم ةبالطل جذب" أصلي غَت" األجةيب
 أف العربية اللغة تعلمال لذالك ،الةاطقُت األصلي من مباشرالعربية  اللغة التعلم  كانت
 .بتماـ فعالة تكوف

فحضرت اؼبدرسة اؼبتكلم األصلي كل شهر، حىت اآلف كلهم من السوداف، كأسبٌت 
 أف يف كقت القادـ اؼبدرس يف هذا اؼبدرسة من خارج البالد فطبعا من متكلم أصلي.

 تقـو اليت نشطةاأل  ،ااؼبعلم اللغة العربية متعلقة بعضهم بعض نفذت اليت اتطاةشلا
اؼبدرسة  يف العربية تدريسها كاألهداؼ اؼبةاهج ؽبم اؼبتعلقة بُت ،"األنشطة السابق" اؼبعلم

 ك هةاؾ، العربية اللغة تعلم تبسيط شأهنا من اليت كالركابط ،اؼبتوسطة اإلسالمية العاؼبية
 كالرسالة اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية العاؼبية الرؤية معكربّقق  الطلبة على ايبإجي تأثَت

SMP IIBS Tazkia ماالنج. 
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 العربية اللغة تعليم ومع الحلول : مشكالت إدارة الصفالمبحث الرابع -د 
"  العالمية اإلسالمية المتوسطة تزكية" المدرسةفي  في المدرسة العالمية

 . ماالنج
 

العربية  اللغة تعلم ربقيق على قادرة كإستقامة فتكوف جبيد نفذت ذاإ يف اإلدارة
يدير الفصل له دافعة من اؼبدرسة تسهيالت أـ  اؼبعلم عةدما أبدا ليس كلكن الفعاؿ،

 اللغة تعليم ربقيق مانعة يف سيكوف الصف إدارة يف ؿبددة عاملة الىت نظاما، اؼبشكلة
 الفعاؿ. العربية

 الذم كجد الباحث من مصادر البيانات: رة الصف يف إدا اؼبشكالتها هي 

 غرفة الفصل اؼبختلفة أك اؼبتغَتة أم اؼبةتقلة .1

 الغرفةعن  بعدـ الطبع كالتعلم، التعليم نشطةغرفة الفصل هي الغرفة اؼبستخدمة أل
 ـبتلفة كالتصميم اغبجم لديها غرفة كل ألف الصف، إدارة يف مشكلة يكوف أف ديكن

 الكراسي كاؼبكاتب ـبتلفة أيضا. قفكموا خلفيات ككذالك

 الطلبة عةدما يف اإلبداؿ الساعة أك اؼبادة يةتقلوف كل ،اؼبالحظاتيف  عةد الباحث
فصل إذل فصل مخر، هم قد عرفوا غرفة فصلهم بعد، كهذه اإلنتقاؿ من سياسة  من

 72اؼبدرسة.

عوبة غرفة الفصل فلةا ص انتقلت إذااألستاذ عبد العزيز أف  اؼبعلم قاؿ كما
 ة يف اػبارج عامال اؼبدرسة مثل ليست لذلك يف تزكية كانت فيها اسم غرفتها ،لتصميمها
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 القرمف كلكن ياسم مخر مثل الفصل كلية . ب، إذل مخره 7أ،  7مثل غرفة الفصل 
 (.Saint Facultyكلية العلـو ) كالقصل  ،(Quran Hadist Faculty) اغبديثك 

 الذم قد كثقه الباحث:  هذه تصميم الفصل اؼبصمم للعلـو 

 
 

 

 موديل الكراسي كاؼبكاتب مصممة.  .2

احدل من طرائق لتكوين جو الفصل اؼبمتع كما أريد اؼبعلم كالطلبة هي بتصميم 
أمةية كمةاسبة كما يريدكف فعملية التعليم تكوف غرفة الفصل كما يريداف، إذا الفصل قد 

، كبالعكس إذا غرفة الفصل غَت مةاسبة فعاال حىت ماذا يعطيه اؼبعلم للطبة يفهم بسرعة
 فعملية التعليم ستكوف غَت تقضيا كأقل فعاال ألف الطلبة دل يشعر  باؼبمتعة كاؼبريح.

 سياكر الك  تباللمك منوذجااؼبدرسة التزكية اؼبتوسطة اإلسالمية العاملية  كضعت قد
 كل يف الكراسيك  اؼبكاتب أف العربية قاؿ معلم هبا. اؼبعموؿ لألحكاـ كفقا بالرباءات

  73ه كموقفه كلهم.مقعد تغَتف مكتبا كاحدا تغيَت ،مصممة فصل
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كيف اؼبالحظة عةدما الباحث يف اؼبدرسة أف كل فصل يف تزكية له موقف الكراسي 
 Faculty Quranكاؼبقاعد اؼبختلفة، موقف الكراسي كاؼبكاتب كلية القرمف كاغبديث "

Hadist اتب لكلية العلـو" ـبتلفة مع موقف الكراسي كاؼبك  "Faculty Science."74 

 

 رسة التزكية اؼبتوسطة اإلسالمية هذه من الوثائق الىت ناؿ هبا الباحث يف اؼبد

  
 

 .ةقصَت  الوقت للدراسة .3

وقت للدراسة ـبتلفة بُت مدرسة مع مدارس اآلخر، كاف كقته قصَتا الكل اؼبدرسة ؽبا 
اؼبادة من مصادره طويل لذا حيتاج  بانا بسب، الطويل أم كقته للدراسة أحيككاف طويال

بسبب اؼبادة قصَتة، كبسب كثَت اؼبادة اللدراسة من تلك له الوقت الطويل، كالقصَت 
 اؼبدرسة لكي ربقيق الرؤية كالرسالة مةها.  
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دقيقة فقط، هذا الوقت قصَتة ألف غالبا للمادة  33الوقت للدراسة يف التزكية 
إلستعداد ة، الوقت للدراسة قصَتة جيعل اؼبعلم صعوبة دقيق 45الدراسة له الوقت 

 األحواؿ الىت تتعلق بأنشطة اللغة العربية.

دقيقة  33البياف كما قاؿ األستاذ مغيث أف الوقت للدراسة يف هذه اؼبدرسة هذا 
مثل الوسائل، كلًتتيب الفصل  اللغة العربيةلتعليم فقط، إذف إلستعداد األشياء اؼبتعلقة 

كاألستاذ عبد العزيز يقوؿ أف اؼبادة الدراسية دركس  75 يستطيع أف يطبقه.اؼبخططة ال
 76دقيقة. 33اللغة يستغرؽ ب

 ،يةالصف دارةداء اإلأل داعم هحولتستطيع أف تةفيذها لو أف  الصف إدارةحقيقة، 
أحيانا  اؼبعلم يريد ذاما كلكن كمرحية، فعالة الدراسية الفصوؿ يف ميالتعللتكوف  اؼبعلم أمل

 .الصف إدارة يف خاصة شكلةيه اؼبف

ألف  الدراسية ؿحالة الفصو  ترتيب يف صعوبة كجدتأف دل  العزيزعبد  اؼبعلم كقاؿ
 الطالبة ،الطالبة العزيز أستاذ ستدرّ  لفصل الذما ألف قد خلقت الةظاـ، بقصد ذالك

 مغيثكما شعر اؼبعلم اللغة العربية اآلخر األستاذ . من الطالب يف ترتيب الفصل أسهل
كهو يدّرس يف الفصل الطالب أف لًتتيب الطالب صعب ألف الشخصية بُت الطالب 

، كفى للمعلم أف يكوف صداعة أك خطَتة مشكلة ليست كلكةهاكالطالبة ـبتلفة، 
 لتغلب تلك اغبالة. شجاعة

                                                             

 2316مايو  18يخ اؼبقابلة مع األستاذ اؼبغيث يف التا.  75
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اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  يف الصف إدارة يف مشكلة له يف اؼبادة دركس اللغة اؼبعلم
اؼبعلم فقط، كدل  تشعر  اؼبشكلة أف دبعٌت شخصية،بصفة  هةا كاؼبشكلة ماالنج،ية العاؼب

 .يةاسب مع التخطيط إلدارة الصف

إف غرفة الفصل اؼبتغَتة أك اؼبةتقلة ؽبا مشكلة لدل اؼبعلم إلدارة الصف يف تزكية، هذه 
سة اؼبشكلة ألف هةاؾ السياسة كاألهداؼ من اؼبدرسة لتصميم غرفة الفصوؿ الدرا

 يةاسب مع اسم الكلية، الفصوؿ الدراسي يف تزكية فد ظبَّيهم باسم الكلية. 

 اسم مع تصميمها مت اليت الفصل الغرفة يف كانوا عةدما هو يشعر اؼبعلم اليت اؼبشكلة
 تكوف عةدما كعادة العربية، اللغة جوّ  مثل غرفةال تصميم ديكن ال كاؼبعلم ،اؼبةاسبة الكلية

 يتضمن العربية، التعلم تتعلق اليت األشياءبية فالغرفة الفصل يصمم بالعر  اللغة تعلم يف
 اللغةب أك الةةود كاألدكات يف الفصل األشياء ظبيت ،حوؿ اعبدار اؼبفردات من ؾبموعة
 .األدكات هذه شاهدةدب كافية العربية اللغة مفردات يعرؼ أف ةبالطل يتمكن حىت العربية

 واعب لقػب قادرةالفصل ستكوف  يف دكاتألا تصميم فإف ذلك، الرغم على كلكن
لطلبة  كالكراسي اؼبقاعد هةاؾك  مًتا، 7حواذل  مساحتها تبلغ دراسي فصل كل ريح،اؼب

كالسبورة الىت تصةع  LCDالشاشة  ،ؽبم الطلبة كاؼبعلم كاػبزائن الطالبات 25األقصى من 
 من الزجاج كغَت ذالك. 

درسة له كقتا معيةا إلنتقاؿ هذه غرفة أما اغبلوؿ ؽبذه اؼبشكلة هي البد من اؼب
الفصل، حوارل يف انتقاؽبا شهرا كاحدا أك كل أسبوعُت لكي اؼبعلم أف يدير فصال عةدما 

 يريد يف ذالك الوقت. 
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ترتيب غرفة الفصل كل يـو هو شيء صعب للمعلم ألف ما عةدهم الوقت لًتتيبهم، 
 علم تعبا يف تدريسهم.لًتتيب غرفة ما يستغرؽ طواؿ الوقت كاؽبمة كيصيب اؼب

 عةدماهي  ألمثليف إدارة الصف كدل يستطيع تةفيذها با عاملتكوف ال اليت اؼبشكلة
 تأصبحاؼبكاتب كالكراسي يف التزكية  ،كراسيالك  كاتباؼب وقفم تغيَتة أف بالطل يكوف

 كصممة. االخًتاع براءات

 الةموذج كهذا ل،فصال يفالكراسي كاؼبكاتيب اؼبستخدمة  تةفيذل فقط مناذج ثالثة
 لًتتيب ةموذجال األكؿ منوذج ألجل كجود اختالفات من اؼبكاتب اؼبصممة، يف

 .بالكرسي فقط ًتتيبل الثاين ذجكمنو  ُت،سيّ بكر 

 من الةماذج الكراسي كاؼبكاتب كتطبيقهم كما يلي :

 

الةماذج أما اغبلوؿ ؽبذه اؼبشكلة البد للمعلم أف يةفع الةماذج اؼبصممة، 
اؼبعيةة ليست شيء مشكلة لةا بل شيء نافع إلدارة صفه لكي اؼبعلم أف تطبق اؼبصممة ك 

 ما مةهم الةماذج اؼبستخدمة لتعليم اللغة العربية.
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سول عن ذالك، من اؼبعلم يقوؿ أف اؼبشكلة مةهم إلدارة الصف هي قليل أك 
ؼبادة قصَت الوقت لعملية التعلم، الوقت الذم استخدـ اؼبدرسة ثالثوف دقيقة يف كل ا

 ، مشكلة إلدارة الصف كمشكلة إلدارة لًتتيب الفصل كاآلخر.الدراسي سيكوف مشكلة

للمدرسة كثالثُت دقيقة  مسةخب يستغرؽ الوقت حقيقة، كل اؼبادة الدراسية
اإلبتدائية، كأربعُت دقيقة للمدرسة الثةاكية كطبسة كأربعُت دقيقة للمدسة العالية، كهذا 

   ذ الًتبوية. الةظاـ كما يف دليل التةفي

هي األنشطة التعليمية بشكل التعامل بُت   (Tatap Mukaاألنشطة اؼبقابلة )
األنشطة الطلبة كاؼبعلم، عبء التعلم، كاألنشطة اؼبقابلة بساعة التعليمية يف كل اؼبادة، 

 اؼبقابلة كل اؼبادة تعُّت كما يلي :

 دقيقة 35للمدرسة اإلبتدائية  .1
 دقيقة 43للمدرسة الثةاكية  .2
 77. دقيقة 45للمدرسة العالية  .3

 التعلم كعبء اؼبتعلمُت، بُت التفاعل عملية هوهذا الدليل للوقت العملية 
اؼبدرسة  يف تطبيقه مت إذا التعليم ، كحدة على التعلم من ساعة لكل لوجه كجها كأنشطة
 .الصف إدارة يف كخاصة التعلم،ب تعلقاؼب أخرل بأمور للقياـ اؼبعلمُت يسمح فإنه ،الًتكية
 عةدما يدير إدارة الصف. للمعلم اللغة العربية اؼبشكالت هي هذه

للوقت عملية التعليم  البد من اؼبدرسة أف يستغرؽ كقت دراستهم كما يف الدليل
 لكي كقت الدراسة للمعلم مع الطلبة مةاسبة كما يف الكتاب كالدليل.

                                                             

77 Pedoman Penyelenggaaraan Pendidikan Madrasah, Bidang Madrasah Kantor 

Wilayah Kementrian Agama , 2313 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث -أ 
ػبص مث كربليل البيانات كمةاقشتها ككجد الباحث نتائجهم  بعد عرض البيانات

 الباحث اؼبلخصه كما يلي:

 العاؼبية يف اؼبدرسة يف العربية اللغة تعليم الصف الفعالة زبطيط اؼبعلم إدارة .1
األول بإعداد خطة هو ماالنج  العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية اؼبدرسة

م قي خطة التدريس حيتوم على كيف يدير إدارة الصف اليت كتبه اؼبعل التدريس
اؼبعلم الفصل حىت ربقيق األهداؼ من إدارة الصف. أما إدارة الصف اليت 

( 3( اؼبةاقشة، 2أك احملاضرة كاستخالص اؼبعلومات،  ( اػبطابة1خططه اؼبعلم :
. كمن األنظمة اليت ألفه عداد النظام في الفصلإ والثاني "Presentasiالتقدديي "

( ال يستطيع الطلبة أف تأكل عةدما يف الفصل، 1عةدما يف الفصل هم: اؼبعلم 
( ال يتكلم خارج من 4( افعل الوظيفة بالضبط، 3( ال جيوز أف يةاـ فيها، 2

( ال تقم بدكف اإلذف، كل من األنشطة الىت له عذرا فعليه أف تؤذف 5اؼبادة 
 كاف إذا، Punishmentوالعقاب  rewardوالثالث الثواب باللغة األجةبية. 

عقاب من  العقاب هو يستطيع أف أجيب األسئلة من اؼبعلم فهو الثواب. الطلبة
 الفصوؿ يف التةظيمية كهذاف مرتباف لألنظمة شيء ـبالفة، يف اؼبعلم إذل الطلبة

 333الدراسية، كل الطلبة له  الفصوؿ يف العربية اللغة تعليم كفعالية الدراسية
 13ب نقطته فةقص الكتاب، حيمل مثل ال شيئا كسرت إذا ،"Pointالةقطة "

فخرج  الةقاط، انتهت كإذا فزاد نقطتهم، إجيابيا شيئا يعطي كاف اذا نقاط كلكن
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إذف الثواب كالعقاب بشكل الةقطة  الطلبة من اؼبدرسة فطبعا كثر مةهم اؼبخالفة.
 فقط نقصانا كزيادة.

يف  ربية يف اؼبدرسة العاؼبيةالع اللغة تعليم الةشطات اليت قاـ هبا اؼبعلم لتفعيل .2
استخدام الغناء كل  األول ماالنج"  العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسة

 من كالةربة اإليقاع من ختلفةاؼب بالغةاء أغةية صبحتأ، باب "المادة األساسية"
 التأمل الفم أسلوب كظهور ذاكرهتم، يؤدم سوؼ "األساسيةباب "اؼبادة  كل
عن القاعدة   تغيَتاتك  صبلة، كليف   عٌتاؼب غبفظ سيكوف دافعة َتالتعب كل يف

 اؼبعلم سؤاؿ على لإلجابة سهال تكوف حبيث. سوؼ تفهم على مساعدة الغةاء
الفعاؿ كما  العربية اللغة تعلمجيد مةه وؼ سك  ،الةربةك  ألغةيةا ذكر طريق عن

للعبة هي اللعبة هذه ا، اللعبة إنشاء نيوالثا اؽبدؼ من أهداؼ اللغة العربية.
لتجليح الفكر،تقـو الطلبة الًتكيز دائما، كاأللعاب اليت يقوموف هبا ليست 
األلعاب اليت دكف اؽبدؼ، غالبا الذم يفعلوف اللعبة عن معٌت اعبملة، 

هذه ليست اللعبة فقط كلكن هي التقوًن بشكل اللعبة، الطلبة . كاؼبفردات، اخل
تلفة، الفعالة هةا تدؿ على تكوين يدرس عادة كلكن دبوديل كطريقة اؼبخ

األهداؼ التعليم اللغة العربية، كهو لتةمية كفاءة الطلبة لفهم الكلمة أك اعبملة 
 Nativeاحضار المتكلم األصلي "ثالث وال. من اللغة العربية اؼبسموعة

Speaker،"  تأثّر اؼبتكلم األصلي تأثَتا إجيابيا يف تعميق اللغة العربية، كالطبية
سمع مباشرة اللغة العربية من اؼبتكلم األصلي، لذالك الطلبة سوؼ تفهم  سوؼ ي

كيف تتكلم اللغة العربية باعبيد كالفصيح كتُفهم للجميع، التأثَت من اؼبتكلم 
فحضرت اؼبدرسة اؼبتكلم  األصلي يعلمةا كيف نتكلم باللغة العربية ؽبجَة.
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ف يف كقت القادـ األصلي كل شهر، حىت اآلف كلهم من السوداف، كأسبٌت أ
 اؼبدرس يف هذا اؼبدرسة من خارج البالد فطبعا من متكلم أصلي.

يف  العربية يف اؼبدرسة العاؼبية اللغة تعليم كمع اغبلوؿ مشكالت إدارة الصف .3
غرفة الفصل األول . ماالنج " العاؼبية اإلسالمية اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسة

لفصل اؼبتغَتة أك اؼبةتقلة ؽبا مشكلة ، غرفة االمختلفة أو المتغيرة أي المنتقلة
لدل اؼبعلم إلدارة الصف يف تزكية، هذه اؼبشكلة ألف هةاؾ السياسة كاألهداؼ 
من اؼبدرسة لتصميم غرفة الفصوؿ الدراسة يةاسب مع اسم الكلية، الفصوؿ 

أما اغبلوؿ ؽبذه اؼبشكلة هي البد من . الدراسي يف تزكية فد ظبَّيهم باسم الكلية
له كقتا معيةا إلنتقاؿ هذه غرفة الفصل، حوارل يف انتقاؽبا شهرا كاحدا أك   اؼبدرسة

كل أسبوعُت لكي اؼبعلم أف يدير فصال عةدما يريد يف ذالك الوقت، ترتيب 
غرفة الفصل كل يـو هو شيء صعب للمعلم ألف ما عةدهم الوقت لًتتيبهم، 

.  تعبا يف تدريسهم.لًتتيب غرفة ما يستغرؽ طواؿ الوقت كاؽبمة كيصيب اؼبعلم 
الكراسي  لتةفيذ فقط مناذج ثالثة موديل الكراسي والمكاتب مصممة،والثاني 

الةموذج ألجل كجود اختالفات من  كهذا الفصل، كاؼبكاتيب اؼبستخدمة يف
 كمنوذج الثاين بكرسّيُت، لًتتيب الةموذج األكؿ منوذج اؼبكاتب اؼبصممة، يف

ذه اؼبشكلة البد للمعلم أف يةفع الةماذج أما اغبلوؿ ؽب بالكرسي فقط. لًتتيب
اؼبصممة، الةماذج اؼبصممة كاؼبعيةة ليست شيء مشكلة لةا بل شيء نافع إلدارة 
 صفه لكي اؼبعلم أف تطبق ما مةهم الةماذج اؼبستخدمة لتعليم اللغة العربية.

أف اؼبشكلة مةهم إلدارة الصف هي قليل أك ، الوقت للدراسة قصيرة والثالث 
الوقت لعملية التعلم، الوقت الذم استخدـ اؼبدرسة ثالثوف دقيقة يف كل  قصَت
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اؼبادة الدراسي سيكوف مشكلة، مشكلة إلدارة الصف كمشكلة إلدارة لًتتيب 
. البد من اؼبدرسة أف يستغرؽ كقت دراستهم كما يف الدليل الفصل كاآلخر

سبة كما يف للوقت عملية التعليم لكي كقت الدراسة للمعلم مع الطلبة مةا
 الكتاب كالدليل.

 التوصيات واإلقتراحات -ب 
احث االقًتاحات لتكوف هذه الرسالة رسالة قًتح البا، بةاء على اػبالصة السابقة

 كما يلي :   مؤثرة
فيةبغي للمعلم اللغة العربية أف استخدـ اإلدارة الصفية يف خطة تدريسهم  .1

 .بتفصيل كيعرفوف ما هو اإلدارة الصفية
 ثُت اآلخرين أف يبحثوا األدارة الصفية يف اؼبدرسة اؼبختلفة.فيةبغي للباح .2
فيةبغي للباحثُت اآلخرين أف يبحثوا تعليم اللغة العربية الفعاؿ يف اؼبدرسة  .3

 اؼبختلفة.
يف  "Moving Classفيةبغي للباحثُت اآلخرين أف يبحثوا اإلدارة الصفية دبوديل " .4

 ( ماالنج.IIBSة )اؼبدرسة التزكية اؼبتوسطة اإلسالمية العاؼبي
كأخَتا، رجى الباحث من هذا البحث استفادة  للقراء كالباحثُت كاؼبعلمُت خاصة 

 للغة العربية.
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  ماالنج (SMP Tazkia IIBS) "العالمية المتوسطة اإلسالمية  تزكية" المدرسة في لنائب الرئيس المنهجيةدليل المقابلة 

 : رئيس حقيقي   اإلسم  

  0712مايو  10: الخميس   اليوم و التاريخ 

 اإلجاية  السؤال من الباحث الرقم

1 

 

 يفما أهداؼ التعليم اللغة العربية 
 ةاإلسالمي اؼبتوسطة تزكية" اؼبدرسة

( SMP Tazkia IIBS" )ةالعاؼبي
 ؟ ماالنج

Tujuannya yang pasti biar bisa bahasa arab, biar kedepannya bisa menguasai beberapa ilmu 
pengetahuan, karena bahasa itu kan kunci pengetahuan, menguasai bahasa arab nanti bisa 
menguasai ilmu ilmu agama, kalu bahasa inggris biar bisa menguasai ilmu ilmu umum, seperti 
saint dsb, 

2 

 

 يفاللغة العربية كيف عملية تعليم 
 ةاإلسالمي ؼبتوسطةا تزكية اؼبدرسة

( SMP Tazkia IIBS" )ةالعاؼبي
 ؟ ماالنج

Di sini pembelajaran bahasa arabnya kita bagi bagi, ada muhadtsah, dhurusullughoh, imla, insya, 
itu semua biar bahasa arabnya strong, karena kita mengharap memang siswa siswi kami mampu 
berkomunikas bahasa arab dan inggris, kalau bahasa inggrisnya di sini rata rata sudah bagus, 
tinggal bahasa arabnya, makanya kita bagi bagi itu supaya mereka strong. Di harapkan nanti 
setelah lulus dari SMA tazkia  mereka bisa lanjut ke luar negeri yaman atau beberapa negara lain 



 

 

3 

 

 " curiculum"كيف مةهج
 تزكية اؼبدرسة يفالتعليم اؼبستخدـ 

 SMP" )ةالعاؼبي ةاإلسالمي اؼبتوسطة
Tazkia IIBS )؟ ماالنج 

Kalau kurikulum bahasa arab itu sendiri kita adopsi kurikulum yang sudah berhasil seperti 
gontor, al irsyad, ada beberapa sekolah inspirasi kami di web tazkia. Tapi yang kita adopsi tetap 
kita kembangkan. 

 

4 

كم مدرس اللغة العربية يف هذه 
 اؼبدرسة ؟ 

Guru bahasa arab ada 7, ada dosen unisma juga, ada juga nanti dosen sudan , madinah tapi 
sebulan sekali kita undang 

5 
 يفغة العربية الل لتعليم فصالم ك

" العاؼبي اإلسالمي تزكية" اؼبدرسة
(SMP Tazkia IIBS )؟ ماالنج 

Ruang kelas ada 13 , 11 plus gazebo, nama nama ruang kelas tidak seperti pada umumnya, untuk 
nama kita lebih ke fakultas, contoh fakultas bahasa, pinginnya nanti siswa siswa belajar di fakultas 
bahasa, kedepannya nanti gitu setiap ruang kelas di sesuaikan dengan fakultas. 

 

  



 

 ماالنج  (SMP Tazkia IIBS) "العالمي اإلسالمي تزكية" المدرسة فياللغة العربية  لمعلمدليل المقابلة 

 عبد العزيز : إسم المعلم  

    0712مايو  74و  71:  اليوم و التاريخ 

 اإلجاية  السؤال من الباحث الرقم

1 

 

كم سةة ستعلم اللغة العربية يف هذه 
 اؼبدرسة ؟

Sekitar kurang lebih 1 tahun 

 Pembelajaran bahasa arab di sini terbagi bagi, ada durushullugoh, muhadatsah, qiroatul كيف التعليم اللغة العربية يف تزكية ؟ 2
kutub, nahwu, shorof, imla’ , insya’. Semuanya masuk kurikulum muatan lokal “Diniyyah”, 
kalau durushullugoh, muhadatsah, qiroatul kutub, nahwu, shorof itu di ajarkan antar pagi 
sampai siang, kalau imla’ dan insya itu di sore . 

كم حصة تدّرس اللغة العربية خاصة  3
 ؟ يف دركس اللغة

Kalau saya ngajarnya ya banyak, kalau durusullughoh saya seminggu ada 4 jam, senin 2 jam 
(jam 38.33-39.33), dan rabu 2 jam (11.33-12.33). Tiap jam disini sekitar 33 menit. 



 

ماذا تعّلم الطلبة دركس اللغة أم ماذا  4
 فيها يدرس عما  ؟

Kalau durushullghoh lebih umum, tentang bahasa arab, ada qoidah, mufrodat, kalo 
percakapan nya hiwarnya ada di mata pelajaran hiwar, bisa dikatakan teorinya di sini, kalau 
prakteknya di muhadasah. 

5 

 

كيف طريقة لتكوين حالة أك جو 
 الفصل جبو مريح لك كلطلبتك ؟

Biasanya dalam pembelajaran saya menggunakan lagu untuk menghilangkan rasa ngantuk, 
jenuh, bosan di dalam kelas. Lagu itu di nyanyikan tiap awal pembelajaran. Tiap bab/ inti 
dari pembahasan dalam suatu bab langsung saya jadikan sebuah lagu, lagu itu kadang saya 
yang buat kadang siswi yang buat. Awalnya saya mengajar tidak menggunakan lagu, tapi 
setelah beberapa hari karena menurut saya cara pengajaran sebelumnya saya rasa kurang 
efektif, maka saya menggunakan hal ini untuk mewujudkan suasana kelas dan pembelajaran 
yang efektif, dan kurasa para siswa menyukai itu. 

 

 

6 

هل يف الفصل سلوؾ الطلبة اؼبةطربة 
 ؟ ما هو السلوؾ ؟

Iya ada, ada siswa pemalas, Nakal, ada yang suka kelihatan jenuh, menurut saya itu hal wajar 
mungkin ini di sebabkan oleh, karena latar belakang mereka bukan dari keluarga agamis, ada 
yang orang tuanya TNI, Pengusaha, dan memang sekolah ini untuk strata menengah ke 
atas, dan ada sih beberapa sekitar 13-23: dari orang yatim berprestasi karena beasiswa dari 
lembaga. 

 Dasar ? mungkin ya... menjadikan suasana kelas yang baik dan menyenangkan dan mudahما األساس يستخدـ اؼبعلم على إدارة  
untuk mengawasi siswa siswi, tapi di sekolah sini ada istilah Moving Class, jadi ruang kelas 



 

 ,tiap kelas berpindah pindah, kadang di kelas Quran hadits faculty (nama ruang kelas) العربية؟الصف تعليم اللغة  7
kadang juga di kelas lain bahkan juga di gazebo. Dan perpindahan ini sudah di atur sekolah 
dan guru, dan siswa sudah tahu itu di ruang mana mereka di pelajaran selanjutnya. 

 

8 

أم اؼبدخل يستخدـ اؼبدرس على 
 إدارة الصف يف تعليم اللغة العربية ؟

Pendekatan manajemen kelas, saya menggunakan pendekatan pengajaran,  jadi perencanaan 
dalam pembelajaran saya terapkan d dalam kelas dan mentaati langkah-langkahnya yang 
telah saya rencanakan sebelumnya, contoh lagu yang saya buat tadi, yang penting 
perencanaan itu bisa menjadikan suasana kelas yang menyenangkan bagi siswi dan paham 
materi yang saya ajarkan dan menghilangkan rasa jenuh di dalam kelas. 

 

كيف طريقة اؼبعلم لتغيَت ذالك  9
 السلوؾ ؟  ماذا تفعل عن ذالك

Saya rasa manajemen kelas yang baik, menghidupkan suasana kelas yang asek dan 
menyenangkan, sudah bisa merubah tingkah laku , rasa kejenuhan di dalam kelas bisa di 
hindari, 

 

Ya.,membuat materi pelajaran yang lebih menarik, dan moving kelas tadi bisa membuat 
suasana lebih bagus lagi, jadi siswa tidak bosan dengan ruang kelasnya, apalagi kalau 
belajarnya di gazebo, malah tambah enak arek arek,,,sejuk.,,,hihi 

 



 

اؼبعلم التعزيز  هل سيعطي 13
(Reinforcement)   ؟  اؼبشكل لطلبة

)التحفيز، إعطاء اؽبدية،   ؟ ما بشكل
 كلمة اؼبدح( ؟

Hukuman? Saya hampir tidak pernah memberi hukuman dengan fisik. Di sini itu ada istilah 
Point, tiap siswa memiliki 333 point, jika dia melanggar sesuatu contoh tidak bawa buku, 
maka pointnya hilang 13 tetapi jika dia memberikan hal positif maka pointnya di tambah, 
dan jika point itu habis, maka dia di keluarkan dari sekolah itu berarti pelanggaranya banyak. 

هل اؼبعلم له الةظاـ يف الفصل؟  َمن  11
اؼبؤلف ذالك الةظاـ؟ هل فيها الطلبة 

 يف تأليف هذا الةظاـ؟

Iya pastinya ada,  peraturan itu dari guru masing masing, secara umum ya sama dengan 
peraturan kelas di sekolah lain, tetapi saya sendiri menambahkan beberapa peraturan, contoh 
jika ada yang tidur saya suruh berdiri, trus wudhu ke toilet, jika ada yang izin ke kemar 
mandi harus angkat tangan dan izin menggunakan bahasa arab/ inggris. 

 Karena ini masing kelas 7, pastinya bahasa asing mereka masih belum bagus, jadi thoriqoh أك الطريقة يف التعليم ؟ما اؼبةهج  12
mubasyaroh belum bisa saya terapkan, mungkin lebih ke syafahiyyah samiyya, tapi metode 
itu telah ada di dalam RPP kurikulum, ya seperti metode ceramah,diskusi, dialog dll. 

ككيف اؼبادة أك مصادر التعليم  13
 ككسائله، هل اؼبةاسبة كما تريد؟ 

Iya cocok lah, fasilitas kelasnya juga bagus wes, ada LCD, Papan, Toilet di kelas jadi siswa 
izin ke toiletnya gak jauh jauh, kitabnya pakai dhurusul lughoh dari gontor, media sih ada, 
macroflash juga ada, tapi kalau saya sendiri belum sempet buat flashnya, dapet flashnya dari 
guru yang lain, kadang itu di gunakan buat evaluasi, game, kan banyak game bahasa arab, 



 

هل التسهيالت يف اؼبدرسة قادر يف  14
كلطلبتك؟ إذ دل  تكوين جو فريح لك

يكن كذالك ، أم التسهيالت اليت 
 ؟ربتاج

Iya cukup wes, seperti yang saya katakan sebelumnya, cuman kurang Lab Bahasa, biar siswi 
bisa belajar istima , mendengarkan, selama ini kan mereka denger bahasa arab dari gurunya 
langsung kalo dari penutur aslinya kan masih jarang. 

ما األنشطة الىت قمت لتفعيل اللغة  15
 العربية ؟

Cara buat efektif aslinya banyak, di antaranya di buat game, terus bisa juga pakai lagu lagu 
juga bisa efektif,  atau juga bisa kalau misalnya menghafal mufrodat, di buat berpasang-
pasangan terus saling bertanya mufrodat yang di pelajari dengan melihat buku “tidak 
menghafal” setelah itu pindah ke pasangan yang lain, memutar sampai semua ketemu jadi 
nanti hafal-hafal sendiri. 

 Mangatur kelas gampang karena mereka sudah tau dan sudah terjadwal, yang sulit adalah هل اؼبشكلة عةدما تدير الفصل ؟ 16
menata bangku ketika mereka ingin suasaana yang berbeda karena model meja sudah di 
desain, kalau salah menempatkan meja satu saja semua harus merubah posisi. 

  



 

 ماالنج( SMP Tazkia IIBS)" العالمية اإلسالمية تزكية المتوسطة" المدرسةفي  اللغة العربية لطلبةدليل المقابلة 

 : زدنى علما عمليا جميل   ةاسم الطلب

 0712مايو  10الخميس   اليوم و التاريخ :

 اإلجاية  السؤال من الباحث الرقم

1 

 

  كيف جو الفصل؟ هل ربب ؟

Iya suka 

 أم جو الفصل الذم تريد؟ 2
Nyanyi, yel yel 

يف تعليم اللغة العربية مرحية  هل حالة الفصل 3
 ؟كفعاال

Iya, jadi kita belajar dan bernyanyi 

اؼبستخدمة هل ربب طريقة تدريس لدل اؼبعلم  
Iya, masih ada bahasa indonesianya, jadi bisa paham 



 

  ؟  تعليم اللغة العربيةيف على إدارة الصف  4

 

5 

 للغة العربية يف فصلك ؟كيف رأيك عن اؼبعلم ا
Gurunya enak bisa bercanda 

هل التعليم اللغة العربية يف فصلك فعاال؟ مةاسب  6
 فبا أردت؟ كفهمت ماذا ُدرسَت ؟

Iya paham, kalo nyanyi ya bisa ikut yang lain 

  



 

 دليل المالحظة في فصل تعليم اللغة العربية

 الرقم

 

 اإليضاح مجال المالحظة

 Ruangan kelas luas, sekitar 7x7, untuk kelasnya karena pindah pindah jadi semua kelas غرفة الفصلكجود  1
memiliki model dan suasana yang berbeda, kebetulan yang peneliti teliti di dalam ruangan 
Quran Hadist Faculty yang memiliki suasana kelas yang nyaman. 

 Sekitar ± 25 Kursi untuk siswi, dengan posisi kursi  kanan 12 Siswi,dan kursi di kiri 13 Siswi ةباؼبقاعد ك الكراسي لطلكجود  2
mereka saling berhadapan satu sama lain 

 Meja serta Kursi di depan sebelah kanan dari papan tulis كجود اؼبقعد ك الكرسي للمدرس 3

 Papan tulis terbuat dari kaca yang tebal, dengan menggunakan spidol boardmaker sebagai لسّبورة ك اؼبعلمكجود ا 4
alat tulisnya serta penghapus papan 

 Ada LCD yang bisa di gunakan suatu saat, Macromedia Flash, serta media yang lain كجود كسائل التعليمية يف الفصل 5

 Terdapat Jam dinding, , tepat di pojok kelas bagian dalam, terdapat Papan pengumuman كجود الساعة ك زيةة الفصل 6
yang terbuat dari steroform yang di gunakan siswa untuk mengetahui info terbaru di dalam 



 

kelas bahkan info/ denah tempat duduk siswi bisa di lihat di sana 

 ,lemari siswa berjumlah 25 Kotak, lemari Guru كجود اػبزانة 7

 Toilet di dalam kelas yang di batasi oleh pintu - كجود األخر  8
- Tempat sampah di dalamdan di luar kelas 
- Jendela yang di tutupi Gorden 
- Pewangi ruangan 
- Pot di tiap depan kelas 
- Serta tempat duduk di depan kelas. 

 

  



 

 تعليم اللغة العربيةفي  عملية التعليم ىدليل المالحظة عل

 الرقم

 

 اإليضاح مجال المالحظة

 Guru salam, baca Doa, yel-yel, menyanyikan Lagu “terkait materi sebelumnya”,  masuk تةظيم الطلبة يف الفصل 1
ke materi,  evaluasi, penutup doa 

 Tetap taat pada peraturan yang ada, selama proses pembelajaran tidak boleh makan, hany تةظيم بيئة التعليم 2
boleh minum, izin keluar dengan cara yang sopan, angkat tangan dan menggunakan 
bahasa arab atau inggris 

 Membuka halaman sebelumnya, apresepsi materi sebelumnya, biar lebih menarik dengan تةظيم  مواد التعليمية 3
menggunakan lagu yang telah di sepakati sebelumnya 

لتفعيل اللغة العربية الةشاطات هبا اؼبعلم  4
 الفعاؿ

Melakukan pengkodisian sebelumnya, jika seorang siswi bertanya  langsung 
mendekatinya dan menjawab apa yang dipertanyakan olehnya, materinya menarik 
menjelaskan secara gampang yang sekiranya siswa langsung paham, tidak terlalu bertele-
tele. 

Meminimalisir adanya siswi yang merusak suasan kelas apalagi dalam proses pembelajaran 



 

 Adanya interaksi positif antara siswi dan guru, guru selalu berusaha menjelaskan semudah لبة كاؼبعلمالتفاعل بُت الط 5
mudahnya kepada mereka, mengingat background merekka dari orang biasa “tidak 
pernah belajar bahasa arab”, pastinya kalau di jelaskan yang rumit bakal tambah bingung. 

Memberikan pemahaman dan nasihat yang baik kepada mereka apalagi ketika ada siswa 
yang sedikit rewel dan memiliki daya tangkap yang lambat terhadap suatu ilmu.. 

 ,Suasana kelas yang sangat nyaman untuk seusia mereka, suasana yang menyenangkan اغبالة الصفية 6
asyik dan menarik menjadi motivasi mereka dalam serius untuk belajar bahasa arab. 

Kursi dan meja tertata rapi mudah dalam pengawasan, ruangan bersih, guru yang rapi, 
menjadi suasana kelas yang bagus di contoh. Apalagi di tambah Guru yang begitu Rapi 
dan bersih dalam mengajar 

 

  



 

 ماالنج ( SMP Tazkia IIBS" )العالمي اإلسالمي تزكية" المدرسة فياللغة العربية  لمعلمدليل المقابلة 

 عبد المغيث : إسم المعلم  

 0712مايو  03مايو حتى  1:  اليوم و التاريخ 

 اإلجاية السؤال من الباحث الرقم

1 

 

العربية يف هذه  كم سةة ستعلم اللغة
 اؼبدرسة ؟

Sekitar kurang lebih 2 tahun 

2 
 كيف إدارة الصف يف هذه اؼبدرسة ؟

 هل فعلت ؟
Kalau memenag kelas itu selalu, cuman jarang melakukan inovas, saya lebih suka inovasi di 
metode pembelajaran, hanya beberapa kali saja memanage kelas, biasanya pas evaluasi 

هل فعلت ترتيب الكراسي أك  3
اؼبكاتب أك األحواؿ بتكوف فصلك 

Iya itu, pas evaluasi aja, itupun jarang, kalo bangku dan meja sudak di desain mas, jadi agak 
sulit kalau mau di ubah-ubah, saya ngajarnya di kelas putra jadi agak sulit mengkodisikan , 
makanya lebih sering ke metodenya saja. 



 

 فعاال ؟

4 
لتفعيل تعليم اللغة كيف طريقة اؼبعلم 

 العربية فعاال؟

Dengan memberi Worksheet, menggunakan power point, menonton film, mendengarkan 
lagu, belajar di luar kelas,mendatangkan native speaker dan lain-lain 

 

5 
هل كجدت اؼبشكلة عةدما تدير 

 الفصل ؟

Saya jarang merubah memenej kelas meskipun pernah, seperti merubah posisi meja dan 
tempat, duduk siswa, menurut saya kurang efektif kalau terlalu sering di terapkan, di sini, 
karena hitungan satu jam pelajaran tazkia adalah setengah jam waktu normal, sehingga 
banyak terpakai dan materi masih banyak. 



 

 (Front Officeمكتب اإلدارة )

 

 البطاقة للضيوف

 



 

 (Gazebo)  الفصل في شرفات المراقبة

 

 

 (1للطالبات ) في الفصل التعليم جو

 



 

 (0للطالبات ) في الفصل التعليم جو

 

 

 (3للطالبات ) الفصل في التعليم جو

 

 



 

 (5للطالبات ) في الفصل التعليم جو

 



 

Math and Science (1)غرفة الفصل بتصميم 

 

 Math and Science (0)غرفة الفصل بتصميم 

 



 

أمام الفصلالموجودة   
 

 

  



 

 

 موديل المكاتب المصمم
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