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 اإلستهالل
 1تَ َعلُِّمْوا اْلَعَربِيََّة فَِإن ََّها ِنْصُف ِديْ َنُكْم )عمر ابن خطاب( 
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 Syaiful Mustofa & Abd.  Wahab Ali Wafa, Cara Cepat Berbicara Bahasa Arab, ( Amzah, 

Jakarta: 2012), hal. 6  
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 اإلهداء
 أىدم ىذه الرسالة إىل:

 كمجيع أسرتى غفر اهلل ذلم مغفرة  ي سأمحكام مربم أيب إىل كالدم احملبوبُت الشريفُت
قهم اهلل رزقا حبلال طيبا. ك ال ناسيا  إىل من ساعدىن أف ألف ىذا كاسعة كرز 

 البحث العلمي ألفا كافيا. 
  إىل مجيع أساتيذم الذين علمٍت كأرشدين من ادلدرسة اإلبتدائية حىت اآلف جزاىم اهلل

 .خَتا أعظم اجلزاء
   اىل إخواف كأخوات الذم دائما 
 لية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إىل مجيع زمبلئي ُب تعليم اللغة العربية ك

أ كأصدقائي الذم مل أستطيع ذكره  إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج ُب الفصل 
 ، ككىب اهلل لنا علوما نافعة مدة دراستنا هبذه اجلامعة . كلو 
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 ثمستخلص البح

كيل األلباب هنضة الوطن تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ دبعهد أ. إدارة 1423مجيد أحمد، 
رسالة ادلاجستَت، ُب تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة  غيغيك لومبوؾ الشرقية.

 احلاج مفتاحاذلدل( الدكتور 2موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج، ادلشرؼ: 
  ادلاجستَت احلاج منَت العابدين ( الدكتور1ادلاجستَت 
 إدارة تعليم، تعليم اللغة العربية، كفائة مهارة الكبلـفتاحية: الكلمة ادل

 أىداؼ حبيث التعلم، ُب ادلستخدمة ادلوارد إلدارة زلاكلة أهنا على ميالتعل إدارة تعريف كؽلكن
 قبل من لو التخطيط ًب كالذم العربية اللغة تعلم أىداؼ لتحقيق .ككفاءة بفعالية ربقيقها ؽلكن التعلم

 كفقا التعلم إدارة العربية جيدة يتطلب احلاؿ كبطبيعة داخلية، مدرسة ذلك ُب دبا تعليميةال ادلؤسسة
 التعلم من الغرض أف ذلك تقييم على كاإلشراؼ كالتنفيذ كالتنظيم التخطيط ، نفسها إدارة من للمعٌت

 اللغة عن يكناى لغة تعلم ُب ٍب العادة، ىي اللغة األساس ُب. األمثل النحو على يتحقق أف ؽلكن ال
 العادة. ىذه ضد كجهد قوة بكل علم على الشخص يكوف أف غلب ،(العربية فيها دبا) األجنبية

أيهداؼ ىذا البحث ليعرؼ زبطيط، ك التنفيذ، كتقوًن كاادلراقبة تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل  
في كدبنهج دراسة األلباب هنعضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية. كيستخدـ ىذا البحث دبدخل الكي

 للحد البيانات ربليل تقنيات كتشمل( التوثيق.3( ادلبلحظة 1( ادلقابلة 2حالة كطريقة جلمع بياناهتا:
 كالتثليث، ادلراقبة سبديد من البيانات نتائج صحة من التحقق. كاالستنتاج البيانات كعرض البيانات، من

 ادلشرؼ. كاستشارة

 التخطيط( 2: )يلي ما األلباب معهد أكيل ُب العربية غةالل تعلم إدارة أف النتائج كأظهرت
 جدكؿ كضع(. ج) ادلدرسية الكتب إعداد(. ب) التعليمية ادلواد مناقشة(. أ) تشمل اللغة تعلم العربية
 اللغة تعلم تنفيذ(. 1. )التحتية كالبنية ادلرافق توفَت(. ق) الدراسي، الفصل أنشطة إعداد(. د) زمٍت

 العربية اللغة تعليم تقوًن( 3) اخلتاـ، كالنشاط األساسية، كاألنشطة األكلية األنشطة: يلي ما العربية
: يلي ما العربية اللغة تعليم مراقبة( 0. )نصف سنة كتقوًن كالشهرية، األسبوعية التقييمات تقوًن: تشمل
 .  مباشر غَت  كمراقبة مباشر مراقبة
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Manajemen pembelajaran dapat diartikan usaha untuk mengelola sumber daya 

yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan pembelajaran Bahasa Arab yang 

telah direncanakan oleh suatu lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, 

tentunya dibutuhkan sebuah manajemen pembelajaran bahasa arab yang baik dan 

sesuai dengan makna dari manajemen itu sendiri yang meliputi, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan hingga evaluasi sehingga tujuan 

pembelajaran itu dapat tercapai seoptimal mungkin. Pada dasarnya bahasa merupakan 

kebiasaan, maka dalam belajar bahasa apalagi bahasa asing (termasuk bahasa arab), 

seseorang harus sadar dengan seluruh daya dan upaya terhadap kebiasaan tersebut.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui perencanaan 

pembelajaran bahasa arab dalam meningkatkan kemampuan berbicara di pondok 

pesantren Ulil Albab NW Gegek, (2) Untuk mengetahui implementasi pembelajaran 

bahasa arab dalam meningkatkan kemampuan berbicara di pondok pesantren Ulil 

Albab NW Gegek, (3) Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran bahasa arab dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara di pondok pesantren Ulil Albab NW gegek, (4) 

Untuk mengetahui pengawasan pembelajaran bahasa arab dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara di pondok pesantren Ulil Albab NW gegek. 

. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi kasus, pengumpulan 

data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis 

data meliputi reduksi data, penyuajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan 

keabsahan data temuan dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan 

konsultasi pembimbing. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran bahasa 

arab di pondok pesantren Ulil albab meliputi: (1) Perencanaan pembelajaran bahasa 

arab mencakup (a). Membahas materi pembelajaran (b). Penyusunan buku ajar  (c). 

Penyusunan jadwal pelajaran (d). Penyusunan kegiatan semester, (e). Pengadaan 

sarana dan prasarana. (2). Pelaksanaan pembelajaran bahasa arab mencakup: 

Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, (3) Evaluasi 

pembelajaran bahasa arab mencakup:  Evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, dan 

evaluasi semesteran. (4)Pengawasan pembelajaran bahasa arab mencakup: 

Pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. 
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Management is a science in managing an organization in achieving an 

organization goal. Management of various resources organizations such as  

infrastructure, time, methods and other need good management, especially in 

improving human resources, to understand Arabic learning, especially in the 

maharotul kalam (speaking ability). The importance of maharotul kalam in improving 

the language communication to create a communicative person, thus this research has 

the following purposes: (1) Reveals how the planning, implementation and 

supervision of learning Arabic language in Ulil Albab Islamic Boarding School NW 

Gegek East Lombok. 

This research using qualitative method of case study type, data collection 

using interview method, documentation and observation. Data analysis techniques 

include data reduction, data presentation, and conclusions. Checking the validity of 

finding data will be done by extension of observation, triangulation, and mentor 

consultation.  

The results of this research indicate that the management of Arabic learning in 

Ulil Albab Islamic Boarding School covers: (1) Arabic learning planning includes (a). 

Preparation of Arabic teaching  material for basic level. (B) Preparation of the lesson 

schedule, (c) the teacher examines in depth the material to be explained (2). 

Implementation of Arabic learning includes: Pre activities, while activities, and post  

activities. (3). The supervision of Arabic learning includes: supervision from the 

foundation by direct and indirect. Indirectly the foundation oversees them by giving 

present list for teachers and students, and directly the boarding chairman watching the 

learning activities. And the supervision from Arabic language teachers which 

includes the attendance of students, ensuring that they really follow the learning 

process 
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تقديرالشكر و ال   

لقد سبت كتابة ىذا البحث بعوف اهلل، كال أستطيع إصلاز كتابتو كحدم، بل ساعدين فيها 
 غَتم، فينبغي على أف أعرب شكرم كتقديرم دلن لو يد ُب اسباـ ىذا البحث، أقوؿ:  

فضيلة األستاذ الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راىرجو ادلاجستَت مدير جامعة موالنا مالك  .1
 براىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنجإ

حبارالدين، ادلاجستَت مدير الدراسات العليا  فضيلة األستاذ الربفيسور الدكتور احلاجك   .2
كلدانا كرغاديناتا ادلاجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية خاصة كمجيع احلاج الدكتور ك 

يا جامعة موالنا مالك إبراىيم األساتيذ كالطلبة ُب تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العل
  اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

ادلشرؼ األكؿ كالدكتور  بصفتة ادلاجستَت مفتاح اذلدلفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .3
ادلشرؼ الثاين اللذاف  قاداف  خطواٌب حىت بصفتو ادلاجستَت،  منَت العابديناحلاج. 

 .اإىل هنايته الرسالة هىذ تصلح
 يع األسرة الذين قد شجعوين لطلب العلم.كأليب كأمي كمج .4
كآخَتا، أسأؿ اهلل أف يطيل عمرم ككالدم ككذلك لكل سائر مشرُب كدلن ساعدين  .5

كشجعٍت ُب إسباـ ىذا البحث الذين ال ؽلكن أذكرىم ُب ىذه الصفحات بارؾ اهلل ذلم ُب 
معة موالنا مالك علمهم ُب الدنيا كاآلخرة ٍب دلن طلب العلم ُب كلية الدراسات العليا جا

سهل اهلل ُب أمورىم كأرزقهم اهلل رزقا كاسعا حبلال  إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
 طيبا آمُت آمُت يا اهلل يارب العادلُت كال حوؿ كال قوة اال باهلل العلي العظيم . 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة .أ 
ُب التعليم عملية التعلم يرتبط ارتباطا .ال يتجزأ مع التعلمُب األساس التعليم ىو جزء 

 األخرل ادلكونات مع ادلكونات . بُتقويا مع رلموعة متنوعة من مكونات معقدة جدا
 تدار أف إىل ػلتاج التعليمية العملية ُب عناصر النظامية. لذالك، كل غَت عبلقة لديها

 النحو على استخدامها ؽلكن وناتادلك ىذه من كل أف ذلك من جيد. كاذلدؼ بشكل
التعلم.  إلدارة جيدة كفاءات لديها التعلم كمدير ادلعلم كاف إذا ىذه األمثل. كستكوف

 حبيث التعلم، ُب ادلستخدمة ادلوارد إلدارة زلاكلة أهنا على التعلم إدارة تعريف ؽلكن ببساطة
  .ككفاءة بفعالية ربقيقها ؽلكن التعلم أىداؼ

 ادلنتج جوانب كىي جوانب، البندين ىذين من يتبُت صلاح دلن معقد نظاـ ىو التعلم
 أف ؽلكن ال الطَت لطائر. كىناؾ جناحُت عن أعلية تقل ال اجلانبُت كبل  1العملية. كجوانب

 سباما الطَتاف على قادرة تكوف كالطيور .فقط كاحد جناح على فقط االعتماد إذا يطَت
 التعلم نظاـ صلاح ربديد يتم أف كغلب التعلم، مع ثلسباما. كبادل اجلناحُت كبل تعمل عندما

 من فقط اليها ينظر اليت التعلم صلاح إف .العملية كاجلانب ادلنتجات اجلانب طريق عن
.مثالية تكوف لن كحده كاحد جانب

                                                           
2
Rusman, Model-Model Pembelajaran mengembangkan Profesionalisme Guru, ( Jakarta: PT 

Raja Grafindo, 2010), hlm.134 
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 ربديد التعلم، يعٍت كتنظيم لتنظيم مدرس مطلوب التعلم ككفاءة فعالية إىل تؤدم أف
 على يعتمد ذلك جيد. تنظيم بشكل تشغيلو ليتم تسمح اليت تعلمال التفاعبلت ترتيب
 ربقيق ُب الكفالة كقيمة أعلية ذلا اليت التعلم عناصر كتتكوف تنظيم ُب ادلعلمُت قدرة

 التعليم أعلية ادلبلءمة مبدأ الدراسية يتضمن ادلناىج تطوير سياؽ التعلم. ُب أىداؼ
 العلـو كتطوير العمل متطلبات كادلستقبل مع ضراحلا ُب احلياة ادلتعلمُت مع حياة للبيئة

3كالتكنولوجيا.
أف كاجبات كدكر ادلعلم خبلؿ التفاعل الًتبوم ُب الفصوؿ ، ىنا يتضح 

 أيضا خدـ ادلعلمُت كالتعلم، لكن التعليم عملية عادة يسمى ما ، كىوالدراسية
 رس. لتحقيقكمد لبلمتبلؾ للقدرة كفقا كغَتىم كادلستشارين ادلقيموف، كمديرين،

 ذلك ُب دبا تعليمية مؤسسة قبل من ذلا التخطيط ًب اليت العربية اللغة تعلم أىداؼ
نفسها  إدارة من للمعٌت كفقا التعلم إدارة العربية جيدة يأخذ أنو ادلؤكد ادلعهد، كمن

 ربقيقو ؽلكن التعلم أىداؼ حبيث كاإلشراؼ كالتنفيذ كالتنظيم التخطيط تشمل كاليت
 .األمثل لنحوا على شلكنا

 ىو التعلم كصلاح سبلسة حيث ىاما دكرا ادلعهد أك تعليمية ادلدرسة كمؤسسة
 مدرسة كل قبل من شللوكة تكوف أف كغلب القضايا، إلدارة مطلوب ىذا مسؤكلية. ُب

األقصى  احلد ربقيق كؽلكن أقل أف التعليم غرض األحياف بعض ُب اادلعهد. ألف أك
 للتعلم اإلدارة ضعف بسبب شيء األصلي كل تعلمال أىداؼ من اخلركج بعض حىت

 من كاحدة ىي األلباب تطبيقها. معهد أكيل أسلوب مع الئقة غَت ادلواد مثل العربية،
 بعض كجود من كاإلصلليزية يتضح العربية اللغة أعلية االعتبار ُب يأخذ معهد الذم
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فيظ القرآف، تفوؽ ُب شلتازة معهد أكيل األلباب منها: تفوؽ ُب رب التعليمية الربامج
قراءة كتاب القدؽلة، تفوؽ ُب اللغة العربية، تفوؽ ُب اللغة اإلصلليزية، كتفوؽ ُب 

 األكراؽ، ك تفوؽ ُب الكراٌب.
 لتحقيق التعليم برامج من برنامج لديها هنضة الوطن األلباب معهد أكيل احلالة ىذه ُب

فردات كل يـو آية، ك كمثاؿ مدرسة دينية، حفظ ادل  أعبله التعلم برامج أىداؼ
 ُب ترغب الباحثوف األلباب أكيل ُب معهد ادلبلحظات الباحثوف أجرل بعداألكراؽ. ك

هنضة الطن غيغيك لومبوؾ  األلباب معهد أكيل ُب العربية اللغة التعلم إدارة البحث
  .الشرقية

 أسئلة البحث  .ب 
 ىو كما يلى:اليت عرضها الباحث، يأٌب بتحديد البحث ك  ادلقدمةكانطبلقا من 

كيف زبطيط تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ  دبعهد أكيل األلباب هنضة  .2
 ؟ غيغيك لومبوؾ الشرقية الوطن

 كيف تنفيذ تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن .1
 ؟ غيغيك لومبوؾ الشرقية

مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن  تعليم اللغة العربية  لًتقيةكيف تقوًن  .3
 ؟  لومبوؾ الشرقية

كيف مراقبة  تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن  .0
 غيغيك لومبوؾ الشرقية ؟ 
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 أهداف البحث .ج 
 كأما أىداؼ البحث ىي:

كبلـ  دبعهد هنضة الوطن أكيل لكشف كيفية زبطيط تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة ال .2
 األلباب لومبوؾ الشرقية.

لكشف كيفية تنظيم تعليم اللغة العربية  لًتقية مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب  .1
 هنضة الوطن لومبوؾ الشرقية.

تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ دبعهد هنضة الوطن أكيل  تقوًنكيفية   لكشف .3
 . ةاأللباب لومبوؾ الشرقي

تعليم اللغة العربية  لًتقية مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب لكشف كيف مراقبة  .0
 . هنضة الوطن لومبوؾ الشرقية

 فوائد البحث .د 
كأما فوائد البحث ىي الفوائد النظرية كالتطبيقية. كأما فوائد البحث ادلقصودة 

 فهي:
 الفوائد النظرية .2

لتعليمية ُب إدارة جودة تعليم اللغة كأما فوائد النظرية فهي لتنمية الًتبوية كا
 العربية دبعهد أكيل األلباب غيغيك لومبوؾ الشرقية .

 الفوائد التطبيقية .1
 دلعهد أكيل األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشقية( أ

 لكل الناس الذم يريد عميقا علما ُب جودة تعليم اللغة العربية. ( ب
 دارة تعليم اللغة العربية. إللباحث لتطوير  ( ت
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 حدود البحث .ه 
كأما حدكد البحث ُب ىذا البحث تتكوف إىل احلدكد ادلوضوعية، ك ادلكانية، ك  

 الزمانية. كيشرح الباحث على ىؤالء احلدكد كما يلى:  
احلدكد ادلوضوعية ، كأما احلدكد ادلوضوعية ُب ىذا البحث فهي ادارة تعليم اللغة  .2

 . لًتقية كفائة مهارة الكبلـ العربية
هنضة  دلكانية، كأما حدكد ادلكانية ُب ىذا البحث فهي دبعهد أكيل االلباباحلدكد ا .1

غيغيك لومبوؾ الشرقية. كأخذ الباحث ُب ىذا ادلعهد ألهنا مناسبة لينظر  الوطن
 تعليم  اللغة العربية دبعهد أكيل أللباب هنضة الوطن غيغيك لو مبوؾ الشرقية.

 احلد الزماين من أكتوبر إىل نوفنبَت. .3
 سات السابقةالدرا .و 

تأكيد على أصالة البحث ىذا البحث فاالباحث يعرض الدراسات السابقة اليت 
قدحبث الباحثوف من قبل، فبدأ الباحث فحص نتائج مصادر البحوث السابقة، كجد 
الباحث عدة حبوث علمية كنتائج البحث ادلتعلقة بادلوضوع الذم حبثو الباحث ُب ىذه 

  الرسالة، منها:
. إدارة تعليم اللغة العربية على أساس اتصالية) دراسة حالة 1422ن ، اللو نصرالدي -2

 دبعهد خالد بن الوالد جامعة زلمدية مًتاـ(.
أىداؼ ىذالبحث، دلعرفة زبطيط تعليم اللغة العربية على أساس اتصالية ُب معهد 

س خالد بن كالد جامعة زلمدية دباتراـ. كدلعرفة تنفيذ تعليم اللغة العربية على أسا
 اتصالية ُب ادلعهد. كدلعرفة تقوًن تعليم اللغة العربية على أساس اتصالية ُب ادلعهد.

كنتائج ىذالبحث ىي: أ( زبطيط تعليم اللغة العربية دبعهد خالد بن الواليد يشمل 
( زبطيط معيار ادلنهج ادلتابعة على منهج سلسلة تعليم اللغة العربية من 2على:

( 1، معيار اخلطة التعليمية، كمعيار الوسائل التعليمية. حيث معيار األىداؼ التعليم
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( 3زبطيط األىداؼ التعليمية تعٍت لدل ادلتعلم ادلهارات اللغوية األربعة كعناصرىا. 
 1أسبوعا، األياـ التعليمية  23زبطيط تنفيذ العمل من حيث األسبوع التعليمي 

 2اد ادلتعلمة للمستول األكؿ دقائق. كزبطيط ادلو  14أياـ، الوقت التعليم ُب اللقاء 
 22مواد، للمستول الرابع  22مواد، للمستول الثالث  2مواد، للمستول الثاين 

طيط اخلطة الدراسة على طريقة البسيطة دبتابعة مع دليل ادلعلم ُب ( كزب0مواد. 
 السلسلة. 

نج العابدة، حبث مقدـ لنيل درجة ادلاجستَت جبامعة موالنا مالك ابراىيم ماال زكية -1
(. موضوع البحث : إدارة تعليم اللغة 1421اإلسبلمية احلكومية )غَت منشور، 

)دراسة حالة ُب ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية  1423العربية على أساس منهج 
احلكومية قوماف ك ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية احلكومية رغلوسو جومبانج(. هتدؼ 

مي اللغة العربية خلطط تعليم اللغة العربية ىذه الدراسة إىل كصف: كيفية كضع معل
، تنفيذ تعليم اللغة العربية اليت ادلطبق من لدف معلمي 1423على أساس منهج 

، ادلساعلة ُب كضع احللوؿ دلعلمي اللغة العربية 1423اللغة العربية على أساس منهج 
س منهج ُب كضع خطط تعليم اللغة العربية كتنفيذه ُب عملية التعليمية على أسا

ُب ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية احلكومية قوماف كادلدرسة االبتدائية  1423
اإلسبلمية احلكومية رغلوسو جومبانج. منهج البحث : استخدمت الباحثة ُب ىذا 

 البحث حبثا كصفيا كيفيا. 
ادلدرسة االبتدائية اإلسبلمية احلكومية رغلوسو  نتيجة البحث ذلذه الدراسة ىي: 

كلكن للدرس اللغة العربية كالدركس  1423ج مل تشركع ُب تطبيق منهج جومبان
إف ادلعلمُت يشعركف بالصعوبات عند البداية ُب  .1423الدينية استخدمت ادلنهج 

تطوير خطة التعليم بشكل ربضَت الدرس خاصة ُب تطوير األنشطة التعليمية 
ألنشطة التعليمية . غلب على ادلعلمُت تطوير ا1423كالتقييم على أساس منهج 
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اليت تشتمل أنشطة ادلبلحظة كاألسئلة كمجع ادلعلومات  1423علة أساس منهج 
كغَت ذلك ٍب كل جوانب الكفاءة األساسية كأف ؽللك التقييم خاصة ُب تقييم منهج 

1423 . 
ا لتعريف كيفية كضع معلمي أف حبثهزكية العابدة، و تاختلف ىذا البحث دبا عمل

بإعداد ربضَت  1423تعليم اللغة العربية على أساس منهج  اللغة العربية خطط
زبطيط كتنفيذ  . كأما ىذا البحث يًتكز على معرفةالدرس كتنفيذه ُب عملية التعلم

ادلتشابو . ُب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة زلمدية ماالنجكتقوًن تعليم اللغة العربية 
 بحثُت عن إدارة تعليم اللغة العربية.من ىذا البحث مع الدراسة السابقة ىو كبل ال

إدارة منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد اإلرباد  موضوع البحث :برؽ السبلـ،  زلمد -3
زبطيط  :كصفهتدؼ ىذه الدراسة إىل اإلسبلمي باصليل باسوركاف جاكل الشرقية. 

باصليل  كتنظيم كتنفيذ كمراقبة منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد اإلرباد اإلسبلمي
ة ُب ىذا البحث حبثا الباحث ت. منهج البحث : استخدمباسوركاف جاكل الشرقية

  .كصفيا كيفيا
( زبطيط منهج تعليم اللغة العربية دبعهد اإلرباد 2ىي: كأىم نتائج البحث 

اإلسبلمي يشتمل على اثبات أىداؼ الفلسفة يعٍت أف تعلم اللغة العربية ىو شرط 
للغة العربية ىي أداة هتدؼ إىل فهم القرآف كالسنة، كتصميم إلزامي ألىل اإلسبلـ كا

منهج تعليم اللغة العربية يعٍت صنع منهج تعليم اللغة العربية ُب ىذا ادلعهد ليجعل 
الطلبة استطاع لفهم قواعد اللغة العربية كثَتا، كتعيُت التخطيط الرئيسي من 

سبوعي، كخطة التخطيط السنوم، كالتخطيط لنصف السنة، كالتخطيط األ
التدريس، كإثبات التقوًن ُب عملية تعليم اللغة العربية ىناؾ اختبار الشهرية، نصف 

( تنظيم منهج تعليم اللغة العربية دبعهد 1ادلستول كآخر ادلستول كاختبار اجمللس، 
اإلرباد اإلسبلمي  يشتمل على صياغة تقسيم ادلواد التعليمي للغة العربية يعٍت مواد 
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ة العربية يشتمل على مادة اللغة العربية، كمادة النحو، كمادة الصرؼ، تعليم اللغ
كمادة الببلغة، كاإلمبلء، كباختار زلتول الربنامج التعليمي يعٍت اختيار ادلواد 

( تنفيذ منهج تعليم اللغة العربية يشتمل 3كل الفصل،    التعليمي ادلستخدـ ُب
لية لتنفيذ األنشطة اليت يتكوف منها على: مستول ادلدرسة، أف مدير ادلعهد لو مسؤك 

األدكات التعليمية ُب سنة كاحدة، مستول الفصل الذم ينقسم ُب ىذه احلالة 
كتعيينها مباشرة للمعلمُت، أف تنفيذ منهج تعليم اللغة العربية  ُب ىذا ادلعهد مناسبة 

رباد ( مراقبة منهج تعليم اللغة العربية ُب معهد اإل0على زبطيط منهج ادلقررة، 
اإلسبلمي باصليل بالطريقة غَت ادلباشرة ألف ُب ىذا ادلعهد تقـو ادلناقشة للتقييم عن 
أنشطة التعليم، كادلناقشة اليت قاـ بو مدير ادلعهد كمدرسي اللغة العربية ُب كل 

 األسبوع. 
ادلتشابو من ىذا البحث مع الدراسة السابقة ىو متساكية البحث عن 

الدراسة السابقة هبذا البحث ىو أف الدراسة السابقة تركزه  اإلدارة. كأما الفرؽ بُت
 عن إدارة التعليم.  عن إدارة منهج التعليم. كأما ىذا البحث يقتصر

نوُب الفى سفطرم، إدارة الفصل ُب برنامج التسريع ُب تعليم اللغة العربية )دراسة  .0
هتدؼ ثة دباالنج. احلاالت ُب ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية األكىل كالثال

لكشف : إدارة الفصل، ادلشكلة إلدارة الفصل، معيار االداء ُب  ىذه الدراسة
الفعاؿ، مراقبة إدارة الفصل الفعاؿ ُب برنامج التسريع ُب تعليم  ترقية إدارة الفصل

منهج اللغة العربية ُب ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية األكىل كالثالثة دباالنج.  
  .ادلدخل اليت تستخدـ الباحثة ادلدخل الكيفي دبنهج دراسة احلاالت :البحث 
إف العملية التعليمية للغة العربية ُب  نتيجة البحث ذلذه الدراسة ىي:   

ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية األكىل خاصة لربنامج التسريع ربتاج إىل كسائل 
دارة الفصل الفعاؿ. ُب ىذه ادلدرسة دكر التعليمية ادلتنوعة، طرؽ التدريس اجلذابة كإ
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ادلدرس ُب العملية التعليمية ليس فقط للتعليم كلكنو كالقائد أك الرئيس ُب عملية 
التعليم. كأما تعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية الثالثة لربنامج 

لتعليمية ادلتكاملة، استخداـ التسريع جيدا إما بنظر إىل أىداؼ التعليمية، الوسائل ا
الطرائق ادلتنوعة، كفاءة  ادلدرسُت الذين يعّلموف لربنامج التسريع شلتاز. ادلدرس 
يستطيع تطبيق إدارة الفصل الفعاؿ حبل ادلشكبلت ادلوجودة ُب الفصل ك ادلدخل 

 ادلستخدـ ُب إدارة الفصل فعاؿ حىت عملية التعليم تكوف جذابة كمرغوبة. 
ن ىذا البحث مع الدراسة السابقة ىو متساكية البحث عن ادلتشابو م

اإلدارة. كأما الفرؽ بُت الدراسة السابقة هبذا البحث ىو أف الدراسة السابقة تركزه 
عن إدارة تعليم  عن إدارة الفصل ُب عملية تعليم اللغة العربية كأما ىذا البحث يركزه

 اللغة العربية. 

جدت الباحثة أكجو االتفاؽ كاإلختبلؼ فيما انطبلقا من الدراسات السابقة، ك 
 يلي:

 وجه االختالف وجه االتفاق وعنوان البحثالباحث  رقم

. 1422اللو نصرالدين ،  .2
إدارة تعليم اللغة العربية على 
أساس اتصالية) دراسة حالة 
دبعهد خالد بن الوالد 

 جامعة زلمدية مًتاـ(. 

البحث عن إدارة تعليم اللغة 
 العربية 

رفة خصائص منهج تعليم اللغة مع
العربية لطبلب ُب قسم تعليم اللغة 
العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم 
اإلسبلمية احلكومية دباالنج كمشكبلهتا 

 ككيفية حلها

زكية العابدة، إدارة تعليم  .1
اللغة العربية على أساس 

)دراسة حالة  1423منهج 

البحث عن إدارة تعليم اللغة 
 العربية

معرفة كيفية كضع معلمي اللغة العربية 
خطط تعليم اللغة العربية على أساس 

بإعداد ربضَت الدرس  1423منهج 
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ُب ادلدرسة االبتدائية 
مية قوماف اإلسبلمية احلكو 

ك ادلدرسة االبتدائية 
اإلسبلمية احلكومية رغلوسو 

 جومبانج(

كتنفيذه ُب عملية التعلم ُب ادلدرسة 
 اإلبتدائية

رؽ السبلـ، إدارة زلمد ب . 3
منهج تعليم اللغة العربية ُب 
معهد اإلرباد اإلسبلمي 
باصليل باسوركاف جاكل 

 الشرقية

 تركزه عن إدارة منهج التعليم البحث عن اإلدارة

نوُب الفى سفطرم، إدارة  .0
الفصل ُب برنامج التسريع 
ُب تعليم اللغة العربية 
)دراسة احلاالت ُب ادلدرسة 

مية احلكومية الثانوية اإلسبل
 األكىل كالثالثة دباالنج

تركزه عن إدارة الفصل ُب عملية تعليم  البحث عن اإلدارة
 اللغة العربية

 

ادلتشابو من ىذا البحث مع الدراسة السابقة ىو متساكية البحث عن اإلدارة. كأما 
لفصل ُب الفرؽ بُت الدراسة السابقة هبذا البحث ىو أف الدراسة السابقة تركزه عن إدارة ا

 عملية تعليم اللغة العربية كأما ىذا البحث يركزه عن إدارة تعليم اللغة العربية. 
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انطبلقا من الدراسات السابقة، كجدت الباحثة أكجو االتفاؽ كاإلختبلؼ فيما 
 يلي:

تعليم اللغة العربية كأما موقع الباحث ُب ىذالبحث ىو اف الباحث حبث عن إدارة 
 دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية.لًتقية مهارة الكبلـ  

 تحديد المصطلحات   .ز 
 ربديد البحث ىو كما يلي:

اإلدارة ىي عملية التخطيط، كالتنظيم، كادلراقبة، لتحصيل األىداؼ ادلرجوة بوسيلة  .2
 ادلوارد ادلوجود.

م ميسرا لتنظيم تعليم اللغة العربية ىو زلاكلة يعلم الطبلب على اللغة العربية مع ادلعل .1
 العناصر للحصوؿ على اذلدؼ ادلراد ربقيقو. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 المبحث األول :إدارة تعليمية

 مفهوم إدارة التعليمية .أ 
أراء  معناه إدارة. كحبسب إصتبلحا    to manageلغة من كلمة  اإلدارةإف  كلمة 

 ة تذكر بعضها ُب اآلٌب:علماء اإلدارة لكثَت من التعرفات كادلفاىم لئلدار 
ُب أندنج أف اإلدارة ىي طريقة لوصوؿ األىداؼ الذم معُت قبلو  ترم قاؿ

قاؿ ىيماف أف اإلدارة ىي كظيفة لتحقيق ىدؼ من خبلؿ بوسيلة عملية غَته، ك 
كقاؿ اإلشراؼ على األنشطة اليت تقـو هبا األفراد لتحقيق األىداؼ، األنشطة أخرل، 

ىي القدرة كادلهارات لتحقيق األىداؼ من خبلؿ األنشطة أخرل. سياغياف إف  اإلدارة 
عملية ظلوذجية تتكوف من التخطيط، كالتنظيم، كادلقاربة كقاؿ ملياسا إف اإلدارة ىي 

 4للمعينة ك للحصوؿ األىداؼ ادلعينة بوسيلة استخداـ ادلوارد البشرية.
ا تريد من الرجاؿ أف كقاؿ عمر كصفي عقيلي إف اإلدارة ىي ادلعرفة الدقيقة دل 

كقاؿ بد الفتاح مراد  وموف بعملو بأحسن طريقة كأرخصها،يعملو، ٍب التأكيد من أهنم يق
إف اإلدارة ىي ترتيب كتنظيم خاص ػلقق أىدافا معينة، مهما كانت ىذه األىداؼ، 
كقاؿ إبرىيم الغمرم إف اإلدارة ىي نشاط أك عملية تتعلق أساسا بوسائل بلوغ أىداؼ 

ك قاؿ زلمد نور الدين إف اإلدارة  ىي نشاط إنساين متعاكف لتحقيق أىداؼ  معينة،
 1أحسن كجو كُب أقصر كقت كبأقل التكالف. على مشًتكة

                                                           
4 Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah Konsep, Strategi, & Inovasi Menuju 

Sekolah Efektif, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 21 

 . ، مكتبة الرشد، صمبادئ اإلدارة ادلدرسية كظائفها رلاالاىا مهاراهتا تطبيقاهتاعباس بلة زلمد أمحد، 5 

 12 
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كقاؿ غرتوف ُب إبراىيم بفاداؿ إف اإلدارة ىي طريقة ادلستخدمة مدير للقياـ 
مي، كومبس، الواجبات ادلعينة اك للحصوؿ األىداؼ ادلعينة، كقاؿ سرغيوفٍت، بورليجا

ك ترتوف إف اإلدارة ىي العملية كإذا فهمنا اإلدارة على أهنا رلموعة من العمليات 
ادلتشابكة اليت تتكامل فيما بينها لتحقيق عرضا مشًتكا، كاذاقصرنا ىذاالتعريف على 
ميداف التعليم فإف االداة التعليمية تصبح رلموعة من العمليات ادلتشابكة اليت تتكامل 

ا سواء ُب داخل ادلنظمات التعليمية أك بينها كبُت نفسها لتحقيق األغراض فيما بينه
ادلنشودة من الًتبية. كاالدارة التعليمية هبذ ادلعٌت شأهنا شأف االدارة ُب ادليادين 

 6األخرل كسيلة كليست غاية ُب ذاهتا.
كتعترب رلموعة من العمليات ادلتشابكة تتكامل فيما بينها لتحقييق األىداؼ 

لًتبوية لؤلمة ادلعلن عنها. كهباذ فاف اإلدارة التعليمية الًتبوية كسيلة كليست غاية. ا
فاف اإلدارة التعليمية تصبح رلموعة من العمليات ادلتشابكة اليت تتكامل فيما بينها 
سواء ُب داخل ادلنظمات التعليمية أك بينها كبُت نفسها لتحقق االغراض ادلنشودة 

التعليمية هبذ ادلعٌت شأهنا شأف االدارة ُب ادليادين األخرل كسيلة  من الًتبية. كاالدارة
 3كليست غاية ُب ذاهتا.

كإذا فهمن اإلدارة على أهنا رلموعة من العمليات ادلتشابكة الىت تتكامل فيما 
بينها لتحقيق غرضا مشًتكا، كاذا قصرنا ىذا التعريف على ميداف التعليم فاف اإلدارة 

موعة من العمليات ادلتشابكة اليت تتكامل فيما بينها سواء ُب التعليمية تصبح رل
داخل ادلنظمات التعليمية أك بينها كبُت نفسها لتحقيق األغراض ادلنشودة من الًتبية. 
كاإلدارة التعليمية هبذا ادلعٌت شأهنا شأف اإلدارة ُب ادليادين األخرل كسيلة كليست 

 غاية ُب ذاهتا.

                                                           
6 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, ( cet.IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), hlm. 12 

 ، مكتبة الرشد، ص.ادئ اإلدارة ادلدرسية كظائفها رلاالاىا مهاراهتا تطبيقاهتامبعباس بلة زلمد أمحد،  7
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صفة عامة بأهنا القدرة على االصلاز كىي هبذا تعٌت كؽلكن أف تعرؼ اإلدارة ب
استخداـ االمكانيات ادلتاحة من أجل ربقيق اصلاز معُت ؼلدـ أىدافا معينة، كىذا 
تعريف سلتصر كدقيق ذلا. كؽلكن تعريفها أيضا من خبلؿ الوظائف كالفعاليات 

 بة كمتابعة.كاالنشطة الىت تقـو هبا من زبطيط كتنظيم كتوجيو كسبويل كتنفيذ كرقا
كؽلكن أيضا أف ننظر اىل االدارة من خبلؿ العمليات االجرائيات اليت تسَت 
فيها فنقوؿ مثبل: أف االدارة تعٌت ربديد االىداؼ كخطوة أكىل يًتتب عليها ربديد 
الوظائف الىت ربقق ىذه االىداؼ. يلى ذالك اختيار األفراد الذين يتولوف القياـ 

ات الثبلث كىي ربديد االىداؼ كربديد الوظائف هبذه الوظائف. كىذه اخلطو 
كاختيار االفراد ينتظمها أطار عاـ من العبلقات التنظيمية الىت ربكمها كتوجهها 

 كتنسق بينها. 
كهتدؼ االدارة التعليمية اىل ربقيق االغراض الًتبوية: كمن ٍب فهي تعٌت 

موضع التنفيذ. كتعٌت بادلمارسة، كبالطريقة الىت توضع هبا ىذه االغراض الًتبوية 
االدارة التعليمية كما أشرنا بالعناصر البشرية كادلادية. أما العناصر البشرية فتضم 
ادلعلمُت كغَتىم من ادلعلمُت كالتبلميذ كاألباء كيشمل اجلانب ادلادل األبنية 

 4كاذبهيزات كاألبوات كاألمواؿ.
يت تتكامل فيما بينها اإلدارة التعليمية ىي رلموعة من العمليات ادلتشابكة ال

سواء ُب داخل ادلؤسسات التعليمية أـ بينها ك بُت نفسها، لتحقيق األغراض الًتبية 
كمن ٍب فهي تعٍت بادلمارسة، كباالطريقة اليت توضع هبا ىذه األغراض الًتبوية موضوع 
التنفيذ. كتعٍت اإلدارة التعليمية بالعناصر البشرية من معلمُت كمستخدمُت كتبلميذ 

 5آباء. كباالعناصر ادلادية من أبنية كذبهيزات كأدكات كأمواؿ.ك 
كتعريف األخرل من اإلدارة التعليمية ىي استغبلؿ اخلربات التعليمية 
ادلوجودة، إما عما العوامل ادلوجودة من داخل النفس ادلتعلم أـ خارجها للوصوؿ إىل 

                                                           
 23ـ(، ص.2540) طبيقة مزيدة كمنقحة، اإلدارة التعليمية أصوذلا كتطبيقاهتازلمد منَت موسى،  8
17جودتعزتعطوي،اإلدارةالمدرسٌةالحدٌثةمفاهمهماالنظرٌةوتطبٌقاتهاالعملٌة...،ص.9
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يط، التنفيذ، ات التخطاألىداؼ الًتبوية الفعالية، كتشمل اإلدارة التعليمية نشاط
 10  الرقابة، كالتقوًن.

الًتبية تفيد النماء، كالزيادة، كالرعاية كاإلصبلح كزبلص بالًتكية الكاملة 
للنفس البشرية، لذالك تعٍت الرعاية كالتنشئة للصغَت. كادلعٌت االصبلحي للًتبية 

 ؼلتلف من رلتمع آلخر، كمن عصر إىل عصر، كمن مكاف دلكاف آخر لآلٌب:
ف العملية الًتبوية تتأثر با لعوامل كالتغيَتات كالظركؼ الزمانية كامكانية اليت أل .2

 تؤثر ُب شخص اإلنساف ُب سلتلف جوانبها إما سلبيا أك إغلابيا.
تعقد العملية الًتبوية من جانب، كتأثرىا با لعادات كالقيم كاأل دياف، كاألعراؼ،  .1

 كاألىداؼ من جانب آخر.
 ورة متغَته بتغَت الزماف كادلكاف.إف الًتبية عملية متط .3
نظرا لتعدد األطراؼ ادلشرركة ُب العملية الًتبوية، كاختبلؼ الزكايا اليت ينظر من  .0

 (.3ق، 2024خبلذلا ذلذه العملية) عبد الرمحاف بن حجر الغامدم: 
كىي مسألة تتعلق با زباالقرار، كتنفيذه دبا ػلقق صلاح نظاـ الًتبية ُب أداء مهمتو،  .1

ربية الصغار كالكبار كإعدادىم للحياة ُب اجملتمع، كتوفَت القول البشرية كىي ت
البلزمة لدفع حركة احلياة فيو، كربقيق أىداؼ ىذااجملتمع القريبة كالبعيدة كربقيق 

  22أىداؼ أفراده.
 أهمية إدارة التعليمية  .ب 

يقوؿ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو كسلم ُب معٌت احلديث، إف كنتم ثبلثة فأمورا 
 أحدكم، إم جعل احد الثبلثة يقـو بتدبَت أكمر إخوتو كأموره.

                                                           
10

Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran…., hlm. 37.  

32 ، ص............. مبادئ اإلدارةعباس بلة زلمد أمحد،  11
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كحُت ينتظم رلموعة من األفراد من اجل ربقيق ىدؼ معُت فانو يصبح من 
الضركرم عند ئذ إف تكوف ىنالك إدارة تعمل على هتيئة الظركؼ كتنظيم اجلهود من 

 اجل الوصوؿ إىل األىداؼ ادلشًتكة ادلطلوبة.
 دارة تتبع من عدة حقائق منها:لذالك فاف كظيفة اإل

 إف اإلدارة ىي األساس لنجاح أم عمل يسعى لتحقيق أىداؼ مشتكة. .2
إف اإلدارة ىي احلافز األساسي للجهود اإلنسانية، كادلدبرة لعناصر العمل  .1

البلزمة) معدات، ماؿ، عناصر بشرية(. كىي اليت تعمل باستمرار على ربسُت 
 مركز كمسعة ادلنظمة.

رباكؿ التعرؼ على اخلربات اخلارجية كجلبها لتبدع ادلنظمة كربسن إف اإلدارة  .3
 أدائها كطريقتو.

اإلدارة ىي زلور النشاطات كاألكامر كزلور دفع األفراد الستقباؿ القرارات  .0
 كتنفيذىا. 

 خصائص إدارة التعليمية .ج 
 من أىم اخلصائص الواردة لئلدارة ىي:

 إهنا عملية اجتماعية ذات طابع قيادم. .2
 تسعى لتحقيق غايات معينة.إهنا  .1
تسعى لتحقيق ادلصاّب العامة كليس ادلصاّب الفردية أك القبلية أك فئة معينة، كإظلا  .3

 مصاّب عامة ادلواطنُت.
 إهنا تعمل ُب حدكد القوانُت كاللوائح كالنظم اإلدارية. .0
تعمل اإلدارة على بلورة السياسات العامة كتنفيذىا فهي تقدـ النصح كادلشورة  .1

 ف القرارات.دلختل
مجيع موظفي الدكلة دبستوياهتم ادلختلفة يسعوف لتحقيق مطالب اجلماىَت دكف  .2

 استقبلؿ النفوذ أك العمل أك تكاسل أك تبطؤ، أك تقليل من شأف ادلواطنُت.
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 وظائف إلدارة التعليمية.  .د 
كما شرح كلياـ ُب كتابو اندانج إف اإلدارة لدم كظائف كىي التخطيط،  

ككما لئلدارة التعليمية كظائف عديدة تقـو هبا شأهنا ُب  12قبة.التنظيم، كادلرا
 ذالكِ أف اإلدارة العاـ، حيث صلد إف أىم ىذه الوظائف ىي: 

 التعليمي التخطيط .2
قاؿ عبد اجمليد عن التخطيط التعليم ىي تركيب اخلطوات الذم يعمل لوصوؿ 

 التخطيط عن التعريف (William H. Newman) األىداؼ الذم يتعُت. كبياف 
عن التعريف   (Terry)قاؿىي التعيُت ما الذم يعمل. ك  اجمليدكتابو عبد ُب  

التخطيط ُب كتابو عبد اجمليد اف التخطيط ىي التعيُت العمل  الذم كاجب 
    13العمل.

 ىذا بياف اخلرباء عن التعريف التخطيط ىي:
ت عما ستكوف عمل افًتاضا ىي ُب كتابو التخطيطقاؿ عباس بلة زلمد  أمحد عن   

عليو األحواؿ ُب ادلستقبل) أىداؼ، كسائل، كزمن الـز للتنفيذ(. كالتخطيط عملية 
ربديد اإلطار العاـ لؤلعماؿ ادلطلوبة أك األغراض ادلنشودة ككذالك الوسائل البلزمة 

 20.ليميةلتنفيذىا ُب سبيل ربقيق أىداؼ التع

حطيط ىي األشياء من التعريف السابق ؽلكننا إستخبلء النتائج  بأف الت
غلب يستعد قبل تعمل العمل، كمىت نعملو ككيف نعملو. كاما ادلتعلق باالتخطيط 

 مهم  اف نعرؼ دبافيو:  

 التخطيط التعليميأعلية ( أ
 أما اعلية التخطيط التعليمي يذكر كمايلي: 

                                                           
12 Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), hlm. 28  
13

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Rosda), hlm. 15-16 
.33تطبٌقاتها.....،ص.-مجاالتها-عباسبلةمحمدأحمد،مبادئاإلدارةالمدرسٌةوظائفها 14
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 يساعد ُب تقدًن ادلعلومات كالفهم الواضح إلصلاز القرارات.  (2
 ارد احملدكدة) بشر، كماؿ، كموارد(.ربديد أفضل الستخداـ ادلو  (1
 إصلاز ادلهاـ ُب الوقت احملدد كباالكفائة االزمة. (3
 مقياس للرقابة كتقييم األداء اثناء التنفيذ كبعده. (0
 21يساعد ُب توفَت ادلركنة ُب تعديل األىداؼ عند كل جديد كطارئ. (1

 أىداؼ التخطيط التعليمي ( ب
 :كاما األىداؼ التخطيط التعليمي يذكر كمايلي

 كدليل تنفيذ عملية تعليمية للوصوؿ إىل األىداؼ ادلعينة. (2
 كمايَت الرقابة عند تنفيذ ادلنهج تعٍت دبشاكلة التنفيذ مع التخطيط. (1

16 
استغبلؿ الطابقات كادلوارد ادلتاحية أك اليت ؽلكن توفَتىا، أب كضع  (3

د ادلوارد ادلناسبة ُب األماكن ادلناسبة، كالوقت ادلناسب كبالتكلفة كالعائ
 23ادلناسبُت.

كالتخطيط ُب جوىره الؼلرج عن كونو عملية البشرية منظمة كاعية 
الختيار أحسن احللوؿ ادلمكنة للوصوؿ اىل أىداؼ معينة أك بعبارة أخرل ىو 
عملية ترتيب األكلويات ُب ضوء االمكانيات ادلادية كالبشرية اطتاحة. كينبغى ىنا 

عملية مستمرة أما اخلطة فهي كضع أف نفرؽ بُت التخطيط كاخلطة. فاالتخطيط 
التخطيط ُب صورة برنامج موقوت دبراحل كخطوات كربديد زمٌت كمكاىن 
كالتخطيط قد يكوف طويل ادلدل أك قصَت ادلدل كقد يكوف شامبل لكل 
القطاعات االقتصادية كاالجتماعية أك جزئيا أك خاصا بقطاع معُت كقطاع 

                                                           
 36تطبٌقاتها.....،ص.-مجاالتها-عباسبلةمحمدأحمد،مبادئاإلدارةالمدرسٌةوظائفها 15

16 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran...,Hlm. 103.  
 36تطبٌقاتها.....،ص.-مجاالتها-عباسبلةمحمدأحمد،مبادئاإلدارةالمدرسٌةوظائفها 17
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كقد يكوف على ادلستول القومى أك  الصناعة أك التعليم أك اخلدمات كىكذا.
 24االقلمى أك احمللى.

كشرح عبد اجمليد تعريف التخطيط كنشاط ُب إعداد التدابَت اليت يتعُت 
كفقا من الفوائد لتخطيط التعيلم  العدٌدىناؾ . تنفيذىا لتحقيق األىداؼ احملددة

ج كتوجهات األنشطة ُب ربقيق األىداؼ، حيث أف النموذ :لعبد اجمليد، كىي
األصلي للمهاـ رلموعة كالسلطة لكل من العناصر ادلتورطة ُب أنشطة  كدليل 
تعمل من أجل كل عنصر، ككبلعلا عنصراف من ادلعلم كالتلميذ ، كمقياس 
للفعالية كظيفة، حبيث كل مرة غَت معركفة الدقة كبطء العمل، ادلواد البلزمة 

الوقت كالطاقة كاألدكات ك إلعداد البيانات إلقامة التوازف بُت العمل، لتوفَت 
 19التكاليف.

ربليل ؿ اخلطوات ُب التخطيط التعليم كىي : كشرح  إبراىيم بفد
اىتماـ خاص لتقوًن  إٌالءإعداد الربنامج السنوم موضوع، إعداد تقوًن التعليم، 

التعليم كنتائج ربليل موضوع، كقد ًب ذبميع الربع أك النصف الربرلة على أساس 
، تعلم كحدة الربرلة كإعداد خطط الدركس، كإعداد اخلطط الربنامج السنوم

 20كالتوجيو كاإلرشاد.

ربديد ما ينبغي القياـ ( 2) :اف زبطيط التعليم ىي ك قاؿ سيف الشغل
احلد من اذلدؼ ( 3( مىت ككيف نفعل ذلك ُب التعلم، )1بو من قبل ادلعلمُت، )

العمل لتحقيق أقصى  على أساس األىداؼ التعليمية احملددة، كإنشاء شلارسات
تطوير البدائل ( 0قدر من النتائج من خبلؿ االنتهاء من عملية أىداؼ التعلم، )

                                                           
 23ـ(، ص. 2540) طبيقة مزيدة كمنقحة، اإلدارة التعليمية أصوذلا كتطبيقاهتازلمد منَت موسى، 18

19 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru. 

Rosda, hlm. 25 
20

 Ibrahim Bafadal, Manajemen peningkatan Mutu Sekolah Dasar Dari Sentralisasi Menuju 

Desentralisasi, (Cet. IV;  Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 59  
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مجع كربليل ادلعلومات اليت ال غٌت عنها ( 1، )اليت تتناسب مع اسًتاتيجية التعليم
علق التعلم ( كإعداد كالتواصل اخلطط كالقرارات فيما يت2لدعم أنشطة التعلم، )

 21عنية.إىل األطراؼ ادل

 .التنفيذ التعليمي .1
توبة بوسيلة العملية التعليمية التنفيذ التعليمي ىو ربقيق ادلنهج ادلك

(30:1980 ,Miller , Saller,  (كقاؿ سكما ديناتا .)لتنفيذ ادلنهج عند 1442 ،)
عملية التعليم ربتاج على االستعدادات خاصة إستعدادات ادلنفذ، ألف صلاح 

على ادلنفذ كاادلعلم، كالوسائل التعليمية، التكلفة،  التنفيذ التعليمي يعتمد
 11ادلنظمة، كالبيئة اجليدة.

كالتنفيذ ُب عملية التعليمية كىي تطبيق اخلطة الدراسة ُب عملية التعليمية 
أماألشياء الثبلثة اليت تشمل على العملية ادلقدمة، كعملية األساسية، ٍب اخلاًب.

 يذكر اآلتية: 

 ة التعليمية أحسن على ادلعلم أف يفعل:ادلقدمة: ُب ادلقدم( أ
 استعداد ادلتعلم يسكوليجيا كجسديا على متابعة عملية تعليمية. (2
 يدافع ادلتعلم مع السياؽ التعليم من فوائد زلتول ادلواد ادلعلمة حلياتو اليومية. (1
 طرح أل سئلة ادلتعلقة بادلعرفة السبيقة مع ادلواد اليت ستعلم. (3
 ك الكفائة األساسية احملصولة ُب التعليم.بياف أىداؼ التعليمية أ (0
 ألقاء زلتول ادلواد ادلطابقة مع اخلطة الدراسية.  (1

العملية األساسية : تستخدـ ىذه العملية ادلداخل التعليمية، كالطرؽ التعليمية، ( ب
 كالوشائل التعليمية ادلتطبقة مع مبلح ادلتعلم كادلواد الدراسية.

                                                           
21 Ibrahim Bafadal, Manajemen peningkatan ......., (Cet. IV;  Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

hlm. 59  
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كادلتعلم يأدل التقوًن على طريقة تقوًن الفردم  اخلاسبة: ُب ىذه العملية، ادلعلم( ت
 23  كاجلماعي.

 التقويم التعليم   .3
لقد قدمت عدة تعريفات للتقوًن، كما قدمت بلـو بقولو: التقوًن" 
رلموعة منظمة من األدلة اليت تبُت فيما إذا جرت بالفعل تغَتات على رلموعة 

 التلميذ دبفرده. ادلتعلمُت مع ربديد مقدار أك درجة ذالك التغَت على

 يعرفو ثورندريك بقولو: عملية متكاملة يتم فيها ربقيق ىذه األىداؼ".

كيعرفو الدمرداش سرحاف قائبل: " التقوًن ىو ربديد مدل ما بلغناه من 
صلاح ُب ربقيق األىداؼ اليت نسعى إىل ربقيقها حبيث يكوف عونا لنا على 

بات كادلعوقات بقصد ربسُت ربديد ادلشكبلت كتشخيص األكضاع كمعرفة العقو 
 العملية التعليمية كرفع مستواىا كمساعدهتا على ربقيق أىدافها. 

أما التعريف الذم تعتربه شامبل لعملية التقوًن فهو: " رلموعة اإلجراءات 
اليت يتم بواسطتها مجع بيانات خاصة بفرد أك دبشركع أك بظاىره، كدراسة ىذه 

ن مدل ربقيق أىداؼ زلددة سلفا من أجل البيانات بأسلوب عملي للتأكيد م
ازباذ قرارات معينة" فالتقوًن إذف ىو عملية تشخيص كعبلج ُب ضوء األىداؼ 

 24ادلنشودة.

كيعرؼ التقوًن التعليمي بأنو: " العملية اليت تستخدمها فيها نتائج عملية 
القياس الكمي كالكيفي، كأم معلومات ػلصل عليها بوسائل أخرل مناسبة، ُب 

دار حكم على جانب معُت من جوانب شخصية ادلتعلم، أك على جانب من إص
جوانب ادلنهج، كازباذ قرارات بشأف ىذا احلكم بقصد تطوير أك ربسُت ىذا 

                                                           
23 Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran...,hlm. 103.  

ربٌةللناطقٌنعلىأحمدمدكور،رشديأحمدطعٌمة،وإمانأحمدحرٌري،المرجعفًمناهجتعلٌماللغةالع 24

544-543بلغاتأخرى......،ص.
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اجلوانب من شخصية ادلتعلم، أك عنصر ادلنهج". كما انو كسيلة للوقاية بازباذ 
كتعرؼ بواطن القوة  احتياطات ذبنب ادلعوقات اليت تظهر أثناء العملية الًتبوية،

 25كالضعف لدل الطلبة، كما يعمل على إثارة دافعية الطلبة للتعلم.
 مستويات عملية التقويم  ( أ

التقوًن القبلي: كىو ربديد أداء الطالب ُب بداية التدريس) تقوًن  (2
تصنيفي( كىو خاص باألداء ادلبدئي للطالب قبل البدء ُب تدريس 

 مهارة الطبلب الضركرية كادلعرفة الوحدة الدراسية. كيكشف ىذا التقوًن
 لديهم حىت يتسٌت للمعلم الوقوؼ على الوضع احلقيقي للطبلب. 

التقوًن البنائي: ) التكويٍت(: كيتضمن مراقبة تقدـ تعلم الطبلب أثناء  (1
التدريس كيستفاد من نتائجو ُب العبلج ادلبكر كتوفَت التغذية الراجعة 

لكافية عن طريق كأساليب التدريس للطبلب كتزكيد ادلعلم بادلعلومات ا
 كاألنشطة كالوسائل التعليمية ادلستخدمة.

التقوؽلي النهائي ) اخلتامي(: كػلدث ُب هناية التدريس كيهدؼ إىل  (3
ربديد أم مدل ًب ربقيق األىداؼ التعليمية ادلشودة ٍب تقدير درجات 

كاتو الطبلب كتصنيفهم، كيرتبط التقوًن النهائي بأىداؼ ادلقرر، كمن أد
االختبارات التحريرية كالشفوية كالعملية كالنشاطات العملية للطبلب 
كالتقرير كاألحباث كعلى الرغم من أف اذلدؼ الرئيس للتقوًن النهائي 
تصنيف الطبلب طبقا لتحصيلهم إال أنو ؽلدنا دبعلومات للحكم على 

 ربقيق ادلقرر كفعالية التدريس. 
رات التحصيلية من أكثر أنواع أدكات االختبار التحصيلي: تعترب االختبا (0

القياس شيوعا ُب االستعماؿ، فهي كسيلة فعالية إذا أحسن بنائها 
كأحسن استخدامها كما تدلنا على حاجات ادلتعلم كسلوكو كتفكَته 

                                                           
راتبقاسمعاشور،محمدفؤادعاشور،أسالٌبتدرٌساللغةالعربٌةبٌنالنظرٌةوالتطبٌقٌة،)عمان:دار 25

.267(،ص.2111المٌسر،
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كاكجو نشاطو، تساعدنا ُب تشخيص الكثَت من الظواىر التعليمية، فهي 
علومات كمهارات ُب مادة طريقة منظمة لتحديد مستول ربصيل الطلبة دل

   26دراسية ًب تعليمها مسبقا.
 أهداف التقويم ( ب

: كىو القياـ حبصر مجع ادلعلومات كاإلمكانات ادلتعلقة ادلسح(2
بادلوضوع ادلراد دراستو كتقوؽلو. كىو يساعد ُب كضع الرجل ادلناسب ُب 

(: كيتم القياـ بو ُب ضوء ما Prediction( التنبؤ)1ادلكاف ادلناسب. 
( التشخيص 3وفر من معلومات عن موضوع أك ظاىرة معينة. يت

( التصنيف كالتصفية) 0(. Diagnose and Theraphyكالعبلج) 
Classification .)1 (التوجيو كاإلرشاد )Guidance and 

Couseling.)27  
 كىناؾ األىداؼ اخلاصة لتقوًن التعليمي: 

لطبلب أىداؼ ما قبل التدريس: لتحديد إىل أم مدل ؽلتلك ا (2
ادلهارات كالقدرات السابقة البلزمة للبدء ُب التدريس، كيتم ذالك 
بتنفيذ اختبار قبلي تعاِب نقاط الضعف أك يوصى بوضع بعض 
الطلبة ُب رلموعات خاصة أك تعدؿ اخلطة الدراسية لتناسب 

 مستول الطبلب.
أىداؼ أثناء التدريس: لتحديد جوانب ادلادة الدراسية اليت تقدـ  (1

بلب بشكل مناسب كاجلوانب اليت ػلتاجوف فيها إىل فيها الط
مساعدة. كبناء على نتائج االختبار يتم تعديل أسلوب التدريس 
أك خطتو لتناسب حالة الطبلب. فإذا تبُت أف ىناؾ صعوبة ُب 
بعض اجلوانب بالرغم من كسائل العبلجوالتعديبلت نلجأ إىل 

                                                           
مان:دارراتبقاسمعاشور،محمدفؤادعاشور،أسالٌبتدرٌساللغةالعربٌةبٌنالنظرٌةوالتطبٌقٌة،)ع 26

268(،ص.2111المٌسر،
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س فقط اختبار تشخيصي لتحديد أسباب الضعف احلقيقة كلي
 نقاط الضعف.

أىداؼ ما بعد التدريس: للتحقق من مدل امتبلؾ الطبلب  (3
للمهارات كالقدرات البلزمة لبلنتقاؿ إىل صف أعلى أك ادلنهاج 
الذم يليو أك إلعطاء كل طالب العبلمة أك الدرجة اليت يستحقها 
ُب ادلادة الدراسية. كاالختبار ىنا يكوف شامبل للمناىج شلثبل بعينة 

 من الفقرات أك األسئلة حبيث تغطي ادلبادئ اذلامة. مناسبو
أىداؼ أخرل لبلختبار: أ( زيادة الدافيعية لدل الطالب حيث  (0

توجيو االختبارات اىتماـ الطالبة إىل ىدؼ ادلادة الدراسية. ب( 
تزكيدىم بالتغذية الراجعة. ت( زيادة التذكر كانتقاؿ أثر التعلم. 

 28الذاٌب.ث( زيادة قدرة الطبلب على تعلم 
 التعليمي المراقبة .0

اإلدارة ُب كتابو  إبراىيم عبد العزيز الدعيلجالتعريف مراقبة كما قاؿ 
األعماؿ أكال بأكؿ للتعرؼ على مدل  متابعة كىيالعامة كاإلدارة الًتبوية

مطابقتها للخطة ادلوضوعة كالعمل على تصحيح االضلرافات إف كجدت. كغالبا 
بالرقابة السابقة كالرقابة االحقة، يقـو هبا كحدات ما تتبع اإلدارات ما يعرؼ 

 15.التنظيممتخصصة داخل 
كما ىو كضح ُب كتاب الشعلة اليت تتحكم ُب الوظائف اليت تؤدل إىل 

كتشمل ىذه ادلهاـ  .إجراء تقييم كادلسائل ادلتعلقة تصحيح ادلتصلة بتنفيذ ادلهاـ
ر ضماف أف أىداؼ ادلنظمة كقياس تنفيذ ادلعايَت كتوف كضع ادلعايَت، اإلشراؼ

 .كيتم مراقبة أك إشراؼ على ىذه العملية، من البداية إىل النهاية .ربقيقها

                                                           
.269راتبقاسٌمعاشور،محمدفؤادالحوامدة،أسالٌبتدرٌساللغةالعربٌةبٌنالنظرٌةوالتطبٌق....،ص. 28
18(،ص.2118امةواإلدارةالتربوٌة،)عمان:دارالرواد،إبراهٌمعبدالعزٌزالدعٌلج،اإلدارةالع 29
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كيرتبط ىذا النشاط ارتباطا كثيقا  .كلذلك، يتضمن السيطرة أيضا الرصد كالتقييم
 34ا.قياسهسلطط، ألنو من خبلؿ السيطرة على فعالية اإلدارة ؽلكن 

إلشراؼ على   :راقبة ُب التعليم ىيخطوات ادل بفضاؿ شرح إبراىيم 
تنفيذ التعليم، اإلشراؼ على تنفيذ التوجيو كاإلرشاد، عملية التقييم كنتائج 

 31.رشادكالتقييم للعملية كنتائج التوجيو كاإلأنشطة التعلم ، 
( تقييم تنفيذ 2اف مراقبة تعليم ىي كما يلي ) سيف الشغاؿ رأل ك

بلغ عن ادلخالفات الزباذ اإلجراءات اإلب( 1األنشطة مقارنة باخلطة ، )
التصحيحية كصياغة اإلجراءات التصحيحية، كذبميع معايَت التعلم كاألىداؼ، 

( تقييم عمل كأداء إجراءات تصحيحية ضد سلالفات على حد سواء كحدات 3)
 32 ة.تعليميالتعليم ادلؤسسية كالعملية ال

ؽلكن عليم الذم كُب كتابو سيف الرمحن يذكر ثبلثة مراحل من انشة الت
تطوير التعليم أف تتعزز من خبلؿ تطبيق أسلوب منهجي ُب التعلم. اخلطوات 

التخطيط كالتنفيذ ُب عملية  :األساسية ُب هنج من ثبلث مراحل للتعلم ىي
كبعبارة أخرل، كىو مدرس  .ثبلث مراحل ىي متتابعة كمًتابطة .التعلم، كالتقييم

فعلو ىو التخطيط، ٍب تنفيذ عملية  ُب تطوير أم نشاط التعلم، كأكؿ شيء
التعلم اليت ًب التخطيط ذلا، كىذا األخَت بعد تنفيذ عملية من يفعل تقدير أك 

 33.كالتقييمتقييم للموضوع الذم ًب تقدؽلو: التخطيط، التنفيذ، 

أف التعليم حبسب محزه ب. انو ُب مرتنيس  لتخطٌط األساسيةاحلاجة 
خطة التعلم لديو العديد من الفوائد  نيس ؽلُت ك بُت  مرت تتحقق ربسُت التعلم.

 على النحو التايل: 
                                                           

30
Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014), hlm. 28 
31

Ibrahim Bafadal, Manajemen peningkatan ......., (Cet. IV;  Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

hal. 59  
32

Syaful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 146  
33

Syaful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 146  
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  زبطيط التعليم  ؽلكن أف تستخدـ كأداة إلغلاد كحل ادلشكلة.( أ
 التخطيط التعليم  ؽلكن توجيو عملية التعلم.  ( ب
التخطيط التعليم  ؽلكن استخدامها كأساس ُب استخداـ ادلوارد على ضلو  ( ت

 فعاؿ. 
 30كن أف تستخدـ كأداة للتنبؤ النتائج اليت ستتحقق.التخطيط التعليم  ؽل ( ث

عملية التعليم جبانب يبدأ بالتخطيط كينبغي أيضا أف تكوف معتمدة من 
قادرة على تدريس الطبلب. رآل دنكُت ك بديل ُب عبد  استراتٌجٌةقبل كضع 

تتكوف من أربعة متغَتات: مدرس، طبلب، عملية، اجمليد اف عملية التعليم 
 31.ادلنتج

 : تعليم اللغة العربية الثانيالمبحث 
 تعليم اللغة العربية مفهوم.أ 

قبل أف يبُت الباحث عن تعليم اللغة العربية، فينبغي ذلا أف تقدـ تعريف 
 التعليم بأراء العلماء، منها:

إف التعليم ىو إيصاؿ ادلعلم العلم كادلعرفة إىل  السمافقاؿ زلمود علي  
ي الطريقة االقتصادية اليت توفر لكل من ادلعلم كادلتعلم أذىاف التبلميذ بطريقة قوية كى

كقاؿ رشدم أمحد طعيمة  32الوقت كاجلهد ُب سبيل احلصوؿ على ادلعلم كادلعرفة.
التعليم ىو عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب ادلتعلم بواسطتها ادلعرفة كادلهارات 

اليت يتم بواسطتها تنظيم  كاالذباىات كالقيم. كبعبارة أخرل أنو رلموع األساليب
عناصر البيئة احمليطة بادلتعلم دبثل ما تتسع لو كلمة البيئة من معاف من أجل اكتسابو 

                                                           
34

Martinis Yamin, Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas, (Jakarta: Gaung persada, 

2009), hlm. 123-124. 
35

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi 

Guru. Rosda. Hlm.111 
12(،ص:1982محمودعلًالسمان،التوجٌهفًتدرٌساللغةالعربٌة،)القاهرة:دارالمعارف، 36
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ىذا العمل أك العلم  ىوإف التعليم ‘كقاؿ علي سيد أمحد   33خربات تربوية معينة.
الذم يطبق ُب صورة كتب كمناىج كأنشطة، سواء كاف ىذا التطبيق ُب ادلدرسة أـ ُب 

إف تعليم اللغة العربية ىو ليس جهدا ينفرد بو شخص دكف  34دلنزؿ أـ ُب النادم.ا
آخر، إنو إعادة بناء اخلربة، كىي يتطلب إسهاـ كل من ادلعلم كادلتعلم جبهد مشًتؾ 

 39كعمل متكامل ػلتاج من كل منهما جهد
 ىو عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب ادلتعلم بواسطتها تنظيم التعليمف إ

عناصر البيئة احمليط بادلتعلم مثل ما تتسع لو كلمة البيئة من معاف اىل أجل إكتسبو 
  04خربات تربوية معينة.

ػلتاج إىل استعداد علمي كفٍت، ألف لو أصوال كأساسيا كقواعد  التعليم
كفلسفة، فليس التعليم إيصاؿ من علم إىل عقوؿ التبلميذ فحسب، بل تنمية 

هتم، فادلعلم ال يتعامل مع طبيعة جامدة أك حيوانات األخبلؽ الكرؽلة ُب حيا
عجمية، بل ىو يتعامل معو جسدا كنفسا كركحا كخلقا كعطفا، ككل أجزاء غَت 

 41منفصلة كشلتزجة متداخلة
التعليم ػلتاج إىل استعداد علمي كفٍت، ألف لو أصوال كأساسيا كقواعد 

ذ فحسب، بل تنمية كفلسفة، فليس التعليم إيصاؿ من علم إىل عقوؿ التبلمي
األخبلؽ الكرؽلة ُب حياهتم، فادلعلم ال يتعامل مع طبيعة جامدة أك حيوانات 

                                                           
و، ) مصر: منثورات ادلنظمة رشدم أغَتمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليب 37

45(، ص:2545اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة 

حسن شحاتو، تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق، )مصر: ادلكتبة ادلصرية البنانية، دكف سنة(، ص.  38
25 

: منشورات ادلنظمة ، )الرياضتعليم اللغة العربية لغَت ناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أمحد طعيمة،  39
.01ـ (، ص.  2545ىػ / 2024إيسيسكو، -اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة

، )الرياض: منشورات ادلنظمة تعليم اللغة العربية لغَت ناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أمحد طعيمة، 04
 . 01ـ (، ص.  2545ىػ / 2024إيسيسكو، -اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة

22ـ(، ص. 2535، )بَتكت: دار ادلشرؼ، التوجيو ُب تدريس اللغة العربيةزلمود على السماف،  41
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عجمية، بل ىو يتعامل معو جسدا كنفسا كركحا كخلقا كعطفا، ككل أجزاء غَت 
 01منفصلة كشلتزجة متداخلة.

أما الرازم يعرؼ بأف اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن 
، كقد كصلت إلينا من طريق النقل كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث أغراضهم
كقد كّحدت اللغة العربية بُت أبنائها، ككانت سببا ُب معرفة أجزاء األمة  03الشريفة.

العربية بعضها ببعض، كلذا حاكؿ أعداء اإلسبلـ زلاربة اللغة العربية، كإحياء 
 00بناء األمة الواحدة.اللهجات، كاللغات احمللية ليفرقوا بُت أ

تعليم اللغة العربية ىي عملية تربوية هتدؼ إىل الدفع كاإلرشاد كالتطور ُب 
بناء قدرة اللغة العربية إغلابيا كانت أـ سلبيا كتنشئة النظرية دبوقف إغلايب كىو اللغة 
العربية الفصحى. كمن قدرة اللغة العربية اإلغلاىب ىي القدرة على التكلم شفويا كاف 

ـ كتابة. كمن الشفوم القدرة على التكلم مع اآلخرين باللغة العربية. كأما الكتابة أ
فهي القدرة على اإلنشاء. كقدرة اللغة السلبية ىى القدرة على فهم كبلـ اآلخرين 
كقدرة على فهم القراءة. إف معرفة اللغة العربية ذلا فوائد عديدة من أعلها أف إجادهتا 

رًن كاحلديث النبول كالكتب األخرل ادلتعلقة باإلسبلـ ضركرم لفهم القرآف الك
 01ادلكتوبة بالعربية.
ادلراد بتعليم اللغة العربية ىي عملية معقدة بالظواىر  سبق، دباانطبلقا 

ادلختلفة، لذلك ليس من ادلستغرب أنو يكوف ذلا معٌت سلتلف جلميع الناس. كيتأثر 
ل األساسية ارتباطا مع اكتساب اللغة ىذا التعليم عن عدة العوامل، كترتبط العوام

و ىو ألجنبية، ىي لغة الدارس كالعوامل اخلارجي للدارس. كبعبارة أخرل، كيقصد با

                                                           

 22ـ(، ص. 2535، )بَتكت: دار ادلشرؼ، التوجيو ُب تدريس اللغة العربيةزلمود على السماف، 01 
. 142)بَتكت: دار الكناب العريب، دكف سنة(، ص.  ،سلتار الصحاحزلمد بن أيب بكر الرازم، 03 

. 1، )القاىرة: ادلكتبة التوفيقية، دكف سنة(، ص. فقو اللغة كأسرار العربيةأيب منصور عبد ادللك، 44 

ـ(، ص.  2541 ،، )رياض: مطابع ادلعرز كالتجاريةأساليب التدريس اللغة العربية زلمد على اخلوىل،45
19.
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اجلهد ادلبذكؿ من مدّرس اللغة العربية ُب جعل أنشطة التعليم ادلواد الدراسية تفضي 
ات األربعة اىل ربقيق أىداؼ تعليم اللغة العربية لكي أف يكتسب الدارسوف من ادلهار 

 ىي مهارة االستماع، كمهارة الكبلـ، كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة. 
 تعليم اللغة العربية  أهمية  .ب 

إف عملية الدعوة اإلسبلمية كإنسانيتها ذبعل من الضركرم االىتماـ بتعليم 
كتعلم اللغة العربية للناطقُت هبا كالناطقُت بغَتىا من العرب كادلسلمُت. فهي 

ة إىل أهنا اللغة األـ مل يربو على مائة كستُت مليونا من ادلسلمُت العرب، فإهنا باإلضاف
اللغة ادلقدسة دلا يربو على ألف مليوف مسلم ُب مجيع أضلاء األرض حيث أهنا لغة 
القرآف الكرًن كتبلكة القرآف كتدبر آياتو أمر ضركرم لكل مسلم. كالعربية بطبيعة 

 ُت ادلفكر كادلتدبر ىل فهم آيات اهلل.احلاؿ ىي أقدر اللغات اليت تع
إف اللغة العربية مكاتة خاصة بُت لغات العامل. كما أف أعلية ىذه اللغة تزيد 

 يوما بعد يـو ُب عصرنا احلاضر. كترجع أعلية تعليم اللغة العربية إىل األسالب اآلتية:
الكرًن. كىي  لغة القرآف الكرًن، إف اللغة العربية ىي اللغة اليت نزؿ هبا القرآف (2

بذلك اللغة اليت ػلتاجها كل مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف الذم يستمد منو 
 ادلسلموف األكاخر كالنواىي كاألحكاـ الشرعية.

لغة الصبلة، إف كل مسلم يريد أف يؤدم الصبلة عليو أف يؤديها بالعربية.  (1
م العربية كلذالك فإ العربية مرتبطة بركن أساسي من أركاف اإلسبلاـ فيصبح تعل

 بذالك كاجبا على كل مسلم.
لغة احلديث الشريف، إف لغة أحاديث الرسوؿ الكرًن صل اهلل عليو كسلم ىي   (3

اللغة العربية. كلذا فإف كل مسلم يريد قراءة ىذه األحاديث كاستيعاهبا عليو أف 
   02يعرؼ اللغة العربية.

                                                           
 34تجارية، دكف سنة(، ص.، ) مطابع الفرزدؽ الربيةعأساليب تدريس اللغة الزلمد علي احلويل،  46
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ىم أيضا  فإف تعليم اللغة العربية ليس مهما للناطقُت هبا فحسب، بل
للمسلمُت للنطقُت بغَتىا. كذلك ألف ترتيل القرأف كقراءتو كتدبر آياتو كالعمل هبا 

  03فرض على كل مسلم. كما قاؿ اهلل تعاىل ُب كتابو العزيز: ) كرتل القرآف تررتيبل(.
إف الثقافة اإلسبلمية ىي األسلوب الكلي حلياة اجملتمع اإلسبلمي. فاللغة 

إال من خبلؿ الثقافة كاحلضارة الىت أكجدهتا كحافظت عليها.  العربية الغلب أف تعلم
كلقد أكدت الدراسات ادليدانية أف الدراسي الذم الػلًـت حضارة اللغة اليت يتعلمها. 
لن يستطيع التقدـ ُب تعلم ىذه اللغة. كىذا يعٍت أننا غلب أف تعلم اللغة العربية من 

 04خبلؿ ثقافة األمة اإلسبلمية كحضارهتا.
 العربيةهداف تعليم اللغة أ  .ج 

 12كىدؼ العامة ُب تعليم اللغة العربية ىي:
أف يفهم ادلتعلم معاين القرآف الكرًن كاحلديث، إذعلا ادلصدراف األساسياف ُب  (1

 اإلسبلـ. 
 أف يقدر ادلتعلم على فهم الكتب الدينية كاحلضارة اإلسبلمية. (2
 يا ُب اللغة العربية.ليكوف ادلتعلم ماىرا ُب التعبَت شفويا كاف أك ربرير  (3
 تستخدـ اللغة العربية كأداة مساعدة على حرفة أخرل. (4
 .أف يرشد ادلعلم ادلتعلم ليكوف زلًتفا ُب اللغة العربية (5

أما األىداؼ الئيسية ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل فيلخص 
 09:ععلى ثبلثة أىداؼ ىي

                                                           
4القرآنالكرٌم،سورةالمزمل،آٌة: 47

31علًأحمدمدكور،تدرٌسفنوناللغةالعربٌة،)القاهرة:دارالشواف،دونالسنة(،ص. 48
علي أمحد مدكور كأصدقائو، ادلرجع ُب مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، القاىرة: دار  49

71.ص 1424ألكىل، الفكر، الطبعة ا
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ليت ؽلارسها هبا الناطقوف هبذاللغة أك أف ؽلارس الطالب اللغة العربية با لطريقة ا (2
بصورة تقرب من ذالك. كُب ضوء ادلهارات اللغوية االربع ؽلكن القوؿ بأف 

تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة  تعليم الغربية كلغة ثانية يستهدفا مايلي:
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة  العربية عندما يستمعوف إليها.

تنمية  الناطقُت بالعربية حديثا معربا ُب ادلعٌت، سليما ُب األداء.كالتحدث مع 
 قدرة الطالب على قراءة الكتاب العربية بدقة كطبلقة.

أف يعرؼ الطالب خصائص اللغة العربية كما ؽلَتىا عن غَتىا من اللغات من  (1
 حيث األصوات كادلفردات كالًتكيب كادلفاىيم.

ية كأف يلم خبصائص االنساف العريب. كالبيئة أف يعرؼ الطالب على الثقافة العرب (3
 .اليت يعيش فيها كاجملتمع الذم يتعامل معو

 الكالم  مهارة  .د 
ىو نشاط كثَت اإلنتاج بعد عملية االستماع. اذلدؼ العاـ من  الكبلـ  

استعماؿ اللغة شفهيا بركتو. مهارة الكبلـ ىي ادلهارة  كفاءةتدريس الكبلـ ىو غرس  
ألهنا تتعلق بالفكر أك التفكَت عن شيئ ينبغي أف يقوؿ. كىذه اللغوية الصعبة، 

العملية ربتاج إىل إعداد ادلفردات كاجلمل ادلعينة ادلناسبة باألحواؿ ادلرجوة، ككذالك 
ربتاج إىل التدريبات ُب النطق، كُب التعبَت عن األفكار كالشعور باستعماؿ العبارة 

 14البسيطة ادلفهومة.
تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات  الكبلـ مهارة إنتاجية

من الصيغ النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت  كالتمكنبدقة، 
عما يريد أف يقولو ُب مواقف احلديث أل أف الكبلـ عبارة عن عملية إدراكية 

م الدافع يًتج بوساطتوتتضمن دافعا للمتكلم، ٍب مضمونا للحديث، ٍب نظاما لغويا 

                                                           
 244-54ـ(. ص.  1445، )متاراـ: أمل ترا، مدخل إىل تدريس اللغة العربيةفتح ادلوجود،   50
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كادلضموف ُب شكل كبلـ، ككل ىذه العمليات الؽلكن مبلحظتها فهى عمليات 
 12داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ادلتكلمة.

 تدريس مهارة الكالمأهداف  .2
شرح فتح ادلوجود إف الرغبة ُب التعبَت عن النفس أمر ذاٌب عند الطفل، 

يشجع ىذه الرغبة لدل  ؽليل إليو كغلب أف ؽلارسو. لذالك ينبغي للمدرس أف
الطفل كأف يساعده على االنطبلؽ ُب كبلمو. كمن أىم األىداؼ اليت غلب أف 

على ربقيقها ُب ادلرحلة األكىل من مراحل التعليم  -يعمل ادلنهج دبا فيو ادلدرس
 العاـ مايلى:

تطوير كعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية، إثراء ثركتو 
ًن ركابط ادلعٌت عنده، سبكينو من تشكيل اجلمل كتركيبها، اللفظية الشفهية، تقو 

تنمية قدرتو على تنظيم األفكار َب كحدات لغوية، ربسُت ىجائو كنطقو. 
كاذلدؼ اخلاص من تعليم الكبلـ أك التعبَت الشفوم عند رشدم امحد من فتح 

تلميذ ادلوجود ُب احللقة األكىل أك ُب الصفوؼ الثبلثة األكىل ىو تنمية قدرة ال
على توصيل رسالة شفوية، تتميز بسبلمة اللغة كمناسبة ادلضموف ُب حدكد ما 
تعلمو من مفردات كتركيب. كأما ُب احللقة الثانية أك َب الصفوؼ الثبلثة األخَتة 
ىو تنمية قدرة التلميذ على مواجهة بعض اموافق االجتماعية الىت تستلـز 

جزة، كالتعليقات، كاخلطب، َب احلديث الشفوب، مثل: إلقاء الكلمات ادلو 
 حدكدما لديو من رصيد لغوم.

كَب كل األحواؿ فإنو ينبغي تعليم كتدريب التبلميذ على االسًتخاء أثناء 
الكبلاـ، كذبنب األنفية، كاخلشونة كالصوت احلاد كالصراخ، كما نعلمهم 

                                                           
 54ـ(. ص.  1445، )متاراـ: أمل ترا، مدخل إىل تدريس اللغة العربيةفتح ادلوجود، 51



33 
 

 
 
 

از االعتداؿ َب الوقوؼ أك اجللوس أثناء الكبلـ، كالتحكم فىالصوت كتدريب جه
 11النطق على اإللقاء السليم القول اجلذاب.

إف الرغبة ُب التعبَت عن النفسى أمر ذاٌب عند الطفل، ؽليل إليو كغلب أف 
ؽلارسو. لذالك ينبغي للمدرس أف يشجع ىذه الرغبة لدل الطفل كأف يساعده 
على االنطبلؽ ُب كبلمو. كمن أىم األىداؼ الىت غلب أف يعمل ادلنهج دبا فيو 

. تطوير 2على ربقيقها ُب ادلرحلة األكىل من مراحل التعليم العاـ مايلى:  ادلدرس
. إثراء ثركتو اللفظية الشفهية، 1كعى الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية، 

. تنمية 1. سبكينو من تشكيل اجلمل كتركيبها، 0. تقوًن ركابط ادلعٌت عنده، 3
. 3. ربسُت ىجائو كنطقو، 2قدرتو على تنظيم األفكار ُب كحدات لغوية، 

 استخدامو للتعبَت القصصي ادلسلي.
كاذلدؼ اخلاص من تعليم الكبلـ أك التعبَت الشفوم عند رشدم امحد 
َب احللقة األكىل أك َب الصفوؼ الثبلثة األكىل ىو تنمية قدرة التلميذ على 

مو توصيل رسالة شفوية، تنميز بسبلمة اللغة كمناسبة ادلضموف َب حدكد ما تعل
من مفردات كتراكيب. كأما َب احللقة الثانية أك َب الصفوؼ الثبلثة األخَتة ىو 
تنمية قدرة التلميذ على مواجهة بعض ادلواقف االجتماعية الىت تستلمز احلديث 
الشفوم، مثل: إلقاء الكلمات ادلوجزة، كالتعليقات، كاخلطب، َب حدكد ما لديو 

 53من رصيد لغوم.
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 الكالمطريقة تدريس مهارة  .1
التعبَت الشفهي ىو ادلنطلق األكؿ للتدريب على التعبَت بوجو عاـ كال بد 

 للمدرس من أف يتقيد ادلبادئ ُب ىذا الدرس. 
التزاـ الكبلـ بالغة اللعربية السليمة ألف إيثار الصفحى ُب التدريس يهيئ ( أ

للتبلميذ صورا جيدة للمحاكاة فتسلم عبارهتم، كيسمو أسلوهبم، كيتخلوف، 
 يدا ركيد، عن كثَت من صور العامية كتراكبها. رك 

أف يًتؾ للتبلميذ حرية االنطبلؽ ُب التعبَت كاالسًت ساؿ ُب القوؿ، فبل ( ب
يقاطعوا خبلذلا باإلصبلح، كإظلا يكوف اإلرشاد كالتوجيو بعد أف ينتهي 
الطالب من عبارتو، فليست الغاية من دركس التعبَت الشفوم أف تقضى ُب 

هات شلهدة لكتاب ادلوضوع التحريرم، بل غايتها تعويد إرشادات كتوجي
التبلميذ االنطبلؽ ُب التعبَت ُب أكثر احلاالت. كػلسن أف يكوف ادلوضوع 

   10التحريرم غَت ادلوضوع الشفوم.
غلب أف يستخدـ ادلدرس ُب ادلرحلة االبتدائية طريقة األسئلة ُب معاجلة ( ت

 تو توجيو التبلميذ إىل اإلجابة ادلوضوع شفهيا، على أف يتحرل ُب بعض أسئل
ادلطولة. ألهنم ُب ىذه ادلرحلة يعجزكف عن تناكؿ ادلوضوع ارذباال، كعرضو أفكارا 
مًتابطة، كيعجزكف عن استيفاء نواحيو اذلامة. كينبغي ترتيب األسئلة كمسايرىا 
لزاحي ادلوضوع، حبيث تتكفل كل رلموعة من األسئلة بتوضيح إحدل نواحي 

ريب التبلميذ على التعبَت عنها، كهباذا هنيئ التبلميذ لتناكؿ ادلوضوع ادلوضوع كتد
     بالطريقة السديدة ُب ادلراحل التالية. 

كالطرائق احلديثة ُب تعليم اللغة العربية هتدؼ إىل حض التبلميذ على  
الكبلـ أكثر ما ؽلكن. كلتحقيق ىذا اذلدؼ تسَت العملية ُب مرحلتُت: ُب األكىل 
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اؿ أماـ الطفل للكبلـ ُب الوقت الذم يتخل فيو ادلدرس حاثا يفسح اجمل
 كمشجعا. كُب ادلرحلة الثانية بأخذ ادلدرس ىذا الكبلـ ناقدا كمقوما كمصححا. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ 
، كىو أنواع دراسة احلالة من ُب ىذ البحث، استخدـ الباحث حبث النوعي
كلكن بإستعماؿ البيانات  ، أف البيانات اليت ًب مجعها ليست على شكل أرقاـ

، ألنو ُب استخدـ الباحث ىذا البحثادلستمدة من ادلقاببلت كادلبلحظة كالوثائق. 
ىذه الدراسة سعى الباحث الدراسة الظواىر االجتماعية ُب الغبلؼ اجلوم الذم 

للرقابة. بوجداف كتايلور استشهد  ػلدث بشكل طبيعي كليس ُب ظركؼ خاضعة
موليونج ربديد ادلنهجيات النوعية ػلدد منهجية النوعية كإجراء البحوث اليت تنتج 
البيانات الوصفية ُب شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس كالسلوكية اليت ؽلكن 

 11مبلحظة.
ستخدـ الباحث هنج نوعي مع اقًتاب ُب ىذه إإىل جانب ذلك،  السبب 

دراسة، كاليت قدمها سفرايوغو، ألف الباحثُت أراد أف يفهم العامل معٌت للبحث ىذا ال
ألنو ُب عاـ الدراسة النوعية اليت هتدؼ إىل فهم العامل من معٌت  .ادلوضوع ُب العمق

 56تسببت ُب سلوؾ الناس من كجهة نظر اجملتمع نفسو.
بلمة ىذا عطى ىذا البحث ىو دراسة حالة لذم يهدؼ إىل احلفاظ على س

ادلوضوع السمة الرئيسية ٍب مجعت البيانات ُب دراسات احلالة درس ككل متكامل 
  .يهدؼ إىل تطوير معرفة عميقة للموضوع البحث احلايل

كفقا لينكولن كقوبا اليت ذكرىا دراسات حالة استخداـ ديدم موليانا كوسيلة 
(  ؽلكن دراسة احلالة 2) 13من كسائل البحث النوعي ديها العديد من ادلزايا، كعلا:

( تقدـ دراسة احلالة كصفا دقيقا مشابو دلا ىو 1)إبداء آراء ادلوضوعات ادلدركسة، 
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( دراسة احلالة ىي كسيلة فعالة إلظهار العبلقة بُت 3القراء خربة احلياة اليومية، )
( ؽلكن أف دراسات حالة توفر متعمقة كصف البلزمة 0الباحث كادلدعى عليو، )

 نقلها. لتقييم أك
 حضور الباحث .ب 

كجود الباحث  .كانت اإلداة ُب ىذاادلعهد كجود احملققُت ُب موقع الدراسة
ألف نتائج الدراسة تفضل رصد الظواىر ادلوجودة  .ُب البحث النوعي أمر ال بد منو

الصكوؾ )ككذلك ادلقاببلت اليت أجراىا الباحثوف أنفسهم على أهنم أداة رئيسية 
ربقيقا ذلذه الغاية، كقدرة الباحثُت  .طبيعية من الباحثُت مباشرةعلى خلفية  (الرئيسية

 14على فهم ادلبلحظات من الًتكيز ُب دراسة متعمقة أمر ال غٌت عنو.
 مصادر البيانات .ج 

( Primerُب البحث النوعي نوعاف: مصادر البيانات األكلية )مصادر البيانات 
در البيانت األكلية ُب ىذا . موضوع مصا (Sekunderكمصادر البيانات الثانوية )

البحث ىو مدير ادلعهد، معلم اللغة العربية، الطبلب كالطالبات دبعهد أكيل األلباب 
هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية. كمصادر البيانات الثانوية ىي الوثائق 
كادلسودات ادلتعلقة مع نتيجة ادلقابلة كادلبلحظة عن إدارة تعليم اللغة العربية لًتقية  

 كفائة مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية. 
غلمع الباحث البيانات من ىذه ادلصادر بطريقة ادلقابلة ادلباشرة مع مدير 
ادلعهد، معلم اللغة العربية، الطبلب كالطالبات دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن 

خداـ الباحث ادلبلحظة لتحقيق نتيجة غيغيك لومبوؾ الشرقية. جبانب ادلقابلة است
ادلقابلة عن إدارة تعليم اللغة العربية لًتقية كفائة مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب 

 هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية.  
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 أسلوب جمع البيانات .د 
 كاما اسلوب جلمع البيانات ُب ىذاالبحث ىي:  

 المالحظة .2
اف ادلبلحظة ىي كاحد من طريقة الذم ُب زلمد عينُت  العبيدةكما قالو 

إستعمل اإلنساف على احلصوؿ التجربة ك ادلعرفة على األساس ما رءم كما مسع 
  59ذبرم معو ادلقابلة.الذم 

غالبا اختيار طريقة أسلوب مجع البيانات  كباالضافة  ذلك أف ادلبلحظة 
حق اذا تقاس ك ىذا على األساس النظرل اف السلوكية ليس  ادلتعلقة بالسلوكية.

ككم يقاؿ العبيدة ُب زلمد عينُت ايضا اف ادلبلحظة  باالختبارات  اكالستبانات.
 استخدـُب ىذا البحث   60صنفة اىل ادلبلحظة البشرية كادلبلحظة غَت البشرية.

كاليت  مباشرة مع ادلوضوع الباحثة. التفاعلالباحث ادلبلحظة البشرية ألف الباحث 
   كاف ُب كقت الحق أنشطة التعلمو.من شأهنا أف تكوف مبلحظيت

 المقابلة .1
صنفة على ادلقابلة احلرة كادلقابلة ادلوجهة  ادلقابلةرأم زلمد عينُت اف 

 22كادلقابلة رلموعة.
كُب ىذا البحث استخدـ الباحث ادلبلحظة اجملموعة بطريقة الباحث 

تسأؿ أيضا مسائل أخرل الذم تتعلق بالتفسَت سلسلة من األسئلة ك  ػلمل
على بيانات ُب كقت  للحصوؿ ك اليت اف يقابل  .الذم قدمو اخلاضعُت للدراسة

 .ة دينيةالحق من معلم اللغة العربية، رئيس مدرس
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 الوثائق .3
كباالضافة اىل طريقة أساليب ادلبلحظة كادلقابلة استخدـ الباحثوف أيضا 

كتوبة أك طريقة التوثيق. كما ىو الوثيقة اليت لكسي ج. مليونج ىو أم مادة ادل
األفبلـ. أبسط الوثائق الشكل الذم ؽلكن أف تشمل اليوميات، كالرسائل 
الشخصية، كالسَت الذاتية، كادلذكرات، كاإلعبلنات كالتعليمات كقواعد 
كمؤسسات اجملتمع اخلاصة اليت تستخدـ ُب دكائره. كالسبب الباحثُت استخداـ 

ىي   ُب لكسي ج. مليونج الوثيقة كمصدر بيانات كما ىو مبُت غوبا كلينكولن
 كما يلي. 

 يستخدـ الوثيقة كمصدر لبلستقرار، غنية، كمشجعة. ( أ
 مفيدة كدليل الختبار. ( ب
 أمر طبيعي، كفقا للسياؽ، كلدت كُب سياؽ. ألنهالرائع ككفقا للبحث نوعي  ( ت
ملء فرصة لتوسيع رلموعة ادلعارؼ عن شيء  التقييمنتائج كستكوف  ( ث

 21التحقيق.
 تحليل البيانات   .ه 

أف ربليل البيانات ىو كاحد من سلسلة من  قاؿ زلمد عينُت  كما
كُب ىذه الدراسة استخدـ الباحثوف  .األنشطة البحثية تعترب مهمة جدا كحامسة

ربليل البيانات هنج نوعي ألف البيانات يتم ربليلها ليست على شكل أرقاـ، 
  23.كلكن ُب شكل الظواىر أك السلوؾ الذم ينبغي أف تقدـ ُب شكل سردم

للبحث النوعي، كما قاؿ ميلز كىوبرماف ُب زلمد عينُت ربليل البيانات 
 ؽلكن استخداـ اخلطوات التالية: 

 مجع البيانات كفحص سجبلت احملكمة.( أ
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زبفيض البيانات، ُب ىذه احلالة الباحثوف ربديد كفرز البيانات اليت ىي ذات ( ب
ات الصلة، ُب حُت كسيتم ربليل البيانات ذ .الصلة كأقل أعلية ألغراض البحث

 أف البيانات سيتم زبصيص أقل أعلية.
مرة كاحدة يتم تقليل البيانات، فإف اخلطوة التالية ىي عرض  .عرض البيانات( ت

ربديد كتصنيف، كصياغة البيانات الشرح ُب منهجية  :البيانات اليت تشمل
 كموضوعية كشاملة كادلعٌت.

    20فئة كمعٌت. كخلص الباحثوف النتائج كفقا لنتائج .االستدالؿ
 البيانات تصديق .و 

ىي أنشطة ىاـ  للبحث ُب زلاكلة لضماف كيقُت   صحة البيانات البحث
اآلخرين بأف نتائج البحث ىي ُب الواقع صحيحة. لتحديد صحة البيانات ادلطلوبة 
تقنيات التفتيش. تنفيذ تقنيات التفتيش بناء على معايَت معينة. ىناؾ أربعة معايَت 

التحويل   قابلية ،(credibility)عٍت درجة من الثقة أك درجة أمُت ادلستخدمة، ي
(transferability)،  اعتماد(dependability) كاليقُت ،(comfirmability).21 

التحقق من صحة البيانات يتم من أجل احلصوؿ على نتائج صحيحة 
 كمسؤكلة ك موثوؽ هبا من قبل مجيع األطراؼ . ُب التحقق من صحة البيانات

. التثليث ىو األسلوب الذم يتحقق (Triangulasi)الباحث استخداـ تقنية التثليث 
ُب ىذا البحث،  من صحة البيانات مع منافعة كمصدر للبيانات أبعد من ادلقارنة.

  22التثليث يستخدـ ىي. الباحث استخدـ ربقيق صحة البيانات باستخداـ التثليث،
البيانات النتائج مبلحظ مع نتائج  التثليث البيانات ، أم من خبلؿ مقارنة .2

ادلقابلة، بيانات من مقابلة مع الوثائق. نتائج ىذه ادلقارنة توجد على توحيد 
اإلدراؾ البيانات  اليت احلصوؿ عليها. إىل جانب ذلك، فإف ىذه ادلقارنة توضح 

 للباحث عن خلفية اختبلؼ اإلدراؾ ذلك.
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ق درجة من الثقة أك درجة أمُت ُب نتائج ( ربق 2التثليث طريقة، يتم بطريقتُت: ) . 1
( ربقق درجة من الثقة مصادر بيانات  1البحث مع تقنيات مجع البيانات متعددة، ) 

مع األسلوب السواء. يقصد نوعُت من طريقة التثليث للتحقق كالتثبت ربليل البيانات 
  خدمةالنوعي كركز على التوافق بُت البيانات اليت حصلت عليها التقنية ادلست
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 ألفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

قاـ الباحث ىذالفصل بعرض البيانات اليت كجدىا الباحث بعد عملية إجراء ىذا 
البحث، ٍب قاـ الباحث بتحليلها كمناقشتها. كذالك يتكوف على ثبلثة مباحث، كابتدأ 

صورة عامة عن معهد أكيل األلباب  الباحث بتقدًن البحث األكؿ ػلتوم ىذالبحث على
مبوؾ الشرقية، أىداؼ، موقع اجلغرافية ادلعهد كالرسالة كغَت و هنضة الوطن غيغيك ل

كمناقشتها، ٍب البحث الثالث , ذالك، ٍب ادلبحث الثاين ػلتوم عرض البيانات ربليلها
 ادلبلخص كالتوصيات كادلقًتحات : 

 مبوك الشرقية و الوطن غيغيك ل صورة عامة  عن المعهد أولي األلباب نهضة .أ 
 التاريخ معهد أولي األلباب نهضة الوطن غييغيك لومبوك الشرقية .2

معهد أكيل األلباب هنضة الوطن ىو إحد ادلعهد ُب جزيرة لومبوؾ  الذم 
تقع ُب قرية  غيغيك الذم بٍت األستاذ اللو سوفرالف أمحد ك اللو صليب كزكاين 

ر مثل مؤسسيها. ك بدافع من الشعور كما مظهر من مظاى   2553ُب عامة 
بادلسؤكلية األخبلقية ، مؤسس جنبا إىل جنب مع أبنائو لعلمهم بأف تفويض من 

 23اهلل سبحانو كتعاىل.
كموقع معهد أكيل األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية ُب قرية  

 غيغيك لومبوؾ الشرقية نوسا تنجارا الغربية بااحلدكد التالية : 
 ناحية الغربية: مزرعةمن ال -
 من الناحية  الشرقية : السكاف اإلنساف  -
 من الناحية  اجلنوبية: الطريق -
 من الناحية  الشمالية: مزرعة -
 من التاحية الغربية: السكاف اإلنساف -
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 أولي أللباب نهضة الوطن غيغيك لومبوك االشرقية.   معهدأهداف   .1
 لومبوؾ الشرقية ىو:أىداؼ معهد أكيل األلباب هنضة الوطن غيغيك    

  24.كلد الوالدة مؤمن ، كالتقول، ذكي،  كمفيد
 المنظمة بمعهد أولي األلباب غيغيك لومبوك الشرقية.  تنظيم  .3

  

 الوطن غيغيك لومبوك الشرقية هضةنأحوال المتعلم بمعهد أولي أللباب  .0
كاف خلفية الدراسة للمتعلم هبذادلعهد متنوعو، ىناؾ ادلتعلم اخلريج من  

ادلدرسة ابتدائية، كىناؾ ادلتعلم اخلريج من ادلدرسة ابتدائية احلكومية،ك ىناؾ 
ادلتعلم اخلريج من ادلدرسة الثانوية احلومية، ىناؾ ادلتعلم اخلريج من ادلدرسة 

ة اإلسبلمية احلكومية، كحوافز ادلتعلم على التعلم هبذا ادلعهد يعٍت دلعرفة الثانوي
العلـو اإلسبلمية كاللغة العربية. ككاف ادلتعلم يسكنوف ُب مسكن الذم قد أعداه 
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 كظيفة تنظيم ادلؤسسة إسم رقم
 رئيس مدير تواف غورك احلاج اللو سفرالف امحد 2
 عضو مدير  احلاج اللو زلمد اربُت انصارم 1
 عضو ديرم اللو صليب كزكاين 3
 رئيس تؤمَت احلاج اللو بودم كرياكاف 0
 سكريتَت تؤمَت احلاج اللو كشف األنوار  1
 امُت صندكؽ تؤمَت اللو اغوس رسحوف  2

 احلاجة سيت رػلنوف عبد اجمليد 3
 

 رئيس  مرقب

 احلاج زلمد زيٍت 4
 

 عضو مرقب

 اللو بكرم 5
 

 عضو مرقب
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ادلعهد. كادلتعلم الذم يسكن ُب مساكن ادلعهد شلنوع اخلركج من ادلعهد إال ُب 
 25الوقت ادلتحددة.

بية للمتعلم هبذ ادلعهد، تفصيبل من ىذه اللوائح كىناؾ اللوائح الطبل 
 الطبلبية ُب التايل: 

غلب على الطالب/ الطالبة أف ياتـز باآلداب اإلسبلمية كأف يرتدم ( أ
 مبلبس مناسب شخصية كطالب العلم لشرعي.

 غلب على  كل طالب/ طالبة أف ػلفظ على أمن عاـ ُب ادلغهد.( ب
غة اإلندكنيسا ك اللغة العربية غلب على كل طالب/ طالة أف يتحدث بالل( ت

 ك اللغة اإلصلليزية داخل ادلعهد. 
 ؽلتع ألم طالب/ طالبة منعا باتا من محل السبلح بأنواعها إىل ادلعهد.( ث
 ؽلنع الطالب/ الطالبة منعا باتا من محل أك شرب الدخاف داخل ادلعهد.( ج

غيك كأما عدد ادلتعلمُت يسكنوف ُب ادلعهد أكيل االلباب هنضة الوطن غي
الذم جاءك من جزيرة لومبوؾ،  452ىي  1423/ 1422لومبوؾ الشرقية عاـ 

مسباكا، بايل، سوالكيسي، كاليمنتاف، باًب، رياك،ك كما كجد الباحث من ربليل 
 34مضموف الوثائق كما ُب اجلدكؿ اآلٌب:

 مجاؿ مؤسسة رقم
 1 مدرسة إبتدائية 2
 314 مدرسة ثناكية  1
 113 مدرسة  3

 10 الية ألقرآف كاحلديثمدرسة ع 0

                                                           
 1422كتوبر أ21الوثائق، من كتب معهد أكيل األلباب هنضة الوطن لومبوؾ الشرقية،  69

 1422أكتوبر 21نتيجة الوثائق، من كتب معهد أكيل األلباب هنضة الوطن لومبوؾ الشرقية،   34
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 151 مدرسة عامة 1
2  452 

أحوال المعلمون بمعهد أولي الاللباب نهضة الوطن غيغيك لومبوك  .1
 الشرقية.

كاف ادلعلم دبعهد أكيل البللباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية ا   
ج من ىناؾ ادلعلم خلريج من ادلدرسة الصبل تية مكة اادلكرمة،  ىناؾ ادلعلم ااخلري

ادلعهد دارالسبلـ ؽلاف، ىناؾ ادلعلم اخلريج من ادلعهد دارالقرآف كاحلديث، كىناؾ 
 ادلعلم اخلريج من اجلامة اإلسبلمية. 

أساتذ كاألساتذة ُب ىذا ادلعهد اخلرجُت من مدرسة الصبلتية  من معهد     
 32دارالسبلـ ؽلاف ك معهد دار القرآف كاحلديث لومبوؾ الشرقية كىذ أمسائو: 

 تواف غورك احلج اللو سفرالف  أمحد( أ
 تواف غورك احلاج عريب انصارم( ب
 تواف غورك احلاج زلمد فحررزم( ت
 تواف غورك احلاج خَت مسلم( ث
 تواف غورك احلاج شكرم اركاف( ج
 تواف غورك شكرم اركاف( ح
 تواف غورك زين اخلَتم ( خ
 تواف غورك زلمد احساف( د
 تواف غورك امحد سيف اهلل( ذ
 احلاج اللو بودم كرياكاف( ر
 لو سوفردافال( ز

 مرشدين، ( س
 زلمد إحلاـ( ش
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 موردم، قرآف حديث( ص
 سعيد منصور، قرآف حديث( ض
 سبرين،  ( ط
 عبد احلميد، قر آف حديث( ظ
 سيف الزحرم، قرآف حديث( ع
 شكريادم، قرآف حديث( غ
 كرمي زمبل، قرآف حديث( ؼ
 شكرم غزايل، قرآف حديث( ؽ
 زلمد اصبلحدين( ؾ
 حرنائن ( ؿ
 سيفوؿ، قرآف حديث(ـ 

 اب نهضة الوطن غيغيك لومبوك الشرقيةأحوال الوسائل بمعهد أولي االلب  .2
أالوسائل التعليمية ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية دبعهد أكيل االلباب 
هنضة الوطن عغيعغيك لومبوؾ االشرقية تشمل على مجيع الوسائل ادلوجودة ُب 
ادلعهد، تعٍت ىذه الوسائل دلسادة ادلتعلم ُب التعليم اللغة العربية بالسهولة 

،  كالوسائل  أيضا دكرا ىاما جدا ُب تنفيذ عملية التعليم، ألنو ىو كالفعالية
كسيلة لعملية تعلم مستمرة، كأدكات التعليم ىي عامل آخر لتوضيح الطبلب 
للموضوع. ُب ربت يشرح عن زلااؿ الوسائل ُب معهد أك يل أللباب  هنضة 

 الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية .

هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية  أحواؿ الوسائل معهد أكيل األلباب
 1423.31/ 1422عامة 

 مجاؿ كسائل رقم
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 34 مسكن  الطبلب  2
 02 مسكن الطالبات 1
 2 مسجد 3
 2 مكتب ادلعهد 0
 2 مقصف 1
 2 مكتب عمليات التفتيش ادلوقعي   2
 1 مسكن ادلعلم 3
 2 مجعية تعاكنية  4
 2  مكتبة  5

 2 مرخاض الطبلب 24
 4 الطالبة مرخاض 22
 2 آلة الطباعة  21
 2 مستودع  23
 1 كمفيوتر 20
 0 سبورة  21
 0 طابعة  22
 2 قاعة 23
 2 آلة الوصاؿ 24
 1 مبلجئ قماش  25
 0 خزاف للمياه  14
 1 لطبلبلمحاـ  12
 1 لطالباتلـ محا 11
 1 مطبخ الطبلب 13
 1 مطبخ الطالبات 10
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 وتحليلها ومناقشتهاالمبحث األول عرض البيانات  .ب 
تخطيط تعليم اللغة العربية بمعهد أولي األلباب  نهضة الوطن غيغيك  .2

 لومبوك الشرقية
كما قاؿ رئيس ادلعهد أكيل األلباب هنضة الوطن متعلقة بتخطيط    

تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية 
 كىي:

م دبعهد أكيل األلباب  قبل  بدأ عملية التعليم التعلي بتخطيطادلتعلقة  
كىي  رئيس ادلعهد كادلعلم يقدـ ادلشاكرة  عن التخطيط التعليم كىي 
احلدكد ادلادة التعليمية، إعداد كتاب تعليم اللغة العربية، ٍب ضلن ايضا 
مشاكرة عن عملية مستوم، كغَت ذالك ضلن ايضا يبحث عن موجودة 

ث ُب اإلجتماعز. كضلن ُب ىنا طريقة تعليمو كسائل التعليم كلها يبح
 33كىي احملافظة ك ٍب الًتجيم ك ٍب بياف عن قواعد ضلو كالصرؼ.

أكيل األلباب هنضة الوطن  ادلعهدال يزاؿ من رئيس األمَت   
غيغيك لومبوؾ الشرقية عن زبطيط التعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب 

 ة كىي :هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقي
ك ُب جانب ذالك ايضا ألف نا دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن تطوير 
اللغة العربية كاللغة اإلصللزية بعيد من قبل تعليم يبدأ  قدمنا  تألفنا  

لتدريس كحفظ  كتاب ُب شكل زلادثة للغتُت، كىي العربية كاإلصلليزية
لدينا أكؿ   كٍب لتسهيل كزيادة عملية التعليم كالنتائج ضلنالطبلب.  

نقسم طبلب ٍب لبسيط كتعظيم عملية التعلم كنتائج الفاصل األكؿ 
لدينا أك ذبمع طبلب ليكونوا طبلب جدكدكطبلب قدماء. ككل 
الطبلب جدكد ُب حاجة إىل حفظ كتاب زلادثة الذم ربقق، ُب كقت 
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الحق ىذا الطبلب جدكد ػلق أف يكوف الطبلب قادرين على إكماؿ 
زجر من قبل الصعود أكيل األلباب الفصل كحده  إذا ظهر قلب قدماء

 إذا كاف ؽلكن أف ػلفظ كل ما ػلق لو ُب افتتاح ليكوف الطبلب قدماء
كقبل أف نبدأ تعلم ُب اجمللس يطلب من الطبلب أف يأٌب إىل لودج فًتة 

ىذا أىدافو  لتقدًن إحاطة . طويلة قبل رليء الطبلب اجلديد
م بسبب بعد ىذا الوقت لن يكوف استخبلص ادلعلومات للطبلب التعل

ٍب دلادة ما زلنا مساكاة، ُب  ىناؾ ذبنيد كمرشدة للطبلب اجلديد
كمستويات ادلتوسط  ادلستقبل نريد أف ظليز بُت ادلواد جدكد الثنوية

ادلتحرؾ، لكن اخلبلفات حىت اآلف يست كاضحة حىت ُب نتائج على 
ستول ادلدارس الرغم من أننا ال تزاؿ تساكم ادلواد بُت مستول م
ستة أشهر أك  الثانوية كاإلعدادية. كيتبع جدكد عملية الدكرة التعليمية

ادلادة األساسية كيتم تدريسها من  -سبعة أشهر كادلواد ُب شكل ادلادة 
 فإف ادلدرس ادلهاـ أك مدرسو .قبل زمبلئهم الذين ًب توظيفهم كمعلمُت

نظاـ التقييم على تقييم فقط ركتُت أسبوعي، كنظم التقييم أف طللق 
. ك نستخدـ الكتاب 1سبيل ادلثاؿ عرب ادلعلم كادلعلم كتقييم ادلرؤكسُت

الذم مجعتها معهد أكيل  لتعليم اللغة العربية ىي الكتاب زلادثة
   30.األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية

ككما قاؿ معلم اللغة العربية أيضا عن زبطيط تعليم اللغة العربية دبعهد 
 كيل األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية كىي كما يلي:أ

عن التخطيط التعليم دبعهد أكيل األلياب  ضلن قيل بدأ عملية التعليم 
ادلعلموف ندعى ادلشاكر للنبحث اجلدكؿ التعليم، ضلن نبحث أيضا 

نبحث ايضا عن ادلواد التعليمية. ك عن  حدكد ادلواد لكل موضوع،
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اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب ايضا كىي ضلن دبعهد التخطيط التعليم 
أكيل األلباب قبل عملية التعليم رلموعة الطبلب رلموعتُت كىي 
طبلب جدكد كطبلب قدماء. كطبلب جدكد كجب زلفوظ كتاب 
زلادثة الذم يًتكب معهد أكيل األلباب ككجب يتبع التعليم اللغة 

للطبلب اجلديد من بُت كبرامج خاصة العربية بعد صبلة العشاء. 
آخرين تعليم سواء كاف تعلم اللغة العربية كاللغة اإلصلليزية، ٍب تعلم 
الفقو كقراءة القرآف دلدة ستة أشهر كقبل أربعة أشهر ضلن نشجع 
الطبلب على استخداـ اللغة العربية أك اإلصلليزية ألننا ىنا لتطوير 

لية ُب األسبوع األكؿ من لغتُت، العربية كاإلصلليزية. كُب ادلمارسة العم
. ك بعد ستة ادلتخصصة العربية كاألسبوع الثاين ُب اللغة اإلصلليزية 

أشهر أك دخل ُب الشهر السابع كعليهم استخداـ اللغة العربية أك 
كللمعلمُت لدينا الختيار من أف ادلهارات اللغوية اجليدة،  .اإلصلليزية

يضا تلك اليت من الدرجة كىناؾ فئة اثنُت أك ثبلثة الطبقة، كىناؾ أ
ظلارس، كضلن ثابتة اللغة اخلاصة بك،  .ًب بالفعل من قبل األكىل الثنوية

ٍب بعد ذلك ضلن للمعلمُت ؽلكن أف يكوف اثناف، ثبلثة، أربعة أك 
 31.مخسة

ككماقاؿ معلم تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن 
 : غيغيك لومبوؾ الشرقية
التخطيط، كلكن ليس ُب شكل رمسي، ألف ىذا ىو  نعم، ضلن جعل

ُب ادلعهد، نعم إذا كاف ُب ادلدرسة غلب أف يكوف ىناؾ حىت اإللزامي 
للمعلمُت، كلكننا ال ؽلكن فصلها عن االستعدادات، سواء من حيث 
العقلية كاجلسدية، كادلواد ُب احلالة ضلتاج للتعبَت، شلا غلعل أحيانا 
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لسيناريو، ؽلكن أف يقاؿ ىذا السيناريو كما ملخصا للمادة، كالتعلم ا
خطة الدرس، كلكن فقط ُب خطوات تسليم ادلواد، كضلن إنشاء سجل 
بالتخطيط لتنفيذ عملية التعلم. كربتاج إىل معرفتو أيضا أنو دبعهد أكيل 

ليس  دبدرسة دينية فقط كلكن  بتنزيل  األلباب تعليم اللغة العربية 
كقبل أف يبدأ التعليم أكال ضلن ذبميع  شاء.أيضا  موجودة بعد صبلة اإل

 .أك كرلموعة قدماء الطبلب إىل رلموعتُت أك جزئُت من مجاعة جدكد 
للطبلب اجلديد من الشهر األكؿ حىت السادس دخوؿ ُب اجلدكد، ُب 
ىذا العصر من الطبلب اجلديد ُب التواصل يوميا مسح إلستخداـ 

لعربية تدرس أك مناقشات مع اإلندكنيسية كُب عملية التعليم اللغة ا
فيما ؼلص الكتاب . خبلؿ ساعة كاحدة ادلعلم بعد كل صبلة اإلشاء

الذم استخدامو لتعليم اللغة العربية ضلن ُب ادلعهد أنشأنا مواد تعليمية 
للغة العربية اليت تشكل أساس احلوار ككل معلم جلبت ُب كقت الحق 

 .الطبلب  2-1لم من للتحقق من كجود الطبلب، كلكل معلم أف يع
ككانت قدرة اللغة العربية  3ك  2نأخذ ىذا ادلعلم نفسو ادلستول  

ٍب لتقييم طلًتع مرة كاحدة ُب  أيضا احسن احسن كالنحو ك الصرؼ
كالذم سيقيم ُب كقت الحق أف  .أسبوع كاحد كىذا ىو يـو األحد

 2تقييم ادلعلم ادلعلم  1ادلعلمُت مع كجود تقاطع دبعٌت أف النظاـ 
  32.كالعكس بالعك

اللغة العربية دبعهد أكيل  التعليمقاؿ معلم اللغة العربية عن التخطيط 
 األلباب هنضة الوطن ك ىي: 

كيف أفهم حقا، كادلواد  إلستعدادات قبل التدريس يل أكثر تركيز 
 .تعليم األطفاؿ، كذلك ما قلت لؤلطفاؿ يفهموا الرئيسية، كالتدريس 
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 ليت ال ذبعل كتاباٌب، ألنو ُب مدرسة دينيةأثناء إنشاء خطط الدركس ا
ستعدادات بالنسبة يل قبل التدريس ىي . كاإلٍب أكد أف أرل حالة فقط

أف تتعلم ادلادة كأنا سأعلم أف أفهم حقا، كالسيطرة على ادلواد كأعلم 
ألنٍت أعتقد إذا أنا نفسي قد فهم الواقع ادلواد سوؼ تكوف ايضا قادرة 

كأكال كقبل كل شيء  .ؿ إف شاء اهلل ما أقوؿعلى فهم تعليم األطفا
حوؿ ادلواد كسوؼ   غلب أف نستعد قبل ادلنزؿ الكتابة على اجلدراف

  33يكوف التدريس.
كمن النتائج ادلقابلة اليت يعمل الباحث مع معلمة تعليم اللغة العربية 

 : عن التخطيط التعليم اللغة العربية كىي كما يلي
ليم كلكن ليس ُب شكل رمسي ألف ىذه ُب نعم، ضلن صلعل زبطيط التع

جلعل زبطيط  لؤلستاذحوؿ معهد، ليس كفي  ادلدرسة الذم غلب 
ستعداد اجليد مقدما العقلية، ٍب ادلواد اإل التعليم كلكن ال بد يل من 

الذم سأدرس، ُب بعض األحياف ذبعل ملخص للمادة، كزبطيط 
التخطيط لتنفيذ التعليم كلكن فقط ُب خطوات تسليم ادلواد، جعلت ب

 34.عملية التعلم
رئيس تطوير اللغة،   كمدرس اللغة  نائبمن ادلقاببلت برئيس ادلعهد ك 

األلباب ادلتعلقة بتخطيط الدرس، كؽلكن االنتهاء من مجيع  دبعهد أكيلالعربية 
ثبلث القوؿ إف زبطيط التعليم عن طريق أكال عقدت اجتماعا دلناقشة كربليل 

يم، إعداد الكتب، كتوفَت ادلرافق كالبنية التحتية، كبرنامج ادلواد، كجدكؿ التعل
لتقسيم الطبلب إىل رلموعتُت، علا طبلب كطالبات جدكد ،  نصف سنة

كىذا ىو اذلدؼ من أجل تسهيل مدرسة داخلية ُب عملية التعليم، كخاصة 
كإىل جانب ذلك الصعود أكيل األلياب أيضا ُب خطة  .تعليم اللغة العربية
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للغة العربية يغطي جعل الكتب باللغة العربية لتعلم اللغة العربية، لتعليم ا
  كاذلدؼ للطبلب أسرع أك أسهل للحفظ كفهم دركس اللغة العربية. 

نتائج ادلبلحظة الباحث عن التخطيط التعليم ؽلعهد أكيل األلياب  
 هنضة اكطن كىي كما يلي:  

ب تعليم جيد األلبا دبعهد أكؿ عربيةأف الباحث شاىد مدرس لغة 
مسركر سعيد  ككضح مرة كاحدة ، ك كناعم،  كيعلم يادلسؤكلية الكاملة

انو يتقن ادلواد ُب تدريسو،  كأكضح مع كاضحة كمفصلة كل كلمة يبُت 
يالتفصيل ك أكضح مرة كاحدة الطبلب تتمتع التعلم مع العاطفة 

 35.كامل من ادلسركرة كالسعادة  قاسى مع كاحلماس ككجهو  
خطيط التعليم دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن تفعل ذلك أنشطة الت

قبل أف يبدأ تعلم الطبلب تيتشرس غركب اىل عدة رلموعات، كيقود كل 
أشخاص ككل رلموعة من قبل معلم كازبذت ادلعلم  2-1رلموعة تتألف من 

من الطبلب لفًتة طويلة ُب القيم األخبلقية، كالقرآف كاللغة العربية كادلهارات 
كالكتب ادلستخدمة ُب أنشطة التعلم ىي   .للغة اإلصلليزية كانت جيدةُب ا

 .كتب اللغة العربية اليت نشرهتا أكيل األلباب مدرسة داخلية ُب حد ذاتو
احملادثات اليت كانت بُت حوايل مقدمات، ربيات،  23يتكوف الكتاب من 

 /أك ادلهنة األشياء ادلألوفة، األلواف، األياـ، كم عمرؾ كعائليت ُب الطبقة 
االحتبلؿ، كاالقًتاض، كالسفر، كادلاؿ، إىل أين تذىب احملتول، أحبث، 

  .كاالقًتاض
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تنفيذ تعليم اللغة العربية بمعهد أولي األلباب نهضة الوطن غيغيك  .1
 لومبوك الشرقية. 

تطبيق التعليم أك التنفيذ التعليم ىو ربقيق من التخطيط التعليم اليت 
كر، األمر الذم يزيد كيف ؽلكن دلعلم تطبيق ُب ًب إعدادىا ُب كقت مب

م. رئيسا كشف من الرئيس معهد أكيل األلباب ادلتعلقة بتنفيذ يعملية التعل
  :األلباب على النحو التايل جدكؿ التعليم من تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل

 
ن  كفيما يتعلق بتنفيذ تعلبم  اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب هنضة الوط

العربية ينفذ دبدرسة دينية ك  اللغةكما شرح قبلو أف أنشطة تعليم 
يتعمل بعد صبلة العصر كُب  ك األنشطة التعليم دبدرسة دينية .التنزيل

التنزيل بعد صبلة العشاء. بشأف الطريقة التعليم  ضلن ترؾ األمر إىل  
 كل معلم أىم ربقيق اىداؼ من تعلم اللغة العربية  دبعهد أكيل

باب كىو أف ؽلكن للطبلب استخداـ اللغة العربية للغة تواصلو. األل
الطريقة اليت نستخدمها ىنا ىو األسلوب التقليدم للقراءة، سجل، 

  44شرح كتقدًن التدريبات للطبلب.
ككما شرح معلم اللغة العربية عن التنفيذ تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل 

 األلباب كىي كما يلي: 
دبعهد أكيل األلباب هنضة  تعرؼ أف تعلم اللغة العربيةقبلو احلاجة أف 

الوطن ادلوجودة بدنبة  بعد صبلة العصركادلسكن كىي تعليم اللغة 
العربية بعد صبلة العشاء الذم قبلو يأكلوف ك  ىذه عملية التعليم 
يعمل ستة أياـ ثبل ثة اياـ للغة العربية كثبلثة اياـ للغة اإلصلليزبة ك ُب 

. ك كتابو استخداـ  عطلة كىذ ك ذبرم حُت ستة أشهرليلة األحد 
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ك الذم يبحث ُب كتاب أصدرت معهد أكيل األلباب هنضة الوطن. 
أف  ىذا الكتاب ىو زلادثات ك مفردات كلكن اكثر زلادثة، ىذا

 االطبلب ادلستخدمة ُب حديثو مع العربية على الرغم قليبل بعد قليبل.
دثة يبحث عن إستعَت الكتاب ك ك عملية التعليم ىو مثالو ُب احملا

ذالك   الذم يتطور  مثالو إستعَت الكتاب يبدؿ بإستعَت القميص. 
كذا أيضا ُب احلياة اليومية ألهنا كثَتا  لذالك عليها ُب عملية التنمية.

ما نسمع أحاديث العربية كاإلصلليزية، حىت يتمكنوا من التحدث شيئا 
حىت  نو من الصبلة اإلشاءكمنذ فًتة طويلة بعد أف علمت أ. فشيئا

من مخس  يتألفكنظاـ التعليم  كاحدة  رلموعة  .نصف العشر ادلاضية
كاألنشطة يطلب أكال لقراءة كتاب  .كتدريس كاحد مدرس  طبلب

لتقييم  ك زلادثة مرارا ٍب بعد ذالك ادلعلم  بعد ذالك  يطلب للممارسة.
مت فهم التعليم، ضلن نعمل نصف سنة ك غالبو ايضا كل لقاء قي

الطبلب كي أعرؼ إىل اين يفهموف مادة الذم أكصل. ك كقت نعمل 
نصف السنة ضلن نتبع  جدكؿ ادلدرسة ، حىت إذا كانت ادلدرسة عمل 
نصف السنة فبادلعهد نعمل نصف السنة. كعبلقة بسؤاؿ أتناسب دبادة 
الذم درسنا اىل الطبلب كى الطبلب ليس لوموف. ك  لقيمتو طرحت 

    42.الطبلب كجود كنشطة من
ك عبلقة بتنفيذ التعليم دبعهد أكيل األلباب مدرس تعليم اللغة العربية 

 ايضا يبُت كىي كما يلي: 
ك بعد ذالك أدعو ىم للدعاء ٍب سؤلت  السبلـكالعادة اكال افش 

حاذلم ك بعد ذالك سؤلت عن التدريس اسبوع ادلاضي، ألف ضلن 
ذكر. ك بعد ذالك حبثت اإلنساف زلل اخلطاء كالنسياف لذالك ضلن ن
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اكال كتبت مادهتا ٍب أمرت  مادة الذم أدرس اىل الطبلب ك انا غالبا
قرءك معا ُب حُت راجعت كتابتهم ألف أحيانا موجودة الطبلب ليس 
مكتوبا ك بعد ذالك شرحت ك تطوير دبثاؿ الذم ادلوجودة ُب ذالك 

ة ك السبب أمرت كتبو لتعويد ىم مكتوب اللغة العربيالكتاب. ك 
لعملية ادلختومة أمرت ىم سؤلو أين الذم دلا يفهم. ك العادة أيضا 

. ُب حُت لتقييمو اك نصف موعظيت جملتهد درسا كٍب ضلن طلتتم بالدعاء
سنة  بدينية نعمل مرتُت ُب السنة سويا كفي ادلدرسة رمسيا ك نصف 

 41سنة دبدرسة دينية نعمل بعد اإلنتهاء نصف سنة دبدرسة رمسيا.
لطبلب عن التنفيذ تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب كيشرح ا

 هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الثرقية:
نعم حقا، عملية التعليم دبعهد يعمل بعد صبلة العشاء كبعد ضلن 
نأكل. ُب عملية التعليم اكال ضلن ندعو ك غالبا ضلن ندعو بصلواة 

ك موعظة. ك  ٍب ضلن ربقق احلضور كبعد ذالك ضلن دافع  النهضتُت
ضلن ندعو قرائة مرارا زلادثة الذم ادلوجودة ُب كتاب اللغة  ذالكبعد 

العربية الذم يًتكب معهد أكيل األلباب هنضة الوطن. ك ٍب ادلعلم 
يكتب ك يشرح ك توضيح الكلمات ادلوجودة ُب الكتاب. ك  الليلة 

ار التالية ضلن أمر حفظ ذالك احملا دثة، ك ُب األسبوع موجودة إختي
حلفظ الطبلب كىي ُب يـو األحد تقريباُب الساعة الثامنة ك ُب 
األسبوع تتعُت الطبلب حفظ زلادثُت حىت ُب ستة أشهر حفظ 

 احملادثات كلهم. 
عن التنفيذ تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب  حسرينكيشرح 

 هنضة الوطن كىي كما يلي: 
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بكثَت احلكاية ك نكتة كي ليس  ك انا نفسي طريقة التعليم اللغة العربية
متعبو. ألف كثَت من الطبلب اكثر الذم أحب طريقة التعليم بذالك. 
ادلهمة يفهموف ك ػلبوف النعليم. ألف رأيت كثَت من الطبلب ال ػلبوف 
يتعلمن جبدم حىت طريقيت تعلمهم بعبلقة احلكاية كنكتة. رغم أف 

ذالك أحسن ك  نتعلم حبكاية ك نكتة كلكن يفهموف ك ػلبوف رأم
علمت غَت طويبل اف يفهموف كاحد زلادثة فانا كافو. ككقت تعليمو 
بعد صبلة اإلشاء ك أحيانا ُب الساعة الثالثة مبكرا اعتمادا على الوقت 

تقييم ُب كل انتهاء موضوع كاحد ك ضلن ايضا نعمل  يعمل  إخًتك.ك
ية نصف سنة ُب كل ستة أشهر كامسو اختبار نصف سنة ك اختبار هنا

ك نصف سنة دبدرسة دينية نعمل بعد إنتهاء نصف سنة 43سنة. 
دبدرسة رمسيا، ىذ األىداؼ كي الطبلب تركيز ُب كل نصف سنة جيد 

     40.دبدرسة رمسيا اك دبدرسة دينية
كنتيجة ادلقابلة الباحث مع متعلم عن التنفيذ تعليم اللغة العربية دبعهد 

 الشرقية كىي: أكيل األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ 
طريقة استاذة يعلمنا يعٍت اكال استاذة افش السبلـ ك دعت الدعاء 
كغالبا ضلن ندعا باالصوات النهضتُت بعد ذالك ىي سألنا حالنا كبعد 
ذالك ىي يسأؿ حضرنا كٍب ىي يعطي الدافعية ك ٍب ىي أمرت قراءة 
كتاب كبعد ذالك ىي شرحت مواد اليـو ك ٍب غالبا ىي سألت مواد 

لذم شرحها كاف كاف يبننا موجودة الذم دلا يفهم فتككرت شرحت ا
لنا كلكن لو الذم دلا يفهم بيننا قليبل فاالستمرت اىل ادلواد بعده كقبل 
عملية تعليم األخَت ىي غالبا يسئل الينا عن ادلواد الذم درسنا 

 .    كالعملية األخَت ضلن طلتتم بالدعاء
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فيذ تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل كنتجيجة ادلبلحظة الباحث عن التن
 األلباب هنضة الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية كىي: 

معلم بدأ عملية التعليم بافش السبلـ كبعد ذالك معلم كالطبلب 
الدعاء كٍب معلم يسأؿ حل طبلبو ك قرأ كشف احلضور كجيد جلس 
 الطبلب كبياف عن ادلواد الذم سيتعلموف ك يكتب ادلواد ُب السبورة

كيأمر طبلبو قرأ مركر ادلواد ك يشرح ادلواد باللغة اإلندكنيسي كاللغة 
العربية كاللغةاإلصلليزية كبعد ذالك ىو أمر الطبلب يسأؿ عن ادلواد 

     41الذم مل يفهمو كخاسبة عملية التعليم بالنصيحة كالدعاء.
بمعهد أولي األلباب نهضة الوطن غيغيك  العربيةتعليم اللغة تقويم  .3

 . وك ألشرقيةلومب
اخلطوة األخَتة لقياس مدل صلاح الطبلب ُب تعلم الكبلـ اللغة العربية ىي 
التقييم اليت ربصل عليها الطبلب ُب عملية التعلم ُب مدرسة دينية فئة أك 
عندما أنشطة تعليم اللغة العربية بعد صبلة العشاء. أما التقوًن تعلم اللغة 

أعرب عنها رئيس رللس اإلدارة ُب الدكرة  العربية ُب معهد أكيل األلباب اليت
 ادلقابلة على النحو التايل:

كما ىو احلاؿ مع غَتىا من ادلواضيع، كتقييم التعلم من دركس اللغة العربية  
أفعلو ىو األسبوعية كالشهرية. نظاـ التقييم الألسبوعية أف نعرب ادلعلم ادلعلم 

ييم اخلطية كالشفوية، ب تقييم مرؤكسيو حبيث العكس بالعكس. كىناؾ تق
 .عن طريق الفم إذا كنا تقييم ربفيظ

كشف رئيس رللس إدارة معهد أكيل األلباب حوؿ تقييم تعلم اللغة العربية 
 ُب معهد أكيل األلباب على النحو التايل:
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األلباب ك  ؽلا يتعلق بتقييم تعلم اللغة العربية كاللغة اإلصلليزية ُب معهد أكيل
دنا بعد االنتهاء من الفصل الدراسي ُب األنشطة ُب مدرسة دينية، عق

 .ادلدرسية
كىناؾ  إختبار نصف سنة كأنشطة التقوًن عقدنا بعد ستة أشهر كندعو

أيضا هناية كىي تقييم ُب هناية العاـ. كاستمارة التقييم ىناؾ مكتوبة االختبارات 
ات ٍب كعن ظهر قلب. ًب قراءة االختبار التحريرم ُب كقت الحق شكل احملادث

الطبلب من أجل أف يكتب، ُب كقت الحق ُب االختيار ىو الصحيح أـ ال 
الكتابة. ٍب الختبار الشفوم كضلن عادة اختبار ذلم عن ظهر قلب، ربفيظ  

 .األلباب ُب حد ذاتو كتاب زلادثة اللغة العربية الذم ًب نشره معهد أكيل
  :كيكشف مدرس اللغة العربية آخر 

كاحدة ُب أسبوع كاحد كىذا ىو يـو األحد. كالذم سيقيم ُب ٍب لتقوًن طلًتع مرة 
كقت الحق أف ادلعلمُت مع كجود تقاطع دبعٌت أف النظاـ ادلعلم يعطي دركسا بتقوًن، 

 .كالعكس بالعكس
 :ككشف شيئا من ىذا القبيل ىندرم ىادم كوسوما

 كيتم ربديد كقت نصف من قبل رللس الشورل ادلشرؼ الطبلب  كمعرفة التلقُت
كاالستظهار من كل مدرس لو طرقو اخلاصة، كىناؾ قوؿ ليبل الطبلب على حفظ 
كحفظ بعض مرة كاحدة ُب األسبوع. كذلك ليس فقط خبلؿ فصوؿ دراسية ُب اختبار 
لتحفيظ الطبلب كلكن مرة أخرل ىناؾ كل اجتماع، كىناؾ أيضا دلدة أسبوع مرة 

ل مدرس. كيطلب من الطبلب حلفظ تى قبل التقييم ضلن إيداع ربفيظ دينا ُب ك كاحدة
أشهر. كإذا ًب بالفعل ػلفظوف األحاديث ٍب ػلق لو أف يكوف  3احملادثات ُب غضوف 

ُب افتتاح اصبح قدماء. كىناؾ التقييمات اليت ىي ُب شكل من أشكاؿ الكتابة 
كالشفوية أيضا، التقييم الثاين ال يزاؿ ُب شكل الشفوية كالكتابية باإلضافة إىل ذلك 
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اؾ أيضا ربفيظ. كالفوائد اليت أشعر من أنشطة التعليم كثَتا، بدءا من احلصوؿ على ىن
، ككذلك.  التنوير التنوير من ادلعلم، كاخلربة، كالعلـو

 :ك قاؿ حسرين عن التقوًن تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن
قلب، كيف كاف  كتقوًن ظلوذج، طلب تقييم األسئلة عبارة عن احلفظ عن ظهر

التكرار بالفعل ُب أم شيء حفظت حىت اآلف، نا ُب كقت الحق ُب بعض األحياف 
سيتم تطويرىا من قبل الطبلب اجلدد، كنا حىت يشرح ادلعلم كيفية تطوير اللغة حىت ُب 
كقت الحق ادلناسب التقييم األكؿ أف الرجوع إليو أك أف تقييمها كمن ٍب ُب كقت الحق 

 .ثاين ىو تقييمو بعد احلفظ عن ظهر قلب كصدر كتابة ُب كقت الحقتقييم ربفيظ ال
كُب الوقت نفسو، من نتائج ادلبلحظات ادليدانية اليت الباحثوف القياـ بو، 

ُب ادلبلحظة األكىل أف الباحثُت كجدكا ُب  :الباحثُت احلصوؿ على البيانات اليت ىي
بية ُب ذلك اليـو ىو االختبار ادليداف، كأنشطة التقييم التعلم أجراه مدرس لغة عر 

التحريرم، كيطلب من الطبلب للجلوس ُب أنيق اصطف مع مسافة ما يقرب من 
نصف مًت، بعد الذم يقرأ ادلعلم النص العريب حوؿ مقدمات. بعد أف كاف أكثر أك أقل 

 .دقيقة استغرؽ كقت الحق ادلعلم عمل الطبلب 21االمتحاف 
ُت كجدكا ُب ادليداف، كأنشطة التقييم التعلم ك ُب ادلبلحظة الثانية أف الباحث

أجراه مدرس لغة عربية ُب ذلك اليـو ىو تقييم اختبار احلفظ عن ظهر قلب، كيطلب 
من الطبلب أف أذكر التعليقات التحفيظ، كذلك للطبلب الذين ال يستطيعوف حفظ 

 الباحثوف انظر نظرا للعقاب من أجل تنظيف ساحة ادلنزلية.
حظة أف تفعل عدة مرات الباحثوف ُب رلاؿ ؽلكن أف نستنتج أف من عملية ادلبل

تقييم تعلم اللغة العربية تنفيذ ُب معلمي اللغة العربية ُب مدرسة داخلية مدرسة داخلية 
أكيل األلباب ىناؾ نوعاف من أكؿ تقييم أسبوعي عن عقدت ُب اليـو موندام. التقييم 

 هناية الشهر اجلارم. التعلم من أنشطة الثاين ىو تقييم شهرم. كيتم ىذا التقييم ُب
 .التعلم العربية ىم: ىناؾ االمتحانات الشفوية كالكتابية
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بمعهد أولي األلباب نهضة الوطن غيغيك  العربيةمراقبة تعليم اللغة  .0
 .لومبوك ألشرقية

من خبلؿ دبدرسة دينية أك يل األلباب يعمل  العربيةمراقبة تعليم اللغة 
مراقبة تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن الرصد، ك تقييم. ك 

لضماف غيغيك لوميوؾ الشرقية  دائما يعمل رئيس ادلدرسة دينية بالرصد 
 عملية التعليم كما قاؿ رئيس ادلعهد:  

مراقبة تعليم خصوصا دبدرسة دينية يعمل التؤمَت  دلعرفة حضر 
دلدرس الذم  احلضوراألساتذ  دبدسة دينية بطريق استعددنا كشف 

احملتويات قبل يدخل اىل الفصل ك ضلن ايضا لدم فريقا مراقبة 
للطبلب الذم كاجب مراقبة احلضور ادلدرس ك اف كجد ادلدرس مل 
ػلضر يبدؿ مدرس الذم اقيما دبعهد،  كلكن احلمدهلل نادرا ادلدرس 
الذم مل ػلضر  كاف كجد مل ػلضر لوجور العذر غالبا ادلدرس 

 42معلومات.
 ىذا يقوم قوؿ معلم اللغة العربية ك ىي كما يلي: 

نعم، حضرنا ادلدرس يرل ُب كشف احلضور دلدرس ك رئيس ادلعهد 
دائما ُب ىنا ىو يرصد مباشرة عملية التعليم الذم ادلوجودة دبدرسة 
دينية اك دبعهد حىت إف كجد الطبلب الذم ذبوؿ ىو يسئل ما 

الس مراقبة الطبلب الذم تعليمكم، كمن مدرسكم. كغالبا أيضا رل
يعمل ادلراقبة لضماف ادلوجودة عملية التعليم بالفصل. ك انا نفسي 
مراقبة الطبلب بتحقق حضوره، قبل التعليم أكتنف موقف جلوسهم 
، ك ربقق ادكات تعليمو كأتأكد اف ىم ربقيق إيبلء إىتماـ ك انا 

ا ايضا ايضا كثَت أمرىم يسئلوف عن ادلادة الذم مل يفهموف. ك أن
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غالبا أسئل اليهم كي تبادؿ اك بكلمة آخر موجودة التفاعل بُت 
ادلدرس كالطبلب كي ركح ُب التعلم ك ذالك طريقيت مراقبة 

 43الطبلب.
ك شرح معلم اللغة العربية آخر عن مراقبة تعليم اللغة العربية دبعهد     

 :أكيل األلباب هنضة الوطن كىي كما قاؿ
لعربية لفصل األكؿ كل معلم لدم مراقبة الذم ا اللغةدلراقبة تعليم   

من حضر األستاذ ك كشف احلضور  إبتداءاعقد كشف احلضور 
الطبلب، يكتب مىت بدأ الطبلب ك مكاف عملية التعليم ك ٍب حدكد 
مادتو ك ىذا ايضا الواجب دلراقب التعليم. كمراقبو من ادلدرس كل 

عربية دبعهد ك كل ليلة ليلة لدم جدكؿ لًتقيب عملية التعليم اللغة ال
مراقبُت ك داءما يراقب ادلراقب. كٍب انا نائب الرئيس ادلعهد الواجب 

   44راقبا كشف احلضور لكل يـو ك كشف احلضور لؤلسبوع.
المبحث الثاني: تحليل نتائج البحث عن إدارة تعليم اللغة العربية لترقية مهارة  .ج 

 ومبوك الشرقية.الكالم بمعهد أولي األلباب نهضة الوطن غيغيك ل
تخطيط تعليم اللغة العربية  لترقية مهارة الكالم بمعهد أولي األلباب نهضة   .2

 الوطن غيغيك لومبوك الشرقية
التخطيط التعلم ىو عبارة عن سلسلة من األنشطة ادلضطلع هبا لوضع خطة  

فيذ لربنامج أك أنشطة التعلم اليت سيتم تنفيذىا دلن أجل كضع اللمسات األخَتة على تن
أنشطة التعليم كالتعلم. كيتم ىذا التخطيط إىل توقع أية قيود اليت قد تنشأ ُب أنشطة 

 التعليم كالتعلم اليت من شأهنا أف ينفذ.

يقاـ ُب تطبيقو، كتعلم اللغة العربية ُب معهد  أكيل األلباب هنضة الوطن غيغيك  
. للتخطيط التخطيط ُب كقت مبكر كل سنة من سنوات الدراسة ككل فصل دراسي

                                                           
87

 (2016ووفمبر  3اللو سوفردان، المقابلة) غيغيك  
88

 (.2016ووفمبر  5مرشديه، المقابلة) غيغيك  



63 
 

 
 
 

الذم يعقد ُب بداية العاـ الدراسي اجلديد عندما يتم عقد االجتماع. زعيم مدرسة 
داخلية جنبا إىل جنب مع قسم ادلناىج كمجيع رلالس أعضاء ىيئة التدريس حوؿ أنشطة 
التعلم اليت ستعقد ُب العاـ الدراسي اجلديد. كتعقد اجتماعات مع جدكؿ األعماؿ 

 التايل:
 التعليمية مناقشة ادلواد .2

كادلقصود مناقشة ادلواد التعليمية لتقييم ادلواد اليت ًب تنفيذىا لفي العاـ 
السابق، كجعل التحسينات إذا كاف ىناؾ شيء ػلتاج إىل ربسُت. فإنو 
يهدؼ إىل صقل ادلواد اليت ًب إعدادىا كوسيلة لتحسُت تعلم الطبلب. 

غة الطبلب كتغيَتات كسيتم ربديد ادلواد اليت كانت داعمة ُب تطوير الل
غَت ضركرية مع قليل من التعديل أك اإلضافة من االختبلفات على 

 جوانب الطرؽ أك اجلوانب األخرل. 
 إعداد الكتب ادلدرسية .1

استمرت ادلقررات الدراسية اليت يتم تنظيمها لتطويرىا حبيث كقت الحق 
لكتب تطوير طبلب اللغة ؽلكن زيادة نوعية مع مركر الوقت. ادلادة ُب ا

ادلدرسية ىي رلموعة من ادلفردات كاحملادثات العربية اليت سيستخدمها 
الطبلب ُب أنشطة التعلم العربية، يكتب األنشطة. لدرجة دينية، كذلك 

 باستخداـ الكتب ادلنشورة الكتب دار اللغة ك الدعوة .
 إعداد جدكؿ الدرس  .3

كتقسيم  يتم ترتيب جدكؿ الدرس كفقا دلراجعات فصوؿ كل منهادينية.
ادلعلمُت كفقا للجدكؿ الزمٍت الذم أعد. لنشاط اإلببلغ، يتم تنفيذ 
اجلدكؿ الزمٍت بعد صبلة العشاء مع االنقساـ الطبقي مسبقا. الدركس 

 ادلستفادة ىي تعميق العربية كالناطقة بالعربية العادة.
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 إعداد أنشطة الفصل الدراسي .0
ل فصل دراسي. النشاط الفصل الدراسي ىو النشاط الذم يعقد ك

كبالنسبة لؤلنشطة ركتينية كل نصف ىو تقييم أك النصفية االمتحاف، 
كاالمتحاف النهائي للفصل الدراسي. ُب هناية كل فصل دراسي، 
كادلعلمُت مجع قيمة للطبلب كالتنموية لنرل إىل أم مدل ظلت قدرات 
الطبلب. مراجعات كتستخدـ ىذه النتائج ُب كقت الحق كما تقييما 

 ير تعلم اللغة العربية. لتطو 
 ادلشًتيات من ادلرافق كالبنية التحتية .1

كىناؾ حاجة بالتأكيد مرافق التعلم كالبنية التحتية لعملية التعلم ؽلكن 
تشغيلها بسبلسة دكف أم عقبات على اإلطبلؽ. كتناقش ادلشًتيات 

 التحتية ُب االجتماعات السنوية. كعدـ كفاية ادلرافق كالبنية
اللغة العربية  لترقية مهارة الكالم بمعهد أولي األلباب نهضة   تنفيذ تعليم .1

  الوطن غيغيك لومبوك الشرقية
تنفيذ تعليم اللغة العربية  الذم يتعمل دبعهد أكيل األلباب كافا جيدا، 
اين زبطيط الذم يتخطط يعمل يستخدـ ادلعلم ُب عملية التعليم ك جدكؿ 

ساتذ. ك ُب ىذا التنفيذ البد من ثبلثة التعليم الذم يًتبك ايضا يعمل جبيد ا
 العمل األساس كالعمل اخلاسبة.   اعماؿ كىي عمل ادلقدمة ك

 العملية ادلتقدمة ( أ
ُب عملية اادلتقدمة يعمل حلالة  أجواء التعليم الذم يتحبب، ك 
حبث ادلادة الذم علم، ك اتصاؿ ادلادة الذم يتعلم. ك اتصاؿ طريقة تقييم 

ملية ادلتقدمة تأكد ُب إعداد الطبلب من حيث الذم يستخدـ. ك ُب ع
عقلي ك جسم إلستعداد يعمل عملية التعليم. ك ُب عمليتو الطبلب يدعا 
للدعاء، ك ربقق حضور الطبلب، ك يسأؿ أخبار الطبلب، كاتصاؿ ادلادة 
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الذم سيتعلم، كيسئل ادلادة الذم تعلم قبلو، ك عبلقة ادلادة قبلو ك ادلادة 
 الذم سيتعلم.

عملية ادلتقدمة الذم عمل معلم اللغة العربية دبعهد أكيل  كُب
األلباب دائما يعمل عملية الذم أثار دكافع الطبلب قبل بدأ عملية 

 التعليم. ك يعمل ادلدخل اىل الطبلب كالطالبات بيسئل اخبارىم.
 العملية األساسية  ( ب

كالعملية األساسية ىي عملية التعليم لوصوؿ األىداؼ الذم 
ريقة متفاعل ك احملبوبة. لذالك عملية األساسية حاجة يعمل يعمل بط

خبَته. أما عملية األساسية الذم عمل أساتذ دبعهد أكيل األلباب ىي أمر 
طبلهبم قرأ ادلادة الذم سيتعلموف ك ٍب يكتب مادتو اللغة العربية ك ٍب 

 يكتب معناه اللغة اإلندكنيسي. 
 العملية اخلاسبة  ( ت

عملية األخَت من عملية التعليمية. ىذه العملية العملية اخلاسبة ىي 
غالبا يناسب بالوقت الذم لدم ادلعلم اك عصابة الوقت من عملية 
التعليمية. كعملية التعليمية لقوم يفهم الطبلب اىل ادلادة الذم كصل 
ادلعلم. أما ُب ىذه العملية الذم يعمل ىي ادلقابلة عن ادلادة الذم علم، 

 شجاعة التعليم، كالدعاء. ك أخذ نصيحة لزباد 
تقويم التعليم الناطقة باللغة العربية في المدارس اإلسالمية الداخلية أولي  .3

 األلباب نهضة الوطن غيغيك.
كيهدؼ التقوًن على أنشطة التعلم لرؤية تطوير القدرة على التعلم لدل 

لباب الطبلب. ُب تعلم اللغة العربية ُب ادلدارس اإلسبلمية الداخلية أكيل األ
هنضة الوطن غيغيك، كيتم تقوًن يتحدث القدرة ُب تعلم اللغة العربية عدة 

 مرات. ىناؾ كل أسبوع، كل شهر، ككل نصف سنة.
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لتقييم األسبوعي ىو كديعة كردية لكل معلم. كما أكضح سابقا، ادلعلم يأٌب 
من ساندماؾ سانًتم الذم تأىل لتصبح ادلعلم سانًتم آخر. كل أسبوع، 

كة اثنُت على األقل من احملادثات كمعناىا. كتستمد مادة الذاكرة من كتدفع تبل
الكتب ادلدرسية اليت ًب إعدادىا بشكل مستقل من قبل فريق من ادلًتمجُت  
كتاب اللغة العربية ُب بوندكؾ بيسانًتف أكليل ألباب نو جيجيك. كُب 

 مناسبات أخرل، يتلقى بعض ادلدرسُت أيضا كديعة ُب كل اجتماع.
لية التقوًن الشهرية ىو تقريبا نفس التقوًن األسبوعي، كالذم ىو حلفظ لعم

ادلعلم. طريقة التقوًن ىو أيضا نفسو، أم عرب ادلعلم، ادلعلم حيث يصبح 
ادلمتحن من الطبلب ادلعلمُت ب كالعكس بالعكس. كيتم ذلك دلعرفة مدل 

ربية. لوأساليب كل مدرس فعالة على تطوير الطبلب الناطقُت باللغة الع
كباإلضافة إىل ذلك، ىناؾ تقييم كل شوط، كالذم ىو إجراء تقييم كل ستة 
أشهر من ادلوعد احملدد امتحاف ُب ادلدرسة. كعادة ما يتم ىذا التقييم بعد 
االمتحاف ادلدرسة ىو أكثر. ذلذا الشوط من التقييم ىو اختبار كتايب كامتحاف 

 . شفوم
ثة العربية كالطبلب يكتب على كرقة االختبار ُب اختبار كتايب، يقرأ ادلعلم احملاد

مع اإلجابات الصحيحة كما ًب دراسة. كيشمل تقييم دقة الكتابة كمدل 
مبلءمة القواعد ادلستخدمة. كيتم االمتحاف الشفوم ُب شكل حفظ ادلواد 
احملادثات اليت سبت دراستها دلدة ستة أشهر. كتشمل تقييم االمتحاف الشفوم 

 كدقة التعبَت، كمدل مبلءمتها للمعٌت. الطبلقة ُب اللغة
ىذا التقييم الفصل الدراسي، ؿ جودكد سانًتم، ىو أيضا اختيار ليتم 
تدشينها طبلب قدماء. إذا كاف ؽلكن أف يفي طبلب جودكد ُب عملية التقييم 
بادلعايَت، ٍب جودكد سانًتم ؽلكن أف تفتتح طبلب قدماء كتنفيذ األحكاـ كما 

 طبلب قوادماء.
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التعليم اللغة العربية بمعهد أولي األلباب نهضة الوطن غيغيك  راقبةم  .0

 لومبوك الشرقية.
كاف مراقبة تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب كما حصل الباحث 
من مقابلة مع رئيس ادلعهد ك معلم اللغة العربية ك ادلبلحظة الباحث، كىو 

من ة دينية أك يل األلباب يعمل مراقبة تعليم اللغة العربية دبدرسمراقبة من 
مراقبة تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب هنضة خبلؿ الرصد، ك تقييم. ك 

لضماف الوطن غيغيك لوميوؾ الشرقية  دائما يعمل رئيس ادلدرسة دينية بالرصد 
 عملية التعليم كما قاؿ رئيس ادلعهد:  

دلعرفة حضر األساتذ   مراقة تعليم خصوصا دبدرسة دينية يعمل التؤمَت 
دبدسة دينية بطريق استعددنا كشف احلضور دلدرس الذم احملتويات قبل يدخل 
اىل الفصل ك ضلن ايضا لدم فريقا مراقبة للطبلب الذم كاجب مراقبة احلضور 
ادلدرس ك اف كجد ادلدرس مل ػلضر يبدؿ مدرس الذم اقيما دبعهد،  كلكن 

ر  كاف كجد مل ػلضر لوجور العذر غالبا احلمدهلل نادرا ادلدرس الذم مل ػلض
 ادلدرس معلومات.

نعم، حضرنا ادلدرس يرل ُب كشف احلضور دلدرس ك رئيس ادلعهد 
دائما ُب ىنا ىو يرصد مباشرة عملية التعليم الذم ادلوجودة دبدرسة دينية اك 
دبعهد حىت إف كجد الطبلب الذم ذبوؿ ىو يسئل ما تعليمكم، كمن 

ضا رلالس مراقبة الطبلب الذم يعمل ادلراقبة لضماف مدرسكم. كغالبا أي
ادلوجودة عملية التعليم بالفصل. ك انا نفسي مراقبة الطبلب بتحقق حضوره، 
قبل التعليم أكتنف موقف جلوسهم ، ك ربقق ادكات تعليمو كأتأكد اف ىم 
ربقيق إيبلء إىتماـ ك انا ايضا كثَت أمرىم يسئلوف عن ادلادة الذم مل يفهموف. 
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ك أنا ايضا غالبا أسئل اليهم كي تبادؿ اك بكلمة آخر موجودة التفاعل بُت 
 ادلدرس كالطبلب كي ركح ُب التعلم ك ذالك طريقيت مراقبة الطبلب.

دلراقبة تعليم اللغة العربية لفصل األكؿ كل معلم لدم مراقبة الذم      
 عقد كشف احلضور إبتداءا من حضر األستاذ ك كشف احلضور الطبلب،
يكتب مىت بدأ الطبلب ك مكاف عملية التعليم ك ٍب حدكد مادتو ك ىذا ايضا 
الواجب دلراقب التعليم. كمراقبو من ادلدرس كل ليلة لدم جدكؿ لًتقيب عملية 
التعليم اللغة العربية دبعهد ك كل ليلة مراقبُت ك داءما يراقب ادلراقب. كٍب انا 

ضور لكل يـو ك كشف احلضور نائب الرئيس ادلعهد الواجب راقبا كشف احل
 لؤلسبوع.  

المبحث الرابع: مناقشة نتيحة البحث عن إدارة تعليم اللغة العربية بمعهد  .د 
 أولي األلباب نهضة الوطن غيغيك لومبوك الشرقية.

إف اإلدارة التعليمية ىي استغبلؿ اخلربات التعليمية ادلوجودة، إما عما  
لم أـ خارجها للوصوؿ إىل األىداؼ الًتبوية العوامل ادلوجودة من داخل النفس ادلتع

 45الفعالية، كتشمل اإلدارة التعليمية نشاطات التخطيط، التنفيذ، الرقابة، كالتقوًن.
كمن كظائف اإلدارة التعليمية كما خلص الباحث تشمل على التخطيط التعليمي، 

 التنفيذ التعليمي، كادلراقبة التعليمي: 
ًتقية مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب هنضة زبطيط تعليم اللغة العربية ل .2

 الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية
كاحدة من مفاتيح النجاح ُب ربقيق اذلدؼ ىو التخطيط الناضج. 
سيتم تنفيذ عملية التعلم بفعالية ككفاءة، إذا كاف ذلك مدعوما بتخطيط 
تعلم ناضج كمنهجي. كذلك ألف النشاط التعليمي ىو نظاـ يتكوف من 
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ديد من العناصر اليت ترتبط مع بعضها البعض. كاحد عنصرا ىاما من الع
 عناصر اليت ىي خطة تنفيذ التعلم.

كيتم كضع خطة الدرس ُب بداية الفصل الدراسي أك بداية العاـ 
. قبل التدريس، كينبغي أف ادلعلم القياـ الدراسي بقصد ربسُت تنفيذ التعلم

ببعض التخطيط حيث ينطوم التخطيط تعلم كل تعلم العديد من ادلتغَتات. 
يعطي كل خبَت كجهة نظر سلتلفة عن ماىية ادلتغَتات التعلم ادلعلم بإعداد 
قبل التعلم. تعلم التخطيط ال ؽلكن فصلها عن متغَت من التعلم ألنو يرتبط 

 طة ُب تطوير نظرية التعلم.دائما مع األنش
زبطيط تعلم اللغة العربية ُب معهد أكيل أالباب هنضة الوطن غيغيك 
لومبوؾ الشرقية تشمل من زبطيط التعلم كإعداد الكتب ادلدرسية كإعداد 
ادلواد جنبا إىل جنب مع حدكدىا كإعداد جدكؿ الدرس، كتوفَت ادلرافق 

 الداعمة لتحسُت التعلم.
م يتم سكب ُب التخطيط للتعلم ُب ىذه ادلدرسة تصميم التعلم الذ

الداخلية ػلتوم على مواد التعلم اليت سيتم تدريسها عند تنفيذ التعلم ُب 
كسكب زلتويات ُب شكل من  الفصوؿ الدراسية أك على أنشطة التعلم.

  أشكاؿ ادلعرفة من اللغة كتعميق العربية على أهنا زلاكلة لفهم اللغة العربية.
اليت سيتم تدريسها ُب االجتماع الذم عقد ُب الطبقة  ادلوضوعات

حوايل احملادثة حيث زلادثة عن طريق التعلم ادلواد، كالطبلب يعرفوف اللغة 
العربية فحسب، بل أيضا التعود على التحدث باللغة العربية كوسيلة للتواصل 

 اليومي بينما ُب مدرسة داخلية.
يت غلب الوفاء هبا من قبل ادلواد ادلصممة ربتوم على ادلؤشرات ال

الطبلب بعد تلقي تعلم التحدث باللغة العربية. ُب ىذه احلالة الطريقة األكثر 
شيوعا ىو ربفيظ احملادثة. كمن ادلؤمل أف مع التكرار ادلتكرر كتكرار ادلفردات 
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العربية، ؽلكن للطبلب تعتاد على استخداـ اللغة العربية ُب احملادثة اليومية 
، كمن ادلؤمل أف ىذا "القدرة يتحدث سيتم استخدامها كأداة دعم أينما كانوا

 ُب التنافس ُب العامل خارج ُب عصر العودلة كما ىو اآلف ىذا.
كترد ادلواد اليت ًب إعدادىا بعناية ُب الكتاب ادلدرسي ذاتيا اليت أعدىا 

. ىذا الًتتيب باإلضافة إىل أكثر إلعطاء فهم للطبلب أكيل األباب نفسها
ذلك ادلواد لتعريف الطبلب سانًتم العربية. مزايا إعداد ادلواد التعليمية كك

بشكل مستقل ىو مبلءمة بُت ادلواد كحالة الطبلب. كذلك ألف إعداد ادلواد 
التعليمية من خبلؿ نتائج ادلبلحظة ادلتعمقة حلالة كقدرة الطبلب حبيث ؽلكن 

ية اليت يتم تنظيمها تعديل ادلواد بشكل صحيح. كالنتيجة، كالكتب ادلدرس
ؽلكن أف تعمل على النحو األمثل دكف أم مادة يصعب فهمها من قبل 
سانًتم. كهبذه الطريقة، ؽلكن للطبلب احلصوؿ على ادلواد التعليمية العربية 

اللغة العربية بشكل بكل سهولة كاليت سوؼ تؤثر على القدرة على التحدث ب
 جيد للغاية. 

لًتقية مهارة الكبلـ دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن  تعليم اللغة العربيةتنفيذ  .1
 غيغيك لومبوؾ الشرقية 

إف ما يسمى النشاط البشرم لبلتصاؿ ىو ظاىرة معقدة كمتغَتة باستمرار ُب 
حياة اإلنساف. كالتحدث ىو الوسيلة األساسية لتعزيز التفاىم. ككفقا 

شلارسة التحدث، دلاكركؼ اإلماـ نقلت ُب كتابو سيفل مصطفى أنو ُب بدء 
أكال ربت السمع من قبل القدرة على االستماع، كالقدرة على إتقاف ادلفردات 

 54كالشجاعة للتعبَت عن ما ىو ُب ذىنو.
يتم اكتساب الكثَت من خبلؿ تعلم اللغة أجنبية، ُب ىذه احلالة ىو 
العربية. األكؿ ىو فتح رؤل حوؿ ادلعرفة العادلية ُب العمق. كباإلضافة إىل 
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ك، فإف االستخداـ السليم للغات األجنبية سيسهل التواصل مع الدكؿ ذل
 األجنبية. لذلك، ينبغي تنفيذ تنفيذ تعلم اللغة العربية جبدية ككفقا للقواعد.

أللغة العربية ىي كاحدة من اللغات األجنبية اليت درسها جيل 
ة ادلبكرة، ادلسلمُت ُب العامل. ُب إندكنيسيا ايضا تدرس ىذه اللغة منذ الطفول

ألف الغالبية العظمى من الناس ىم من ادلسلمُت، اليت لديهم كتاب من 
القرآف اليت تستمد مع العربية. كمن الضركرم أف نعرؼ أف بُت احلركؼ 
العربية مع احلركؼ البلتينية ذلا بعض اخلصائص اليت سبيزىا عن احلركؼ 

سيبلبارم، دبعٌت عدـ البلتينية. كمن بُت االختبلفات أف احلركؼ العربية ىي 
معرفة حركؼ العلة ألف كل احلركؼ ىي ساكن. الفرؽ اآلخر ىو كيفية 

 52الكتابة كقراءهتا من اليمُت إىل اليسار.
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 الفصل الخامس
 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقتحات

 ملخص نتائج البحث  .أ 
دلواد ىي زبطيط تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب كىي كحدكد ا .2

قبضة للمعلم ُب التعليم  كُب تألف حدكد ادلواد يناسب دبستويات، ىذا 
لسهولة الطبلب يفهمو. ككجود جدكؿ التعليم لؤلنتظاـ عملية التعليم. كنصف 
سنة لتقييم عملية ك نتيجة الطبلب. ك زبطيط التعليم اللغة العربية دبعهد أكيل 

الطبلب، كُب اجملموعة من مخس أك األلباب ايضا لتعليم دبعسكن ىي اجملموعة 
ستة الطبلب. ك تألف جدكؿ التعليم ك تألف الكتاب اللغة العربية لؤلكىل ك 

 عملية نصف سنة، ىذا خصوصا لعملية  دبدرسة دينية. 
تنفيذ تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األلباب هنضة الوطن كىي العملية  .1

 ادلتقدمة 
هد أكيل األلباب من ثبلثة اعماؿ كىي عمل ادلقدمة تنفيذ تعليم اللغة العربية  دبع

 ك عمل األساسية كعمل اخلاسبة.  
 العملية ادلتقدمة ( أ

ُب عملية اادلتقدمة يعمل حلالة  أجواء التعليم الذم يتحبب، ك 
حبث ادلادة الذم علم، ك اتصاؿ ادلادة الذم يتعلم. ك اتصاؿ طريقة تقييم 

تأكد ُب إعداد الطبلب من حيث  الذم يستخدـ. ك ُب عملية ادلتقدمة
عقلي ك جسم إلستعداد يعمل عملية التعليم. ك ُب عمليتو الطبلب يدعا 
للدعاء، ك ربقق حضور الطبلب، ك يسأؿ أخبار الطبلب، كاتصاؿ ادلادة 
الذم سيتعلم، كيسئل ادلادة الذم تعلم قبلو، ك عبلقة ادلادة قبلو ك ادلادة 

 الذم سيتعلم.
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مة الذم عمل معلم اللغة العربية دبعهد أكيل كُب عملية ادلتقد
األلباب دائما يعمل عملية الذم أثار دكافع الطبلب قبل بدأ عملية 

 التعليم. ك يعمل ادلدخل اىل الطبلب كالطالبات بيسئل اخبارىم.
 العملية األساسية  ( ب

كالعملية األساسية ىي عملية التعليم لوصوؿ األىداؼ الذم يعمل 
احملبوبة. لذالك عملية األساسية حاجة يعمل خبَته. أما  بطريقة متفاعل ك

عملية األساسية الذم عمل أساتذ دبعهد أكيل األلباب ىي أمر طبلهبم قرأ 
ادلادة الذم سيتعلموف ك ٍب يكتب مادتو اللغة العربية ك ٍب يكتب معناه 

 اللغة اإلندكنيسي. 
 العملية اخلاسبة ( ت

ن عملية التعليمية. ىذه العملية العملية اخلاسبة ىي عملية األخَت م
غالبا يناسب بالوقت الذم لدم ادلعلم اك عصابة الوقت من عملية 
التعليمية. كعملية التعليمية لقوم يفهم الطبلب اىل ادلادة الذم كصل 
ادلعلم. أما ُب ىذه العملية الذم يعمل ىي ادلقابلة عن ادلادة الذم علم، ك 

 ، كالدعاء. أخذ نصيحة لزباد  شجاعة التعليم
مراقبة تعليم اللغة العربية دبعهد أكيل األباب هنضة الوطن ىي مراقبة تعليم  .3

اللغة العربية ىي مراقية من رئيس ادلعهد باالبشرية ك غَت البشرية. كاادلراقبة غَت 
البشرية  ىي حضور كشف احلضور للمدرس كالطبلب ك طريقة البشرية ىي 

م اللغة العربية كادلراقبة من معلم اللغة العربية ىي رئيس ادلعهد مراقبة عملية التعلي
 فحص حضور الطبلب ك تعيُت اف الطبلب حقيقا التعليم.  

 التوصيات  .ب 
بناء على نتيجة البحث اليت حصل عليها الباحث فيود الباحث 
تقدًن التوصية دلن لو حق ُب إدارة تعليم اللغة العربية خصوصا ما يتعلق بًتقية  
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كبلـ، منهم رئيس ادلعهد، رئيس ادلدرسة دينية، كمعلم اللغة كفاءة مهارة ال
 العربية، كادلوظف عند ادلعهد.

على رئيس ادلعهد أف يعطي فرصة أكثر للمعلمُت لتوسيع ادارة 
تعليم اللغة العربية لًتقية كفائة مهارة الكبلـ دبعهد أكيل االلباب هنضة الوطن 

للمعلمُت كاسعة حىت يقدركا  غيغيك لومبوؾ الشرقية. هبذا تكوف معلومات
 على أداء التعليم الناجح.

على ادلعلم لكي حقيقا إلعداد كقدرة ادلادة التعليمية لكي 
احسن جودة التعليمية كأكصى عند ادلعلم اللغة العربية لكي أفهم الطرؽ 

 التدريس اللغة العربية عند الطالب اف ػلب التعليم اللغة العربية.  
هد اك ادلدرسة الدينية ُب ادلشًتيات البنية كيقًتح ادلوظف ادلع

 كالتحتية التعليمية ليكمل لكي عملية التعليمية فعبل.
 ج. المقترحات

إف اإلنساف زلل اخلطاء كالنسياف، لذالك عرؼ الباحث أف ُب ىذ 
الباحث كثَتا من النقصاف كبعيد عن الكماؿ، ألف الباحث حدد حبثو خاصا 

ية. أساسا على ذالك يرجو الباحث القارئُت أف يتطورا ُب ادارة تعليم اللغة العرب
ىذا الباحث لًتقية جودة تعليم اللغة العربية خاصة دبعهد أكيل االلباب هنضة 

 الوطن غيغيك لومبوؾ الشرقية كعامة دبعهد غَتىا.  
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NIS Nasional Nama Lengkap Santri Alamat Asal 
Tanggal 
Lahir 

Kelas 



 
 

 
 
 

9992523157 ABDUL HAFIZ KARIM SUMBEK 19/09/1999 11 

4754936 ABDUL KADIR JAELANI PENYANGKAR 25/02/2000 11 

9997529658 AHMAD ILHAM HALQI MATARAM 29/12/1999 11 

9997902524 AHMAD YOGI HARDIANTO DASAN LENDANG 5/6/1999 12 

9969204510 AHMAD ZULYADAEN Brembeng 31/12/1996 12 

7423686 ALFAN NASRI MUNTUT 14/03/2000 11 

5662510 ALFIN BUDI ANSORI LENDANG JARAN 5/4/2000 12 

9966368668 ALFINA RIZKIANI Kesuma 17/09/1996 12 

9992232545 ALIR NAWAZI Penyangkar 24/04/1999 12 

9984510460 ANDI M.HUSNI TAMRIN KOTA RAJA 6/12/1998 12 

9997721330 ANGGI HIDAYATUL Penyangkar 30/11/1999 12 

9973694799 ASNADI SOLONG 29/07/1997 12 

9992220849 ATIKA SURI MULIANI LENDANG JARAN 6/8/1999 12 

1077352 BAIQ NISFI RIZQIATUL AULIA GUNUNG RAJAK 11/11/2000 11 

7641866 BAIQ WIDIA SAYUANA DASAN PANCOR 12/7/2000 11 

9985444668 BISYIRUL HAFI PENYENGIR 3/11/1998 12 

9999552384 BQ HUSNI ROHMATIKA Lendang Jaran 13/11/1999 12 

9988248186 bq.Rizqi Utami Khalili Gegek Tengak 9/8/1998 12 

9992554562 BQ.TIATRI MULYNA Talun 23/05/1999 12 

8447270 
CHURUL AINI SAPUTRI AL-
ULA 

PRINGGARATA 10/4/2000 11 

6243687 DEDI SUSANTO KARMELA 29/12/2000 11 

9989916298 DEVI ROLITA LENEK DAYA 4/11/1998 12 

9998189993 DIANA HASANAH Masbagek 6/1/1999 12 

6965101 DINA LESTARI MANGKLING 23/12/2000 11 

9998423284 DINI HARIIANI BANGLE 26/08/1999 12 

9977964472 DINI SOFIATUL IFFA AIKMEL 18/10/1997 12 

9986404662 DINI YULIAWATI MANTANG 31/07/1998 12 

9994607114 DWI NURFITRIA NINGSIH KAYULIAN 17/01/1999 12 

9994646782 ELINAWATI BARANG PANAS 5/4/1999 12 

9998813626 ERNA AZANI BENGKAUNG 9/9/1999 11 

9986696387 ERNA FUJI SEPTIANA KESIK 15/09/1998 12 

9996989873 FEBRIAN BAYU SUPIKNO DASAN PAOK 28/03/1999 12 

9992251528 FEBRIANIA AYU SURYANI LANGGA LAWE 5/2/1999 12 

9998229343 FIMA JAYA SAPUTRA DASAN PAOK 3/4/1999 11 

9997789342 FITRIA YULIA NINGSIH REPOK BIJANG 9/1/1999 12 

1550503 FITRIANA RABULI 18/07/2000 11 

9993619762 FITRIATUL AINI Gegek Tengak 31/12/1999 12 



 
 

 
 
 

9993335589 FUJI KURNIA LENDANG JARAN 31/12/1999 12 

9996035889 HAERONI SOMPANG 5/12/1999 11 

9984088603 HAERONI YUFITA SARI LD.BAGIK 17/01/1998 12 

9999714332 HAFIRATUN NIKMATULLAHN SAWING 16/11/1999 11 

9997771430 HALIMAH SELE NUMPENG 7/6/1999 12 

9993334534 HALIMATUSSAKDIAH TANJUNG PURA 31/12/1999 11 

9991632783 HANDRI GEGEK TENGAK 31/12/1999 12 

9983309264 HASMAN HAFIZ PONDOK 15/11/1998 12 

9999725198 HENDRA SURYADI SELAGIK 31/07/1999 12 

4568457 HENDRI ADI KUSUMA LINGSAR 31/01/2000 12 

7023267 HIMAYATUL AINI PENGENGAT 10/2/2000 11 

9998265831 HIZBUL ALFATONI LENDANG JARAN 27/10/1999 12 

9995427043 HUSNUL ABROR EMBUNG JAGO 25/05/1999 12 

9998188458 HUSNUL HADI DANGAH 25/10/1999 12 

9665543489 HUSNUL HATIMAH KOTARAJA 22/10/1996 12 

9608124 IIN LAOCHI BARANG PANAS 3/7/2000 11 

5484345 ILYANI SAFITRI GALIH 14/05/2000 11 

9769406 INDAH NURAINI KAMPIH 12/11/2000 12 

9994688501 INDANA SALPIAWAT EMBUNG RAJA 23/07/1999 12 

9999437920 INDRAWAN JAUHARI LENDANG JARAN 30/09/1999 12 

9998965469 INTI NURHAYANI REPOK BIJANG 22/02/1999 12 

4786282 IRWAN HADI PENGOROS 1/1/2000 11 

9811566 ISNIWANA DAMAYANTI SOMPANG 16/10/2000 11 

7545174 IZHARUL HALQI BATU LILIH 19/06/2000 11 

9682522 KHAERONI GALIH 29/06/2000 11 

9988641547 KHAIRUL FAHMI KUMBAK DALEM 6/7/1998 12 

9995986808 L.GEMA HAKAM GUMILANG PRINGGA JURANG 9/10/1999 12 

9884141 L.M. RIDHO MUSTAFID GEGEK TENGAK 16/03/2000 11 

5563471 LAELY SOVIANI KELOLOS 27/07/2000 11 

15386384 LALE SUNDARI DJOLO PURI SENGKOL 8/4/2001 11 

7244884 LALU GUNAWAN HADI BAGEK ENGES 4/2/2000 11 

9995842458 LALU LIYAN ARROZI AMRI TAMPIH 21/12/1999 11 

9997220118 LATIFATUL WARDANI TERAWANGAN 16/08/1999 12 

9998682510 LATIPATUL THOYYIBAH DASAN TEMBENG 16/10/1999 12 

9999103260 LIA MELINDA SARI MERONGGEK 26/05/1999 12 

9996822245 LILI RAHMAWATI GEGEK 5/12/1999 12 

9993825 LILIK YULIANTI PESENG 7/8/2000 11 

9999151158 LINAWATI GAWAH BUAK 5/7/1999 12 



 
 

 
 
 

1790797 LINDA FEBRIYANTI LENDANG BATAH 2/2/2000 11 

9988192693 LINI WARNI LENEK DAYA 31/12/1998 12 

9985520027 LIRA PURNAMA RAMDAYANI BATU LILIH 27/09/1998 12 

19221658 M. FATHUL MUIZ LENDANG JARAN 10/10/2001 11 

9267930 
M. HUSNUL AZMI 
MUHAYYAN 

BUNGTIANG 20/07/2000 11 

9996019649 M. WAJID AKBAR SUKARIA 22/09/1999 11 

9995143731 M.ABIB TANTOWI GEGEK 9/9/1999 12 

9994587103 M.ALFATONI RABULI 27/07/1999 12 

9988584319 M.IWAN AKMALUDIN RABULI 12/8/1998 12 

9999692216 M.KHAERUL FARIDI SUKAMANDI DAYA 31/12/1999 12 

9995667675 M.SA'ID ALWI I'TISAM TAER-AER 20/08/1999 12 

9991154773 M.SAHIBUL IHSAN CEMARA 11/3/1999 12 

9997720050 M.SATRIA MAEMANAH KILO DOMPU 31/12/1999 12 

9999908285 M.SATRIO MAULANA KILO DOMPO 8/3/1999 12 

9996747193 M.ZIKRULLAH GEGEK TENGAK 31/12/1999 12 

9989968368 MAHNEP SUKADANA 14/07/1998 12 

9977789962 MAHYATUN KWANG PATI 5/8/1997 12 

6004147 MASBAN TOLO OI 31/12/2000 11 

9995721725 MAULINA AHDAYANTI DASAN AMAN 5/7/1999 12 

9999730806 MEGA PUSPANDINI KULAN 3/5/1999 12 

9639338 MIFTAHUL JANNAH LD. PENYONGGOK 22/07/2000 11 

6026979 MIFTAHUL JANNAH KAYU LIAN 5/5/2000 11 

9992444595 MOH. SIROJUTTALIBIN JENGGIK 6/11/1999 11 

1113727 MUH. MAHENDRA SAHBANA MUNTUT 21/11/2000 11 

9995746754 MUH. MASJUDIN GALIH 10/9/1999 11 

8527800 MUH. YUSRON AZIMA PRINGGABAYA 28/07/2000 11 

9999666723 MUH.HERMAN LENDANG JARAN 8/2/1999 12 

9992633398 MUH.IBNI JIHAD GOAK LAUK 31/12/1999 12 

9984032144 MUHAMMAD GORON 31/12/1998 12 

5521441 MUHAMMAD ALI SYUKRI BUAL 13/03/2000 11 

9999069316 MUHAMMAD HAMBALI GEGERUNG 8/9/1999 11 

9999305683 MUHAMMAD JUAINI BUAL 8/2/1999 12 

9994900532 MUHAMMAD KHAIRURROZI LONDAR 4/7/1999 12 

6893526 MUHAMMAD MIRSODI BANGLE 15/08/2000 11 

9994527433 
MUHAMMAD THARIQ  
BAQIZAR 

TANJUNG PINANG 25/10/1999 12 

9992577806 MUJI BURRAHMAN LANTAN 22/03/1999 12 

9992596441 MUJIDATURRAHIMILLAH PADE SUKA 8/5/1999 12 



 
 

 
 
 

9999368065 MUKTIARINI PENENDEM 8/5/1999 12 

9992615175 MULIANA WAHIDAH GEGEKTENGAK 31/12/1999 12 

9994341551 MUSTIKA OKTAVIANA DASAN LEKONG 16/10/1999 12 

9994106413 NINING SRI WAHYUNINGSIH REPOK BIJANG 4/6/1999 12 

9999109099 NISWATUN SHOLIHAH TERARA 25/11/1999 11 

9997744234 NONIK HUSWATI MONTONG BETOK 14/03/1999 12 

6505936 NOVALIYA NURMA KHAFIFAH LONDAR 2/11/2000 11 

9984146278 NOVIA SUSIANA PRAYA 10/10/1998 12 

9996465141 NUR HALISAH BUAL 31/12/1999 12 

9986088692 NURFAIZAH BUNTER 1/7/1998 11 

5888163 NURLATIF WAHYUNI SANGIANG 1/6/2000 11 

9985960954 NURUL HIDAYAH MANGGONG 12/12/1998 12 

9997553414 NURUL HIKMAH PERIAN 31/12/1999 12 

8605515 NURUL YULIANA GEGEK 9/4/2000 12 

9999161885 OGI SAPUTRA GAYUT 2/2/1999 12 

9988984397 PAHMAN HADI WIJAYA PRINGGE SELE 5/11/1998 12 

9999774611 PATHUL HUSNI OTAK BANGKET 28/11/1999 11 

9999016674 PATONI KEBON KUNYIT 5/8/1999 12 

7908090 
PENI ANGGRAINI PUSPITA 
SARI 

KENYALU 24/05/2000 11 

9999219264 PIPI MAYA RIZKI LENDANG JARAN 12/12/1999 12 

4584696 QORI'ATUL JANNAH RAMUS 31/12/2000 11 

9998486454 RENI AULANI JOBEN 12/12/1999 12 

9995065217 RENI TANI HERNA KALIMANTAN 31/12/1999 11 

9998126948 RIADATUL HIKMAH GOAK LAUK 8/6/1999 11 

5326025 RIKA ERLINA CERET 30/10/2000 12 

9981623028 RISMAYANTI SUMBAWA 16/02/1998 12 

16489166 RITA NINING RAHAYU BALIK BATANG 13/05/2001 11 

9325341 ROHANI KREOH 27/09/2000 11 

6715176 
ROSANTI 
WAHIDATUSSOLIHAH 

TERAWANGAN 29/01/2000 11 

6035538 ROSIDIN SUMBAWA 18/03/2000 11 

9974209 RUSWAN SAPUTRA BISOK BOKAH 8/8/2000 11 

8693702 SAHIDATUN NISA DSN. GERUNG 20/04/2000 11 

9989843348 SAHRIL MENDAGI 5/11/1998 11 

9999193654 SAIDATUN SOFIANA SUKAMULIA 15/02/1999 12 

9997308701 SAMSUL MALADI FAISAL REBAN BARU 11/2/1999 12 

9996941644 SAPINATUNNAJA GEGEK TENGAK 31/12/1999 12 

9987188047 SATRIA SAMSUL AIBI KOTARAJA 2/9/1998 12 



 
 

 
 
 

9999985136 SEPTINA SARI DASAN BARU 4/10/1999 12 

9994608211 SILVIANA REPOK BIJANG 26/07/1999 12 

9997210540 SITI HUMAEROK Kelagek direk 27/10/1999 12 

6466030 SITI KUDUSIAH BANGLE 23/05/2000 12 

9996005473 SITI MELINDA AIK KETAPANG 22/10/1999 12 

9995179041 SITI NURHALIZAH SUKAMANDI 10/5/1999 12 

9994255216 SITI NURUL HIDAYAH PEMOTOH 7/3/1999 12 

9994644067 SITI RAHMANIA SUKAMANDI 6/5/1999 12 

9996906957 SITI RAHMI SUKAMANDI 25/11/1999 12 

9997028344 SITI RAUDATUL JANNAH REBAN BARU 8/8/1999 12 

9999257863 SITI WIDIATUL AINI BANGLE 6/11/1999 12 

12389731 SOPIAN HADI KELAGAQ DIREK 2/2/2001 11 

9978125591 SRI HANDAYANI PONDOK 31/10/1998 12 

9379172 SRI HANDAYANI LENDANG JARAN 30/01/2000 11 

9997624289 SUBIANDI CEMARA 31/12/1999 12 

9994984055 SUJA ULHAIR PERTANIAN 14/05/1999 12 

9987762511 SULHAINI ALOR 16/01/1998 12 

9979518456 SUPARMAN BATU TERING 7/6/1997 12 

9999741406 SUSANTI SELAGIK 8/5/1999 11 

9000118 SYAMSUDDIN SWANGI 31/12/2000 11 

9991798109 TIANA JULIANTI BENTENG UTARA 31/12/1999 11 

9997210681 TIAS AYU LESTARI SELAGIK 22/11/1999 12 

9997748294 TOPAN FANOZA PANCOR 18/06/1999 11 

9999695828 TOTA ARISKANDI PRESAK 25/05/1999 12 

9999687363 WARDATUL HUSNANNISA' TELAGA BAGIK 31/08/1999 11 

9497344 WIDIA WATI LD. PENYONGGOK 18/10/2000 11 

9992242823 WIDYA INDAH LESTARI Lenek 31/12/1999 12 

9992205 WISMA WIDIANA PATMIL PESISOK 31/12/2000 11 

9999616561 YESI APRILIANTI LB. LOMBOK 16/04/1999 12 

9994701897 YOSI AMELIA SELAGIK 4/11/1999 12 

9997330422 YUDIAWAN AHMADI BANGKET DAYA 27/09/1999 12 

9561971 YULASTRI IRAWAN TAER-AER 5/4/2000 11 

9994784018 YULIA NURUL WAHIDA BATU SUNDUNG 12/7/1999 12 

17502491 YULIANTI HAMDANI LENDANG JARAN 18/06/2001 11 

9994524359 YULINDA DINAR SASMITA TAIR AIR 7/7/1999 12 

8644595 YUSFITA MAULIDA PESENG 19/06/2000 11 

9994540062 ZAENAL HAFIZ LONDAR 19/08/1999 12 

9989259973 ZAENUL JIHADI BELANTING 14/07/1998 12 



 
 

 
 
 

1393329 ZAHWA AULIA ANNISA JURUMAPIN 22/01/2000 11 

4582971 ZANZAWI DAO SABDA BELEKA 28/02/2000 11 

9996945188 ZIKRATUL WAHIDAH KOTARAJA 7/5/1999 12 

9994469665 ZULFATUL ULYA JOBEN 15/11/1999 12 

9997776229 ZULKIFLI TAMBORA 1/6/1999 12 

9999336559 ZURIATUN SOLEHAH CEGAK 31/12/1999 11 

9434774 ZURRIATUN TOYYIBAH WAJAGESENG 16/11/2000 11 

  ABDUL HAFIS ALKAWAKIBI√ Salendang 3/3/2002 10 

  AJI SANTOSO √ Lingkung 31/12/2000 10 

  AMINATUL ZAHRA √ Peseng 15/06/2001 10 

  ANNISSAYUTI √ Tete Batu 26/08/2000 10 

  AYU KHAFIFATUL JANNAH √ Tembeng Putiq 4/8/2001 10 

  AZIZATUL AULIA √ Gunung Paok 27/06/2001 10 

  EGI SAPUTRA √ Ramus 21/01/2001 10 

  HEDI MUSLIANA√ Kotaraja 5/6/2001 10 

  ILMA OKTRI WAHYUNI √ Meronggek 31/10/2001 10 

  LALU DIKI ABDURRAHMANUDIN √ Sukadana 5/10/2001 10 

  L.ALU GIAT MAULANA √ Pringgabaya 30/12/2000 10 

  LALU RISWAN HIDAYAT √ Tete Batu 25/11/1998 10 

  MUHAMMAD ABDURRAZAQ√ Tete Batu 25/08/2000 10 

  MUHAMMAD ABDURRAHMAN√ Tete Batu 6/9/2000 10 

  M. ARIF BUDIMAN HAKIM √ Tuping 31/12/2001 10 

  M. ISLAHUDDIN AL WATHANI Perian 2/7/2001 10 

  M. MUHSIN √ Dasan Lendang 9/6/2001 10 

  M. NURUL WATHONI √ Lantan 2/4/2001 10 

  MUH PAOZAN Embung Bosang 26/08/2000 10 

  M. SAFARWADI √ Tandung-andung 1/7/2000 10 

  M. SOHIBIL WAHYI √ Kabulika 22/10/2000 10 

  M. SYA'RONI Tanggak 24/04/2001 10 

  M. TAUPIN √ Pringgabaya 20/08/2001 10 

  M. UZAYYIN AL THAPI √ Geting 30/05/2001 10 

  M. ZAINUL MAJDI √ Pertanian 25/01/2001 10 

  MAEMUNAH√ Lenek Daya 31/07/2001 10 

  NIKMATUL AMNI √ Semat 30/11/2001 10 

  NURUL HASANAH √ Tolo'oi 22/05/2001 10 

  NURUL HAYAT √ Moyo 7/3/2001 10 

  PATHI KHAIRURROSYID √ Embung Jago 26/04/2001 10 

  RAUDATUL JANNAH √ Talun Ambon 2/6/2002 10 



 
 

 
 
 

  REZA YUDA PRATAMA √ Tete Batu 6/12/2000 10 

  RISKA PUJI LESTARI √ Gegek 21/09/2001 10 

  ROHMI ULPA √ Pertanian 24/01/2001 10 

  ROSIDAYATUL KARIMAH √ Pertanian 27/01/2001 10 

  SARIATUL HIKMAH √ Pertanian 26/01/2001 10 

  SUSI INDRAWATI √ Sukadana 16/10/2001 10 

  WIRO WAHYU SAPUTRA √ Montong Baan 17/05/2002 10 

  
YUHANIZ √ 

Lendang 
Penyonggok 

19/04/2002 10 

  YULASTRI NOVIANA √ Kotaraja 36780 10 

  BQ. OLINA LESTARI Stuta 27/12/2000 10 

  DIANTI ANDINI PUTRI Kesik 30/10/2001 10 

  HIKMATUL WAHYUNI SAFITRI Peresak 18/07/2001 10 

  HIZRONI YULIDA Sompang 15/07/2001 10 

  LALU HABIB HIDAYATULLAH Montomg Bune 7/3/2001 10 

  LALU MUJIBURRAHMAN Lingkok Laki 26/09/2000 10 

  LIDYA FITRIANTI Gegek 17/09/2000 10 

  MUHAMMAD ARZAQI IRSYADI Barang Panas 17/10/2000 10 

  MUHAMMAD NUR BAYAN Dasan Pancor 6/5/2001 10 

  M. SAHRUL HAKAM Orong Duren 27/07/2001 10 

  M. TARMIZI TAHIR Sukaria 6/4/2001 10 

  MAHDARINA Kotabaru 10/9/1999 10 

  NIA KARTINI Bung Tiang 15/09/2000 10 

  NISFI KARYA DEWI Taer-aer 1/11/2001 10 

  RINA ARDIANTI RUKMANA Lantan 31/03/2001 10 

  RINA ROSANTIA Mentaum 14/05/2001 10 

  SITI AMALIYAH Veteran 10/2/2000 10 

  SITI ASRI ANDRIANI Sukamandi 2/5/2000 10 

  SUHARYATI PEBRIYA NINGSIH Kotaraja 13/02/2001 10 

  SURIANI Belanting 30/12/2000 10 

  TANIA PITRI Lendang Kantong 17/12/2000 10 

  WAHYU UTAMI Majuwet 27/08/2001 10 

  WAROATUL AINI Penyangkar 23/09/2001 10 

  WILFATIN AMNI Gunung Paok 3/9/2001 10 

  SITI RIPNA HIRZAMDINI Sukamandi 8/10/2000 10 

  ABDI AJID Sukaria 26/06/2001 10 

  ADIF FADLI Buleleng 3/8/2001 10 

  AGUS ALWI Sikur 14/08/2000 10 



 
 

 
 
 

  AHMAD PANJIAT NUR Santong Tengah 30/01/2001 10 

  ANDRIAN HADI Lendang Jaran 2/10/2001 10 

  IDA MULIYANTI Pasir,Kaltim 18/06/2001 10 

  IIS MUNAWADI SAKBAN Karang Baru 28/11/2001 10 

  JANNATUL AULIA ISLAM Penyangkar 10/7/2001 10 

  I'IN APRIANI Jerowaru 27/08/2002 10 

  MUHAMAD KHAIRUL FATIHIN Lando 18/05/2001 10 

  M. ZAINUL MUROD Gegek 8/6/2000 10 

  MARHAINI Bual 31/06/2002 10 

  MUH. ILMAN SYAFAAT Sulawesi Barat 29/03/2000 10 

  MUHAMMAD IRHAM Barang Panas 1/7/2000 10 

  NAZIFATUL WARDIANA Bual 7/11/2001 10 

  NUR AMALINA Bual 4/6/2001 10 

  NURHIDAYATI Bual   10 

  NURUL HIDAYANTI Mt. Betok 10/11/2002 10 

  RIKI RAHMAN HAKIM Kotaraja 17/12/2000 10 

  RIZUAN HALIK Bual 17/08/2000 10 

  SITI NURJANAH Randu Bangkol 16/04/2002 10 

  ULAN HIDAYATI Kr.Lebah,Janapria 7/9/2000 10 

  ULFATUN NI'MAH Bual 31/10/2000 10 

  USWATUN HASANAH Rabuli 1/1/2001 10 

  WINDI DANI MINAHASA Benteng Utara 7/6/2001 10 

  YUNI MAULIDA Akar-akar 6/7/2000 10 

  DAFINA FATANA Mataram 2/11/1999 10 

  SUKIRMAN Rabuli 31/12/2000 10 

  ROHMI HIDAYATI Pancor Kopong 8/10/1999 10 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Pertanyaan Untuk Guru 

!. Apakah sebelum mengajar ibu/ bapak membuat perencanaan pembelajaran 

bahasa arab ?  

2. Apakah ibu/ bapak memiliki jadwal khusus  untuk  menyampaikan materi 

pembelajaran bahasa arab ? 

3. Apakah dalam menyusun/pembuatan jadwal itu ibu/bapak di libatkan ? 

4. Ketika ibu/ bapak berhalangan hadir mengajar bagaimana cara ibu / bapak  

mengatasinya ? 

5. Buku / bahan ajar apa saja  yang ibu / bapak pakai dalam pembelajaran bahasa  

Arab? 

6. Apakah ada bahan ajar khusus dari pondok ? 

7. Bagaimana model penyusunan buku itu ustadz ? Apakah bapak sebagai 

pengajar di libatkan dalam penyusunan buku itu ? 

8. Buku yang di susun pondok untuk di gunakan di kelas berapa saja ? 

9. Bagaimana sistem atau cara bapak melakukan pembelajaran ? 

9. Apakah di sini di adakan program semesteran?Jika ada di adakan kapan saja ? 

10. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran ini ada di lakukan pengawasan dari 

pihak atasan ? 

11. Apakah di setiap bapak  ibu/ masuk ada di sediakan daftar hadir/ absen. Baik 

untuk guru atau santri ?  

 

  



 
 

 
 
 

 

 

Pertanyaan untuk santri 

1. Apakah ada dan bagaimanasistem pembelajaran bahasa Arab di 

pondok pesantren Ulil Albab ? 

2. Kitab / apa yang di pakai dalam penutoran tersebut ? 

3. Siapa saja yang boleh jadi pengajar ? 

4. Apakah ada penyeleksian atau tes bagi yang di angkat jadi pengajar ? 

5. Apa saja kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran tersebut ? 

6. Bagaimana cara anda diajari ? 

7. Berapa jam kegiatan penutoran tersebut ? 

8. Sudah berapa tahun anda jadi tutor ? 

9. Apakah ada absen yang anda bawa setiap kali penutoran ? 

10. Apa saja yang di absen, misalkan kehadirannya dll juga ? 

11. Apakah ada pengujian untuk hafalan-hafalan mufradat ? 

12. Ujiannya hafalannya itu setiap kali pertemuan ataukah satu minggu 

ataukah satu bulan ? 

13. Bagaimana cara pengujiannya itu ? 

14. Apa manfaat  yang anda rasakan setelah menjadi tutor atau manfaat 

dari kegiatan penutoran ini ?  

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 السيرة الذاتية

 

 لومبوؾ –فننداـُب قرية  2542 دمسرب 32، كلد ُب رليد أمحد
ية. قد سبت الًتبية اإلبتدائية ُب ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية الشرق

. ك زبرجت ُب ادلدرسة 2555سنة  لومبوؾ الشرقية،" فننداـ 1"
" ادلتوسطة اإلسبلمسة الثانية . ٍب 1441سنة  فراياب "منهل العلـو

 1441سنة بفرايا  " السنة"تعّلمت ُب ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية
كاصلت دراستو ُب معهد "سبلفرنج" كديرم  1441ُب سنة ٍب  .1441حىت سنة 

كاصلة دراستو ُب جامعة اإلمسية " نور احلكيم" كديرم  1445 كُب سنةلومبوؾ الغربية. 
تعليم اللغة  ُب قسمكاصلة دراستو 1421. كُب سنة 1423لومبوؾ الغربية حىت سنة 

اإلسبلمية احلكومية ماالنج.العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم 



 

 

 
 
 

  


