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Abstract: Teaching Arabic in Indonesia continues to develop over time. This
development can be through the establishment of institutes, schools,
universities, and institutions specialized in teaching Arabic. Therefore, to run
and develop learning the Arabic language requires proper management. The
objectives of this research are to describe the planning, implementation, and
evaluation of the Management of Arabic Education at the Abdul Rahman Bin
Auf Institute, Muhammadiyah Malang University. The methodology of this
research is the qualitative approach in the case study method—data
collection techniques through interviews, observation and documentation.
Research topics were chosen using targeted sampling. The results of this
research are that the process Management of Arabic Language Teaching at
the Abdul Rahman Bin Auf Institute, Muhammadiyah Malang University
has been fulfilled dan goes well, which consists of planning, organizing,
implementing, and monitoring. From the planning, the researcher obtains:
the educational curriculum, writing the teaching plan, teaching materials and
student registration, and from the implementation: the teaching plan, the
teaching method and the teaching aids, and from the evaluation side: the
evaluation process, the test, the success criteria, and the evaluation at the end
of the month.

مقدمة
 مثال،التعليم تحتاج إلى اإلدارة فيها أنشطة التعليم و التعلم مع كل حال الذى يشتمل ذلك التمهل
التعليم هو عملية البشر لهدف على انواع.  الحال و غير ذالك، الطريقة، الوسيلة، املادة، املتعلم،ملعلم
) عند تعليم اللغة6102 ,(مرشد. التعليم يبدأ من املهد الى اللحد.االختصاص و املهارة و املوقف
. التعليم يملك معنى الجهودليحتاج املاهرية،االندونيسية
تعليم اللغة هى ليست من. التعليمية اللغوية محتاجة فى هذ الزمان الن عملية اللغة هى االت التحور
حالة, السهلة و صعبتها فى تعليم اللغة هى االمور لدى ذلك الطالب. امر الصعبة و ليس من امر السهلة
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التعليمية ,و على جميع النواحى فى التعليمية .و هى االمر الصعوبة التى متوجه من املعلمين و املدرسة ,الن
الهدف من التعليمية فى هذ الحال تعليمية اللغوية ليست من كثرة املادة .هي عملية التعليمية التي تشتمل
مقصودا فى نفسها عند متعلم وليست فيها تعليما فقط ,وتلك لها القنطرة لنهج التعليمية والهدف التعليمية
الفعالية .وكذلك التعليمية اللغة العربية). (Fachrurrozi, 2018
الهدف من التعليمية اللغة العربية التى دبرت من مؤسسة املدرسة ولذلك محتاج الى ادارة التعليمية
اللغة العربية االحسن ,كما الرد وقفا من االدارية التى تشتمل على التخطيط و التنظيم و التنفيذ و املراقبة
لنجح التعليمية .ولذلك يحتاج الى االدارة التى رد الوقف الى تلك التعليمية .ألنها اساس ي فى التعليمية سيكون
اسرع لقبولة الطالب ان كان لها اإلدرية .اإلدرية فى التعليم وعلى وجه الحصوص فى اللغة العربية محتاج الى
الجهد االضافى)(Mayantara, 2019
املدرسة لها دور مهم لنحج التعليمية وتلك املسئولية ,وفى هذه الحالة ادارة محتاج شديد فى كل
املدرسة ,كثير من املشاكل فى تعليمية اللغة العربية فى كل املدرسة ,هدف التعليمية نقص الغاية مرارا و
ّ ّ
تعليميتها ,وذلك بسبب ضعف االدا ة ّ
ّ
ّ
العربية ,مثال ال ر ّد وقف
عليمية اللغة
الت
احيانا تخطيطها قد خرج من
ر
ّ
فى ّ
املادة و الطريقة كما نفذت ).(Rahmawati, 2018
ّ
واملشكالت االن في اإلدا ية التى ّ
منفذ لها نجحة فى تحميل ااإلدرّية ّ
الصحيحة لدى الطالب .وهذه
ر
ّ
ّ
العربية
الحالة تعليق عن مسألة بمعهد عبد الرحمن بن عوف ماالنع هو احد الجامعة التى تميزت با اللغة
ّ
فى تلك املعهد ،وهو يزيد من كالمه ّأن املنهج الذي يستخدم بمعهد عبد الرحمن بن عوف ماالنع يأخذ من
ّ
ّ
مؤسسة مسلمي آسيا الخيرية ( )AMCFومجلس محمدية مكتب مركزي ،و املعلمون الذين يدرسون بهذ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتخرجون من خارج اندونيسيا وهم يستعملون باللغة العربية فى دراستهم و كتب الذي
املعهد كلهم
ّ
ّ
يستخدم املعهد هي من كتب سلسلة تعليم اللغة العربية الذى طبعه جامعة اإلمام محمد بن سعود
ّ
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
العربية بخدمة ّ
املعلم فى ّ
ّ
ّ
مادة
العربية مع
النظام الشمولي و يعلم اللغة عناصر اللغة
مادة اللغة
اإلسالمية.
ّ
ّ
العربية اكثر من واحد(املقابلة .)6102-01-01
اللغة
ّ ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
العربية اما استناد اللغة او
عملية اللغة
اتجية التى نفذت فى
كان املا ّدة املعلم و انواع الطريقة و االستر
ّ
غير االستناد ,ولذلك تنشيأ انواع االسئلة ومنها ّ :
حقا االدارية التى نفذت بمعهد عبد الرحمن بن عوف
ّ
ّ ّ
ّ ّ
ّ
االغلبية التى تطالبها تنحدرون من عائالت التى
العربية التى فى نظر
ماالنع لها قدرة لنقل طالبها فى تعليم اللغة
ّ
تعلمون فى تلك املد سة ،ولذالك الباحث يريد أن يبحث بهذا املعهد ّ
ألن هذا البحث هو ش يء ممتع كما فى
ر
ّ
ّ
سيقدم الباحث مؤشر كما شرح الباحث ّ
خلفية البحث ّ
السابقة من ّ :أن املنهج الذي يستخدم فى عبد
ثم
الرحمن بن عوف جامعة محمدية ماالنج يأخذ من مؤسسة مسلمي آسيا الخيرية ( )AMCFومجلس
)66 | Abjadia: International Journal of Education, 05 (01): 65-78 (2020

إدارة تعليم اللغة العربية في معهد عبد الرحمن بن عوف
Irma Riyadi, Moch Zidni Nabil, Zakiyah Arifa
جامعة محمدية ماالنج

ّ
ّ
ّ
ّ
يتخرجون من خارج اندونيسيا وهم
محمدية مكتب مركزي ،و املعلمون الذين يدرسون بهذ املعهد كلهم
ّ
ّ
ّ
يستعملون باللغة العربية فى دراستهم و كتب الذي يستخدم املعهد هي من كتب سلسلة تعليم اللغة
ّ
العربية الذى طبعه جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (املقابلة . )6102-01-01
إن هذا البحث لوصف املظاهر الذي نفذت بمعهد عبد الرحمن بن عوف انه يشير الفريد من
اداريتها الن هذه االدارة من تخطيطها وتنفيذها وتقويمها على االتفاق بمؤسسة اسيا مسلمي الخيرية وهذه
هي يسمى الفريد من هذا املبحث.
 إطار نظري
مفهوم إدارة التعليم
في تعريف االدارة هناك الفرق بين الخبراء .هناك من يقول أن اإلدارة هي الفن ,و االدارة هي املهنة,
واالدارة هي العملية ,و االدارة هي العلم .وهذة اإلختالفات قد شره منير مرش ,و منلنغ , Manullang
وهندوكو و سسوانو في كتابهم .ولذلك لفهم و معرفة معنى االدارة ينبغي مراعة التعريف االدارة من بعض
الخبراء التالي:
األول  :قال غوبا  Gubaكما اكتبس منير مرس ي في كتابه – اإلدارة التعليمية وصولها تطبيقها – أن اإلدارة
هي الفن (Terry, n.d.).وكذالك أشارت ماري بركر فوليت  Marry Parker Falletفي مفهومها عن اإلدارة هي
الفن في إنهاء العمل بوسيلة األنشطاة اآلخرين (Rahmawati, 2018).الثاني  :شرح تري و روي & Terry
 Rueأن اإلدارة هي العملية في إرشاد مجموعة الناس في تحقيق األهداف(.مرس ى )0291 ,و بالتفصيل قد
بين تري في كتاب أساس اإلدارة لحروجيتوا  Herujitoأن اإلدارة هي عملية التى تتكون من التخطيط,
وتنظيم ,و التنفيذ ,ورقبة لتحقيق األهداف املرجوة )(Jannah, 2018
وظيفة إدارة التعليمية
بين حنري فيول  Henry Fayolالذي نقله هندوكوا أن من وظيفة اإلدارة هي  :التخطيط ,و التنظيم,
و األمر ,و التنسيق و الرقابة) .(Talibo, 2018و كذالك أكد تري أن من الظيفة األساسية في اإلدارة هي
التخطيط ,التنظيم ,التنفيذ ,الرقابة ) (Firdaus, 2009خصائص إدارة التعليمية
كما عرف البحث أن خصائص اإلدارة قد تكون مختلفة بحيث املجال .و بالنسبة إلى خصائص
اإلدارة التليمية قد أشار منير مرس ى في كتابة "اإلدارة التعليمية أصولها و تطبيقاتها" هي  :ضرورتها امللحة و

Abjadia : International Journal of Education, 05 (01): 65-78 (2020) | 67

Management of Arabic Teaching at Abdul Rahman Bin Auf
Institute, Muhammadiyah Malang University

Irma Riyadi, Moch Zidni Nabil, Zakiyah Arifa

املنظور الجماهيرى ,و تعقد الوظائف والفعاليات ,و ألفة العالقات الضرورية ,و التأهيل الفنى و املهن
للعاملين ,واملشكالت القياس و التقييم
مفهوم اللغة العربية
بحسب الغاليين  ،العربية هي الجمل التي يستخدمها العرب للتعبير عن أهدافهم (األفكار
واملشاعر)( .الحكيم )6109 ,اللغة العربية هي اللغة األكبر من حيث عدد املتحدثين في عائلة اللغات
الباطلة .اللغة العربية عبارة عن جملة يستخدمها العرب للتعبير عن نواياهم وأهدافهم .شكل رسائل
العربية املستخدمة من قبل العرب في التواصل والتفاعل اجتماعيا لفظيا وكتابيا .كل لغة التواصل
ملتحدثيها .من وجهة النظر هذه  ،ال توجد لغة متفوقة على اللغات األخرى .وهذا يعني أن اللغة لها مساواة
في وضعها  ،أي كأداة تواصل .يتطلب كل اتصال  ،بطبيعة الحال ً ،
فهما بين جهات االتصال.
خصائص اللغة الغة العربية
في تعلیم اللغة وجب على املعلم معرفة خصائص اللغة التي سيعلمها .ومن أهمية اإلملام
بخصائص اللغة كما أشار رشدي أحمد طعيمة هي (۱) :أن يساعده على تقديم املادة اللغوية املناسبة،
) (۲أن يساعده على تعريف عن مواطن الصعوبة أو السهولة املتوقعة عند تعليم هذه ا لغة ألبناء لغته،
) (۳أن يساعده على إجراء دراسات حول تقابل اللغوى بين هذه اللغة وغيرها من اللغات (٤) ،أن يساعده
على توضيح نظام اللغة وشرحه لطالب املستويات املتقدمة في برامج تعليمها ل لناطقين بلغات أخرى(٥) ،
أن يساعده على فهم ظواهر ال لغوية املختلفة التي قد يتحير أمامها )(Husain, 2006
التخطيط هي مجموعة بما تفعيل ,ومتى و كيف تفعيلهاّ ،
ّ
الفعلية لنهاية
حاد الهدف و يجمع تنفيذ
عملية كما املراد ،تطوير البديالت ،يجمع و تحليل املعلومات ،االستعداد و يعلن ّ
املمتازة و تعبر ّ
التحطيط
والقرا ات ّ
التنفيذ هو تنظيم اطار الوقت و االجرة بالتفصيل ،تقديم العمراء فى تنفيذ التحطيط و القرر،
ر
تخريج تعليمات محددة ،تدبير ,تحفيز و تفعيل املسوحات )(Tomas, 2011
تقويم تعليم اللغة العربية
من املعروف هناك فرق بين معنى التقويم والتقييم والقياس واالختبار ،ولكن هذه املصطلحات
لها عالقة قوية ومتسلسلة بعضها بعض .وفي الواقع قد يخطء الناس في فهم معنى هذه املصطلحات.
وقال أن التقويم هو عملية إصدار الحكم على قيمة األشياء أو األشخاص أو املوضوعات).(Ainin, 2018
وأشار مصطفى العبس ي أن التقويم هوعملية تحديد مدى ما تحقق من األهداف التي خطط لها املناهج،
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أو هو تحديد ملستوی ما وصل إليه الطالب وتحقق لدیه من نتاجات تعلمية وخبرات مكتسبة (.العبس ي :
 .)۲۲۲٩للتوضيح معنی التقويم التربوي قال محمود علام أن التقويم هو عملية
منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية ،ومعلومات صادقة ،باستخدام أدوات قياس متنوعة في ضوء
مجموعة من املستويات املتوقعة أواألهداف املحددة لغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة كيفية
يستند إليها في اصدار أحكام ،أو إتخاذ قرارات مناسبة ت تعلق بالطالب وبعملية التعليم ،وذلك لتحسين
نوعية األداء ،ورفع درجة الكفاءة ،بما يساعد في تحقيق هذه املستويات أو األهداف ( .عالم )۲۲۱۱ :
اعتماد على تعريف التقويم املتنوعة في بعض الكتب فيمكن تعريف التقويم بأنه العملية املنظمة املعرفة
إلى مدى تحقيق األهداف التعليمية.
منهج
منهج و مدخل البحث
استخدم الباحث في هذا البحث املدخل الكيفي ,و هو من منهج البحث في العلوم التي تركز على
وصف الظواهر و الفهم و األعماق لها,و يعتمد على دراسة الظاهرة في ظروفها الطبيعية باعتبارها مصدرا
مباشرا للبيانات .و قد أكد موليونج أن البحث الكيفي هو البحث الذي يهدف إلى الوصف الظواهر و فهم
األحوال في ميدان البحث بشكل عميق و كميل مثل السلوك و الطبيعة الدافعية و نحو ذالك ,و يعتمد
على دراسة الظاهرة في ظروفها الطبيعية و بالطريقة العلمية(Moloeng, 2014).
البيانات و مصادرها
البيانات و مصادرها في هذا البحث ,هي  :اإلنسان ,و األحوال و الظواهر في ميدان البحث ,والوثائق.
يقوم الباحث بجمع البيانات باستخدام العينة الغرضية .يقوم الباحث باختيار هذه العينة على أساس
أنها تحقق أغراض الدراسة لدى الباحث .أدة من أدوات البحث املهمة في البحث النوعي هي الباحث
نفسه ,و هو الذي يجمع البيانات ,و تخفيضها ,و عرضها (املقابلة . )6102-01-01
جمع البيانات
و استخدم الباحث دليل املالحظة :و يالحظ الباحث لنيل تحطيط و تنظيم وهذه البحث ينال من
ّ ّ
ّ
ّ
العربية بمعهد عبد الرحمن بن
مادة اللغة
واملدبرين و جميع املد ّرسين فى
و مدير املعهد املوظفين االدرّية

عوف جامعة محمدية ماالنج ودليل املقابلة ,ومن هذه املقابلة الباحث ينال البيانات من ّ
التنظيم و لنيل
ّ
املدبرين و االساتذ فى ّ
هذه البيانات الباحث يقابل من ّ
ّ
العربية و الطالب بمعهد عبد الرحمن بن
مادة اللغة
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ّ
ّ
عوف جامعة محمدية ماالنج .و الوثائق و هذه الطريقة تستعملت لنيل البيانات التى مسؤولية عن
ّ
العامة عن احوال او مكان بمعهد عبد الرحمن بن عوف جامعة محمدية ماالنج مع
حقيقتها بصورة
ّ
ّ ّ
املدبرين و االساتذ فى ّ
املوظفين االدرّية و ّ
ّ
مادة
العربية و لنيل تحطيط و املراقبة الى
بتعليمية اللغة
العالقة
ّ
السنوي و املنهج ّ
العربية توثيق هنا لنيل كبرنامج الفصل الدراس ي و البرنامج ّ
ّ
التدريس و تحطيط
اللغة
ّ
التعليمية و طريقة فى التعليم نتائج و تصميم التعليم وما الى ذالك (املقابلة .)6102—0-01
التنفيذ
طريقة تحليل البيانات
ّ
و بعد ذلك ينال نوعين البيانات كما بمدخل املؤخوذ فيه .ولذلك جمع البيانات التى تنال فى
ّ ّ
ّ ّ
حتى تشير الصورة عن ادا ة ّ
تحلل ّ
امليدان و ذلك من املالحظة ,املقابلة و ّ
عليمية اللغة
الت
التوثيق ثم
ر
ّ
ّ
ّ
املعنوية .طريقة تحليل التى استعملت هى بتخفيض البيانات ,عرض البيانات و استنتاج
العربية بمدخل
الصورة و من التحقق البيانات ) .(Sugiyono, 2014وذلك تحليل البيانات فى البحث هي  )0:املختصرة,
ّ
منظم بالنظام ّ
اختار احوال و الفكرة ترتكز الى حاالت ّ
حتى تؤتى الصورو املظاهرة عن حصول
املهمة و
ّ
ّ ّ
ّ
العربية مع اختيار التى فعلت املعهد او املدرس
تعليمية اللغة
البحث .تخفيض تستطيع بمختصرة انشطة
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
العربية )6 .طريقة عرض البيانات هى تتنظم البيانات بنظام الظاهرة و شكل الظاهرة
مادة اللغة
فى
ّ ّ
ّ
العربية طريقة استنتاج الصورة و من التحقق
تعليمية اللغة
لخدمة الباحث عن قدرة البيانات عن ادارة
ّ
ّ
البياناتّ .
عملية استنباط املختصرة باساس فى عالقة الخبر التنظيم وهى فى شكل التى تتنظم فى مائدة
ّ
البيانات و من ذلك الخبر الباحث قد يرى من الى مبحوثه و يأخذ االختصار املتحقق كمفعول البحث.
املتحقق هو فكرة القصيرة الى فكرة الباحث منذ يكتب البحث وهو ش يء يهامش الباحث فى امليدان)3 .
ّ
تأخيذ الخالصة و التحقق :الخالصة تنفذ في حين ّ
متحقق بطريقة يبحث الباحث الى البيانات
ثم
ّ
املتعمقة و ّ
ّ
تعمل عن حصول البيانات التي جمعت
 نتائج

ّ
ّ
العربية بمعهد عبد الرحمن بن عوف
تخطيط تعليم اللغة
ّ
ّ
سيقدم الباحث البيانات ّ
ثم تحليلها و مناقشتها من املالحظة و املقابلة و التوثيق فيما تتعلق
ّ
ّ
العربية بمعهد عبد الرحمن بن عوف جامعة محمدية ماالنج .ويحتوي تخطيط على
بتخطيط تعليم اللغة
ّ
وخطة ّ
التدريس ,و املواد التعليمية
تخطيط املنهج,
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ّ
املنهج التعليمي الذى يستخدمه بمعهد عبد الرحمن بن عوف جامعة محمدية ماالنج تابعا للمنهج
التعليمي الذي يطيقه معهد العلوم اإلسالمية والعربية بجاكرتا اندونيسيا ،وهو منهج سلسلة تعليم اللغة
العربية الذي أصدرته جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ( اململكة العربية السعودية ) .كما قال
ّ
مدير بمعهد عبد الرحمن بن عوف جامعة محمدية ماالنج "املنهج الذى يستخدمه بمعهد عبد الرحمن بن
ّ
عوف جامعة محمدية ماالنج هو املنهج الذى يستخدمه معهد العلوم اإلسالمية والعربية بجاكرتا
اندونيسيا  ،وهو منهج سلسلة تعليم اللغة العربية الذي أصدرته جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
( اململكة العربية السعودية ) ,و هذا املعهد أيضا يمش ي على ما يمش ي معهد العلوم ,املعهد يعني يستخدم
املنهج ما يستخدم معهد العلوم اإلسالمية والعربية بجاكرتا اندونيسيا"
ّ
ولتأكيد قول مديراملعهد فسأل الباحث أحد املد ّرس فيما يتعلق بهذا املنهج ,فقال :
"أن املنهج املستخدم ليس مئة في املئة من املعهد العلوم لكن فقط من حيث الكتب املقرر وفى
صناعة أو كتابة املنهج مثل فى دليل أكاديمي قام اإلدارة مركزية وهى مسلسة مسلمي اسيا الخبرية فى
جاكرتا مع تعاون بمعهد العلوم اإلسالمية وهذا كما قال أحد املد ّرس يعني
ّ
املنهج الذى تستخدمه من جاكرتا يعنى من الكتب املستخدمة ,فى معهد العلوم الكتب املقرر
ّ
ّ
هناك يعني سلسلة اللغة العربية ,فهذا الذى استخدمنا أيضا هنا سلسلة العربية ,أما تفصيل هذا من
مؤسسة اسيا الخبرية ,من إدارة املركزي فى جاكرتا مؤسسة مسلمي اسيا الخبرية ,فربما هذا يختلف مع
معهد العلو بعض .و هناك لجنة فى اإلدارة املركزية فى جاكرتا مع التعامل مع معهد العلوم.
ّ
ّ
و بعد ما حصل الباحث على املعلومات ّ
السابقة التى تتعلق باملنهج املستخدم من مدير و احد
املد ّرس ,مازال الباحث متحيلر على هذه البيانات .فلذالك قام الباحث باملقابلة قسم التعليم ما قال املدير
و املد ّرس لتأكيد القول الصحيح ,فقال قسم التعليم وهو مسؤول عن هذا االمر :
"املنهج معهد العلومّ ,
ألن مؤسسة مسلمي اسيا الخبرية قد فود االمر بنسبة التعليم .هناك
التعاون بين املعهد العلوم أم مؤسسة مسلمي اسيا الخبرية فى وضع املنهج فقد إتفق بين هذتين
مؤسستيبأي نأخذ املنهج من املعهد العلوم االسالمية.
من البيانات السابقة استنتج الباحث ّأن املنهج املستخدم بمعهد عبد الرحمن بن عوف جامعة
ّ
محمدية ماالنج هو املنهج الذى يستخدمه معهد العلوم اإلسالمية والعربية بجاكرتا اندونيسيا  ،وهو منهج
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سلسلة تعليم اللغة العربية الذي أصدرته جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ( اململكة العربية
السعودية ).
ّ
ّ ّ
خطة التدريس لتحقيق املنهج الذي مايزال بشكل العام ,فقام املد ّرس بصناعة خطة التريس
ّ
الخطة وفى ّ
كل
ملساعدة فى تنفيذ عملية التعليم .قد ألزام املعهد لكل املد ّرس فى صناعة أو فى كتابة هذه
ّ
ّ
يخضر الخطة .ولكن بمرور الزمان أو الوقت ال يكتب
اليوم إذا أراد املد ّرس أن يدرس املواد ال ّبد أن
ّ
املد ّرس هذه الخطةو و السبب يعنى إن املد ّرس يدرس املواد املعينة عدة سنوات و ال يتغير إلى املد ّرس
ّ
اليتغير.
االخر .وسمي بمدرس املواد يعني إذا د ّرس مادة واحدة ,فهذه املادة تكون معه عدة سنين إذن
وهذا يسبب عدم كتابة الخطة ملرة التاليةّ ,
كأنهم قد فهموا وحافظوا املواد بكل مفرداتها .وقد بين مدير
املعهد فيما يتعلق بكتابة الخطة كما يلي:
ّ
"فى الحقيقة هناك خطة التدريس ,لكل املد ّرس الزمناه بأن يكتب خطة التدريس ,حصوصا فى ّأول
الفصول ,لكن نظرا ّ
ألن أكثر املد ّرسين فى هذا املعهد يدرسون فى مادة معينة عدة سنوات ,غذن ّ
كأنهم قد
حفظوا هذا التخطيط"
ّ
و قد أكد قسم التعليم ما قاله املدير فيما يتعلق بكتابة الخطة ,وهو يمثل نفسه يعني منذ بداية
دخوله فى املعهد وهو يدرس أصول الفقه ولم ّ
يتغير حتى االن وهو قد يدرس حولي خمس سنوات .وقال
قسم التعليم فى مقابلة معه:
ّ
خطة التد يس وكذالك إعداد ّ
التدريس ,يعنى إذا كان خطة التدريس
"هذا ال ّبد للمد ّرس عنده
ر
هذا وضعه للفصل ولكن إعداد ّ
التدريس هذا كل يوم ,وملا هناك التدريب التدريس أمرنا بوضع الخطة
ووضع اإلعداد اتضير أو إعداد التد يس ي ولكن ّ
الن املد ّرسين ال أقول حفظوا الكتاب ولكن سنة سنوات
ر
هو يدرس هذا املواد .لذالك استطاع أن يفهموا ويقسموا املواد بدون الخطة يعني عقو له مخططة"......
املواد التعليمية ّ
يفصل املنهج الدراس ي عن أسماء املواد التعليمية فيما يلي:
منهج تعليم اللغة العربية و الدراسات اإلسالمية بمعهد عبد الرحمن بن عوف جامعة محمدية
ماالنج .و بالنسبة إلى املواد التعليمية ,فيستخدم معهد سعد بن أبي وقاض باملبانج كتاب سلسلة تعليم
ّ
ّ
اللغة العربية الذى طبعه جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ( اململكة العربية السعودية ).
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الكتب املستخدمة بمعهد عبد الرحمن بن عوف جامعة محمدية ماالنج تعتمد على املنهج ,وفى
ّ
املنهج قد تكتب أن الكتب املقررة هى كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية كما يستخدمه معهد العلوم .ومن
ّ
الحجة استخدام هذا الكتاب يعني كما قال املد ّرس,
"فى الحقيقة بنسبة للمنهج التعليم كما ذكرت لك ,نحن يسير على ما يسير عليه معهد العلوم,
ملاذا؟ أن عندهم خبرة ,عندهم تجربة فى هذا ,يعني هذا املنهج لو أقول لك بصراحة قد تسنخدم أو قد
دربت فى عدة دول ,ليس فقط فى اندونسيا ,كما عملت ألن املعهد العلوم تابعا لجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية (اململكة العربية السعودية ) ,وأيضا هذه الجامعة عندها فروع كثيرة فى العالم,عنده مثل
معهد العومن ليس فقط فى جاكرتا ,عندهم كذالك فى الصين ,فى تيالند.
ّ
تنفيذ تعليم اللغة العربية بمعهد سعد بن أبي وقاص
ّ
ّ
ّ
العربية بمعهد عبد
فى هذا املبحث سيعرض الباحث البيانات فيما يتعلق بتنفيذ تعليم اللغة
الرحمن بن عوف ويتضمن التنفيذ من تنفيذ عملية التعليم وطريقة التعليم واوسائل التعليمية .تنفيذ
ّ
عملية التعليم هو لتحقيق األغرض املرجوة فى املنهج وبالخصوص فى خطة التدريس .وينطلق تنفيذ تعليم
ّ
العربية بمعهد عبد الرحمن بن عوف من منهج ّ
ّ
التعليم املستخدام .و كما قال املدرس :
اللغة
"ال شك أن املدرس يسير كما يسير املنهج ,يعني مثال يعني عموما املدرسون يحاولون أن تكون
طريقة السهلة وكذالك أن تكون طريقة فعالة و يحاولون يدرسون يلتزمون باللغة الرسمية ويحاولون بقدر
ّ
اللغات غير سمية مثل لغة إندونسيا أو اللغة اإلقليمية .ال ّ
شك أنههم يلتزمون
اإلمكان أن يبتعدوا عن
ر
ّ
بالطريقة بكل مادة و طرق التدريس التي يستخدامون املد ّرسين واملد ّرسات بمعهد عبد الرحمن بن عوف
باملبانع مختلفات عن الطرق يعني تناسب ّ
بمدة فى تعليم املد ّرس بمعهد سعد بن أبي وقاص وهو مثال:
طريقة الخطابة و التوليقيه فطبعا مالزمة بالطريقة املباشرة .
ّ
ّ
ثم ّبين مدير املعهد و قسم التعليم ّأن للمد ّرس ال أن يصنع خطة التدريس وهذه الخطة لتحقيق
املنهج .فلذالك رأى الباحث أن إذا كان املد ّرس يسير كما يسير املنهج فهذا بشكل عام .وبوجود الخطة
فاملد ّرس يسير كما يسير الخطة فى عملية التعليم .وكذالك أكد املد ّرس أن الخطة تساعد املد ّرس فى إلقاء
ّ
ّ
ّ
والخطة فى ّ
كل فصل مختلف ,وكانت الخطة قد تكون متغيرا بأحوال الفصل و الطلبة.
الدرس.
ينبغي للمد ّرس أن يعرف أحوال الطلبة فى إجراء التدريس وهي من كفاءته و مهارته و مستواه لكي
يكون عملية التدريس يجرى كما جرى املاء .وفى الحقيقة معاملة املد ّرس مع كل الطالب مختلف .ولذالك
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معرفة املد ّرس باملداخل والطرائق واألساليب املستخدمة فى عملية التعليم ال ّبد منه .فاملدخل هو
ّ
ّ
مجموعة من اإلقترضات املتعلق بعضها ببعض ,وتعالج طبيعة تعليم اللغة و تعلمها .والطريقة هي
مجموعة األساليب التي يتم بواستطها تنظيم املجال الخارجي للمتعلم من أجل تحقيق أهداف تربوية
معيبة .واألساليب هي األنشطة التى يقوم بها املعلم داخل حجرة الدارسة أو خارجها فى تطبيقه لطريقة
التدريس معينة.
من املبحث السابق رأى الباحث أن املدرس له دور مهم فى نجاح عملية التدريس .ولذالك املد ّرس
ّ
الذي يعرف ما سيفعله وكيف سفعل ومتى سيفعل .فهناك القول أن الطريقة أهم من املادة و املد ّرس
أهم من الطريقة ,لكن روح املد ّرس من أهم ش يء.
ّ
معلم والطالب من
طريقة التعليم من نتائج املراقبة واملقابلة الشخصية التى قام بها الباحث مع ِّ
املستوى الرابع ،وجد الباحث ّأن املعلم قد إستخدم على الطريقة املباشرة فى التعليم  .ونال الباحث هذه
النتيجة من الحوار مع املع لم  " :أنني أستخدم الطريقة املباشرة في التعليم .و أستخدم هذه الطريقة
ليمارس الطالب وليشجعوا نفوسهم أن يتكلموا باللغة العربية بدون خوف ( خوف الخطاء ) و حياء في
التكلم باللغة العربية  .و في هذه الطريقة  ،أتكلم اللغة العربية مباشرة إلى الطالب  ،وأعلمهم و أشرحهم
املادة أو املفردات الصعوبة بالعربية لكي هم يهتمون دراستهم إهتماما كبيرا.
الوسائل التعليمية هي عنصور من عناصر فى عملية التعليمية ينبغى للمدرس استخدامها .كذالك
بمعهد سعد بن أبي وقاص قد يستخدم املد ّرس الوسائل التعليمية فى عملية التدريس .ومن الوسائل
التعليمية املوجودة هي الجهاز و التلفاز ,و فيديو ,و السبورة ,والقلم .كان وسائل التعليمية فى هذا املعهد
لم يستخدمه املد ّرس فى كل الدرس .ويستخدم املدرس وسيلة التعليم مناسبة باملواد الدراسية و املستوى
الطالب .كثير من املدرس يستخدم الوسائل التعليمية فى املستوى التمهيدي و االول و الثاني .إما فى
املستوى الثالث و الرابع يستخدم املد ّرس الوسائل التعليمية احيانا .فمثال استخدام املدرس الجهاز
ملشاهدات الفلم فى املستوى األولى فى مادة التعبير الشفهى.
ّ
ّ
العربية بمعهد عبد الرحمن بن عوف ماالنع
تقويم تعليم اللغة
ّ
بعملية
عملية التقويم يهدف التقويم ملعرفة مدى كفاءة او القدرة الطلبة بعد أن يقوم املد ّرس
التعليم ,وكذالك يهدف يهدف املرتقبة لتحقيق التخطيط التعليم املخطوطة .ملعرفة كفاءة الطالب فقام
معهد عبد الرحمن بن عوف ماالنع باالختبارين و هما االختبار اليوم و االختبار الفصل أن معاير النجاح لكل
املادة  ٦۲درجة ,وهذه نتيجة بعد جمع بين نتيجة اليوم ونتيجة نصف الفصل و نتيجة اخر الفصل.
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فالطالب ‘ذا حصل على نتيجة أقل من  ٦۲درجة فهو راسب .فقد وضع املعهد املراقبة محكى املرجع
ليفسر نتيجة االختبار التى حصل عليها الطالب.
بالتفصيل ان هذه النظام املراقبة قد كتب فى دليل اكاديمي التالي :
" أقص ى الدرجة فى اختبار نصف السنة  ۳۲درجة ,و فى اختبار اخر السنة  ٦۲درجة و املراقبة
اليوم درجة .يقال أن هذه املادة ناجحة إذا حصل الطالب ال يقل من  ٦۲درجة بين جمع بين نتيجة
اليوم و نتيجة اختبار نصف السنة و نتيجة اختبار اخر السنة
و كذالك قد شرح املدرس فيما يتعلق بمعاير النجاح كما يلي :
" بنسبة إلى االختبار عموما ٦۲س درجة ,من حصل على  ٦۲درجة فهو ناجح ,و تحت هذا غير ناجح,
يعني  ٦۲من  ,۱۲۲يعني مجموعة النتيجة  ۱۲۲درجة ومن حصل على  ٦۲إذا ناجح.
مناقشة
تواصل رؤية مفهوم التعلم تجربة التغييرات والتطورات ً
وفقا لتطور العلوم والتكنولوجيا .التعلم
مرادف لألنشطة التعليمية .األنشطة التعليمية التي يقوم بها املعلم لنقل معرفة الطالب (سيكتي.)6109 ,
مكون التعلم عبارة عن مجموعة من عدة عناصر مترابطة مع بعضها البعض وهو أمر مهم في عملية
التعليم والتعلم .في التعلم ،هناك عناصر تتعلق بعملية التعلم ،وهي املناهج ،والطرق ،ووسائل اإلعالم،
واملواد ،والتقييم.
ً
وفقا لسايديارجو ،فإن تخطيط منهج التدريس هي عملية تشارك فيها املخططون على مستويات
مختلفة من صانعي القرار فيما يتعلق بأهداف التعلم التي ينبغي أن تكون ،وكيف يمكن تحقيق األهداف
من خالل عملية التعليم ،وما إذا كانت األهداف مناسبة بالفعل وفعالة ).( Arif, 2018
مهما ً
حتى يكون املنهج ً
جدا في عالم التعليم ،فقد تم تصميم املنهج لتحقيق األهداف التعليمية التي
يجب تحقيقها باإلضافة إلى خبرات التعلم التي يجب أن يحصل عليها الطالب .وهكذا ،عند صياغة املناهج
الدراسية  ،يجب االنتباه إلى العديد من العوامل املهمة) ، ( Andriyani, 2014على سبيل املثال عوامل
التطور وعلم النفس للطالب والبيئة املحيطة والتكنولوجيا في كل مستوى تعليميً .
وفقا لـ فإن تعريفات
املناهج الدراسية هي كل األشياء التي يمكن أن تؤثر على عملية التعلم ،بما في ذلك أساليب التدريس
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واملواد التعليمية ،وكيفية تقييم الطالب وبرامج الدراسة واإلرشاد واالستشارات واإلشراف واإلدارة ،
وكذلك املسائل الهيكلية املتعلقة بالوقت وعدد الغرف وإمكانية اختيار املوضوعات).(abd. Rozak, 2018
إذا حددنا األهداف املراد تحقيقها في التعلم ،وتنظيم املادة (املحتوى) ،فإن املواد التعليمية هي
مواد أو مواد يتم ترتيبها بشكل منهجي ،والتي يستخدمها املعلمون والطالب في عملية التعلم .املواد
التعليمية هي مجموعة من أدوات أو أدوات التعلم التي تحتوي على مواد تعليمية وطرق وحدود وطرق
للتقييم بشكل منهجي وجذاب من أجل تحقيق األهداف املتوقعة ،وهي تحقيق الكفاءة أو الكفاءة الفرعية
بكل تعقيداتها ) (Widodo, 2013يمكن إجراء االعتبارات من خالل إسناد أنواع أهداف التعلم املراد
تحقيقها ،واملحتوى الذي يجب على الطالب إتقانه ،وما املهارات التي يجب أن يتمتع بها الطالب بعد
املشاركة في أنشطة التعلم ،واملوارد التي لدينا مثل موارد التعلم ،واملرافق ،الوسائط واألدوات واملواد
التعليمية التي لدينا.
كنتيجة البحث على املعلمين الذين يستخدمون طريقة مباشرة .حسب طريقة  ACEPفي مباشرة
تدريب يمكن للطالب املهارة في االستماع والتحدث  ،الطالب على إتقان النطق مثل أو االقتراب من
الناطقين بها .يعرف الطالب الكثير من املفردات واستخدامها في الجمل .الطالب لديهم الشجاعة والعفوية
في التواصل ألنهم مدربون على التفكير في املسؤولية بحيث ال يعوقهم عملية الترجمة .القواعد اللغوية
الوظيفية للطالب ليست مجرد نظرية  ،وهذا يعني أنها تعمل للتحكم في صحة الكالم .بينما تعد الوسائط
أداة لدعم األساليب املستخدمة في عملية التعلم). (Hermawan, 2011
وفقا لسوندايانا أن وظيفة ودور وسائل اإلعالم التعلم هدفهما يعتي التقاط كائن أو حدث معين
يمكن التقاط األحداث املهمة أو الكائنات الكاملة بالصور أو األفالم أو تسجيلها عبر الفيديو أو الصوت ،
ثم يتم تخزين هذه األحداث ويمكن استخدامها عند الحاجة .وفقا ألزهار يعتبر فهم وسائط التعلم أداة
في عملية التعلم داخل الفصل وخا جه على حد سواء  ،كما أوضح أن تعلم الوسائط يعد ً
مكونا من
ر
موارد التعلم أو وسيلة مادية تحتوي على مواد تعليمية في بيئة الطالب والتي يمكن أن تحفز الطالب على
التعلم)(Rustina, 2003
تقويم التعلم ؛ أنشطة التقويم من حيث الوقت هي التقييمات اليومية  ،النصفية  ،ونهاية الفصل
الدراس ي .وأشار مصطفى العبس ي أن التقويم هوعملية تحديد مدى ما تحقق من األهداف التي خطط لها
املناهج ،أو هو تحديد ملستوی ما وصل إليه الطالب وتحق ق لدیه من نتاجات تعلمية وخبرات
مكتسبة )6103Arikunto, (.أنشطة التقييم من حيث النماذج في شكل امتحانات كتابية وشفوية  ،يتم
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طرح أسئلة االختبار من قبل املحاضرين  ،باستثناء اختبارات الفصل النهائي في الدورات اللغوية  ،يتم
طرح األسئلة من املكتب الرئيس ي للمؤسسة اآلسيوية للمسلمين في جاكرتا ،التقييمات ليست فقط من
حيث املعرفي  ،ولكن أيضا من حيث العاطفي والحركي ،مجموعة معايير التخرج هي  ،٦۲يتم استخدام
نتائج التقييم لتحديد التخرج  ،التخرج املشروط  ،عدم التخرج والتسرب ،جودة تقييم التعلم في معهد
عبد الرحمن بن عوف كان جيد جدا.
خاتمة
ّ
اللغة العربية بمعهد سعد بن أبي وقاص باملبانج لقد تم الوفاء بهاّ ،التي ّ
يتكون من
إن إدارة تعليم
التخطيط ،و التنظيم ،والتنفيذ ،واملراقبة .ومن التخطيط ينال الباحث  :املنهج التعليمي و كتابة خطة
ّ
التدريس و املواد التعليمية وتسجيل الطالب و من التنفيذ  :خطة التدريس ،وطريقة التدريس والوسائل
التعليمية ومن وجه املراقبة  :عملية املراقبة ،واإلختبار ،ومعاير النجاح ،ومراقبة فى أخر الشهر.

 شكر وتقدير (إختياري)
يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير .رئيس املعهد عبد الرحمن بن عوف  ,واملد ّرسين والطلبة
بمعهد عبد الرمن بن عوف ماالنع ,واملواظفين بإعطاء البيانات املحتاجة فى هذه الرسالة.
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