
العلاشر يف املدرسة  دى الطالب الصفل  لالةاحلسة ادر  إدارة الفصل يف تعليم اللغة العربية:

 ٠٢۱٧ - ٠٢۱٨يوكيلاكرات السنة الدراسية  ٣وية دمحمية الثلان

 (فطري ايو عن هللا)

 التجريد

 الدراسة ىذه يف. نظار بواسطة الطبقة اإلدارة كيفية معرفة ىو البحث ىذا من الغرض
 ادلدرسة يف البحث موقع. احلالة دراسة نوع مع النوعية الطريقة ىذه الباحثون استخدم
 الفصل إدارة زبطيط النتائج. العربية اللغة دلدرسي حبثية موضوعات. يوكياكرات ٣ دمحمية الثانوية

 تنفيذ ، اآلن حىت واضح وغري جيدا بعد تنفيذه يتم مل. يوكياكرات ٣ دمحمية الثانوية ادلدرسة يف
 اختالف ىناك ولكن ، جيد كافية العربية اللغة مدرسي قبل من الدراسية لالفصو  إدارة

 بطريقة الدراسي الفصل إدارة تقييم يعمل وال ، العربية اللغة يف آخرين معلمني مع بسيط
 عليو يدل وىذا ، الفصل يف الدروس فهم الطفل على يصعب حىت ، وتوجيهها منهجية
 من وغريىا العربية ابللغة ادلدرسية الكتب ربفيظ لخال من لتقييم العربية اللغتني معلمو

. 01 من أكثر ادلفردات حفظ على قادرين يكونوا أن على أكثر شددوا العربية اللغة مدرسي
 ، دميقراطية أقل نوع لديها اليت ادلعلم ىو العربية اللغة مدرس قبل من صلفال إدارة منع عامل
 ادلهمة أداء يف وعيا أقل ىم الذين وادلتعلمني مرنة، ال الذي ادلعلم وىو ، رتيبة ادلعلم وظلط

 ادلدرسية وادلرافق ، ادلتسلطة واألسر ، العربية ابلدروس عميق اىتمام لديهم وليس واحلقوق
 .الكاملة غري

 : إدارة الفصل، اللغة العربية الكلمة ادلفتاحية
 

 
 

 

 

 

 



 مقدمة

غة اإلنسان ميكن التواصل ونقل األفكار اللغة أمر مهم يف حياة اإلنسان. من خالل ل

وتفسري األشياء مثل الفن والقانون والعلوم والدين. لغوية ، اللغة ىي نظام إشارة صوت متفق عليو 

 .الستخدامو من قبل أعضاء رلموعات معينة من الناس يف العمل مًعا ، والتواصل ، وتعريف أنفسهم

ه اللغات يتم إعدادىا ابللغات الدولية مثل ىناك لغات سلتلفة يف العامل. بل إن بعض ىذ

اإلصلليزية وادلاندرين والفرنسية والعديد من اللغات األخرى. أصبحت العربية واحدة من اللغات 

العادلية ألهنا تتمتع بنفوذ كبري يف العامل مثل اإلعالم اإلسالمي ، ومساعلتها يف تطوير العلوم والعلوم. 

 اللغة العربية كأحد لغات االرباد الدويل. 0791اد األمم ادلتحدة عام ابإلضافة إىل ذلك ، افتتح ارب

 الذين بعض وحىت النائية، ادلناطق و مشهور إىل متداول إندونيسيا يف العربية كانت اللغة  وقد

 جوانبها، صبيع يف معقدة لغة ىي العربية اللغة .وفعالية بسهولة العربية اللغة لتعلم رلموعتهم لديهم

 .للمبتدئني ابلنسبة وخاصة التعلم، على جدا صعبة كانت العربية اللغة أن وتفًتض تقر اتواجلماع

 ولكن ساكنا، حرفا نوعشرو  شبانية دىاعد العربية ان اللغة الصوتيات علماءال بعضويؤكد 

 –)و  العلة حروف شبو لدخول نوعشرو  شبانية ذكر الذيو   .ساكنا حرفا وعشرون ستة أيضا ىناك

 شبو على تنطوي الساكنة، احلروف وعشرين ستة ذكر حني يف الساكنة، احلروف سلتسل يف ي(

 الربانمج عقد طريق عن العربية اللغة وطنيا احلكومة جهود تنظيم 0.الساكنة تسلسل يف العلة حروف

 .مدرسة كل يف العربية اللغة دروس إضافة أو
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 وكطبقة كمتظاىر  مدرساألطفال ) قدرات تطوير أجل من معلم وظيفة أو بدور يتعلق فيما

 ادلعلم على غلب القدرات، ىذه بسبب .طالهبا قدرة ابلتفصيل يعرف ادلعلم على غلب ،(مدير

 استخدامها ميكن اليت االسًتاتيجيات من 2.الطالب قدرة مع تعاوين نشاط اسًتاتيجية إبعداد

  .التعليمية أغراض يف النجاح أو النجاح لتحقيق

 علمنيوادلت ادلعلمني بني التواصل أو التفاعل وعملية التقاء نقطة تصبح الدراسية الفصول

 وإمكاانت ادلشًتكة اخللفيات ذوي من والطالب قدراتو، كل مع ادلعلم .والتعلم التعليم عملية وزايدة

 صبيع مع النهج، القيام طريق عن وطريقة موجودة، مكوانهتا بكل الدراسية وادلناىج ،بعضهم بعضا

 الفصول يف والتفاعل لتقاءلال التعليمية ادلوارد من واسعة رلموعة مع وادلواد اإلعالم، وسائل أجهزة

 الضروري فمن ولذلك، .الدراسية الفصول يف ػلدث دبا أيضا تصنيفا الدراسة نتائج .الدراسية

 ادلتعلمني وظروف أعلية عن فضال وادلهنية، جيد، بشكل وتدار الدراسية، الفصول إدارة االبتكار

 .الدراسية والفصول

درسة   العربية اللغة ميتعل يفل صفال إدارة عادلوضو  اخذت الباحثة أعاله الوصف على وبناء

 .يوجياكرات ٣ يةثانوية دمحمال درسة العاشر يف ادل الصفاحلالة لدى الطاالب 
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 منلاقشة و حتليل

 إدارة الفصل .أ 

 بعض أيضا وىناك .ادلمارسني وكذلك النظري بشقيو جوانب صبيع تغطي التعليم إدارة

 تشمل اليت ادلهارات :أوال :عناصر من واثنني اإلدارية ادلهارات الطبقة أبن القول اآلراء

 ىناك .التعلم إعادة مهارات يتضمن والثاين، ادلثلى، التعليمية الظروف يانةوص إنشاء

 وكذلك الفنيني، أساليب الدراسية الفصول يف والتعلم العربية اللغة تعليم أنشطة إىل حاجة

   .اإلعالم وسائل دعم

 ادلعلمني أن العربية اللغة تعلم مشكلة أن مقالتو يف االستنتاج الرضبن فتح أعرب

 إدارة أيضا أيخذ لكنو جيدة، خطة وضع خالل من إال حلها ميكن ال اليوم هونيواج

 واجباهتم أداء يف ادلعلم كفاءة بتحسني ادلتصلة تلك وخباصة التعلم، إدارة أو إدارة .جيدة

 3.للمتعلمني ادلتنوعة اخلصائص سياق يف

مهمة ادلعلم، وتعلم أن أتطرق إىل رلموعتني من  يةعندما ينظر إليها من وجهة نظر 

وهتدف األنشطة اإلدارية لتكون قادرة على خلق واحلفاظ  .األنشطة، مثل التعليم واإلدارة

                                                           
3
 ٣٣( ص 210٢يونيو )  ۱ ,  ظلرة0واللغة العربيات التعليم اللغة العربية رللة :عربيات "العربية، اللغة تعلم اسًتاتيجية مكون إدارة" الرضبن، فتح 
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يف حني تدريس  .مح كانت عملية التعلم الفعال والكفء للغايةعلى الظروف اليت تس

 4.ىدف التعليم -األنشطة اليت تساعد ادلتعلمني على ربقيق اذلدف 

 العربية اللغة تعليم .ب 

 اليت األجزاء - وقطع وظائف من تتألف ة،معقد عملية ىي كيمب طريق عن التعلم

 التعلم يف النجاح .التعلم يف النجاح لتحقيق ادلنظمة ومنطقيا البعض، بعضها مع ترتبط

 النشاط ىذا يف 5.التعلم أنشطة يف ادلرجوة األىداف ربقيق للمتعلمني ميكن عندما ىو

 ادلتعلمني توجيو ميكن وأيضا وتوجيو، مساعدة، على قادرين ادلعلمون يكون قد التعلم،

 إعداد يف والتقنيات األساليب أو تعليمية، ذبربة شكل يف والفهم ادلعرفة اكتساب على

 خللق الظروف يةةذل زلاولة ىي الدراسة أن إىل طللص أن وميكن  6.للمتعلمني التعلم ذبربة

  .ادلالئمة التعلم خربة اكتساب من لتمكينهم الطالب تعلم أنشطة

 يف كتابة أثناء ويسمع، يتحدث الذي الصوت رمز - الرمز نظام ىو اللغة حيث من

 صوت يف اللغة وتغيري إنشاء إىل الرامية اجلهود من أكثر ليست مثالية األكثر الشكل

 لغة ىو ذلك .)قراءة( ابلعنيالذي مستهدف  أن مكتوب شكل يف األذن قبل من يسمع

 احملكية اللغة ربط أو الكتابة يف ادلستخدمة األجبدية احلروف - رسائل شكل يف الكتابة

                                                           
 السنة PK Kartasura اإلسالم - آل MI يف الدنيا الطبقة يف حالة دراسة) الصفية اإلدارة يف ادلعلم دور .Maulidah ليلي نور4

 .سوراكارات احملمدية جامعة .وحةأطر  .(2014-2013 الدراسية
5
سيا،اندوني غالية :بوجور) .والتعليم التعلم نظريات .نارا وهارتيني سيريجار إيفلين  12 .ص ،(2010 

 .6 ص .(2012 اندونيسيا غالية :بوجور) .يكون أن ينبغي التعلم على قائمةال ادلشكلة مع االسًتاتيجيات تعلم .رمسونو6



 أيضا وىي ادلنطوقة للغة صورة ىي ادلادة فإن وىكذا .جدا ونكيذ ال اإلنسان اخًتاع ىي

   7.اللغة من مهم جزء

 صحيح وبشكل جيد بشكل التواصل أن للمرء ميكن حبيث ضروري ىو اللغة تعلم

 لديها اليت العربية اللغة تعلم وابدلثل، .وادلنطوقة ادلكتوبة سواء اخلصم، ادلخاطب او أمام

 تشمل آخرون ويقول .العربية لغةال وغليد اللغة علم على السيطرة على قادرة غري غرض

 :العربية التعليمية األىداف بعض

 اإلسالمية للتعاليم القانوين كمصدر النبوية واألحاديث القرآن فهم أجل من (1

 نقشت اإلسالمية والثقافة اإلسالمي الدين كتاب - الكتاب فهم أجل من (2

 العربية يف

 العربية شكل يف القصص وادلاكياج التحدث على قادرا يكون أن (3

 (التكميلية )ادلهارات من غريىا ادلساعدين استخدام وميكن أن (4

 العمل عامل يف العربية اللغويني أو كلغة العربية اللغة إدخال جعل أجل من (5

  .والعمرة احلج يف سياحي كمرشد

 ىناك األحيان من كثري يف ولكن سهلة، ليست أجنبية لغة وتعلم األساس، يف

 ،ابرشي عطية دمحم قال كما ىو الصعوابت معظم .والتالميذ ادلعلمني تواجو ليتا الصعوابت

 قادر غري ولكن (ادلفردات )اجلمل ػلفظ يزال ال الطالب ومعظم أجنبية، لغة تعلم يف وذلك
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 اجلمل مع الطالب كاىل وإثقال غلرب أن غلب ال ادلعلمني أن ادلفًتض من .معناىا فهم على

 ىذا، على وبناء .أجنبية لغة لتعلم جيدة وسيلة ليست ألهنا رلهولة، أعلية من قلب ظهر عن

 اللغات تعلم يف الصعوابت على للتغلب جيدة اسًتاتيجية إىل حباجة ضلن احلال، بطبيعة

 .احملددة واألىداف األىداف ربقيق ميكن التعلم أن احلال ىو وىذا .العربية وخاصة األجنبية،

 .الطبقة إدارة الوجهات السياحية

ذلك  يف .مت احتواء إدارة الوجهات السياحية يف أغراض التعليمية الدرجة الفعلية

األنشطة  رلموعة من -ىي احلاوية اليت تسهل لواسعة  صلفالعام، ومراقبة أو إدارة ال

مرفق ميكن أن تسمح للطالب  .للطالب التعلم يف الطبقة االجتماعية والعاطفية والفكرية

للتعلم والعمل، وخلق جو اجتماعي يعطي االرتياح، والغالف اجلوي من االنضباط 

  ٧.والفكرية والعاطفية، وادلوقف فضال عن التقدير للمتعلمني

  :وذكرت اإلدارة من الدرجة الفائدة على النحو التايل

 ربقيق الوضع وحالة الطبقة، إما على شكل بيةة التعلم ورلموعات الدراسة 

  القضاء على صبيع العوائق اليت ربول دون التعلم اليت ميكن أن تعيق أنشطة

 التعلم

                                                           
 178 ص ،(2010 زلفوظة Rineka :جاكرات) .التعلم سًتاتيجياتوا التدريس .األسواين وزين صبرة حبري سيف٧



  تقدمي وترتيب التسهيالت والتجهيزات اليت تدعم التعلم وسبكني الطالب من

  .التعلم وفقا للمتعلمني االجتماعي والعاطفي، والفكري يف الفصول الدراسية

 رعاية وتوجيو وفقا للخصائص االجتماعية واالقتصادية والثقافية والفردية. 

إن إدارة الفصل الدراسي ىي زلاولة الستغالل إمكاانت الفصل. "إن الفصل لو 

يف دعم صلاح عملية التفاعل التعليمي ، من أجل توفري التشجيع  أدوار ووظائف معينة

والتحفيز للطالب للتعلم ، غلب أن يدار الفصل الدراسي إىل جانب ادلتعلم من قبل 

 ادلتدربني.

 

 

 

 

 

 

 

 



 االختتلام

 اخلالصة .أ
 ٣بعد تالحظ الباحثة عن ادار الفصل لطالب فصل العاشرة يف ادلدرسة الثانوية دمحمة 

يوكياكرات و كذلك تطبع الباحثة يف عملية اللغة العربية عند تلك الوقت, ادلدرس يستطيع تكون 
 و. طول درسمدير يف الفصل وطاعة الطالب يف التباع االمر من ادلدرس 

وما ذلك الباحثة تعطي تكنيات او طريقة و ميكن بزايدة مؤشر قليلة كي صلاحات يف إدارة 
 او طريقة وىم : لتقنياتالفصل عند تعليم اللغة العربية. اوال 

 التقنيات على النحو التايل:
. تقنية التقارب. عندما يبدأ طالب ابلتصرف ، فإن التقنية اليت عادة ما تكون فعالة ىي تقنية 0

 التقارب.
. إعطاء تقنية. عندما يقوم الطالب إبجراء مداوالت صغرية ، قد يشري ادلعلم إىل أنو قد مت 2

 مشاىدتو قد يكون شلرًا ، أو نظرة حادة ، أو موجة.
كان احلدث صغريًا ، فعلى األقل يرى ادلعلم التأثري وحده ، من خالل . تقنيات الفكاىة. إذا  ٣

النظر إليو بذكاء ، سيكون ادلعلم قادرًا على احلفاظ على جو جيد ، وػلذر اجملرم من أنو 
 يعرف ما سيحدث.

. ذباىل التقنيات. ولتطبيق ىذه الطريقة ، غلب استنفاد ادلعلم وعدم ادلعاقبة على أي ٢
ها. يف بعض احلاالت ، ميكن أن يؤدي ذباىل االضلراف إىل جذب الطالب انتهاكات يعرف

 لالنتباه.
. أساليب االستةناف. يف بعض األحيان ، يقول ادلعلمون "الرجاء هتدئة". الكلمات يف بعض 1

األحيان ذبلب النتائج. الطالب االىتمام هبا. ولكن يف حالة استخدام االستةناف يف كثري 
 م مييلون إىل ذباىلهم.من األحيان ، فإهن
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