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 اخلالصة .أ
 3بعد 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 
 اول درسو.  الفصل وااعة الطالب يف التبا  امامر من ادلدرس تكون مدير يف

ادلدرسة الثانوية إن إدارة الفصل الدراسي يف تعلم اللغة العربية لدى االب الصف العاشر يف 
ىي يف الواقع أفضل قلياًل ، وعندما يقدم ادلعلم ادلواد ويستمع الطالب إليها  يوكياكرات 3دمحمة 

اسي يف التهدئة وأكثر فاعلية وكفاءة يف تكييف الصف الدراسي. ، يبدأ وضع الفصل الدر 
ينقل أسلوب ادلعلم أيًضا انتباه الطالب. لألسف ، بعض الطالب ليسوا على دراية 
ابألحرف العربية حىت اآلن ، وبعضهم يسأل "دلاذا نتعلم اللغة العربية على أي حال؟" يف 

أمل ألن أحد أسباب الفكر ينشأ بسبب عدم  الواقع ، ىذا السؤال جيعل ادلعلم يشعر خبيبة
اماىتمام البيئي يف ادلنزل أو الناس الذين يعيشون حول منزلو مل يتمكن من تقدمي التوجيو 

  لفهم اللغة العربية.
وما ذلك الباحثة تعطي تكنيات او اريقة و ميكن بزايدة مؤشر قليلة كي جناحات يف إدارة 

 او اريقة وىم : لتقنياتاوما الفصل عند تعليم اللغة العربية. 
 التقنيات على النحو التايل:

. تقنية التقارب. عندما يبدأ االب ابلتصرف ، فإن التقنية اليت عادة ما تكون فعالة ىي 1
 تقنية التقارب.

. إعطاء تقنية. عندما يقوم الطالب إبجراء مداومات صغرية ، قد يشري ادلعلم إىل أنو قد مت 2
 رًا ، أو نررة حادة ، أو موجة.مشاىدتو قد يكون مم



. تقنيات الفكاىة. إذا كان احلدث صغريًا ، فعلى األقل يرى ادلعلم التأثري وحده ، من 3
خالل النرر إليو بذكاء ، سيكون ادلعلم قادرًا على احلفاظ على جو جيد ، وحيذر اجملرم من 

 أنو يعرف ما سيحدث.
جيب استنفاد ادلعلم وعدم ادلعاقبة على أي  . جتاىل التقنيات. ولتطبيق ىذه الطريقة ،4

انتهاكات يعرفها. يف بعض احلامات ، ميكن أن يؤدي جتاىل اماحنراف إىل جذب الطالب 
 لالنتباه.

. أساليب اماستئناف. يف بعض األحيان ، يقول ادلعلمون "الرجاء هتدئة". الكلمات يف 5
كن يف حالة استخدام اماستئناف يف  بعض األحيان جتلب النتائج. الطالب اماىتمام هبا. ول

 كثري من األحيان ، فإهنم مييلون إىل جتاىلهم.
 مؤشر جناحات يف إدارة الفصل عند تعليم اللغة العربية.كما يلي :

 . يفهم ادلعلم الفرق بني إدارة الفصل وأتديب الفصل1
 . كمدرس إذا ذىبت إىل ادلنزل ليس يف حالة متعبة جدا.2
الفرق بني إجراءات الفصل )ما يرغب ادلعلمون يف حدوثو ، على سبيل . يعرف ادلعلمون 3

ادلثال ، كيفية الوصول إىل الفصل الدراسي ، وإسكات الطالب ، والعمل يف وقت واحد ، 
وغريىم( وروتني الفصل الدراسي )ما يفعلو الطالب تلقائًيا ، مثل الدخول إىل الفصل 

 بدماً من قواعد الفصل. الدراسي ، وغريىا(. تذكر إجراءات الفصل
. يقوم ادلعلم إبدارة الفصول الدراسية من خالل تنريم اإلجراءات ، ألن ىذا اإلجراء يعلم 4

 الطالب أمهية ادلسؤولية.
 . ما يقوم ادلعلمون بتأديب الطالب ابلتهديدات والعواقب. )ادللصقات واماختفاء وغريىا(5
 يمكن حين في،  ماء شي عن ناتج وه لفصلا في لطالبك اسلورس أن لمدا يفهم 6.
 . يبدلتأا علىف لتعرا



إدارة الصفوف أو اإلدارة ىي سلسلة من اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلتعلم يف حماولة خللق 
ظروف بيئة تعليمية إجيابية ومثمرة لعملية التعليم والتعلم من أجل العمل وفًقا للغرض منها. 

اسي ىي جهد يهدف إىل متكني إمكاانت الصف من وبعبارة أخرى ، فإن إدارة الفصل الدر 
خالل جمموعة من مهارات ادلتعلمني خللق مناخ تعليمي مفضل وإجيايب وإنتاجي والتحكم بو 

 يف حالة تعطل التعلم لتحسني عملية التعلم حبيث ميكن احلصول على نتائج مرضية.
 اقًتاحات .ب

أنمل أن يساعد ىذا . ديدة ليس ىناك القاموس لطالب يف مساعدة جعل الكلمة اجل
البحث ادلعلمني وادلعلمني احملتملني يف أن يصبحوا معلمني حمًتفني وجناحهم يف إدارة الصف. 
ألن النجاح يف عملية التعليم والتعلم ىو أيضا جناح يف إدارة الفصول الدراسية. وابلنسبة 

مرار يف النضال وتعليم اللغة دلدرسي اللغات األجنبية ، وخاصة العربية ، أيمل الباحثون اماست
العربية أكثر نشااًا على الرغم من التسهيالت وادلناىج اليت ما ميكن أن تكون أكرب دعم يف 

 ادلدارس الثانوية ادلنتشرة يف مجيع أحناء إندونيسيا.
 

 


