Al-Ta’rib
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
IAIN Palangka Raya
Vol. 8, No. 1, June 2020, 91-102
p-ISSN 2354-5887 | e-ISSN 2655-5867

(Sears Theory)سريز

إدارة تعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمية يف ضوء نظرية

Mir’atun Hasanah, Ade Destri Deviana
Tinggi Ilmu AL-Qur’an Amuntai, Indonesia
E-mail: hasanahlm@gmail.com

1,2Sekolah

Abstract
Rasyidiyah Khalidiyah Islamic Boarding School is an Islamic boarding school in
South Kalimantan. It is famous for Kitab Kuning (The Classical Books) and it focuses
on function of language as system, which means that Arabic is an instrument to
understand the classical books/kitab kuning. This Islamic boarding school has been
synchronized with Public Islamic High School standard today. The purpose of this
study is to know the planning, organizing, directing, coordinating, and monitoring of
learning Arabic language based on Sears’s theory in Rasyidiyah Khalidiyah Islamic
High School for women in Amuntai, South Kalimantan, Indonesia. This study is
classified as case study which becomes part of qualitative research. The management
of Arabic learning in Rasyidiyah Khalidiyah Islamic Boarding School covers:
(1)Planning includes; (a) schools use short-term planning (b) lesson plan/RPP and
syllabus which refer to School- Based Curriculum (KTSP). (2) Organization includes;
(a) preliminary activities, (b) core activities, and (c) final activities. The core
activities include; exploration, elaboration and confirmation (b) only some teachers
use methods and media in learning. (3) Directing includes; (a) the principal gives
directions to the teachers (b) the teachers give directions to the students by
motivating them to learn Arabic. (4) Coordinating includes; internal coordination (5)
Controling includes evaluation of student learning outcomes and evaluation of
Arabic learning process.
Keywords: The management of learning; Sears Theory; Arabic learning
Abstrak
Pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah adalah pondok pesantren islam di
Kalimantan Selatan yang terkenal dengan penggunaan kitab kuning dan
memusatkan fungsi bahasa sebagai nidzom, yang bermakna bahwa bahasa arab
adalah alat untuk memahami kitab kuning. Sekarang pondok pesantren ini telah
disetarakan dengan Madrasah Aliyah Negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui perencanaan, organisasi, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan
pembelajaran bahasa arab dalam kacamata teori Sears di MA NIPI Rasyidiyah
Khalidiyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi kasus.
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.
manajemen pembelajaran bahasa arab di MA NIPI Rasyidiyah Khalidiyah meliputi:
(1) Perencanaan mencakup; (a)Perencanaan jangka pendek (b) RPP dan Syllabus
yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP); (2) Organisasi

mencakup; (a) kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, kegiatan
inti mencakup; eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi (b) hanya sebagian guru yang
;menggunakan metode dan media dalam pembelajaran; (3) Pengarahan mencakup
(a) pengarahan dari Kepala sekolah terhadap guru (b) pengarahan guru dengan
)cara memotivasi siswa untuk belajar bahasa arab; (4) Koordinasi internal; (5
Pengawasan pembelajaran berupa evaluasi hasil belajar siswa (outcomes) dan
evaluasi proses pembelajaran.
Kata Kunci: Manajemen pembelajaran; teori Sears; Pembelajaran Bahasa Arab

املقدمة
أصبح تعليم اللغة العربية مادة من املواد الدراسية يف املدارس عموما واملعاهد اإلسالمية خاصة
كذالك يف إندونيسيا ،ألن اللغة العربية تستخدم لفهم كتب الرتاث اليت درسها الطالب يف املعاهد وأكثرها
توجد يف املعاهد السلفية .وأما يف املعاهد العصرية ،فاللغة العربية فهي األكثر ألداة االتصال حبيث يعترب
تعليم اللغة العربية مهما هلذه املسألة .قد اختلف تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي واملعهد العصري
ابختالف مهام كال املعهدين يف استعمال اللغة كما هو املذكور يف الفقرة السابقة ،ويلزم ذالك الفرق
بينهما يف إدارة التعليم  .واملثال يف ذلك معهد رشيدية خالدية آمونتاي ،وهذا املعهد من املعاهد اإلسالمية
املشهورة يف كليمانتان اجلنوبية ألنه استعمل كتب الرتاث يف عملية التعليم ورجعل اللغة العربية نظاما و أداة
لفهم الكتب الرتاثية ،واآلن يكون ذلك املعهد مدرسة اثنوية حكومية .وقد طبق هذا املعهد على وجه
اخلصوص املناهج الدراسية من احلكومة أو وزارة الشؤون الدينية ،حبيث ميكن أن يشارك يف االمتحان
الوطين.
واآلن جند

املعاهد يف إندونيسيا خمتلفة املناهج منها املعهد السلفي واملعهد العصري

) .(Qomar, 2002ويقع اختالف املعهد السلفي و املعهد العصر يف ضوء إدارهتما .يدار املعهد العصري
إدارة جيدة و منظمة ابلقواعد اإلدارية العامة .و أما املعهد السلفي اليدار كذلك .من مث ,فإن املنهج يف
املعاهد السلفية اليت قد حتصل على املعادلة احلكومية ال يزال مرتبطا بتعليم كتب الرتاث حتطيطا و ترقية.
بعض الدراسات الذي يطابق مع هذا البحث هو حبث العلم من معلم وجيااي بعنوان إدارة تعليم اللغة
العربية اشرتاكا بني النظرية والتطبيق ( .)Wijaya, 2017والبحث من مسفرييل توروس متاجي بعنوان "إدارة

تعليم اللغة العربية" يشرحان فيهما أن تعليم اللغة حيتاج إىل إدارة صحيحة وجيدة ليصبح تعليم اللغة العربية
املخططة من املدرسة ،اليت تشتمل على التخطيط والتنظيم والتوجيه املتابعة حىت تنال أهداف التعليم
املرغوبة فيها ( .)Taurus, 2018وخيتص هذا البحث يف اإلدارة املستخدمة يف املدرسة رشيدية خالدية
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الثانوية آمونتاي للبنات يف ضوء نظرية سريز اليت تشتمل على التخطيط والتنظيم والتوجيه و التنسيق
املتابعة.
إدارة التعليم
يف معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية هي هيئات ونظم وأفراد يف هياكل معينة وما يتبعها من
إجراءات توضع لتشغيل املؤسسات التعليمية مبا يتفق مع األهداف هلا ،بقصد تعبئة اجلهود البشرية واملادية
وتوجيهها لتحقيق أهداف التعليم أبقل جهد وأكرب عائد .وتقاص فعالية اإلدارة مبدى حتقيق نتائج مرضية
بواسطة دورها يف األنشطة املؤسسة

(& Al-Najar, 2003

 .)Syahitahاإلدارة التعليمية عند سريز

Sears

مبعين هي العملية مبا يف ذلك األنشطة التالية من التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق واملتابعة

)1998

 .(Daryanto,اإلدارة التعليمية هي املهيمنة على شؤون التعليم ابلدولة ابلقطاعات املختلفة،

وممارستها أبسلوب يتفق مع متطلبات اجملتمع والفلسفة الرتبوية السائدة فيها .وأما عند نظرية سري
هي من أوائل الذين درسوا اإلدارة التعليمية دراسة واسعة ونشر كتابه املعروف سنة  ،1650وفيه العملية
)(Sears

اإلدارية إىل عدة عناصر رئيسية هي ختطيط ) (Planningوتنظيم ) (Organizationوتوجيه
وتنسيق ) (Coordinationمتابعة ).)Muniroh, 2019( (Controling
التخطيط لسريز غري املعىن االقتصادي املعروف وإمنا يعين به التهيؤ أو االستعداد الختاذ القرار.
)(Directing

فاإلنسان قبل أن يتخذ قرارا يف مشكلة ما يفكر كثرية األعمال وإال كان قراره عشوائيا .وهذا االستعداد أو
التهيؤ السابق خيتلف يف صعوبته وأمهيته حسب تعقد املوقف أو املشكلة .والتنظيم هو عملية اليت يتم هبا

وضع القوانني موضع التنفيذ ،فانشاء مدرسة مثال يتم أوال يستعدر قانون وتنفيذ مثل هذا القانون يسمى
تنظيما وعند االنتهاء من تنفيذه نشري إىل النتيجة على أهنا منظمة .فاملنظمة هي جهاز ألداء العمل .وقد
جيد أساسا من أفراد وأشياء وأفكار ومفاهيم وقواعد ،أو من مزيج من كل ذلك وكل هذه األمور حتتاج إىل
التنظيم .والتوجيه هو يعترب أبرز عناصر اإلدارة ألننا نرى يف عملية التوجيه وهي تعمل ونرى العمل واإلجراء
تتخذان .وعملية التوجيه يف اإلدارة ليست سهلة ألهنا تتضمن توجيها مزدوجا للسلطة واملعرفة معا،
واستخدام السلطة يف توجيه العملية الرتبوية يقتضى معرفة أبهداف وطبيعة هذه العملية والقوى االجتماعية
املؤثرة عليها .والتنسيق تتناول اإلدارة التعليمية أغراضا وعمليات متعددة تتعلق ابملباين واالنشاءات
والتجهيزات والكتب واملناهج والربامج والتالميذ وغري ذلك وكل عنصر من هذه العناصر يتشابه معا غريه،
ولذلك كان من الضروري أن تعمل مجيعها يف جتانس ووحدة يف اجلهد .وهذه هي الوظيفة األساسية
للتنسيق يف العملية اإلدارية .املتابعة هي ضرورة واضحة يف العملية اإلدارية .فاملرء ال يستطيع أن يوجه
العمل بدون أن يكون متحكما يف القوى املنشطة له ،أو العوامل األخرى املرتبطة به .فامليزانية مثال تفقد
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معياها احلقيقي إذا مل تكن هناك رقابة على اإلنفاق .وقد تكون املتابعة مباشرة إذا كانت من خال إشراف
شخص مباشر مستمر أو غري مباشرة إذا اعتمدت على نظام إشراف غري مباشر .وقد تكون املتابعة
بواسطة القوة اجلسيمة أو قوة القانون والتعليمات أو القوى االجتماعية مثل العادات والتقاليد واختالقيات
املهنة .واملعرفة اإلدارة عملية إنشاء واستخدام وتبادل ونقل املعرفة بناء على دورة حياة املعرفة
(.)Volegzhanina, 2017

تعليم اللغة العربية

حممد أن التعليم هو إجراء التطبيقي يستخدم ما كشف عنه علم
وقال اللقاين كما نقله عبد احلافظ ّ
التعلّم يف مواقف تعليمية وتربوية داخل الفصل الدراسي يف مجيع الوسائط التعليمية ( Muhammad,

 .)2003تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوير يف بناء قدرة اللغة العربية
الصحيحة .اللغة العربة لغة الدين يف الصالة ويف كتب الرتاث وفيها جمال الدين والثقافة واحلضارة ،وأيضا

الستخدام االتصال وعالقة اللباقة واالقتصادية واألمور املهنية واألكادميية ( .)Hamidah, 2019الغرض
من تعليم اللغة العربية هو لتطوير املهارات األربعة هي االستماع والكالم والقراءة والكتابة .وهذه املهارات
أعمال مرتبة أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية .واهلدف املهم يف تعليم اللغة العربية هو تطوير مهارات
الطلبة يف استخدامها كالما أو كتابة .أهداف تعليم اللغة العربية من قبل املعلم هو ممارسة الطالب مجيع
مهارات اللغة العربية ،وتوجيههم وجه استعمال صحيح ( .)Mustafa & Hamid, 2016واهلدف الرئيسي

لتعليم اللغة العربية هو إنشاء القدرة على التعبري ابللغة العربية ،ألهنا أداة لتفاهم و قياس املفاهيم .والبد
للطالب أن يقدر على التعبري هبا شفاها و كتابة .وهم يفهمون أن يقرؤوا و يسمعوا ويفكروا حىت يرفعوا
قدرهتم واهتمامهم
وأما عند رأي الدكتور رشدي أمحد طعيمة يف سربي ،ميكن تلخيص أهداف تعليم اللغة العربية
للناطقني بلغات أخرى يف ثالثة أهداف رئيسية هي )1( :أن ميارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت
ميارسها هبا الناطقون هبذه اللغة ،أو بصورة تقرب منها ،ويف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن القول أبن
تعليم العربية كلغة اثنية لتنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها ،ولتنمية قدرة الطالب
على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقني ابلعربية حديثا معرب سليما يف األداء ،ولتنمية قدرة
الطالب على قراءة الكتاابت العربية بدقة وفهم ،ولتنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة
وطالقة; ( )2أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات أصوات ،مفردات
وتراكيب ،ومفاهيم; ( )3أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب والبيئة

اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه ).(Sabri, 2017
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املنهجية
تستخدم الدرا سة يف هذا البحث املدخل الكيفي ،ألن البياانت اليت حتتاج إليها ال تكون على صورة
عددية وكمية ،بل تكون على صورة املعلومات البيانية والتفصيلية عن مضمون املدخل .يف هذا البحث
تستخدم الدارسة التحليل الكيفي عند  Milesو  Hubermanبثالث طرق ،هي تنقيص البياانت
وعرض البياانت واالستنباط أو االستنتاج ) .(Sugiono, 2010مصادر البياانت هي معلمو اللغة العربية
ومجيع الطالب يف مدرسة رشيدية خالدية آمونتاي الثانوية للبنات يف الفصل العاشر  211شخصا والفصل
احلادى عشر  153شخصا والفصل الثاين عشر  180شخصا فعدد كلها  644شخصا ،ومدير املدرسة
وكل املوظيفني اإلداريني فيها.
نتائج البحث واملناقشة

إدارة التعليم عند نظرية سريز مخس مراحل وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق املتابعة ،كم
توجد يف الرسم البياين التايل:
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الرسم .1
إدارة تعليم اللغة العربية بضوء نظرية سريز
إدارة تعليم اللغة العربية بضوء نظرية سريز يف مدرسة رشيدية خالدية الثانوية

التخطيط

خطة التدريس) ،(RPPوالقرار الدراسي ) (Syllabusعلى أساس منهج وحدة املستوى التعليمي
)(KTSP

التنظيم
التوجيه

العملية املقدمة والعملية األساسية والعملية اخلامتة ،وفيها الطريقة والوسيلة التعليمية

توجيه املدير إىل املعلمني والطالبات

التنسيق

التنسيق الداخلي

الرقابة

التقومي

يعرف ابلتخطيط أنه التفكري املنظم الالزم لتنفيذ أي عمل والذي ينتهي ابختاذ القرارات املتعلقة مبا
جيب على عمله ومىت وكيف يعمل ،وهو يف سوره البصيطة وماذا جيب على عمله يف املستقبل وكيف
وماهي اإلمكاانت البشرية واملادية الالزمة للتنفيذ ( .)Ahmad, 2010والتخطيط ضرورة الزمة لإلدارة
الناجحة ،إذ إن التخطيط حيدد ما جيب عمله يف ضوء األهداف املراد حتقيقها ،والتخطيط يبني كيفية
العمل ومن يقوم به يف مدى زمن حمدد .ختطيط تعليم اللغة العربية يف مدرسية رشيدية خالدية آمونتاي

صصم على أساس منهج وحدة املستوى التعليمي) ،(KTSPيف عملية التخطيط ،يصمم املعلم خطة
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تطوره من القرار الدراسي ) .(Syllabusيف خطة
التدريس يف كل املادة .وتلك خطة التدريس)ّ (RPP
التدريس هناك معيار الكفاءة ) ،(SKوالكفاءة األساسية ) ،(KDواملؤشرات ،واهلدف احملدد ،واملادة
احملددة ،والوسائل املعينة ،وخطوات التدريس ،وأساليب التقييم .يف ختطيط تعليم اللغة العربية مبدرسة
رشيدية خالدية الثانوية آمونتاي للبنات ،هناك خطة التدريس ابستخدام منهج وحدة املستوى التعليمي
( ،)KTSPفيها معيار الكفاءة والكفاءة األساسية واملؤشرات ،وأهداف التعليم ،والعملية اليت تشتمل على
العملية املقدمة والعملية األساسية فيها االستطالع ) (explorationوالتطبيق ) (elaborationوالتوكيد
) (confirmationوالعملية اخلامتة ،والوسائل التعليمية والتقومي.
والتنظيم عملية مطلوبة ألنه حيقق به العمل اجلماعي الفعال .نتيجة املالحظة عن عملية تعليم اللغة
العربية مبدرسة رشيدية خالدية الثانوية آمونتاي للبنات هي كل من عملية التعليم املكتوبة يف خطة التدريس
تنقسم إىل ثالثة أقسام ،وهي العملية املقدمة والعملية األساسية والعملية اخلامتة .تتطلب بداية التعلم
استعدادا انضجا كافيا ،حيث يلزم فيه إعداد مجيع العناصر اليت توصل إىل األهداف التعليم فعالية وكفاءة.

اهلدف يف بداية التعلم هو إعداد ذهين لدى الطالب ليكونوا مستعدين للتعلم ،وهتيئة البيئة لكي تكون بيئة
صاحلة للتعلم .فاإلعداد الذهين مرتبط ابلروح ،والتحفيز ،وتركيز مدى انتباه الطالب على غرض التعلم،
ومذاكرة الدروس اليت مت تدريسها .ويعد إعداد بيئة التعلم جزءا مهما جيب أن يهتم إليه املعلم ،ألن البيئة
مرتبة بشكل مؤثر ستؤثر على ثقة الطالب بعملية التعلم اليت ستجري .قد اختلفت طرق التعليم يف عملية
تعليم كل املواد اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية يف مدرسة رشيدية خالدية آمونتاى الثانوية للبنات ،ابختالف
املوضوعات املستخدمة .كلما اختلف موضوعها اختلف طريقة تعليمها .وهذا مناسب بنتيجة حراييت أن
العملية التعليمية بثالثة أقسام ) . (Satiti Puspitasari, 2012أن توجه تعليم اللغة العربية يف مدرسة
رشيدية خالدية آمونتاي هي اجتاهات املدير حنو دافعة املعلمني يف التدريس أي يقوم دائما إبعطاء احلافز
يف التدريس ،وكذلك اجتاه دافعة الطالبات حنو التعلم الذي يقوم به املعلم بطرق تشجيع الطالبات على
اجلهد يف تعليم اللغة العربية يف عملية التعليم .واملعلم يعطي التوجيه دائما لكل الطالبات على عملية
التعليم ،حىت تستطيع الطالبات أن يتبعن الدرس سهال .وتتمثل أمهية الدوافع يف كوهنا هدفا لذاهتا،
فاستثارة دوافع الطالب وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم ،وجتعلهم أن يقبلوا على ممارسة نشاطات
عاطفية وحركية خارج نطاق العمل املدرسي ويف حياهتم املستقبلة .كما تتمثل أمهية الدوافع يف كوهنا وسيلة

مستخدمة يف سبيل إجناز األهداف املعينة (.)Daulay, 2014
التنسيق عمل إداري الذي يقوم به املديرون واهلادف إىل توجيه العاملني وتوحيد جهودهم يف إجناز
عمل معني يف وقت حمدد وأبسلوب معني .وهذا يكون على شكل التنسيق بني املدير ومجيع املعلمني يف
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بداية العام الدراسي ملناقشة القرار الدراسي ) (Syllabusحبيث ميكن استخدامه كمرجع من قبل املعلم
لتصميم خطة التدريس) . (RPPوكذلك يف تصميم التقومي لنتائج الطالبات هناك التنسيق بني املدير
والقسم إلدارة املنهج واملعلمني ملناقشة األوقات احملتاجة .وله التنسيق الداخلي هو يكون أفقيا بني األفراد
داخل املدرسة ،أو األقسام يف املستوى اإلداري الواحد أو رأسيا وهو يتم بني األفراد واألقسام نزوال من قمة
التنظيم اإلداري إىل القاعدة ،والتنسيق اخلارجي هو لتحقيق األهداف الرتبوية .ويكون بني املدرسة وأطراف
عديدة تتأثر هبا اإلدارة املدرسية مثل السلطة ،وعوامل التطنولوجيا ،والرأي العام ،واجملتمع .القائد مسؤول
عن تقدمي معلومات حول أهداف صيانة البيئة بشكل واضح وتشجيع املوظفني على دمج صيانة البيئة يف
عملهم .جيب على القائد أيضا حتويل القيم اإلجيابية للمؤسسة من خالل التواصل التفاعلي مع موظفيها
حىت يتمكن املوظفون من قبول واستيعاب هذه القيم يف سلوكهم .توضح نظرية التعلم االجتماعي أن الفرد
ميكن أن يتأثر من خالل مراقبة وتقليد سلوك الشخص .يظهر العديد من الدراسات أن عامل القيادة يف
التنظيم له أتثري كبري على سلوك املواطنة التنظيمية للبيئة ،والرضا الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي والسلوك
األخالقي ( .)Sari, 2019وهلا اسرتاتيجيات إدارة القيمة واملوارد مستمدة من إطار التعلم املنظم ذاتيا وهي
تتأثرها .وبينما تتكون اسرتاتيجيات إدارة املوارد من أربعة مكوانت ،وهي الوقت والتطبيق دراسة اإلدارة
وتنظيم اجلهد والتعلم من األقران واملساعدة يف البحث (. )Yusri et al, 2011
ويتم املتابعة ابلتقومي أي تقومي نتيجة التعليم وتقومي عملية التعليم .إن يف هذه املدرسة قد يتابع مدير
الدرسة كل املعلمني يف كل املواد وكذلك يف تعليم اللغة العربية دائما ،إما من نظرهم إىل تقومي التعليم من
كل املعلمني أو من وجهة كشف الغياب يف كل الفصول .يتعني على مدير املدرسة مبثابة املشرف الرتبوي
املقيم بتحسني أداء املعلمني ،وزايدة اجناز تعلمهم من خالل إاتحة كل فرصة املمكنة لنموهم وتطويرهم
مهنيا .ويقصد ابلنمو املهين للمعلمني تطوير كفايتهم التعليمية يف اجملالني املعريفي)(Cognitif Domain
والسلوكي) .(Psychomotor Domainجهود املراقبة مل يكن هلا أتثري مباشر على إتقان اللغة ولكن
ابإلضافة إىل شخصية املعلم ومرافق الكلية واملعامل تتأثر التفاعل الكبرية .والظروف الدراسية ال تتفاعل مع
شخصية املعلم لتحسني نتائج تعلم الطالب ،واألفعال يف الغالب كمتنبئ يعزز بشكل مباشر يف تعلم
الطالب.هذه مهمة البحث ويقرتح اآلاثر البحثية واجتاهات البحوث املستقبلية (.)Hasyim et al, 2014
كما وجدت الباحثة يف هذه املدرسة عندها برانمخ االمتحان اإلكمايل ) (remedialإذا مل يتم
إجناز الطالبات ،فنقلت الطالبات إىل الربانمج النظامي .يتم االمتحان اإلكمايل للطالب الذين مل يصلوا إىل
معايري إكمال التعلم .ميكن أن تكون األنشطة بشكل اإلختبار الشفهي مع املعلم أو تعطى فرصة للتعلم
أبنفسهم ،مث القيام هبا من خالل :اإلجابة عن األسئلة ،أو صناعة خالصة الدروس ،أو جبمع البياانت
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مبعايري ) (standard/criteriaأو مقياس يتم مبوجبها قياس األداء حبيث تظهر اإلحنرافات أو املشكالت
واباتيل يصبح من الضروري تشخيصها وعالجها من أجل تصحيح املسار أو وضع أهداف جديدة.
واالختبار املستخدم نوعان أي االختبارات الشفهية ) (Oral Testواالختبارات التحريرية (Writing

) .Testينقسم االختبارات التحريرية إىل نوعني مها املقالية واملوضوعية .وكالمها يقومان على أسئلة مكتوبة
تتطلب إجابة مكتوبة وكل هذه اإلجاابت تعتمد على سرد املعلومات واملفاهيم واحلقائق أو تتطلب
تلخيصا أو شرحا أو تفسريا .وأسئلة املقال هي إجابة مفتوحة اتركة احلرية للطالب كي يعرب عما يف نفسه
من أفكار وآراء بلغته وأسلوبه .وهلا أسس وقواعد عند صياغتها وترتيبها خمتلفة كل االختالف عن األسس
والقواعد والصياغة اليت تقوم عليها األسئلة املوضوعية .وأما أسئلة املوضوعية فهي االختبار الذي التتأثر
إجابتها وتقدير صحة هذه اإلجابة بذاتية املصحح أو حالته النفسية وقد يقوم بتصحيحها غري املتخصص
ألن هلا مفتاحا خاصا ،فنوعها ممتنوعة ( .)Hija’, 2007وهذا أكد قسيم أن التقومي حيتوي على النتائج
من االختبار الكتايب والكتاب األساسي ( )raporوتقييم األخالق والنشاط من الطلبة واخلارجني
(.)Qosim, 2020
يف البحث من حممد على سربان مالسي أن معهد رشيدية خالدية آمونتاي من كليمنتان اجلنوبية
يواصل احلفاظ على تقاليده حىت اآلن و يطوره معا مبفهوم إسالمي عادي ليدميها كمدرسة حتت أكرب
مئسسة املعهد اإلسالمي يف كليمنتان اجلنوبية .ووجد يف هذا البحث أن دور األستاذ الدكتور إدهام خاليد
يف إصالح التعليم يف املدرسة اليت لديها املسكن من خالل تغيري ديناميكياته بواسطة األشكال املقرتحة
واملتطورة .وكذالك احلفاظ على تقاليد العلماء يف تناسل املدارس من خالل احتاد الكتب الكالسيكية
والكتب احلديثة (.)Malisi, 2018

اخلامتة

إن إدارة تعليم اللغة العربية يف مدرسة رشيدية خالدية الثانوية آمونتاي للبنات مخس مراحل يف ضوء
سريز وهي ختطيط ) (Planningوتنظيم ) (Organizationوتوجيه ) (Directingوتنسيق
) (Coordinationورقابة ). (Controlingوتنفيذها كما يلي )1( :للتخطيط ،خطة التدريس)(RPP
والقرار الدراسي ) (Syllabusعلى أساس منهج وحدة املستوى التعليمي ) (KTSP؛ ( )2وللتنظيم ،العملية
التعليمية تشتمل على العملية املقدمة والعملية األساسية والعملية اخلامتة ويف العملية األساسية توجد هناك
االستطالع ) (explorationوالتطبيق ) (elaborationوالتوكيد ).(confirmationومن املعلمني
استخدام طرق التعليم املتنوعة والوسائل التعليمية وبعض اآلخرين ال يستخدموهنا؛ ( )3وللتوجيه ،من املدير
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) للتنسيق أي4( إىل املعلمني واملدير إىل الطالبات أبن يقوموا دائما إبعطاء احلافز والدافعة يف التدريس؛
(Syllabus) التنسيق الداخلي بني املدير ومجيع املعلمني يف بداية العام الدراسي ملناقشة لقرار الدراسي
 والتنسيق بني املدير والقسم.(RPP) حبيث ميكن استخدامه كمرجع من قبل املعلم لتصميم خطة التدرسي
) للرقابة ابلتقومي5( إلدارة املنهج واملعلمني ملناقشة األوقات احملتاجة يف تصميم التقومي لنتائج الطالبات؛
( واجلانبCognitif Domain) لدى الطلبة من املعلم أي استخدام االختبار ملعرفة اجلانب املعريفي
( وهو تقومي نتيجة تعليم الطلبة و عملية التعليم لدى املعلمPsychomotor Domain) )السلوكي (املهاري
.من مدير املدرسة خصوصا املعلم غياب يف الفصل
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