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 دراسة مقارنة) تعليم اللغة العربيةم. أثر الشهادة التأهيلية ىف ترقية إتقان املدرس ىف 0712رندي أكرب، 
ىف املدارس جبوندانج ليجى ماالنج(، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات 

( األستاذ الدكتور 1العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: 
 ، املاجستري.( الدكتور سالمة دارين0مفتاح اهلدى، املاجستري 

 : الشهادة التأهيلية، إتقان املدرس، تعليم اللغة العربيةالكلمات المفتاحية
واحملاضر، ومن مث تلك  عن مسألة املدرس 0772سنة  14وبعد أن خرج وصح القانون منرة 

معروفة بالشهادة التأهيلية عند اجملتمع بإندونسيا وباخلصوص عند اجملتمع الرتبوي.أما تلك املصطلحة 
للمدرس. ثانيا: لرتقية إتقان املدرسني. ثالثا: لرتقية  Yuridisالقانونات هلا ثالث وظائف أوال: حجة  

رس  ج هناك مداجوندانج ليجى من إحدى الواليات مباالن منطقةثروة و مصلحة مجيع املدرسني. وأما 
 . من املدرسني محلوا الشهادة التأهيليةمدرسة، وهناك أيضا كثرية  110كثرية، عددها 

من بيانات التالية وأما أهداف البحث هلذه الرسالة: أما األهداف الىت أراد أن حيصل إليها 
تعليم  ىفأهيلية الذى مل حيمل الشهادة الت( معرفة إتقان املدرس 1الباحث ىف هذا البحث فهى ما يلى : 

( معرفة أثر 3ىف تعليم اللغة العربية. و الذى محل الشهادة التأهيلية ( معرفة إتقان املدرس 0اللغة العربية.و 
الشهادة التأهيلية على إتقان املدرس ىف املدرسة  جبوندانج ليجى. وأما املنهج واملدخل املستخدم منهج  

يستخدمها الباحث لنيل البيانات، اإلستبانة واملالحظة كمى و مدخل املقارنة  وأما األسلوب الذى س
(، Uجتريب ) Mann Whitneyوالوثيقة واملقابلة. وأما حتليل البيانات املستخدم حتليل األحصائية 

 Uمقبول، وإذا كان  Ho الصفرى فالفروض جدوال U ≤ حساب Uأو  حساب U < جدوال Uإذا كان 
   مقبول. Ha فالفروض غري الصفر 7،727و اإلحتمالية  %42مرحلة األمهية  أو حساب U<  جدوال

ومن البيانات والنتائج احملصولة عرف أن الشهادة املهنية تؤثر إىل إتقان مدرس اللغة العربية ملستوي 
 02 ≤  0،2الكفاية ىف ختطيط برنامج التعليمية )ماالنج.  جوندانج ليجى منطقةاملتوسطة والثانوية ىف 

( والكفاية ىف إستيعاب املواد التعليمية 7،72 < 7،777أو  7،727 ≤ 7،777و  02 < 0،2أو 
ىف ( والكفاية 7،727 < 7،770أو  7،727 ≤ 7،770و  02 < 13،2أو  02 ≤ 13،2)

( والكفاية 7،727 < 7،714أو  7،727 ≤ 7،714و  02 < 03أو  02 ≤  03)تنفيذ التعليم  
 (.7،727  < 7،712أو  7،727 ≤ 7،712و  02 < 03،2أو  02 ≤ 03،2)ىف التقومي  
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Setelah keluar dan disahkannya  UUD No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

maka dari itulah istilah sertifikasi mulai dikenal dikalangan masyarakat Indonesia 

terkhusus dikalangan pendidikan. Adapun UUD tersebut memiliki 3 fungsi, pertama 

Yuridis, kedua Peningkatan Mutu, ketiga mensejahterakan Pendidik. Adapun Gondanglegi 

merupakan salah satu kecamatan dikabupaten malang yang memiliki jumlah guru bahasa 

arab sertifikasi terbanyak dikabupaten malang, yang berjumlah 11 orang orang guru. Oleh 

sebab itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Sertifikasi Terhadap Profesionalisme Guru dalam Mengajar Bahasa Arab (Studi 

Komparatif di Madrasah Sekecamatan gondanglegi Malang). Dengan tujuan penelitian 

dengan tujuan dasar untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme guru bahasa arab yang 

sertifikasi  dalam mengajar. 

Dari penjelasan diatas peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagaimana berikut 

ini: 1) Untuk mengetahui profesionalisme guru bahasa arab yang sertfikasi dalam 

mengajar. 2) Untuk mengetahui professionalisme guru bahasa arab yang belum sertifikasi 

dalam mengajar bahasa arab. 3) Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi terhadap 

profesionalisme guru bahasa arab dalam mengajar.  

Adapun jenis dan pendekatan penilitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan komparatif, dan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan angket, chek list, dokumentasi, dan wawancara. Adapun analisis data dengan 

menggunakan analisis statistik Mann Whitney (Uji U).  Apabila U Hit > U Tabel atau U 

Hit ≥ U Tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, dan apabila U Tabel > U Hit atau Nilai 

Probabilitas (α =0,05) > Nilai Sign.Hit maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

 

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa sertifikasi memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam meningkatkan profesionalisme guru bahasa arab dalam mengajar. Dari 

data dan hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi mempengaruhi 

profesionalisme guru bahasa arab dalam mengajar. Terlihat dalam uji U dan taraf 

signifikansi 1. Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran (7,5 ≤ 25 atau 7,5 < 

25 dan  0,000 ≤ 0,050  atau 0,000 < 0,050) 2. Kemampuan dalam menguasai bahan ajar 

(13,5 ≤ 25 atau 13,5 < 25 dan  0,0002 ≤ 0,050  atau 0,002 < 0,050) 3. (23 ≤ 25 atau 23 < 

25 dan  0,014 ≤ 0,050  atau 0,014 < 0,050) 4. (23,5 ≤ 25 atau 23,5 < 25 dan  0,015 ≤ 0,050  

atau 0,015 < 0,050). 
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Once established and authorized UUD No. 14 Tahun 2005 about teacher and 

lecturer, the term of certification began to be known among the people of Indonesia 

and particularly in the education community. As for the UUD No. 14 Tahun 2005 

has 3 functions, the first function is Juridical (Yuridis), the second function is 

Quality Improvement and the third function is Education Welfare. Gondanglegi is 

one of the district in malang city which has the largest a number of arabic language 

teachers who have certification, ie a total of 11 people. Therefore, researcher got 

interested in conducting research by the title “The Effect of Certification on The 

Profesionalism of Teachers to Teach Arabic Language (Comparative Study in all 

of schools of Gondanglegi district Malang City). The basic purpose of this study is 

to determine the extent of the teacher professionalism of teaching the Arabic 

language. 

And based on the formulation of the problem at the top, the aim of this study  

are: 1) to determine professionalism of Arabic language teacher who got 

certification in a teaching process. 2) to determine the professionalism of Arabic 

language who haven’t gotten certification yet. 3) to determine the effect of 

certification on professionalism of Arabic language teacher in a teaching process. 

As for the types and research approaches in this thesis is quantitative 

research method with a comparative approach method, and data collection method 

by questionnaire, check list, documentation and responses in interview. As for 

analyzing data the researcher used Mann Whitney statistical analysis (Uji U). If  U 

Hit  > U Table or U Hit ≥ U Table then Ho will be accepted and Ha wil be rejected, 

and if U Table > U Hit or The Probabilitas Value (α =0,05) > Sign Value.Hit then 

Ha will be accepted and Ho will be rejected.  

Based on the result of this research obtained The Arabic language teachers 

who got certification more professional than the Arabic language teachers who 

haven’t gotten certification yet. Can see from  4 variables or indicators of the ability, 

that is: arrange learning programs (7,5 ≤ 25 or 7,5 < 25 and  0,000 ≤ 0,050  or 0,000 

< 0,050), understand the teaching materials (13,5 ≤ 25 or 13,5 < 25 and  0,0002 ≤ 

0,050  or 0,002 < 0,050), ability to teach 23 ≤ 25 atau 23 < 25 dan  0,014 ≤ 0,050  

atau 0,014 < 0,050) and ability to evaluate learning outcomes (23,5 ≤ 25 or 23,5 < 

25 and  0,015 ≤ 0,050  or 0,015 < 0,050). 
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 شكر و تقدير
 

اء احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيبسم اهلل الرمحن الرحيم، 
 واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد.

يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن   
يقدم من صميم قلبه العميق أجزل الشكر و أمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على كتابة 

 هذه الرسالة، وهم :
الربوفيسور الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .1

 اإلسالمية احلومية مباالنج.
 ر الدراسات العليا ، املاجستري مديهبار الدينفيسور الدكتور احلاج و الرب  .0

والدكتور احلاج ولدانا ورغاديناتا، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  .3
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلومية مباالنج.

حلاج سالمة ااملاجستري بصفته املشرف األول. والدكتور احلاج مفتاح اهلدى،  الدكتور .4
اهتمام وصرب  وأشرفا عليه بكل هاملاجستري بصفته املشرف الثاين، اللذان أرشدا دارين،

 وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.

 عّلمي ىف إهناء هذه الرسالةو الذى ساعدىن  أخي رمحات داىن .2

لقسم تعليم اللغة العربية بدراسة العليا للجامعة  0714مجيع زمالئي ىف الفصل أ سنة  .2
 ماالنج.اإلسالمية احلكومية 

طيع الباحث واألصدقاء ومن ال يستأسريت ،و مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني .0
 أن يذكرهم مجيعا هنا.



 ي

 

مجيع رؤساء املدرسة على مستوى املتوسطة والثانوية ىف منطقة جوندانج ليجى ماالنج،  .8
اجات ىف حلوأساتذها املعلمعلمني وطلبتها ملساعدهتم ىف توجيه البحث وعملية حتليل ا

 ميدان البحث جزاهم اهلل خري اجلزاء.

هذا، وأسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه 
 نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني.
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 قائمة اجلداول
البيانات عن عدد املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية و املدرس الذى    3.1جدوال  

 (21مل حيمل الشهادة التأهيلية )صفحة 

نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج   4.1 جدوال
 (22التعليمية )صفحة 

املواد  يعابنتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف إست 4.0 جدوال
 (20التعليمية )صفحة 

نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ التعليم )صفحة  4.3جدوال 
28) 

 (24نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف التقومي  )صفحة  4.4جدوال 

يط برنامج ختطنتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف  4.2جدوال 
 (07التعليمية )صفحة 

نتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد  4.2جدوال 
 (01التعليمية )صفحة 

 نتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ التعليم  4.0جدوال 
 (04)صفحة 



 ص

 

حة حيمل الشهادة التأهيلية ىف التقومي  )صفنتائج كفاية املدرس الذى مل  4.8جدوال 
00) 

 (04تعني الفصول ورموزاته )صفحة   4.4 جدوال

تعيني الفصول على حسب نتائج املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف  4.17جدوال 
 (02ختطيط برنامج التعليمية )صفحة 

حة التأهيلية )صفنسبة مائوية  ىف كفاية املدرس الذى محل الشهادة     4.11جدوال 
00) 

ىف  ية الذى محل الشهادة التأهيلتعيني الفصول على حسب نتائج املدرس  4.10جدوال  

 (04)صفحة  إستيعاب املواد التعليمية

نسبة مائوية  على كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب     4.13 جدوال
 (87املواد التعليمية )صفحة 

ادة الذى محل الشهتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.14جدوال  
 (80ىف تنفيذ التعليم  )صفحة التأهيلية 

نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف  تنفيذ    4.12جدوال 
 (80الدرس )صفحة 

شهادة الالذى محل تعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.12جدوال 
 (84التأهيلية ىف التقومي  )صفحة 



 ق

 

نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف التقومي      4.10جدوال 
 (82)صفحة 

 (82تعني الفصول ورموزاته )صفحة   4.18 جدوال

تعيني الفصول على حسب نتائج املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية  4.14جدوال 
 (88ختطيط برنامج التعليمية )صفحة ىف 

نسبة مائوية  ىف كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية )صفحة     4.07جدوال 
88) 

هيلية الذى مل حيمل الشهادة التأتعيني الفصول على حسب نتائج املدرس  4.01جدوال  

 (41)صفحة  ىف إستيعاب املواد التعليمية

مائوية  على كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف نسبة     4.00 جدوال
 (41إستيعاب املواد التعليمية )صفحة 

الشهادة  الذى مل حيملتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.03جدوال  
 (43ىف تنفيذ التعليم )صفحة التأهيلية 

تنفيذ   حيمل الشهادة التأهيلية ىف نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى مل   4.04جدوال 
 (44الدرس )صفحة 

لشهادة الذى مل حيمل اتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.02جدوال 
 (42التأهيلية ىف التقومي  )صفحة 



 ر

 

نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف      4.02جدوال 
  (40التقومي )صفحة 

نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل     4.00وال جد
 (48الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية )صفحة 

على كفاية املدرس الذى محل  Mann Whitneyجتريب اإلحصائية    4.08جدوال  
رنامج التعليمية يط بالشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختط

 ( 44ىف ختطيط برنامج التعليمية )صفحة 

لية كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهي   النتيجة الوسيطةاملقارنة بني     4.04جدوال 
 واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية ىف ختطيط برنامج

 (177التعليمية )صفحة 

عليمية ىف ختطيط برنامج الت الذى محل الشهادة التأهيليةاملدرس كفاية     4.37جدوال  
 (171)صفحة 

يمية مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعلاملدرس الذى كفاية      4.31جدوال 
 (171)صفحة 

مل حينتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل    4.30جدوال 
 (170الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد التعليمية )صفحة 

على كفاية املدرس الذى محل الشهادة  Mann Whitneyجتريب اإلحصائية    4.33جدوال 
التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية ىف 

 (174إستيعاب املواد التعليمية )صفحة 



 ش

 

لية كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهي   النتيجة الوسيطةاملقارنة بني    4.34جدوال 
 واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية ىف إستيعاب املواد

 (172التعليمية )صفحة 
عليمية ىف إستيعاب املواد الت الذى محل الشهادة التأهيليةاملدرس كفاية       4.32جدوال 

 (172)صفحة 
مية مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد التعلياملدرس الذى كفاية      4.32جدوال 

 (170)صفحة 
نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل    4.30جدوال 

 (170الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ التعليم  )صفحة 
على كفاية املدرس الذى محل  Mann Whitneyئية جتريب اإلحصا    4.38جدوال 

الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية 
 (174ىف تنفيذ التعليم )صفحة 

لية كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهي   النتيجة الوسيطةاملقارنة بني    4.34جدوال 
التعليم   التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية ىف تنفيذواملدرس مل حيمل الشهادة 

 (117)صفحة 
فحة  ىف تنفيذ التعليم )ص الذى محل الشهادة التأهيليةاملدرس كفاية      4.47جدوال 

111) 
حة مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ التعليم )صفاملدرس الذى كفاية      4.41جدوال 

111) 



 ت

 

ية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل نتائج كفا   4.40جدوال 
 (110الشهادة التأهيلية ىف التقومي  )صفحة 

على كفاية املدرس الذى محل  Mann Whitneyجتريب اإلحصائية     4.43جدوال 
الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية 

 (113)صفحة ىف التقومي  
لية كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهي   النتيجة الوسيطةاملقارنة بني     4.44جدوال 

حة واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية ىف التقومي  )صف
114) 

 (112ىف التقومي  )صفحة  الذى محل الشهادة التأهيليةاملدرس كفاية       4.42جدوال 
مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف التقومي )صفحة املدرس الذى كفاية       4.42جدوال 

112) 
ادة الذى محل الشهتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.40جدوال 

 (110ىف ختطيط برنامج التعليمية )صفحة  التأهيلية
هادة ى محل الشالذتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.48جدوال 

 (110إستيعاب املواد التعليمية )صفحة  ىف التأهيلية
ادة الذى محل الشهتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.44جدوال 

 (118ىف تنفيذ التعليم  )صفحة  التأهيلية
ادة الذى محل الشهتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس      4.27جدوال 

 (114ىف التقومي  )صفحة  التأهيلية
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شهادة الذى مل حيمل التعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس    4.21جدوال 
 (107ىف ختطيط برنامج التعليمية )صفحة التأهيلية 

شهادة الذى مل حيمل التعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس    4.20جدوال 
 (107)صفحة  إستيعاب املواد التعليمية ىفالتأهيلية 

لشهادة الذى مل حيمل اتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.23جدوال 
 (101ىف تنفيذ التعليم  )صفحة التأهيلية 

لشهادة الذى مل حيمل اتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس     4.24جدوال 
 (100ىف تقومي حصول التعليمية )صفحة التأهيلية 

الذى  لى الشهادة التأهيلية واملدرسع املدرس حصل نتائج كفية فرق بني    4.22جدوال 
اإلحتمالية و   Mann Whitney (U)جتريب   مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف

 (102)صفحة  (% 42)مرحلة األمهية 
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 خلفية البحث .أ

ماما  إهتمت احلكومة إهتمكون مهم ىف ترقية جودة الرتبية تامة، البد أن املدرس 
كبريا، ألن هذه الظاهرة أن تكون مبحثا مهما عندما تكلم شخص عن الرتبية. واملدرس 

املدرس له دور مهم ىف بناء الرتبية الذى  0لق دائما جبميع املكونات ىف الرتبية.عأيضا يت
 الدراسة، ىفأدى به احلكومة رمسيا ىف املدرسة. واملدرس أيضا له دور مهم  لنجاح التالميذ 

خاصة ما يتعلق ىف عملية التعلم والتعليم. واملدرس أيضا مكون الذى يؤثر تأثريا ىف تكوين 
 عملية الدرسة اجليدة والنتيجة املمتازة. 

كون موجودا ن يال ميكن أ  ودةاجلوترقية  الرتبية حاولت احلكومة ىف حتسني لذلك
، جودة الرتبية البد ذلكالدرس. ومن مث   وجودة ىف تعليمكفاية  إذا كان بدون املدرس له  

 يؤول من املدرس ويؤخر أيضا باملدرس.  
عن مسألة املدرس واحملاضر، ومن  0772سنة  14بعد أن خرج وصح القانون منرة و 

ص عند عند اجملتمع بإندونسيا وباخلصو  التأهيلية الشهادةمعروفة ب املصطلحة  تلكمث 
ذه ظاهرة من الظواهر اجلديدة، وه التأهيلية شهادةالاجملتمع الرتبوي.ألن املصطلحة ب

 املصطلحة أيضا تتلق بنصيب املدرس و مستقبلهم.
للمدرس أن ال يعزه  Yuridisجة  أما تلك القانونات هلا ثالث وظائف أوال: ح

قية ثروة و مصلحة ني. ثالثا: لرت إتقان املدرستالميذه وويل تالميذه واجملتمع. ثانيا: لرتقية 
  3درسني.مجيع امل

                                                           
2 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT REMAJA 

ROSYDAKARYA, 2008), hlm. 5. 
3 Mansur,muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik ( Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2007), hlm. 7. 
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، لكذمنهج موعود لرتقية ثروة املدرس. فضال عن  وه إتقان املدرسأن  لذلك
ع. ني و مستويات مصلحتهم ىف حياة اجملتمإتقان املدرسارادت حكومة أيضا أن ترقي 

 فرح مجيع اجملتمع الرتبوي خبروج هذه القانونات خصوصا مجيع املدرسني. ذلكومن مث 
الرجاء سيكون وضوحا وموجودا بعد أن أخرجت احلكومة  ذلك

Permendiknas  و قرار 0770مايو  4، التأهيلية الشهادةعن  0770سنة  18منرة ،
Mendiknas  13 التأهيلية الشهادةعن تقرير اجلامعة و أداء  720/7/0770منرة 

 .0770يوىل 

ملهارات را عاليا من ااألعمال الىت يتطلب إجنازها قد إىل شتملي وإتقان املدرس
العلمية واإلدارية والفنية لدى شاغليها، ومن مث فإهنم حيتاجون إىل إعداد منهىن 
ومستوي جامعى، ومن أمثلتها : احملامون، والقضاة واملهندسون، واألطباء، مدرسو 

 4الثانوى واجلامعة.

ي و أحوال و خالل وقيمة واهداف ومزية وصالحية ىف جمال الرتب إتقان املدرس
والتعليم الىت تتعلق بعمل شخص الذى به يكون معاش. ولكن ىف احلقيقة ىف امليدان 

 تعليم وجودة ىفكفاية  يصعب لنا أن جند املدرس له معيار على املدرس املتقن له  
نها م إتقان املدرسالبد على وجود احملاولة أو اجلهد لرتقية  ذلكالدرس. ومن مث 

 . التأهيلية الشهادةب
الواليات مباالنج هناك مدارس كثرية،  إحدىمن  جوندانج ليجى منطقةوأما 

. ومن التأهيلية الشهادة محلونمدرسة، وهناك أيضا كثرية من املدرسني  110عددها 
إتقان املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية أهداف هذا البحث ملعرفة مدى  ذلكمث 

                                                           

ة صالمعلم إعداده ومكانته وأدواره فى التربية العام وتربية الخاحممد أمحد سعفان و سعيد طه حممود، 4 
 .10(، صفحة. 0772)القاهرة: دارالكتاب احلديث،  واإلرشاد النفسى
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ية ىف مع فرق بينهما ىف تعليم اللغة العرباملدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية و 
 ماالنج.جوندانج ليجى   نطقةمب  املدرسة

 أسئلة البحث .ب
 ة ؟ىف تعليم اللغة العربيإتقان املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية كيف  (1
 ؟إتقان املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف تعليم اللغة العربية كيف  (0
جوندانج ليجى   ةنطقمب املدارسىف  إتقان املدرس ىف ترقية ةالتأهيلي الشهادةكيف أثر  (3

 ماالنج ؟
 أهداف البحث ج.

 أما األهداف الىت أراد أن حيصل إليها الباحث ىف هذا البحث فهى ما يلى :
 ية.ىف تعليم اللغة العربإتقان املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية معرفة  .1
 ىف تعليم اللغة العربية.إتقان املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية معرفة  .0
 ماالنج.دانج ليجى  ونجب املدارسىف  إتقان املدرس ىف ترقية التأهيلية الشهادةمعرفة أثر  .3

 د. فوائد البحث
 فائدة النظرية   .1

ومن ناحية نظرية يرجى الباحث أن يكون هذا البحث نافعا لكل الطلبة واملدرسني 
و  أهيليةالت الشهادةأو املؤسسة لتزويد معرفة وإبراز اإلجتاهات العامة واخلاصة عن 

 و تعليم اللغة العربية. إتقان املدرس
 فائدة التطبيقية  .0

 ومن ناحية تطبيقية يرجى الباحث أن يكون هذا البحث مفيدا كما يلى: 
 شهادةالللجامعة : أن يكون هذا البحث مرجعا للبحوث العلمية يتعلق بأثر  (1

 .إتقان املدرسو  التأهيلية
للمدرسة : أن يكون هذا البحث مرجعا ومصدرا لرتقية جودة مدرسي اللغة العربية  (0

 ربية.تؤثر إىل ترقية رغبة وإجناز الطالب ىف تعليم اللغة العىف هذه املدرسة وهبا ايضا 
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لألساتذة : أن يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه مفيدة على املدرسني ىف ترقية  (3
راءة هذ املدرسني ىف تعليم تالميذهم بعد ق مرجع جودهتم ىف تعليم تالميذهم. وزيادة 

 البحث.
ىف تطوير البحوث العلمية عن أثر للطالب : أن يكون هذا البحث مرجعا هلم  (4

 و تعليم اللغة العربية. إتقان املدرسو  التأهيلية الشهادة
علمية و ال الشهادةللباحث : يرجى هذا البحث أن يضيف اخلربة واملعرفة عن  (2

ىف تعليم اللغة العربية حىت أن هذا البحث أن يكون علوما نافعا لدى  إتقان املدرس
 ىف تعليم اللغة العربية.الباحث عندما يكون مدرسا 

 فروض البحثه.

كما هو معروف لدى الباحثني أن الفروض هى العالقة املتوقعة بني متغريين أو 
أكثر، أو هى توقعات الباحث لنتائج دراسته، وتعد مبثابة حلوال حمتملة للمشكلة موضع 

أن  لكذالدراسة، وتعتمد صياغتها على النظريات أو البحوث السابقة أو كليهما، ويعىن 
عض املعلومات أو احلقائق أواألدلة النظرية أوالدراسات الفرض هو حل للمشكلة تؤيده ب

 . بتجميعها الباحث قامالسابقة، وصحته تعتمد على البيانات الفعلية الىت 
وقال سوجيونو أن الفروض هي اإلجابة املؤقتة من أسئلة البحث الذى كتب الباحث 

  2وأما أسئلة البحث مكتوبة بشكل اإلستفهامية.
 Hoمى نوعني من الفروض املطروحة، ومها: الفرض الصفري ىف جمال البحث العل

الفرض غري صفرى Ha ويعىن عدم وجود عالقة بني املتغريات أو فروق بني اجملموعات، مث 
 2أو الفرض البديل يعىن حيدد اجتاه العالقة بني املتغريات.

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 96. 

كندرية : دار )إس والتربوية، واإلجتماعيةمناهج البحث الكمية فى العلوم النفسية خليل، إهلام عبد الرمحن،  2 
 .01(، صفحة. 0774الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 
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)صياغة اإلثبات(  (Directional)وعند رجاء واحد دويدرى للفروض نوعان فرض مباشرة 
 0)صياغة النفي(. (Nunhypothis)أو فرض صفري 

 : ةالباحث فرضي سيستخدممناسبة مع أسئلة البحث 
 ىف تعليم اللغة العربية  إتقان املدرس ىفتؤثر  التأهيلية قد الشهادة أن

 حدود البحثز.
(. كما pedagogikالتعليمية )كفاية حدود املوضوعية : حدد الباحث هذا البحث ىف   .1

كفاية وهى  ايات كفهي مكتوبة ىف القانونات أن املدرس املتقن البد عليه أن ميلك أربع  
ولقياس كفاية التعليمية   اإلجتماعية.كفاية املعرفية، و كفاية النفسية، و كفاية و التعليمية، 

لدى املدرس حدد الباحث إىل أربعة املتغريات هى الكفاية ىف ختطيط برنامج التعليمية، 
مي لكفاية ىف تنفيذ التعليم، والكفاية ىف إستيعاب املواد التعليمية، والكفاية ىف تقو وا

 حصول التعليمية.
 نطقةمىف  ثانويةاملتوسطة وال سةحدود املكانية : ومكان هذا البحث جلميع املدر  .0

فيهما مدرس اللغة العربية الذى محل الشهادة التأهيلية ومدرس   ماالنججوندانج ليجى 
 .العربية الذى مل حيمل الشهادة التأهيليةاللغة 

ىف السنة  لإبريأخري من الشهر حث من أخري فرباير حىت حدود الزمانية : يعقد هذا الب .3
 م. 0712

 ح.الدرسات السابقة

إتقان لى ترقية ع التأهيلية الشهادةمن معرفة الباحث مل يبحث أحد ىف هذا املوضوع )أثر 
 حث البحوث التألية :بل وجد البا(، ىف تعليم اللغة العربية املدرس

                                                           

(، 0778)بريوت: دار الفكر املعصرة،  البحث العلمى أساسيته النظرية وممارسته العلميةدويدري، رجاء واحد،  0 
 .174صفحة. 
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  0778:8 .ديان مايا صافيانا1
ة ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية اجلامع إتقان املدرس(. ملعرفة 1أهداف البحث: ) -

و إجناز  إتقان املدرس(. ملعرفة عالقة بني 0تيجاليجا جيضالوج سوكابومي. )
( 3طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية اجلامعة تيجاليجا جيضالوج سوكابومي. )

ملعرفة العوامل املؤثرة ىف ترقية إجناز طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية اجلامعة 
 تيجاليجا جيضالوج سوكابومي. 

وعالقتها على إجناز طالب املدرسة املتوسطة  : إتقان املدرس املوضوع -
 مية اجلامعة تيجاليجا جيضالوج سوكابومي.اإلسال

هذا البحث طريقة  سيستخدممنهج البحث : أن هذا البحث حبث كمي  -
ذا ه سيستخدمالبحث، أوال دراسة مكتبية وثانيا دراسة ميدانيا )مالحظة(. 

من الرجال من جمموع عدد الفصل  07شخصا، 47يعىن  %47البحث العينة 
 شخصا.  117 كان عددهم  0770/0778سنة  8و  0

لى ترقية ىف درس الفقه ع إتقان املدرسونتائج البحث هناك عالقة إجيابية بني  -
إجناز الطالب ىف دروس الفقه لدى التالميذ باملدرسة املتوسطة اإلسالمية اجلامعة 

 تيجاليجا جيضالوج سوكابومي.
 0778:4ميكا مرسلي  .0

(. ملعرفة أثر 0. )هيليةالتأ الشهادة(. ملعرفة ما هو برنامج 1أهداف البحث : ) -
على مصلحة ودافعية عمل مدرس العالية احلكومية  التأهيلية الشهادةبرنامج 

                                                           

املدرسة املتوسطة اإلسالمية  ديان مايا صافيانا، إتقان املدرس وعالقتها على إجناز طالب 8 
)جوكجاكرتا : اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كاىل جاكا،  اجلامعة تيجاليجا جيضالوج سوكابومي

0778. 
أثر برنامج الشهادة التأهيلية على مصلحة ودافعية عمل مدرس العالية احلكومية ، ميكا مرسلي 9 

 .اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج، مكتبة اجلامعة 0778ماالنج :  مبدينة ماالنج
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(. ملعرفة العوامل املؤثرة على ترقية مصلحة ودافعية عمل 3مبدينة ماالنج. )
 املدرس.

رس على مصلحة ودافعية عمل مد التأهيلية الشهادةموضوع البحث: أثر برنامج  -
 مبدينة ماالنج. العالية احلكومية

هذا  سيستخدم، Explanatory Researchمنهج البحث : هذا البحث من   -
 .محل الشهادة التأهيليةالذى  04مدرسا، من عدد املدرسني  20البحث العينة 

لدى املدرسني  ليةالتأهي الشهادةونتائج البحث، وجود التأثري اإلجيايب بني برنامج  -
 على ترقية مصلحة ودافعية عمل املدرس.

 تحديد المصطلحاتط.
 17الرتبوية على املدرس أو احملاضر الشهادة: هى عملية إعطاء  التأهيلية الشهادة .1

ة الرتبوية هى الدليل احلكومى على إثبات الذى أعطتها احلكوم التأهيلية الشهادةوأما 
 إىل املدرس أو احملاضر كاملعلم املتقن. 

: هى القدرة على التعاون والتصادق و قبول املدخالت والبحث والرأية  إتقان املدرس .0
فاءة ىف تعليم الدراسة وتصميم اخلطة مث ومجع وحتليل البيانات كوحل املشكلة وال

 11رقية املهارة النفسية حلل املشكلة ىف اجملتمع وال إتباع اإلجراءت فحسب.حملىت ت
هى تشتمل األعمال الىت يتطلب إجنازها قدرا عاليا من املهارات العلمية واإلدارية 
والفنية لدى شاغليها، ومن مث فإهنم حيتاجون إىل إعداد منهىن ومستوي جامعى، 

 10واملهندسون، واألطباء، مدرسو الثانوى واجلامعة.ومن أمثلتها : احملامون، والقضاة 
 وأما 

                                                           
10 Iskandar dan mukhtar, Orientasi Baru Super Visi Pendidikan (Jakarta: GP Press, 

2009), hlm. 296. 
11 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosydakarya, 2008), hlm. 226. 

المعلم إعداده ومكانته وأدواره فى التربية العام وتربية الخاصة حممد أمحد سعفان و سعيد طه حممود،  10  
 .10(، صفحة. 0772)القاهرة: دارالكتاب احلديث،  واإلرشاد النفسى
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 قامو  بتقومي الدرس، قامبتعليم الدرس, مث  قاماملدرس : من الذى ينظم وخيطط و  .3
أيضا بالرتبية واملمارسة والبحث واخلدمة للمجتمع ومن املهم ىف الرتبية )القانونات 

Sisdiknas  13(04فصل  0773سنة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Yasin, Fatah, Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 71. 
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الثانىالفصل   

 إطار النظري

 التأهيلية أ.الشهادة

 التأهيلية الشهادة . تعريف2

 14ىف الدنيا الرتبوية بعد أن قرر القانونات منرة أهم وضوع أن الشهادة التأهيلية م
لدى  التأهيلية الشهادةوهي مسألة  0772عن املدرس واحملاضر ىف سبتمبري  0772سنة 

مباشرة   S1املدرس. بعضنا قد فهم أن املدرس الذى حصل على درجة سرجانا الرتبوي 
يكفى على  التأهيلية الشهادة. وبعضنا أيضا قد فهم  أن نيل التأهيلية الشهادةأن ميلك 

الذى أشار هبا  (LPTK)سبيل الرتبية اخلصوصية الذى أدهتا املؤسسة الرتبوية واملدرسية 
 احلكومة.

 0772سنة  14منرة  RIفهما جيدا، هذه القانونات  التأهيلية الشهادةإضافة على فهم 
 تبحث ىف املدرس واحملاضر  فيها فصوالت كمايلى : 

لدى املدرس  الشهادةهي عملية إعطاء  التأهيلية الشهادة: 11 منرةالفصل األول  (1
 واحملاضر.

املربية،  ةالشهادو كفاية   ية، و : جيب على املدرس أن ميلك اإلستحقاق األكادمي 8فصل  (0
 الصحة اجلسمية و الروحية، مث القدرة لتحقيق األهداف الرتبوية الوطنية.

 إىل املدرس املعني. أعطى 8املربية كما كتب ىف الفصل  الشهادة: 1 منرة  11فصل  (3
ن احلكومة م التأهيليةالرتبوية أن ينال املكافأة  الشهادة: املدرس الذى ميلك 12فصل  (4
1X .أجرة ىف الشهر، مدرسا حكوميا وإما أهليا 
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دى ل الشهادةهي عملية إعطاء  التأهيلية الشهادةمن تلك الفصوالت، عرف أن 
 الشهادةو كفاية   املدرس واحملاضر بشروط معينة، مثل ميلك اإلستحقاق األكادميية، و 

املربية، الصحة اجلسمية و الروحية، مث القدرة لتحقيق األهداف الرتبوية الوطنية، مع الرتقية 
 املصلحية املمكنة.

 لدى المدرسين التأهيلية الشهادةأهمية .1

درسني،  لدى امل التأهيلية الشهادةقد أشارت احلكومة اإلندونسية إىل تطبيق هذه 
عن برنامج البناء الوطين لتكوين قسم  0777سنة  02كما كتب ىف القانونات منرة 

التعليمية ىف القرى. أخرجت احلكومة هذه القانونات على  الشهادةو  التأهيلية الشهادة
 ني.إتقان املدرساألهداف لرتقية 

ليست بإندونسيا فحسب، قد طبق سائر البالد بآسيا هذه  التأهيلية الشهادة
الفلببني وماليزيا  ذلك. وك0771هذه القانونات منذ السنة  أدىالقانونات، مثال الصني قد 

 14ني.لدى املدرسكفاية   أن هذين بالدين قد أشارا اإلستحقاق األكادمييا األقلية وحد  
 ؟  يليةالتأه الشهادة السؤال، ملاذا البد للمدرس مث

هبا احلكومة.  رأية إىل املصلحة ونصيب املدرسني بإندونسيا، البد أن هتتم
فكروا..بعض املدرس قالوا أهنم كانوا أن يبحثوا عن النفقة األخرى مثلهم  يكونون مدرسني 

 ىف تعليم الدورة التعليمية وسائقني جواليا.
 هيليةالتأ الشهادةة ، أرادت احلكومة أن تعطى اهلداية مثل الثواب، ومكافألذلك

أكثر من أجرهتم مجلة. الرجوة من هذه القضية على أن مجيع املدرسني سكونون مصلحني 
ىف حياهتم. وهم ال يبحثون عن نفقة أحرى حىت يستطيعوا أن يرتكزوا إىل تعليم اإلجيال 

ن و اإلندونسية. مث السؤال الثاىن هل األهداف املرجوة لرتقية مصلحة املدرسني فحسب ؟ بد
 ني ىف تعليم الدرس.إتقان املدرسالرتكيز إىل ترقية 

                                                           
14 Mansyur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2007). Hlm. 4. 
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عن مسألة املنهج الرتبوي الوطين،  0773سنة  07منرة  RIرمسيا، أن القانونات 
 14عن مسألة املدرس واحملاضر، مث القانونات منرة  0772سنة  14منرة  RIالقانونات 

 ف جمود أو مأهل.عن املستوى الرتبوي الوطىن قرر أن املدرس هو موظ 0772سنة 
املدرس كاملأهل، أشارت احلكومة إىل املدرس أن ميلك اإلستحقاق األكادميي 

 ملدرس.كاكفاية    ىف اجملال املناسب مع ا لدرس الذى علم به املدرس و  D4أو  S1سرجانا 

 وأهدافها. التأهيلية الشهادةفوائد .4

، وتدرس، وتعلم، وتأدبىب، كما هو معروف أن وظيفة األوىل من املدرس وهى تر   
 .وتدرب، وتقوم، التالميذ على تربية األوالد ىف املستوى املبتدأ حىت املستوى املتوسط وترشد،

 لشهادةا، إذا نعود إىل القانونات لدى املدرسني واحملاضرين، فعرف أن ذلكومن مث 
رجوة من هذه لني ومصلحة مستقبلهم. واإتقان املدرسمن حماولة احلكومة ىف ترقية  التأهيلية
ايضا سيكون املدرس جمودا أو مأهال، وله املستوى الرتبوي على األصغر  التأهيلية الشهادة
   D4.أو  S1سرجانا 

ىت حكفاية   هى: أوال, عون مهنة املدرس من عدم   التأهيلية الشهادةأما فوائد 
تستطيع أن تفسد خدمة القسم الرتبوي ومهنية املدرس. وثانيا، عون اجملتمع من الرتبية 

بوية ليست هلا كيفية الرتبية ألهنا هذه الرتبية الفاسدة ستمنع احملاولة ىف ترقية الكيفية الرت 
ىف إستعداد  LPTKوتكون األجيال اجليدة. وثالثا، أن تكون وسيلة تأمني اجلودة لدى 

سني ومشارفة اجلودة ملستعمل الرتبية. ورابعا، حفظ املؤسسة الىت تؤدى الرتبية من اإلرادة املدر 
 الداخلية واخلارجية الىت متكن اخلروج من اإلثبات املستخدم.
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     التأهيلية الشهادةشيئ ما يمتحن فى إختبار .3

ا تعىن مجيع املدرس. كفاءهتكفاية  ، شيئ ما ميتحن فيها وهي  التأهيليةلنيل اجلودة 
 العمالية.كفاية  اإلستيعاب، واملعارف، واملهارات، والسلوك املنظورة من  

كفاية   قررت أن   U/0770/742منرة  Kemendiknasىف الشؤون الرتبوية الوطنية 
هى السلوك التمهري ومعرفة الواجبات ىف أداء الوظيفة الذى ميلك هبا املدرس جيدة. ىف 

و قانونات احلكومة عن مستوى الوطن الرتبوي  17درسني واحملاضرين فصل قانونات امل
، سلوك النفس، واجلودة Paedagogikكفاية  املدرس تتكون من  كفاية  ،  08فصل 

 .  يةالتأهيل الشهادةواإلجتماعية. إذن من أربعة كفاءت املدرسني سيمتحن إختبار 
 إتقان المدرس .ب

 إتقان المدرس .تعريف2

مبعىن الفعل، قال عارفني، ىف كتاب  professionمن  profesionalصدرت مصطلحة 
Selekta Pendidikan  أنprofession  سواء املعىن مع كلمةoccupation  أو الفعل الذي

 12حيتاج إىل األهلية اليت نالت هبا شخص من الرتبية أو التدريبات اخلاصة.

 إتقان المدرسالدليل على .1

طلب املدرس أن ميلك اجلودة ىف تعليم اجملال املستعابة، كما قال رسول ىف الرتبية، 
، سأل أحد الصحابة كيف 12اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة

 إضاعتها يا رسول اهلل ؟، قال إذا أسند األمور إىل غري أهله فانتظر الساعة )رواه البخارى(.

                                                           
15 Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 

hlm 105. 

(  لرتاثدارالريان ل) مصر:  فتح الباري شرح صحيح البخاري شروح احلديث، أمحد بن علي بن حجر العسقالين 16 
 2131ص 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11898&idto=11903&bk_no=52&ID=3625
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11898&idto=11903&bk_no=52&ID=3625
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 عن األمور اآلتية : 132رة األنعام أية وقال اهلل تعاىل أيضا ىف سو 
اِر تَ ْعَلُموَن َمْن تَ  َفَسْوفَ  ۖ  ُقْل يَا قَ ْوِم اْعَمُلوا َعَلٰى َمَكانَِتُكْم ِإيني َعاِمٌل   ۖ  ُكوُن َلهُ َعاِقَبةُ الدا

 10.الظااِلُمونَ  يُ ْفِلحُ  اَل  ِإناهُ 

 أهمية الجودة لدى المدرسين.4

 ومرشد، ومدرب، وإمام إستطاعت به الرتبية أن تكونىف الرتبية، املدرس هو مريب، 
 مرحية وإرتكز هبا الطالب وإستمع الدرس جيدا.

وجود املدرس ىف الفصل أن حيل املشكلة الىت وجد التالميذ عند الراسة. هذه احلالة 
حتتاج إىل مهارة املدرس، وليس مجيع املدرس أن ميلك املهارة حلل هذه املشكلة. رأية إىل 

 سبب، عرب الباحث أن وجود املدرس املتقن حمتاج أحتياجا تامة حلل املشكلة الرتبوية.هذا ال

املدرس املتقن من إحدى العوامل املؤثرة ىف جناح عملية  الدراسة اجليدة واملرحية. 
إعطاء اإلهتمام الصغري  .لكون مدرسا متقنا البد أن يعرف نفسه وينظم افكاره وأعماله

   18ىف بناء الرتبية من قبل قد تأثر إىل احلياة القبيحة لدى البالد.
 فحسب، ولكن البد أن ميلك التأهيلية، املدرس مرجو أن ال يعمل الوظيفة لذلك

فاية  كاملدرس دعوة ألداء الواجبات ىف حتسني خدمة التدريس لدى التالميذ علوما ومعرفة و 
 رقية و حتسني عملية التعلم والتعليم.أخري ملساعدة ت

 خصائص المدرس المتقن.3

جناح املدرس منظورة من جهتني يعىن خالل العملية واحلصولة، من نسبة العملية 
جناح املدرس مظور إذا كان يستطيع أن يدوعو بعض تالميذه املشاركة إىل الدراسة الفعالية 

                                                           
17 Kementrian Agama RI, Mushaf Ar-Rahman (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), 

hlm. 145. 
18 Asrorun ni’am dan sholeh, Membangun Profesionalisme Guru Analisis Kronologis 

atas Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen (Jakarta: eLSAS, 2006), hlm. 9. 
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ح وجود اإلتقان. ومن خالل احلصولة، جنا جسميا وفكريا وإجتماعيا ىف عملية الدراسة مع 
املدرس منظور إذا كان الدرس الذى أعطاه املدرس إىل التالميذ يستطيع أن يغري السلوك 

 السيئة إىل احلسنة ىف بعض التالميذ.

للمدرس ضا أي، البد للمدرس املتقن أن ميلك اخلصائص املعينة واإلجيابية. والبد لذلك
 املتقن أن ميلك الشروط اآلتية: 

 أن ميلك املوهبة كاملدرس .1
 أن ميلك املهارة كاملدرس .0
 أن ميلك املهارة اجليدة والصالحية .3
 أن ميلك صحة البدن .4
 أن ميلك اخلربة واملعارف الواسعة .2
 واملدرس هو إنسان له نفس بنسسيال )املبادئ اخلمسة( .2
 املدرس هو سكان جيدة .0

 للمدرس أن يملكها القدرة الذى البد.5

ة. ىف األداء  اجليدكفاية  الزما، أن املدرس معرب على سيئ كامل ىف الرتبية إن ميلك  
 :اآلتية هاراتتتكون من امل كفاية إتقان املدرسالكتاب الذى كتبه منصور مصلح، أن  

 دقة املعارف عن التالميذ سيعلمهم املدرس .1
 من هذه اجلوانب اآلتية:إإلستيعاب  على جمال علوم املواد التعليمية  .0
 (Disciplinary content knowledge)املضمون وطريقة جمال العلم  (1
 pedagogical).القدرة على ترتيب جمال العلوم من املواد التعليمية إىل املنهج التعليمى  (0

content knowledge) 
 تعليم الدروس الرتبوية، يشتمل على  .3
 قفختطيط الربنامج التعليمية على حسب املوا .4
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يتعلق   on going transactionaldecisionو midcourseتطبيق الربنامج التعليمي ملناسبة  .2
 من التالميذ إىل سلوك املدرس. Idiosyncratic responseو Adjustments ب 

 الكشف على النتائج التعليمية  .2
ىف العملية وحصول التعليم  على حتسني ترتيب الدراسة  asesmenإستخدام حصول  .0

 املستمرة.
 ترقية القدرة ىف إتقان األداء املستمرة. .8

 إتقان المدرسالعوامل التي تؤثر إلى .6

رأي عليم الدين، هناك العوامل اليت تستطيع أن تؤثر إىل إتقاء أداء املدرس ىف التعليم  
 كما يلي: 

 الدرجة األكادميية .1
 كاملدرس هي الفعل الذى عمل هبا شخص خصوصيا دون عمل شخص بفعل آخر.املهنة  

 اخلربة الدراسية .0
يف مقابلة التالميذ، اليسهل على املدرس أن ينظمهم، هذه املشكلة األوىل الذى سيقابل 
املدرس عندما يكون مدرسا، مث يصعب املدرس ىف صناعة الدراسة املرحية واجليدة الىت إهتم 

التالميذ. هذه املشكلة كلها من سبب املدرس ال يقدر أن يستعيب ويناسب وإرتكز هبا 
 نفسه إىل العملية التعليمية اجلارية.

 حب املهنة كمدرس .3
احلب سيدافع النفس أن يعمل شيئا كاجلهد والنضحية، الشخص الذى يعمل شيئا بعدم 

ن الفعل ال احلب، أحيانا سيعمله إضطراريا. ىف عمل شيئ البد لشخص أن ميلك احلب،
 عكسها. ذلكبعدم احلب الينجح وك
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 السلوك النفسية .4
ىف اللغة أن السلوك النفسية هي مجيع مواصفات شخص. ىف عملية التعليم والتعلم أن 

 سلوك املدرس تعني على تكوين سلوك التالميذ.
 تعليم اللغة العربيةج.

أن التعليم نظرية واحدة اليت تتكون من العوامل يرابط بعضها ببعض. و من عوامله 
هي معلم و متعلم )طالب( و جمتمع و دولة و منهج دراسي و غرض التعليم و طريقة و 

ة مادة دراسية و تقومي ووسائل تعليمية و غريها. يف تعليم اللغة العربية تشتمل عن علوم العربي
لم ععلم الصرف، علم اللغة، علم النحو، ثة عشر فرعا و منها: اليت تنقسم على ثال

 علم العلرض، و هلم جرا. االشتقاق، 
الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير أريع مهارات و هي مهارة االستماع، مهارة 

هذه املهارات أعمال مرتية أو منظمة يف عملية  .الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة
للغة العربية، هذا احلال يدل على أن مهارة االستماع تقع يف أول تعليم اللغة العربية تعليم ا

مث مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة، و كانت هلذه املهارات عالقة بني كل 
 واحد منها كأهنا مهارة واحدة.

لى النحو ععند موريل يقول "أن الوقت الذي يقضيه يف االتصال اليومي تقسيمها  
من أجل القراءة،  12من أجل الكالم، % 02من أجل االستماع، % 27التايل: %

من أجل الكتابة. ولذلك فإن نسبة من الوقت الذي يقضيه االستماع اكثر من  %17
 األخرى"

 تعريف تعليم اللغة العربية .2
ميذ و الأن التعليم هو فن من الفنون ايصال املادة الدراسية من املعلم إىل أذهان الت

تغيري أعماهلم, من السيأت إىل احلسنات, و من اجلهل إىل العلم, و من الظلمات إىل 
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النور بأنشطة تعليمية معينة و بطريقة مناسبة و بأقل اجلهد و النفقات حىت حيصل على 
 14أغراض التعليم الكافية و الكاملة.

ون من العوامل اليت تتكوقد اتفق علماء الرتبية و التعليم أن التعليم نظرية واحدة 
ترابط بعضها ببعض. و من عوامله هي معلم و متعلم )طالب( و جمتمع و دولة و منهج 

 07دراسي و غرض التعليم و طريقة و مادة دراسية و تقومي ووسائل تعليمية و غريها.

اللغة لغة : ىف املعجم العربىي اللغة من األمساء الناقصة وأصلها " لغوة" وزهنا فعلة 
 لغة. -يلغى -لغىمن 

 اصطالحا:

 01ابوالفتح عثمان جىن : اللغة هى أصوات يعربهبا كل قوم عن اغراضهم -

 00ديكارت : اللغة هى خاصية اإلنسان -

 فاطمة حممد حمبوب: وسائل الىت يتفاهم هبااجلنس البشرى -

أن اللغة نظم من الرموز, ومعىن هذا أن اللغة تتكون نظاما متكامال. واللغة أكثر 
 03ظم الرموز الىت يتعامل هبا اإلنسان تركيبا وتعقيدا.ن

                                                           

، )باتوسنجكر: معهد بروفسور الدكتور حممد يونس العاىل اإلسالمى طرق تعليم اللغة العربية ,بد احلليم حنفى 14 
 0(، ص 0772ااحلكومى, 

 1ص  ,مرجع سابق07 
 .3م(، ص.  1402)القاهرة: دار املعارف،  الموجه الفنى لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، 01 
 .2ه(، ص. 1470 1)كلية الرتبية : جامعة امللوك ط علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أمحد منصور، 00 

 .03ه(، ص. 1414-م1443)مكتبة وهبة،  للغة العربيةعوامل تنمية اتونس حممد شاهني، 03 
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غتهم العربية سلبيا  لكفاية  تعليم اللغة العربية: عملية التعليم لرتشد الدارس ولتنمية  
. واملراد هنا إجراء تدريس اللغة العربية نفسها وليس التدريس (Depag: 1991)كان أو إجيابيا

 العربية عامة.عن الكتب املدروسة واملكتوبة باللغة 

اذن، أن تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع و اإلرشاد و التطوير 
يف بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إجيابية كانت او سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية 

الكتابة.  ارةلتطوير املهارات األربعة هي مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مه
 وهذه املهارات أعمال مرتبة أو منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية.

وإذا افرتضنا أن املنظومة الرتبوية مفهوما مركبا، يتكون من عناصر ترتبط بالعملية 
 الرتبوية فإن من أمهها :

 املتعلم )التلميذ( -1
 املعلم )املدرس( -0
 املنهج الرتبوي  -3
 الكتاب املدرسي -4
 التعليماساليب  -2
 أساليب التقوي -2

 أهداف تعليم العربية :.1

 ميكن تلخيص أهداف تعليم للناطقني بلغات أخري ىف ثالثة أهداف رئيسية هي :

أن ميارس الطالب اللغة العربية بالطريقة الىت ميارسها هبا الناطقون هبذه اللغة. أو بصورة ( 1
ة كلغة ثانية القول بأن تعليم العربي. وىف ضوء املهارات اللغوية األربع ميكن ذلكتقرب من 

 يستهدف ما يلى:
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 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها.( 0
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح اللغة والتحدث مع الناطقني باللغة حديثا معربا ( 3

  ىف املعىن سليما ىف األداء.
 كتابات العربية بدقة وفهم. تنمية قدرة الطالب على قراءة ال (4
 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة. (2
أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من اللغات أصوات، ( 2

 مفردات وتراكيب، ومفاهيم.
البيئة يعيش و  أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب( 0

 فيها واجملتمع الذى يتعامل معه.
تعليم العربية كلغة اجنبية إذن يعىن ان نعلم الطالب اللغة، وأن نعلمه عن اللغة، وأن يتعرف 

 04على ثقافتها.

 فى تعليم اللغة العربية  أدوار المعلمين األكفاء.4

ختالفا جوهريا ختتلف إهذه األدوار مبثابة املرشد واملوجه ملعلمي اللغة العربية، وهي 
عن الصيغ التقليدية الىت ألفناها، فهي أدوار تعليمية موجهة للرتبية اللغوية على أساس 
خريطة من املهارات اللغوية املتدرجة، ال أساس التحصيل اللغوى الضيق الذى يقتصر 
مستوى التذكر والفهم. لذا أصبح من الضرورى أن يكرس املعلمون قدرا أكرب من وقتهم 
ىف تفاعل لغوى مع الطالب. حىت يتعلم الطالب اللفة العربية، وال يتعلمون عن اللغة كما 

 هو سائد ىف الربامج التقليدية.

وهذا اإلجتاه التقدمى ال ينبغى أن يفسر على انه نكران ألمهية التنظري، وإمنا هو 
الضرورة أن عىن بحماولة عملية جادة لتحقيق التكامل بني النظر والعمل. إن هذا التكامل ي

                                                           

 .27-44(، ص1484)مصر: جامعة منصورة،  تعليم العربية لعير الناطقين بهارشدى امحد طعيمة، 04 
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وا فكرهم إال إذا إخترب  ذلكيتمثل الطالب األساس النظرى ضمنا وإستنتاجا، ولن يتحقق 
 ىف السياق الذى يطبق فيه.

واملعلمون األكفاء يقدمون للطالب مواد تعليمية متطورة، ويساعدون طالهبم على 
هبا  على تغذية مرتدة يصححون ذلكحتويل النظر إىل عمل ميدان فعلى، وحيصلون من 

مسارهم. إن املعلم ينظر إليه بإعتباره صانع قرار، عليه دائما أن يتخذ قرارات فيما يتعلق 
 02بكل جوانب عمله التعليمى من ختطيط، وتنفيذ، وتقومي.

إن التخطيط لدرس من الدروس جيعل املعلم يفكر ويتدبر فيما سيدرسه، وكيف 
ة سليم أن تكون لدى املعلم معرفة خبصائص الطالب ومعرفيدرسه. ويتطلب التخطيط ال

ينبغى أن  لكذبإحتياجاهتم وقدراهتم. حىت ميكنه أن يكيف تعليمه مع هذه املدخالت. ك
يكون املعلم قادرا على صياغة اهداف التعلم، وحتليل حمتوى املادة الدراسية إىل أوجه التعلم 

، يسرتشد س. ومن هذا كله خيرج خبطة للدرساملطلوبة. وحتديد أفضل تتابع لتقدمي كل در 
 هبا أثناء التنفيذ.

وتنفيذ الدرس يقود املعلم إىل إجناز ما خطط له. ويتم تنفيذ الدرس بتفاعل املعلم 
على إجادة جمموعة كبرية من املهارات الفنية  ذلكمع طالبه. ويتوقف جناحه ىف 

 إثارة دافعية الطالب، وتعزيزاملتخصصة، مثل: مهارة عرض الدرس، ومهارة األسئلة, و 
استجاباهتم. كما أنه ىف حاجة ألن جييد إدارة الدرس، ويعرف كيف يكون عالقات إنسانية 

 طيبة مع طالبه.
وتقومي الدرس ليس خطوة هنائية، بل هو عملية مستمرة، تبدأ قبل أن يبدأ الدرس، 

تى بعد ان تتم شامل يأوتسري معه خطوة خبطوة، فهو تقومي مرحلى بنائى. كما انه تقومي 
عملية التعلم والتعليم، ملعرفة مدى حتقيق األهداف التعليمية الىت سبق حتديدها. وال شك 

العملية التعليمية وفاعليتها هو حكم على مدى حتقق األهداف كفاية  أن احلكم على  
 الىت سبق حتديدها.

                                                           

 .17(،ص. 1443)مصر: الدار املصرية البنانية،  تعليم اللغة العربية بين النظري والتطبيقحسن سحاتة،  02 
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ىن مع إميانه الشديد ام والفإن الربنامج التعليمى للغة العربية الذى يقدم ىف التعليم الع
بأمهية األهداف التعليمية وقدرهتا على توجيه سلوك املتعلم واملعلم معا. فإنه ال يقلل من 
تلقائية املعلم، وال ينقص من مرونته، كما أنه من ناحية أخرى يؤكد على تنمية سلوك كل 

ؤدى إىل يم وال يطالب على حدة. إىل أقصى أداء ممكن، مما ال يضر بعملية تفريد التعل
 القول بأن الرتبية أقل إنسانية.

أمر جوهري لنجاحك كمعلم. فهو  -والتعاون مع الزمالء املعلمني، والعمل كفريق
يقلل من أعبائك وأعباء زمالئك، كما انه يوسع أفق العمل، ويساعد على التوصل إىل 

، لناقد أو الرافضجمموعة من األهداف أكرب مالءمة. وعليك أال تقف من زمالئك موقف ا
 وإمنا موقف املستفيد  واملطور.

وعليك ان تدرك أن أهداف الدرس الىت يصوغها زمالء لك ليست متساوية ىف 
قيمتها وجودهتا. فاألهداف التعليمية اجليدة تتوافر فيها جمموعة من املواصفات، ولذا جيب 

ك، البعليك أن تفحص كل هدف من اهداف درسك قبل أن تستخدمه ىف تعليم ط
فمن أهم الشروط الىت ينبغى أن تتوافر ىف اهلدف التعليمي أن يركز على سلوك الطالب. 

 وأن يصف نواتج التعلم، وأن يكون واضح املعىن قابال للفهم، وقابال للمالحظة والقياس.
وهناك خطوة أساسية ينبغى أن تتقنها، حىت يكون لتعليميك فاعلية وفائدة. فهناك 

يقع فيهما كثري من املعلمني عند القيام بتدريس اخلطأ األول حيدث  منطان من األخطاء
عندما نبالغ ىف تقدير املهارات الىت ميتلكها الطالب. وىف هذه احلالة يصبح جهدك وجهد 

وفاعلية. واخلطأ الثاىن حيدث عندما نقلل من إمكانات الطالب كفاية  طالبك أقل  
اد ن الوقت  واجلهد والتكاليف، سواء ىف إعدومهارهتم. وىف هذه احلالة نضيع الكثري م

 تدريبات الحيتاج إليها الطالب، أو ىف تعليمهم إياها. 
الدور األساسي املنوط بك هنا هو حتديد املدخل الذى سوف تستخدمه ىف 
تعليمك، وهو بالضرورة سيختلف من مستوى متدن إىل مستوى متوسط إىل مستوى 

وىف اإلستماع والتحدث. وسيختلف مدخلك تبعا  متقدم، ىف القراءة، وىف الكتابة،
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إلختالف املهارات احملددة لكل فئة من الطالب، وسيختلف أيضا مدخلك أيضا ىف 
 مكوناته تبعا إلختالف أغراض التعلم املنوطة بكل وحدة من وحداته. 

والربنامج بكل هذه املعطيات قد قدم لك إرهاصات تفيدك ىف حتديد سرعة التعلم، 
والوسائل وألنشطة األزمة لتحقيق أهدافه. وكتاب طرق التدريس سيشاركك ىف ومدته، 

حتقيق مداخل التدريس، وأساليبه، ومهارته، وانشطته، ووسائله من خالل التحدث معك 
من أدوارك، مث من خالل تفاعلك ىف كل جانب من جوانب اللغة : قراءة، وكتابة، 

 وإستماعا، وحتدثا.
علمني مؤداه أن التقيد خبطة معينة للدرس حيد من حرية وهناك إعرتاض من بعض امل

املعلم، ويقلل من تلقائية العلمية التعليمية. ومانود أن تثبته هنا هو أن خطة الدرس ليست 
قيدا على حركة املعلم، حتد من مرونة الدرس وتلقائيته، بل إن التخطيط اجليد للدرس يأخذ 

معلم، ومن واجب التعليمية، مما يوفر املرونة الكافية لل ىف إعتباره بدائل متنوعة تيسر العملية
ة ليست أكثر أن اخلط ذلكاملعلم أن يعدل ىف اخلطة مبا يراه مالئما أثناء املمارسة الفعلية. 

من إطار منهجى حيمى العملية التعليمية من العشوائية الىت حتدث ىف كثري من املمارسات 
 الرتبوية.

بنوعني من التخطيط التعلميمى: ختطيط طويل املدى  عادة قامإن املعلم الكفء 
يتناول مقررا دراسيا بأكمله، أو يغطى فرتة زمنية طويلة نسبيا، وختطيط قصري املدى يغطى 

 النشاط التعليمى فلى درس واحد، أو وحدة تعليمية واحدة.
لية مإن كتاب طرق تدريس اللغة العربية احلاىل يساعدك ىف وضع رأية مشولية لسري الع

التعليمية، ىف ضوء األهداف العامة. وبدون هذه الرأية الشمولية، ميكن أن تفقد الدروس 
اليومية وحدهتا العضوية، ويصبح حتقيق أهداف الربنامج أمرا عسريا. أما التخطيط قصري 

لدليل من ، وما يزودك به هذا االتأهيليةاملدى فعليك أن تقوم به يوميا من خالل خربتك 
 بوية حديثة.معطيات تر 
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وهناك شكوى متكررة من بعض املعلمني، مؤداخا أن الفرتة الزمنية احملددة لدرس 
ماال تكفى لتغتية حمتواه الدارسى. وهذا األمر يرجع إىل أن املعلمني يعتربون اهلدف من 

ر أحد أن الكتاب املقر  ذلكالتعليم هوا دراسة حمتوى الكتاب املقرر. وهذا قصور وخطأ، 
وسيلة لتحقيق أهداف معينة.  واملعلم جيب اال يركز على  ذلكتعليمية، وهو باملواد ال

الوسائل وينسى األهداف، فإذا جعل األساس ىف نشاطه التعليمى حتقيق األهداف، فإن 
 حرصه على تغطية كل ما ورد ىف الكتاب يقل، ويصبح تركيزه منصبا على ما يتصل بتحقيق

 هذه األهداف.
 لكذر أن مسئوليته تنحصر ىف العمل داخل قاعة الدرس، وخيطئ املعلم لو تصو 

ألن كثريا من أهداف تعليم اللغة العربية تتحقق خالل التعلم الذاتى، الذى ميارسه الطالب 
بأنفسهم وبتوجيه معلمني لتمكينهم من املهارات واإلجتاهات املرغوبة داخل املخترب 

اثية، وكت املطبوعة، وعرب الكتب  الرت اللغوى، وداخل املكتبات، وىف عامل الصب الصفحة 
الرتاجم، واملوسوعات، واملعاجم، والدواوين العشرية، ومن خالل األنشطة القرائية والكتابية 

هبا الطالب، ومن هنا فإن املعلم مطالب بأن ميد جمال عمله إىل كل هذا  قاماملتنوعة الىت 
زداد قدرات الطالب مليا، حىت تويشرف عليه، ويعىن بتوجيهه وتنظيمه تربويا ونفسيا وع

وتنمو ميوهلم ومواهبهم، وترتفع درجة التعاون بني الطالب ومعلميهم، ويتم تبادل الفكر 
احلقيقى بينهم، وتزول بعض حمددات التعلم التقليدى كاحلفظ والتذكر. ليحل حملها تنمية 

 التفكري واإلبتكار والعمل العلمى.
دعة العربية. ومن مث فإن تنمية القدرات اخلالقة واملب اإلنسان هو الثروة األساسية لألمة

تصبح هي األهداف األمسى للتعلم، إذا ما أردنا للمجتمع أن يرقي وينهض، وإذا ما قصدنا 
 لألمة مناء إجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا.

واملعلم هو املوجه األول للعملية التعليمية، وهو الذى يشكل بيئة تعليمية نقية وثرية، 
تدعم اإلبداع واإلبتكار لدى الطالب. وأهم ما جيب أن يركز عليه املعلم ىف تفاعله مع 

 املتعلم ما يلى:
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وضع املادة التعليمية على هيئة مشكالت، وعرضها على أهنا نتيجة تطور ال يقف  -
 عند حد.

فتح اجملال اخليال الطالب، والتفكري املستقبلى، وإتاحة الفرص للتحري العقلى  -
 قدمات مث النتائج.بعرض امل

عرض املادة التعليمية ىف وحدات تشكل كال متكامال، وإفساح اجملال للتجريد من  -
 حاالت متعددة.

لغة الىت حتقق ال سيستخدمترتيب ال مادة حبيث تتضمن الكليات مث اجلزئيات، و  -
 للطالب التشجيع والتقبل.

ار بني الطالب إخضاع مادة الدرس للنقد، وإبداء الرأي، وإتاحة الفرص للحو  -
 واملعلم، وبني الطالب وزمالئه.

 الدعوة إىل تفسري املادة العلمية، وإىل املوازنة بني اآلراء واحلقائق. -
إستخدام التدريبات التكوينية ال التلقينية، وطلب إجياد عالقات بني األشياء  -

 واجملردات.
، والدعوة إىل ىجتاوز الوصف إىل بيان الرأي والربط، وإتاحة الفرص للتعليم الذات -

 إستخدام اخليال.
يتم تدريس الكتب اللغوية بإستخدام أسلوب التعلينم باألهداف. حيث مت حتديد  -

جمموعة املهارات والقدرات الىت يتعني على الطالب إتقاهنا، ويكون إجنازه هلذه 
 أن يدرك املعلم أن عملية تعليم اللغة العربية ذلكاملهارات شرطا لنجاحه. ومعىن 

 على األساس التالية : تقوم
ة، الدور الرئيسي للمدرس ينبغى ان يرتكز ىف حتديد اخلصائص املرجوة للبيئة التعليمي -

فهو يتناقش مع طالبه، ويوضح هلم أهداف عملية التعلم، ويعمل على إتاحة أكرب 
 ر ممكن من مصادر التعلم املالئمة.قد
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البد من  ذلكلية ما يدرسه. و التعليم احلقيقى يتم عندما يكون الطالب مقتنعا بأمه -
 توفري مواقف تعليمية وظيفية، ميارس فيها الطالب اللغة وينتجها.

اكثر املهارات نفعا ىف عصرنا احلاضر، تتمثل ىف أن يتعلم الطالب كيفية التعليم،  -
 وكيفية تقبله األفكار اجلديدة، وقدرته على مناقشتها  وحتليلها.

ليته، تقومي والنقد الذاتى تؤدى إىل تشجيع إستقالتنمية القدرة لدى الطالب على ال -
 02وإىل تطوير طاقاته على اإلبداع، واإلعتماد على الذات.

وليس خري معلم من استطاع أن يضع ىف أذهان من يعلمهم أكرب قدر من املعلومات. 
فليس مقياس املعلم واملتعلم هو مقدار معلوماته، فقد يعرف إنسان عشر معلومات ويعرف  

خريا  لكذإستخداما صحيحا، وكيف يشتغلها خري إستغالل، فيكون ب إستخدمهاكيف 
 ، وال كيف يستغلها.إستخدمهامن إنسان يعرف مائة معلومة، وال يعرف كيف 

الب، كل ط  كفاية  ليس خري معلم أيضا من استطاع أن يتعرف طالبه، ومقدار  
ه من غري شك يزيد قيمة املعلم، ولكن اليكفى وحد ذلكومواضع قوته، ومواضع ضعفه..ف

 جلعله خري معلم. فقد يقتصر املعلم على هذه املعرفة الشخصية، والينجح ىف تطبيق معرفة
 ىف احلياة الواقعية.

إمنا خري معلم هو املعلم الذى يعني طالبه على أن يعرف نفسه، فإن كان للمعلم 
طالب، ويعرف مواضع نبوغه، ومواضع ضعفه،  قدرات كل قامعشرون طالبا، وإستطاع أن 

وىف أي النواحى العقلية هو جيد نابغ، وىف ايها هو ضعيف خامل، وكيف يستغل القوى 
فسه، لكل طالب وأشعره بن ذلكالنابغة، وكيف يصقل القدرات الضعيفة، مث نقل كل 

ه، ومواضع سوعرفه مناحى حياته العقليىة واخللقية، واوضح له ىف خريطة واضحة حدود نف
عظمته، ومواضع نقصه، وعمله كيف يستخدم قدراته وقواه ىف كفاح احلياة، وكيف يقابل 

وإذا وجد عدد وافر من هذا الطراز من املعلمني الذين ال  ذلكشئوهنا بقواه وقدراته. ف
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يصبون كل الطالب ىف قالب واحد رغم إختالف طبيعتهم، بل عرفوا كيف يصوغون كل 
 ويعرفونه بنفسه، فبشر الدولة بالرقي احلق.طالب حسب خلقته، 

فخري معلم ىل من يعلمىن من أنا ىف نفسي، ومن أنا ىف العامل، وما عالقة نفسى 
خري  مبن حوىل، وأى موقف تصلح له نفسي لتؤدى خري ما ميكن أن يؤدي خلدمة العامل.

العمل على  معلم ىل: من أحيا رغبىت ىف إستكشاف نفسي، إذا استكشفتها احيا رغبىت ىف
وفق ما تبني ىل منها. وليس هذا املقياس هو مقياس املعلم وحده. بل يصح أن يتخذ 
مقياسا لكثري من األشياء..فيمكنك أن حتكم على كثري من األشياء ال مبقدار حسنها 

 ومجاهلا، ولكن مبقدار ما تبعث فيك من حياة، ومبقدار ما تضيئ لك جوانب نفسك.

القيم هو ما يثري إعجابك، ويستحسنه ذوقك من ناحية  وعلى هذا فليس الكتاب
لكن خري و -وهذا كله خري-أسلوبه، أو من ناحية معلوماته، أو من ناحية إستغراقك فيه

من هذا كله أن تقوم الكتاب مبقدار ما بعث فيك من حياة، وما أضاء لك من نواح كانت 
، رفك بنفسك وعرفك بالعاملمظلمة، ومابثه فيك من روح كان خامدا. وعلى اجلملة ما ع

وشوفك ألن تالقي العامل مبا عرفته من نفسك. ورمبا كان هذا هو أكرب سر ىف عظمة 
القرآن الكرمي، فهو ال خياطب العقل باحلقائق اجملردة وكفى، إمنا هو يوحى ويوحى دائما، 

 ويبعث ىف النفس الشوق إىل معرفتها ومعرفة ما حوهلا.

لذى يلقى عليك ثقل معلوماته، أو ثقل عظمته، أو ثقل فاملعلم العظيم ليس هو ا
قدره، وإمنا هو الذى يلهمك، ويوحى إليك، ويستفز قواك، وحيفز قدراتك. وعلى اجلملة 
ليس هو الذى يضغط عليك بأية ناحية من نواحى عظمته، ولكنه هو الذى حيررك، 

و جنم يتألق ه ويفسح صدرك، ويفك قيودك، وجيعلك تتنفس ىف راحة، وتعمل ىف أمل.
 ال تشعر بثقله وحجمه، ولكن تشعر بنوره ومجاله ووحيه.
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 الناجح اللغة العربية معلمد.
 الناجح اللغة العربية تعريف معلم .1

املعلم الناجح هو املعلم الذي يهتم برتبية التالميذ وتعليمهم ويتابع التجديدات 
الميذ الرتبوية والتغريات والتطورات يف الرتبية واهتماماهتا، إذ إن وظيفة املعلم مل تعد تلقني الت

املعلومات واحلقائق وحشو أذهاهنم دون تعويدهم على التفكري أو إعمال الذهن. )الكثريي 
0772  :144 ) 

لغتهم العربية ية  كفاتعليم اللغة العربية: عملية التعليم لرتشد الدارس ولتنمية  واما 
. واملراد هنا إجراء تدريس اللغة العربية نفسها وليس (Depag: 1991) سلبيا كان أو إجيابيا

 00التدريس عن الكتب املدروسة واملكتوبة باللغة العربية عامة.
 التالميذربية إىل اللغة العهو املعلم الذي يهتم برتبية إذن ، معلم اللغة العربية الناجح 

التغريات وتعليمهم ويتابع التجديدات الرتبوية و  ،و التطوير يف بناء قدرة اللغة العربية 
والتطورات يف الرتبية واهتماماهتا، إذ إن وظيفة املعلم مل تعد تلقني التالميذ املعلومات 

 احلقائق وحشو أذهاهنم دون تعويدهم على التفكري أو إعمال الذهن.و 
 صفات المعلم الناجح .1

: يساعد إتقان املعلم للمادة اليت يدرسها على ثقته بنفسه، إتقان المادة العلمية (2
وثقة الطالب به، والقدرة على اختيار ما يناسب التالميذ من املعلومات املتعلقة 

 اإلجابة عن أسئلة التالميذ واستفساراهتم املتعلقة باملوضوع،مبادته، والقدرة على 
 والقدرة على اختيار الطرق والوسائل املناسبة للمادة أو املوضوع.

 : وهذا له عالقة بالصفة السابقة فلكيالحرص على طلب العلم واالستزادة منه (1
ن يتصف أ يكون املعلم متقنا ملادته العلمية وملمًا بأصوهلا ومبادئها، فإن عليه

 باحلرص على طلب العلم واالستزادة من العلم النافع.
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: إن اقتصار املعلم على القراءة واالطالع يف العلم الذي درسه أو الثقافة الواسعة (4
يدرسه فقط دون أن يتجاوزه إىل غريه يقود إىل التوقع وضيق األفق وعدم القدرة 

لثقافة ختصصه، واملعلم ذو اعلى االستفادة من العلوم األخرى وتوظيفها يف جمال 
الواسعة يستطيع أن جيذب طالبه إىل درسه وحيبهم يف القراءة واالطالع العام ويزيد 

 من ثقافتهم وينمي من معلوماهتم.
 : إن املعلم الناجح يتصف بالقدرة على البحث العلمي،القدرة على البحث العلمي (3

بحث جمال ختصصه. إن الوتوظيف ما تعلمه من أصول وقواعد البحث العلمي يف 
 العلمي يفيد يف التعرف على املشكالت اليت تواجه املعلم يف التدريس، وطبيعة تلك

 املشكالت، وكيفية التغلب عليها أو التقليل منها
به : تساعد هذه الصفة يف املعلم الذي يتمتع هبا على فهم طالفهم طبيعة المتعلم (5

ى حاجات الطالب وماذا يريدون، بشكل أكرب، وهذا الفهم يفيد يف التعرف عل
وملاذا يتصرفون بالشكل الذي يتصرفون به، وكيف يسري هبم حسب قدراهتم، ويتعامل 

 08.معهم حسب مستوياهتم، ويعرف ما الذي يصلح هلم وما الذي ال يصلح
 خصائص المعلم الناجح .4
 الموقف اإليجابي نحو التدريس (2
 هل أرتاح إىل التدريس ؟ -
 ؟هل أحب مهنة التدريس  -
 هل أؤدي دوري بإخالص ؟ -
 هل أحاول إتقان عملي ؟ -
 هل أعطي عملي من الوقت ما يستحق ؟ -
 وهل وألف هل... -
 الموقف اإليجابي نحو المتعلمين (1
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اعده اإلجيابية حنو املتعلمني جتعل املعلم يتعامل مع طالبه وتالميذه حبيوية ورغبة وحمبة، وتس
 الدراسيعلى قضاء وقت ممتع مع طالبه داخل الفصل 

 المعرفة الجيدة لقدرات المتعلمين (4
املعرفة اجليدة لقدرات التالميذ واإلملام بأسس نظريات التعلم والتعليم تعطي املعلم املقدرة 
على التفاعل اجليد داخل الفصل كما تساعده على معرفة طالبه ليختار األساليب املناسبة 

 الفصلللتعامل مع كل موقف من املواقف اليت تواجهه يف 
 التحضير الجيد للدروس (3

حتضري الدروس يعد من متطلبات مهنة التدريس، واملعلم الذي ال حيضر دروسه يتعرض 
ملواقف حمرجة عالوة على أنه خيل مبطلب رئيس من مطالب املهنة، والتحضري اجليد والشامل 

 للمعلم يكون مبثابة الدرع الواقي للمقاتل، ويتأكد من جودة التحضري
 ق التدريس متعددة والقدرة على استخدام أنواع منهامعرفة طر  (5

معرفة املعلم بأنواع طرق التدريس ومتكنه من استخدام العديد منها حسب املوقف التعليمي 
يعد من أهم الصفات اخلصائص والشروط اليت ال بد أن تتوفر لدى أي معلم كي ينجح 

 يس متعددةيف التدريس، جناح املعلم يعتمد على متكنه من طرائق تدر 
 المساهمة في تطوير العملية التعليمية (6

لية تطوير العملية التعليمية جمال يسهم فيه املتخصصون يف الرتبية، ودور املعلم يف هذه العم
دور مهم ألنه من أكثر املمارسني امليدانيني وأقراب الفئات املسامهة يف عملية التطوير 

 م الفاعل هو الذي يكون له دور بارز يفللمتعلم. لذلك تكون مسامهته واقعية، واملعل
 عمليات التطوير

 معرفة المجتمع وعاداته وتقاليده وااللتزام بها (4
حيتاج املعلم الناجح إىل معرفة قيم اجملتمع وعاداته وأمناط حياته وأسلوب تعامله حىت يتمكن 

 04من أداء عمله ومعاجلة ما قد يواجهه من مشكالت أثناء تدريسه
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 الناجح لمى اللغة العربيةمعايير أداء مع .3
 مصطلحات ذات عالقة مبعايري األداء  (1

وضعت منظمات مهنية عاملية معايري خاصة ألداء املعلمني بصفة عامة، وألداء 
 املعلمني ىف بعض التخصيصات على وجه التحديد.

ومن منظمات الىت إهتمت باملعايري الرتبوية : اجمللس الوطىن األمريكى لالعتماد ىف 
(، INTASC(، واجملمع األمريكى لتقييم، ودعم املعلمني اجلدد )NCATEإعداد املعلم)جمال 

(، والربطة NCTMومن املنظمات املخصصة: اجمللس الوطىن األمريكى ملعلمى الرياضات )
 (.NSTAالقومية ملعلمى العلوم )

  املعايريStandars 
لى توفري القادر عىف هذه الدراسة هي: العبارت الىت تصف معلم اللغة العربية 

معايري احملتوى لدى املتعلمني، والىت ميكن مبوجبها احلكم على إمكانية الرتخيص هلذا 
 املعلم، أو إعادة الرتخيص له مبزاولة مهنة التدريس اللغة العربية بالتعليم العام.

   األداء اللغوىArabic Language Performance  
اللغوية، وأسس التمكن من مهارات اللغة العربية ويقصد به: األداء الدال على اجلودة 

 ومفاهيمها، ومعارفها، واستخدامها استخداما صحيحا داخل الصف الدارسى.
  األداء التدريسTeaching Performance  

 املهنية، وميكن من عمليات تدريس اللغة العربية :كفاية   ويقصد به: األداء الدال على  
 لكذالتدريس، وتقومي األداء اللغوى للمتعلمني، وما يرتبط بالتخطيط  واإلعداد، وتنفيذ 

 37مسئوليات مهنية.
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 و معايري أداء معلمى اللغة العربية الناجح وتعريفها (0
ويقصد هبا ىف هذه الدراسة : العبارات الىت تصف بدقة، وبصورة إمجالية، وعامة، 

تطيع القيام به العربية ومعارفها، وما يسوما ينبغى أن يعرفه معلم اللغة العربية مفاهيم اللغة 
 من مهارهتا، وما لديه من مهارات تدريسها، داخل الصف الدراسى.

  النواتجOutcomes   
ويقصد بالنواتج ىف هذه الدراسة : املعايري اخلاصة الىت ميكن اشتقاقها من املعايري العامة، 

ورهم خبربات ن القيام به، بعد مر والىت حتدد ما يعرفه معلمو اللغة العربية، وما يستطيعو 
 اإلعدادين : التخصصى واملهىن املوجهني لتوفري معايري األداء املعتمدة.

  مؤشرات األداءPeformance Indikators   
ويقصد هبا ىف هذه الدراسة : األدلة الفعلية الىت يقدمها املعلم من خالل سلوكه اللغوى، 

علمه أثناء تربهن مبا ال يقبل الشك، استيعابه ملا توالتدريسى، داخل الصف الدراسى، والىت 
 إعداده التخصصى، واملهىن، وقدرته على استخدامه.

  اإلعتماد األكادميىAccreditation  
ويقصد باالعتماد األكادميى للمعايري : إقرارها منظمة مهنية )رابطة، أو مجعية، ....(، أو 

لزام ..(، وتبىن هذه املنظمة هلذه املعايري، وإجهة حكومية تعليمية )وزارة، أو مركز قومى، .
-املدارس التابعة هلا، أو تلك الىت تطلب اعرتافها، بتوفري هذه األداءات فيمن يعمل فيها

 من معلمى اللغة العربية. -مستقبال -أو يلتحق هبا-جاليا
 قائمة معايري األداء املتميز ملعلمى اللغة العربية (3

 ستويات ثالثة :تأتى القائمة املقرتحة ىف م
  خيتص املستوى األول باملعايري العامة ألداء معلمى اللغة العربية، وحتدد هذه املعايري ىف

عة سبعة معايري، ثالثة منها تتصل باألداء اللغوى ملعلمى اللغة العربية بالتعليم العام واألرب
 األحرى تتصل باألداء التدريسى ملعلمى اللغة العربية بالتعليم العام.

 بالنسبة ملعايري األداء اللغوى، ونواجتها، ومؤشراهتا: 
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 حتدد لألداء اللغوى ثالثة جماالت هى: -
 جمال : مهارات االتصال اللغوى -
 جمال : املفاهيم اللغوية -
 جمال :ة املعارف األدبية -

 بالنسبة ملعايري األداء التدريسى، ونواجتها، ومؤشراهتا :
 ى :حتدد لألداء التدريسى أربعة جماالت ه

 جمال التخطيط التدريسى -
 جمال البيئة الصفية -
 جمال التدريس -
 جمال املسئولية املهنية -
  وخيتص املستوى الثاىن : بنواتج األداء، والىت متثل معايري خاصة ألداء معلمى اللغة

 العربية بالتعليم العام.
  وخيتص املستوى الثالث : مبؤشرات نواتج األداء الىت يلزم املتقدم ملزاولة التدرس، أو من

لقبول، أو يلزمه اظهارها ىف اختبارات ا –سيتم تقوميه، العادة الرتخيص له بالتدريس 
 31ىف مواقف التقومي املختلفة.

 الكفايات التعليمية ه. 

 درج حتتها : وتن Kemampuan Pedagogikالكفايات التعليمية 
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 الكفاية فى تخطيط برنامج التعليمية .أ
التخطيط ىف برنامج التعليمية من إحدى الكفاءات التعليمية )بيداغوجى(  البد 
للمدرس إن ميلكها، الىت ترتكز ىف أداء التعليمية. التخطيط ىف التعليم على األقل يشتمل 

الكفاءة األساسية، و ترتيب برنامج معرفة اإلحتياجات، وترميز  على ثالثة جمالت، وهو
 التعليمية.

 معرفة اإلحتياجات .1
اإلحتياج ضد من ما حدث، أو شيئ ما حيتاج به ليصل إىل األهداف. ىف هذا 
املستوى أحسن للمدرس أن يوّرط تالميذه ليعرفوا و خيّرجوا و يرّمزوا احملتاجات مبصادر 

كروا  املستقبل عند التعلويفاملوجودة ويفكروا املشكالت املمكنة الىت ستحدث ىف
املشكالت املمكنة الىت ستحدث ىف املستقبل عند التعلويفكروا املشكالت املمكنة الىت 
ستحدث ىف املستقبل عند التعليم. مشاركة التالميذ البد للمدرس أن يفّصلهم على حسب 

 قدر عقوهلم  ومستوى عمورهم، و على الفصول املعينة.
ن اج لرتويط وتدفيع التالميذ أن يتعّلموا جيدا ويعرفوا أواهلدف من معرفة اإلحتي

 التعليم مهم جدا للمستقباهلم.
 هذه اخلطوات إستطاع املدرس أن يعملها :

 ترويط التالميذ ىف صناعة وتعيني الكفاءة  (1
 تاجاتالتالميذ مصدرا لوفاء احمل إستخدمهاتدفيع التالميذ ملعرفة بيئتهم حىت  (0
 30نفسهم وختريج مشكالهتمكفاية     دعوة التالميذ إىل معرفة  (3

 معرفة الكفاءة . 0
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أّن الكفاءة سيئ ما أراد التالميذ أن ميلكواها، وأيضا من املكون األوىل البد 
للمدرس أن يرّمزها ىف التعليم، هلا دور مهم ىف تعيني أهداف التعليمية. الكفاءة الواضحة 

 الواضحة أيضا إىل املواد التعليمية الذى تعّلم هبا التالميذ، بتعينيستعطى إىل اإلشارة 
الطريقة والوسائل التعليمية، مث التبيني ىف النتيجة. لذالك..لكل الكفاءاة تشتمل من 

 (. Thinking Skillاملعارف، واملهارات، والسلوك من العادة ىف التفكري والعمل )
 Intelegensiوين الكفاءة تشتمل على أشارت إىل أن تكمن البيانات التالية 

Question (IQ ،)Emosional Intelegensi (EI ،)Creativity Intelegensi (CI الىت ،)
 Spiritual Intelegensi (SI.)مجيعها هتدف إىل تكوين 

 عندئذ هناك عالقة بني الوظائف اىل تعلم هبا التالميذ ىف املدرسة مع الكفاية     احملتاجة ىف الدنيا
 العملية واجملتمع.

أن الكفاءة الذى يتعلم وميلك هبا التالميذ البد للمدرس أن يقّدمها جيدا لكى 
 يستطيع املدرس أن يقّدرها جيدا على حسب احلصول من خربة التالميذ. 

 ختطيط برنامج التعليمية .0
(، كمثل خطة RPPأن ختطيط برنامج التعليمية ويتصور ىف خطة التدريس )

التدريس لزمن قصرية الذى يشتمل إىل املكونات الربناجمية وأداء التعليمية وعملية التعليمية. 
ل املكونة الربناجمية تشتمل على الكفاءة األساسية واملواد املعيارية، والطريقة والتقنيقية والوسائ

 ومصادر التعليمية واحلصة وما أشبه ذالك. 
حلقيقة من أحد النواظم، الذى يتكون على املكونات عندئذ خطة التدريس ىف ا

املتعالقة واملتفاعلة بعضه بعضا. ويتضمن على خطوات أدائه ليصل إىل األهداف و تكوين 
 الكفاءة.
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لنيل الفهم املستمر على ختطيط برنامج التعليمية، أحسن للقراءة إىل كتاب 
KTSP ،Rosda (0772.)33   

من هذه النظرية صنع الباحث املعيار يتوكون من أربعة عشر من املؤشرات لقياس  
 كفاية املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمية 

 فى اإلستيعاب على المواّد التعليميةالكفاية  .ب
 واد التعليميةمفهوم امل  .1

 املواد التعليمية هي احملتوى التعليمى الذى نرغب يف تعليمه للطالب بغرض حتقيق
أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية . وهي املضمون الذي يتعلمه الطالب ىف 

 34.علم ما
رشدي أمحد طعيمة ان املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية و احلقائق  الو ق

و املعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا واإلجتاهات والقيم اليت يرد تنميتها عندهم، أو 
املهارات احلركية اليت يرد اكساهبم اياها هبدف حتقيق النمو الشامل التكامل هلم يف ضوء 

 32.يف املنهج األهداف املقررة
 طرق اإلختيار والتنظيم املواد التعليمية .0

 طرق اإلختيار املواد التعليمية (1
عدة أساسية اساليب ميكن لواضح املنهج عند إختيار احملتوي أن جيدها أكثر 

 شيوعا يف إختيار احملتوي مادة اللغة العربية للناطيقني بلغات أخرى

                                                           
   170-171نفس املرجع، ص  33
دروس الدورات التدريبية ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني  .عبد الرمحن إبراهيم الفوزان وآخرون 34 
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مناهجه و اساليبه, منشورات املنظمة  ,تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ,رشدي أمحد طعيمة 32 
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ل مبناهج  تعليم اللغات الثانية مث: ميكن للمعلم أن يشرت شد املناهج األخرى
 اإلجنلزية كلغة ثانية و كلغة أجنبية، و يف ضوء هذا املناهج يستطيع أن ينتقى املتوى اللغوى

ىف منهج مع األخذ اإلعتبار التفاوت بني طبيعة اللغتني )العربية و االجنلزية( و ظرف 
 املناهج.

لمعلم أن يسرت شد بأراء و من املمكن ل )Experts Gudgement (: رأى اخلرباء
اخلرباء سواء اكان حمتصصني يف التعليم العربية للناطقني بللغات أخرى أو كانوا معلمني 

 لدروس اللغة أو ملربون يف ميدان التعليم أو من كان له صلة وثيقة با امليدان.
و يقصد بذالك إجراء دراسة ميدنية حول خصائص الدارسني و تعريف   (Survey)املسح: 

 ا يناسبهم من احملتوى اللغوى.م
 يعىن حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لإلتصال بالعربية (Analisys)التحليل: 

 إختيار املواد التعليمية  .3

 وهناك بعض املبادى العامة جيب مراعتها يف إختيار املادة التعليمية منها :

 املادة املعروضة.صحة املادة ويطلب ذلك حرصا ووعيا من املعلم يف إختيار  (1

مناسبتها لعقول الطالب من حيث مستواها ، فال تكون فوق مستواهم ميلون منها ،  (0
 وال دون مستواهم فيستهرتون هبا .

 أن تكون املادة املختارة مرتبطة حبياة الطالب وبالبيئة يعيشون فيها . (3

ملعلم أن اأن تكون املادة مناسبة لوقت احلصة فال تكون طويلة حبيث ال يستطيعون  (4
ينتهي منها يف احلصة ، وال قصرية حبيث أن ينتهي منها يف وقت قصرية مما حيتاج 

 للطالب فرصة اللعب وصياع الوقت .
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جيب أن ترتب املادة ترتيبا منطيقيا حبيث يبىن كل جزء على سابقة ويرتبط يالحقة من  (2
 غري تكلف .

 أن تقسم مادة املقرر إىل وحدات توزع على أشهر السنة . (2

ربط املادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدمي أو ربط املوضوع الدرس بغريه من  (0
32موضوعات املادة ، أو ربط مبا يتصل به من املواد األخرى .

 

 طرق تنظيم املواد التعليمية   .4

و بعد حتليل املادة املختارة، تأيت عملية بعدها و هو تنظيم تلك املواد التعليمية، 
أو ترتيب ما مت إختياره من معارف مهارات و قيم حول مركز معني، حىت يكون له معىن، 

ممكنة، لكفاية     اواستمرارية و ميكن تقدميه للتعليم، و حتقق أهداف الرتبية بأكرب فعالية و 
نا للتعليم والتعلم ، ويكون برناجما تربويا متماسكا متناسقا متواز أكثر مالئمة ولكي يكون 

 . 

هناك بعدان لتنظيم احملتوى ، أحدمها خيتص برتتيب مكوناته على إمتداد الزمن ، 
وهو البعد الرأسى للمنهج ، والثاىن يهتم برتتيب مكوناته جنبا إىل جنب وهو البعد األفقى 

 للمنهج .

البعدان : الرأسى واألفقى لتنظيم احملتوى هلما أمهيتهما يف حتديد األثر الذى وهذان 
 يرتاكم حملتوى الربنامج الدراسى ، وخربات التعلم الىت تكتسب منه .

 

 . تنظيم املواد التعليمية2
يقصد بتنظيم احملتوى ترتيبه بطريقة توفر احسن الظروف لتحقيق اكرب قدر من 

 االهداف املنهج.

                                                           

م(ص 1404كتبة النهضة املصرية،القاهرة :م)طرق تعليم اللغة العربية، حممد عبد القادر أمحد، 32 
01-00. 
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 اخلرباء تصورين لتنظيم حمتوى املنهج مها : ويطرح

راعاة م    التنظيم املنطقي : ويقصد بذلك تقدمي احملتوى مرتبا ىف ضوء املادة ذاهتا ، أي  (1
الرتتيب املنطقى للمعلومات واملفاهيم يصرف النظر عن مدى قابلية الطالب لذلك . 

ية/ الفعلية ...( )اجلملة اإلمسففي النحو مثال يبدأ املنهج باملوضوعات النحوية البسيطة 
وينتهى باملوضوعات املعقدة )اإلشتغال، التنازع ىف العمل ...(. وىف هذا التنظيم تراعى 

 .ديثإىل السعب، من القدمي إىل احلمبادىء التدرج من البسيط إىل املعقد ، من السهل 
 ،التنظيم السيكلوجى : ويقصد بذلك تقدمي احملتوى ىف ضوء حاجات الطالب  (0

وظروفهم اخلاصة. وليس ىف ضوء طبيعة املادة وحدها. وال يلتزم هذا التنظيم بالرتتيب 
املنطقى للمادة. فقد يبدأ الطالب يتعلم اإلستفهام والتعجب واإلضافة. مثال ذلك 

 حسب املواقف اللغوية الىت ميرون هبا دون التزام بتقدمي اجلملة الفعلية أو إمسية أوال.

 التنظيم املواد التعليميةمعايري اإلختيار و  .2
 معايري اإلختيار املواد التعليمية (1

عند إختيار احملتوى للمواد التعليمية فهنالك معايري البد من اإلهتمام هبا ، وأما 
30تلك املعايري املقصودة فهي كما يلى :

 

 Validityمعايري الصدق  

يه مع فضال عن متشيكون احملتوى صادقا عندما يكون واقعيا وأصيال وصحيحا عليما 
 األهداف املوضوعية .

 Significance معيار األمهية  

                                                           

 نفس املرجع, ص 30 
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ة يعترب احملتوى مهما حينما تكون لديه قيمة يف حياة التالميذ مع تغطية اجلوانب املختلف     
من جمال املعرفة والقيم واملهارات اليت هتتم بتنمية املهارات العقلية وأساليب تنظيم املعرفة 

 .أو اإليبابية 

  Interestمعيار امليول واالهتمامات 

 يكون احملتوى متمشيا مع إهتمامات التالميذ يف إختيار املواد التعليمية .

 Learn Ability معيار قابلية التعليم 

يكون احملتوى قابال للتعليم عند ما يراعى قدرات التالميذ متمشيا مع الفروق الفردية        
 التدرج ىف عرض املواد التعليمية .بينهم متكينا لتحقيق مبادئ 

 

 Universality املعيار العاملية 

يعترب احملتوى جيدا إذا كان يشمل أمناطا من التعليم ال تعرتف باحل دود اجلغرافية 
عامل احمليطة بالبشر وبقدر ما يعكس احملتوى لصيغة حملية اجملتمع ينبغى أن يربط التالميذ بال

 املعاصر من حوله .
 

 معايري التنظيم املواد التعليمية   .0

 وأما املعايري للتنظيم الفعال احملتوى املادة الدراسية فهناك عدة معايري رئيسية ينبغى
كري إختاذ القرار بشأهنا عند التفكري يف تنظيم حمتوى املواد التعليمية جنبا إىل جنب عند التف

 . تكامل واإلستمرارية والتتابعيف األهداف ، وهذه املعايري هي :اجملال، أو النطاق وال
  Scopeاجملال أو النطاق
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وهو املعايري الذي يتعلق مباذا نعلم ، وما ستشمله املواد ما هي األفكار الرئيسية اليت تضمنه  
 املادة ؟

نطاق املادة يتناول حدود إتساعه وعمقه ، واجملاالت اليت يتضمنها ، ومدى التعمق يف 
على كل التالميذ تعلمه ، وما ميكن أن يتعلمه بعض التالميذ هذه اجملاالت ، وما ينبغي 

 وال يتعلمه البعض اآلخر ، وما ال جيب أن يضمن منهج املدرسة .
 Integrationالتكامل 

وهو الذي يبحث يف العالقة األفقية بني خربات املناهج أو أجزاء احملتوى للمواد 
فاعلية مع واحدا توجه سلوكه وتعامله بالتعليمية ملساعدة املتعلم على بناء نظرة أكثر ت

 مشكالت احلياة.

 Continuityاإلستمرار 

هي التكرار الرأسى للمفاهيم الرئيسية يف املنهج ،فإذا كان مفهوم الطاقة مهما يف العلوم 
فينبغي تناوله مرات ومرات يف منهج العلوم ، وإذا كان اهلجاء السليم مهما فمن الطبيعى 

 .نميته مهاراته علي إمتداد الزمانأكيد عليه ، وتاإلهتمام به ، والت
 Sequenceالتتابع 

ة هو الرتتيب الذي يعرض به احملتوى علي إمتداد الزمن ، ويرتبط التتابع باإلستمراري
، فهناك تداخل بينهما ، ولكن التتابع يذهب إيل أبعد مما تذهب إليه اإلستمرارية ، فنفس 

ه  بنفس املستوى مرات ومرات ، فال حيدث منو يف فهماملفهوم أو العنصر ميكن أن يعاجل
 ، أو يف املهارات أو اإلجتاهات املرتبطة به .

أما التتابع فيعىن أن كل عنصر ينبغي أن ينيب فوق عنصر سابق له ، ويتجاوز املستوى 
 الذى عوجل به ، من حيث اإلتساع والعمق ، فالتتابع ال يعين جمرد اإلعادة والتكرار ، ولكنه

 يعىن مستويات أعلى يف املعاجلة .
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ز وعند النظر يف حتديد التتابع تثار أسئلة تتعلق بكل من : أوال : املبادئ اليت يرتك

عليها هذا التتابع ماذا يتبع ماذا ؟ ثانيا : وملاذا هبذا الرتتيب ؟ ثالثا : أنسب وقت يقدم 

 38فيه جزء معني من احملتوى للمتعلمني .

الباحث املعيار يتكون من مخسة عشر من املؤشرات لقياس كفاية  من هذه النظريات صنع

 املدرس ىف إستيعاب املواد التعليمية

 الكفاية فى تنفيذ التدريس .ج
هناك ىف امليدان التعليمي من املعلمني من يعتمد على إلقاء املعلومات قصرية مث 

ستمر واصل ميطلب من الطالب ترديدها أو تكرارها، ومنهم من يشرح املعلومات ىف ت

حىت ينتهى وقت الدرس، ومن من يشرح مستخدما السبورة الطباشريية ىف توضيح األفكار، 

ورسم األفكار وكتابة اخلالصات. كما أن منهم من يعتمد على املناقشة املستمرة واحلوار 

الدائم مع الطالب، ومنهم أيضا من يستعمل وسائل تعليمية ىف أثناء عمله، ومنهم من 

 .ليس كذالك

                                                           

 121إبراهيم بسيوىن عمرية ، مرجع سابق ص.  38 
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كل هذه اإلختالفات بني هؤالء املعلمني يشري إىل ما يسمى بطرائق التدريس. 

فإهنا كانت ومازالت ذات أمهية خاصة بالنسبة لعملية التدريس، ولقد أدى اإلهتمام هبا 

  39إىل إنتشار القول بأن "املعلم الناجح هو إال طريقة ناجحة".

ألن  س مادة من املواد الدراسية، وذالكوبالفعل إن للطريقة التعليمية دور مهم فلى تدري

جناح التدريس من حيث الوصول إىل األهداف املنشودة تتوقف ىف صالحية الطريقة 

املستحدمة له. بل، قد تكون الطريقة أهم من املادة واملدرس، مهم جودة املادة وكثرة علوم 

يس مبعىن داف. وهذا لاملدرس إذا مل تصاحبها الطريقة املناسبة قد ال يؤدى إىل بلوغ األه

إمهال أمهية املادة واملدرس، ألنه ال فائدة كذالك للطريقة املمتازة مع عدم وجود املدرس 

 واملادة.

 مفهوم الطريقة .1
خيتلف تعريف طريقة التدريس بإختالف املداخل والرؤي الرتبوية، فمنهم من 

حددها وحصرها ىف حجرة الدراسة واملوضوع، منهم من نظر إليها بصورة أمشل وأعم. 

فأصحاب النوع األول يرى أهنا الوسيلة اليت يتبعها املدرس لتفهيم التالميذ أي درس من 

ي اخلطة الىت يضعها املدرس لنفسه قبل أن يدخل الدروس، ىف أي مادة من املواد أو ه

                                                           
 0777) الرياض: دار النشر الدوىل،  0، ط وإعداد املعلميس عبد الرمحن قنديل، التدريس  8

  .177م( ص 
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وتعريف أخر حيصرها  10حجرة الدراسية، ويعمل على تنفيذها ىف تلك احلجرة بعد دخوهلا.

هذه األمناط  11ىف األساليب الىت يتبعها املدرس ىف توصيل املعلومات إىل أذهان الطالب.

األنشطة  داخل الفصل دون من تعريف الطريقة حصرت وظيفة املعلم ىف إلقاء املعلومات

ة لواجملاالت األخرى، وهبذا جعلت الطالب متلقيا فقط. وأصحاب النوع الثاىن يعتربها شام

  12ذ أهداف التعليم وغاياته.يفللوسائل التعليمية الىت هبا تن

وطريقة تدريس اللغة العربية هي اخلطة الشاملة الىت يستعني هبا املدرس لتحقيق 

ن تعلم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أساليب، األهداف املطلوبة م

وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية ووسائل معينة.  وهناك كثري من الطرائق الىت 

تعلم هبا اللغات األجنبية ومنها اللغة العربية، وليس من بني تلك الطرائق طريقة مثلى تالئم  

وف، إذ لكل طريقة من طرائق تعليم اللغات كل الطالب والبيئات واألهداف والظر 

ا بدراسة تلك الطرائق والتمعن فيها وإختيار م قاماألجنبية مزايا ومآخذ. وعلى املدرس أن 

 يناسب املوقف التعليمى الذى جيد نفسه فيه.

 أنواع طرائق التدريس .0
                                                           

حممد عطية األبراشى، روح الرتبية والتعليم )القاهرة : مطبعة عيسى البايب احلليب، دت( ص  47 
020. 

أوريل حبر الدين، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء )ماالنج: مطبعة  41 
 .100(، ص 0711جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 

 40  
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س إهتمامها سهناك عدة طرائق لتصنيف طرائق التدريس، فقد يرى بعض الرتبويون تصنيفها على أ

 بنشاط التلميذ كما يلى : 

 طرائق تركز كليا نشاط التلميذ :مثل طريقة حل املشكالت. -
 طرائق ال تركز على نشاط التلميذ : مثل طريقة اإللقاء. -
 طرائق تركز جزئيا على نشاط التلميذ : مثل طريقة املناقشة أو احلوار. -

 وعدد التالميذ كما يلى:ويرى بعض تصنيف طرائق التدريس وفقا لنوع التعلم 

 طرائق التدريس اجلماعى : مثل طرق وحل املشكالت واملناقشة أو احلوار. -
 طرائق التدريس الفردى : مثل التعليم باحلاسوبات اآللية. -

كما أنه ميكن تصنيف طرائق التدريس وفقا لنمط اإلحتكاك بني املعلم والطالب إىل ما يلى 

: 

ل املعلم طالبه ويتعامل معهم وجها لوجه، وذالك مث طرائق تدريس مباشرة : يرى فيها -
 اإللقاء واملناقشة والدروس العلمية.

ن طريق ع طرائق تدريس غري مباشرة : اليرى فيها املعلم طالبه، حيث يتم التدريس مثال -
تادة الدائرة التلفزيونية املغلقة أو املفتوحة، كما ىف التعليم عن طريق برنامج التلفزيون املع

 شرطة الفيديو.أو أ
وىف هذه الدراسة سوف يتم تصنيف طرائق التدريس وفقا ملدى إستخدام 

املدرسني هلا إىل طرائق تدريس عامة حيتاج معلمو كل التخصصات إىل إستخدامها 

 معلمو اللغة العربية  فقط. إستخدمهاوطرائق تدريس خاصة 
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أكثر  طرائق عامة ، وسوف يتم إلقاء بعض الضوء على ثالثةطرائق التدريس العام -
شيوعا ىف تدريس اجملالت أو التخصصات املختلفة، وهى طريقة احملاضرة أو اإللقاء، 

 وطريقة املناقشة أو احلوار، وطريقة العرض أو البيان العلمي.
طرائق التدريس اخلاصة، وسوف يتم إلقاء بعض الضوء عن بعض طرائق أكثر شيوعا  -

قة املباشرة، لقواعد والرتمجة، والطريقة الطبيعة، والطريىف تعلم اللغة العربية، وهي طريقة ا
وطريقة القراءة، والطريقة السمعية الشفهية، والطريقة التواصلية اإلتصالية، والطريقة 

 اإلنتقائية.
 إختيار طريقة التدريس وتقوميها. 3

إن على املعلم أن حيرص على دراسة هذه الطرائق بعناية خاصة وفهم عميق عند   
ل إىل دراسة مقرر طرق تدريس العلوم الدينية، أو الرياضيات، أو العلوم، او اللغة ينتق

العربية، حسب مادة ختصصه، وهذه الدراسة العميقة من شأهنا أن تساعده على الوقوف 
 من التدريس موقفا جيدا، حيسب له بإعتباره معلما يؤدى دوره بنجاح.

ريس تتابع من جمموعة من طرائق التد وعملية التدريس بواقعها الفعلى، ما هي إال
املتنوعة، الىت حتقق أغراض املوقف التعليمى، وطاملا أن هذا املوقف عادة ما تتنوع أهدافه، 

 لذا كان البد من تنوع الطرائق املناسبة لتحقيق تلك األهداف.
 بإختبار الطريقة أو الطرائق قاموغلى أية حال، فإن من واجبات املعلم األساسية، أن 

املناسبة لتدريس املوضوع الذى ينوى تدريسه، وىف سبيل إجناز ذالك، فإن على املعلم أن 
 يسأل نفسه األسئلة اآلتية.

 هل حتقق الطريقة أهداف الدرس ؟
 هل تثري الطريقة إنتباه التالميذ وحتقق الدافعية للتعلم ؟

 هل تتمشى الطريقة مع النمو العقلي أو اجلسمي للطالب؟
د الطريقة على نشاط التالميذ ىف أثتاء التعلم، وتشجعهم على مواصلة التعلم بعهل حتافظ 

 إنتهاء الدرس؟
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 هل تسجم الطريقة مع حمتوى التعلم من املعلومات أو املهارات أو غريها، وتتكامل معه؟
وإذا كانت اإلجابة على هذه األسئلة بنعم أو بالعبارة : إىل حدما، فإنه ميكن القول بأن 

التدريس الىت إختارها املعلم لدرسه صاحلة لتدريس هذا الدرس، أما إذا كانت اإلجابة طريقة 
بال على معظم هذه األسئلة، فإن على املعلم أما إذا كانت اإلجابة بال على معظم هذه 
األسئلة، فإن على املعلم أن يغري طريقته، ويستبدهلا بطريقة أخرى، ومن مث يطبق عليها 

 قة.نفس األسئلة الساب
 مداخل التدريس . 4

، تلك األطر الفكرية الىت يستند إليها Teaching Approachesيقصد مبداخل التدريس 
مفهوم التدريس عند مجاعة ما. ولذا فقد يستخدم مصطلح إطار التدريس ىف اللغة العربية  

كمرادف ملصطلح مدخل التدريس، كما قد يستخدم مصطلح اإلجتاه مرادفا آخر ملصطلح 
التدريس، وقد يستخدم أيضا مصطلح املذهب مرادفا ثالثا ملصطلح مدخل  مدخل

 التدريس.
وقد إختار جاك رتشاردز وزمياله، ىف معجمهم اللغوى التطبيقى، التعريف الذى 

إجتاه أو نظرة إىل طبيعة اللغة ذاهتا، أو إىل تعليمها وتعلمها، إجتاها يغري  :يرى أن املدخل
ىف هذا التعريف أمشل وأدق من سابقه، حيث مشل النظرة إىل من طريقة التدريس. والشك 

 طبيعة اللغة، باإلضافة إىل تعلمها وتعليمها.
واملدخل غالبا ما ينطلق من أسس نظرية مستمدة من الدراسات والبحوث الرتبوية 
والنفسية، ولذالك فإن هذه الدراسات تسهم ىف تشكيل إطار نظرى فكري ملفهوم 

قرتح مدخال مناسبا له ىف ضوء هذا اإلطار النظرى. والخيتلف املدخل التدريس، ومن مث ت
عن النظرية ىف كثري من احلاالت، بيد أنه أقرب منها إىل الفلسفة أو النظرة العامة، فهو 
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أشبه باملبدأ الذى ينطلق هبا الباحث أو واضح املنهج أو املعلم، وحيدد إفرتاضاته ومعتقداته 
 ا وتعلمها وتعليمها.حول طبيعة اللغة وإكتساهب

وكثريا ما تثار بعض األسئلة حوا مداخل التدريس وعالقاهتا بطرائق التدريس، 
وأيهما أعم من اآلخر، وقبل توضيح هذه القضية، سوف يتناول الباحث بإجياز شديد 
أهم املداخل )األطر أو اإلجتاهات او املذاهب( الشائعه للتدريس، هى املدخل املنطيقى، 

   .واملدخل غالباى، املدخل الديىن، املدخل الكشفى، رتخياملدخل ال
 إسرتاتيجيات التدريس ه. 

بصفة عامة فن إستخدام اإلمكانات والوسائل املتاحة  Strategyيقصد باإلسرتاجتية 
بطريقة مثلى، حتقق األهداف املرجوة على أفضل وجه. وىف التدريس يقصد بإسرتاتيجية 

دريس، هبا املعلم لتحقيق أهداف الت قامات واإلجراءات الىت التدريس هي جمموعة من اخلطو 
ويشتمل هذه اإلسرتاتيجية على متهيد للدرس يثري دافعية الطالب للتعلم، وحتديد تتابع 
األنشطة التعليمية التعلمية الىت تتيح حتقيق األهداف املرجوة، مبا تتضمنه تلك األنشطة 

ائق م، الدارسني( والوسائل واملواد التعليمية، والطر من حتديد ألدوار املشاركني فيها )املعل
واألساليب التدريسية، وأنواع التعزيز املتبعة، والوقت املخصص لكل منها، وأساليب التقومي 

 التكويىن واخلتامى. 
ويبدو أن مصطلح اإلسرتاتيجية ىف أصله مصطلح عسكرى، إستخدامه ىف 
التخطيط العسكرى، مث ىف التخطيط املدىن، وأتى بعد ذالك إىل جمال التدريس أو ختطيط 

واملواد  على اإلستخدام األمثل لألدواتالكفاية التدريس ليعىن تبعا للتعريف السابق 
 جات تعليمية ممكنة.التعليمية املتاحة يقصد حتقيق أفضل خمر 
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ويرى البعض أن إسرتاتيجية التدريس تعىن جمموعة حتركات املعلم الىت حتدث بشكل 
منتظم ومتسلسل داخل الصف، هبدف حتقيق األهداف التعليمية للموقف التدريسي. ومما 
يوضح هذا التحديد إلسراتيجية التدريس النظر إليها على أهنا تتابع معني من طرائق 

 لىت تتكامل وتنسجم معا لتحقيق أهداف املوقف التدريسي.التدريس، ا
ومن هنا ميكن أن يقال أن مفهوم إسرتاتيجية التدريس جاء ليليب واقع املواقف 
التدريسية، فاملعلم ىف واقع األمر، اليكتفى طوال الدرس مثال بطريقة احملاضرة، بل ميزجها 

ىف  التدريس اخلاصة، مثل اإلكتشافاحيانا بطريقة البيان العلمى أو بغريها من طرائق 
العلوم، أو اإلستدالل ىف الرياضيات وهكذا، ويعىن إستخدام املعلم ألكثر من طريقة أنه 
يلىب إحتياجات املوقف التدريسي الذي يتضمن أهدافا متباينة، تفرض إستخدام طرائق 

 تدريس مناسبة لكل هدف. 
عني، األهداف ىف تسلسل موتأتى خربة املعلم وإمكانات الشخصية ىف ترتيب 

 ، وما حتتاجه هذه الطرائق من حوار أو أسئلة، أوإستخدمهاومن مث ترتيب الطرق الىت س
أدوات وأجهزة، أو كتب ووسائل تعليمية تقليدية أو تكنولوجية، ويشكل كل هذا التنظيم 

جية يوالرتتيب لطرائق التدريس وما تتضمنه من إمكانات مادية للتدريس ما يعىن بإسرتات
 التدريس.

لذالك فإن البعض يستخدمون مصطلح إسرتاتيجية التدريس بشكل مرتادف مع 
، وليس ىف ذالك حرج، إذ إن Teaching Proceduresمصطلح إجراءات التدريس 

اإلجراءات الىت يتبعها املعلم واحدة تلو األخرى بشكل متسلسل، وترتيب معني داخل 
الفصل، مستخدما اإلمكانات املتاحة للتدريس ىف موضعها الصحيح، وميكن أن حيقق 
أفضل خمرجات تعليمية ممكنة وبذالك ال يتعارض مفهوم إجراءات التدريس مع مفهوم 
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ج  جية التدريس، واملهم أن يعي املعلم أن إجراءاته املتنوعة جيب أن حتقق أفضل النتائإسرتاتي
 من خالل أقصى إستغالل لإلمكانات املتوفرة ىف املدرسة.

لذالك يكون ىف الواقع أن عناصر اإلسرتاتيجية تغطى معظم مهارات تنفيذ الدرس. 
ام طرائق التدريسية تتطلب إستخدواملعلم ىف هذه احلالة جيب أن يعي أن أهداف املواقف 

التدريس، وليس طريقة واحدة عادة، وأن معرفته هبذه الطرائق العامة واخلاصة تساعده ىف 
تنظيمها وترتيبها معا ىف إنسجام لينتج ما يسمى بإجراءات التدريس أو إسرتاتيجية، والىت 

نة، لتحقيق معيمتثل الواقع احلقيقى ملا حيدث ىف غرفة الصف من إستغالل إلمكانات 
 املخرجات التعليمية املرغوبة لدى الطالب. 

من هذه النظريات صنع الباحث املعيار يتكون من مخسة وعشرين من املؤشرات 
 لقياس كفاية املدرس ىف تنفيذ التعليمية

 الكفاية فى تقويم حصول التعليمية .د
حداث إ إن اهلدف األساسي الذى تسعى عملية التعليم والتعلم إىل حتقيقه، هو

التعلم، أى التغري املرغوب ىف سلوك املتعلم، وهذه العملية ىف الواقع حتتاج بصورة مستمرة 
 إىل إختاذ قرارات حول جوانبها، والتقومي هو العملية الىت تساعدنا على إختاذ تلك القرارات.

 مفهوم التقومي ووظائفه : .1
ية تقومي املعلم وىف الرتب تقومي الشيئ ىف اللغة أى إعطاؤه قيمة، وقوم الشيئ وزنه،

ألداء التالميذ يعىن إعطاء هذا األداء قيمة ووزنا، وهو بصورة عامة يتضمن إصدار احلكم 
  43على األشياء أو األشخاص أو األفكار.

                                                           
)بريطانيا: دار إيالف،  3م وآخرون، مدخل إىل القياس الرتبوي والنفسي، ط فاروق عبد السال 43

  12م( ص  1444
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ومثل ذالك التعريف يعرف الديب التقومي على أنه عملية إلصدار أحكام والوصول إىل 
لك من خالل التعرف على نواحى القوة والضعف قرارات حول قيمة خربة من اخلربات وذا

   44فيها على ضوء األهداف الرتبوية املقبولة بقصد حتسني عملية التعليم والتعلم.
وهبذا املعىن يصبح التقومي عملية مستمرة، شاملة ال تقف عند جمرد إعطاء درجة 

تقومي كما أن الأو تقدير، وإمنا ترتبط بإصدار أحكام على ضوء أهداف أو معايري حمددة،  
خيتلف عن القياس حيث يقصد بالقياس إعطاء قيمة لصفة من الصفات، وال يتطلب 
إصدار أحكام حول هذه القيمة أو مدلوالهتا. فمثال عند قياس حتصيل التالميذ ىف مادة 

، ونقف عند احلد، ولكن عملية التقومي 177من  07معينة، نقول: إن درجة أمحد هى 
بحث عن داللة هذه الدرجة باملقارنة مع درجات زمالئه ودرجته ىف تستمر بعد ذالك، لت

 42اإلختبار السابق.
إذا كان التقومي مبفهومه العلمى عملية مستمرة لتوجيه مسار العملية التعليمية 

 برمتها، فإنه ىف ضوء هذا املدلول يكون للتقومي وظائف متعددة منها ما يلى: 
لتعلم، فالطالب عادة يدرسون ما سيتم التقومي يوجه جهود الطالب أثناء ا

إختبارهم فيه، بل أهنم يدرسون بالطريقة الىت تناسب أنواع اإلختبارات الىت تعقد هلم. ومن 
هنا ميكن أن يكون التقومي وسيلة جيدة لتوجيه إهتمام املعلمني والطالب باألهداف الىت 

 نسعى إليها.

                                                           

 0777) الرياض: دار النشر الدوىل،  0يس عبد الرمحن قنديل، التدريس وإعداد املعلم، ط  44 
  182م( ص 

تبة ) الرياض: مك 1غازي مفلح، دليل تدريس اللغة العربية ىف مناهج التعليم العام، ط  42 
  33م( ص  0778الرشد، 
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يات التدريس املعلم عادة يستخدم إسرتاتيجالتقومي يوجه جهود املعلمني أثناء التدريس، ف -
الىت تناسب مع نوعية اإلختبار، ومعىن ذالك أن اإلختبارات لو أكدت جوانب أخرى 

 باإلضافة إىل التذكر فإن إسرتاتيجيات التدريس سيتم تطويعها وفقا لتلك األهداف.
لتقومي يساعد ا التقومي وسيلة فعالة لتقدمي التغذية الراجعة، إذ تشري الدراسات إىل أن -

على التعرف على مدى حتقيق األهداف التعليمية، كما أنه يساعد على تدعيم عملية 
التعليم والتعلم، فقد تبني من تلك الدراسات أن معرفة الطالب لدرجته ىف اإلمتحان 

 التاىل.
التقومي يساهم ىف إختاذ القرارات الرتبوية، كالقبول باملدارس، وحتديد وضع الطالب،  -

ع الربنامج الذى سيدرسه، والنقل من مرحلة إىل مرحلة، كما يفيد ىف إختاذ القرارات ونو 
ير الرتبوية املتعلقة مبحتوى املناهج واملواد التعليمية، وأساليب التدريس، والتجارب، والتطو 

 42الرتبوي، وفقا ملا تسفر عنه نتائج تطبيق التقومي.
ليم هناك وظائف خاصة ىف جمال تع وإضافة إىل الوظائف العامة السابقة للتقومي

 اللغة العربية منها:

يقيس ما إكتسبه الطالب من مهارات أو كفايات لغوية، فبدون اإلختبار العلمى املقنن  -
املعلم اللغوية أو مدى إكتسابه ملهارة لغوية كمهارة الكفاية     ال ميكن على درجة 

 اإلستماع والقراءة.
عة ىف ادة التعليمية املقدمة للطالب وىف الطريقة املتبيربز مواطن القوة والضعف ىف امل -

 التدريس.

                                                           

  184-183غازي مفلح، املرجع السابق، ص  42 
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تقدم نتائج التقومي مؤشرا إجيابيا أو سلبيا على وجود خلل ما ىف العناصر التعليمية، مما  -
 جيعل احلكم على مدى مناسبتها للطالب من حيث السن أو الوقت أو حنو ذالك.

 40تعزيز ما تعلمه الطالب -
 خطوات عملية التقومي:  .0

هناك جمموعة من اخلطوات املنطقية الىت تتم من خالهلا عملية التقومي، وتبدأ هذه 
اخلطوات عند وجود مشكلة بتحديد األهداف، مث اإلستعداد للتقومي، مث تنفيذه وتنتهى 

 بالتعديل والتجريب، وفيما يلى نقدم نبذة موجزة عن هذه اخلطوات:
 ن، إن امليدان التعليمى يتضمن عددا كبريا من اجملاالت الىت ميكنحتديد مشكالت امليدا -

تقوميها والعمل على حتسينها، فهناك املنهج املدرسي مبكوناته من معارف مقررة، وطرائق 
للتدريس، ووسائل ونشاطات، كما أن هناك املعلم، واإلدارة املدرسية، والطالب، وغري 

ب اجملال املراد تقوميه والدواعى واملشكالت املطلو ذالك، من اجملاالت، وينبغى ألن حندد 
 حلها، كنقطة بدء ىف أي مشروع للتقومي.

حتديد األهداف، يعد حتديد األهداف أول اخلطوات ىف سلسلة عمليات التقومي الىت  -
تسعى إلصدار األحكام، والعمل على تطوير العمل الرتبوي، وينبغى أن تتصف 

مول، قة والوضوح ىف الصياغة، كما تتصف بالتوازن والشاألهداف الىت يتم حتديدها بالد
 وأن ترتجم ىف صورة أهداف سلوكية قابلة للمالحظة والقياس.

اإلستعداد للتقومي، يتضمن اإلستعداد للتقومي إعداد جمموعة من وسائل التقومي مثل  -
ات وغري نبطاقات املالحظة، أو قوائم املراجعة، أو اإلختبارات، أو املقاييس، أو اإلستبا

                                                           

) الرياض: معهد اللغة العربية جامعة  1إبراهيم بن عبد العزيز أبو محيد، اإلختبارات اللغوية، ط  40 
  4-8ه(، ص  1420اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
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وجداىن(، كما -مهاري-ذالك مما يتم إستخدامه للتقومي وفقا اجملال املراد تقوميه )معريف
ون بالتقومي أى مستخدمى بطاقات املالحظة، أو قوائم قاميتضمن إعداد من س

 املراجعة، أو إختبارات املواقف واملقابالت الشخصية.
تقومي هبدف املختصة، حسب جمال الالتنفيذ، يتطلب التنفيذ إتصاال وثيقا باجلهات  -

 التعاون معها للوصول إىل أفضل النتائج.
حتليل البيانات وإستخالص النتائج، يتطلب اخلطوة رصد البيانات رصدا عمليا دقيقا  -

 يساعد على حتليل البيانات وإستخالص النتائج منها.
إصدار األحكام، و التعديل وفق النتائج، ال تنتهى عملية التقومي مبجرد مجع البيانات  -

وإمنا ينبغى أن يكون ذالك متهيدا لتقدمي املقرتحات املناسبة للوصول إىل األهداف 
 املرجوة.

جتريب املقرتحات، إن مقرتحات العالج الىت يقرتحها القائم بالتقومي ال تعدو كوهنا 
إقرتاضات تقومي على أساسها خطة التحسني، لذالك ينبغى أن ختضع هذه املقرتحات 

جربة للتأكد من سالمتها من جهة، ولدراسة مشكالت التطبيق، وإختاذ ما يلزم للت
 48لعالجها من جهة أخرى.

 . أمناط التقومي :3
توجد عدة أمناط للتقومي ختتلف حسب وظائفها والتوقيت الذى تستخدم فىه أثناء 

 العملية التعليمية، ومن أمناطها:
، يتم عادة قبل بداية عملية التعلم، ويطلق عليه احيانا Initial Evaluationالتقومي األوىل  -

ويهتم بتقومي الطالب من حيث قدراته  Need Assessmentتقدير احلاجات التعليمية 

                                                           

  182-184يس عبد الرمحن قنديل، املرجع السابق، ص  48 
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 وحتصيلة وميوله وحاجاته وإجتاهاته، لإلستفادة من ذالك ىف تتخطيط اخلربات التعليمية
ف عملية التعلم، سواء ىف ص املالئمة له، وحتديد املستوى الذى ميكن أن يبدأ منه

 جديد، أو مادة دراسية جديدة، أو وحدة دراسية جديدة.
، حيدث عدة مرات أثناء عملية التعليم والتعلم، Formative Evaluationالتقومي البنائى  -

فيمكن أن جيري عقب إنتهاء تدريس مفهوم معني أو مهارة معينة أو جزء اساسى من 
 ة إختبارات قصرية تركز على أهداف جزئية حمددة. ويهدفاملقرر، وغالبا يكون ىف صور 

التقومي البنائي إىل معرفة مدى إتقان عمل تعليمى معني والكشف عن األجزاء الىت يتم 
 تعلمها باملستوى املالئم، لإلستفادة من ذالك ىف تطوير وحتسني العملية التعليمية.

رف على الطالب الذين يعانون ، يهتم بالتعDiagnostic Evaluationالتقومي الشخصي  -
من صعوبات دراسية متكررة لتحديد جمال هذه الصعوبات، وحماولة الكشف عن 
أسباهبا. وقد يتم ذالك على خطوات تبدأ بتحديد الذين يعانون من صعوبات يوجه 

بإستخدام بطارية تشتمل  Screeningعام ىف جمال دراسي معني عن طريق عملية مسح 
 الدراسية املختلفة. عينات من اجملاالت

ونظرا ألن االختبارات الشخصية تاخذ وقتا طويال وقد حتتاج إىل عدة جلسات 
إختبارية، فإهنا ال تقدم جلميع الطالب، وإمنا تقدم فقط لطالب الذين يتحدد ضعفهم 

 ىف جمال معني.
، يأتى عادة ىف هناية الربنامج أو العمل Summative Evaluationالتقومي اخلتامى  -

لتعليمي للتعرف على مدى ما حتقق من نتائج، وقد يكون ذالك ىف هناية وحدة دراسية، ا
أو مقرر معني أو أفضل دراسي، أو سنة دراسية أو ىف هناية مرحلة معينة، والتقومي 
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اخلتامي ال يركز على التفاصيل أو األهداف اجلزئية كالتقومي البنائي، وإمنا يهتم بقياس 
 ة كأهداف املقرر.األهداف األكثر عمومي

كما يهتم التقومي اخلتامي بإعطاء درجات أو تقديرات للطالب توضح مدى كففاءهتم  -
ىف حتصيل ما تضمنته األهداف العامة للمقرر، وإعطائهم شهادة بذالك، لذا فقد 

لتحديد األداء النسيب  Norm Referenced Testتستخدم أحيانا اختبارات معيارية املرجع 
   44بأداء أقرانه. للطالب مقارنة

من العرض السابق ألمناط التقومي يتبني أن هناك نوعا من التداخل، إال أن لكل 
منط منها حدوده ووظائفه، ويكون اإلملام بأمناط التقومي وممارستها، واإلستفادة من نتائجها 
أساسا مهما لتحديد مشكالت العملية الرتبوية وعالجها. ومن جهة أخرى أن أمناط 
التقومي املشار إليها ال ختتص بتقومي  تعلم الطالب على وجه اخلصوص، وإمنا هي أمناط 

 عامة تنطبق على عمليات تقومي ىف العملية التعليمية.

 أساليب تقومي : .4

وهناك نوعان أساسيان من أساليب تقومي : األساليب الشفهية واألساليب التحريرية 
 النوعني بشيء من اإلجياز.وسوف يتناول الباحث فيما يلي هذين 

، واملراد هبا اإلختبارات الشفهية، وهي وسيلة مهمة لقياس األساليب الشفهية -أوال
حتصيل الطالب، خاصة ىف قياس التالوة والتجويد واإللقاء والطالقة اللغوية، ومن مزايا 

 اإلختبارات الشفهية ىف جمال تعليم اللغة العربية هي: 
م لقدرات اللغوية للدارس سواء ما يتعلق بالقراءة أو النطق السليتعطى صورة واقعية عن ا -

 أو التعبري الشفهي.
                                                           

  182-182يس عبد الرمحن قنديل، املرجع السابق، ص  44 
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الدارس على احلوار، واملناقشة وسرعة كفاية     تساعد على غعطاء أحكام صادقة عن  -
 التفكري، والفهم، وربط املعلومات، وإستخالص النتائج منها.

تفيد ىف تقومي الدارسني ىف املراحل األوىل من سىن الدارسة، حيث يصعب تقوميه كتابيا  -
 : نظرا لعدم متكنه من مهارات الكتابة. 

تتيح الفرصة للدارسني لإلستماع إىل إجابات بعضهم واإلفادة من هذه اإلجابات  -
 لتثبيت معلوماهتم.

 تستخدم للتأكد من صدق اإلختبارات الكتابية. -
 يقدم تغدية راجعة فورية للمتعلم على تصويب األغالط فور حدوثها: مماتساعد  -
 ال ترحق املعلم ىف تصحيح األوراق. -
وعلى الرغم من هذه املزايا، فإن لإلختبارات الشفهية عيوبا البد من التطرق اليها، ومن  

 هذه العيوب: 

عوباهتا للدارسني   صتفقد اإلختبارات الشفهية موضوعاهتا ألهنا ال تعطى أسئلة موحدة ىف -
 كما يعطى اخلط والصدفة دورا ىف هذا التقومي.

 تستغرق اإلختبارات الشفهية وقتا طويال ىف أثناء تقومي الدارسني. -
تتأثر نتائج اإلختبارات الشفهية ببعض املتغريات كخوف الدارس أو إرتكابه أو قدراته  -

 27على التعبري.
، وعادة األساليب األكثر شيوعا ىف تقومي تعلم الطالب، وهي األساليب التحريرية -ثانيا

ما تشتمل على إختبارات املقال وإختبارات املوضوعية، كما تشتمل أيضا على إختبار 
 الكتاب املفتوح.

                                                           

  30غازي مفلح، املرجع السابق  27 
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، ىف هذا النوع من اإلختبارات قام الطالب بكتابة إجابته على هيئة إختبارات المقال (1
ستجابة للموضوع أو املشكلة الىت يطرحها مقال، قد يكون فقرة أو صفحة أو أكثر إ

السؤال. وإختبارات املقال يسكن أن تقيس قدرات خمتلفة ال ميكن قياسها عن طريق 
 إستخدام األنواع األخرى من اإلختبارات.

ومتتاز إختبارات املقال بعد مميزات منها أنه يسهل إعدادها ، فضال عن كوهنا تقيس  
فإن إختبارات املقال تبني ىف بعض األحيان  كفاية    قدرات متنوعة، ومن جهة أخرى،

الطالب على النقد، وإبداء الرأي الشخصي وإصدار األحكام على ما يقرأ، فضال عن 
 الكفاية     على تنظيم األفكار وترتيب العناصر.

ال ختلو إختبارات املقال من العيوب الىت تسبب توجيه النقد هلا، ومن أبرز تلك العيوب  
ا حتتوى عادة على عدد قليل من األسئلة الىت متثل املوضوعات الىت درسها التالميذ، أهن

مما جيعل صدق هذا النوع وثباته منخفضا، وهي حتتاج إىل وقت طويل وجهد بالغ ىف 
تقدير درجة اإلجابة عنها، كما أن عملية تقدير الدرجات ذاهتا تتأثر بذات املعلم القائم 

يها أيضا عدم الدقة، ألهنا ليست شاملة جلميع أجزاء املادة املراد بالتقدير، كما يعاب عل
قياسها، كما أن احلكم على درجة سهولة األسئلة وصعوباهتا ومدى مالئمتها للطالب 

 حكم ذاتى خيضع لتقدير واضعها.
 وميكن حتسني إختبارات املقال من خالل :

ند ات املراد الوقوف عليها عحتديد االهداف املراد قياسها ىف اإلختبار، وحدد القدر  -
 الطالب.

 حتديد صياغة السؤال حبيث يقل إحتمال اللبس ىف فهم املقصود منه. -
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عدم وضع سؤال واحد عن موضوع ضخم أو متشعب، بل تقسيم السؤال إىل عدة  -
 أسئلة قصرية.

توضيح اهلدف من اإلختبار أمام الطالب، والبأس من إعطائهم عينة أو مناذج من  -
للتدريب عليها، واملناقشة معهم حول الصعوبات الىت واجهتهم لإلستفادة من األسئلة 

 ذالك ىف تطوير أسئلة اإلختبار.
حتديد الدرجة املخصصة لكل سؤال، ومدى التفصيالت الىت جيب كتابتها، واملدى  -

 الزمى الذي ميكن أن يستغرقه الطالب غى اإلجابة عن كل سؤال.
لى الطريقة املثلى لإلجابة، وكيفية توزيع الدرجات ع مناقشة الطالب قبل اإلختبار عن

 أجزاء كل سؤال.
جتنب إستخدام املصطلحات الغامضة واأللفاظ الصعبة الىت قد تؤدى إىل سوء الفهم  -

 أو تعدد تفسريات معىن السؤال.
مناقشة النتائج كل إختبار مع الطالب بعد اإلنتهاء من تقدير الدرجات، حىت حيصل   -

 51قدير سريع عن أدائه ىف اإلختبار.كل طالب على ت
، تستخدم الغختبارات املوضوعية جنبا إىل جنب إختبارات اإلختبار الموضوعية (0

املقال، وقد ظهرت اإلختبارات املوضوعية نتيجة اإلنتقادات الىت وجهت إىل غختبارات 
املقال، وقد مسيت موضوعية نظرا املوضوعية النتائج الىت يتم التوصل إليها عن 

 20طريقها.

                                                           

  147-184يس عبد الرمحن قنديل، املرجع السابق، ص  21 
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( أن ال تتأثر النتائج الىت يتم التوصل إليها عن 1ولذا تتميز الغختبارات املوضوعية ب ) 
طريق هذا النوع من اإلختبارات بأي عامل من العوامل الذاتية مثل شخصية املعلم الذى 
قام بتقدير الدرجات، أو حالته النفسية أو حسن ترتيب الطالب إلجابته، أو جودة خطة 

( يسهل تقدير الدرجة 3( تغطى أسئلتها معظم جوانب املقرر الدارسى، )0خل، )... إ
( وميكن إستخدامها ىف أغراض اخري خبالف قياس التحصيل املعرىف، مثل 4بسرعة، )

 قياس  كفاية   الطالب على التفكري الناقد.
يس  كفاية   ( أهنا ال تق1وال ختلو اإلختبارات املوضوعية من العيوب، ومن أبرز عيوهبا ) 

( تتطلب 0التلميذ على حسن عرض اإلجابة وتنظيمها، أو قدرته على إبداء الرأي )
 ( وال تشجع اإلبتكار عند الطالب.3جهدا كبريا، وعناية فائقة إلعدادها )

هناك عدة أنواع من اإلختبارات املوضوعية منها إختبار الصواب واخلطأ، وإختبار 
، زاوجة، وإختبار إعادة الرتتيب، وإختبار كتابة التعليلاإلختيار من متعدد، وإختبار امل

 وإختبار الرسوم واألشكال، وإختبار الربط، وإختبار التحويل، وإختبار التكملة.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجهأ.

مدخل البحث الذي سيستخدم الباحث مدخال كميا. أن ىف هذا البحث سيستخدم 
 تعليم اللغة ىف إتقان املدرسعلى ترقية  التأهيلية الشهادةالباحث مدخال كميا لنيل آثر 

الباحث ىف هذا البحث منهج املقارنة، املقارنة لغة من  إستخدمهالعربية، منهج البحث 
. معناها تدل على أن هذا البحث هي املقايسة بني comparation اإلجليزيةاللغة 

الظاهرتني وتتم تلك مبعرفة أوجه الشبه وأوجه اإلختالف، إذ أن بينهما فرق، وأيهما 
 تقان املدرسإهذه النتيجة الىت ستحصل من هذا البحث. سيقارن الباحث بني  23أحسن.

 .التأهيليةمل الشهادة واملدرس الذى مل حي التأهيلية الشهادةالذى حصل 

 مجتمع البحث والعينةب.

 مصادر البيانات ستجتمع البحث ىف هذا البحث:
جمتمع البحث: كما قال سوهرسيمي أريكونطو إذا كانت اجملتمع أقل من مائة أحسن  -

أن تأخذ مجيعها، حيت أن تكون تلك البحث، حبثا جمتمعيا، مث إذاكانت اجملتمع 
أو أكرب منهما، على  % 02-07 أو % 12-17أكثر من مائة عليك أن تأخذ 

واملدرس  التأهيلية الشهادةمجيع املدرس الذى حصل   24قدر إستطاعة الباحث.
أما  .االنج مجوندانج ليجى   نطقةمب  املدرسة. ىف مل الشهادة التأهيليةالذى مل حي

 مدرسا. 00عدد اجملتمع ىف هذا البحث 

                                                           
53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1993), hlm. 6. 
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( أو مجهور البحث، أي population researchالعينة : هي فئة متثل جمتمع البحث ) -
مجيع مفردات الظاهرة الىت يدرسها الباحث، أو مجيع األفراد أو األشخاص أو 

مدرسا مث  00أما عدد العينة  22األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث.
 تتصور ىف هذة القائمة :

 3.1جدوال 
ة رس الذى مل حيمل الشهادالبيانات عن عدد املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية و املد

 التأهيلية
 

 املرحلة

 املدرس الذى محل

 الشهادة التأهيلية 

 مل حيمل  املدرس الذى

 الشهادة التأهيلية

 0 0 املتوسطة

 4 4 الثانوية

 11 11 اجلملة

مدرسا الذى  11مدرسا الذى محل الشهادة التأهيلية و  11سيقسم الباحث إىل قسمية 
 مل حيمل الشهادة التأهيلية .  

 مصادر البياناتج.

 مصادر البيانات ىف هذا الباحلث تتكون من مصدرين، مها: 

                                                           

 .372(، ص. 0777)لبناىن: دار الفكر معاصر،  البحث العلمى أساسيته النظرية وممارسة العلميةالدكتورة رجاء واحيد دويدري، 22 
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لذى ا الوثيقة، املالحظة، واالستبانةأوال، املصادر األساسية: مصادر األساسية من  -
املدرس و املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية الباحث إىل التالميذ الذى علمه  أعطى

 .والوثيقة مث املالحظة مل الشهادة التأهيلية،الذى مل حي
باحث املتعلقة باملعلومات الذي سيحتاجها ال وثائقثانيا، املصادر اإلضافية : هي ال -

هادة محل الشماالنج. وعدد املدرس الذى جوندانج ليجى  بوالاية  املدرسةمثل عدد 
 ، وعدد التالميذ.مل الشهادة التأهيليةواملدرس الذى مل حي التأهيلية

 أسلوب جمع البيانات د.

 الباحث لنيل البيانات كما كتب الباحث ىف أسئلة البحث إستخدمهااألسلوب الذى س
  االستبانة .1

يب يانات مكتوبة إىل التالميذ ليجإحدى أدوات مجع البيانات تتكون من األسئلة أو الب
إستخدمها الباحث اإلستبانة املغلقة أو املقيد أما اإلستبانة   22التالميذ حسب أحواهلم.

أو حمدود اخليارات، حيث يتطلب من املفحوص إختيارا اإلجابة الصحيحة من جمموعة 
مات معلو من اإلجابات مثل نعم، ال، نادر، ويساعد هذا اإلستبيان ىف احلصول على 

وبيانات أكثر، مما يساعده على معرفة العوامل والدوافع واألسباب، وهلذا الشكل ميزة 
واضحة وهي سهولة اإلجابة عن أسئلته، حيث ال يتطلب ذالك وقتا طويال من املفحوص،  

كما ال يتطلب من املفحوص أن يأيت بشيئ من عنده، وميزة أخرى هي سهولة تصنيف 
أن فاع نسبة الردود، ويعاب عليه تقيدا املبحوث ىف إجابات حمدودة، و البيانات اجملمعة وارت

   20الباحث قد يفضل بعض األمور ولذا من املستحسن أن يضع خيارا أخريا هو أمور أخرى.
قان املدرس الذى إتالباحث هذه الطريقة للحصول إىل البيانات الىت تتعلق ب سيستخدم

للغة العربية ىف تعليم ا  حيمل الشهادة التأهيلية املدرس الذى ملو محل الشهادة التأهيلية 
                                                           

56Widoyoko, Eko Putro, Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 154-155. 

رجاء واحيد دويدارى، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية )لبنان : دار الفكر المعاصر   57 
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وأعطى الباحث هذه االستبانة إىل الطالب علمه املدرس الذى محل الشهادة بالفصل. 
 التأهيلية واملدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية. ولكل مدرس فصل واحد.

 المالحظة .0
يث جنمع خلرباته ومعلوماته حكتسابه يلة إستخدمها اإلنسان العادى ىف ا املالحظة هي وس

نوع املالحظة الىت سيستخدم الباحث  أما 28خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه.
(، إذا كان لدى الباحث تصور مسبق عن نوع املعلومات Structuredاملالحظة احملددة )

الباحث باملالحظة للحصول على البيانات  قام 24الىت يالحظها أو السلوك الذى يراقبه.
ول كفاية املدرس ىف إستيعاب املواد التعليمية و كفاية املدرس قى تقومي حصالىت تتعلق ب

م . كيف املدرس ىف تعليم اللغة العربية. وتكون هذه املالحظة أثناء عملية التعليالتعليمية
درس ىف تعليم املكفاية  ملعرفة   الباحث إستخدمهاوالتعلم مباشرة. فاملالحظة املباشرة س

 وهذه املالحظة للمدرس.اللغة العربية مباشرة. 
 الوثيقة .3

هي من إحدى الطرق املستخدمة  (Dokumentari Study)طريقة الوثيقة أو دراسة وثيقية 

  27جبمع وحتليل امللفات، إما كتابيا وإما إلكرتانيا.

لومات الوثيقة الفردية : الوثيقة حتتوي على عأما الوثيقة الىت إستخدمها الباحث 

البحث توجد من املبحوث مباشرة، مثل البحوث املتعلقة بالرباءات، التقرير، رسالة دكتورة، 

                                                           

 .174ص،  (.1442، )الرياض: دار أساسة للنشر والتوزيع، البحث العلمي مفهوم أدواته أساليبهذوقان عبيدات، 28 
59 http://meldasyahputri.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dan-jenis-jenis-

angket.html  diakses pada tanggal 16 februari 2016. 
60 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 300. 

http://meldasyahputri.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dan-jenis-jenis-angket.html
http://meldasyahputri.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-dan-jenis-jenis-angket.html
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سيستخدم الباحث هذه الطريقة لنيل البيانات تتعلق بكفاية املدرس ىف  21ورقة العمل.

 ية ىف الفصل(.املدرس ألداء التعليمختطيط برنامج التعليمية  )خطة التدريس الذى صنع هبا 

 ه. تحليل البيانات

التحليل البيانات الذى إستخدمه الباحث ىف هذا البحث بإستخدام حتليل لبيانات 
الن العينة ىف هذا البحث عدد ؟  Non Parametrik، ملاذا Non Parametrikاإلحصائية 

 Whitney Mannرموز  حث والرموز الذى إستخدمه البا .ينة ع  العينة أقل من ثالثني
(Test -U)20   الن العينة لكل فرقة بني املدرس الذى حصل على الشهادة املهنية واملدرس

مدرسا. كما قال الدكتور سوجيونوا : تستخدم  11الذى مل حيصل على الشهادة املهنية 
(U- Test)  .وإذا كانتلتجريب الفروض املقارنة بني العينتني غري مقيدتني n1  وn0 

                                 z.23أكثر من عشرين فتستخدم الرموز 

                  n 1 (n 2 +n1) 

U1   =n1 n 2 +                     - R1 

                                  2 

                                      n 2 (n 2 +n1) 

U2  =n1 n 2  +                               - R2 

                               2 

                                                           
61 http://www.anugerahdino.com/2015/01/jenis-jenis-dokumen-ditinjau-dari.html  

diakses pada tanggal 12 februari 2016. 

62 http://www.statistikian.com/2014/04/mann-whitney-u-test.html 

diakses pada tanggal 16 april 2016 

63 DR Sugiyono, Ststistik untuk Penelitian, (AlFABETA: Bandung, 

2013),Halaman 156. 

http://www.anugerahdino.com/2015/01/jenis-jenis-dokumen-ditinjau-dari.html
http://www.statistikian.com/2014/04/mann-whitney-u-test.html
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n1  =   1عدد العينة 

n 0  0=  عدد العينة  

U1  1= عدد املنزلة (jumlah jenjang pada sampel 1  ) 

U0  0= عدد املنزلة (jumlah jenjang pada sampel 2 ) 

R1  1= عدد مسافة العينة(1sampel n jumlah ranking pada) 

R0  0= عدد مسافة العينة (2jumlah ranking pada n)61 

تسهيال حملاسبة  SPSS 00وأما للحصول إىل النتيجة والبيانات سيستخدم الباحث 
 البيانات.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 122نفس املرجع، ص  61 
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 الفصل الرابع 

 تحليلها، ومناقشتهاو ، نتائج البحث

 : نتائج البحثالمبحث األول
 لدى املدرسني إستخدم الباحث هذه املتغريات ليسهل على قياس الكفاية التعليمية

 األربعة:
 الكفاية ىف ختطيط برنامج التعليمية .1
 الكفاية ىف إستيعاب املواّد التعليمية .0
 الكفاية ىف تنفيذ التعليمية  .3
 .الكفاية ىف التقومي .4

 الذين حصلوا على الشهادة التأهيلية مدرسو اللغة العربية .أ
 التعليميةالكفاية ىف ختطيط برنامج  .1

لوثيقة من خطة ا , فاستعمل الباحثىف ختطيط برنامج التعليميةاملدرس كفاية ملعرفة  
تأهيلية املدرس الذى محل الشهادة الكفاية واما البيانات احملصولة من  ، التدريس لدى املدرس

 :، هى ىف ختطيط برنامج التعليميةىف املدارس جبوندانج ليجى ماالنج 

 4.1جدوال 

 املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليميةنتائج 

 الكفاية ىف ختطيط برنامج التعليمية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية
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1 21 

0 21 

3 27 

4 27 

2 27 

2 21 

0 27 

8 21 

4 44 

17 44 



28 

 

11 2227 

 
 الكفاية  ىف إستيعاب املواد التعليمية .0

ستبانة الىت أعطاها اإل , فاستعمل الباحثالتعليمية إستيعاب املوادىف املدرس كفاية ملعرفة  
أهيلية املدرس الذى محل الشهادة التكفاية واما البيانات احملصولة من  ، الباحث إىل الطالب

 :، هى التعليمية إستيعاب املوادىف ىف املدرس جبوندانج ليجى ماالنج 

 4،0جدوال 

 التأهيلية ىف إستيعاب املواد التعليميةنتائج املدرس الذى محل الشهادة 

 الكفاية ىف إستيعاب املواد التعليمية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية

1 1803 

0 1807 

3 1220 

4 1003 

                                                           

 جمصولة من الوثيقة )خطة التدريس( لدى املدرس الذى حصل على الشهادة التأهيلية 22 
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2 1243 

2 1222 

0 1220 

8 1834 

4 1274 

17 1224 

11 221201 

 
 الكفاية ىف تنفيذ التعليم .3

رة كيف املدرس املالحظة مباش , فاستعمل الباحثالتعليمىف تنفيذ كفاية املدرس ملعرفة  
املدرس فاية كواما البيانات احملصولة من  ، الذى محل الشهادة التأهيلية يدرس ىف الفصل

 :، هىتعليمىف تنفيذ الرس جبوندانج ليجى ماالنج اىف املد الذى محل الشهادة التأهيلية

                                                           

 يةلجمصولة من اإلستبانة  الىت أعطاها الباحث إىل الطالب الذين علمهم املدرسني حصلوا على الشهادة التأهي 22 
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 4.3جدوال 

 التأهيلية و تنفيذ التدريسنتائج املدرس الذى محل الشهادة 

 الكفاية ىف تنفيذ التعليم املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية

1 10 

0 14 

3 10 

4 11 

2 13 

 2  11 

0 10 

8 13 



01 

 

4 14 

17 11 

11 2014 

 
 الكفاية ىف التقومي  .4

الباحث لىت أعطاها ا اإلستابة , فاستعمل الباحثالتعليميةتقومي كفاية املدرس ىف ملعرفة  
 ىف املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةكفاية واما البيانات احملصولة من  ، إىل الطالب

 :، هىىف تقومي التعليميةاملدرس جبوندانج ليجى ماالنج 

 4.4جدوال 

 نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف تقومي التعليمية

 ىف التقومي  الكفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية

1 011 

                                                           

 جمصولة من مالحظة الباحث  على املدرس الذى حصل على الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ التدريس 20



00 

 

0 012 

3 203 

4 202 

2 202 

2 202 

0 200 

8 017 

4 013 

17 283 

11 28010 

                                                           

 جمصولة من اإلستبانة  الىت أعطاها الباحث إىل الطالب الذين علمهم املدرسني حصلوا على الشهادة التأهيلية 28 
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 اللغة العربية الذين لم يحصلوا على الشهادة التأهيلية ب. مدرسو
 ىف ختطيط برنامج التعليميةالكفاية  .1

لوثيقة من خطة ا , فاستعمل الباحثكفاية املدرس ىف ختطيط برنامج التعليميةملعرفة  
ادة املدرس الذى مل حيمل الشهكفاية واما البيانات احملصولة من  ، التدريس لدى املدرس

 :هى ، ىف املدارس جبوندانج ليجى ماالنج ىف ختطيط برنامج التعليمية التأهيلية

 4.2جدوال 

 نتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية

 الكفاية ىف ختطيط برنامج التعليمية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية

1 42 

0 44 

3 27 

4 47 

2 47 
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2 - 

0 44 

8 42 

4 42 

17 47 

11 2444 

 
 الكفاية  ىف إستيعاب املواد التعليمية .0

ستبانة الىت أعطاها اإل , فاستعمل الباحثالتعليمية إستيعاب املوادىف املدرس كفاية ملعرفة  
 املدرس الذى مل حيمل الشهادةكفاية واما البيانات احملصولة من  ، الباحث إىل الطالب

 :، هى ةالتعليمي إستيعاب املوادىف التأهيلية ىف املدرس جبوندانج ليجى ماالنج 

 4.2جدوال 

 لتعليميةانتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد 
                                                           

 جصولة من الوثيقة )خطة التدريس( لدى املدرس الذى مل حيصل على الشهادة التأهيلية 24 
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 الكفاية ىف إستيعاب املواد التعليمية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية

1 1202 

0 1817 

3 1233 

4 1234 

2 1237 

2 1483 

0 1204 

8 1048 

4 1274 



02 

 

17 1242 

11 071242 

 
  الكفاية ىف تنفيذ التعليم .3

رة كيف املدرس املالحظة مباش , فاستعمل الباحثىف تنفيذ التعليمكفاية املدرس ملعرفة  
املدرس فاية كواما البيانات احملصولة من  ، الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية يدرس ىف الفصل

 :، هىيذ التعليمىف تنفرس جبوندانج ليجى ماالنج اىف املد الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية

 4.0جدوال 
 ىف تنفيذ التعليم نتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية

 الكفاية  ىف تنفيذ التعليم املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية

1 17 

0 17 

3 17 

                                                           

 جمصولة من اإلستبانة  الىت أعطاها الباحث إىل الطالب الذين علمهم املدرسني مل حيصلوا على الشهادة التأهيلية 07 



00 

 

4 4 

2 8 

2 13 

0 11 

8 11 

4 11 

17 17 

11 0111 

 
 الكفاية ىف التقومي .4

                                                           

 ية ىف تنفيذ التدريسجمصولة من مالحظة الباحث  على املدرس الذى مل حيصل على الشهادة التأهيل 01 
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الىت أعطاها  إلستابةا , فاستعمل الباحثالتعليمية تقومي حصصولكفاية املدرس ىف ملعرفة  
 املدرس الذى مل حيمل الشهادةكفاية واما البيانات احملصولة من  ، الباحث إىل الطالب

 :، هىىف تقومي التعليميةىف املدرس جبوندانج ليجى ماالنج  التأهيلية

 4.8جدوال 

 نتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف تقومي التعليمية

 الكفاية ىف التقومي ليةياملدرس الذى مل حيمل الشهادة التأه

1 073 

0 072 

3 224 

4 203 

2 242 

2 222 

0 224 



04 

 

8 280 

4 071 

17 242 

11 00208 

 

 لبحث االمبحث الثانى: تحليل 
 مدرسي اللغة العربية الذين حصلوا على الشهادة التأهيلية إتقان .أ

 الكفاية ىف ختطيط برنامج التعليمية .1
 ( Kategoriعيني الفصول )ت -

س تقصد بالفصول هنا ملعرفة فرقة امللفات على درجات معينة. ولتقييس املتغري  كفاية   املدر 
ىف ختطيط  التعليمية. وتعيني الفصول ىف هذا البحث تتكون من مخسة الفصول. هبذه 
الفصول سيعرف كم مدرسا له  كفاية   مرتفع جدا و مرتفع ومتوسط/ ومتعادل وأدىن أو 

 تعيني الفصول على هذه القاعدة. أدىن جدا. و  يؤدى 

 وتعيني  الفصول اخلمس تتصور ىف هذه القائمة اآلتية :

                                                           

 جمصولة من اإلستبانة  الىت أعطاها الباحث إىل الطالب الذين علمهم املدرسني مل حيصلوا على الشهادة التأهيلية 00 
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  4.4جدوال 

 تعني الفصول ورموزاته

 فصل مسافة رقم

1 (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 
SDi) 

 أدىن جدا

0 (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 
SDi) 

 أدىن

3 (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 
SDi) 

 متوسط/متعادل

4 (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 
SDi) 

 مرتفع

2 (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 
SDi) 

 مرتفع جدا

من حصول البحث من مالحظة الباحث على خطة التدريس لدى املدرس الذى محل 
 الشهادة التأهيلية وجد امللفات كمثل األتية :

حبة السؤال   14هذه متغريات  كفاية   املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمية تتكون من 
 على أربع األجوبة املمكة، لذالك :  Likertمبقياس 

  x 4  =22 14النتيجة األكرب = 



81 

 

  x 1  =14 14النتيجة األصغر = 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  ( Mi) النتيجة الوسطية املثالية

        1   

    = 14+22
0 =  07

0  =32 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  (SDi)اإلحنراف املعياري 

        6 

     =
14−22

2 = 40 
40

2  =0 

1. (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 SDi) 
 ((0)1،8-32(( إىل )0)32-3)
 ((10،2-32(( إىل )32-01)

  00،4أىل  14
0. (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 SDi) 

 ((0) 7،2 – 32(( إىل )0) 1،8 – 32)
 (4،0 – 32( إىل ) 10،2 – 32)

 37،8إىل  00،4
3. (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 SDi) 

 ((0) 7،2+  32(( إىل )0) 7،2 – 32)
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 (4،0+  32( إىل )4،0 – 32)
  34،0إىل  37،8

4. (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 SDi) 
 ((0) 1،8+  32(( إىل )0) 7،2+  32)
 (10،2+  32( إىل )4،0+  32)

 40،2إىل  34،0
2. (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 SDi) 

 ((0) 3+  32(( إىل )0) 1،8+  32)
 (01+  32( إىل )10،2+  32)

   22إىل  40،2

بإستخدام مخسة فصول عرف أن فصل املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية يتصور كمثل 
 اآلتية:

 4.17جدوال 

ج حسب نتائج املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامتعيني الفصول على 
 التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 14-00،4 1

 أدىن 7 7   00،4-37،8 0

 متوسط/متعادل 7 7 37،8-34،0 3
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 مرتفع 7 7 34،0-40،2 4

 مرتفع جدا 177% 11 40،2-22 2

  %177 11 عدد

 

 4.11جدوال 

 مائوية  ىف كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية نسبة

 

 

 
 اإلستيعاب على املواد التعليمية  .0

املدرس الذى محل من حصول البحث من مالحظة الباحث على عملية التعليم لدى 
 وجد امللفات كمثل األتية : الشهادة التأهيلية

 Check Listامللفات على إستيعاب املواد التعليمية حصل الباحث من )قائمة اإلختيار(  
رأى الباحث مباشرة / املالحظة كيف مدرس اللغة العربية يعلم الدرس، و أما أسئلة 

 .(Skala Guttmanمخس عشرة سؤاال. وهلا اإلجابتني املمكنتني ) 12لإلستبانة تتكون من 
 ذالك :ل إىل الفرق، وتستخدم هذه الطريقة لقياس السلوكأن هذه املرحلة تتصف 

   x 1  =12 12النتيجة األكرب = 

مرتفع جدا
100%
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  x 7  =7 12النتيجة األصغر = 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  ( Mi) النتيجة الوسطية املثالية

        1   

    = 7+12
0 =  12

0  =0،2 

 النتيجة الصغرى النتيجة الكبرى +=  (SDi)اإلحنراف املعياري 

        6 

     =
7−12

2 =  
12

2  =0،2 

1. (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 SDi) 
 ((0،2) 1،8 – 0،2(( إىل )0،2) 3 – 0،2)
 (4،2 – 0،2( إىل )0،2 – 0،2)

 3إىل  7
0. (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 SDi) 

 ((0،2) 7،2 – 0،2(( إىل )0،2) 1،8 – 0،2)
 (1،2 – 0،2( إىل )4،2 – 0،2)

 2إىل  3
3. (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 SDi) 

 ((0،2) 7،2+  0،2(( إىل ) 0،2) 7،2 – 0،2)
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 (1،2+  0،2( إىل )1،2 – 0،2)
  4إىل  2
4. (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 SDi) 

 (0،2) 1،8+  0،2(( إىل )0،2) 7،2+  0،2)
 (4،2+  0،2( إىل )1،2+  0،2)

  10إىل  4
2. (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 SDi) 

 ((0،2) 3+  0،2(( إىل )0،2) 1،8+  0،2)
 (0،2+  0،2( إىل )4،2+  0،2)

  12إىل  10
 تطبيقها ىف القائمة :  Intervalوبعد وجد املسافة 

 4.10جدوال 
 تعيني الفصول على حسب نتائج املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية

 ىف إستيعاب املواد التعليمية 

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 7-3 1

 أدىن 7 7 3-2 0

 متوسط/متعادل 7 7 2-4 3

 مرتفع 22% 2 4-10 4

 مرتفع جدا 42% 2 10-12 2
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  %177 11 عدد

 

 4.13 جدوال

نسبة مائوية  على كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد 
 التعليمية

 
 التعليمىف تنفيذ الكفاية   .3

 ىف كفاية   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  من حصول البحث على اإلستبانة 
 إستيعاب املواد التعليمية وجد امللفات كمثل األتية :

امللفات على إستيعاب املواد التعليمية حصل الباحث من اإلستبانة الذى أعطاها الباحث 
التاهيلية، و أما أسئلة اإلستبانة  إىل الطالب الذى علمه املدرس حصل على الشهادة

 تتكون من مخسة وعشرين سؤاال. وهلا أربعة اإلجابة املمكنة. لذالك :

   x 4 x 07  =0777 02النتيجة األكرب = 

 x 1 x 07  =277 02النتيجة األصغر = 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  ( Mi) النتيجة الوسطية املثالية

مرتفع
64%

مرتفع جدا
36%
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        1   

    = 277 +0777
0 =  0277

0 =1027 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  (SDi)اإلحنراف املعياري 

        6 

     =
277−0777

2 =  
1277

2  =027 

1. (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 SDi) 
 ((027) 1،8 – 1027(( إىل )027) 3 – 1027)
 (427 – 1027( إىل ) 027 – 1027)

  877إىل  277
0. (Mi – 1،8 SDi )( إىلMi – 7،2 SDi) 

 ((027) 7،2 – 1027(( إىل )027) 1،8 – 1027)
 (127 – 1027( إىل )427 – 1027)

  1177إىل  877
3. (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 SDi) 

 ((027) 7،2+  1027(( إىل )027) 7،2 – 1027)
 (127+  1027( إىل )127 – 1027)

  1477إىل  1177
4. (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 SDi) 
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 ((027) 1،8+  1027(( إىل )027) 7،2+  1027)
 (427+  1027( إىل )127+  1027)

  1077إىل  1477
2. (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 SDi) 

 ((027) 3+  1027(( إىل )027) 1،8+  1027)
 (027+  1027( إىل )427+  1027)

 0777إىل  1077

 تطبيقها ىف هذه القائمة اآلتية: lوبعد وجد املسافة

 4.14جدوال 

  تنفيذ الدرسىف تعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 22-877 1

 أدىن 7 7 877-1177 0

 متوسط/متعادل 7 7 1177-1477 3

 مرتفع 24% 0 1477-1077 4

 مرتفع جدا 32% 4 1077-0777 2

  %177 11 عدد
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 4.12جدوال 

 نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف  تنفيذ الدرس

 
 الكفاية ىف التقومي .4

 تقومي ىف كفاية   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  من حصول البحث على اإلستبانة 
 عملية التعليم وجد امللفات كمثل األتية :

امللفات  كفاية  املدرس ىف تقومي عملية التعليمية حصل الباحث من اإلستبانة الذى 
أعطاها الباحث إىل الطالب الذى علمه املدرس حصل على الشهادة التاهيلية، و أما 

 لك :اإلجابة املمكنة. لذا أسئلة اإلستبانة تتكون من مخسة وعشرين سؤاال. وهلا أربعة

   x 4 x 07  =877 17النتيجة األكرب = 

 x 1 x 07  =077 17النتيجة األصغر = 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  ( Mi) النتيجة الوسطية املثالية

        1   

    = 077 + 877 

0 =  1777
0  =277 

امرتفع جد
64%

مرتفع 
36%
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 النتيجة الصغرىالنتيجة الكبرى + =  (SDi)اإلحنراف املعياري 

        6 

     =
077−877

2 =  
277

2  =177 
1. (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 SDi) 

 ((177) 1،8 – 277(( إىل )177) 3 – 277)
 (187 – 277( إىل ) 377 – 277)

  307إىل  077
0. (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 SDi) 

 ((177) 7،2 – 277(( إىل )177) 1،8 – 277)
 (27 – 277( إىل )187 – 277)

  447إىل  307
3. (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 SDi) 

 ((177) 7،2+  277(( إىل )177) 7،2 – 277)
 (27+  277( إىل )27 – 277)

 227إىل  447
4. (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 SDi) 

 ((177) 1،8+  277(( إىل )177) 7،2+  277)
 (187+  277( إىل )27+  277)

  287إىل  227
2. (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 SDi) 

 ((177) 3+  277(( إىل )177) 1،8+  277)
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 (377+  277( إىل )187+  277)
 877إىل  287

 تطبيقها ىف هذه القائمة اآلتية: Intervalوبعد وجد املسافة 

 4.12جدوال 

  تقومي التعليميةىف التأهيليةتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة 

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 077-307 1

 أدىن 7 7 307-447 0

 متوسط/متعادل 7 7 447-227 3

 مرتفع 42% 2 227-287 4

 مرتفع جدا 22% 2 287-877 2

  %177 11 عدد

 

 4.10جدوال 

 تعليميةالتأهيلية ىف  تقومي حصول النسبة مائوية على كفاية املدرس الذى محل الشهادة 
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 إتقان مدرسي اللغة العربية الذين لم يحصلوا على الشهادة التأهيلية .ب

 الكفاية ىف ختطيط برنامج التعليمية .1
 (Kategoriتعيني الفصول ) -

كفاية  املدرس    درجات معينة. ولتقييس املتغريتقصد بالفصول هنا ملعرفة فرقة امللفات على 
( تتكون من مخسة  Kurva Normalىف ختطيط برنامج التعليمية. إستخدم الباحث )

الفصول. هبذه الفصول سيعرف كم مدرسا له  كفاية   مرتفع جدا و مرتفع ومتوسط/ 
 ومتعادل وأدىن أو أدىن جدا. ويؤدى تعيني الفصول على هذه القاعدة . 

 ه القائمة اآلتية :وتعيني  الفصول اخلمس تتصور ىف هذ

 4.18جدوال 

 تعني الفصول ورموزاته

 فصل مسافة رقم

1 (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 
SDi) 

 أدىن جدا

0 (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 
SDi) 

 أدىن

مرتفع جدا
55%

مرتفع 
45%



43 

 

3 (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 
SDi) 

 متوسط/متعادل

4 (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 
SDi) 

 مرتفع

2 (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 
SDi) 

 مرتفع جدا

من حصول البحث من مالحظة الباحث على خطة التدريس لدى املدرس الذى مل حيمل 
 الشهادة التأهيلية وجد امللفات كمثل األتية :

 Likertمقياس  14هذه متغريات  كفاية   املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمية تتكون من 
 على مخس األجوبة املمكة، لذالك : 

  x 4  =22 14النتيجة األكرب = 

  x 1  =14 14النتيجة األصغر = 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  ( Mi) النتيجة الوسطية املثالية

        1   

    = 14+22
0 =  07

0  =32 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  (SDi)اإلحنراف املعياري 
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        6 

     =
14−22

2 = 40 40
2  =0 

1. (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 SDi) 
 ((0)1،8-32(( إىل )0)32-3)
 ((10،2-32(( إىل )32-01)

  00،4أىل  14
0. (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 SDi) 

 ((0) 7،2 – 32(( إىل )0) 1،8 – 32)
 (4،0 – 32( إىل ) 10،2 – 32)

 37،8إىل  00،4
3. (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 SDi) 

 ((0) 7،2+  32(( إىل )0) 7،2 – 32)
 (4،0+  32( إىل )4،0 – 32)

  34،0إىل  37،8
4. (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 SDi) 

 ((0) 1،8+  32(( إىل )0) 7،2+  32)
 (10،2+  32( إىل )4،0+  32)

 40،2إىل  34،0
2. (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 SDi) 

 ((0) 3+  32(( إىل )0) 1،8+  32)
 (01+  32( إىل )10،2+  32)
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   22إىل  40،2

بإستخدام مخسة فصول عرف أن فصل املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية يتصور كمثل اآلتية 
: 

 4.14جدوال 

 ختطيط ىف تعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية
 برنامج التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 1% 1 14-00،4 1

 أدىن 7 7   00،4-37،8 0

 متوسط/متعادل 7 7 37،8-34،0 3

 مرتفع 7 7 34،0-40،2 4

 مرتفع جدا 44% 17 40،2-22 2

  %177 11 عدد

 

 4.07جدوال 

نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج 
 التعليمية
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 اإلستيعاب على املواد التعليمية  .0

مل املدرس الذى مل حيلدى  عملية التعليممن حصول البحث من مالحظة الباحث على 
 وجد امللفات كمثل األتية : الشهادة التأهيلية

 Check Listامللفات على إستيعاب املواد التعليمية حصل الباحث من )قائمة اإلختيار( 
رأى الباحث مباشرة / املالحظة كيف مدرس اللغة العربية يعلم الدرس، و أما أسئلة 

 لإلستبانة تتكون من مخس عشرة سؤاال. وهلا اإلجابتني املمكنتني. لذالك :

   x 1  =12 12النتيجة األكرب = 

  x 7  =7 12النتيجة األصغر = 

 النتيجة الصغرىالنتيجة الكبرى + =  ( Mi) النتيجة الوسطية املثالية

        1   

    = 7+12
0 =  12

0  =0،2 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  (SDi)اإلحنراف املعياري 

        6 

مرتفع جدا
99%

أدىن جدا 
1%
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     =
7−12

2 =  
12

2  =0،2 
1. (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 SDi) 

 ((0،2) 1،8 – 0،2(( إىل )0،2) 3 – 0،2)
 (4،2 – 0،2( إىل )0،2 – 0،2)

 3إىل  7
0. (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 SDi) 

 ((0،2) 7،2 – 0،2(( إىل )0،2) 1،8 – 0،2)
 (1،2 – 0،2( إىل )4،2 – 0،2)

 2إىل  3
3. (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 SDi) 

 ((0،2) 7،2+  0،2(( إىل ) 0،2) 7،2 – 0،2)
 (1،2+  0،2( إىل )1،2 – 0،2)

  4إىل  2
4. (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 SDi) 

 (0،2) 1،8+  0،2(( إىل )0،2) 7،2+  0،2)
 (4،2+  0،2( إىل )1،2+  0،2)

  10إىل  4
2. (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 SDi) 

 ((0،2) 3+  0،2(( إىل )0،2) 1،8+  0،2)
 (0،2+  0،2( إىل )4،2+  0،2)

 12إىل  10
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 وبعد وجد املسافة تطبيقها ىف القائمة : 
 

 4.01جدوال 
تيعاب الذى مل  حيمل الشهادة التأهيلية ىف إستعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس 

 املواد التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 7-3 1

 أدىن 7 7 3-2 0

 متوسط/متعادل 18% 0 2-4 3

 مرتفع 03% 8 4-10 4

 مرتفع جدا 4% 1 10-12 2

  %177 11 عدد

 

 4.00جدوال 

نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج 
 التعليمية
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 ىف تنفيذ التعليمالكفاية   .3

 ىف كفاية   املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية  من حصول البحث على اإلستبانة 
 إستيعاب املواد التعليمية وجد امللفات كمثل األتية :

على إستيعاب املواد التعليمية حصل الباحث من اإلستبانة الذى أعطاها الباحث  امللفات
إىل الطالب الذى علمه املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية، و أما أسئلة اإلستبانة 

 تتكون من مخسة وعشرين سؤاال. وهلا أربعة اإلجابة املمكنة. لذالك :

   x 4 x 07  =0777 02النتيجة األكرب = 

 x 1 x 07  =277 02النتيجة األصغر = 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  ( Mi) النتيجة الوسطية املثالية

        1   

    = 277 +0777
0 =  0277

0 =1027 

مرتفع 
73%

…لمتعاد/متوسط

مرتفع  جدا
9%
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 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  (SDi)اإلحنراف املعياري 

        6 

     =
277−0777

2 =  
1277

2  =027 

1. (Mi – 3 SDi) ( إىلMi – 1،8 SDi) 
 ((027) 1،8 – 1027(( إىل )027) 3 – 1027)
 (427 – 1027( إىل ) 027 – 1027)

  877إىل  277
0. (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 SDi) 

 ((027) 7،2 – 1027(( إىل )027) 1،8 – 1027)
 (127 – 1027( إىل )427 – 1027)

  1177إىل  877
3. (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 SDi) 

 ((027) 7،2+  1027(( إىل )027) 7،2 – 1027)
 (127+  1027( إىل )127 –10

  1477إىل  1177
(1021 (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 SDi) 

 ((027) 1،8+  1027(( إىل )027) 7،2+  1027)
 (427+  1027( إىل )127+  1027)

  1077إىل  1477
(1027 (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 SDi) 

 ((027) 3+  1027(( إىل )027) 1،8+  1027)
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 (027+  1027( إىل )427+  1027)
 0777إىل  1077

 وبعد وجد املسافة تطبيقها ىف هذه القائمة اآلتية:

 4.03جدوال 

نفيذ الذى مل  حيمل الشهادة التأهيلية ىف تتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس 
 الدرس

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 277-877 1

 أدىن 7 7 877-117 0

 متوسط/متعادل 7 7 1177-1477 3

 مرتفع 80% 4 1477-1077 4

 مرتفع جدا 18% 0 1077-0777 2

  %177 11 عدد

 

 4.04جدوال 

 نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ الدرس
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 الكفاية ىف التقومي .4

 ىف كفاية   املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية  من حصول البحث على اإلستبانة 
 تقومي عملية التعليم وجد امللفات كمثل األتية :

امللفات كفاية املدرس ىف تقومي عملية التعليمية حصل الباحث من اإلستبانة الذى أعطاها 
 الباحث إىل الطالب الذى علمه املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية، و أما أسئلة

 اإلستبانة تتكون من مخسة وعشرين سؤاال. وهلا أربعة اإلجابة املمكنة. لذالك :

   x 4 x 07  =877 17النتيجة األكرب = 

 x 1 x 07  =077 17النتيجة األصغر = 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  ( Mi) النتيجة الوسطية املثالية

        1   

    = 077 +877 

0 =  1777
0  =277 

 النتيجة الكبرى + النتيجة الصغرى=  (SDi)اإلحنراف املعياري 

مرتفع
82  %

امرتفع  جد
18%
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        6 

     =
077−877

2 =  
277

2  =177 
1. (Mi – 3 SDi( إىل )Mi – 1،8 SDi) 

 ((177) 1،8 – 277(( إىل )177) 3 – 277)
 (187 – 277( إىل ) 377 – 277)

  307إىل  077
0. (Mi – 1،8 SDi( إىل )Mi – 7،2 SDi) 

 ((177) 7،2 – 277(( إىل )177) 1،8 – 277)
 (27 – 277( إىل )187 – 277)

  447إىل  307
3. (Mi – 7،2 SDi( إىل )Mi  +7،2 SDi) 

 ((177) 7،2+  277(( إىل )177) 7،2 – 277)
 (27+  277( إىل )27 – 277)

 227إىل  447
4. (Mi  +7،2 SDi( إىل )Mi  +1،8 SDi) 

 ((177) 1،8+  277(( إىل )177) 7،2+  277)
 (187+  277( إىل )27+  277)

  287إىل  227
2. (Mi  +1،8 SDi ( إىل )Mi  +3 SDi) 

 ((177) 3+  277(( إىل )177) 1،8+  277)
 (377+  277( إىل )187+  277)
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 877إىل  287

 وبعد وجد املسافة تطبيقها ىف هذه القائمة اآلتية:

 4.02جدوال 

ة ىف الذى مل  حيمل الشهادة التأهيليتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس 
 تقومي التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 077-307 1

 أدىن 7 7 307-447 0

 متوسط/متعادل 7 7 447-227 3

 مرتفع 03% 8 227-287 4

 مرتفع جدا 00% 3 287-877 2

  %177 11 عدد

 

 4.02جدوال 

 نسبة مائوية على كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف تقومي التعليمية
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إتقان  وحملوا الشهادة التأهيلية القرق بين إتقان مدرسي اللغة العربية الذين ج. 

 مدرسي اللغة العربية الذين لم يحصلوا على الشهادة التأهيلية

س الذى مل حيمل املدر و إتقان  املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةعرفة املقارنة بني إتقان مل
 إستخدم الباحث التحليلية ( Pedagogikعلى كفاءة التعليمية ) الشهادة التأهيلية

ألن العينة  ىف هذا البحث تتكون من إثنان  U 03جتريب  أو  mann whitneyاإلحصائية 
وليسهل على إجياد حصول امللفات ىف  ثالثني(.أقل من ( نونبارامتريكوعشرين عينة وهي 

 .SPSS 00هذا البحث إستخدم الباحث 
المدرس الذى لم يحمل و   المدرس الذى حمل الشهادة التأهيليةلمقارنة بين ا .2

 فى تخطيط برنامج التعليمية. الشهادة التأهيلية 
ذى مل حيمل ال املدرسو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة حصول النتائج بني 

 تية : ىف ختطيط برنامج التعليمية، تتصور حصول النتائج ىف القائمة اآل  الشهادة التأهيلية
 4.00جدوال 

نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف 
 ختطيط برنامج التعليمية

                                                           

73 https://ladymh89.files.wordpress.com/2011/08/uji-mann-whitney1.pdf diakses 
pada tanggal 18 April 2016 

 

مرتفع 
73%

دامرتفع  ج
27%

https://ladymh89.files.wordpress.com/2011/08/uji-mann-whitney1.pdf
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املدرس الذى محل الشهادة  مستجيبني

 التأهيلية

املدرس الذى مل حيمل الشهادة 

 التأهيلية

1 21 42 

0 21 44 

3 27 27 

4 27 47 

2 27 47 

 2 21 - 

0 27 44 

8 21 42 

4 44 42 
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17 44 47 

11 27 44 

لشهادة املدرس الذى مل حيمل او   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة املقارنة بني 
 Mannعلى الكفاية ىف ختطيط نربامج التعليمية إستخدم الباحث جتريب  )  التأهيلية

Whitney جتريب )Uو  % 42 األمهية ب هذا البحث إستخدم الباحث مرحلة. ىف جتري
 . أما فروضه كمثل اآلتية :7،72 اإلحتمالية

oH مل لذى املدرس او   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةبني  أمهي  : ليس هناك فرق
  (oH : 𝜇1  =𝜇2 ىف ختطيط برنامج التعليمية. )الكفاية  على   حيمل الشهادة التأهيلية

aH مل املدرس الذى مل حيو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةبني  أمهي : هناك فرق
 ( 𝐻𝑎  :𝜇1 ≠ 𝜇2ىف ختطيط برنامج التعليمية. )الكفاية على   الشهادة التأهيلية

أو إستخدام  جدوال U ≤ حساب Uأو  حساب U < جدوال Uإذا كان  oHأما معيار لقبول 
 من نتيجة األمهية احملسوبة.   < α  =7،727اإلحتمالية 

نتيجة أو إستخدام اإلحتمالية،   حساب U < جدوال Uإذا كان    Haأما معيار لقبول 
  71. نتيجة األمهية احملسوبة > α  =7،727اإلحتمالية 

وجد الباحث  SPSS.22( بإستخدام Mann Whitney)جتريب  Uمن حماسبة جتريب 
 :احلصول كما يلى

                                                           
74 Fikri Lukiastuti , dan Muliawan Hamdani, Statistik Non Parametris Aplikasinya 

dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta : CAPS PT Buku Seru, 2012 ), 
Hal. 160. 
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 ىف هذه القائمة اآلتية :  

   4.08 جدوال
 

 

 

 

 

 

 

احملسوبة =  األمهية مرحلةوأما  0،2=    حساب Uعرف أن نتائج من القائمة التالية 
 Uف  02=  جدوال U عرف أن % 42 ىف مرحلة األمهية جدوال U . إذا رأينا7،777

مقبول، حىت إستنتج  aHمردود و  0Hمعناه  0،2 < 02أو     حساب U < جدوال
املدرس و   كفاية   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  بني  أمهي فرقالباحث أن هناك 

 ( 𝐻0  :𝜇1 ≠ 𝜇2ىف ختطيط برنامج التعليمية. )  الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية
نتيجة  <( α  =7،727وإذا كان إستخدام اإلحتمالية عرف أن نتيجة اإلحتمالية )

مقبول، حىت إستنتج  aHمردود و  oHمعناه  7،777 <  7،727  األمهية احملسوبة أو
:  𝐻𝑎املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمية. )كفاية     بني  فرق أمهيالباحث أن هناك 

𝜇1 ≠ 𝜇2 ) 

 تجريب اإلحصائية

 النتائج 

Mann-Whitney U 0،277 

Wilcoxon W 03،277 

Z -3،224  

Asymp. Sig. (2-tailed) 7،777 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 7،777b 
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مل املدرس الذى مل حيو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة أيهما أحسن بني 
النتيجة  ن م املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمية منظورة كفاية     على    الشهادة التأهيلية

 بينهما ىف هذه القائمة اآلتية.  الوسيطة

  4.04جدوال 

مل كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حي  النتيجة الوسيطةاملقارنة بني 
 الشهادة التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية

 فرقة اإلحصائية

اإلحنراف معيار النتيجة الوسيطة مجلة فرقة  معيار اخلطإ 

 7،002 7،021 27،18 11 املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية النتائج

 4،024 14،124 41،74 11 املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية

 

للمدرس الذى حصل على الشهادة   النتيجة الوسيطةمن هذه القائمة التألية عرف أن  
ومن بيانات  .41،74  املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيليةو  27،18االتأهيلية  

كرب من أمحل الشهادة التأهيلية للمدرس الذى  النتيجة الوسيطة   لقائمة التالية منظورة أنا
ج الباحث أن إستنت حىتصل على الشهادة االتأهيلية  مل حيللمدرس الذى   النتيجة الوسيطة

كفاية   املدرس الذى مل حيمل الشهادة   أحسن من   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية
 ىف ختطيط برنامج التعليمية.  التأهيلية

( ليسهل على املقارنة بني   كفاية   املدرس الذى محل Grafikو صنع الباحث خط بياىن )
 لشهادة التأهيلية.الذى مل حيمل االشهادة التأهيلية واملدرس 
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 4.37 جدوال

 ىف ختطيط برنامج التعليمية الشهادة التأهيلية محلاملدرس الذى كفاية 

 
  4.31 جدوال

 ىف ختطيط برنامج التعليمية الشهادة التأهيلية مل حيملاملدرس الذى كفاية 

 

ج
ائ
نت
 ال
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لم  المدرس الذىو   المدرس الذى حمل الشهادة التأهيليةكفاية     المقارنة بين  .1
 التعليمية. إستيعاب الموادفى  يحمل الشهادة التأهيلية 

مل حيمل  املدرس الذىو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة حصول النتائج بني 
  القائمة اآلتية:تصور حصول النتائج ىفتالتعليمية ،  إستيعاب املوادىف   الشهادة التأهيلية

  4.30جدوال 

نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف  
 إستيعاب املواد التعليمية

املدرس الذى محل الشهادة  مستجيبني

 التأهيلية

املدرس الذى مل حيمل الشهادة 

 التأهيلية

1 10 17 

0 14 17 

3 10 17 

4 11 4 

2 13 8 
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2 11 13 

0 10 11 

8 13 11 

4 13 11 

17 11 17 

11 14 11 

 

الشهادة  املدرس الذى مل حيملو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة املقارنة بني 
 Mannب  )، إستخدم الباحث جتريالتعليمية إستيعاب املوادىف الكفاية على  التأهيلية

Whitney جتريب )U و  %42مرحلة األمهية . ىف جتريب هذا البحث إستخدم الباحث
 أما فروضه كمثل اآلتية : 7،727اإلحتمالية 

0H  :فرق بني  كفاية   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  واملدرس الذى مل  ليس هناك
  (𝐻0  :𝜇1  =𝜇2. )التعليمية إستيعاب املوادىف حيمل الشهادة التأهيلية  

aH  :فرق بني  كفاية   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  واملدرس الذى مل حيمل  هناك
 ( 𝐻0  :𝜇1 ≠ 𝜇2. )التعليمية إستيعاب املوادىف الشهادة التأهيلية  
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أو إستخدام  جدوال U ≤ حساب Uأو  حساب U < جدوال Uإذا كان  oHأما معيار لقبول 
 من نتيجة األمهية احملسوبة.  < α  =7،727اإلحتمالية 

نتيجة أو إستخدام اإلحتمالية،   حساب U < جدوال Uإذا كان    Haأما معيار لقبول 
 .نتيجة األمهية احملسوبة > α  =7،727اإلحتمالية 

وجد الباحث  SPSS.22( بإستخدام Mann Whitney)جتريب  Uمن حماسبة جتريب 
 احلصول كما يلى:

 ىف هذه القائمة اآلتية:  

  4.33جدوال 

 تجريب اإلحصائية

 النتائج 

Mann-Whitney U 005،11 

Wilcoxon W 005،11 

Z -050،0  

Asymp. Sig. (2-tailed) 15110 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 15110b 

 

وأما مرحلة األمهية  13،2=  الذى وجد   حساب  Uعرف أن نتائج القائمة التالية من 
 02جدوال =  U عرف أن %42ىف مرحلة األمهيةجدوال   U. إذا رأينا  7،770احملسوبة = 

U  جدوال> U 0معناه  13،2 <  02أو    حسابH  مردود وaH حىت إستنتج ، مقبول
املدرس و   كفاية   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  بني  فرق أمهيالباحث أن هناك 

 ( 𝐻0  :𝜇1 ≠ 𝜇2. )ىف إستيعاب املواد التعليمية  الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية
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نتيجة  <( α  =7،727وإذا كان إستخدام اإلحتمالية عرف أن نتيجة اإلحتمالية )
مقبول، حىت إستنتج  aH مردود و 0Hمعناه  7،770 <  7،727  األمهية احملسوبة أو

:  𝐻𝑎) .ىف إستيعاب املواد التعليميةاملدرس كفاية     بني  فرق أمهي الباحث أن هناك
𝜇1 ≠ 𝜇2 ) 

مل املدرس الذى مل حيو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة أيهما أحسن بني 
النتيجة  من  نظورة م ىف إستيعاب املواد التعليميةاملدرس كفاية     على    الشهادة التأهيلية

 قائمة اآلتيةبينهما ىف هذه الالوسيطة  

  4.34 جدوال

كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل   النتيجة الوسيطةاملقارنة بني 
 الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد التعليمية

 فرقة اإلحصائية

  معيار اخلطإ معيار اإلحنراف النتيجة الوسيطة مجلة فرقة

338، 1،107 10،32 11 الشهادة التأهيليةاملدرس الذى محل  النتائج  

388، 1،082 17،42 11 املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية  

 

للمدرس الذى حصل على الشهادة   النتيجة الوسيطةمن هذه القائمة التألية عرف أن  
ومن بيانات  .17،32 املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية و  10،32االتأهيلية  

أكرب من ة محل الشهادة التأهيليللمدرس الذى  النتيجة الوسيطة   لقائمة التالية منظورة أن
تنتج الباحث إسحىت صل على الشهادة االتأهيلية  مل حيللمدرس الذى   النتيجة الوسيطة
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أن املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  أحسن من  كفاية   املدرس الذى مل حيمل 
 دة التأهيلية ىف إستيعاب املواد التعليمية.الشها

( ليسهل على املقارنة بني   كفاية   املدرس الذى محل Grafikو صنع الباحث خط بياىن )
 الشهادة التأهيلية واملدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد التعليمية:

 4.32جدوال 

إستيعاب املواد التعليميةىف  املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية

 
 4.32جدوال 

كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد التعليمية
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ى لم المدرس الذو   المدرس الذى حمل الشهادة التأهيليةكفاية      لمقارنة بينا .4
 .األداء أو إدارة التعليميةفى  يحمل الشهادة التأهيلية 

مل حيمل  املدرس الذىو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة حصول النتائج بني 
 : قائمة اآلتيةحصول النتائج ىف ال ، تتصور األداء أو إدارة التعليميةىف   الشهادة التأهيلية

 4.30جدوال 
ية ىف لنتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة التأهي

 تنفيذ الدرس

املدرس الذى محل  مستجيبني

 الشهادة التأهيلية

املدرس الذى مل حيمل 

 الشهادة التأهيلية

1 1803 1202 

0 1807 1817 

3 1228 1233 

 4  1003 1234 

2 1242 1237 
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2 1222 1483 

0 1220 1204 

8 1834 1048 

4 1274 1274 

17 1224 1242 

11 1201 1242 

 

لشهادة املدرس الذى مل حيمل او   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة املقارنة بني 
 Mannىف األداء أو إدارة التعليمية إستخدم الباحث جتريب  )الكفاية على   التأهيلية

Whitney جتريب )U و  %42مرحلة األمهية . ىف جتريب هذا البحث إستخدم الباحث
 روضه كمثل اآلتية :أما ف 7،727اإلحتمالية 

0H  :مل املدرس الذى مل حيو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةفرق بني  ليس هناك
  ( 𝐻0  :𝜇1  =𝜇2ىف األداء أو إدارة التعليمية. )الكفاية على   الشهادة التأهيلية

aH  :لشهادة ااملدرس الذى مل حيمل و   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةفرق بني  هناك
 ( 𝐻0  :𝜇1 ≠ 𝜇2ىف األداء أو إدارة التعليمية. )الكفاية على   التأهيلية
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أو إستخدام  جدوال U ≤ حساب Uأو  حساب U < جدوال Uإذا كان  oHأما معيار لقبول 
 من نتيجة األمهية احملسوبة.  < α  =7،727اإلحتمالية 

نتيجة أو إستخدام اإلحتمالية،   حساب U < جدوال Uإذا كان    Haأما معيار لقبول 
 .نتيجة األمهية احملسوبة > α  =7،727اإلحتمالية 

وجد الباحث  SPSS.22( بإستخدام Mann Whitney)جتريب  U من حماسبة جتريب
 ىف هذه القائمة اآلتية :احلصول كما 

  4.38 جدوال
 تجريب اإلحصائية

 النتائج 

Mann-Whitney U 23،000 

Wilcoxon W 89،000 

Z -2،162  

Asymp. Sig. (2-tailed) 0،011 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 0،013b 

 

 U . إذا رأينا7،714وأما مرحلة= 03=   حساب Uعرف أن نتائج من القائمة التالية 
 أو   حساب U < جدوال  Uف     02=   جدوال Uعرف أن  %42مرحلة األمهية ىف  جدوال

 يفرق أمهحىت إستنتج الباحث أن هناك ، مقبول aHردود و م  0Hمعناه  03 <  02
  تأهيليةاملدرس الذى مل حيمل الشهادة الو   كفاية   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  بني 

 ( 𝐻0  :𝜇1 ≠ 𝜇2ىف األداء أو إدارة التعليمية. )
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نتيجة  <( α  =7،727وإذا كان إستخدام اإلحتمالية عرف أن نتيجة اإلحتمالية )
مقبول، حىت إستنتج  aH مردود و 0oHمعناه  7،714 <  7،727  األمهية احملسوبة أو
:  𝐻𝑎)املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمية. كفاية     بني  فرق أمهي الباحث أن هناك

𝜇1 ≠ 𝜇2  ) 
مل املدرس الذى مل حيو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة أيهما أحسن بني 

النتيجة  ن م املدرس ىف األداء أو إدارة التعليمية منظورة كفاية     على    الشهادة التأهيلية

 بينهما ىف هذه القائمة اآلتية.  الوسيطة
  4.34جدوال 

كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة   النتيجة الوسيطةاملقارنة بني 
 التأهيلية ىف تنفيذ التدرس

 فرقة اإلحصائية

 معيار اخلطإ معيار اإلحنراف النتيجة الوسيطة مجلة فرقة

 34،403 144،120 1241،24 11 املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية النتائج

الشهادة التأهيليةاملدرس الذى مل حيمل   11 1247،74 113،800 34،314 

 

للمدرس الذى حصل على الشهادة   النتيجة الوسيطةمن هذه القائمة التألية عرف أن  
ومن  .1247،74  املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيليةو  1241،24االتأهيلية  

يلية محل الشهادة التأهللمدرس الذى  النتيجة الوسيطة   بيانات القائمة التالية منظورة أن
إستنتج  حىتصل على الشهادة االتأهيلية  مل حيللمدرس الذى   النتيجة الوسيطةأكرب من 

كفاية   املدرس الذى مل   أحسن من   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةالباحث أن 
 ىف األداء أو إدارة التعليمية. حيمل الشهادة التأهيلية
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( ليسهل على املقارنة بني   كفاية   املدرس الذى محل Grafikث خط بياىن )و صنع الباح
 الشهادة التأهيلية واملدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف األداء أو إدارة التعليمية.

  4.47جدوال 

 ىف تنفيذ الدرس املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةكفاية 

 

  4.41جدوال 

 ىف تنفيذ الدرس مل حيمل الشهادة التأهيليةاملدرس الذى كفاية 
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المدرس الذى لم يحمل و   المدرس الذى حمل الشهادة التأهيليةلمقارنة بين ا .3
 .فى تقويم التعليمية الشهادة التأهيلية 

مل حيمل  املدرس الذىو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة حصول النتائج بني 
 تية : ، تتصور حصول النتائج ىف القائمة اآل تقومي التعليميةىف   الشهادة التأهيلية

 4.40جدوال 
نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف تقومي 

 التعليمية

املدرس الذى محل الشهادة  مستجيبني
 التأهيلية

املدرس الذى مل حيمل الشهادة 
 التأهيلية

1 011 073 

0 012 072 

3 203 224 

4 202 203 

2 202 242 

2 202 222 

0 200 224 

8 017 280 

4 013 071 
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17 280 242 

11 010 208 

 

لشهادة املدرس الذى مل حيمل او   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة املقارنة بني 
. U( جتريب Mann Whitney) إستخدم الباحث جتريب الكفاية ىف التقومي على   التأهيلية

 7،727و اإلحتمالية  %42مرحلة األمهية ىف جتريب هذا البحث إستخدم الباحث مرحلة 

 أما فروضه كمثل اآلتية :

0H  :مل املدرس الذى مل حيو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةفرق بني  ليس هناك
  ( 𝐻0  :𝜇1  =𝜇2. )الكفاية  ىف التقومي على   الشهادة التأهيلية

aH  : ادة املدرس الذى مل حيمل الشهو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةفرق بني هناك
 (𝐻0  :𝜇1 ≠ 𝜇2. )الكفاية  ىف التقومي على   التأهيلية

أو  جدوال U ≤ حساب Uأو  حساب U < جدوال Uإذا كان  oHأما معيار لقبول 
 من نتيجة األمهية احملسوبة.  < α  =7،727إستخدام اإلحتمالية 

نتيجة أو إستخدام اإلحتمالية،   حساب U < جدوال Uإذا كان    Haأما معيار لقبول 
 .احملسوبة األمهية نتيجة > α  =7،727اإلحتمالية 

وجد الباحث  SPSS.22( بإستخدام Mann Whitney)جتريب  Uمن حماسبة جتريب 
 ىف هذه القائمة اآلتية : احلصول كما

  4.43جدوال 
 تجريب اإلحصائية

 النتائج 
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Mann-Whitney U 005،11 

Wilcoxon W 005،11 

Z -05400 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1510، 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 15100b 

 
=  مرحلة األمهية احملسوبةوأما  03،2=   حساب U عرف أن نتائج من القائمة التالية 

 Uف  02=   جدوال U عرف أن  %  42مرحلة األمهية ىف   جدوال Uإذا رأينا  7،712
حىت إستنتج ، مقبول aHمردود و  0Hمعناه  03،2 <  02 أو  حساب U < جدوال

املدرس و   كفاية   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية  بني  فرق أمهيالباحث أن هناك 
 ( 𝐻0  :𝜇1 = 𝜇2. )ىف تقومي التعليمية   الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية

نتيجة  <( α  =7،727وإذا كان إستخدام اإلحتمالية عرف أن نتيجة اإلحتمالية )
مقبول، حىت إستنتج  aH مردود و oHمعناه  7،712 <  7،727  األمهية احملسوبة أو

:  𝐻𝑎)املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمية. كفاية     بني  فرق أمهي الباحث أن هناك
𝜇1 ≠ 𝜇2 ) 

مل املدرس الذى مل حيو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةملعرفة أيهما أحسن بني 
  النتيجة الوسيطة  من منظورة  ىف تقومي التعليميةاملدرس كفاية     على    الشهادة التأهيلية

 بينهما ىف هذه القائمة اآلتية.
  4.44جدوال 

كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية واملدرس مل حيمل   النتيجة الوسيطةاملقارنة بني 
 الشهادة التأهيلية ىف تقومي التعليمية

 فرقة اإلحصائية
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 معيار اخلطإ معيار اإلحنراف النتيجة الوسيطة مجلة فرقة النتائج

 2،270 18،204 243،18 11 املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية

الشهادة التأهيليةاملدرس الذى مل حيمل   11 221،41 34،431 10،747 

 

للمدرس الذى حصل على الشهادة   النتيجة الوسيطةمن هذه القائمة التألية عرف أن  
ومن بيانات  .221،41  املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيليةو  243،18االتأهيلية  

كرب من أمحل الشهادة التأهيلية للمدرس الذى  النتيجة الوسيطة القائمة التالية منظورة أن
ج الباحث أن إستنتحىت صل على الشهادة االتأهيلية  مل حيللمدرس الذى   النتيجة الوسيطة

كفاية   املدرس الذى مل حيمل الشهادة   أحسن من   املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية
 . ىف تقومي التعليمية التأهيلية

ليسهل على املقارنة بني   كفاية   املدرس الذى محل ( Grafikو صنع الباحث خط بياىن )
 الشهادة التأهيلية واملدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف األداء أو اإلدارة التعليمية.

 4.42جدوال 

ىف تقومي التعليمية املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةكفاية   
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 4.42جدوال 

 ىف تقومي التعليمية لتأهيليةاملدرس الذى مل حيمل الشهادة اكفاية 

 

 المبحث الثالث: مناقشة البحث

أن الشهادة التأهيلية تؤثر إلى إتقان مدرس اللغة العربية كما تتصور فى اإلجابة 
 المحصولة من أسئلة البحث الثالثة  كمثل اآلتية:

 مدرسي اللغة العربية الذين حصلوا على الشهادة التأهيلية إتقان .2
 ختطيط برنامج التعليميةالكفاية  ىف  (1

أن املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج 
ملستوى املتوسطة والثانوية كلهم هلم كفاية  مرتفة جدا ىف ختطيط برنامج التعليمية كما 

 تتصور ىف هذا اجلدوال :

 4.40جدوال 

ادة ل الشهتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى مح
 التأهيلية ىف ختطيط برنامج التعليمية
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 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 14-00،4 1  

 أدىن 7 7   00،4-37،8 0

 متوسط/متعادل 7 7 37،8-34،0 3

 مرتفع 7 7 34،0-40،2 4

 مرتفع جدا 177% 11 40،2-22 2

  %177 11 عدد

 
 اإلستيعاب على املواد التعليمية  (0

املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملستوى أن 
 2ىف املائة منهم هلم كفاية  مرتفعة، و  % 22أو  2مدرس  11املتوسطة والثانوية  من 

ىف املائة منهم هلم كفاية  مرتفعة جدا ىف إستيعاب املواد التعليمية، كما تتصور  % 42أو 
 ىف هذا اجلدوال :

 4.48دوال ج
تعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف 

 إستيعاب املواد التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 7-3 1
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 أدىن 7 7 3-2 0

 متوسط/متعادل 7 7 2-4 3

 مرتفع 22% 2 4-10 4

 مرتفع جدا 42% 2 10-12 2

  %177 11 عدد

 
 عليمالكفاية ىف تنفيذ الت (3

أن املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج 
منهم هلم كفاية  مرتفعة،  % 24أو  0مدرس  11ملستوى املتوسطة والثانوية  من 

منهم هلم كفاية  مرتفعة جدا ىف تنفيذ التعليم، كما تتصور ىف  % 32أو   4و 
 هذا اجلدوال:

 4.44ل جدوا

تعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة 
 التأهيلية ىف تنفيذ التعليم

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 22-877 1

 أدىن 7 7 877-1177 0
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 متوسط/متعادل 7 7 1177-1477 3

 مرتفع 24% 0 1477-1077 4

 مرتفع جدا 32% 4 1077-0777 2

  %177 11 عدد

 
 الكفاية  ىف التقومي  (4

أن املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملستوى املتوسطة  
منهم  % 22أو  2منهم هلم كفاية  مرتفعة، و   % 42أو  2مدرس  11والثانوية  من 

 هلم كفاية  مرتفعة جدا ىف تقومي التعليمية، كما تتصور ىف هذا اجلدوال :

 4.27جدوال 

 تعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى محل الشهادة التأهيلية ىف تقومي التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 077-307 1

 أدىن 7 7 307-447 0

 متوسط/متعادل 7 7 447-227 3

 مرتفع 42% 2 227-287 4
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 مرتفع جدا 22% 2 287-877 2

  %177 11 عدد

 

 . إتقان مدرسي اللغة العربية الذين لم يحصلوا على الشهادة التأهيلية1
 الكفاية  ىف ختطيط برنامج التعليمية   (1

أن املدرسني الذين مل حيملوا الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج   
جدا، و منهم له كفاية  أدىن  % 1أو  1مدرس  11ملستوى املتوسطة والثانوية  من 

منهم هلم كفاية  مرتفعة جدا ىف ختطيط برنامج التعليمية، كما تتصور  % 44أو  17
 ىف هذا اجلدوال :

 4.21جدوال 

تعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيلية ىف 
 ختطيط برنامج التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 1% 1 14-00،4 1

 أدىن 7 7   00،4-37،8 0

 متوسط/متعادل 7 7 37،8-34،0 3

 مرتفع 7 7 34،0-40،2 4
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 مرتفع جدا 44% 17 40،2-22 2

  %177 11 عدد

 

 اإلستيعاب على املواد التعليمية  (0

أن املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملستوى 
منهم هلما كفاية  متوسطة/   % 18أو   0مدرس  11من املتوسطة والثانوية  

منهم له كفاية   % 4أو  1منهم هلم كفاية  مرتفعة، و  % 03أو   8متعادلة، و 
 مرتفعة جدا ىف إستيعاب املواد التعليمية ، كما تتصور ىف هذا اجلدوال :

 4.20جدوال 

دة اتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى مل حيمل الشه
 التأهيلية ىف إستيعاب املواد التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 7-3 1

 أدىن 7 7 3-2 0

 متوسط/متعادل 18% 0 2-4 3

 مرتفع 03% 8 4-10 4

 مرتفع جدا 4% 1 10-12 2
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  %177 11 عدد

 

 ىف تنفيذ التعليم الكفاية  (3

 التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملستوىأن املدرسني الذين محلوا الشهادة 
أو  0منهم هلم كفاية  مرتفعة، و   % 80أو  4مدرس  11املتوسطة والثانوية  من 

 منهم هلما كفاية  مرتفعة جدا ىف تنفيذ التعليم، كما تتصور ىف هذا اجلدوال: % 18

 4.23جدوال 

لشهادة حيمل اتعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس الذى مل 
 التأهيلية ىف تنفيذ التعليم

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 277-877 1

 أدىن 7 7 877-117 0

 متوسط/متعادل 7 7 1177-1477 3

 مرتفع 80% 4 1477-1077 4

 مرتفع جدا 18% 0 1077-0777 2

  %177 11 عدد



130 

 

 الكفاية  ىف التقومي (4

الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملستوى أن املدرسني الذين محلوا 
أو  3منهم هلم كفاية  مرتفعة، و   % 03أو  8مدرس  11املتوسطة والثانوية  من 

منهم له كفاية  مرتفعة جدا ىف تقومي التعليمية ، كما تتصور ىف هذا اجلدوال  % 00
: 

 4.24جدوال 

هادة الذى مل حيمل الش تعيني الفصول على حسب نتائج كفاية املدرس
 التأهيلية ىف تقومي التعليمية

 فصل ةويائم عدد مسافة رقم

 أدىن جدا 7 7 077-307 1

 أدىن 7 7 307-447 0

 متوسط/متعادل 7 7 447-227 3

 مرتفع 03% 8 227-287 4

 مرتفع جدا 00% 3 287-877 2

  %177 11 عدد
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لشهادة ولم يحصلوا على احملوا الشهادة التأهيلية المقارنة بين المدرسين الذين  .4
 التأهيلية

  من البيانات والنتائج احملصولة من املتغريات األربعة ىف القائمة التالية إستنتج الباحث أن
لوالية جوندانج ليجى ماالنج على محل الشهادة التأهيلية كفاية املدرسني الذى 

ادة التأهيلية مل الشهمن املدرسني الذى مل حياملستوى املتوسطة والثانوية  أحسن وأعلى 
 ىف الكفاءة التعليمية.

 النتيجة الوسيطة  .2
ني الذين محلوا الشهادة التأهيلية أحسن و أعلى  من املدرسني الذين مل أن املدرس (1

  لنتيجة الوسيطةا من  حيملوا الشهادة التأهيلية ىف  ختطيط برنامج التعليمية منظور
و املدرسني  27،18 النتيجة الوسيطةاملدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية هلم  بينهما

 .41،74الذين مل حيملوا الشهادة التأهيلية 
ني الذين محلوا الشهادة التأهيلية أحسن من املدرسني الذين مل حيملوا الشهادة أن املدرس (0

املدرسني  ينهماب  جة الوسيطةالنتي من  التعليمية منظورة  التأهيلية ىف إستيعاب املواد
و املدرسني الذين مل حيملوا  10،32 النتيجة الوسيطةالذين محلوا الشهادة التأهيلية هلم 

 .17،32الشهادة التأهيلية 
ني الذين محلوا الشهادة التأهيلية أحسن من املدرسني الذين مل حيملوا الشهادة أن املدرس (3

درسني الذين محلوا امل بينهما  النتيجة الوسيطة من  منظورة التأهيلية ىف تنفيذ التعليم 
و املدرسني الذين مل حيملوا الشهادة  1241،24 النتيجة الوسيطةالشهادة التأهيلية هلم 

 .1247،74التأهيلية 
ني الذين محلوا الشهادة التأهيلية أحسن من املدرسني الذين مل حيملوا الشهادة أن املدرس (4

درسني الذين محلوا امل بينهما  النتيجة الوسيطة من  منظورة  ليميةالتأهيلية ىف تقومي التع
و املدرسني الذين مل حيملوا الشهادة  243،18 النتيجة الوسيطةالشهادة التأهيلية هلم 

 .221،41التأهيلية 
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 المرحلة األهمية  .1
 ومحلوا الشهادة التأهيلية ( بني املدرسني الذين  𝐻𝑎  :𝜇1 ≠ 𝜇2فرق أمهي  )

 U (Mannجتريب  من  منظورة مل حيملوا الشهادة التأهيلية املدرسني الذين 

Whitney )  أما معيار لقبول  % 42و املرحلة األمهيةHo  إذا كانU جدوال > 
U أو  حسابU حساب ≥ U  أو إستخدام اإلحتمالية جدوالα  =7،727 >  من

أو  حساب U <جدوال  Uإذا كان   Haنتيجة األمهية احملسوبة. وأما معيار لقبول 
 .نتيجة األمهية احملسوبة > α  =7،727نتيجة اإلحتمالية إستخدام اإلحتمالية،  

املدرسني الذين  ومحلوا الشهادة التأهيلية بني كفاية  املدرسني الذين هناك فرق أمهي  (1
   حساب Uىف ختطيط برنامج التعليمية عرف أن نتائج مل حيملوا الشهادة التأهيلية 

 ىف مرحلة األمهية جدوال U . إذا رأينا7،777احملسوبة =  األمهية مرحلةوأما  0،2= 
 0،2 < 02أو     حساب U < جدوال Uف  02=  جدوال U عرف أن % 42

مقبول، حىت إستنتج الباحث أن هناك فرق أمهي بني   aHمردود و  Ho 0معناه 
  يليةاملدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةكفاية  

 .(𝐻a  :𝜇1 ≠ 𝜇2ىف ختطيط برنامج التعليمية. )
نتيجة  <( α  =7،727وإذا كان إستخدام اإلحتمالية عرف أن نتيجة اإلحتمالية )

مقبول، حىت  aHمردود و  o Hمعناه 7،777 <  7،727  األمهية احملسوبة أو
لتعليمية. املدرس ىف ختطيط برنامج ا كفاية بني   فرق أمهيإستنتج الباحث أن هناك 

(𝐻𝑎  :𝜇1 ≠ 𝜇2 ) 
املدرسني الذين  ومحلوا الشهادة التأهيلية هناك فرق أمهي بني كفاية  املدرسني الذين  (0

   حساب  Uىف إستيعاب املواد التعليمية عرف أن نتائج مل حيملوا الشهادة التأهيلية 
ىف جدوال   U. إذا رأينا  7،770وأما مرحلة األمهية احملسوبة =  13،2=  الذى وجد

 <  02أو    حساب U <جدوال  U 02جدوال =  U عرف أن %42مرحلة األمهية
حىت إستنتج الباحث أن هناك فرق أمهي بني  ، مقبول aHمردود و  0Hمعناه  13،2
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 أهيليةمل حيمل الشهادة الت املدرس الذىو   املدرس الذى محل الشهادة التأهيليةكفاية 
 (. 𝐻0  :𝜇1 ≠ 𝜇2ىف إستيعاب املواد العليمية. )

نتيجة  <( α  =7،727وإذا كان إستخدام اإلحتمالية عرف أن نتيجة اإلحتمالية )
مقبول، حىت  aH مردود و  oHمعناه  7،770 <  7،727األمهية احملسوبة أو  

 د العليمية.ىف إستيعاب املوافرق أمهي بني كفاية  املدرس  إستنتج الباحث أن هناك
(𝐻𝑎  :𝜇1 ≠ 𝜇2 ) 

املدرسني الذين  ومحلوا الشهادة التأهيلية املدرسني الذين  كفاية بني  هناك فرق أمهي  (3
وأما  03=   حساب Uعرف أن نتائج مل حيملوا الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ التعليم

     02=   جدوال Uعرف أن  %42مرحلة األمهيةىف  جدوال U . إذا رأينا7،714مرحلة=
حىت ، مقبول aHمردود و  0Hمعناه  03 <  02 أو   حساب U < جدوال  Uف

  ليةكفاية  املدرس الذى محل الشهادة التأهيبني   فرق أمهيإستنتج الباحث أن هناك 
 (𝐻0  :𝜇1 ≠ 𝜇2. )ىف تنفيذ التعليم  املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيليةو 

نتيجة  <( α  =7،727وإذا كان إستخدام اإلحتمالية عرف أن نتيجة اإلحتمالية )
مقبول، حىت  aHمردود و    Hoمعناه  7،714 <  7،727األمهية احملسوبة أو  

:  𝐻𝑎). يمىف تنفيذ التعلفرق أمهي بني كفاية  املدرس  إستنتج الباحث أن هناك
𝜇1 ≠ 𝜇2 ) 

املدرسني الذين  ومحلوا الشهادة التأهيلية املدرسني الذين  كفاية بني  هناك فرق أمهي  (4
وأما  03،2=   حساب U عرف أن نتائج مل حيملوا الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ التعليم

 %  42مرحلة األمهية ىف   جدوال U. إذا رأينا 7،712= مرحلة األمهية احملسوبة
 معناه  03،2 <  02 أو  حساب U < جدوال Uف  02=   جدوال U عرف أن 

0H مردود وaH ملدرس ابني قدرة  فرق أمهيحىت إستنتج الباحث أن هناك ، مقبول
 تقومي ىف  املدرس الذى مل حيمل الشهادة التأهيليةو   الذى محل الشهادة التأهيلية

 (𝐻0  :𝜇1 = 𝜇2. ) التعليمية
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نتيجة  <( α  =7،727) وإذا كان إستخدام اإلحتمالية عرف أن نتيجة اإلحتمالية
مقبول، حىت  aH مردود و   Hoمعناه  7،712 <  7،727األمهية احملسوبة أو  

ة. فرق أمهي بني قدرة املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمي إستنتج الباحث أن هناك
(𝐻𝑎  :𝜇1 ≠ 𝜇2 :ومجيع البيانات تتصور كما ىف هذين اجلدوالني .) 

 4.22جدوال 

 

املدرس الذى مل حيمل الشهادة و محل الشهادة التأهيلية فرق بني املدرس 

 التأهيلية

Mann Whitney   جتريب(U)  42اإلحتمالية )مرحلة األمهية 

%) 

أو  7،727 ≤ 7،777 02 < 0،2أو  02 ≤ 0،2

7،777 > 7،727 

أو  7،727 ≤ 7،770 02 < 13،2أو  02 ≤ 13،2

7،770 > 7،727 
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من هذه البيانات التالية ستعرف أن الشهادة التأهيلية تؤثر ىف ترقية إتقان مدرس 
اللغة العربية جبوندانج ليجى ماالنج على مستوى املتوسطة والثانوية ىف تعليم اللغة 

 كفاية التعليمية )بيداخوجي(، وتندرج حتتها :العربية على حد  
 كفايات املدرس ىف ختطيط برنامج التعليمية .1

التخطيط ىف برنامج التعليمية من إحدى الكفاءات التعليمية )بيداغوجى(  البد 
للمدرس إن ميلكها، الىت ترتكز ىف أداء التعليمية. التخطيط ىف التعليم على األقل 

معرفة اإلحتياجات، وترميز الكفاءة األساسية، و  وهويشتمل على ثالثة جمالت، 
 ترتيب برنامج التعليمية.

 كفايات املدرس ىف إستيعاب املواد التعليمية .0

املواد التعليمية هي احملتوى التعليمى الذى نرغب يف تعليمه للطالب بغرض حتقيق 
الطالب  هأهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية . وهي املضمون الذي يتعلم

 02.ىف علم ما

                                                           

دروس الدورات التدريبية ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني  .وآخرونعبد الرمحن إبراهيم الفوزان  02 
 .111ه.ص. 1303اجلانب النظرى(،دون مدينة،مؤسسة الوقف اإلسالمى،)هبا

أو  7،727 ≤ 7،714 02 < 03أو  02 ≤ 03

7،714 > 7،727 

أو  7،727 ≤ 7،712 02 < 03،2أو  02 ≤ 03،2

7،712 >  7،727 
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رشدي أمحد طعيمة ان املواد التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية و احلقائق  الو ق
و املعلومات اليت يرجى تزويد الطالب هبا واإلجتاهات والقيم اليت يرد تنميتها عندهم، 
أو املهارات احلركية اليت يرد اكساهبم اياها هبدف حتقيق النمو الشامل التكامل هلم 

 02.يف املنهج يف ضوء األهداف املقررة
  00كفايات املدرس ىف تنفيذ التعليم .3

هناك ىف امليدان التعليمي من املعلمني من يعتمد على إلقاء املعلومات قصرية مث 
يطلب من الطالب ترديدها أو تكرارها، ومنهم من يشرح املعلومات ىف تواصل 

 مستمر حىت ينتهى وقت الدرس، ومن من يشرح مستخدما السبورة الطباشريية ىف
توضيح األفكار، ورسم األفكار وكتابة اخلالصات. كما أن منهم من يعتمد على 
املناقشة املستمرة واحلوار الدائم مع الطالب، ومنهم أيضا من يستعمل وسائل تعليمية 

 ىف أثناء عمله، ومنهم من ليس كذالك.
إهنا  فكل هذه اإلختالفات بني هؤالء املعلمني يشري إىل ما يسمى بطرائق التدريس. 

كانت ومازالت ذات أمهية خاصة بالنسبة لعملية التدريس، ولقد أدى اإلهتمام هبا 
  78إىل إنتشار القول بأن "املعلم الناجح هو إال طريقة ناجحة".

وبالفعل إن للطريقة التعليمية دور مهم فلى تدريس مادة من املواد الدراسية، وذالك 
داف املنشودة تتوقف ىف صالحية ألن جناح التدريس من حيث الوصول إىل األه

الطريقة املستحدمة له. بل، قد تكون الطريقة أهم من املادة واملدرس، مهم جودة 
املادة وكثرة علوم املدرس إذا مل تصاحبها الطريقة املناسبة قد ال يؤدى إىل بلوغ 

                                                           

مناهجه و اساليبه, منشورات املنظمة  ,تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ,رشدي أمحد طعيمة 02 
 ., ص1484الرباط  -ايسيكو–فة االسالمية للرتبية و العلوم والثقا

ة ) ماالنج: مطبعة اجلامع أوريل حير الدين، مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء 00 
 .81(. ص، 0711اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم، 

  .177م( ص  0777) الرياض: دار النشر الدوىل،  0يس عبد الرمحن قنديل، التدريس وإعداد املعلم، ط  8
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قة ياألهداف. وهذا ليس مبعىن إمهال أمهية املادة واملدرس، ألنه ال فائدة كذالك للطر 
 املمتازة مع عدم وجود املدرس واملادة.

 كفايات املدرس ىف تقومي التعليمية  .4

إن اهلدف األساسي الذى تسعى عملية التعليم والتعلم إىل حتقيقه، هو إحداث 
التعلم، أى التغري املرغوب ىف سلوك املتعلم، وهذه العملية ىف الواقع حتتاج بصورة 

ختاذ ها، والتقومي هو العملية الىت تساعدنا على إمستمرة إىل إختاذ قرارات حول جوانب
 تلك القرارات.

وقد وواصلت أيضا  الشهادة التأهيلية إىل أهدافها ألن إحدى األهداف من الشهادة 
 0772سنة  14منرة الشهادة التأهيلية هي ترقية إتقان مدرس كما ىف القانونات 

ثالث وظائف أوال: األساس عن مسألة املدرس واحملاضر. أما تلك القانونات هلا 
للمدرس، ثانيا: لرتقية إتقان املدرسني. ثالثا: لرتقية ثروة و مصلحة مجيع  القانوين

 04املدرسني.
ملاذا الشهادة التأهيلية تؤثر إىل الشهادة التأهيلية ؟ ألن املدرس الذى محل الشهادة 

 التأهيلية 
ة الن واد التعليمية الكاملأن يصنع املمحل الشهادة التأهيلية البد للمدرس الذي  .1

 املواد التعليمية سوف يفتش وزارة الشئون الرتبوية على إكماهلا
ة أن يتبع الربنامج الذى أدت هبا وزار محل الشهادة التأهيلية البد للمدرس الذى  .0

 الشئون الرتبوية 
وأيضا أرسلت  وزارة الشئون الرتبوية دائما املراقب لرياقب على إتقان املدرس  .3

 كفاية التعليميةعلى  

 

                                                           
79 Mansur,muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik ( Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 7. 



147 

 

 لخامساالفصل 

 خاتمةال
 ملخص نتائج البحث .أ
 ة :تؤثر إىل إتقان مدرس اللغة العربية كما تتصور ىف اإلجابة احملصولأن الشهادة التأهيلية  

 الشهادة التأهيلية حملوامدرسي اللغة العربية الذين  إتقان .1
وى ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملست املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيليةأن  (1

  املتوسطة والثانوية كلهم هلم كفاية  مرتفة جدا ىف ختطيط برنامج التعليمية.
أن املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملستوى  (0

 مرتفعة، وىف املائة منهم هلم كفاية   % 22أو  2مدرس  11املتوسطة والثانوية  من 
 ىف املائة منهم هلم كفاية  مرتفعة جدا ىف إستيعاب املواد التعليمية. % 42أو  2

وى ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملست املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيليةأن  (3
أو   4منهم هلم كفاية  مرتفعة، و  % 24أو  0مدرس  11املتوسطة والثانوية  من 

 مرتفعة جدا ىف تنفيذ التدريس.  منهم هلم كفاية % 32
وى ىف والية جوندانج ليجى ماالنج ملست املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيليةأن  (4

أو  2منهم هلم كفاية  مرتفعة، و   % 42أو  2مدرس  11املتوسطة والثانوية  من 
 .ىف تقومي التعليميةمنهم هلم كفاية  مرتفعة جدا  % 22

  العربية الذين لم يحملوا الشهادة التأهيليةإتقان مدرسي اللغة  .1
أن املدرسني الذين مل حيملوا الشهادة التأهيلية ىف والية جوندانج ليجى ماالنج   (2

منهم له كفاية  أدىن جدا، و  % 1أو  1مدرس  11ملستوى املتوسطة والثانوية  من 
  .منهم هلم كفاية  مرتفعة جدا ىف ختطيط برنامج التعليمية % 44أو  17

ج ىف والية جوندانج ليجى ماالنمل حيملوا الشهادة التأهيلية  أن املدرسني الذين  (0
منهم هلما كفاية  متوسطة/   % 18أو   0مدرس  11ملستوى املتوسطة والثانوية  من 
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منهم له كفاية   % 4أو  1منهم هلم كفاية  مرتفعة، و  % 03أو   8متعادلة، و 
 لتعليمية. مرتفعة جدا ىف إستيعاب املواد ا

ج ىف والية جوندانج ليجى ماالنمل حيملوا الشهادة التأهيلية  أن املدرسني الذين  (3
منهم هلم كفاية  مرتفعة،   % 80أو  4مدرس  11ملستوى املتوسطة والثانوية  من 

 منهم هلما كفاية  مرتفعة جدا ىف تنفيذ التدريس.  % 18أو  0و 
ج ىف والية جوندانج ليجى ماالنمل حيملوا الشهادة التأهيلية  أن املدرسني الذين  (4

منهم هلم كفاية  مرتفعة،   % 03أو  8مدرس  11ملستوى املتوسطة والثانوية  من 
 . ىف تقومي التعليميةمنهم له كفاية  مرتفعة جدا  % 00أو  3و 

ادة هلوا الشمولم يح المدرسين الذين حملوا الشهادة التأهيليةالمقارنة بين  .3
 التأهيلية

مل  املدرسني الذينأحسن و أعلى  من  املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيليةأن  (2
 .ىف  ختطيط برنامج التعليمية حيملوا الشهادة التأهيلية

املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية أحسن من املدرسني الذين مل حيملوا أن  (2
  .التعليمية الشهادة التأهيلية ىف إستيعاب املواد

املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية أحسن من املدرسني الذين مل حيملوا أن  (0
  الشهادة التأهيلية ىف تنفيذ التدريس.

املدرسني الذين محلوا الشهادة التأهيلية أحسن من املدرسني الذين مل حيملوا أن  (8
  الشهادة التأهيلية ىف تقومي التعليمية.

 التوصيات .ب
لكل مدرس اللغة العربية ىف والية جوندانج ليجى أن يرقى مهارته ىف ختطيط ن يكون أ .1

التدريس الن خطة التدريس عبارة عن اخلالصة عن النظريات الىت ألقاها املدرس عندما 
 يكون ىف أيام دراسته أو يطبقها ىف واقع العمل.
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رس أوال قبل إلقاء الد عليمأن يكون لكل مدرس اللغة العربية أن  يستعد خطة الت  .0
 خاصة للمدرس الذى مل حيصل على الشهادة التأهيلية. 

وقبل أن يبدأ املعلم ىف صناعة خطة التدريس فإنه جيب أن يفهم أوال حقيقة التخطيط  .3
 للتدريس وأمهيتها ومكوناهتا.

أن يكون ملدرس اللغة العربية أن يهتم إهتماما جيدا إىل إستخدام الطرائق املختلفة  .4
ملناسبة مع حاجة الطالب ألن جناح التدريس من حيث الوصول إىل األهداف املنشودة وا

تتوقف ىف صالحية الطريقة املستخدمة له. لذالك قد تكون الطريقة أهم من املادة. 
 وكثرة علوم املدرس إذا مل تصاحبه الطريقة املناسبة قد ال يؤدى إىل بلوغ األهداف.

ن يقوم بالتقومي على الطريقة املستخدمة، إذا كانت أن يكون مدرس اللغة العربية أ .2
الطريقة املستخدمة غري صاحلة لتدريس الدرس، فإن على املدرس أن يغري طريقته، 

 ويستبدهلا بطريقة أخرى املناسبة. 
أن يكون ملدرس اللغة العربية أن خيتار و يصمم إسرتاتيجية التدريس املناسبة، بالعالقة  .2

. إسرتاتيجية 3. شخصيات املعلم، 0. مهارات املعلم، 1يعىن بني األضالع الثالثة 
 التدريس

أن يكون مدرس اللغة العربية ان يستخدم دائما إىل الوسائل التعليمية ويستعان هبا  .0
 لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها 

 يأن يكون مدرس اللغة العربية  أن يستخدم األساليب والتقنيات احلديثة الهنما الذ  .8
ينظم به املدرس املواقف واخلربات ايل يريد أن يضع تالميذه فيها، حىت تتحقق 

 األهداف املطلوبة.
أن يكون مدرس اللغة العربية أن يستخدم أمناط التقومي املختلفة واملناسبه ألن التقومي   .4

قيمة خربة من اخلربات، على أنه عملية إلصدار أحكام والوصول إىل قرارات حول 
وذالك من خالل التعرف على نواحى القوة و الضعف فيها على ضوء األهداف الرتبوية 

قصد حتسني عملية التعليم والتعلماملقبولة ب
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 .خليل، إهلام عبد الرمحن، مناهج البحث الكمية ىف العلوم النفسية والرتبوية، واإلجتماعية 

 .0774إسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

وت: دار الفكر بري  .دويدري، رجاء واحد، البحث العلمى أساسيته النظرية وممارسته العلمية

 .0778ملعصرة، ا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11898&idto=11903&bk_no=52&ID=3625
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إتقان املدرس وعالقتها على إجناز طالب املدرسة املتوسطة اإلسالمية ديان مايا صافيانا، 

 )جوكجاكرتا : اجلامعة اإلسالمية احلكومية اجلامعة تيجاليجا جيضالوج سوكابومي

 ).0778سونان كاىل جاكا، 

،)مدينة جامعة ت أخرىرشدى أمحد طعيمة، املراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغا

 ام القرى،دون السنة.(

 .1484مصر: جامعة منصورة،  .رشدى امحد طعيمة، تعليم العربية لعري الناطقني هبا

مناهجه و اساليبه, منشورات  ,تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ,رشدي أمحد طعيمة

 .1484الرباط  -ايسيكو–املنظمة االسالمية للرتبية و العلوم والثقافة 

 .1481صالح عبد اجمليد العريب، تعليم اللغة احلية وتعليمها. بريوت: مكتبة لبنان، 

دروس الدورات التدريسية ملعلمى اللغة العربية لغري  عبد الرمحن إبراهيم الفوزان وآخرون،

 ه.1303)دون مدينة مؤسسة الوقف اإلسالمى(  ،االناطقني هب

 م. 1402الفىن ملدرسي اللغة العربية. القاهرة: دار املعارف، عبد العليم إبراهيم، املوجه 

 1عبد اجمليد سيد أمحد منصور، علم اللغة النفسي. كلية الرتبية : جامعة امللوك ط

 ه.1470

) الرياض: مكتبة  1غازي مفلح، دليل تدريس اللغة العربية ىف مناهج التعليم العام، ط 

 م(  0778الرشد، 
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)بريطانيا: دار  3آخرون، مدخل إىل القياس الرتبوي والنفسي، ط فاروق عبد السالم و 

 م(  1444إيالف، 

حممد أمحد سعفان و سعيد طه حممود، املعلم إعداده ومكانته وأدواره ىف الرتبية العام وتربية 

 .0772القاهرة: دارالكتاب احلديث،  .اخلاصة واإلرشاد النفسى

رة : ة : معايري إعداده ومتطلبات تدريبه. القاهحممد رجب فضل اهلل، معلم اللغة العربي 

 .0711عامل الكتب، 

القاهرة :مكتبة النهضة )طرق تعليم اللغة العربية، حممد عبد القادر أمحد،

 .م(1404املصرية،

 .ليب، دت(: مطبعة عيسى البايب احل)القاهرة   روح الرتبية والتعليمحممد عطية األبراشى، 

: بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمى. جامعة الريموك حممد حممود اخلوالدة، أسس

 م.0774داراملسرية، 

 0777) الرياض: دار النشر الدوىل،  0، ط التدريس وإعداد املعلميس عبد الرمحن قنديل، 

  .م( 
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رندى أكرب : ولد ىف بايونج لنجري سومطرى جانوبية 
، من الزواج إيدا 1443يوىن  74إندونسيا ىف التاريخ 

ليالواتى وزاهدى مناف. وله أخ كبري أدى كرستياوان فرتا 
وأخت صغرية ساكولني مونىت علوية.  ونشأ بقريته بايونج 

 قلنجري، حيث تلقى تعليمه للمرحلة اإلبتدائية فيها، مث إلتح
والثانوية ىف املعهد قدرة اهلل بانيو أسني سومطرى  0770-0774دراسته املتوسطة عام 

.  وحصل على الشهادة سرجانا الرتبية اإلسالمية ىف اجلامعة 0717-0770جانوبية عام 
. مث إلتحق 0714اإلسالمية احلكومية رادين فتاح باملبانج، بقسم تعليم اللغة العربية عام 

ىف قسم تعليم اللغة العربية بدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية  0714 عام دراسته املاجستري
 احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج. وآلن مازال ىف التعليم هبا.  

 وأما اجلوائز الىت ناهلا :

يكون الفائز األول ىف مسابقة السريعة والدقيقة على املعارف اإلسالمية على  .1
 0717-0774بية إندونسيا عام مستوى حمافظة سومطرى جا

يكون الفائز األول ىف مسابقة تالوة القرآن، شعبة فهم القرأن على مستوى املنطقية  .0
 0710و  07717بانيو أسني سومطرى جابية إندونسيا عام 

يكون الفائز األول ىف املسابقة تالوة القرآن، شعبة فهم القرأن على مستوى احملافظة  .3
 0710والفائز الثاىن عام  0717عام  سومطرى جانوبية إندونسيا

ى يكون الفائز الثاىن ىف منتخب تالوة القرأن، شعبة تفسري القرآن باللغة العربية، عل .4
0711مستوى املدينة باملبانج سومطرى جابية إندونسيا عام 

 

[Cite your source here.] 
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PROFESIONALISME GURU BAHASA ARAB 

INSTRUMEN PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

RPP Kepunyaan Guru 

1. Nama guru : .......................................................................... 

2. Jenis kelamin  : .......................................................................... 

3. Tempat, Tanggal lahir :.............................................................. 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Sesuai antar kompetensi dasar dari KI1, KI2, KI3, dan KI4 1   2   3   4    

2 Kesesuaian rumusan indikator pencapaian dengan kompetensi dasar 

(dari KI1, KI2, KI3, dan KI4) yang akan dicapai. 

1   2   3   4    

3 Kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran dengan indikator 

pencapaian kompetensi . 

1   2   3   4    

4 Kesesuaian materi pembelajaran dengan indikator dan kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

1   2   3   4    

5 Kejelasan dan keterurutan materi ajar. 1   2   3   4    

6 Kesesuaian strategi pembelajaran (metode dan pendekatan) dengan 

tujuan pembelajaran dan materi  ajar. 

1   2   3   4    

7 Kesesuaian strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. 1   2   3   4    

8 Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran)  dengan tujuan yang akan dicapai. 

1   2   3   4    

9 Skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran) 

menggambarkan active learning dan mencerminkan scientific learning. 

1   2   3   4    

10 Ketepatan kegiatan penutup dalam pembelajaran. 1   2   3   4    

11 Penilaian mencakup aspek-aspek kompetensi dasar dari KI1, KI2, KI3, 

dan KI4 yang harus dicapai. 

1   2   3   4    

12 Kesesuaian teknik penilaian dengan indikator/kompetensi yang akan 

dicapai. 

1   2   3   4    

13 Kelengkapan perangkat penilaian (soal, kunci, rubrik penilaian) 1   2   3   4    

14 Keterpaduan dan kesingkronan  antar komponen dalam RPP 1   2   3   4    

Keterangan : 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = baik 

4 = sangat bai 
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INSTRUMEN PENILAIAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

RPP Kepunyaan Guru 

1. Nama guru : ........................................................................... 

2. Jenis kelamin  : ........................................................................... 

3.  Tempat, Tanggal lahir :............................................................... 

No Aspek yang dinilai Skor 

1 Kesesuai antar kompetensi dasar  1   2   3   4    

2 Kesesuaian rumusan indikator pencapaian dengan kompetensi dasar  

yang akan dicapai. 

1   2   3   4    

3 Kesesuaian perumusan tujuan pembelajaran dengan indikator 

pencapaian kompetensi . 

1   2   3   4    

4 Kesesuaian materi pembelajaran dengan indikator dan kompetensi dasar 

yang akan dicapai. 

1   2   3   4    

5 Kejelasan dan keterurutan materi ajar. 1   2   3   4    

6 Kesesuaian strategi pembelajaran (metode dan pendekatan) dengan 

tujuan pembelajaran dan materi  ajar. 

1   2   3   4    

7 Kesesuaian strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. 1   2   3   4    

8 Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran)  dengan tujuan yang akan dicapai. 

1   2   3   4    

9 Skenario pembelajaran (langkah-langkah kegiatan pembelajaran) 

menggambarkan active learning dan mencerminkan scientific learning. 

1   2   3   4    

10 Ketepatan kegiatan penutup dalam pembelajaran. 1   2   3   4    

11 Penilaian mencakup aspek-aspek kompetensi dasar yang harus dicapai. 1   2   3   4    

12 Kesesuaian teknik penilaian dengan indikator/kompetensi yang akan 

dicapai. 

1   2   3   4    

13 Kelengkapan perangkat penilaian (soal, kunci, rubrik penilaian) 1   2   3   4    

14 Keterpaduan dan kesingkronan  antar komponen dalam RPP 1   2   3   4    

Keterangan : 

1 = sangat tidak baik 

2 = tidak baik 

3 = baik 

4 = sangat baik 
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PROFESIONALISME GURU BAHASA ARAB 

Keterangan 

1. Dibawah ini merupakan sejumlah pernyataan yang menggambarkan tentang 

kemampuan pedagogik Guru dalam Kemampuan Guru Menguasai Bahan Ajar  

2. Bubuhkan tanda Check List (   √    ) pada kolom yang telah disediakan untuk 

pilihan jawaban yang dinggap tepat. 

Selalu (S) :     Kadang-kadang (KK) : 

Sering (SR) :     Tidak Pernah (TP) : 

 

No Pertanyaan & Pernyataan S 

(1) 

SR 

(2) 

KK 

(3) 

TP 

(4) 

1 Sebelum menjelaskan materi pembelajaran, 

apakah guru memberitahu terlebih dahulu 

mengenai tujuan pembelajaran ? 

    

2 Apakah guru bidang studi dalam menjelaskan 

materi pembelajaran melihat isi buku yang 

berkaitan dengan materi ? 

    

3 Apakah guru bidang studi mampu menjelaskan 

materi pembelajaran dengan jelas sehingga 

mudah dipahami siswa ? 

    

4 Dalam menyampaikan bahan pelajaran, apakah 

guru bidang studi memberikan contoh sehingga 

apa yang disampaikan mudah dimengerti ? 

    

5 Apakah guru bidang studi mampu menjawab 

dengan jelas pertanyaan yang diberikan siswa 

dalam proses kegiatan belajar ? 

    

6 Apakah guru dalam mengajar menggunakan 

metode  metode secara bervariasi (ceramah, tanya  

jawab, demonstrasi, kerja kelompok) ? 
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7 Setiap memulai pelajaran, apakah guru mengulas 

dan menanyakan pelajaran yang lalu ? 

    

8 Dalam menyajikan materi pelajaran, apakah guru 

menciptakan kegiatan atau perlakuan yang 

berbeda antara karakteristik siswa yang memilik 

kemampuan rendah dengan siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi ?  

    

9 Apakah guru menyapa (menanyaka kabar siswa) 

ketika masuk kedalam kelas ? 

    

10 Apakah guru memberikan teguran kepada siswa 

yang mengganggu kegiatan belajar mengajar ? 

    

11 Sebelum memulai pelajaran, apakah guru 

mengatur kerapihan tata ruang kelas terlebih 

dahulu serta kesiapan siswa untuk belajar ? 

    

12 Apakah guru mengalami kesulitan mengatur 

siswa dalam kelas ? 

    

13 Selain buku pegangan, apakah guru mengunakan 

buku-buku lain yang menunjang materi pelajaran 

? 

    

14 Selain buku, papan tulis, apakah guru 

menggunakan alat bantu belajar yang lain seperti 

karton, peta dan sarana prasarana lainnya? 

    

15 Apakah guru dalam mengajar merancang dan 

membuat alat bantu (alat peraga) belajar yang 

sederhana ? 

    

16 Dalam kegiatan belajar mengajar, apakah guru 

menggunakan lab bahasa atau alat peraga ? 

    

17 Apakah guru memanfaatkan perpustakaan dalam 

mengajar ? 

    



04 

 

18 Dengan alat peraga yang digunakan oleh guru, 

apakah kamu lebih mengerti materi yang 

diajarkan ? 

    

19 Apakah guru memberikan pujian kepada siswa 

ketika menjawab pertanyaan dengan tepat serta 

mengarahkan bagi siswa yang menjawab 

pertanyaan kurang tepat ? 

    

20 Apakah guru memberikan motivasi, nasihat dan 

ide cemerlang kepada murid ketika mengajar ? 

    

21 Dalam mengajar, apakah guru menanyakan 

kembali pembahasan yang telah dipelajari 

sebelumnya ? 

    

22 Setelah selesai pembelajaran, apakah guru 

mampu menyimpulkan pelajaran dengan baik ? 

    

23 Apakah soal-soal yang diberikan guru dalam 

ulangan sesuai dengan materi yang diajarkan ? 

    

24 Bila guru memberi tugas, apakah selalu dinilai 

dan diberikan kepada siswa ? 

    

25 Apabila hasil tes siswa rendah, apakah siswa 

diberikan kesempatan untuk memperbaiki. 
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Profesionalisme Guru Bahasa Arab 

Keterangan 

3. Dibawah ini merupakan sejumlah pernyataan yang menggambarkan tentang 

kemampuan pedagogik Guru kaitannya dalam mengajar Bahasa Arab dikelas. 

4. Bubuhkan tanda Check List (  √   ) pada kolom yang telah disediakan untuk 

pilihan jawaban yang dinggap tepat. 

 

 

No 

 

 

Pernyataan 

Jawaban 

 

Iya 

 

Tidak 

 

1 Sebelum menjelaskan materi pembelajaran, guru memberitahu 

terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. 

  

2 Guru menjelaskan materi pembelajaran melihat isi buku yang 

berkaitan dengan materi. 

  

3 Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan jelas sehingga mudah 

dipahami siswa. 

  

4 Dalam menyampaikan bahan pelajaran, guru memberikan contoh 

sehingga apa yang disampaikan mudah dimengerti. 

  

5 Guru menjawab dengan jelas pertanyaan yang diberikan siswa dalam 

proses kegiatan belajar. 

  

6 Guru menggunakan metode  metode secara bervariasi (ceramah, tanya  

jawab, demonstrasi, kerja kelompok) dalam mengajar. 

  

7 Setiap memulai pelajaran, guru mengulas dan menanyakan pelajaran 

yang lalu. 

  

8 Selain buku, papan tulis, guru menggunakan alat bantu belajar yang 

lain seperti karton, peta dan sarana prasarana lainnya. 

  

9 Guru dalam mengajar merancang dan membuat alat bantu (alat 

peraga) belajar yang sederhana. 

  

10 Dalam kegiatan belajar mengajar, guru menggunakan lab bahasa atau 

alat peraga. 

  

11 Guru memanfaatkan perpustakaan dalam mengajar ?   

12 Dengan alat peraga yang digunakan oleh guru, Siswa lebih mengerti 

materi yang diajarkan. 

  

13 Dalam mengajar, guru menanyakan kembali pembahasan yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

  

14 Setelah selesai pembelajaran, guru mampu menyimpulkan pelajaran 

dengan baik. 

  

15 Soal-soal yang diberikan guru dalam ulangan sesuai dengan materi 

yang diajarkan. 
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PROFESIONALISME GURU BAHASA ARAB 

Keterangan 

1. Dibawah ini merupakan sejumlah pernyataan yang menggambarkan tentang 

kemampuan pedagogik Guru dalam mengevaluasi hasil belajar  

2. Bubuhkan tanda Check List (   √    ) pada kolom yang telah disediakan untuk 

pilihan jawaban yang dinggap tepat. 

Selalu (S)  :   Kadang-kadang (KK)  : 

Sering (SR) :   Tidak Pernah (TP)  : 

N

o 

Pertanyaan (S) (4) (SR) (3) (KK) (2) (TP) (1) 

1 Apakah guru memberikan tugas 

setelah bahasan materi selesai ? 

    

2 Apakah  guru memberi tugas selalu 

dinilai ? 

    

3 Apakah hasil penilaian guru 

diberikan kepada siswa ? 

    

4 Apakah guru menjelaskan tentang 

sistem penilaian ? 

    

5 Apakah guru menjawab pertanyaan 

siswa tentang soal yg kurang 

dipahami ? 

    

6 Apakah ada guru memberitahukan 

terlebih dahulu sebelum 

mengadakan ujian ? 

    

7 Apakah guru memberikan kisi-kisi 

tentang soal ujian ? 

    

8 Apakah soal yg guru berikan dalam 

ujian sesuai dengan materi yang 

diajarkan ? 

    

9 Apakah guru memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk 

memperbaiki nilai ujian? 

    

10 Apakah guru menilai tugas yang 

diberikan secara (objektif) sesuai 

dengan jawaban siswa ? 
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الشهادة املهنية لدى 

املدرسين الذين حصلوا 

 على الشهادة التأهيلية
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نتائج املدرسين وأسماءهم 

 املبحوثة
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 نتائج البحث وألاسماء املبحوث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket : 

V1 : Variabel Pertama tentang kemampuan merencanakan program belajar 

mengajar  

V2 : Variabel Kedua tentang menguasai bahan pelajaran  

V3 : Variabel Ketiga tentang melaksanakan/mengelola proses belajar mengajar    

V4 : Variabel Keempat tentang menilai kemajuan proses belajar-mengajar 

No Guru Non Sertifikasi V1 V2 V3 V4 

1 Pujiono 45 10 1525 703 

2 Badrus Salam 49 10 1810 705 

3 M. Zahri 50 10 1533 669 

4 Nur Zaman 40 9 1639 673 

5 Faiqatur Rahmah 40 8 1530 646 

6 Umul Afidah - 13 1483 655 

7 Rodiyah 49 11 1524 669 

8 Luluk Muthoharoh 45 11 1798 587 

9 Zainuri 45 11 1509 701 

10 Hamidah 40 10 1595 595 

11 Syafi’i 49 11 1545 678 

No   Guru Sertifikasi V1 V2 V3 V4 

1 MS. Nawawi Fadli 51 12 1823 711 

2 Drs. Su’udi 51 14 1870 715 

3 Abdullah Hasan 50 12 1658 673 

4 Nurul Hikmah 50 11 1773 675 

5 Ahmad Toha 50 13 1593 676 

6 Fitriyah 51 11 1556 676 

7 Thoyibah 50 12 1662 677 

8 M. Hasan 51 13 1839 710 

9 Abd. Malik 49 13 1609 713 

10 Zainal Alimudin 49 11 1654 687 

11 Khusnul Khotimah 50 14 1571 712 
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 الصور تتلق بالبحثجيمع 
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 المدرسة المتوسطة مفتاح العلوم

 المدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 المدرسة التى حملت الشهادة التأهيلية تعلم فى الفصل

  

 الباحث مع رئيس المدرسة
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 المدرسة المتوسطة روضة العلوم  للبنات

 الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصلالمدرس الذى لم يحمل 

  

 المدرس الذي حمل الشهادة التأهيلية تعلم فى الفصل
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 المدرسة المتوسطة روضة العلوم للبنات

 المدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 المدرس الذى حمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل 

  

 المدرسةالباحث مع رئيس 

  



27 

 

 المدرسة المتوسطة منير إسماعيل

 المدرس الذى حمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 المدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 الباحث مع رئيس المدرسة
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 المدرسة الثانوية خير الدين 

 الفصلالمدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى 

  

 المدرسة التى  حملت الشهادة التأهيلية تعلم فى الفصل

  

 الباحث مع رئيس المدرسة
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 المدرسة المتوسطة سونان جيرى

 المدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 المدرس الذى حمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 الباحث مع رئيس المدرسة
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 المدرسة المتوسطة إبن حاجر

 المدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 المدرس الذى حمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 الباحث مع رئيس المدرسة
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 المدرسة الثانوية

 المدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 حملت الشهادة التأهيلية تعلم فى الفصلالمدرسة التى 

  

 الباحث مع رئيس المدرسة
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 المدرسة المتوسطة دار العلوم

 المدرسة التى لم تحمل الشهادة التأهيلية تعلم فى الفصل

  

 المدرس الذى حمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 الباحث مع رئيس المدرسة
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 المدرسة الثانوية روضة العلوم للبنين

 لمدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصلا

  

 المدرس الذى حمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 الباحث مع رئيس المدرسة 
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 المدرسة الثانوية للبنات

 المدرس الذى لم يحمل الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل

  

 الشهادة التأهيلية يعلم فى الفصل المدرس الذى حمل

  

 الباحث مع رئيس المدرسة

  

 


