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 إقرار الطالبة

 
 أنا اؼبوقع أدناه، وبيانايت كاآليت:

 : نور ليلي ضبَتاء  االسم
 ١٢٧٤7٤٢:  رقم التسجيل

اللغة العربية التعليمية يف إدارة الصف يف مدرسة ىاشيم كفاءة معلمي :  العنوان
 أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو.

 
أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط للحصول على درجة اؼباجستَت يف 

اىيم اإلسالمية اغبكومية تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبر 
ا م  إبداع يَتي أو تأليف اآلرر. واذا ادعى ماالنج، حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهت

أحد استقباال أهنا م  تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست م  حبثي فأنا أربمل اؼبسؤولية على 
موالنا ذلك، ول  تكون اؼبسؤولية على اؼبشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة 

 مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على ريبيت اػباصة ومل جيربين أحد على ذلك.
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 الطالبة اؼبقرة،
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 أىدي ىذه رسالة اؼباجستَت إىل:

 والدي احملبوبُت العزيزي 

 أيب اغباج أونتوغ كاسيان

 مسطورةوأمي اغباجة 
يف الدنيا  )عسى اهلل أن يرزقهما بالصحة والعافية وجزا مها اهلل أحس  اعبزاء

 واآلررة، آمُت(
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اغبمد هلل الذي رلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور، وىو الذي 
الصالة والسالم على أشرف األنبياء أعطاء نعمو ورضبو على عبده دون الوقت اؼبقيد، و 

 واؼبرسلُت وعلى آلو و أصحابو أصبعُت برضبتك يا أرحم الراضبُت.
تسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، وىنا تريد الباحثة أن 
يقدم م  صميم قلبها العميق أجزل الشكر و أشب  التقدير ؼب  قد ساىم وساعدىا على  

 :الرسالة، وىمكتابة ىذه 
. الربفيسور الدكتور اغباج موجيا راىرجو، اؼباجستَت مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم ۱

 اإلسالمية اغبومية دباالنج.
. الربفيسور الدكتور اغباج مليادي، اؼباجستَت مدير الدراسة العليا والدكتور اغباج ولدانا ٤

ربية جامعة موالنا مالك إبراىيم ورياديناتا، اؼباجستَت رئيس قسم تعليم اللغة الع
 اإلسالمية اغبومية دباالنج.

. الدكتور اغباج مفتاح اؽبدى، اؼباجستَت بصفتو اؼبشرف األول. والدكتور اغباج ؿبمد ٣
عبد اغبميد، اؼباجستَت بصفتو اؼبشرف الثاين، اللذان وجها الباحثة وأرشداىا وأشرفا 

 ه الرسالة. عليها بكل اىتمام وصرب وحكمة يف كتابة ىذ
. صبيع األساتيذ وأساتذة يف الدراسات العليا احملًتمُت واألصدقاء وم  اليستطيع ٢

 الباحثة أن يذكرىم صبيعا.
ىذا وأسأل اهلل أن تكون أعماؽبم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة اؼباجستَت ىذه 

 نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمُت.
 ٤۰۱2باتو،    مايو 

 الباحثة

 ضبَتاء نور ليلي
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 مستخلص البحث
. كفاءة معلم اللغة العربية التعليمية يف إدارة الصف يف مدرسة ىاشيم ٤7١2، نور ليلي حميراء

 أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو،  رسالة اؼباجستَت.
نا مالك إبراىيم اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية بربنامج الدراسات العليا يف اعبامعة موال

 اغبكومية ماالنج. 
(  الدكتور اغباج ؿبمد عبد ٤( الدكتور اغباج مفتاح اؽبدى اؼباجستَت، )١ربت اإلشراف )
 اغبميد اؼباجستَت.
 كفاءة التعليمية، معلمي اللغة العربية، إدارة الصف   الكلمات الرئيسية :

اءة معلم التعليمية ىي م  إحدى يطلب اؼبعلم لدى الكفاءة التفوق يف ؾبالو، كف
الكفاءات اليت البد أن سبلكها اؼبعلم يف كل مستوى الًتبية واجملال، كذلك معلم اللغة العربية لكي 
يتوصل إىل كباح التعلم. وكفاءة التعليمية ىي القدرة إلدارة التعليم التالميذ اليت تشمل على تصرر 

 رفة ومهارات التدريس.استعداد التدريس الذي يشَت إىل إتقان اؼبع
( كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية يف إدارة الصف ١يهدف ىذا البحث لكشف ع : 

( ٤يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو؛ و
رسة ىاشيم أشعاري عوامل اؼبؤثرة ع  كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية يف إدارة الصف يف مد

 اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو. 
وىذا البحث ىو البحث باؼبدرل الكيفي، باستخدام اؼبنهج وصفيا ودراسة اؼبوقع اؼبتعددة. 
واألساليب اؼبستخدمة عبمع البيانات ىي اؼبالحظة، واؼبقابلة والتوثيق. والطرق اؼبستخدمة لتحليل 

 نات سبت بدايتها جبمع البيانات، زبفيض البيانات، عرض البيانات واالستنتاج.البيا
وأظهرت نتائج ىذا البحث إىل أن كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية يف إدارة الصف يف 

% بتقدير اعبيد. وأما كفاءة ؼبعلمي ٤٤،٢مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية على درجة 
% بتقدير اعبيد. ٤٢تعليمية يف مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو على درجة اللغة العربية ال

( كفاءة اؼبعلم يف فهم رصائص التالميذ يف ىتُت مدرستُت قد كفى باعبيد وعلى ١بشرح كما يلي: 
( كفاءة اؼبعلم يف زبطيط التعليم قد كفى باعبيد ٤الريم كل اؼبعلم يفهمها على الرأي اؼبختلف؛ 

( كفاءة اؼبعلم يف تنفيذ التعليم الذي يشمل ٣ى الريم اػبطيط يَت مناسب مع تنفيذه أحيانا؛ وعل
( كفاءة اؼبعلم ٢على عملية وارتبار النهائي قد جيدا، ولك  كل اؼبعلم اليعمل ارتبار التمهيدي؛ 



 

 ح 
 

عطي العالجية ( كفاءة اؼبعلم يف تطوير التالميذ قد كفى باعبيد يف ي٥يف تقوًن التعليم قد جيدا؛ و 
واإلثرائية مع اإلرشاد والتوجيو ولك  مل تك  يف تلكما اؼبدرسة بأنشطة الالمنهجية اؼبتعلقة بتعليم 

 اللغة العربية.
وأما العوامل اؼبؤثرة على كفاءة معلم اللغة العربية التعليمية ىي عوامل الداعمة وعوامل 

العربية التعليمية يف مدرسة ىاشيم أشعاري  اؼبثبطة. وأما العوامل الداعمة على كفاءة معلم اللغة
( يشارك اؼبعلم ٤( رلفية تربيتها ورربة تدريسها قد تناسب مع عملها؛ ١اؼبتوسطة اإلسالمية ىم: 

( يقوم اؼبعلم ؿباولة ٣التدريبات اؼبعلم والندوات وورش العمل اليت عقدت وزارة الشؤون الدينية؛ 
م  رئيس اؼبدرسة على كل معلم ووجبهم لتكون القدرة على ( كان تقوًن ٢الشخصية لًتقية قدرتو؛ 

تقدًن وصبع رطة اؼبنهج ورطة تنفيذ التعليم يف كل أول فصل الدراسي. وأما العوامل اؼبثبطة على  
( مل تعطي ١كفاءة معلم اللغة العربية التعليمية يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ىم: 

(مل يك  ٤ريبات اؼبعلم لًتقية كفاءة اؼبعلم اللغة العربية أو معلم اعبديد؛ اؼبدرسة الوسيلة مثل التد
(مل يك  لدى اؼبدرسة على التسهيالت ٣لدى اؼبعلم مشاركة يف مشاورة اؼبعلم مادة الدراسية؛ 

 الداعمة لعملية التعلم والتعليم.
ة اؼبتوسطة اإلسالمية وأما العوامل الداعمة على كفاءة معلم اللغة العربية التعليمية يف مدرس

( يقوم ٣( يشارك اؼبعلم على الًتبية والتدريب؛ ٤( رلفية تربيتها قد يناسب؛ ١اغبكومية باتو، ىم: 
( كان مراقبة م  رئيس اؼبدرسة على كل معلم على أنشطة ٢اؼبعلم ؿباولة الشخصية لًتقية قدرتو؛ 

اؼبنهج ورطة تنفيذ التعليم يف كل أول التعلم والتعليم ووجبهم لتكون القدرة على تقدًن وصبع رطة 
عام الدراسي. وأما العوامل اؼبثبطة على كفاءة معلم اللغة العربية التعليمية يف مدرسة اؼبتوسطة 

(مل يك  ٤(مل يك  لدى اؼبعلم اػبربة التنظيمية يف ؾبال التعليم؛ و١اإلسالمية اغبكومية باتو، ىم: 
 ادة الدراسية.لدى اؼبعلم مشاركة يف مشاورة اؼبعلم م
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ABSTRACT 

Nurlaili Khumairoh, 2016. The Pedagogical Competence of Arabic Teachers of MTs 

Hasyim Asy’ari Batu and MTsN Batu in Managing the Class. Tesis. Advisors: (1) 

Dr. H. Miftahul Huda, M. Ag, (2) Dr. H. M. Abdul Hamid, MA. 
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Teacher is required to own excellent competence in his field. Pedagogical competence is 

one of competencies thatmust be owned by the teacher in both any subject and any level of 

education without excepting the arabic teachers so that they can achieve the target learning. 

Pedagogical competence of teacher is the ability to manage teaching that includes the teacher 

readiness that can be seen from his theoretical knowledge and teaching skill. 

The study aims to describe: 1) The pedagogical competence arabic teachers of MTs 

Hasyim Asy’ari Batu and MTsN Batu in managing the class, and 2) Some factors that affect the 

pedagogical competence arabic teachers of MTs Hasyim Asy’ari Batu and MTsN Batu in 

managing the class. 

This study belonged to qualitative approach and the research design was multi-situs. The 

techniques that were used in collecting data were obseration, interview, and documentation. The 

data analysis was carried out by collecting, reducing, presenting, and verifying data. 

The research results showed that the pedagogical competence of arabic teachers at those 

two schools were “good” by the following description: 1) The teachers competenc in 

understanding the characteristics of students were quite good even though each teacher had 

different point of view, 2) The teachers competence in planning the lessons is quite good although 

sometimes the implementating was not same as what had been planned, 3) The teachers 

competence in the implementating phase including teaching learning process and post  test was 

good but the teacher never carried out pre test, 4) The teachers competence in the evaluation 

process was good, and 5) The teachers competence in developing learner ability was good enough 

by providing remedial, enrichment as well as guidance and counseling. Unfortunately, there was 

no extracurricular activity relating to arabic in those two schools.  

Some factors that affected pedagogical competence of arabic teachers were supporting 

and inhibiting factor. Some factors that supported the pedagogical competence of arabic teacher at 

MTs Hasyim Asy’ari were: 1) The education background and teaching experience of the teacher 

had met the qualification, 2) The teacher joined training and seminar that was held by another 

institution, 3) The teachers had their own way to improve his ability, 4) The presence of evaluation 

by the principal and requires teachers to make syllabi, lesson plan, yearly program, semester 

program at the beginning of each semester. The factor that inhibited the edagogical competence of 

the arabic teacher at MTs Hasyim Asy’ari were: 1) The institution did not conduct any training and 

seminar to improve the competence of teachers, 2) The teachers did not actively join MGMP, 3) 

The infastructure that was able to support the arabic learning process was limited. 

Moreover, some factors that supported the pedagogical competence of arabic teacher at 

MTsN Batu were: 1) The education background and teaching experience of the teacher had met 

the qualification, 2) The teacher joined training and seminar that was held by another institution, 3) 

The teachers had their own way to improve his ability, 4) The presence of evaluation by the 

principal and requires teachers to make syllabi, lesson plan, yearly program, semester program at 

the beginning of each year. The factor that inhibited the pedagogical competence of the arabic 

teacher at MTsN were: 1) The institution did not conduct any training and seminar to improve the 

competence of teachers, 2) The teachers did not actively join MGMP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ي 
 

ABSTRAK 

Nurlaili Khumairoh, 2016. Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab dalam Mengelola 
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Guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang unggul dibidangnya, kompetensi 

pedagogik guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap guru dalam jenjang 

pendidikan dan bidang apapun, tak terkecuali guru bahasa arab agar tercapai keberhasilan dalam 

belajar. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik yang mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan 

dan keterampilan mengajar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kompetensi pedagogik guru bahasa Arab 

dalam mengelola kelas di MTs Hasyim Asy’ari dan MTsN Batu; dan  2) Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kompetensi guru bahasa arab di MTs Hasyim Asy’ari Batu dan MTsN Batu.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualiatif dengan metode atau jenis penelitian 

multisitus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Langkah analisis data dimulai dengan pemgumpulan data, reduksi data, menyajikan 

data dan verifikasi data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kompetensi pedagogik guru bahasa arab di dua 

sekolah ini adalah “baik” dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Kompetensi guru dalam 

memahami karakteristik peserta didik sudah cukup baik meskipun masing-masing guru 

memahaminya dalam pandangan yang berbeda-beda; 2) Kompetensi guru dalam merencanakan 

pembelajaran sudah cukup baik, meskipun terkadang perencaan tidak sesuai dengan 

pelaksanaannya, 3) Kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi proses 

pembelajaran dan post test sudah baik, akan tetapi guru belum pernah melakukan pre test, 4) 

Kompetensi guru dalam evaluasi pembelajaran sudah baik, dan 5) Kompetensi guru dalam 

pengembangan peserta didik sudah cukup baik dalam memberikan remidi dan pengayaan serta 

bimbingan dan konselingnya, akan tetapi tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan 

dengan pembelajaran bahasa arab di dua sekolah tersebut.   

Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru bahasa arab adalah 

faktor pendukung dan faktor penghambat.  Adapun faktor pendukung kompetensi guru bahasa arab 

di MTs Hasyim Asy’ari adalah: 1) Latar belakang dan pengalaman mengajar guru sudah sesuai; 2) 

Guru mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang dilaksanakan oleh lembaga di luar sekolah; 

3) Guru memiliki usaha sendiri untuk meningkatkan kemampuannya; 4) Adanya evaluasi dari 

kepala sekolah dan mewajibkan guru untuk membuat Silabus, RPP, Prota, dan Promes di setiap 

awal semester. Adapun faktor penghambat dari kompetensi guru bahasa arab di MTs Hasyim 

Asy’ari adalah: 1) Sekolah tidak mengadakan pelatihan-pelatihan maupun seminar untuk 

peningkatan kompetensi guru; 2) Guru tidak aktif mengikuti MGMP; 3) Terbatasnya sarana 

prasarana yang mendukung pembelajaran bahasa arab di sekolah.   

Adapun faktor pendukung dari kompetensi guru bahasa arab di MTsN Batu adalah: 1) 

Latar belakang guru sudah sesuai; 2) Guru mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar yang 

dilaksanakan oleh lembaga di luar sekolah; 3) Guru memiliki usaha sendiri untuk meningkatkan 

kemampuannya; 4) Adanya evaluasi dari kepala sekolah dan mewajibkan guru untuk membuat 

Silabus, RPP, Prota, dan Promes di setiap awal tahun ajaran baru. Adapun faktor penghambat dari 

kompetensi guru bahasa arab di MTs Hasyim Asy’ari adalah: 1) Pengalaman mengajar guru 

kurang; 2) Sekolah tidak mengadakan pelatihan-pelatihan maupun seminar untuk peningkatan 

kompetensi guru; 2) Guru tidak aktif mengikuti MGMP.   
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ
التعليم ىو عملية إعادة بناء اػبربة اليت يكتسب اؼبتعلم بواسطتها اؼبعرفة 
واؼبهارات واالذباىات والقيم. وإنو بعبارة أررى ؾبموع األساليب اليت يتم 

سع لو كلمة البيئة م  بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة باؼبتعلم ديثل ما تت
معان م  أجل اكتسابو رربات تربوية معينة. التعليم يف ضوء ىذا اؼبفهوم أكثر 
 ١م  ؾبرد توصيل معلومات إىل ذى  الطالب مث مسائلتو عنها بعد ذلك.

والتعليم ىو أمر ؾبمع، ويف تنفيذه دور اؼبعلم كمدرس سوف تواجو الطالب 
دة ليجعل أنشطة التعليم أكثر فعالية عبميع اؼبتنوعة، لذلك ليس ىناك طريقة واح

األشياء ألهنا جيب اؼبعلم قادر على تطوير التعليم م  رالل الطريقة اؼبتعددة، و 
اؼبتعددة، والوسائل اؼبتعددة، و مهارات التعليم اؼبتنوعة.            إسًتاتيجية

الطالب يف اللغة العربية، ىي اللغة األجنبية أو اللغة الثانية الىت تعلمها 
إندونيسيا. وتعلم لغة أجنبية ليس باألمر السهل أو اؽبُت، كثَت م  صعوبة تعلم 
اللغة األجنبية تبعا لس  الدارس والبيئة اليت يعيش فيها أثناء تعلمو اللغة، وزبتلف 
أيضا م  صعوبة تعلم اللغة األجنبية حسب طبيعتها م  حيث مشاهبتها 

 األصلية.iللغة الطالب  أوارتالفها يف الصوت أو الكتابة

                                                           
م(، ١9٤9، )إيسيسكو: منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدي أضبد طعيمى،   ١

 .٢٥ص. 
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تعليم اللغة العربية ارتالفا بتعليم اللغة اإلندونيسيا كلغة األمي م  وجهة 
سهلة. ولك  تعليم اللغة األجنبية ؽبا مشكالت. وىذه اؼبشكالت تسبب فشل 
قصد التعليم ورجاء الذي يريد ان حيصلو التعلم. مشكلة األوىل اليت يقابل تعليم 

كثَتة، منها: اؼبناىج الدراسية وكفائة اؼبدارس وضعف الطالب   اللغة العربية سببو
 ٤وطرق التدريس والوسائل التليمية وفقد البيئة العربية وقلة اؼبراجع  العربية.

وتنقسم مشكالت تعليم اللغة العرية إىل اؼبشكالت اللغوية ويَت اللغوية. فاللغوية 
الصرفية والًتاكيب؛ وأما يَت تظهر يف األصوات واؼبفردات والقواعد النحوية أو 

اللغوية فًتتبط بدوافع الطالب إىل تعلمها والوسائل التعليمية وكفاءة اؼبعلم وطرق 
التدريس وفرصة الدراسة والبيئة اللغوية ويَتىا. وزبتلف صعوبات تعلم اللغة 

 العربية تبعا لس  الدارس والبيئة اليت يعيش فيها أثناء تعلمو اللغة.

تدريس اللغة العربية مل ينجح قباحا باىرا كما قرره كثَت م   ويف الواقع أن
ما زال تقابلو مشكالت كثَتة، فم  اؼبشكالت ما  مثنىالباحثُت، فإنو كما ذكره 

يتعلق باؼبتعلم واؼبعلم واؼبنهج. وقد حدد أبكر مشكلتُت تتعلقان بطالب اللغة 
ؼبقبولُت بالسنة األوىل يف العربية يف اعبامعات اإلندونيسية، مها تباي  مستويات ا
  ٣أقسام اللغة العربية والصعوبات الناذبة ع  اػبلفية اللغوية.

وشرحت ديوي ضبيدة يف كتابو، مل يك   اؼبنهج اؼبستخدم يف اؼبدارس 
شامال، ألن اؽبدف م  تعليم اللغة العربية يقتصر على قراءة الكتب اؼبقررة لكثَت 

                                                           
، )سجل اؼبؤسبر الدويل الثاين ع  ذبربة تعليم اللغة العربية بإندونيسيا تطبيق تعليم اللغة العربية يف اعبامعات العامةيايان نور بيان،   ٤

 .٤92م(، ص ٤7١٢للناطقُت بغَتىا: مرجعيات تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا يف قارات العامل األربع عام 
نق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم ، )ماالتطوير ومنهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابةأوريل حبر الدي ،   ٣

 .١٥م(، ص. ٤7١7اإلسالمية اغبكومية دباالنق، 
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ك اؼبواد اؼبتعلقة باللغة العربية اؼبدروسة مل م  اؼبواد اؼبدروسة وفهمها. وكذال
تشمل على تنمية اؼبهارات اللغوية األربع وىي: مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم، 
ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. وال تزال منحصرة على اؼبواد النظرية اؼبنفصلة 

 ٢دبهارهتا اللغوية، مثل النحو والصرف واإلعراب، وما أشبو ذلك.

 وتنفيذىا العربية اللغة تعليم عيوب يف رسيديينا قالت كما أرر جبانب
 :ىي

 اؼبادة ليس ىناك جذب للطالب. (١

 الثقافة اليت وجد يف كتاب تعليم ليس مطابق بالثقافة. (٤

 ٥النقصان يف اعبهاز تعليم اللغة العربية. (٣

 مطابق يَت العربية اللغة تعليم يف ىناك أن لنا يتضح السابق البيان م 
. العربية اللغة تعليم يف جيدة كفاءة ؽبم ليس اؼبعلم وكذلك وتنفيذ، تعليم ُتب

زبطيط التعليم وتنفيذه  حيتاج ؼبعلي اللغة العربية لتنمية كفائتهم عند لذلك،
وفهم رصائص الطالب وتطوير  ويفهم طريقة التدريس ووسائلو وتقوديو

 .اإلمكانياهتم

د تعليمية متوطرة، ويساعدون للطالب موا واؼبعلمون األكفاء يقدمون
طالهبم على ربويل النظر إىل عمل يف ميدان فعلى، وحيصلون م  ذلك على 
تغذية مرتدة يصححون هبا مسارىم. إن اؼبعلم ينظر إليو باعتباره صانع قرار، 

                                                           
، )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية م  الطراز العاؼبيديوي ضبيدة،   ٢

 ٤م(، ص. ٤7١١اغبكومية دباالنق، 
5 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Madrasah dan 

Perguruan Tinggi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2000), hlm 24. 
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عليو دائما أن يتخذ قرارات فيما يتعلق بكل جوانب عملو التعليمي م  زبطيط، 
 وتنفيذ، وتقوًن.

خطيط لدرس م  الدروس جيعل اؼبعلم يفكر ويتدبر فيما سُيَدرُِّسو، إن الت
وكيف يُدرسو. ويتطلب التخطيط السليم أن تكون لدى اؼبعلم معرفة خبصائص 
الطالب، ومعرفة باحتياجاهتم وقدراهتم، حىت ديكنو أن يكيف تعليمو مع ىذه 

التعلم، اؼبدرالت. كذلك ينبغي أن يكون اؼبعلم قادرا على صياية أىداف 
وربليل ؿبتوى اؼبادة الدراسية إىل أوجو التعلم اؼبطلوبة، وربديد أفضل تتابع 

 لتقدًن كل درس. وم  ىذا كلو خيرج خبطة للدرس، ويسًتشد هبا أثناء التنفيذ.

وتنفيذ الدرس يقود اؼبعلم إىل إقباز ما رطط لو. ويتم تنفيذ الدرس 
لك على إجادة ؾبموعة كبَتة م  بتفاعل اؼبعلم مع طالبو. وبتوقف قباحو يف ذ

اؼبهارات الفنية اؼبتخصصة، مثل: مهارة عرض الدرس، ومهارة األسئلة، وإثارة 
دافعية الطالب، وتعزيز استجاباهتم. كما أنو يف حاجة ألن جييد إدارة الدرس، 

 ويعرف كيف يكّون عالقات إنسانية طيبة مع طالبو.

لية مستمرة، تبدأ قبل أن وتقوًن الدرس ليس رطوة هنائية، بل ىو عم
يبدأ الدرس، وتسَت معو رطوة خبطوة، فهو تفوًن مرحلي بنائي. كما أنو تقوًن 
شامل يأيت بعد أن تتم عملية التعليم والتعلم، ؼبعرفة مدى ربقيق األىداف 
التعليمية اليت سبق ربديدىا. والشك أن اغبكم على كفاءة العملية التعليمية 

 2مدى ربقق األىداف الىت سبق ربديدىا.وفاعليتها ىو حكم على 

                                                           
 .2٤-2٧م(، ص. ١99٤، )القاىرة: الدار اؼبصرية اللبنانية، الطبعة األوىل تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحس  شحاتة،   2
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واؼبعلم ىو الفرد الذي يساعد اؼبتعلم ع  طريق النشاط العقلي أو اغبركي 
أو مها معا على التغَت أو التعديل يف السلوك أو اػبربة اعبديدة اليت مل يسبق أن 

 ٧مرت بو ررباتو السابقة.

وقف التعليمي، كان اؼبعلم اليزال حىت اآلن ىو العنصر األساسي يف اؼب
إذا قيس بينو وبُت العنصري  اآلرري ، اؼبواد الدراسية واؼبتعلم. الشك أن ىناك 
عوامل كثَتة لنجاح العملية التعليمية، إال أن اؼبعلم ما زال يف اؼبرتبة األوىل وال 
ينازعو أي عامل م  تلك العوامل. فاؼبعلم مهيم  على مناخ الفصل الدراسي، 

و احملرك لدوافع الطالب. واؼبشكل الذباىاهتم ع  طريق وما حيدث بدارلو وى
أساليب التعليم اؼبتنوعة، وىو العامل اغباسم يف مدى فاعلية عملية التعليم، ريم 
مستحدثات الًتببية، وما تقدم التكنولوجيا اؼبعاصرة م  مبتكرات تستهدف 

يديرىا ينفذىا تيسَت العملية التعليمية برمتها. فاؼبعلم ىو الذي ينظم اػبربات و 
 ٤يف اذباه األىداف احملددة منها.

الكفاءة ىي القدرة على استعمال اؼبهارات واؼبعارف الشخصية يف 
أن  9وضعيات جديدة، دارل إطار اغبقل اؼبهٍت، وديك  مالحظتها وتصنيفها.

                                                           
 .١2٧م( ص ٤77٤، )الرياض: دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الًتبية اإلسالميةد اغبمد، أضب  ٧
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اؼبعلم الكفء ىو م  يؤدي دوره بكفاءة عالية ويكون قادر على توفَت اؼبناخ 
 ١7واإلجتماعي الذي يشجع على التعليم. اؼبادي والنفسي

كانت أربعة مدارس اؼبتوسطة اإلسالمية يف باتو ولك  ىناك مدرستان 
مشهورتُت ومدرسة األوىل ىي اؼبدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية 

اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو. ويف الوقت نفسو،  والثاين ىي اؼبدرسة
م  اؼبدارس اإلسالمية اليت مل تؤكد اإلىتمام العميق يف اكتشفت الباحثة أن كثَت 

تعليم اللغة العربية وكثَت م  معلم اللغة العربية لدى رلفية الًتبية الذي اليناسب 
 مع اؼبواد اليت تدرسو. 

واستنادا على ىذه رلفية البحث، اىتمت الباحثة لدراسة ع  كفاءة  
التعليمية يف إدارة  علم اللغة العربيةاؼبعلم يف مدرستُت ربت اؼبوضوع: "كفاءة ؼب

ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة  الصف يف مدرسة
 اإلسالمية اغبكومية باتو".

 أسئلة البحث  . ب

 انطالقا ػبلفية البحث اؼبتقدمة فتقّدم الباحثة أسئلة البحث اآلتية:
ىاشيم  يف مدرسةالتعليمية يف إدارة الصف  كيف كفاءة معلم اللغة العربية .١

 ؟ أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو
يف  يف إدارة الصف التعليمية اللغة العربية ما العوامل اؼبؤثرة على كفاءة معلم .٤

ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  مدرسة
 ؟ اغبكومية باتو

                                                           
 .١٣٤م(، ص ٤77٤، )عمان: دار الشروق، الًتبية العملية األسس النظرية وتطبيقاهتاماجد ؿبمد اػبطابية،   ١7
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 ج. أهداف البحث

بالنظر إىل أسئلة البحث اؼبذكورة، دف ىذا البحث إىل أشياء مهمة ويه
 وىي:

يف لكشف وربليل ع  كفاءة معلم اللغة العربية التعليمية يف إدارة الصف  .١
ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  مدرسة

 .اغبكومية باتو
التعليمية يف  اللغة العربية ة معلمكفاءلكشف وربليل ع  عوامل اؼبؤثرة على   .٤

ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة  يف مدرسةإدارة الصف 
 .اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو

 د. فوائد البحث

 التالية: اعبوانب مفيدا يف أن يكون م  ىذا البحث يرجى

 . الجانب النظري۱

 علمكفاءة مصة يف  : يفيد نتائج ىذا البحث ليكون زيادة يف العلوم را أوال
 إدارة الصف.يف  التعليمية اللغة العربية

تطوير علوم الًتية يف : يفيد نتائج ىذا البحث ليكون إسهاما فكريا ل ثانيا
 تعليم الغة العربية راصة.

 . الجانب التطبيقي١

يرجي أن يكون توفَت اؼبعلومات ؼبدير وحدة التعليم يف : للمدسة،  أوال
 .كفاءات اؼبعلمُتُت وتطوير  احملاولة إلصالح وربس
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علمُت م  أجل ربسُت يرجي أن يكون إسهاما فكريا للم، علم: للم ثانيا
 نوعية التعليم يف تعليم اللغة العربية.

وللباحثُت اآلرري   ريظالن: للجامعة، يرجي أن يكون زيادة للمرجع  ثالثا
  إدارة الصف. الذي  سيقوم بالبحث ع  كفاءة معلم اللغة العربية التعليمية يف

 ه. حدود البحث

 لقد قامت الباحثة بتحديد ثالثة جوانب فيما يتعلق بالبحث، وىي:

: تتكون كفاءات اؼبعلم على أربعة أشكال، وىي: كفاءة حدود الموضوعية .١
التعليمية وكفاءة اؼبهنية وكفاءة الشخصية وكفاءة اإلجتماعية. وم  ىذه أربعة 

ؽبا دور أساسي جدا يف عملية التعليم يف  األشكال، كفاءة التعليمية اؼبعلم
الصف. ولذلك، ركزت الباحثة يف ىذا البحث ع  كفاءة التعليمية ألن ىذه 

 الكفاءة ىي واحد م  الكفاءة اؼبهمة اليت البد أن ديلكها اؼبعلم.

وكفاءة التعليمية ىي م  قدرة اؼبعلم على تنفيذ عملية التعليم يف الصف اليت 
علم يف فهم رصائص التالميذ، ويف إدارة التعليم )زبطيط تضم على: قدرة اؼب

 التعليم وتنفيذه وتقوديو( وتطوير إمكانيات التالميذ.
ىاشيم أشعاري  يف مدرسة: حددت الباحثة مكان البحث حدود المكانية .٤

 اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو.

الشهر مارس يف عام اعبامعي  : يعقد ىذا البحث يفحدود الزمانية .٣
 م.٤7١2-٤7١٥
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 و. الدراسة السابقة

 ١١. اللو مرزوان١

أ. موضوع البحث: كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسالمية 
 دباالنج. ٣ومدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  ١اغبكومية 

متوسط أو درجة ب. أىداف البحث: هتدف ىذه الدراسة ؼبعرفة درجة أعلى، 
الثانوية اإلسالمية  منخفض ع  كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسيت

دباالنج. وؼبعرفة كم يف  ٣ومدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  ١اغبكومية 
الثانوية اإلسالمية  اؼبيئة ع  كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسيت

دباالنج ع  الكفاءات  ٣مية ومدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكو  ١اغبكومية 
 األربع.

ج. منهجية البحث: استخدم الباحث يف ىذه الدراسة اؼبدرل الكيفي 
والكمي. للحصول البيانات الكيفي باؼبالحظة، واؼبقابلة، والوثائق. وأما 

 البيانات الكمي باإلستبانة. 

سالمية الثانوية اإل د. نتائج البحث: أن كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسيت
دباالنج م  حيث  ٣ومدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  ١اغبكومية 

الكفاءة التعليمية وكفاءة الشخصية وكفاءة اإلجتماعية وكفاءة اؼبهنية ىم 
 اإلعلى دبعيار درجة األعلى.
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دباالنج  ٣درسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية وم ١معلمي اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسالمية اغبكومية  كفاءةاللو مرزوان،    
ج، ، رسالة اؼباجستَت، )ماالنج: كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالن

٤7١٥.)  
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 ١٤. ريشا٤

أ. موضوع البحث: الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة 
اإلسالمية اغبكومية دباالنج )دراسة  امعة موالنا مالك إبراىيمالعربية جب

 مقارنة بُت ررجيي قسم التأىيل التعليمي ويَته(.

ب. أىداف البحث: هتدف ىذه الدراسة الكتشاف ولوصف وؼبعرفة الكفاءة 
التعليمية للمدرس وطريقة رئيس الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية لًتقية 

 ية. الكفاءة التعليم

ج. منهجية البحث: استخدم الباحث يف ىذا البحث اؼبدرل الكمي 
بالدراسة اؼبقارنة بصفة الوصفية والكيفي ليكمل البيانات ىذا البحث 

 والطريقة اؼبستخدمة عبمع البيانات ىو اؼبالحظة واؼبقابلة والوثيقة.

ؼبكثف د. نتائج البحث: أن مقارنة بُت الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج ا
لتعليم اللغة العربية ررجيي قسم التأىيل التعليمي ويَته وطريقة رئيس 

اإلسالمية اغبكومية دباالنج يعٍت:  جبامعة موالنا مالك إبراىيم الربنامج
بشكل اؼبالحظة لنعرف ع  الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف 

 موالنا مالك إبراىيم جبامعة لتعليم اللغة العربية م  قسم التأىيل التعليمي
% ودرلت إىل ٧١اإلسالمية اغبكومية دباالنج وجدت الباحثة بدرجة 

التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية  درجة قوية. والكفاءة
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موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج  الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية جبامعةريشا،   
رسالة اؼباجستَت، )ماالنج: كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية،  )دراسة مقارنة بُت ررجيي قسم التأىيل التعليمي ويَته(،
 (.٤7١٣جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج، 
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% درلت إىل القيمة الكايف. ٥٤بدرجة  م  قسم يَت التأىيل التعليمي
وىناك مقارنة  ٤،٧٤< ٤7،٢> ٤،7٣وم  مقارنة بينهما بدرجة 

قاطعة ألن نتيجة مالحظة أكرب م  نتيجة جدولية. مث م  طريقة رئيس 
الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية لًتقية الكفاءة التعليمية للمدرس يعٍت: 

( اإلرتبار القبول حسب على كفاءة اؼبدرس وبشهادة الًتبية يف تعليم ١)
عربية مث مشاركة يف دورة رارجية إىل ( دورة تعليم اللغة ال٤اللغة العربية، )

( ٣جامعة اآلررى باؼبوضوع اؼبناسب أو األرر لتطوير كفاءة اؼبدرس، )
يف كل  LKD( وبعمل ٢مواصلة الدراسة إىل اؼباجستَت أو الدكتور، )
( الدورة اػباصة يف كل ٥اؼبرحلة على أساس ثالثة وظائف للمدرس، )
ل مشكلة ع  تعليم اللغة األسبوع للمدرس تتحدث وتبحث وتناقش غب

العرية. وىذا البحث ليس فقط للمقارنة بُت الكفاءة التعليمية ؼبدرسي 
اللغة العربية، ولك  للمعرفة بالنسبة لنا أن ىذه الكفاءة التعليمية ىي 
مهمة جدا ويهتم راصة يف ترقية نوعية التعليم ونتائج ىذا البحث نعطي 

اءة اؼبناسبة يف ؾبالتهم عند قنون ع  لنا لتحنيد اؼبدرسُت الذي  ؽبم الكف
 .٤77٥سنة  ١9معيار الًتبية الوطانية رقم 
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 ١٣. زي  العارفُت٣

أ. موضوع البحث: تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة اؼبهنية لدى مدرسي 
اللغة العربية باؼبدارس اؼبتوسطة اإلسالمية دبنطقة رمبانج جاوى الوسطى 

 )دراسة وصفية تقوديية(.

 (decision makers)أىداف البحث: تقدًن اؼبدرالت لصانعي القرار ب. 
ومديري وحدة التعليم ع  الصورة اؼبيدانية حول إتقان اؼبدرسُت الكفاءة 

 التعليمية والكفاءة اؼبهنية وتطبيقهما لديهم على أنشطة التدريس.

ج. منهجية البحث: منهج ىذا البحث م  نوع البحث الوصفي التقوديي 
. وأما ؾبتمع البحث فيتكون م  مدرسي اللغة (survey)ية اؼبسحية بالتقن

العربية باؼبدارس اؼبتوسطة اإلسالمية دبنطقة رمبانج باستخدام األسلوب 
الرتيار العينة.  (proportional random sampling)العينة العشوائية النسبية 

حظة، وم  األدوات عبمع البيانات: الباحث نفسو، واالستبانة، واؼبال
 واؼبقابلة.

د. نتائج البحث: أشارت إىل أن تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة اؼبهنية على 
أنشطة التدريس لدى مدرسي اللغة العربية تعد درجتو ـبتلفة ومنخفضة 

 نسبيا.
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الكفاءة التعليمية والكفاءة اؼبهنية لدى مدرسي اللغة العربية باؼبدارس اؼبتوسطة اإلسالمية دبنطقة رمبانج  تطبيقزين العارفين،   

وى الوسطى )دراسة وصفية تقوديية(، رسالة اؼباجستَت، )ماالنج: كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا جا
 (.٤7١١االنج، مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دب
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 ١٢. ؿبمد رالص أمر اهلل.٢

أ. موضوع البحث: تأثَت كفاءة مدرسي اللغة العربية واستعدادات طلبة 
ار الوطٍت على نتيجتهم يف اللغة العربية باؼبدرسة الثانوية اغبكومية لإلرتب

 تابُت كليمنتان اعبنوبية.

ب. أىداف البحث: ؼبعرفة ما مدي تأثَت كفاءة تربوية واستعدادات الطلبة 
 على نتائج التعليم.

ج. منهجية البحث: استخدم الباحث اؼبنهج الوّحد بتصميم اإلثبات التابعي. 
ا النموذج أن تظهر اؼبتغَتات اعبديدة اليت تؤثرىا يف نتائج يرجي م  ىذ

 التعليم. ربليل البيانات الكمية باستخدام ارتباط متعدد.

باؼبعٌت ىو  7،٣9٧د. نتائج البحث: أن معمل إرتباط متعدد ىو 
ضعيف.ولك  نتائج إرتباط متعدد أكرب م  إرتباط بسيط بُت متغَتات 

(. والبيانات الكيفية تدل 7،٤79و  7،٣٢٥و  ٤2٥،7< ٣9٧،7)
على وجود متغَتات اآلرر اليت تأثر نتائج تعليم الطلبة ىي كفاءة تربوية 

 ودفعية.

 

 

                                                           
14

تأثَت كفاءة مدرسي اللغة العربية واستعدادات طلبة لإلرتبار الوطٍت على نتيجتهم يف اللغة العربية باؼبدرسة مدمد خالص أمرهللا،   
عة موالنا غبكومية تابُت كليمنتان اعبنوبية، رسالة اؼباجستَت، )ماالنج: كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية، جامالثانوية ا

 (.٤7١٢مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج، 
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 ١٥. مامان عبد الرضب ، أ. سوىَتمان، مصار، و أسيف م. عرفان فضل اهلل.٥

أ. موضوع البحث: التحديات ؼبعلمى اللغة العربية يف مدرسة الثانوية بالنظر 
 عليمية وكفاءة اؼبهنية.إىل كفاءة الت

ب. أىداف البحث: لوصف ع  مهمة الكفاءة التعليمية واؼبهنية ؼبعلمي اللغة 
 العربية بباندونج مع ؿباوالت اليت تعلمون لًتقية تلك الكفاءات.

ج. منهجية البحث: استخدم ىذا البحث اؼبنهج التحقيق الطبيعي 
(Naturalistic inquiry)  التقييمات أداء اؼبعلم باستخدام مبادئ توجيهية

 معلم اللغة العربية بباندونج. ٢٢م إىل ٤7١7م  وزارة الًتبوية الوطنية 

د. نتائج البحث: وأظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة التعليمية واؼبهنية ؼبعلمي 
 اللغة العربية حيصل على درجة "ج" أو يكفي.

 ز. تحديد المصطلحات

 تعليمية. كفاءة ال٢

ية ىي القدرات واؼبهارات واؼبعارف لدى اؼبعلم يف إدارة كفاءة التعليم
فهم رصائص التالميذ، وإدارة التعليم )زبطيط  التعليم والتالميذ اليت تشمل على

 التعليم وتنفيذه وتقوديو(، وتنمية إمكانيات التالميذ. 
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 . اللغة العربية١

العربية ىي كانت اللغة العربية ىي اللغة األجنبية يف إندونيسيا. واللغة 
مادة م  اؼبواد الدراسية اليت تعلمها التالميذ يف اؼبدارس. وتعليم اللغة العربية 
ربتوي على تعلم مهارات اللغوية )اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة( وعناصر 

 اللغوية )األصوات واؼبفردات والًتاكيب(.  

 . إدارة الصف٣

ػبلق مناخ الصف التفضي  واحدة م  اؼبهارات اؼبعلم ىي صفإدارة ال
وإدارهتا إذا كان ىناك اضطرابات يف التعليم. وإدارة الصف تشمل على إدارة 
التعليمية وإدارة التالميذ وإدارة يرفة الصف عند أنشطة التعليم حىت أن تكون 

 عملية التعليم فعاليا.

   



 
 

١2 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: كفاءة المعلم

 اءةتعريف الكف . أ
الكفاءة: اؼبماثلة يف القوة والشرف. ومنو الكفاءة يف الزواج. أن يكون 

للعمل: القدرة عليو -الرجل مساويا للمرأة يف حسبها ودينها ويَت ذلك. و
 ١2وحس  تصريفو.

( كلمة "الكفاءة" Echols dan Shadilyوالكفاءة عند إجيول وشذيل )
لو معٌت القدرة  Competence كإلسم م  Competencyأصلو م  لغة اإلقبليزية 

الكفاءة ىي القدرة لعمل اإلجراء   Munandar أو اؼبهارة أو اإلتقان. مث عند
ىذا الرأي يعرِّف عامالن الذان يؤثر على تشكيل  كنتيجة م  طبيعة وفبارسة.

( عامل اؼبمارسة مثل نتيجة ٤( عامل اػبلقية مثل اؼبواىب و )١الكفاءة، وىي )
ضبزاوي بأهنا القدرة على فبارسة عمل أو مهنة أو ؾبموعة م  ويعرفها  ١٧الدراسة.

األعمال نتيجة بعض العناصر مثل: اؼبؤىل، واػبربة العلمية الناذبة ع  فبارسة فنية 
وتطبيقية ؼبدة تكفي للحصول على ىذه اػبربة والقيام ببحوث علمية ونشر 

 ١٤نتائجها.
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١٧ 

 

 
 

 وكان تعريف الكفاءة إىل نوعُت، ومها:
لكفاءة كصورة ع  ما ينبغي للشخص أن يعرف أو أن يعمل حىت ( يعرف ا١

يستطيع تنفيذ عملو باعبيد. ومنو ىذه الكفاءة يف بالد اإلقبليزية وأوروبا. تسمى 
 Technical/ Functionalىذه الكفاءة بكفاءة التقنية أو كفاءة الوظيفية )

Competenciesأو تسمى ب )“Hard skill/ Hard competency”  توجو إىل  اليت
أن  العمال العمل ليصّور اؼبسؤولية و التحديات و ىدف العمل الذي جيب

 يُعمل لكي ينال اإلقباز اعبيد.
( الكفاءة اليت يصّور كيف الشخص متنعمدا أن يكون قادر على التصرف ٤

الشخص أن تنفيذ عملو باعبيد. ومنو ىذه الكفاءة يف بالد  لكي يستطيع
( Behavioral Competenciesفاءة بكفاءةالسلوكية )األمريكية. تسمى ىذه الك

اليت توجو أن السلوك سوف أن  "Soft skill/ Soft competency"أو تسمى ب 
 تعرف إذا أداء الشخص يف عملو.

( أن كفاءة تشَت على Hornbyويطابق مع الشرح أعاله، ذكر ىرنيب )
وكالصفة، أن شيئان اؼبهمان، ومها: أ( كالصفة )رصائص(، و ب( كاألداء. 

الشخص الكفء ىو الذي ديلك اؼبهارة واإلتقان واؼبعرفة والسلطة. وأما كاألداء، 
 ١9يشَت إىل كيف الشخص أن ينفيذ األداء لتحقيق األىداف اؼبتوقعة.

م ع  اؼبعلم و ٤77٥عام  ١٢وأما يف قانون صبهور اإلندونيسيا رقم 
هارة والسلوكية اليت ذبب أن احملاضر، يشرح أن كفاءة ىي ؾبموعة م  اؼبعرفة واؼب

 سبلك وتفهم ويتق  اؼبعلم أو احملاضر يف تنفيذ وظيفة اؼبهنية.
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١٤ 

 

 
 

ويف شرح أعاله، تظهر أن الكفاءة تشَت إىل اؼبهارات لتنفيذ الشيء 
الذي حصلت م  رالل الًتبية؛ كفاءة اؼبعلم يشَت إىل األداء واألفعال العقلية 

اؼبعلم ىو اؼبهنة اليت تتميز  الًتبية. لتلبية مواصفات معينة يف تنفيذ وظائف
بتملكها الكفاءة. واؼبعلم الكفء ىو الشخص الذي ديلك معرفة التعليم 
واؼبهارات مع القدرة كاؼبعلم يف تنفيذ وظيفتو. الكفاءة ليس نقطة هناية م  

 ٤7(.lifelong learning processاحملاولة بل عملية نامية وتعلم طول الزمان )
اؼبذكورة السابقة فنقول إن الكفاءة ىي ؾبموعة م   وم  التعاريف

م  رالل الًتبية  مارسةاؼبطبيعة و الم   اؼبهارات والقدرات واؼبعارف اليت حصلت
 وتشَت على رصائص الشخص وأداءه.

 كفاءة المعلم . ب
ويعد اؼبعلم م  أىم مدرالت العملية الًتبوية، فهو القادر على ربقيق 

واقع ملموس، وىو الذي يعمل على تنمية القدرات  أىداف التعليم وترصبتها إىل
واؼبهارات عند التالميذ ع  طريق تنظيم العملية التعليمية وضبطها وإدارهتا 
واستخدام تقنّيات التعليم ووسائلو، ومعرفة حاجات التالميذ وطرائق تفكَتىم 

النشء  وتعّلمهم، وربديد أىداف الًتبية يف تطوير اجملتمع وتقدمو، ع  طريق تربيةِ 
تربيًة صاغبة تّتسم حبب الوط  والدفاع عنو واحملافظة على الًتاث الوطٍت 

 ٤١اإلنساين.
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١9 

 

 
 

وتأيت أمهية الكفايات للمعلم بصفة عامة م  أن عملو الًتبوي كلو يقوم 
 عليها، فمعلم بال كفايات كجندي بال سالح.

ع  اؼبعلم  ٤77٥عام  ١٢استنادا إىل قانون صبهور اإلندونيسيا رقم 
 ٤( أعل  أن "كفاءة اؼبعلم كما يشار يف فصل ١آية ) ١7واحملاضر يف فصل 

يشمل على كفاءة التعليمية وكفاءة الشخصية وكفاءة اإلجتماعية وكفاءة اؼبهنية 
 ٤٤اليت حصلت م  رالل الًتبية اؼبهنية.

ويف ىذا البحث، ركزت الباحثة ع  كفاءة التعليمية فقط، ألن كفاءة 
أن ديلك اؼبعلم لتنفيذ التعليم الفعال ومتحّرك ىو كفاءة الرئيسية اليت ذبب 

التعليمية. جيب اؼبعلم أن تعلم على األقصى ليتق   ىذه كفاءة التعليمية نظريا 
 وتطبيقيا. 

 كفاءة التعليمية . ج
كفاءة التعليمية ىي كفاءة األوىل اليت ذبب أن يتق  وديارس اؼبعلم يف 

الكفاءة ستشغيل فعالية التعليم. إتقان عملية التعلم والتعليم. ويف كون ىذه 
الطالب، وتقدًن اؼبواد باؼبرح، وتقييم موضوعيا، ويُعزز نتيجة الدرس، واليرال أن 

 ٤٣يعمل التنمية باعبيد واؼبتحرك.

 ٣آية  ٤٤وأما كفاءة التعليمية يف معيار وطنية الًتبية، الشرح فصل 
على فهم الطالب حب )أ( ىي مهارات إلدارة تعليم الطالب اليت تشمل 
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٤7 

 

 
 

والتخطيط وتنفيذ التعليم وتقوًن نتيجة الدرس، وتنمية الطالب لتحقيق 
  ٤٢اإلمكانيات اليت سبلكها.

وكان عشر اؼبؤشرات على قباح اؼبعلم يف جانب كفاءة التعليمية ىي يف 
 Lampiran) ٤77٧عام  ١2ملحق تنظيم وزير الًتبية الوطنية رقم 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007٤٥( كما تلي: 
 

 كفاءة اؼبعلم اؼبواد الدراسية كفاءة األساسي  رقم

 كفاءة التعليمية

يتق  رصائص الطالب م   ١
جوانب اعبسمانية 
واألرالقية والروحانية 
واإلجتماعية والثقافية 

 والعاطفية والفكرية.

فهم رصائص الطالب اليت تتلق جبوانب  ١.١
اطفية الع-اعبسمانية والفكرية واإلجتماعية
 الثقافية.-واألرالقية والروحانية ورلفية اإلجتماعية

حيدد إمكانيات الطالب يف مواد الدراسية  ١.٤
 الذي إرشادىم

 ( األول للطالبbekal ajarحيدد توفَت تعليم ) ١.٣
 حيدد صعوبة تعلم الطالب  ١.٢

يتق  نظريات التعلم ومبادئ  ٤
 التعليم اإلنضباط

ومبادئ التعليم فهم النظريات التعلم  ٤.١
 اإلنضباط

تطبيق اؼبدرل واإلسًتاتيجية والطريقة وتقنية  ٤.٤
 التعليم 
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٤١ 

 

 
 

 فهم مبادئ يف تطوير اؼبنهج الدراسية ٣.١ تطوير اؼبنهج الدراسية  ٣
 يثبت أىداف التعليمية ٣.٤
يعُّت رربة التعلم اؼبناسب لوصول إىل  ٣.٣

 أىداف التعليمية
تعلق خبربة التعلم خيتار مواد الدراسية اليت ت ٣.٢

 وأىدافو.
تنظيم مواد الدراسية مناسبا باؼبدرل اؼبختار  ٣.٥

 ورصائص الطالب،
 تطوير اؼبؤشرات وأدوات التقييم. 2.٣

٢ 
 

 فهم مبادئ تصميم التعليم ٢.١ تنفيذ التعليم اإلنضباط
 تطوير مكونات رطة التعليم ٢.٤
تصميم رطة التعليم الشامل ألنشطة يف  ٢.٣

 اؼبخرب أو يف اؼبيدان.الصف ويف 
تنفيذ التعليم اإلنضباط يف الصف ويف اؼبخرب  ٢.٢

 ويف اؼبيدان بإىتمام معيار األم  الشروط.
يستخدم وسائل التعليم ومصادر التعلم اليت  ٢.٥

ذات الصلة خبصائص الطالب ومواد الدراسية 
 لوصول إىل أىداف التعليم التام.

ليم اؼبناسب تناول القرار اؼبعامالت يف التع 2.٢
 باألحوال النامية. 

يستخدم تكنولوجيا  ٥
اؼبعلومات واالتصاالت لنيابة 

 التعليم.

يستخدم تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت  ٥.١
 يف التعليم



٤٤ 

 

 
 

يسهل تنمية إمكانيات  2
الطالب لتحقيق اإلمكانية 

 اؼبتددة اليت سبلكها.

يعد أنشطة التعليم اؼبتعددة ليدفع الطالب  ١.2
 إىل اإلقبازات. يصل
يعد يعد أنشطة التعليم اؼبتعددة لتحقيق  ٤.2

 إمكانيات الطالب كذلك يف ابتكاراهتم.
  

يتصل بفعاليا وتعاطفا ومؤدبا  ٧
 مع الطالب

يتصل اسًتاتيجيات التواصل الفعال  ٧.١
 والتعاطف واؼبؤدب شفهيا وكتابة أو بشكل آرر.

ب يف يتصل بفعاليا وتعاطفا ومؤدبا مع الطال ٧.٤
تفاعل األنشطة أو لعبة اإلنضباط الذي تشكل 
م : أ( إعداد ظروف نفسية الطالب ليساىم يف 
اللعبة م  رالل اإلقناع واؼبثال، ب( دعوة إىل 
الطالب للمشاركة، ج( استجابة الطالب على 
دعوة اؼبعلم، و د( رد فعل اؼبعلم ع  استجابة 

 الطالب، وىلم جرا. 
لعملية يقوم التقييم وتقوًن ا ٤

 ونتيجة الدراسة. 
يفهم مبادئ التقييم وتقوًن العملية ونتيجة  ٤.١

 الدراسة اؼبناسب خبصائص اؼبادة.
حيدد جوانب العملية ونتيجة الدراسة اؼبهمة  ٤.٤

 للتقييم والتقوًن اؼبناسب خبصائص اؼبادة.
حيدد إجراء التقييم وتقوًن العملية ونتيجة  ٤.٣

 الدراسة.
قييم وتقوًن العملية ونتيجة تطوير آلة الت ٤.٢

 الدراسة.
إدارة تقوًن العملية ونتيجة الدراسة باستمرار  ٤.٥



٤٣ 

 

 
 

 مع استخدام اآللة اؼبتعددة.
حيلل تنتيجة تقييم العملية ونتيجة الدراسة  2.٤

 ألىداف اؼبتعددة.
 يعمل تقوًن العملية ونتيجة الدراسة.  ٤.٧

يستخدم نتيجة التقييم  9
 عليم.والتقوًن لنيابة الت

يستخدم اؼبعلومات م  نتيجة التقييم والتقوًن  ١.9
 لتحديد مشولية الدراسة.

يستخدم اؼبعلومات م  نتيجة التقييم والتقوًن  ٤.9
( واإلثرائية remedialلتصميم برامج العالجية )

(pengayaan.) 
 يتصل نتيجة التقييم والتقوًن. ٣.9
 يستخدم معلومات نتيجة التقييم والتقوًن يف ٢.9

 التعليم لًتقية نوع التعليم.  
يتخذ إجراءات العاكسة  ١7

 لًتقية نوع التعليم.
 يفعل العاكس ع  تنفيذ التعليم. ١.١7
يستخدم نتيجة العاكسة لتحسُت وتطوير  ٤.١7

 التعليم يف اؼبادة.
تنفيذ حبث إجرائي الصف لًتقية نوع  ٣.١7

 التعليم يف اؼبادة.
 يةد. مواصفات عن كفاءة التعليم

 ( فهم خصائص التالميذ٢

فهم رصائص التالميذ ىو م  إحدى الكفاءة التعليمية اليت البد أن سبلكها 
اؼبعلم. وكان أربعة األشياء اليت البد يفهمها اؼبعلم م  تالميذىم، وىم: مستوى 

  الذكاء، واإلبتكار، وعيوب اعبسدية، وتنمية اؼبعرفية.



٤٢ 

 

 
 

 مستوى الذكاء -أ

يف كتاب عند موليساسا أن ؾبال اإلرتبار  (Thurstoneافًتض طورشطان )
 القدرة األساسية تشمل على القدرات كما تلي:

( ىو القدرة لفهم األفكار اليت verbal comprehensionفهم الكلمة ) -١
 تعرب على الكلمات.

 ( ىو القدرة لتفكَت والتالعب بالرياضي.numberعدد ) -٤

 ؼبوضوعات يف شكل اؼبكان.( ىو القدرة لتصور اspatialمكان ) -٣

 ىو القدرة الكتشاف اؼبسألة. (reasoningاؼبنطق ) -٢

ىو القدرة إلجياد اؼبساواة والتفاوت  (perceptual speedسرعة اإلدراك ) -٥
 بُت اؼبوضوعات بالسريعة.

 وأما اػبصائص األطفال الذي  لديهم الذكاء العايل كما يلي:

 تعلم بالسريعة والسهلة -
 حتفاظ ما تعلموالصيانة واال -
 يظهر الفضول -
 ديلك مفردات اعبيدة، وقادر على قراءة باعبيد، وتتمتع ىذه األنشطة. -
 ديلك القدرة لتفكَت اؼبعقول وجيعل التعميم وينظر العالقات. -
 أقدر ليعايش م  الطفولة اآلرر. -
 يطلب األصدقاء األكرب سنا. -

 



٤٥ 

 

 
 

 اإلبتكار -ب 

بتكار التالميذ م  رالل التفاعل عملية التعليم حقيقة لتطوير النشاط واإل
اؼبتنوعة ورربة التعلم. ولك  كثَتا ما الندرك يف تنفيذىا، أن كثَت م  أنشطة 

النشاط واإلبتكار التالميذ. ويستطيع  التعليم الذي ينفذه على عكس يثبط على
ليستطيع تطوير إبتكارىم. ويرجو  على تطوير اإلبتكار جبعل عملية التعليم اؼبمك 

ؼبعلم ليجعل األحوال اعبيدة اؼبمك  على تطوير إبتكار التالميذ. وبينهم على ا
 بطريقة عمل ؾبموعة صغَتة ويعطي اإلعارة ويَت ذلك.

ويستطيع على تطوير اإلبتكار م  رالل رلق عملية التعليم اؼبتمك  
( عند مولياسا كانت Taylorللتالميذ على تطوير إبتكارىا. وشرحت تيلور )

 تستطيع يطور اإلبتكار كما تلي:  األشياء اليت

 التقييم وحيًتم على فكرة اإلبتكارية. -١ 

 يساعد التالميذ لتصبح لطيف ع  التحفيز م  البيئة. -٤

 يتشجع التالميذ للتالعب األشياء واألفكار. -٣

 تطوير على شعور التسامح ع  األفكار اعبديدة. -٢

 تطوير مناخ الصف اإلبتكاري. -٥

 ادر لتصنيف األفكار.يستعد اؼبص -2

 تطوير القدرة ليعطي النقد البناء. -٧



٤2 

 

 
 

 عيوب اعبسدية -ج

أحوال اعبسدية بينها اؼبتعلقة بالبصَتة والسمع وقدرة الكالم، واؼبرضي 
ألن تلف يف الدماغ. وحيتاج اؼبوقف واػبدمة اؼبختلفة ع  التالميذ اليت سبلك ىذا 

. كما اؼبثال يطرح اؼبعلم العيوب اعبسدية ليساعدىم على تطوير شخصيتهم
لدى أكثر الصرب ومثابر ولك  فعل بشكل يَت طبيعي حىت التولد االنطباع 
السليب. وإذا خيتلط مع التلميذ العادي، فالبد أن يعطي اإلىتمام واػبدمة يف 

 شكل الوسائل اؼبستخدمة وتنظيم وضيعة اعبلوس.

 تنمية اؼبعرفية -د

نفسية واعبسدية.ويتعلق التنمية تصنف تنمية وتطوير على اؼبعرفية و 
والتطوير بتغيَت الًتكيب ووظيفة رصائص اإلنسان. وحدث تلك اؼبتغَتات يف 
تقدم اعبيد وىي العملية نضوج الفردية. وىذه اؼبتغَتات التصف عموميا بل ىي 

 احملصولة م  التفاعل بُت الشخصية مع البيئة.

 ( تخطيط التعليم١

كفاءة التعليمية اليت البد أن سبلكها م  إحدى ال زبطيط التعليم ىو
اؼبعلم الذي سيأيت إىل تنفيذ التعليم. ويشمل زبطيط التعليم على ثالثة نشاط، 
وىم: ربديد االحتياجات، وصياية على كفاءة األساسية، وتأليف الربامج 

 التعليم.
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 ربديد االحتياجات -أ

ميذ لكي وأىداف على ربديد االحتياجات بينها ليشارك وحيفز التال
يشعر أنشطة التعلم كجزء م  حياهتم. ويستطيع أن يعمل ىذا اغبال باالجراء 

 اآليت:

( تغذيو التالميذ ليعل  على إحتياجات التعلم بكفاءة معينة اليت يريدىم ١)
 حملصولة وفبلوكة م  رالل أنشطة التعليم.

ياجات ( تغذيو التالميذ ليعرف وتسخَت البيئة كمصادر التعلم لتلبية احت٤)
 التعلم.

( يساعد التالميذ ليعرف ومشَت إىل إمكانية اغبواجز يف ؿباولة التلبية ع  ٣)
 احتياجات التعلم، إما يأيت م  الدارلية واػبارجية.

 ربديد الكفاءة -ب

الكفاءة ىي الشيء الذي يريد أن ديلكو التالميذ وىو كفاءة األساسية 
اضع سيعطي على اإلرشاد الواضح أيضا اليت البد لصياية يف التعليم. الكفاءة الو 

ع  اؼبادة اليت البد يعلمها وتثبيت على الطريقة ووسائل التعليمية ويعطي اإلرشاد 
 ع  التقوًن.

الكفاءة اليت البد ليعلمها وديلكها التالميذ حيتاج إىل أن يذكر يف مثل 
لتجربة ىذه الطريقة اليت ديك  تقييمها كوجود على نتيجة التعلم الرجوع إىل ا

اؼبباشرة. حيتاج التالميذ ليعرفون إىل أىداف التعلم ومستوى القدرات اليت 
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ستستخدم كمعايَت اإلقباز. وحيتاج عمل التقييم االقباز الكفاءة على أساس 
اؼبوضوعي بناء على أداء التالميذ مع األدلة م  اتقاهنم ع  الكفاءة كنتيجة 

 التعلم.

 ج( تأليف الربامج التعليم

الربامج التعليم سيأيت إىل زبطيط التنفيذ التعليم كنتاج برامج تأليف 
التعليم على مدى القصَت الذي يشمل على مكونات الربامج األنشطة التعلم  
وعملية تنفيذ التعليم. ومكونات الربامج تشمل على كفاءة األساسية، ومواد 

التعلم وقدرة القياسية، والطريقة والتقنيات والوسائل ومصادر التعلم وأوقات 
 االستيعابية اآلرر.

 تنفيذ التعليم (٣

ويف عملية التعليم، اؼبهمة الرئيسية للمعلم ىو يكّيف البيئة لدعم على 
حدث تغيَت السلوك وشكل كفاءة التالميذ. ويشمل تنفيذ التعليم على ثالثة 

 أحوال وىم: ارتبار التمهيدي والعملية وارتبار النهائي.

 ارتبار التمهيدي -أ

يبدأ على تنفيذ التعليم بارتبار التمهيدي عادة، الكتشاف عملية 
ارتبار التمهيدي لو دور مهم يف عملية التعليم  التعليم الذي سيقدمها. وبالتايل،

 الوظيفة كما يلي:
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. العداد التالميذ يف عملية التعليم ألن هبذا االرتبار فتفكَتىم سَتكز على ١
 األسئلة اليت البد  إلجابتهم.

. ؼبعرفة مستوى تقدم التالميذ فيما يتعلق بعملية التعليم بطريقة اؼبقارنة بُت ٤
 وارتبار النهائي. ارتبار التمهيدي  نتيجة

. ؼبعرفة قدرة األول اليت سبلكها التالميذ ع  كفاءة األساسية اليت سيجعل ٣
 اؼبوضوع يف عملية التعليم.

 العملية -ب

تنفيذ التعليم وتشكيل على كفاءة والعملية دبقصود كأنشطة رئيسية م  
التالميذ. وحيتاج لعمل عملية التعليم وتشكيل الكفاءة هبدوء وفبتعة. وىذا اغبال 
فطبعا تطلب على نشاط وإبتكار اؼبعلم يف رلق التعليم التفضي. ونوعية التعليم 

 مع تشكيل كفاءة التالميذ يستطيع لنظر م  جانب العملية والنتيجة.

 ائياجتبار النه -ج

وعموما، ينتهي على تنفيد التعليم بارتبار النهائي. كما يف ارتبار 
 اجتبار النهائي كثَت م  فائدة وبينها كما تلي: التمهيدي، ديلك

. ؼبعرفة مستوى إتقان التالميذ ع  كفاءة اليت قد ربديدىا، إما بالفردية ١
التمهيدي وؾبموعة. ويستطيع ليعرف ىذا اغبال باؼبقارن بُت نتيجة ارتبار 

 وارتبار النهائي.
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. ؼبعرفة التالميذ اليت ربتاج التباع أنشطة العالجية واإلثرائية وؼبعرفة مستوى ٤
 صعوبة التعلم.

 تقويم التعليم (٧

وعمل على تقوًن نتيجة التعلم ؼبعرفة تغيَت السلوك وتشكيل على كفاءة 
األساسية  التالميذ الذي يستطيع أن يعمل بتقييم الصف وارتبار على قدرة

 وتقييم على هناية وحدة الًتبية.

 تقييم الصف -أ

وعمل تقييم الصف بارتبار اليومية وارتبار العمومية و ارتبار األرَت. 
على ارتبار اليومية يف كل انتهاء عملية التعليم يف وحدة البحث أو كفاءة  وعمل

تعلم للتالميذ اؼبعينة. وعمل تقييم الصف على اؼبعلم ؼبعرفة التطورات ونتيجة ال
وتشخيص على صعوبة التعلم ويعطي التعليقات وربسُت عملية التعليم وتشكيل 

 على كفاءة التالميذ.

 ارتبار على قدرة األساسية -ب

وعمل ارتبار على قدرة األساسية ؼبعرفة على قدرة القراءة والكتابة 
 واإلحصاء احملتاجة يف ىيكل ربسُت الربامج التعليم.
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 هناية وحدة الًتبية  تقييم على -ج

وعمل تقييم على هناية وحدة الًتبية يف كل هناية فصل الدراسي وعام 
الدراسي الستخدام اغبصول على الصور اؼبتكامل والشاملة ع  مشولية  تعلم 

 التالميذ يف وحدة الوقت اؼبعُت.

 تطوير التالميذ (5

لكها اؼبعلم تطوير التالميذ ىو جزء م  كفاءة التعليمية الذي البد أن سب
لتحقيق اإلمكانيات اؼبتنوعة لدى التالميذ. ويستطيع أن يعمل على تطوير 
التالميذ م  رالل أنشطة الالمنهجية، والعالجية مع اإلثرائية، والتوجيو مع 

 اإلرشاد.

 أنشطة الالمنهجية -أ

أنشطة الالمنهجية ىي أنشطة الزائدة يف مؤسسة الًتبية اليت تعمل يف 
لتعليم. وعلى الريم ىذا األنشطة بصفة اػبارجية ليس قليل الذي رارج أنشطة ا

 ينجح على تطوير إمكانيات التالميذ واإلمكانيات اؼبتنوعة اليت سبلكهم.

 العالجية مع اإلثرائية -ب

ىذا الربامج ىي اؼبكملة م  برامج اليومية واألسبوعية بناء على نتيجة 
تيجة اإلرتبار احملصولة على قدرة التحليل ع  أنشطة التعلم وع  الواجبات ون

تعلم التالميذ. وحيتاج اؼبدرسة إىل أن يعطي معاملة راصة على التالميذ الذي 
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لديهم صعوبات التعلم م  رالل أنشطة العالجية. وتعطي إىل التالميذ الرائعة 
 على الفرصة للحفاظ على سريعة تعلمهم م  رالل أنشطة اإلثرائية.

        التوجيو مع اإلرشاد -ج

جيب للمدرسة أن تعطي التوجيو مع اإلرشاد إىل التالميذ الذي  يتعلق 
بالشخصية واإلجتماعية والتعلم. ويسمح معلمي الدرس أنفسهم ليعمل بوصفو 
اؼبعلم اإلشراف، ولذلك جيب على معلم الدرس والنظار ليناقش دوما مع معلم 

 ٤2التوجيو واإلرشاد باإلستمرار.

 مي اللغة العربيةالمبحث الثاني: معل

 المعلم . أ
ذكر الفيومي يف مصباح اؼبنَت لفظة "معلم" م  أصل مادة )ع ل م(، 
علَّمُت لو عالمة، بالتشديد: وضعت لو أمارة يعرفها. وعلَّم فانا الشيء تعليما: 
جعلو يتعلمو، فالفاعل معلِّم واؼبفعول معلَّم. فاؼبعلم يف اللغة إذا: م  يتخذ مهنة 

 ٤٧اغبق يف فبارسة إحدى اؼبه  استقالال.التعليم وم  لو 
واؼبعلم يف اإلصطالح ىو الفرد الذي يساعد اؼبتعلم ع  طريق النشاط 
العقلي أو اغبركي أو مها معا على التغَت أو التعديل يف السلوك أو اػبربة اعبديدة 

 ٤٤اليت مل يسبق أن مرت بو يف ررباتو السابقة.
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 .١١ص  ،مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء أوريل حبر الدي ،  ٤٧
 .١2٧م(، ص ٤77٤، )الرياض: دار إشباليا للنشر والتوزيع، الًتبية اإلسالميةغبمد، أضبد ا  ٤٤



٣٣ 

 

 
 

نصر األساسي يف اؼبوقف التعليمي، كان اؼبعلم وال يزال حىت اآلن ىو الع
إذا قيس بينو وبُت العنصري  اآلرري ، اؼبواد الدراسية واؼبتعلم. الشك أن ىناك 
عوامل كثَتة لنجاح العملية التعليمية، إال أن اؼبعلم ما زال  يف اؼبرتبة األوىل 

فاؼبعلم مهيم  على مناخ الفصل والينازعو أي عامل م  تلك العوامل. 
 وما حيدث بدارلو، وىو احملرك لدوافع الطالب، واؼبشكل الذباىاهتمالدراسي، 

ع  طريق أساليب التدريس اؼبتنوعة، وىو العامل اغباسم يف مدى فاعلية عملية 
 ٤9التدريس.

( اؼبعلم أحد اؼبتغَتات اؽبامة يف ربقيق أىداف Brunerويعترب برونر )
 ط اؼبعلم السلوكية.التدريس، وبناء على ذلك فقد حدد ثالثة مصادر ألمنا

: أن اؼبعلمُت موصلون ومرسلون للمعرفة، وىذا يقتضي أن يتق   المصدر األول
 اؼبعلم اؼبعرفة واألساليب الفعالة لتوصيلها.

(، وينبغي أن يكونوا على كفاية Models: أن اؼبعلمُت مناذج ) المصدر الثاني
 ذىم.عالية، وذوي شخصيات مثَتة للفكر، وقادري  على حفز تالمي

( أي أنو اؼبثل اؼبباشو للًتبية، Symbol: ىو كون اؼبعلم رمزا ) المصدر الثالث
تتجسد فيو بعض معاين ؾبتمع الراشدي ، وىو هبذا يعترب عامال مؤثرا يف تشكيل 

 ٣7اذباىات التالميذ وميوؽبم وقدراهتم وقيمهم.

 معلم اللغة العربية . ب
 :٣١إن ؼبعلم اللغة العربية ؾباالت، فمنها

                                                           
 .١٤-١١ص  ، مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء أوريل حبر الدي ،  ٤9
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 داد التخصصي اللغوياإلع (١
ويعٍت باإلعداد التخصصي اللغوي ىنا األداء اللغوي والتخصصي يف 
اللغة العربية. والتخصص يف اللغة العربية يشمل أمري : اؼبعلومات اؼبتعلقة 
باللغة، كبوا وصرفا، وبالية، وأدبا، وتذوقا، وانفعاال دبا ربتويو اللغة م  قيم 

رات اللغة، حديثا، وقراءة، واستماعا، واذباىات، ويشمل أيضا إتقان مها
وكتابة على مستوى منوذجي. وذلك ألن تعليم اللغة العربية يعٍت تعليم 

 مهاراهتا، بأن يقدم اؼبعلم ىذه اؼبهارات تقدديا منوذجيا.
 اإلعداد الثقايف (٤

إن اؼبفهوم العام للثقافة يتسع ويتشعب لدى علماء الًتبية، ولك  معظم 
 Taylorت عندىم للثقافة جاءت متبنية لتعريف تيلور التعريفات اليت ورد

الذي ينظر إىل الثقافة على أهنا: ذلك الكل اؼبركب م  ؾبموعات م  
اؼبعارف واألفكار، واؼبهارات، والتقاليد، والقيم، واؼبعتقدات، وسبل العيش، 

دي  ووسائل اإلنتاج اؼبادي، أو أهنا صبيع أساليب اغبياة اليت كبياىا جبانبها اؼبا
 واؼبعنوي.

ويعٍت باإلعداد الثقايف أن يلم معلم اللغة العربية إؼباما كافيا للثقافة العربية 
اؼبساندة ألداء مهمتو التعليمية، وذلك ألن العوامل الثقافية سبثل احملتوى 
واؼبضمون الذي يوضع يف ذلك اؼببٌت اتساقا مع القول بأن اللغة وعاء 

العرب، وقيمهم، واذباىاهتم الفكرية، وأمناط الثقافة. فالعربية وعاء ثقافة 
حياهتم، وسجل تارخيهم وأيامهم، وديوان إبداعهم وما أضافوا إىل ؿبفظة 

 تاريخ البشرية م  علوم ومعارف. 
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 صفات معلم اللغة العربية . ج
 الصفات العامة للمعلم (١)

رأى يس عبد الرضب  قنديل أن ىنالك الصفات العامة اليت ينبغي أن 
 معلم بغض النظر ع  ؾبال زبصو، م  أمهها: يتصف هبا كل

 الصفات العقائدية ( أ)
اإلديان الراسخ بعقيدة الدولة اليت يعمل فيها، وذلك ألن ىذا اإلديان  -

البد وأنو سينعكس بقصد أو دون قصد على سلوكيات اؼبعلم، 
واليت يقتدي هبا طالبو ويعملون على تقليدىا. فاؼبعلم اؼبسلم البد 

سخا بالعقيدة اإلسالمية، حبيث توجو ىذه العقيدة أن يؤم  إديانا را
أفكاره وتصرفاتو وذبعلو يقوم دبهامو يف ضوء تلك العقيدة م  جهة، 

 ويعمل على تشرب الطالب ؽبا م  جهة أررى.
الريبة يف الدعوة إىل ما يؤم  بو ونشره بُت الناس، وىذه  الريبة  -

يسي وسلوكو الصادقة ىي اليت تدفع اؼبعلم إىل صبغ سلوكو التدر 
 العام بصبغة العقيدة اليت يؤم  هبا.

 الصفات اعبسمية ( ب)
ينبغي أن يتمتع اؼبعلم بصفة عامة بصحة جيدة، فخلو جسمو م   -

األمراض اؼبزمنة أو اػبطَتة، فالتدريس مهنة شاقة تتطلب جهدا 
 فكريا باإلضافة إىل اعبهد البدين.

العاىات اليت أن خيلو جسم اؼبعلم م  العاىات الظاىرة، دبا فيها  -
تؤثر على حالتو الصحية العامة. وم  أمثلة ذلك عيوب اللسان 
والفم اليت تؤثر يف النطق ويف ـبارج الكلمات،والعيوب اػباصة 
حباسيت السمع والنظر، ذلك أن مهنة التدريس تعتمد على التفاعل 

 اللفظي بُت اؼبعلم والطالب، وىو ما يتطلب سالمة ىذه اغبواس.
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اؼبعلم متناسقا، ووجهو جذابا، إذ إن لبعض الوجوه أن يكون جسم  -
بشاشة مؤثرة يف اآلرري ، كما أن بعض الوجوه تكون مقنعة للتعامل 
مع األطفال أكثر م  يَتىا، والبعض اآلرر يَت مقنع للتعامل مع 

 اؼبراىقُت وىكذا..
وينسجم مع ىذه الصفة اىتمام اؼبعلم دبظهره اػبارجي، فينبغي أن  -

نظيفا، ومرتبا، ومنسجما مع العادات والتقاليد يكون ملبسو 
السائدة، لكونو قدوة، حيث يتخذه كثَت م  الطالب مثاال ؽبم، 

 فيقلدونو يف مظهره وتصرفاتو.
 )ج(  الصفات العقلية والنفسية

ينبغي أن يتمتع اؼبعلم بقدر م  الذكاء والفطنية اليت سبكنو م    -
واقف اؼبختلفة، فما حيدث يف التصرف بطريقة سريعة  ومناسبة يف اؼب

الفصل م  أحداث يكون متنعا إىل درجة تتطلب قدرا م  ردود 
الفعل اؼبتباينة ذباه كل حدث، وىو ما الديك  أن يقوم بو بنجاح 
م  يفتقر إىل قدر معقول م  الذكاء والفطنة الالزمُت يف مثل ىذه 

 اغباالت.

رضا عنها وع  أحوالو أن يتمتع اؼبعلم بقدر مرتفع م  فهم الذات وال -
 Selfوظروف حياتو اؼبختلفة، وىو ما يعرف حاليا دبفهوم الذات 

Concept. 
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 )د( الصفات األكادديية واؼبهنية.

ينبغي أن يتمتع اؼبعلم دبعرفة واسعة وعميقة يف ؾبال اؼبادة الدراسية  -
اليت يقوم بتدرسها، وتشمل ىذه اؼبعرفة طبيعة ىذا اجملال، وأساليب 

 ث فيو، وقدر م  اؼبعلومات الرئيسة يف فروعو اؼبختلفة.البح

أن يتمتع اؼبعلم بفهم كامل لألسس النفسية للتعليم، ويشمل ذلك  -
أسس التعليم اعبيد، ونظريات التعلم اؼبختلفة وتطبيقاهتا يف ؾبال 
التدريس، واػبصائص اعبسمية والعقلية للطالب، وخباصة يف اؼبرحلة 

 يها.اليت يقوم بالتدريس ف

أن يلم اؼبعلم بالطرق واؼبدارل اؼبختلفة للتدريس، ويتمك  م   -
توظيفها حسب متقضيات التعلم اؼبختلفة لطالبو، كما جيب أن 
يتمتع بقدر م  اؼبهارات التدريسية الالزمة لتمكينو م  القيام دبهام 
عملو دارل الفصل ورارجو، ويشمل ذلك مهارات زبطيط الدرس 

 ةتنفيذه ةتقوديو.

 الصفات اػباصة دبعلم اللغة العربية ( ٤)

حب اللغة العربية واالعتزازىا، ذلك أن اؼبعلم الذي اليشعر باغبب  -
للمادة اليت يقوم بتدريسها ال يستطيع أن ينقل ىذا اغبب إىل طالبو، وؼبا  
كانت لغتنا العربية جزءا مهما م  تراثنا وؾبدنا، وجب أن يغرس معلمها 

 واالعتزاز هبذا الًتاث اجمليد. يف نفوس الطالب اغبب
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التمك  م  اللغة العربية، فمعلم اللغة العربية اليستطيع ربقيق مهمتو،  -
 والالسَت بدرسو رطوة واحدة إذامل يك  متمكنا م  مادتو.

التزام العربية ربدثا وكتابة، وىذا يتطلب م  اؼبعلم أن يكون منوذجا حيا  -
لكتابة السليمة مها الوسيلة األوىل لتعليم يف نطقو وكتابتو، فالنطق اعبيد وا

 العربية.

سعة الثقافة واالطالع، وأاليكون معلم اللغة العربية ؿبدود الثقافة،  -
فطبيعة مادتو تفرض عليو أن يكون ملما بثقافة واسعة يف مادتو نفسها 
ويف لغة أو لغات أررى تزيد م  معلوماتو األدبية وذبعلو بعيد النظرات 

 ٣٤التحليل واؼبوازنة والسيما يف دروس األدب. قادرا على

 مراحل إعداد معلم اللغة العربية . د
( مرحلة انتقاء ١يتم إعداد معلمي اللغة العربية خبمس مراحل، ىي: )

( مرحلة اإلعداد األكادديي، ٤اؼبتقدمُت للتخصص يف ؾبال تعليم اللغة العربية، )
( ٥( مرحلة التجربة، )٢ليم، )( مرحلة ارتيار اؼبرشحُت لاللتحاق بسلك التع٣)
  مرحلة التدريب اؼبهٍت اؼبستمر يف أثناء اػبدمة. و

 مرحلة انتقاء اؼبتقدمُت للتخصص يف ؾبال تعليم اللغة العربية -١

أما مرحلة انتقاء اؼبتقدمُت للتخصص يف ؾبال تعليم اللغة العربية فينبغي 
ليم اللغة العربية، ومدى حبو أن تبٌت بالدرجة األوىل على مدى ريبة اؼبتقدم يف تع

 ؽبا، وولعها هبا، وحرصو عليها.
                                                           

 .٥٤-٢٥ص ، مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدي ،   ٣٤
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 مرحلة اإلعداد األكادديي -٤

وأما مرحلة اإلعداد األكادديي، فنقول بداية ليس كل م  نال شهادة 
جامعية يف اللغة العربية، يصلح أن يكون معلما ؽبذه اللغة، وعليو فال مناص م  

 علمي اللغة العربية.إنشاء كلية جامعية متخصصة يف إعداد م

 مرحلة ارتيار اؼبرشحُت لاللتحاق بسلك التعليم. -٣

وأما مرحلة ارتيار اؼبرشحُت لاللتحاق بسلك التعليم، ينبغي أال يوضع 
يف ىذا اؼبوقع اغبساس إال م  تتوسم فيو القدرة واعبدارة للقيام هبذا العبء، ولذا 

ال يعطي صاحبو بالضرورة تأشَتة فإن التخرج يف كلية إعداد معلمي اللغة العربية 
 مرور سريع ليصل إىل موقعو م  الغرفة الصفية.

 مرحلة التجربة -٢

وأما مرحلة التجربة، فقد يكون معلم اللغة العربية اعبديد متمكنا علميا 
م  زبصصو بدرجة كافية، ولكنو ال يتمتع بالقدرة الكافية على توظيف إمكاناتو 

يمي يف الغرفة الصفية، إذ إن التطبيق العملي يتطلب العلمية يف أداء عملو التعل
مهارات وكفايات معينة، قد اليوقف على مدى كفايتها عند اؼبعلم إالبعد أن 

 خيوض ذبربة التعليم فعليا على أرض الواقع.

 مرحلة التدريب اؼبهٍت اؼبستمر يف أثناء اػبدمة. -٥

تمرة يف أثناء اػبدمة، حيتاج اؼبعلمون إىل التدريب والتنمية اؼبهنية اؼبس
لتحديث مهاراهتم التدريسية وتطويرىا، ولتطوير معرفتهم باؼبنهاج، وراصة إذا 
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طرأ عليو أي تغيَت، مث تطوير معرفتهم بتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت، فهم 
  ٣٣حباجة دائما إىل إثارة تفكَت جديد.

 المبحث الثالث: إدارة الصف

 تعريف اإلدارة . أ
التاريخ لوجدنا أن أصل كلمة إدارة يعود إىل العصر اليوناين لو رجعنا إىل 

" ومعناىا )اػبدمة ( على أساس أن م  يعمل يف اإلدارة يقوم Serveأو إيريقي "
على ردمة اآلرري ، وىذا ىو اؼبعٌت اللفظي ألصل الكلمة: ألن كلمة يدير 

"Administer"  مكونة م  مقطعُت بالالتيٍت مها: "Ad "و"Ministerخيدم " دبعٌت 
، والعناية بأمورىم لتحقيق أىداف شؤون الناس: تنظيم اآلررون، وباؼبعٌت العلمي

 ٣٢.معينة
وأورد علماء اإلدارة الكثَت م  التعريفات واؼبفاىيم لإلدارة نذكر بعدىا 

 :٣٥يف اآليت
إن اإلدارة ىي ترتيب وتنظيم راص حيقق أىدافا معينة، مهما كانت  (١)

 ىذه األىداف.
شطة اليت تعٍت بًتقية اعبهود البشرية، لتحقيق ؾبموعة م  األفراد وىي األن (٤)

 يايات ؿبددة وأىداف معينة بكفاءة وفعالية.
واإلدارة ىي اؼبعرفة الدقيقة ؼبا تريد م  الرجال أن يعملوه، مث التأكد م   (٣)

 أهنم يقومون بعملو بأحس  طريقة وأررصها.
                                                           

 . ٥٧-٥٣ص ، مهارات التدريس كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدي ،   ٣٣
 9( ص ٤779، )عمان: دار الرواد للنشر والتوزيع، اإلدارة العامة واإلدارة الًتبويةزيز الدعيلج،  إبراىيم ب  عبد الع  ٣٢
م(، ص ٤7١7(، )الرياض: مكتبة الرشد، تطبيقاهتا-مهاراهتا-ؾباالهتا-مبادئ اإلدارة اؼبدرسية )وظائفهاعباس بلة ؿبمد أضبد،   ٣٥
١-١٥2. 
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عليها وضبطها، وازباذ  وىي العلم الذي يهتم بتوجيو األعمال والسيطرة (٢)
القرارات اؼبناسبة، وىي العمليات والوظائف اؼبوجهة لتحقيق أىداف 

 ؿبددة.
اإلدارة ىي العملية اػباصة بتنسيق وتوحيد استخدامات العناصر اؼبادية  (٥)

والبشرية يف اؼبنظمة م  أموال ومواد، وأفراد، ع  طريق زبطيط وتنظيم 
 قيق األىداف النهائية للمنظمة.وتوجيو ومراقبة ىذه اعبهود م  أجل رب

 أهمية اإلدارة  . ب
وظيفة اإلدارة ىي وظيفة ضرورية لتحقيق األىداف. وان ىذه الوظيفة ليست 
مطلوبة على اؼبستوى الرظبي فقط، ولكنها مطلوبة أيضا حىت بُت اجملموعات يَت 

 الرظبية، لذا إن أمهية اإلدارة  تتبع م  عدة حقائق منها:
 ساس لنجاح أي عمل يسعى لتحقيق أىداف مشًتكة.إن اإلدارة ىي األ -١
إن اإلدارة ىي اغبافز األساسي للجهود اإلنسانية، واؼبدبرة لعناصر العمل  -٤

 الالزمة. وىي اليت تعمل باستمرار على ربسُت ومركز وظبعة اؼبنظمة.
إن اإلدارة رباول التعرف على اػبربات اػبارجية وجلبها لتبدع اؼبنظمة  -٣

 ا وطريقتو.ورُبسِّ  أدائه
اإلدارة ىي ؿبور النشاطات واألوامر وؿبور دفع األفراد الستقبال القرارات  -٢

 وتنفيذىا.
 إدارة الصف . ج

تتكون إدارة الصف م  كلمتُت، ومها اإلدارة والصفية. اإلدارة ىي 
ؾبموعة م  احملاولة لتحقيق األىداف اليت حددهتا باستفادة اآلرري ، وأما 

  الناس الذي  يقوم باألنشطة التعلم معا وفقا تعريف الصفية ىي ؾبموعة م
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للغرض اؼبعُت وفيها يعمل اؼبعلم كمدير الرئيسي يف التخطيط والتنظيم والتنفيذ 
 ٣2والرقابة أو اشراف الصف.

إن اإلدارة الصفية ذات أمهية يف العملية التعليمية الن عملية التعليم 
ديك  أن حيدث التعليم بالصورة  عبارة ع  تفاعل اجيايب بُت اؼبعلم والتلميذ، وال

اؼبطلوبة إال إذا كان اعبو الذي يسوده مهيأ، واإلدارة الصفية هتيئ ىذا اعبو م  
رالل توفَت الشروط والظروف اؼبناسبة للتعلم، فالصفوف اليت تدار بسالسة 
وشوري يكتسب التلميذ فيها اذباىات مثل االنضباط الذايت واحملافظة على 

ؼبسئولية، والثقة بالنفس، وأساليب العمل التعاوين، وطرق التعاون النظام، وربمل ا
مع اآلرري ، واحًتام اآلراء ومشاعر اآلرري ، وتنشأ ىذه االذباىات ألن اؼبعلم 
فاعل وديتلك الفكرة الواضحة ع  أنواع الظروف الصفية وع  السلوكيات 

يعمل جبد إلجياد ىذه  الطالبية الالزمة للبيئة التعليمية السليمة، كما أن اؼبعلم
 الظروف وتعترب إدارة الصف فنا وعلما.

لذلك ديك  القول أن اإلدارة الصفية ىي ؾبموعة عمليات متدارلة 
بعضها يف بعض، تتكامل فيما بينها، ويقوم هبا شخص معُت أو أشخاص 

 بشكل يساعد على بلوغ أىداف معينة، ـبطط ؽبا، وؿبددة بشكل مسبق.

ما يقوم بو اؼبعلم دارل ىذه الغرفة م  مناشط  واإلدارة الصفية ىي
لفظية أو عملية م  شأهنا أن زبلق جوا تربويا، ومنارا مالئما ديك  اؼبعلم 
والطالب معا م  بلوغ األىداف التعليمية اؼبتوراة واليت م  شأهنا أن ربدث 
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تغيَتا كبو األفضل يف سلوك اؼبتعلم يفيد منو يف حياتو ع  طريق ما يكسبو م  
معارف ومفاىيم جديدة، ومعلومات ومهارات ومثل وعادات تعمل على رفع  
كفايتو ػبوض يمار اغبياة وتنمي ما عنده م  استعدادات وميول وتصقل ما 

 ٣٧.لديو م  مواىب وقدرات
وم  تعريفات اليت ذكرت أعاله نستطيع أن نفهم أن إدارة الصف ىو 

مدير الرئيسي يف التخطيط كعملية لتحقيق األىداف التعليمية بدور اؼبعلم  
تشَت إدارة الصف لشكل جوا  والتنظيم والتنفيذ والرقابة أو اشراف الصف و

تربويا أو حالة الصفية اليت تتيح للطالب يف الصف لتكون قادرة على التعليم 
 بفعال.

 مجال في إدارة الصف د. 

 تنظيم أنشطة الدروس( ٢
لم أن تدرج يف منهج ويف تنظيم أنشطة الدروس، ينبغي على اؼبع   

الدراسة يف اؼبدرسة. اؼبدارس بتصميم مناىج الدراسية التقليدية سوف 
يؤدي النشاط الصف وقع ثابت. و على العكس، اؼبدارس بتصميم مناىج 
الدراسية اغبديثة سوف تكون قادرة على نشاط الصف ااؼبتحرك. ومناىج 

تكوي  شخصية  الدراسية اغبديثة دبعٌت صبيع األنشطة اليت تؤثر على
التالميذ سواء يف الصف )منهج الدراسي الدارلي( و يف رارج الصف 

 )منهج الدراسي اإلضايف(.
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وم  أجل كال نوعُت م  النشاطات الصفية اليت فعال فإنو ربتاج    
إىل أن تنظيم على أفضل بوجو فبك  لتحقيق األىداف احملددة. تشتمل 

 األنشطة يف عمليتها التالية:
 الدرس أ( إعداد

 ب( تنفيذ الدرس
 ج( هناية الدرس

 تنظيم المتعلم في الصف  (١

اؼبتعلم يف الصف عادة ديلك اؼبواىب واؼبصاٌف والقدرات اؼبختلفة   
مثل فيما يتعلق بالقدرات ىناك عبقرية وذكي وماىر وعادية وىلم جرا. 

ت لذلك حيتاج اؼبعلم إىل أن تعيُت عند اؼبتعلم يعلمون أفراد واالثنينا
 واعبماعات.

ويف تنظيم اؼبتعلم يف الصف، جيب على اؼبعلم لإلىتمام بعض األنشطة 
 التالية:

 ( يف الصفSelf Governmentأ( تكوي  اغبكم الذات )

 ب( مواضع اؼبتعلم

 ج( ذبمع اؼبتعلم

 د( مهمة اؼبتعلم

 ه( إرشاد اؼبتعلم
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 و( تدريب انضباط الصف

 ز( ارتفاع الصف

 ليميةتنظيم الوسائل التع  (٣

ال بد تنظيم اؼبعلم بعض الوسائل غبس  فعالية الدروس الذي يعطي   
 ىي:

 أ( اؼبنظمة أدوات الصف

 ب( اؼبنظمة أدوات الدروس

 ج( اغبفاظ على صبال ونظافة الصف

 ٣٤د( اغبفاظ على مرافق اؼبادية أررى.

 مداخل في إدارة الصف ه. 

ة الصف. وشرح كثَت م  اؼبدارل اليت يستطيع ليعمل اؼبعلم يف إدار 
 :٣9الدكتور ىدري نواوي ع  ىذه اؼبدارل بينها
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 (Behavior-Modification Approach( المدخل على أساس تغيير السلوك )٢

خيالف ىذا اؼبدرل م  وجهة النظر علم النفس السلوك الذي يفًتض ما 
 يلي:

ىذه  )أ( كل السلوك اعبيد والسيئ ىو نتيجة م  عملية التعلم. جيب اؼبعلم على
اإلفًتاض لتصنيف الربامج واؼبناخ الذي يثَت يف ربقيق عملية التعلم اليت ذبعل 

 الطالب يدركون السلوك اعبيد عند اؼبعايَت التطبيق يف اغبي.

)ب( ويف عملية التعلم ىناك عملية النفسية األساسية يف شكل التعزيز اإلجيايب 
(positive reinforcement( والعقوبات، واػبسائر ،)extinction والعزيز السليب )
(negative reinforcement ويستلزم اؼبعلم على ىذا اإلفًتاض ليعمل احملاوالت .)

بتكرار الربامج أو األنشطة اليت تعترب اعبيد )اؼبثَت( لتشكيل السلوك اؼبعُت راصة 
 بُت الطالب )اإلستجابة(.

 Socio-emotional)( المدخل على أساس العاطفية وعالقة اإلجتماعية ١

Climate Approach) 

ىناك افًتاضان الرئيسان يف ىذا اؼبدرل اؼبستخدمة يف إدارة الصف، 
 ومها:

)أ( اؼبناخ اإلجتماعي والعاطفي اعبيد أي أن ىناك العالقة اؼبتناسق بُت اؼبعلم مع 
اؼبعلم وبُت اؼبعلم مع اؼبتعلم وبُت الطالب مع الطالب اليت ىي شروط يف توجيو 
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تعلم الفعال. ويستلزم ىذا االفًتاض على اؼبعلم لتصنيف برامج الصف عملية ال
 وتنفيذه على العالقات اإلنسانية واالحًتام بُت األفراد يف الصف.

)ب( اؼبناخ االجتماعي والنفسي يعتمد على اؼبعلم يف ؿباولتو إىل تنفيذ أنشطة 
ة. وجيب اؼبعلم على التعلم والتعليم، واليت يستند إىل العالقات اإلنسانية الفعال

ىذا االفًتاض أن يشجع اؼبعلمُت لتكون قادرة على ربقيق العالقات اإلنسانية 
 م  التفاىم واالحًتام.

 (Group-Process Approach( المدخل على أساس عملية مجموعة )٣

األسس م  ىذا اؼبدرل ىو علم النفس اإلجتماعي وديناميكية اجملموعة 
 على فرضيتُت، ومها:

ربة التعلم يف اؼبدرسة للطالب يف سياق ؾبموعة اجتماعية. جيب على )أ( ر
اؼبعلم الصف ىي ىذا االفًتاض ليعطي األولوية على األنشطة دائما اليت قد 
تنطوي  على كل أفراد يف الصف. وبعبارة أررى، يهتم اؼبصاٌف اؼبشًتكة على 

 أكثر م  أنشطة الفردية.

ف  على ؾبموعة التعلم لتكون ؾبموعة )ب( إن مهمة اؼبعلم األوىل ىو أن حي
فعالة ومنتجة. وينبغي على اؼبعلم قادرا لينشأ ويفّعل الطالب ؼبتعاون يف أنشطة 

( للطالب جيب أن group studiesالتعلم والتعليم. وعملية التعلم يف ؾبموعة )
 تنفذ بفعال حبيث تكون النتيجة أحس  م  عندما تعلم الطالب بأنفسهم.
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 (Electic Approachاإلنتقائي )( المدخل ٧

يف  معلم الصفالقدرة واإلبداع واؼببادرة م   درل علىويؤكد ىذا اؼب
 اؼبواجهو. تقوم على اغباالت اؼبدارل ارتيار

 و. خصائص اإلدارة الصفية

إن لإلدارة الصفية رصائص وفبيزات سبيزىا ع  يَتىا م  اإلدارات، 
يف إطارىا ليتسٌت لو ربقيق النتائج اؼبريوبة ينبغي للمعلم أن ينتبو ؽبا حىت يتعامل 

 م  عملية التعليم، أىم ىذه اػبصائص ىي:

 العالقات اإلنسانية ( أ)
إن م  واجب اؼبعلم أن يعمل على تنمية العالقات اإلنسانية مع طالبو 
بشكل سليم م  جهة ومع طالبو بعضهم ببعض م  جهة أررى، وبُت اؼبعلمُت 

ياء األمور كذلك، على أن يسود ىذه العالقات أنفسهم م  جهة ثالثة ومع أول
االحًتام اؼبتبادل، وأن تقوم على أساس م  التفاعل اؼبستمر والبناء مع صبيع م  

 لو مساس وصلة بًتبية الطفل وتنشئتو سواء أكان دارل اؼبدرسة أم رارجها.

 صعوبة قياس التغَت اغباصل يف سلوك الطالب وصعوبة تقوديو ( ب)
تعًتض اؼبعلم إذا ما أراد أن يقيس مدى ما حدث ىناك صعوبة بالغة 

م  تغَت يف سلوك الطالب سواء أكان ذلك على الصعيد اؼبعريف أم على صعيد 
ما امتلكوه م  مهارات واذباىات، وقيم ومثل، ويرجع ذلك إىل عوامل رارجية 

 تؤثر على إقباز اؼبعلم يف ىذا اجملال.

 معلمالًتكيز على التأىيل العلمي واؼبسلكي لل ( ت)
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إن الكفاية أمر ضروري وىام إذا ما أراد أي إداري إن ينجح يف عملو 
وىي، أكثر أمهية بالنسبة لإلدارة الصفية، ولذلك فالبد م  األىتمام بإعداد 

 اؼبعلم إعدادا مسلكيا وعلميا بشكل يتالئم ورطورة اؼبهمة اؼبلقاة على عاتقو.

 اإلدارة الصفية عملية شاملة ومعقدة ( ث)
  أجل قباحنا يف اإلدارة الصفية أن نتعامل مع جهات أررى البد لنا م

ؽبا أثرىا على الطالب، وتتعامل ىي معهم أيضا، وم  ذلك أولياء األمور، 
واؽبيئات االجتماعية األررى كاعبمعيات والنوادي، ومراكز رعاية الشباب، 

يون، واألمومة والطفولة، واؼبؤسسات اإلعالمية األررى م  صحافة وإذاعة وتلفز 
 ٢7فيكون ىنالك تنسيق قدر اإلمكان بُت ىذه اعبهات ؼبا فيو مصلحة األطفال.

                                                           
 .١7٤-١7٢، ص. ئ اإلدارة اؼبدرسيةمبادعباس بلة ؿبمد أضبد،   ٢7
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه . أ
الباحثة يف ىذا البحث ىو اؼبدرل الكيفي ألن البيانات اليت ربتاج  تستخدما

وىو البحث للحصول على النتائج أو الباحثة تكون على الصورة الوصفية. 
كشف عما الديك  حصولو بالطريقة اإلحصائية أو اؼبنهج الكمي، حيث تبدأ ال

الباحثة م  البيانات وقد تستخدم النظرية العلمية للتوضيح وينتهي إىل النظرية 
هبذا اؼبدرل عرض اؼبعلومات  ةقصد الباحثت اعبديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها.

ودة يعٍت موافقا على واغبصول على النتائج مؤسسا على الظاىرات اؼبوج
 الواقع ىف ميدان البحث.

واستخدمت الباحثة منهجا وصفيا ودراسة اؼبوقع اؼبتعددة، ىي 
تصميم البحوث النوعية اليت تنطوي على مواقع متعددة واؼبكان وموضوع 

دراسة  البحث. وكان ىذا اؼبوضوع يُفًتض لو اػبصائص اؼبساوية. وتعٍت
رب لُيدقِّق األفراد أو الوحدات عميقا م  اؼبوقع اؼبتعددة كدراسة اليت ذب

وأما عند  ٢١رالل إجياد صبيع اؼبتغَتات اؽبامة الكامنة ظهور تلك اؼبتغَتات.
ماريونو دراسة اؼبوقع اؼبتعددة ىي دراسة البحث اليت تشمل على الوحدات 

 ٢٤العميقة حىت نتيجتها ىي الصور الكاملة أو اغباالت يف تلك الوحدات.

                                                           
41

  Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 314. 
42

 S Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 27. 
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كفاءة معلم وربليل كيف  وصفلىدف ىذا البحث يعٍت انطالقا م  
ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة  اللغة العربية التعليمية يف إدارة الصف يف مدرسة

فهم  اإلسالمية ويف مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو م  رالل
زبطيط التعليم وتنفيذه وتقوديو(، وتنمية إدارة التعليم )رصائص التالميذ، و

 يات التالميذ.إمكان
 حضور الباحثة  . ب

 أصبحت آلة أو أداة البحث ىي الباحثة نفسها. ،الكيفي ويف حبث
اليت تثبت الًتكيز على حبثها  (human instrumen)األوىل  أداةكالباحثة   كانت

 كفاءة معلم اللغة العربية لتعريف وزبتار ـبرب كمصادر البيانات وذبمع البيانات
ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ويف  يف مدرسة التعليمية يف إدارة الصف

فهم رصائص التالميذ،  مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو م  رالل
 زبطيط التعليم وتنفيذه وتقوديو(، وتنمية إمكانيات التالميذ.إدارة التعليم )و

ج تستنتجها حىت ذبد نتائ وتقييم نوع البيانات وربليل البيانات وتفسَتىا مث
 .البحث األرَتة م  حبثها

 ج. مصادر البيانات

البيانات اليت ستجمع يف ىذا البحث ىي بيانات اؼبناسبة بًتكيز البحث، 
فهم التعليمية يف إدارة الصف م  رالل  كفاءة معلمي اللغة العربيةوىي ع  

زبطيط التعليم وتنفيذه وتقوديو(، وتنمية إدارة التعليم )رصائص التالميذ، و
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والبيانات اليت ذبمعها ىي وصفية يف شكل كلمات أو  ات التالميذ.إمكاني
 صور. وربصل البيانات م  رالل اؼبالحظة واؼبقابلة والوثائق.

وأما مصادر البيانات ىو اؼبوضوع م  البيانات احملصولة. تتكون مصادر 
 البيانات يف ىذا البحث على نوعُت:

 . مصادر البيانات األساسية١

 البيانات عبامع تعطياليت األساسية ىي مصادر البيانات  مصادر البيانات
 تاليت حصل ساسيةدر البيانات األامص، بحثال ايف ىذو  .البيانات مباشرة

 رئيسمع  ةنتائج اؼبقابلنتائج اؼبالحظة يف عملية تعليم اللغة العربية و ىي:  ةباحثال
 .اللغة العربية يومعلم اؼبدارس

 مصادر البيانات الثانوية. ٤

البيانات  البيانات عبامع تعطياليت مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات 
در امص، بحثال ايف ىذو  مثل البيانات م  شخص آرر أو وثيقة. مباشرةيَت 

البيانات اؼبكتوبة اؼبتعلقة ببيانات  ىي: ةباحث تاليت حصل الثانويةالبيانات 
ائق اليت ذات الصلة على ىذا اؼبدرسة وم  أوراق رطة تنفيذ التعليم والوث

 البحث.
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 د. أسلوب جمع البيانات

صبع البيانات للوصول إىل البيانات  أسلوبالباحثة إىل  تاجيحتا
احملتاجة يف ىذا البحث واستخدمت بعض الطرق العلمية وىي اؼبالحظة، و 

 اؼبقابلة، والوثائقية.

 اؼبالحظة ( أ
 ىي ها يف ىذا البحثالباحثة لكشف البيانات احملتاجة إلي تستخدما

 كانتطريقة اؼبالحظة باؼبشاركة ويقال أيضا باؼبالحظة اؼبباشرة ىي طريقة حبيث  
الباحثة جزءا م  النشاطات اللغوية اؼبدروسة أي تقوم الباحثة دبالحظة سلوك 

 كتبتمعُت م  رالل اتصاؽبا مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت تدرسها. و 
 أثناء اؼبالحظة. يف همةالباحثة وتسجل البيانات اؼب

عملية اؼبالحظة ال ذبري كبو اغبقائق اؼبنظورة فحسب، بل كبو اغبقائق 
اؼبسموعة واغبسية أيضا. وىناك أشياء أررى مثل العبارات والبيانات اؼبعربة يف 

 عملية التعليم.

ع  كفاءة معلم  الباحثة ىذه الطريقة لطلب البيانات تستخدماو 
اؼبعلم على إدارة صفو  وكيف ية يف إ إدارة تعليم اللغة العربية،التعليم اللغة العربية

أثناء عملية التعلم والتعليم اللغة العربية، والتفاعل بُت اؼبعلم مع التالميذ و بُت 
 التلميذ مع التلميذ اآلرر، وأحوال الصف واؼبعلم والتلميذ.
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 اؼبقابلة  ( ب
احثة م  إجابة تساؤالت اؼبقابلة ىي طريقة عبمع اؼبعلومات اليت سبك  الب

البحث أوارتبار فروضو، وتعتمد على مقابلة الباحثة للبحوث وجها بوجو بغرض 
طرح عدد م  األسئلة م  قبل الباحثة واإلجابة عليها م  قبل اؼببحوث أو يقال 
 أهنا طريقة طلب البيانات بطريقة اغبوار والتساؤل بُت الباحثة والفاعل أو اػببَت.

ؼبقابلة، أرادت الباحثة حصول اؼبعلومات م  معلم اللغة باستخدام ىذه ا
زبطيط إدارة التعليم )فهم رصائص التالميذ، والعربية تتعلق بكفاءة اؼبعلم يف 

وكيف اؼبعلم يف إدارة صفو  التعليم وتنفيذه وتقوديو(، وتنمية إمكانيات التالميذ،
ليم اللغة العربية وع  رئيس اؼبدرسة ع  تطبيق مناىج الدراسية يف تع فعاال مث م 

 عوامل اؼبؤثرة على كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية يف مدرستو.

 ج( الوثائقية

وىي طريقة البحث لطلب اغبقائق والبيانات م  الوثائق والكتب 
 واجملالت والرسائل واؼبذكرات ويَتىا م  اؼبواد اؼبكتوبة.

نات على اؼبواد فبهذه الطريقة ستكشف الباحثة اغبقائق أو البيا
، واػبطة الدراسية، ىج الدراسية، واؼبناللغة العربية اؼبخططة، وأىداف تعليم ا

ىاشيم أشعاري  نتائج التقييم التالميذ والوثائق اليت تتعلق دبدرسة وأوراق
 اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو.
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 تحليل البيانات ه. 

بيانات و تصبح اؼبعلومات متوفرة لدى الباحثة م  بعد عملية صبع ال
الباحثة يف تنفيذ ربليل  تاؼبقابلة وجداول اؼبالحظة وعبارة ع  وثائق ، بدأ

البيانات وتفسَتىا. وربليل البيانات اؼبوجودة يف ىذا البحث يتوقع يف وقت 
واحد مع عملية صبع البيانات وىذا التحليل عمل مشكل حيتاج إىل التأمل 

قيق والصرب الطويل ألن طرق صبع البيانات العديدة تسبب إىل تنوع البيانات الد
 اجملموعة.

أسلوب ربليل البيانات الذي تستخدمو الباحثة ؽبذا البحث النوعي 
، يسَت على ثالث Hubermanو  Milesالوصفي ىو اسلوب التحليل عند 

 رطوات:

 البيانات صبعأ(  

، ارتيار البيانات صبع البياناتىو  ةعمل الباحثتوؽبذه اؼبرحلة األوىل، أّول ما  
اؼبطلوبات م  اؼبيدان، إما م  بيانات مالحظة، اؼبقابلة والتوثيق. سيجمع 

ع  كفاءة معلم اللغة العربية  الباحثة البيانات شاملة كلية موضوعية. وىي
يف و ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية  يف مدرسة التعليمية يف إدارة الصف

 .ة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتومدرس
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 زبفيض البياناتب(  

التخفيض، يعٍت ارتيار البيانات اؼبطلوبات م  اؼبيدان، إما  ةالباحث تعملمث 
البيانات شاملة كلية  ةالباحث تصبعو م  بيانات مالحظة، واؼبقابلة، والتوثيق. 

يف و ط التعليم، زبطيو  تالميذ،ال رصائص فهم موضوعية كبو كفاءة اؼبعلم يف
 .تالميذات الييف تطوير إمكانالتعليم، و يف تقوًن و تنفيذ التعليم، 

 ج( عرض البيانات

البيانات، وكانت البيانات اؼبختارة تعرض على  صبعبعد أن سّبت عملية 
عروض معنوية، على أشكال الرسوم أو الصور. توضح للقارئُت على حدوث 

ت مستقلة إلجياد جواب البحث على شكل واقعية يف اؼبيدان. وىنا تأيت بيانا
مؤقت، الن ديك  إليها التغيَتات إذا وجدت بعدىا األدلة اعبديدة لتقوية 

  اغبدوث اؼبتأدية.

 هاقيقالبيانات ورب تلخيص( د

بعد سبام ارتيار البيانات وأصبحت مؤقتة، فتحتاج إىل التلخيص 
كيفية فحسب، والتحليل وربليل اؼبعلومات يف ىذا البحث يتم بصورة  والتحقيق. 

الكيفي يعٍت أن الًتكيز يف معاعبة التجارب الواقعة واألحداث اعبارية سواء يف 
اؼباضى أو اغباضر على ما تدركو الباحثة منها وتفهمو وتستطيع تصنيفو وحملة 

 العالقات اليت مالحظتها مالحظة عقلية.
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انات اؼبناسبة وربليل البيانات الكيفية ىو حبث وصفي ابتدأ بفصيلة البي
بالناحية وبعضها مث إتيان الشرح وإعطاء معٌت اؼبعلومات يف كل بعض م  
الناحية والعالقة بُت الناحية والناحية األررى. إذن يف التحليل والشرح على 
سبيل اعبمع إىل األسئلة بكيفية االستقرائية ويف التحليل األرَت تستعمل على 

عل مرموز اؼبعٌت ألرذ التلخيص العام، وليس سبيل اعبمع بُت الناحية األررى عب
م  اؼبستحيل وجود التحليل يًتقى إىل الناحية اػباصة وىذه اػبطوات كدور 
راص. تستخدم الباحثة اؼبنهج الوصفي كما أنو يهدف لتصور االحوال 
واغبوادث والوقائع اؼبتعلقة دبوضوع البحث مث ربلل الباحثة دبنهج التحليل 

 النقدي.

 حة البياناتو( فحص ص

ؼبا كانت البيانات اليت صبعتها الباحثة متوفرة كاملة البد ؽبا أن فحصت 
تلك البيانات اجملموعة قبل أن ربلل وتفسرىا لتكون نتائج البحث صاغبة 

 ضابطة.

بعملية فحص صحة البيانات  أثناء عملية التحليل ال بد للباحثة أن تقوم
حصول على البيانات واالكتشافات صحة البيانات يف ىذا البحث. فلل لتقرير

الصحيحة استخدمت الباحثة طريقة اؼبراقبة الدقيقة و طريقة اؼبقارنة ىي الطريقة 
لعالقة صحة البيانات باألشياء اؼبوجودة رارج البيانات نفسها للفحص أو 

 اؼبقارنة.
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( ٤طول االشًتاك،  (۱وىناك بعض الطرق لفحص صحة البيانات ىي: 
ربليل  (٥مناقشة األصحاب،  (٢(، triangulation)ي التثليث (۳عمق اؼبالحظة، 
 (9تفصيل الشرح،  (٤مراقبة األعضاء،  (٧كفاءة اؼبراجع،   (2اغبالة السلبية، 

 حسابة.

وم  ىذه الطرق لفحص صحة البيانات فارتارت الباحثة ما يليق 
 ببحثها وىي:

 طول االشًتاك. ۱

باحثة إىل طول اشًتاك للحصول على اؼبعلومات الصحيحة فتحتاج ال
الباحثة يف سائر النشاطات والربامج والعملية اؼبتعلقة دبادة اإلنشاء اليت تريد 

 حبثها.

 عمق اؼبالحظة. ٤

ؼبعرفة صحة البيانات ولكشف اػبصائص يف  الظروف اؼبالئمة 
باؼبشكالت اليت تريد حلها، ففي حاجة إىل اؼبالحظة العميقة الدقيقة كبو كل ما 

ة البحث، فال تزال تقوم باؼبالحظة ما مل ربصل على البيانات تكون ماد
 الصحيحة.

 (triangulationالتثليثي ). ۳

التثليثي ىو إحدى الطرق لفحص صحة البيانات باستخدام عامل أو 
شيء رارج البيانات نفسها لفحص تلك البيانات أو للموازنة، واستخدمت 
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ات اؼبوجودة و عندما وجدت الباحثة ىذه الطريقة  للمقارنة بُت البيان
االرتالفات بُت البيانات اجملموعة م  اؼبالحظة والوثائقية، أو بُت الوثائقية و 

 اؼبقابلة، أو بُت اؼبالحظة و اؼبقابلة.
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

ة المبحث األول: لمحة عن مدرسة هاشيم أشعاري المتوسطة اإلسالمية باتو ومدرس
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو.

 ٧٣أ. لمحة عن مدرسة هاشيم أشعاري المتوسطة اإلسالمية باتو

 رلفية التارخيية( ١

كانت ىذه اؼبدرسة إظبو يف األصل ىو مدرسة الًتبية اإلسالمية هنضة العلماء. 
وأىداف تأسيسها يف ذلك الوقت ىو لَسدَّ اغباجة اجملتمع اإلسالمي رصوصا سكان 

ضة العلماء بباتو. وبالنسبة إىل ذلك، عقد ؾبلس هنضة العلماء فورا يف عملية اؼبداولة هن
مع النافذون ليبحث ع  ضرورة تأسست اؼبدرسة اإلسالمية على أساس أىل السنة 
واعبماعة. ونتيجة م  ذلك اؼبداولة على القرار فيما: حيتاج سكان هنضة العلماء إىل أن 

عد تأسس اؼبدرسة اإلبتدائية مفتاح العلوم يف سيسَت بباتو. كما يكون اؼبدرسة اؼبتابعة ب
أن ربقيق اؼبلموس ع  نتيجة القرار م  اؼبداولة فتأسس اؼبدرسة الًتبية اإلسالمية األوىل 

 .١9٥2( يف السنة PGAP NUالنهضة العلماء )

مع دورة بطيئة جدا  ١9٥2أيسطس  ١٧ يف التاريخ PGAP NUوبعد تأسس 
سنة طول عشرون سنوات، كذلك األحوال جلب اؼبخاوف على صبيع م  سنة إىل 

اجملتمع ومشرفون اؼبدرسة. وتشمل ذلك اؼبخاوف على اعبوانب اؼبختلفة م  دعم 

                                                           
 .٤7١2 سنة الدراسة نتائج م  وثائق اؼبدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية باتو يف  ٢٣
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 ١9٧٣التعليمي بينهم: التسهيالت والعمل والطالب. والتايل، تغَت اإلسم يف السنة 
( بناء على MTsAI Hasyim Asy’ariأصبح اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ىاشيم أشعاري )

ع  تغيَت اإلسم والًتكيب ومنهج اؼبدرسة النوبة  ١9٧٤عام  ٣١قرار الوزير الدي  رقم 
 واؼبدرسة اغبكومية.

 زبطيط اعبغرافيا( ٤

، سيسَت ٤٤وقعت اؼبدرسة اؼبتوسطة ىاشيم أشعاري يف الشارع سيمَتو رقم 
   ساحة عامة باتو.بباتو. موقع اؼببٌت يف وسط مركز اؼبدينة ألن قريب م

 ىاشيم أشعاري اإلسالمية حالة التنمية مدرسة اؼبتوسطة( ٣

رضعت ىذه اؼبدرسة تغيَت الوضع يف وقت الحق بسبب مل تك  التنظيم م  
اغبكومة إلعتماد اؼبدرسة. قبل إستقى الوضع م  اغبكومة، ىذه اؼبدرسة قد حصل 

ى الوسطى. وم  ذلك، الوضع ىذه رسالة اؼبيثاق م  مؤسسة الًتبية اؼبعارف والية جاو 
د أربعة عشر سنوات على وبع. PW / 300/ B-7/ IV/ 81اؼبدرسة باؼبدرجة على رقم: 

 الوضع اؼبدرجة مث إصدار تنظيم اإلعتماد م  وزارة الدينية.

بناء على رسالة القرارات اؼبديرية العامة التدريب اؼبئسسية اإلسالمية رقم 
29/E/1990  عتماد اؼبدرسة. وبإصدار ذلك القرار، ىذه اؼبدرسة مستعد اإلرشادات اإل ع

. ويف السنة ١99٣ليتبع اإلعتماد لًتقية الوضع "مدرجة" إىل الوضع "مقبول" يف السنة 
، أصبح الوضع ىذه اؼبدرسة إىل "مساويا". وهبذا الوضع مساويا، استحق ١992

اإلمتحان دون رايون. مث يف اؼبدرسة اؼبتوسطة ىاشيم أشعاري صار إىل اؼبدرسة اؼبنفِّذ 
، ٤77١٣، تنفيذ اإلعتماد ىذه اؼبدرسة بنتيجة اؼبعتمدة "أ" إىل السنة ٤77٤السنة 
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 ١١تنفيذ اإلعتماد ثانيا بنتيجة اؼبعتمدة "أ" إىل السنة  ٤7١٢نوفمرب  ٢حىت يف السنة 
 .٤7١9نوفمرب 

 الرؤية والرسالة ( ٢

 أ( الرؤية

على أساس أىل السنة واعبماعة، ويُتِقُ  العلوم "لوجود اإلنسان اؼبؤم  ومتوّقى 
 واؼبعرفة والتكنولوجيا مع دون أرالق الكردية".

 اؼبؤشر:

 ( متق  يف تشغيل الشريعة اإلسالمية على أساس أىل السنة واعبماعة.١)

 ( متق  يف ارتفاع اإلقباز اإلمتحان األرَتة الوطنية.٤)

 اإلقبليزية. ( متق  يف ارتفاع اإلقبار اللغة العربية٣)

 ( متق  يف ارتفاع اإلقبار الربنامج الرياضي.٢)

 ( متق  يف ارتفاع اإلقبار الف .٥)

 ( متق  يف حياة اإلجتماعية.2)

 ( متق  يف علوم والتكنولوجيا.٧)

 ( ديلك البيئة اؼبمتعة والتفضية للتعلم.٤)

 



2٣ 
 

 
 

 ب( الرسالة

سنة واعبماعة بعقد قراءة ( تطوير اؼبوقف والعمادية اإلسالمية على أساس أىل ال١)
 استغاثة ويس يف كل يوم اعبمعة.

( تنفيذ التعليم والتوجيو بفعالية حىت يستطيع النمو كل التلميذ بأمثل اؼبناسب ٤)
 باإلمكانيات لديهم بتنفيذ زيادة الدراسة وكثَت التدريب السؤال.

كادديية ويَت ( تطوير اغبماسة دبكثف إىل صبيع أعضاء اؼبدرسة سواء يف إقباز األ٣)
 األكادديية بتنفيذ فبارسة على استخدام اللغة العربية والإلقبليزية يف مكان معُت.

( يساعد كل التلميذ ؼبعرفة امكانيات نفسهم بطريقة تعيُت اؼبواىب والريبة دبناسبة ٢)
 على التسهيالت اؼبوجودة.

 أحوال التالميذ( ٥

اػبطة/ 
 القبول

 أصل اؼبدرسة اؼبسجل
 اؼبدرسة
 اإلبتدائية

اؼبدرسة اإلبتدائية 
 اإلسالمية

 ؾبموع

 مرأة رجل مرأة رجل مرأة رجل ر+م مرأة رجل
٣77 ١9٣١ ١٤٤ ٧9 9١ 2١ ٤72 27 ١9١٤٤ ٧ 
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 ٧٧ب. لمحة عن مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو

 رلفية التارخيية( ١

 ٤77٥/ ٤77٢منذ عام الدراسي  ٤77٢بدأ تأسيس ىذه اؼبدرسة يف السنة 
على دافع العمدة ونائب العمدة باتو مع معظم اجملتمعات باتو. ويف ذلك الوقت، 
اؼبدرسة لدى اغبكومة اؼبوجودة ىي اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الثانية فقط اليت 
وقعت بباتو. فيؤدي الفكرة أّن عاجال أو آجال ربتاج إىل وجود اؼبدرسة اؼبشًتكة بباتو 

على اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية واؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  اليت تتكون
اغبكومية واؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية. وألن اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
قد قامت منذ فطرة طويلة، فمطلوب اآلن ىو الرائدة اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

توسطة اإلسالمية اغبكومية كاعبواب على االحتياجات اجملتمعات اغبكومية واؼبدرسة اؼب
 بباتو. وىذا اغبال مناسب أيضا بلقب مدينة باتو كاؼبدينة السياحة الدينية.

ويف أول تأسيسها، اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية إظبها: "اؼبدرسة 
/ ٤77٢ام الدراسي اؼبتوسطة اإلسالمية اإلستعدادية اغبكومية" اليت تعمل منذ الع

بناء على رسالة القرار م  رئيس اؼبكتب الوالية قسم الدينية دائرة جاوى الشرية  ٤77٥
على رقم  ٤77٢نوفمرب  ٥ يف التاريخ  Kw.13.4/4/PP.03.2/2580/SKP/2004رقم 

 .١٤١١٣٥٧9777١(: NSMاإلحصائي اؼبدرسة )

كومية عند مؤسسة الًتبية وتدار ىذه اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اإلستعدادية اغب
باتو مع مداولة أّن ىذه اؼبدرسة  ٧اإلرالص اليت عنونة يف الشارع سلطان ايونج رقم 

                                                           
 .٤7١2نتائج م  وثائق اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو يف سنة الدراسة   ٢٢
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قد استعّد ليكون اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو. وأما عنوان ىذه اؼبدرسة يف 
 باتو.-الشارع فرونويودا، داداف رجا، جون رجا

وبواسطة متنوعة م  اغبواجز والعوائق، مث يف وبعد يسَت حواىل طبس سنوات 
، يثبت ٤779عام  ٢٤بناء على القرار الوزير الدي  رقم  ٤779أبريل  ٤التاريخ 

اغبكومية ىذه اؼبدرسة رظبيا عند رئيس اؼبكتب الوالية قسم الدينية جاوى الشرقية. 
 مية اغبكومية باتو.وىكذا، ربّول الوضع ىذه اؼبدرسة رظبيا إىل: اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسال

 الرؤية والرسالة( ٤

 أ( الرؤية

  (IMTAQ"لوجود اؼبدرسة اؼبتفوقة واعبودة واالقبازات يف ؾبال اإلديان والتقوى )
 ( اؼبتميزة اإلسالمية مع بصَتة البيئة".IPTEKوالعلوم واؼبعرفة والتكنولوجيا )

 اؼبؤشرات:

 ( جيعل التعليم والقيم اإلسالم كالوجو واؼبوقف اغبياة اليومية.١)

 ( مزيّة يف ترقية اإلقباز اإلمتحان الوطٍت.٤)

 ( مزيّة يف إقباز العلوم الطبيعة العربية واإلقبليزية.٣)

 ( مزيّة يف إقباز الف  والرياضة.٢)

 .( ديلك القدرة التنافسية يف إقباز األوؼببياد العلوم الطبيعة٥)

 ( ديلك البيئة اؼبدرسية اإلسالمية وفبتعة وتفضية لتعلم.2)
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 ( ديلك الرعاية العالية على اجملتمع.٧)

 ( ينال اإلعتماد م  اجملتمع.٤)

 ب( الرسالة

( وعلوم IMTAQ"يعقد الًتبية اؼبتفوقة واإلقبازات يف ؾبال اإلديان والتقوى )
 ة مع بصَتة البيئة".( اؼبتميزة اإلسالميIPTEKواؼبعرفة والتكنولوجيا )

 ربديد اؼبعٌت:

( يُنِمي اؼبوقف والعملية اإلسالمية إنضباطا ومسؤوليا يف ؿباولة تشكيل اإلنسان ١)
 لديهم األرالق الكردية.

( حىت يستطيع CTL( تنفيذ التعليم فعاليا ومبتكرة دبدرل السياقية التعليم والتعلم )٤)
 النامية كفاءة التالميذ.

لإلقبازات والعقليات النقدية واإلبداعية مع ثقافة اؼبرّتب على  ( يغرس اغبماسة٣)
 صبيع أعضاء اؼبدرسة سواء يف ؾبال األكادديية ويَتىا.

( يًتكز األنشطة الالمنهجية ليكشف اإلمكانيات اؼبواىب وريبة التالميذ يف ؾبال ٢)
 ضة.اإلديان والتقوى والعلوم واؼبعرفة والتكنولوجيا والف  والثقافة والريا

( خيلق على جو البيئة التعليمية اإلسالمية مع  التسهيالت الكافية والنظيفة ٥)
 والصحة واعبميلة والتفضية.
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( ترقية الفعالية واؼبستقلة يف إدارة اؼبدرسة مع خياًف صبيع إعضاء اؼبدرسة مناسبا 2)
 دبعيار الًتبية الوطنية.

 لثقة م  اجملتمع.( وجود اؼبدرسة كمؤسسة الًتبية اليت حصلت على ا٧)

 األىداف وىدف األىداف( ٣

وأما األىداف وىدف األىداف تفصيليا م  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 اغبكومية باتو كما يلي:

 ( ترقية على نوعية اؼبوقف والعمادية اإلسالمية ألعضاء اؼبدرسة.١)

 ح واعبيد.( ترقية التالميذ على رتم القرآن ويستطيع على قراءة القرآن بالصحي٤)

 ( ترقية اؼبعلم الذي قد تنفيذ التعليم السياقي ويعمل البحث اإلجرائي.٣)

 ( ترقية القيم اإلمتحان الوطٍت.٢)

( التلميذ الذي ديلك الريبة واؼبوىبة والقدرة على علوم الطبيعة العربية واإلقبليزية ٥)
 متزايد ويستطيع أن يكون سيد اغبفل واػبطابة بتلكما العلوم.

 ترقية حضور التالميذ واؼبعلمُت واؼبوظفُت.( 2)

 ( ديلك فرقة الف  القادري  لتربز على األقّل يف مستوى اؼبنطقة/ اؼبدينة.٧)

 ( ديلك فرقة الرياضة القادري  لتصبح النهائية يف مستوى الدائرة.٤)

ى ( ديلك فرقة اجملموعة العلمية الفتيات القادري  لتصبح النهائية أو البطل يف مستو 9)
 الدائرة/ الوطنية. 
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( ترقية النوعية والكمية على التسهيالت والوسائل الداعمة يف ترقية إقباز ١7)
 األكادديية ويَتىا.

 النظافة واعبميلة. ( ترقية الرعاية ألعضاء اؼبدرسة على بيئة اؼبدرسة١١)

اللغة العربية التعليمية في إدارة الصف في مدرسة  المبحث الثاني: كفاءة معلم
 اشيم أشعاري المتوسطة اإلسالمية ومدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو.ه

إدارة قامت باحثة اؼبالحظة واؼبقابلة على كفاءة معلم اللغة العربية التعليمية يف 
ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  الصف يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية

 لبيانات التالية:اغبكومية باتو، وحصلت الباحثة على ا

اللغة العربية التعليمية في إدارة الصف في مدرسة هاشيم أشعاري  معلم أ. كفاءة
 باتو المتوسطة اإلسالمية

  ٧5( البيانات من المالحظة ألستاذة أيلفا رزقيا٢

 : اؼبالحظة ع  كفاءة اؼبعلم يف زبطيط التعليم١جدول 

 ال نعم اؼبؤشرة الناحية الالح  رقم
يف إدارة  التخطيط .١

أنشطة التعلم 
 والتعليم.

  √ صياية اؽبدف ١.١
  √ حيدد على الطريقة ١.٤
  √ حيدد على رطوات التدريس ١.٣

  √خيتار على اؼبواد اؼبناسب خبصائص  ٤.١التخطيط يف إدارة  .٤
                                                           

 .(٤7١2أبريل  ١٣يوم األربعاء، تعليم اللغة العربية ) اؼبالحظة يفأيلفا رزقيا، معلمة اللغة العربية يف فصل السابع،   ٢٥
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 التالميذ. اؼبواد التعليمية.
 

التخطيط يف إدارة  .٣
 الصف

  √ حيدد على تنظيم يرفة الصف ٣.١

  √ حيدد على توزيع الوقت ٣.٤
حيدد على إدارة التالميذ ليشارك  ٣.٣

 على أنشطة التعلم والتعليم.
√  

التخطيط يف استخدام  . ٢
 اآللة وطريقة التعليم

 √  حيدد على وسائل التعليمية. ٢.١

  √ حيدد على مصادر التعليم ٢.٤

التخطيط يف تقييم  .٥
 م.التالميذ لنيابة التعلي

  √ حيدد على أشكال التقييم. ٥.١

جيعل على أداة التقييم النتيجة  ٥.٤
 التعلم.

√  

 وصف البيانات:

ويف بيانات واؼبعلومات احملصولة، البد على اؼبعلم أن جيعل زبطيط التعليم الذي  -
يشمل على منهج الدراسي، وزبطيط تنفيذ التعليم، وبرنامج السنوي، وبرنامج فصل 

وحساب م  زبصيص الوقت يف كل أول فصل الدراسي. ولك  ىناك القيود الدراسي، 
م  وسائل التعليمية احملتاجة يف عملية التعليم كعدم شاشاة يف كل الصف ليساعد اؼبعلم 
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على إيصال اؼبادة بل عادة خيلق معلم النفسي الوسائل يف إيصال اؼبفردات باستخدام 
 حيان فقط.الصور اليت خيلقة نفسو، ولك  يف بعض األ

 : اؼبالحظة ع  كفاءة اؼبعلم يف تنفيذ التعليم٤جدول  

 ال نعم اؼبؤشرة الناحية الالح  رقم
  √ يبلغ على أىداف التعليمية ١.١ يبدأ التعليم .١

  √ يعمل على عصف الذىٍت ١.٤

  √ ربفيز التالميذ ١.٣
إدارة أنشطة التعلم  .٤

 والتعليم
  √ يفتح الدرس باعبيد. ٤.١
  √ يبلغ اؼبادة بالواضح. ٤.٤
 √  يستخدم الوسائل التعليمية. ٤.٣

  √ توفَت التعزيز ٤.٢
  √ يعطي الفرصة على التالميذ للحيوية. ٤.٥

  √ يستخدم اللغة التواصلية. 2.٤
إدارة الوقت  .٣

 والتالميذ
  √ تنظيم استخدام الوقت. ٣.١
اعبو التعليم إدارة التالميذ لكي بقاء  ٣.٤

 فعاال وتفضيا.
√  

  √ تنفيذ التقييم يف أثناء عملية التعليم. ٢.١تنفيذ التقييم العملية  .٢



٧١ 
 

 
 

  √ تنفيذ التقييم يف آرر الدرس ٢.٤ ونتيجة التعلم

 √  تلخيص الدرس ٥.١ إهناء الدرس .٥
  √ توفَت اؼبتابعة ٥.٤

 وصف البيانات:

و مرحبا للتالميذ، مث إيصال على أىداف التعليم فتح اؼبعلم الدرس بسأل اغبال أ -
 و مراجعة الدرس األمس على األقل.

أعطى اؼبعلم التعزيز بعمل سؤال واعبواب مع التالميذ وشرح الدرس تكرارا حىت  -
 يفهم التالميذ ع  اؼبادة.

 اليستخدم اؼبعلم على الوسائل التعليمية إال بالسبورة فقط. -
ميذ وصفو ليجعل عملية التعليم فعاال بثبات القائم يقدر اؼبعلم على تنظيم التال -

 ودورة الصف مث الذىاب إىل التالميذ الذي  اليدفعون االنتباه على اؼبادة.
عمل اؼبعلم التقييم يف أثناء التعليم بسؤال واعبواب أو حبف  اؼبفردات واإلرتبار  -

 بعد إنتهى الكفاءة.
تعليم بل أعطيو على واجبات اليعمل اؼبعلم على تلخيص الدرس يف هناية ال -

 اؼبنزل.
وهبذا جدول اؼبالحظة، عرضت الباحثة على ىذه البيانات حبساب اؼبؤشرات 
ؼبعرفة الدرجة النوعية ع  كفاءة اؼبعلم مث عرضت الباحثة إىل شكل الوصفية لتسهيل على 

 فهم ما حدث.  

 ٤2ؾبموع اؼبؤشر= 

 ٤٣ؾبموع اؼبؤشر يعلمو اؼبعلم= 
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  التقوًن:

 %١77 ×  ع اؼبؤشر يعلمو اؼبعلمؾبمو 

 ؾبموع اؼبؤشر

 =١ × ٣٤77% 

 ٤2 

 =٤٤،٢ % 

 مع اؼبعيار لكفاءة اؼبعلم اآليت:

 فبتاز ١77%-97
 جيد ٤9%-٧7
 مقبول ٥7-29%
 ضعيف ٢9%-٣7
 ضعيف جدا ٤9%>

 

التعليمية يف مدرسة ىاشيم أشعاري  وهبذا اؼبعيار، فيكون كفاءة معلم اللغة العربية
 .جيد% على درجة ٤٤،٢اإلسالمية  اؼبتوسطة
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اللغة العربية التعليمية في إدارة الصف في مدرسة المتوسطة  معلم . كفاءةب
 الحكومية باتو. اإلسالمية

 ٧١م. توفيق فجر فرمانا ( البيانات من المالحظة ألستاذ٢

 : اؼبالحظة ع  كفاءة اؼبعلم يف زبطيط التعليم٣جدول 

 ال نعم اؼبؤشرة الناحية الالح  رقم
التخطيط يف إدارة  .١

أنشطة التعلم 
 والتعليم.

  √ صياية اؽبدف ١.١
  √ حيدد على الطريقة ١.٤
  √ حيدد على رطوات التدريس ١.٣

التخطيط يف إدارة  .٤
 اؼبواد التعليمية.

خيتار على اؼبواد اؼبناسب خبصائص  ٤.١
 التالميذ.

 

√  

التخطيط يف إدارة  .٣
 الصف

  √ لى تنظيم يرفة الصفحيدد ع ٣.١

  √ حيدد على توزيع الوقت ٣.٤
حيدد على إدارة التالميذ ليشارك على  ٣.٣

 أنشطة التعلم والتعليم.
 √ 

التخطيط يف  . ٢
استخدام اآللة 

  √ حيدد على وسائل التعليمية. ٢.١

                                                           
 .(٤7١2مايو  ٤يوم اإلثنُت، تعليم اللغة العربية ) اؼبالحظة يففصل السابع،  توفيق فجر فرمانا، معلم اللغة العربية يف  ٢2



٧٢ 
 

 
 

  √ حيدد على مصادر التعليم ٢.٤ وطريقة التعليم

التخطيط يف تقييم  .٥
الميذ لنيابة الت

 التعليم.

  √ حيدد على أشكال التقييم. ٥.١

  √ جيعل على أداة التقييم النتيجة التعلم. ٥.٤

 وصف البيانات:

ويف بيانات واؼبعلومات احملصولة، البد على اؼبعلم أن جيعل زبطيط التعليم الذي  -
امج يشمل على منهج الدراسي، وزبطيط تنفيذ التعليم، وبرنامج السنوي، وبرن

الدراسي. ولك   عامفصل الدراسي، وحساب م  زبصيص الوقت يف كل أول 
الديلك اؼبعلم على القدرة يف تنظيم الصف ألن كثَت م  التالميذ الترتيب ىناك 

 يف أنشطة التعليم. 
 : اؼبالحظة ع  كفاءة اؼبعلم يف تنفيذ التعليم٢جدول  

 ال نعم اؼبؤشرة الناحية الالح  رقم
  √ يبلغ على أىداف التعليمية ١.١ ليميبدأ التع .١

  √ يعمل على عصف الذىٍت ١.٤

  √ ربفيز التالميذ ١.٣
إدارة أنشطة التعلم  .٤

 والتعليم
  √ يفتح الدرس باعبيد. ٤.١
  √ يبلغ اؼبادة بالواضح. ٤.٤
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  √ يستخدم الوسائل التعليمية. ٤.٣

  √ توفَت التعزيز ٤.٢
  √ صة على التالميذ للحيوية.يعطي الفر  ٤.٥

  √ يستخدم اللغة التواصلية. 2.٤
 √  تنظيم استخدام الوقت. ٣.١ إدارة الوقت والتالميذ .٣

إدارة التالميذ لكي بقاء اعبو التعليم  ٣.٤
 فعاال وتفضيا.

 √ 

تنفيذ التقييم العملية  .٢
 ونتيجة التعلم

  √ م.تنفيذ التقييم يف أثناء عملية التعلي ٢.١

  √ تنفيذ التقييم يف آرر الدرس ٢.٤

 √  تلخيص الدرس ٥.١ إهناء الدرس .٥
  √ توفَت اؼبتابعة ٥.٤

 وصف البيانات:

فتح اؼبعلم الدرس بالسالم وسأل ع  اغبضور التالميذ، مث إيصال على أىداف  -
 التعليم و مراجعة الدرس األمس على األقل.

واعبواب مع التالميذ وشرح الدرس تكرارا حىت  أعطى اؼبعلم التعزيز بعمل سؤال -
 يفهم التالميذ ع  اؼبادة.

اليقدر اؼبعلم على تنظيم التالميذ وصفو ألن اليقًتب واليؤنب اؼبعلم على  -
 التالميذ الذي  اليدفعون االنتباه ع  درسو. 
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 عمل اؼبعلم التقييم يف أثناء التعليم بسؤال واعبواب أو حبف  اؼبفردات واإلرتبار -
 بعد إنتهى الكفاءة.

اليقدر اؼبعلم على تنظيم الوقت ألن وجود اإلضرابات يف الصف أو يف تنفيذ  -
 التعليم حيت جعل عملية التعليم التفضي.

ويف تنفيذ التعليم، إذا يعطي اؼبعلم السؤال فاعبواب م  تلك التالميذ فقط، وىذا  -
 بسب ينقص اؼبعلم يف معرفة أحوال التالميذ وتنظيمهم.

عمل اؼبعلم على تلخيص الدرس يف هناية التعليم بل أعطيو على واجبات الي -
 اؼبنزل.

وهبذا جدول اؼبالحظة، عرضت الباحثة على ىذه البيانات حبساب اؼبؤشرات 
ؼبعرفة الدرجة النوعية ع  كفاءة اؼبعلم مث عرضت الباحثة إىل شكل الوصفية لتسهيل على 

 فهم ما حدث.

 ٤2ؾبموع اؼبؤشر= 

 ٤٤ؤشر يعلمو اؼبعلم= ؾبموع اؼب

  التقوًن:

 %١77 ×  ؾبموع اؼبؤشر يعلمو اؼبعلم

 ؾبموع اؼبؤشر

 =١ × ٤٤77% 

 ٤2 

 =٤٢،2 = %٤٢.% 
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 مع اؼبعيار لكفاءة اؼبعلم اآليت:

 فبتاز ١77%-97
 جيد ٤9%-٧7
 مقبول ٥7-29%
 ضعيف ٢9%-٣7
 ضعيف جدا ٤9%>

التعليمية يف مدرسة اؼبتوسطة  وهبذا اؼبعيار، فيكون كفاءة معلم اللغة العربية
 .جيد% على درجة ٤٢اإلسالمية اغبكومية باتو 

في مدرسة هاشيم  التعليمية اللغة العربية من المقابلة عن كفاءة معلمج. البيانات 
 أشعاري المتوسطة اإلسالمية ومدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو.

ة التعليم، ويرجو م  اؼبعلم ىو الشخص الذي ديلك دور مهم يف عملي اؼبعلم
سيحدث عملية إنتقال اؼبعرفة إىل التالميذ لكي يستطيعون مفيدة للبيئة واإلجتماع. 
وؼبعرفة كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية 

يف كتابو ع  ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو، أشارت الباحثة إىل مولياسا 
معيار الكفاءة وتأىيل اؼبعلم الذي يشرح أن كفاءة التعليمية تشمل على: فهم رصائص 

  التالميذ، وزبطيط التعليم، وتنفيذ التعليم، وتقوًن التعليم، مث تطوير التالميذ.
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أستاذة أيلفا )معلم اللغة العربية في مدرسة هاشيم أشعاري المتوسطة : (٢)
 اإلسالمية باتو( 

(: أستاذ توفيق )معلم اللغة العربية في مدرسة  المتوسطة اإلسالمية الحكومية ١)
 باتو( 

 ( فهم خصائص التالميذ٢

فهم رصائص التالميذ دبعٌت قدرة اؼبعلم لفهم أحوال التالميذ )إما جسديا 
وعقليا( يف عملية التعليم، حىت مع ذلك م  اؼبتوقع أن يستطيع ليجعل التفاعل اعبيد 

علم والتالميذ ليكون أنشطة التعليم التفضية أي يعرف اؼبعلم رصائص التالميذ بُت اؼب
يعلمو وحيدد الطريقة التعليم واؼبواد اؼبناسبة حىت سبك  التالميذ لتطوير اإلمكانياهتم م  
رالل التفاعل واػبربة التعلم. وعلى األقل ىناك أربع أشياء اليت البد أن يفهم اؼبعلم 

 توى الذكاء واإلبتكار وعيوب اعبسدية وتنمية اؼبعرفية.لتالميذه، وىم: مس

 مستوى الذكاء -أ

بناء على البيانات احملصولة م  اؼبقابلة واؼبالحظة ؼبعلمان اللغة العربية يف مدرسة 
ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو، 

 فحصلت الباحثة البيانات كما تلي:

: أستطيع لنظر فهم مستوى الذكاء التالميذ حينما أعطيت سؤاال. إذا تستطيع (١)
التلميذ إلجابة السؤال مٍت بالسريعة واعبيد أو لديو أكثر استجابة عندما شرحت الدرس 
فهذا التلميذ لديو الذكاء العايل. ولك  إذا لديو أقل أو بطيئة اإلستجابة على شرح أو 
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كما يف اؼبثال عندما   ٢٧كاء التلميذ متوسط أو منخفض.السؤال اليت أعطاه فيكون ذ 
سأل التلميذ: أستاذة، ما معٌت "قصٌَت"؟ فأجاب اؼبعلم: باألمس قد أمرت غبف  
اؼبفردات ىل نسيتم؟ فالتلميذ الذي يستطيع اإلجابة على ىذا، عادة لدى أكثر 

ت اؼبعلم: كما وزادا ٢٤االستجابة ويكون على مستوى الذكاء العايل م  التلميذ اآلرر.
يف العادة، أن التلميذ الذي يسيتطيع إلجابة ىو ذلك التلميذ فقط. وم  ىنا، أستطيع 

 لعرفت فروق على مستوى الذكاء التالميذ بعضهم بعضا.

( نظرت إىل نتائج وظيفة التالميذ ؼبعرفة على مستوى الذكاء التالميذ ونظرت إىل ٤)
لى قيمة اعبيدة فذلك التلميذ لدى الذكاء قدرهتم يف فهم الدرس. إذا حصل التلميذ ع

العايل وأما التلميذ الذي الحيصل القيمة اعبيدة فذكاءه منخفض. مث إذا شرحت 
الدرس،كان التلميذ لدى الذكاء العايل فهو سهل لفهم ما قد شرحت دون أعطيت 

 ٢9الشرح تكرارا. 

ؼبعلمان يف مدرستُت ونظرا م  ىذه نتائج اؼبالحظة واؼبقابلة اليت عملها الباحثة، ا
اؼبختلفُت قد يفهم الذكاء تالميذىم نظرا إىل قدرهتم يف فهم الدرس بالسريعة أو البطيئة. 
فمعلم لدى احملاولة واؼبعرفة لفهم رصائص تالميذه م  قدرهتم يف عملية التعليم ونتيجة 

حثة، أن  التعليم الذي يشَت إىل اإلستجابة السريعة ونتيجة التعلم اعبيدة. فخلصت البا
 كفاءة اؼبعلمان يف فهم مستوى الذكاء التالميذ يستطيع أن يقال باعبيد.

 

                                                           
 .(٤7١2أبريل  ٤٤، ميسيوم اػبقابلة، )اؼبأيلفا رزقيا، معلمة اللغة العربية يف فصل السابع،   ٢٧
 .(٤7١2أبريل  ١٣بعاء، يوم األر تعليم اللغة العربية، ) اؼبالحظة يفأيلفا رزقيا، معلمة اللغة العربية يف فصل السابع،   ٢٤
 (.٤7١2مايو  ١٤األربعاء، يف يوم ، )اؼبقابلة ، معلم اللغة العربية يف فصل السابع،توفيق فجر فرمانا  ٢9
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 اإلبتكار -ب

كما ىو اغبال ع  فهم التالميذ على مستوى الذكاء، يرجو على اؼبعلم ػبلق 
األحوال التعليمية اليت تعطي الفرصة التالميذ لتطوير اإلمكانياهتم واإلبتكارىم. وبناء 

 علمان اللغة العربية يف ىذي  مدرستُت كما تلي:على اؼبقابلة مع م

(: ىناك طرق ـبتلفة ؼبعرفة اإلبتكار لدى التالميذ، وؽبذا يستطيع أن ينظر م  متعة ١)
التالميذ يف درس اللغة العربية. وعندما الزبجل التلميذ ألن يسأل ع  اؼبواد اليت يَت 

اء الواجبة يف الوقت احملدد دائما واضح  أو عندما أعطيت الواجبة، إذا كان التلميذ انته
  ٥7والرباكي صديقو، فسمي ىذا التلميذ اإلبتكار.

( عرفت التلميذ اإلبتكار أم ال عندما أعطيت الواجبة. أعطيت الواجبة يف اؼبادة معينة ٤)
لتطوير اإلبتكارىم. اؼبثال يف اؼبادة حف  اؼبفردات، أطلب التلميذ عبمع الصور م  

يت اليت تناسب مع اؼبفردات القائمة مث لصق يف ورقة. وم  ىنا الصحيفة أو اإلنًتن
  ٥١أستطيع أن عرفت إبتكارىم م  نتائج واجبتهم والتعاون التلميذ يف فرقتهم.

وم  نتائج ىذه اؼبقابلة، يعرف اؼبعلم إىل فهم ابتكار تالميذىم بالرأي اؼبختلف  
أحوال التلميذ يف عملية أنشطة كان اؼبعلم األول الذي ليعرف إبتكار التلميذ بنظر إىل 

التعليم بفهم صفاهتم عند كان الشئي الذي مل يفهمهم أو بنظر عند يعطي اؼبعلم 
الواجبات مث واثقة التلميذ نفسو ع  جوابو على السؤال بدون اتباع أصدقائو. وكان اؼبعلم 

صور مع الثاين قال أّن ليعرف إبتكارىم بطريقة يعطي الواجبة ليطلب الصور ويناسب ال
اؼبفردات، ىذا دبعٌت اليفهم إبتكار التالميذ فقط بل ىذا ىي الطريقة لتطوير إبتكار 
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التالميذ أيضا. فخلصت الباحثة، أن رأي اؼبعلم يف فهم ابتكار تالميذىم ـبتلفة. ولك  
يستطيع أن يقال أن كفاءة اؼبعلم يف فهم إبتكار تالميذىم قد يسمى باعبيد جدا. وأما 

 ين لو ؿباولة لفهم ابتكار تالميذه بتطوير ابتكارىم.اؼبعلم الثا

 عيوب اعبسدية. -ج

يرجى على اؼبعلم لفهم أحوال اعبسدية التالميذ اليت سبلكون احملدودية أو عيوب 
اعبسدية ليساعد على تنمية نفسهم ويعطي اؼبوقف واػبدمة اؼبختلفة على ىذا التلميذ. 

 بناء على اؼبقابلة واؼبالحظة كما تلي:

(  ال يك  التلميذ لدي عيوب اعبسدية حينما أدرس يف ىذا اؼبدرسة. وإذا كان، ١)
  ٥٤سأعطي االىتمام اعبيد على ذلك التلميذ وال ديّيزه مع التلميذ اآلرر.

( وم  الواضح الدييز حقوق اؼبكتسبة للتالميذ اليت سبلكون عيوب اعبسدية يف ٤)
  ٥٣ية.التعليم. والتوجد ىنا التلميذ العيوب اعبسد

وم  نتائج اؼبقابلة مع معلمان اللغة العربية يف ىذي  مدرستُت، يتفقان أن اؼبعلم 
مل تك  قد فعل ذلك يف فهم أحوال التالميذ اليت سبلكون العيوب اعبسدية ألن اليوجد 
التلميذ احملدودة يف مدرستهم. وإذا كان، فسيحاول اؼبعلم لفهمهم والدييزىم م  التلميذ 

 الباحثة، أن اؼبعلم قاموا على كفاءتو يف فهم أحوال اعبسدية التالميذ.اآلرر. فخلصت 

 

 
                                                           

 .(٤7١2أبريل  ٤٤، ميسيوم اػبقابلة، )اؼبأيلفا رزقيا، معلمة اللغة العربية يف فصل السابع،   ٥٤
 (.٤7١2مايو  ١٤األربعاء، يف يوم ، )اؼبقابلة ، معلم اللغة العربية يف فصل السابع،توفيق فجر فرمانا  ٥٣



٤٤ 
 

 
 

 تنمية اؼبعرفية -د

واألىداف يف عملية التعلم والتعليم ػبلق البيئة وأحوال التعليم اليت تعود إىل تغَت 
 اؼبعرفية التالميذ. بناء على اؼبقابلة الباحثة مع اؼبعلمان اللغة العربية كما تلي: 

يف تعليم اللغة العربية، ليس كل التالميذ قد تعلم  التلميذ يف الفصل السابع( كان ١)
اللغة العربية م  قبل. كان التلميذ اؼبتخرجة م  مدرسة اإلتبتدائية واآلرر متخرجة م  
مدرسة اإلتبتدائية اإلسالمية. ىذان متخرجان التساوي يف استجاب الدرس اللغة 

اػباص للتالميذ الذي  مل يستطيعون القراءة والكتابة العربية. ولذلك، عقدت على توجيو 
اغبروف العربية. وبطريقة ىذا، أحاول يساعدىم على أن تكون قادرة على اؼبشاركة يف 
عملية التعليم اللغة العربية ويساعدىم على زَبَلُّفهم م  أصدقائهم اليت قد تستطيعون يف 

ة معرفيتهم م  وقت إىل وقت م  رالل تتبع التعليم اللغة العربية . مث رأيت إىل تنمي
  ٥٢االرتبار. 

 ٥٥( أنظر يف تنمية اؼبعرفية التالميذ م  رالل نتائج واجباهتم ونتائج إرتبارىم.٤)

وم  نتائج اؼبقابلة ىنا، كان اؼبشكلة م  ناحية التالميذ اؼبختلفة يف تعليم اللغة 
بل، فكان معرفتهم ناقص ع  مادة العربية. فكان التلميذ الذي ؼبا تعلم اللغة العربية م  ق

اللغة العربية. فيحتاج إليهم وقت طويل لتنمية معرفيتهم وربفيزىم لتعلم اللغة العربية. 
فقاال معلمان أن لفهم تنمية معرفية التالميذ ىي بطريقة نظر إىل نتيجة تعلمهم. إذا كان 

لعكس. فخلصت نتيجتهم مرتفعة فيسمى تنمية معرفيتهم مرتفعة أيضا، وكذلك على ا
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الباحثة أن كفاءة اؼبعلم يف فهم تنمية معرفية يستطيع أن يقال باعبيد. ألهنم ينظرون إىل 
 نتيجة تعلمهم.   

 ( تخطيط التعليم١

زبطيط التعليم ىو أنشطة األول ؼبعلم يف ربديد صبيع مكونات األساسية اليت 
ليم وىم: ربديد ستستخدم على تنفيذ التعليم. وكان ثالثة نشاط يف زبطيط التع

 اإلحتياجات وصياية كفاءة األساسية وتأليف برامج التعليم.

 ربديد اإلحتياجات -أ

بناء على نتائج اؼبقابلة الباحثة مع اؼبعلم اللغة العربية يف ىذي  مدرستُت ع  
 زبطيط التعليم كما تلي: 

إىل رلفية ( كمعلم اللغة العربية، فعلت يف ربديد اإلحتياجات التالميذ ىي بنظر ١)
الًتبية التالميذ م  قبل. ىناك التالميذ متخرجة م  مدرسة اإلبتدائية وم  مدرسة 
اإلبتدائية اإلسالمية. فكان التالميذ يعملون إرتبار ربديد اؼبستويات. كان التلميذ يف 
الفصل السابع "أ" ىم متخرجة م  مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية صبيعا، وأما يف فصل 

م  متخرجة م  مدرسة اإلبتدائية صبيعا، وأما يف فصل السابع "ج" حىت السابع "ب" ى
اإلبتدائية اإلسالمية ومدرسة  فصل السابع "ح" زبتلط التالميذ اؼبتخرجة م  مدرسة

اإلبتدائية بناء على مستوى نتائجهم م  إرتبار ربديد اؼبستويات. مث بعدىا وصلُت 
 ٥2الدرس دبناسبة على أحواؽبم وصفوفهم.
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أوال، حددت على أصول اؼبدرسة التالميذ ىل قد تعلمون اللغة العربية أو ؼبا مث ( ٤)
  ٥٧تصنيف إحتياجاهتم على طريقة التعليم واؼبادة اليت سيتعّلم إليهم.

وم  نتائج ىذه اؼبقابلة، ينظر اؼبعلمان إىل رلفية الًتبية التالميذ لتحديد 
ة لتدريسهم. فخلصت الباحثة أن ربديد االحتياجاهتم أوال مث يناسب على اؼبادة والطريق

اإلحتياجات اليت قد فعل اؼبعلم يقال باعبيد ألن يعطي اؼبعلم على اؼبادة وطريقة التعليم 
 مناسب باإلحتياجات التالميذ.

 صياية كفاءة األساسية -ب

الكفاءة ىو مكّون األول الذي البد لصياية يف التعليم. بناء على نتيجة اؼبقابلة 
 ع معلم اللغة العربية كما تلي:الباحثة م

( ويف صياية كفاءة األساسية عادة قد كان يف ـبطط منهج الدراسي. وضعت على  ١)
كفاءة األساسية بنظر إىل اؼبواد اليت سأقدمها. مث ربقيقها يف التدريس باستخدام طريقة 

  ٥٤اليت مناسبة باؼبادة.

يف تدريس وأنا م  بينهم  ( نعم، كل معلم يصوغ على كفاءة األساسية ليستسهل ٤)
كمعلم اللغة العربية ألن ىذا اغبال دور مهم يف ربديد اذباه الدراسة ووضعت كفاءة 

 ٥9األساسية يف ـبطط منهج الدراسي.
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وم  نتائج ىذا اؼبقابلة تستطيع أن تعرف أّن كل اؼبعلم فعلوا صياية كفاءة 
 األساسية يف التعليم. وصيايتها قد فعل باعبيدة. 

 ف برامج التعليمتألي -ج

برامج التعليم بصناعة التخطيط  ( ويف ىذه اؼبدرسة، وجب على اؼبعلم قدرة لتأليف١)
فصل الدراسي يف كل أول فصل الدراسي وتناقش مع زميل  الربامج التعليم يف واحد
  27اؼبعلم اللغة العربية اآلرر.

عام الدراسي ولك  ( وجب على كل اؼبعلم يستطيع إلعداد برامج التعليم يف كل أول ٤)
يالبا اليناسب عند تنفيذه ألن وجود اؼبشكلة اؼبختلفة يف الصف حينما عملية 

 2١التعليم.

وم  نتائج اؼبقابلة ع  تأليف برامج التعليم يستطيع أن يعرف جيب على كل 
اؼبعلم يصنع برامج التعليم يف وقت ـبتلف وعلى الريم مل يناسب مع تنفيذه. ورأى 

ف برامج التعليم ناقص ألن ينبغي زبطيط التعليم مناسب مع تنفيذه. تألي الباحثة أن
 فخلصت الباحثة مل يكمل كفاءة اؼبعلمُت يف تأليف برامج التعليم. 

 ( تنفيذ التعليم٣

إحدى كفاءة التعليمية اليت البد أن سبلكها اؼبعلم متعلقة بتنفيذ التعليم، وىذا 
ؼبعلم أنَّ وجب على اؼبعلم لدى الكفاءة اغبال يؤكد يف زبطيط تنظيم اغبكومية ع  ا

لتنفيذ التعليم التثقيف واغبواري. وىذا اغبال دبعٌت أن تنفيذ التعليم البد أن يبدأ م  
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عملية اغبواري بُت موضوع التعليم حٌت يولد الفكرة النقدية والإلتصاالت. وكان تنفيذ 
عملية و إرتبار النهائي التعليم يشمل على ثالثة أحوال، ومها: ارتبار التمهيدي وال

 ونتيجتها كما تلي:

 ارتبار التمهيدي -أ

إرتبار ربديد اؼبستويات   ( الفعلت ارتبار التمهيدي م  قبل ألن نظرت يف نتائج١)
 2٤لعرفت على القدرة األول لتالميذ.

 2٣( مل أفعل االرتبار التمهيدي يف تعليم اللغة العربية.٤)

يعرف أن كل اؼبعلم ال تنفيذ ارتبار  وم  ىذه نتائج اؼبقابلة يستطيع أن
التمهيدي يف تعليم اللغة العربية. حىت رلصت الباحثة أّن كفاءة معلم اللغة العربية يف 
ىذي  مدرستُت ع  تنفيذ ارتبار التمهيد مل يك  جيدا أو ناقص ألن هبذا االرتبار 

طريقة مقارنة نتيجة يستطيع اؼبعلم ؼبعرفة على مستوى تقدمت التالميذ يف عملية التعليم ب
 م  ارتبار التمهيد مع ارتبار النهائي.

 عملية -ب

تنفيذ عملية التعليم ىو جزء مهم يف التعليم، ويستطيع ؼبعرفة قباح التعليم أم ال 
هبذه عملية التعليم حاليا. ويستطيع أن ينظر على نوعية التعليم وتشكيل كفاءة التعليم 

احثة مقابلة مع معلم اللغة العربية يف فصل السابع م  أجل عمليتو ونتائجتو. وقامت الب
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اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية كما  يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة
 تلي:

( ويف عملية تنفيذ التعليم ارًتت لشرح الدرس بالقيام ودورة الصف لثبات اشراف ١)
ي عرفت أن ذلك التلميذ يهتم التالميذ ومشيت يف دورىم لكي تشعرىم االىتمام ولك

الدرس أو ال. مث إذا تريد اؼبادة ليناقش اقتسمت التالميذ على بعض الفروق لكي 
تستطيع التالميذ لتساءلون بينهم مث ستساعدىم على اآلرر إذا مل تفهمون م  ىذه 

شرت اؼبادة أو اؼبفردات اؼبوجودة. وفعلت التقييم أيضا حينما عملية التعليم حاليا بطرية أ
التالميذ بالتناوب عبواب األسئلة مٍت لكي عرفت ىل ىذا التلميذ قد فهم الدرس أم 

 2٢ال.

( أعطيت الواجبة كما حف  اؼبفردات أو سألت إىل التلميذ ع  اؼبادة مباشرة حينما ٤)
عملية التعليم لعمل التقييم يف عملية التعليم حاليا وأعطيت الفرصة على التالميذ 

 2٥ة اليت مل تفهمهم.لتسألون ع  اؼباد

وم  نتائج ىذا اؼبقابلة يستطيع أن يعرف أن كل اؼبعلم حياولون لتكييف أنشطة 
التعلم باعبيد واستخدامهم الطريقة اؼبناسبة باحتياجات التالميذ ويعملون التقييم حينما 
عميلة التعليم حاليا فخلصت الباحثة أن تنفيذ عملية التعليم اللغة العربية قد عمل 

 يد.باعب

 

                                                           
64

 .(٤7١2أبريل  ٤٤، ميسيوم اػبقابلة، )اؼبأيلفا رزقيا، معلمة اللغة العربية يف فصل السابع،   

65
 (.٤7١2مايو  ١٤األربعاء، يف يوم ، )اؼبقابلة ، معلم اللغة العربية يف فصل السابع،جر فرماناتوفيق ف  



٤٤ 
 

 
 

 ارتبار النهائي -ج

ارتبار النهائي يف كل هناية فصل الدراسي بارتبار كتابيا م  السؤال اؼبتعلقة  ( عملت١)
  22باؼبادة اليت قد تعلمهم ؼبعرفة قباحهم يف فهم الدرس السابق.

 2٧( قمت ارتبار النهائي لتقوًن التالميذ بارتبار الكتايب يف يف أرَت فصل الدراسي.٤)

ذه اؼبقابلة تستطيع أن يعرف أن كل معلم تنفيذ ارتبار النهائي يف وم  نتائج ى
 هناية فصل الدراسي. فيستطيع  رلصت الباحثة أن تنفيذ ارتبار النائي قد عمل باعبيد.

 ( تقويم نتائج التعلم.٧

يُعمل تقوًن نتائج التعلم ؼبعرفة التغيَت وتشكيل كفاءة التالميذ الذي يعملو 
ية وتقييم هناية وحدة التعليم وتقييم الصف. وبناء على اؼبقابلة اليت بارتبار قدرة األساس

 عملت الباحثة كما تلي:

 ارتبار قدرة األساسية -أ

( ويف عمل ارتبار القدرة األساسية التالميذ يف تعليم اللغة العربية لنظر إىل قدرهتم يف ١)
تلفة م  قبل ألن ىذا ىو يف تعلم اللغة العربية. وكان التالميذ لديهم رلفية الًتبية اؼبخ

تعليم اللغة العربية فالبد عبميع التالميذ أن يستطيعون القراءة والكتابة م  حروف العربية 
لكي الخيضعون الصعوبات ويستطيع لتوازنون أصدقائهم. ولك  يف اغبقيقة كان التلميذ 

ارشاد القراءة الذي مل يستطيع القراءة وكتابة العربية. فلمعاعبة ىذا اغبال عقدت على 
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والكتابة العربية بارتارت بعض التلميذ اليت حيتاج اإلىتمام اػباص وربفيزىم لتعلم 
  2٤استمرارا يف بيتهم.

( فعلت ارتبار قدرة األساسية التالميذ باإلرتبار يف كل الكفاءات اؼبوجودة وعقدت ٤)
 29ارتبار فصل الدراسي معا.

فهم أحوال التالميذ وتنفذ ارتبار قدرة وم  نتائج ىذه اؼبقابلة، كان اؼبعلم قد ي
األساسية التالميذ ؼبعرفة قدرهتم على دراستو باعبيد. واؼبعلم الثاين مل يهتم على قدرة 
نالميذىم وفعل اؼبعلم على االرتبار النهائي فقط. فخلصت الباحثة أن كفاءة اؼبعلم 

 الثاين ناقص يف تقوًن على قدرة أساسية تالميذه.

 ة وحدة التعليمتقييم هناي -ب

( فعلت على تقييم هناية وحدة التعليم يف إهناء فصل الدراسي. أعطيت التقييم إىل ١)
صبيع التلميذ م  رالل االرتبار اليومية وقيمة حركية عند عملية التعليم وم  قيمة 

 ٧7ارتبار النهائي.

وحدة ( عقدت أنشطة التقييم لنيل الوصف الكاملة ع  مشولية تعلم التالميذ يف ٤)
 ٧١فصل الدراسي. الوقت اؼبعُت يف كل انتهاء

تقوًن نتائج التعلم اؼبتعلقة بتقيم هناية وحدة التعليم،  وم  ىذه نتائج اؼبقابلة ع 
يستطيع أن يعرف أن حياول اؼبعلم ليعطي التقييم األقصى حىت رلصت الباحثة أّن تقوًن 
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عليم اللغة العربية يف ىذي  مدرستُت نتائج التعلم اؼبتعلقة بتقييم هناية وحدة التعليم يف ت
 قد يعمل باعبيد.

 تقييم الصف -ج

يف تقييم الصف ونظرت إىل حيوية  ( ويف العادة، فعلت مسَتات العمل إىل التالميذ١)
التالميذ حينما عملية التعليم حاليا. واآلرر، نظرت م  التالميذ م  اليت أسرع أو متقدم 

 ٧٤يف صبع الواجبات.

م الصف بتقييم م  التدريبات الكتابية أو األسئلة على اؼبادة اليت قد ( فعلت تقيي٤)
 ٧٣أُدرِّس ويأمر التالميذ حف  اؼبفردات منها تقدم أمام الفصل واحدا وواحدا.

وم  ىذه اؼبقابلة ع  تقييم الصف يستطيع أن يعرف أن اؼبعلم قد فعل التقييم 
عملية التعليم والح  إىل أحوال  الصف باعبيد. كان اؼبعلم الذي يفعل التقوًن حينما

نشاط التالميذ وكان اؼبعلم الثاين يقوم على تقييم الصف باالرتبار أو يسأؽبم السؤال أو 
حف  اؼبفردات. وم  ىذه نتائج اؼبقابلة رلصت الباحثة أن تقييم الصف الذي فعل 

 اؼبعلم جيدا.

 ( تطوير التالميذ    5

يذ م  رالل: أنشطة الالمنهجية، يستطيع عمل اؼبعلم على تطوير التالم
واإلثرائية والعالجية، والتوجيو واإلرشاد. بناء على اؼبقابلة اليت قد قامت الباحثة مع اؼبعلم 

 كما تلي:
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 أنشطة الالمنهجية -أ

( إحدي أشكال تطوير التالميذ يف تعليم اللغة العربية ىي بتحفزىم التّبع الالمنهجية ١)
أنشطة الالمنهجية الدينية ألن ىنا  كتابة حروف العربية واتباعأو تعلم فرديا على قراءة و 

أنشطة الالمنهجية ىي  اليكون أنشطة الالمنهجية اؼبتعلقة بتعليم اللغة الغربية. وكانت
 ٧٢للتلميذ لدى الريبة فقط.

( وحىت اآلن اليزال ىناك أنشطة الالمنهجية اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية. ولك  يف ٤)
سة لدى ساعة أو برامج تعليم اللغة العربية م  رالل طريقة "قراءيت" ؼبساعدة ىذه اؼبدر 

 ٧٥التالميذ احملرومُت يف ؾبال قراءة والكتابة اللغة العربيىة.

وم  ىذه اؼبقابلة منظور أن اؼبعلم أو اؼبدرسة ؿباولة لتطوير الريبة أو إمكانيات 
برة لتطوير اإلمكانيات التالميذ وكان التالميذ م  طريقة ـبتلفة. وكان اؼبعلم ديلك اؼبدا

اؼبعلم الواحد العمل الشيء بل تسهل اؼبدرسة على برامج التعليم اؼبتعلقة بتعليم اللغة 
العربية. ورلصت الباحثة م  نتائج ىذه اؼبقابلة، كان احملاولة اعبيدة بُت اؼبعلم أو اؼبدرسة 

 على تطوير إمكانيات التالميذ.

 ة اإلثرائية والعالجي -ب

اإلثرائية والعالجية بعد التقوًن. وأمرت تعلم الدرس التايل أو حف   ( نعم، عملت١)
لنيل القيم  اؼبفردات إىل التلميذ الذي قد نال القيم اعبيد. وأما التلميذ الذي مل يسيتطيع

 ٧2اؼبعُت أو معيار الكفاءة اؼبعُت فيقوم العالجية أو أعطيتو الواجبات.

                                                           
74

 .(٤7١2أبريل  ٤٤، ميسيوم اػبقابلة، )اؼبأيلفا رزقيا، معلمة اللغة العربية يف فصل السابع،   

75
 (.٤7١2مايو  ١٤األربعاء، يف يوم ، )اؼبقابلة ، معلم اللغة العربية يف فصل السابع،توفيق فجر فرمانا  



9٤ 
 

 
 

يذ الذي اليزال م  معيار اكتمال اغبد األدىن سوف تنفيذ ( نعم، إذا كان التلم٤)
 ٧٧اإلجراءات العالجية، وكذلك للتلميذ الذي لديو اؼبزيد م  اؼبعرفة سوف يقوم اإلثرائية.

وم  ىذه اؼبقابلة، يستطيع أن يعرف أن كل اؼبعلم قد فعل اإلثرائية والعالجية 
اءة اؼبعلم يف تطوير التالميذ م  لتطوير قدرهتم يف فهم الدرس. فخلصت الباحثة أن كف

 رالل اإلثرائية والعالجية يسمى باعبيد.

 التوجيو واإلرشاد -ج

( التوجيو واإلرشاد ىو إلرشاد التالميذ الذي  لديهم اؼبشكلة وتوجيههم لكي ١)
يصبحهم أفضل. وأنا كمعلم اللغة العربية أرشدُت التالميذ الذي  لديهم اؼبشكلة اؼبتعلقة 

هُتهم لكي تعلم اللغة العرية باعبد وأعطيت زيادة الوقت على بتعليم الل غة العربية واذبَّ
التالميذ الذي  حيتاجون مساعدة لفهم درس اللغة العربية ونصحُتهم إذا سلوكهم 

 ٧٤سلبيا.

( أرشدت وأذبهت بتحفيز التالميذ الذي  ليس لديهم الدافع يف تعليم اللغة العربية مث ٤)
 تنفيذ التعليم ألن ىناك بعض التالميذ الذي  يصعبون على وجدت كثَت اؼبشكلة يف

حف  اؼبفردات بسبب رلفية تربيتهم م  اؼبدرسة اؼبختلفة أي م  اؼبدرسة اإلبتدائية وم  
اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، وجبانب اآلرر كثَت م  التالميذ الذي  يصعبون يف الكتابة 

 ٧9والقراءة العربية.
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رلصت الباحثة أّن كل اؼبعلم قد عرفوا على مشكلة التالميذ  وم  ىذه اؼبقابلة،
يف تعليم اللغة العربية وحياوؽبم الستكشاف صعوباهتم يف تعليم اللغة العربية بتوجيههم 
وإرسادىم. ورلصت الباحثة، أن كفاءة اؼبعلم يف إرشاد وتوجيو التالميذ يستطيع أن 

لى مشكلة أو صعوباهتم يف درس اللغة يقال باعبيد الذي قد عمل التوجيو واإلرشاد ع
 العرية.

في إدارة  اللغة العربية التعليمية ل المؤثرة على كفاءة لمعلمالمبحث الثالث: العوام
في مدرسة هاشيم أشعاري المتوسطة اإلسالمية ومدرسة المتوسطة اإلسالمية  الصف

 الحكومية باتو.

ك العوامل يتفاعل ويتأثر  أن يتأثر كفاءة التعليمية على عاملُت. وتل يستطيع
كفاءة اؼبعلم يف التدريس. ولذلك، ترقية كفاءة تدريس اؼبعلم حيتاج إىل أن يدرس العوامل 

 اليت ردبا كثَت مؤثرهتا. وبينهم:

 أ( العوامل الدارلية

العوامل الدارلية ىي العوامل اؼبستمدة م  الفرد اليت تشمل على: رلفية الًتبية 
أو اػبربات  Teacher training experienceل الدارلية يسمى ب ورربة التدريس. والعوام

اؼبتعلقة بنشاط ورلفية الًتبية اؼبعلم  كما يف اؼبثال مستوى الًتبية، ورربة التدريبات، رربة 
 ٤7اإلرشاد، ويَت ذلك.

كما حيتاج ربليل البحث، وىنا ثالث نظريات حول العوامل الدارلية وىم: 
 ربة التدريس.رلفية الًتبية اؼبعلم، ور
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 رلفية الًتبية اؼبعلم -١

(. والًتبية اعبودة سوف SDMالًتبية ىي وسيلة للتعزيز والتطوير اؼبوارد البشرية )
ربصل اؼبوارد البشرية النوعية.وموارد البشرية النوعية ىي احملددات على ارتفاع ومنخفض 

لكي قادرة وماىرة حضارة األمة. وإحدى أىداف الًتبية ىي تطوير إمكانيات التالميذ 
يف ؾبال األعمال. وىذا التطوير المعدوم م  دور اؼبعلم، واؼبعلم الذي لدى الكفاءة 
الكافية فطبعا سيتأثر اإلجيابية ع  إمكانيات التالميذ. وكفاءة اؼبعلم المعدوم م  رلفية 
. تربيتو، وىذا رلفية الًتبية يستطيع أن يعترب كمستوى الًتبية اليت قد طرقها الشخص

ورلفية الًتبية إىل حد ما سوف حيدد قباحها يف قيام الواجبات أو األعمال، فَتجو على 
  ٤١صبيع اؼبعلم أن يكون ما اليقل البكالوريوس. ويعمل ذلك كلما ارتفع مستوى كفاءتو.

ويلزم اؼبعلم لقدرة على ترقية النوعية التعلم التالميذ م  رالل أنشطة التعلم حىت 
شخص اؼبستقل والتالميذ الفعالة والعمل اؼبنتجُت. ويف ىذه العالقة، يستطيع أن حيصل ال

اؼبعلم لو دور مهم يف رلق أحوال التعلم والتدريس اعبيد. وواجبة اؼبعلم يف التدريس ليس 
فقط كاؼبدرس دبعٌت إيصال اؼبعرفة فقط ولك  مرتفع كمخطط التدريس، ومدير 

  ٤٤م.التدريس، ومراقبة نتيجة التلم وكمشرف التعل

 رربة التدريس -٤

ويف أنشطة التعلم والتعليم، اؼبعلم لو دور مهم يف ربديد كلها فيحتاج اػبربة يف 
واػبربة ىي اغبالة، والوضع والظروف الذي مت م  ذوي اػبربة أو  ٤٣عملية التعلم والتعليم.
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ؿبدد  الشعور والتشغيل واؼبسؤولية يف فبارسة العملية. واؼبقصود خبربة التدريس ليس فقم
والبد على اؼبعلم قدرة  يف كثَت م  سنة التدريس ولك  اؼبواد الدراسي ايل يدرسو أيضا.

 ليناسب اؼبادة مع بيئة التالميذ حىت اؼبادة الفعلية وتواجو التالميذ يف حياة يوميتهم.

كثَت األحوال احملصولة اؼبعلم م  رالل رربتو، إما اؼبتعلقة بقدرة تدريسو وإما 
درة اؼبعلم على اؼبادة. ورربة اؼبعلم ليس فقط ؿبصولة حُت يف الصف فقط اؼبتعلقة بق

 ولك  حصلت على تلك اػبربة م  رالل نشاط يف رارج الصف الداعم على قدرتو.

 ب( العوامل اػبارجية

يتأثر عوامل اػبارجية م  التسهيالت والبيئة. إكمال التسهيل سيساعد اؼبعلم يف 
التسهيالت ىي اؼبكونة اؼبهمة اليت تستطيع أن يتأثر عملية  تنفيذ عملية التعليم، وىكذا

  ٤٢التعليم.

نظرا م  ناحية البيئة، كان العامالن اليت تستطيع أن يتأثر عملية التعليم ومها 
عامل منظمة الصف وعامل مناج النفسي واإلجتماعي. وعامل منظمة الصف اليت يف 

احية مهمة اليت يستطيع أن يتأثر دروؽبا تشمل على ؾبموع التالميذ يف الصف ىي ن
 على عملية التعليم. ومنظمة الصف األكرب سأقل فعالية لوصول إىل أىداف التعليم.

وأما العامل األررى م  ناحية البيئة اليت تستطيع أن يتأثر عملية التعليم ىي 
عامل مناج النفسي واإلجتماعي وىو عالقة متنايمة بُت األشخاص الذي  شاركوا يف 
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ية التعليم. كمناخ اإلجتماعي بُت التلميذ مع التلميذ اآلرر وبُت التلميذ مع اؼبعلم عمل
  ٤٥وبُت اؼبعلم مع اؼبعلم اآلرر وبُت اؼبعلم مع رئيس اؼبدرسة.

ؿباولة لًتقية كفاءة اؼبعلم، راصة على ترقية كفاءة التعليمية يف عملية التعلم ويف 
 قت اؼبعوقات اليت تواجو بينهم كما تلي:والتعليم، فالعوامل اؼبؤثرة ويف نفس الو 

 ( خلفية التربية المعلم٢

اؼبعلم لدى رلفية الًتبية اؼبعلمية قد حيصل على العلم واؼبعرفة ع  إدارة الصف 
وعملية التعلم والتدريس ويَت ذلك. وأما اؼبعلم الذي ؼبا يتخذ الًتبية اؼبعلمية فهو 

 .سيشعر الصعبة لًتقية على نوعية اؼبعلميتو

 ( خبرة المعلم في التدريس١

وللمعلمُت الذي  لديهم رربة التدريس بضع سنوات رربة أو بدون اػبربة يف 
 ؾبال التدريس سوف تكون ـبتلفة مع رربة تدريس اؼبعلمُت منذ سنوات.

 ( صحة المعلم٣

اؼبعلم الصحة سيستطيع لعمل الواجبات كاؼبعلم باعبيد ألن ذلك الواجبات 
ت الكثَتة. وضعاف صحة اؼبعلم سيؤثر على أنشطة عملية التعليم حيتاج على الطاقا

 راصة يف ترقية كفاءتو.
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 ( مكاسب المعلم٧

وربسُت على ثروة اإلقتصادي سوف ينمي ضباسة العمل على اؼبعلم، وعلى 
 العكس إذا مكاسب اؼبعلم اليكفي فيحاول اؼبعلم ليطلب على زائدة اؼبكاسب اآلرر.

 ( وسائل التربية5

 فر الوسائل الكافية سوف تسهيل على ربقيق أىداف التعليم.تو 

 ( مراقبة رئيس المدرسة١

مراقبة رئيس اؼبدرسة ىي لتنمية وترقية النوعية التعليم اليت يعمل  وأىداف يف
اؼبعلم وك  مرنا م  رالل السماح للمعلم لتقدًن مشاكلو ويعطي الفرصة للمعلم لتقدًن 

 ٤2تيجة الًتبية.أفكارىم لتحسُت وترقية على ن

 ( المشاركة في التربية والتدريب أو الندوة أو ورش العمل.٤

وأما التدريبات اؼبعلمُت ىي تنفيذ التطوير يف بناء كفاءة التعليمية وزيادة اؼبعرفة 
على اؼبعلم اليت سيقبل لنقل علمهم إىل تالميذىم ويرجو يف اؼبستقبل فائدة لتنمية 

 الًتبية. 

ؼبعلم الذي حيب ويفهم مادتو وتالميذه. واستنادا على شرح فاؼبعلم اعبيد ىو ا
السابق، فيستطيع على زبليص أن: قباح اؼبعلم يف ترقية كفاءة التعليمية مع معاعبة على 

 صعوبات التعليم التؤيت شبارىا م  دور رئيس اؼبدرسة يف عملية الًتبية.  
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عليمية في مدرسة هاشيم أ. العوامل المؤثرة على كفاءة لمعلم اللغة العربية الت
 أشعاري المتوسطة اإلسالمية باتو.

يف مدرسة ىاشيم  قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية ورئيس اؼبدرسة
أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية غبصول اؼبعلومات اؼبتعلقة بعوامل اؼبؤثرة ع  كفاءة ؼبعلمي 

 الباحثة على اؼبعلومات التالية:اللغة العربية التعليمية يف ىذه اؼبدرسة. وحصلت 

 ( مقابلة مع األستاذة أيلفا رزقيا٢

 أ( رلفية الًتبية

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية يف الشعبة تعليم اللغة  زبرجت م  -١
 العربية على درجة األوىل أو البكالوريوس.

 مناسبة. -٤

 ب( رربة التدريسية

ذه اؼبدرسة قبل زبرجت م  البكالوريوس، وأدرس حوايل أدرس اللغة العربية يف ى -١
 طبس سنوات اآلن.

 طبعا، وجود التأثَت على كثرة اػبربة يف التدريس على نوع التدريس اؼبعلم. -٤

 ج( التقوًن م  رئيس اؼبدرسة

 نعم، ولك  أحيانا فقط.
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 د( اؼبشاركة يف الًتبية والتدريب أو الندوة أو ورش العمل

ًتبية والتدريب أو الندوة أو ورش العمل الذي عقد م  وزارة الدينية أو نعم، أشارك ال
 ٤٧مكتب والية جاوى الشرقية أحيانا.

 ( مقابلة مع رئيس المدرسة األستاذ محيط١

رأيت أن كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية يف فصل السابع أستاذة أيلفا رزقيا 
أستاذة أيلفا  علمها قد تناسب مع عملها.قد يكفي باعبيد ألن رلفية تربيتها ورربة ي

اإلسالمية اغبكومية يف الشعبة تعليم  رزقيا ىي متخرجة م  جامعة موالنا مالك إبراىيم
اللغة العربية على درجة البكالوريوس. وكانت األستادة ىي تتبع التدريبات اؼبعلم 

م مٍت على كل والندوات وورش العمل اليت عقدت وزارة الشؤون الدينية مث كان تقمي
معلم ووجبهم لتكون القدرة على تقدًن وصبع رطة اؼبنهج ورطة تنفيذ التعليم يف كل 

 أول فصل الدراسي. 

يعطي اإلىتمام األكثر لفهم التالميذ ع  لغة العربية.   وكانت األستاذة أيلفا
عقدهتا اإلرشاد فرديا يف رارج الوقت الدراسي ليساعد التالميذ لديهم مشكلة أو 

وبات يف تعليم اللغة العرية. وكان التالميذ الذي  مل يستطيعون على قراءة وكتابة صع
حروف العربية لكي لديهم القدرة يف فهم درس اللغة العربية بعمل اإلرشاد قراءة وكتابة 

  العربية ألن مل تك  الالمنهجية اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة.
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يف ىذه اؼبدرسة اؼبتعلقة على ترقية قدرة اؼبعلم للتدريس  وىناك العوامل اؼبثبطة
اللغة العربية بينها قيود م  حيث التسهيالت اؼبقدمة م  اؼبدرسة كعدم ـبترب اللغة وعدم 

التدريبات اؼبعلم  شاشات الكريستال السائل يف كل الصف كوسائل التعليمية مث عدم
  ٤٤ة.والندوات وورش العمل اليت عقدت م  ىذه اؼبدرس

. العوامل المؤثرة على كفاءة لمعلم اللغة العربية التعليمية في مدرسة المتوسطة ب
 باتو. الحكومية اإلسالمية

يف مدرسة اؼبتوسطة  قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية ورئيس اؼبدرسة
ؼبعلمي اللغة  اإلسالمية اغبكومية باتو غبصول اؼبعلومات اؼبتعلقة بعوامل اؼبؤثرة ع  كفاءة
 العربية التعليمية يف ىذه اؼبدرسة. وحصلت الباحثة على اؼبعلومات التالية:

 ( مقابلة مع األستاذ توفيق فجر فرمانا٢

 أ( رلفية الًتبية

جامعة اغبكومية ماالنج يف الشعبة تعليم اللغة العربية على درجة األوىل  زبرجت م  -١
ؼباجستَت يف الشعبة تعليم اللغة العربية أيضا وكنت أو البكالوريوس مث أستمرُّ على درجة ا

 اآلن كالطالب يف تلك اعبامعة.  

 مناسبة. -٤
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 ب( رربة التدريسية

، ومل أدرس ٤7١٢-٤7١٣أدرس اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة منذ عام الدراسي  -١
 يف اؼبدرسة اآلرر م  قبل.

 س على نوع التدريس اؼبعلم. طبعا، وجود التأثَت على كثرة اػبربة يف التدري -٤

 ج( التقوًن م  رئيس اؼبدرسة

 نعم، يراقب مدير اؼبدرسة على أنشطة التعلم والتعليم بدورة إىل كل الصف أحيانا.

 د( اؼبشاركة يف الًتبية والتدريب أو الندوة أو ورش العمل

تدريب مرة ثانية. األول الًتبية وال ٤77١٣الًتبية والتدريب على منهج  نعم، أشارك
   ٤9وزارة الدينية جاوى الشرقية. الذي عقد وزارة الدينية باتو والثاين م 

 ( مقابلة مع رئيس المدرسة األستاذ سودرمان ١

حيتاج على كل اؼبعلم لدى القدرة أو الكفاءات لتدريس. ويدعم كفاءة اؼبعلم 
ورربة التدريس على شروط رئيسية وىم رلفية الًتبية اؼبعلم ودعم ترقية الكفاءة اؼبعلم 

رلفية الًتبيتو بالدرس الذي علمو ولك  إذا  اؼبعلم. وأما األستاذ توفيق قد يناسب
تكلمنا ع  كفاءة التعليمية لو اليزال يقصد إىل ىنا أي قدرة إدارة التعليم وإدارة التلميذ 

 اليزال رربة قليل.  ألنو كمعلم اعبديد لو
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الكريستال السائل يف كل  ويف ىذه اؼبدرسة كان التسهيالت مثل شاشات
الصف كوسائل التعليمية اليت تستخدم ليسهل اؼبعلم يف إيصال الدرس ووجود برامج 
التعليم اؼبساعدة ؼبعلم اللغة العربية على معاعبة صعوبات التالميذ الذي  مل يستطيعون 

 97قراءة وكتابة العربية يعٍت بربامج قراءيت.

 المبحث الرابع: مناقشة نتائج البحث 

في مدرسة هاشيم أشعاري  في إدارة الصف اللغة العربية التعليمية أ. كفاءة معلم
 الحكومية باتو. المتوسطة اإلسالمية ومدرسة المتوسطة اإلسالمية

كفاءة معلمي اللغة العربية  اعتمادا على عرض البيانات السابقة وربليلها ع 
اؼبتوسطة اإلسالمية  ومدرسة التعليمية يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية

كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية يف مدرسة ىاشيم أشعاري  اغبكومية باتو ىي:
% بتقدير اعبيد. وأما كفاءة ؼبعلمي اللغة العربية ٤٤،٢اؼبتوسطة اإلسالمية على درجة 

 عبيد.% بتقدير ا٤٢على درجة  التعليمية يف مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو

 ( فهم خصائص التالميذ٢

فهم رصائص التالميذ ىو م  إحدى الكفاءة التعليمية اليت البد أن سبلكها 
اؼبعلم. وكان أربعة األشياء اليت البد يفهمها اؼبعلم م  تالميذىم، وىم: مستوى الذكاء، 

  واإلبتكار، وعيوب اعبسدية، وتنمية اؼبعرفية.
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 مستوى الذكاء -أ

يف كتاب عند موليساسا أن ؾبال اإلرتبار  (Thurstoneافًتض طورشطان )
 القدرة األساسية تشمل على القدرات كما تلي:

( ىو القدرة لفهم األفكار اليت تعرب verbal comprehensionفهم الكلمة ) -١
 على الكلمات.

 ( ىو القدرة لتفكَت والتالعب بالرياضي.numberعدد ) -٤

 ور اؼبوضوعات يف شكل اؼبكان.( ىو القدرة لتصspatialمكان ) -٣

 ىو القدرة الكتشاف اؼبسألة. (reasoningاؼبنطق ) -٢

ىو القدرة إلجياد اؼبساواة والتفاوت بُت  (perceptual speedسرعة اإلدراك ) -٥
 اؼبوضوعات بالسريعة.

 وأما اػبصائص األطفال الذي  لديهم الذكاء العايل كما يلي:

 تعلم بالسريعة والسهلة -
 واالحتفاظ ما تعلمو الصيانة -
 يظهر الفضول -
 ديلك مفردات اعبيدة، وقادر على قراءة باعبيد، وتتمتع ىذه األنشطة. -
 ديلك القدرة لتفكَت اؼبعقول وجيعل التعميم وينظر العالقات. -
 أقدر ليعايش م  الطفولة اآلرر. -
 يطلب األصدقاء األكرب سنا. -
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 اإلبتكار -ب 

واإلبتكار التالميذ م  رالل التفاعل  عملية التعليم حقيقة لتطوير النشاط
اؼبتنوعة ورربة التعلم. ولك  كثَتا ما الندرك يف تنفيذىا، أن كثَت م  أنشطة التعليم 

النشاط واإلبتكار التالميذ. ويستطيع على تطوير  الذي ينفذه على عكس يثبط على
لى اؼبعلم ليجعل ليستطيع تطوير إبتكارىم. ويرجو ع اإلبتكار جبعل عملية التعليم اؼبمك 

األحوال اعبيدة اؼبمك  على تطوير إبتكار التالميذ. وبينهم بطريقة عمل ؾبموعة صغَتة 
 ويعطي اإلعارة ويَت ذلك.

ويستطيع على تطوير اإلبتكار م  رالل رلق عملية التعليم اؼبتمك  للتالميذ 
اليت تستطيع ( عند مولياسا كانت األشياء Taylorعلى تطوير إبتكارىا. وشرحت تيلور )

 يطور اإلبتكار كما تلي: 

 التقييم وحيًتم على فكرة اإلبتكارية. -١ 

 يساعد التالميذ لتصبح لطيف ع  التحفيز م  البيئة. -٤

 يتشجع التالميذ للتالعب األشياء واألفكار. -٣

 تطوير على شعور التسامح ع  األفكار اعبديدة. -٢

 تطوير مناخ الصف اإلبتكاري. -٥

 اؼبصادر لتصنيف األفكار.يستعد  -2

 تطوير القدرة ليعطي النقد البناء. -٧
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 عيوب اعبسدية -ج

أحوال اعبسدية بينها اؼبتعلقة بالبصَتة والسمع وقدرة الكالم، واؼبرضي ألن تلف 
يف الدماغ. وحيتاج اؼبوقف واػبدمة اؼبختلفة ع  التالميذ اليت سبلك ىذا العيوب اعبسدية 

يتهم. كما اؼبثال يطرح اؼبعلم لدى أكثر الصرب ومثابر ليساعدىم على تطوير شخص
ولك  فعل بشكل يَت طبيعي حىت التولد االنطباع السليب. وإذا خيتلط مع التلميذ 
العادي، فالبد أن يعطي اإلىتمام واػبدمة يف شكل الوسائل اؼبستخدمة وتنظيم وضيعة 

 اعبلوس.

 تنمية اؼبعرفية -د

ية ونفسية واعبسدية.ويتعلق التنمية والتطوير تصنف تنمية وتطوير على اؼبعرف
بتغيَت الًتكيب ووظيفة رصائص اإلنسان. وحدث تلك اؼبتغَتات يف تقدم اعبيد وىي 
العملية نضوج الفردية. وىذه اؼبتغَتات التصف عموميا بل ىي احملصولة م  التفاعل بُت 

 9١الشخصية مع البيئة.

ئص تالميذه ؼبساعدهتم يف عملية يف ىذاعبانب، يُرجى على اؼبعلم ليعرف رصا
التعليم. ومعلم اللغة العربية الذي يفهم رصائص تالميذه سَيقِدر على ربديد قدرهتم 

 وىي مادة اللغة العربية والطريقة اليت ستستخدمها. اؼبتعلقة باؼبادة اليت يُدرسها

وقد ينفذ ىتُت مدرستُت على ارتبار ربديد اؼبستوى، ولك  ارتلف بُت مدرسة 
اشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو يف ى

تنسيب صف التالميذ. وأما تنسيب صف التالميذ يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة 
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اإلسالمية كاآليت: يشمل يف الصف السابع "أ" على التالميذ اؼبتخرجة م  مدرسة 
الصف السابع "ب" على التالميذ اؼبتخرجة م   اإلبتدائية اإلسالمية صبيعا، ويشمل يف

التالميذ  خيتلط يف الصف السابع "ج" حىت "ح" على مدرسة اإلبتدائية صبيعا، مث
اؼبتخرجة م  مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية و التالميذ اؼبتخرجة م  مدرسة اإلبتدائية 

كومية باتو اليكون اؼبتوسطة اإلسالمية اغب تناسب على نتائج اإلرتبار. وأما يف مدرسة
تنسيب صف التالميذ بل راصف لفصل السابع "ه" وفصل الثام  "ه" وفصل التاسع 

 "ه" ىناك زبصص لتالميذ لدى الذكاء العايل، وخيتلط التالميذ يف الصف اآلرر.

وىذان اغبال، لو الزيادة والنقائص باعتماد على قدرة اؼبعلم على تنظيم التالميذ. 
ائص التالميذ متعلقة بإدارة الصف والتلميذ أيضا ألن اؽبدف م  ويفهم اؼبعلم على رص

اؼبعرفة رصائص التالميذ لكي يقدر اؼبعلم يف تقدًن اؼبسامهة اؼبناسبة بإحتياجات 
 التالميذ، وىذا اغبال متعلق بقدرة اؼبعلم يف إدارة صفو.

اءة اؼبعلم يف وتعزيز ىذا اغبال بنتائج اؼبالحظة واؼبقابلة اليت فعلت الباحثة، أن كف
فهم مستوى الذكاء التالميذ وإبتكارىم وعيوب اعبسديتهم وتنممية اؼبعرفيتهم قد عملوا 
باعبيد، حيث كان اؼبعلم لو ؿباولة ألن يعرف على رصائص التالميذه واؼبعلم لو طريقة 

 ـبتلفة أو رأي ـبتلف على فهم رصائص تالميذه.

 ( تخطيط التعليم١

ى الكفاءة التعليمية اليت البد أن سبلكها اؼبعلم الذي م  إحد زبطيط التعليم ىو
سيأيت إىل تنفيذ التعليم. ويشمل زبطيط التعليم على ثالثة نشاط، وىم: ربديد 

 االحتياجات، وصياية على كفاءة األساسية، وتأليف الربامج التعليم.
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 ربديد االحتياجات -أ

تالميذ لكي يشعر وأىداف على ربديد االحتياجات بينها ليشارك وحيفز ال
 أنشطة التعلم كجزء م  حياهتم. ويستطيع أن يعمل ىذا اغبال باالجراء اآليت:

( تغذيو التالميذ ليعل  على إحتياجات التعلم بكفاءة معينة اليت يريدىم حملصولة ١)
 وفبلوكة م  رالل أنشطة التعليم.

 احتياجات التعلم.( تغذيو التالميذ ليعرف وتسخَت البيئة كمصادر التعلم لتلبية ٤)

( يساعد التالميذ ليعرف ومشَت إىل إمكانية اغبواجز يف ؿباولة التلبية ع  ٣)
 احتياجات التعلم، إما يأيت م  الدارلية واػبارجية.

 ربديد الكفاءة -ب

الكفاءة ىي الشيء الذي يريد أن ديلكو التالميذ وىو كفاءة األساسية اليت البد 
الواضع سيعطي على اإلرشاد الواضح أيضا ع  اؼبادة اليت لصياية يف التعليم. الكفاءة 

 البد يعلمها وتثبيت على الطريقة ووسائل التعليمية ويعطي اإلرشاد ع  التقوًن.

الكفاءة اليت البد ليعلمها وديلكها التالميذ حيتاج إىل أن يذكر يف مثل ىذه 
 التجربة اؼبباشرة. حيتاج الطريقة اليت ديك  تقييمها كوجود على نتيجة التعلم الرجوع إىل

التالميذ ليعرفون إىل أىداف التعلم ومستوى القدرات اليت ستستخدم كمعايَت اإلقباز. 
وحيتاج عمل التقييم االقباز الكفاءة على أساس اؼبوضوعي بناء على أداء التالميذ مع 

 األدلة م  اتقاهنم ع  الكفاءة كنتيجة التعلم.
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 ج( تأليف الربامج التعليم

ليف الربامج التعليم سيأيت إىل زبطيط التنفيذ التعليم كنتاج برامج التعليم على تأ
مدى القصَت الذي يشمل على مكونات الربامج األنشطة التعلم  وعملية تنفيذ التعليم. 
ومكونات الربامج تشمل على كفاءة األساسية، ومواد القياسية، والطريقة والتقنيات 

 9٤قات التعلم وقدرة االستيعابية اآلرر.والوسائل ومصادر التعلم وأو 

زبطيط التعليم قد فعلوا باعبيد ألن كل  ورلصت الباحثة أن كفاءة اؼبعلم يف 
ربديد اإلحتياجات التالميذ ويناسبها مع اؼبادة اليت تدرسو. والبد على  اؼبعلم حياول على

ل أول فصل الدراسي. اؼبعلم لتأليف برامج التعليم اؼبستخدمة كتوجيو لتنفيذ التعليم يف ك
 برامج التعليم الذي يألفو.   وبالريم يَت مناسب بُت تنفيذ التعليم مع

 ( تنفيذ التعليم٣

ويف عملية التعليم، اؼبهمة الرئيسية للمعلم ىو يكّيف البيئة لدعم على حدث 
تغيَت السلوك وشكل كفاءة التالميذ. ويشمل تنفيذ التعليم على ثالثة أحوال وىم: 

 التمهيدي والعملية وارتبار النهائي.ارتبار 

 ارتبار التمهيدي -أ

يبدأ على تنفيذ التعليم بارتبار التمهيدي عادة، الكتشاف عملية التعليم الذي 
 ارتبار التمهيدي لو دور مهم يف عملية التعليم الوظيفة كما يلي: سيقدمها. وبالتايل،
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تبار فتفكَتىم سَتكز على األسئلة . العداد التالميذ يف عملية التعليم ألن هبذا االر١
 اليت البد  إلجابتهم.

 . ؼبعرفة مستوى تقدم التالميذ فيما يتعلق بعملية التعليم بطريقة اؼبقارنة بُت نتيجة٤
 وارتبار النهائي. ارتبار التمهيدي 

. ؼبعرفة قدرة األول اليت سبلكها التالميذ ع  كفاءة األساسية اليت سيجعل اؼبوضوع ٣
 التعليم. يف عملية

 العملية -ب

والعملية دبقصود كأنشطة رئيسية م  تنفيذ التعليم وتشكيل على كفاءة التالميذ. 
وحيتاج لعمل عملية التعليم وتشكيل الكفاءة هبدوء وفبتعة. وىذا اغبال فطبعا تطلب 
على نشاط وإبتكار اؼبعلم يف رلق التعليم التفضي. ونوعية التعليم مع تشكيل كفاءة 

 ذ يستطيع لنظر م  جانب العملية والنتيجة.التالمي

 اجتبار النهائي -ج

وعموما، ينتهي على تنفيد التعليم بارتبار النهائي. كما يف ارتبار التمهيدي، 
 اجتبار النهائي كثَت م  فائدة وبينها كما تلي: ديلك

عة. . ؼبعرفة مستوى إتقان التالميذ ع  كفاءة اليت قد ربديدىا، إما بالفردية وؾبمو ١
 ويستطيع ليعرف ىذا اغبال باؼبقارن بُت نتيجة ارتبار التمهيدي وارتبار النهائي.
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. ؼبعرفة التالميذ اليت ربتاج التباع أنشطة العالجية واإلثرائية وؼبعرفة مستوى صعوبة ٤
 9٣التعلم.

ارتبار التمهيدي. ويعمل ارتبار التمهيدي ىو  وكان معلمان اليعمالن إىل
رة التالميذ ع  اؼبادة اليت ستقدمها، وكاؼبرجع ع  نتيجة التعلم ليخترب بقدر ما قد

ارتبار التمهيدي معا إرتبار النهائي. ويف العملية و إرتبار  التالميذ بيقارن بُت نتيجة
النهائي، قد فعلوا كل اؼبعلم باعبيد. وأما يف عملية التعليم، كل اؼبعلم لدى طريقة فردية 

علم على التقييم يف أثناء أنشطة التعليم. مث ينفذمها على يف تنفيذ التعليم. وتنفيذ اؼب
 إرتبار النهائي ؼبعرفة قدرة التالميذ ع  اؼبادة اليت قد علمها.      

 م ي( تقويم التعل٧

وعمل على تقوًن نتيجة التعلم ؼبعرفة تغيَت السلوك وتشكيل على كفاءة التالميذ 
لى قدرة األساسية وتقييم على هناية الذي يستطيع أن يعمل بتقييم الصف وارتبار ع

 وحدة الًتبية.

 تقييم الصف -أ

 وعمل تقييم الصف بارتبار اليومية وارتبار العمومية و ارتبار األرَت. وعمل
على ارتبار اليومية يف كل انتهاء عملية التعليم يف وحدة البحث أو كفاءة اؼبعينة. وعمل 

تيجة التعلم للتالميذ وتشخيص على صعوبة تقييم الصف على اؼبعلم ؼبعرفة التطورات ون
 التعلم ويعطي التعليقات وربسُت عملية التعليم وتشكيل على كفاءة التالميذ.
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 ارتبار على قدرة األساسية -ب

وعمل ارتبار على قدرة األساسية ؼبعرفة على قدرة القراءة والكتابة واإلحصاء 
 احملتاجة يف ىيكل ربسُت الربامج التعليم.

 يم على هناية وحدة الًتبية تقي -ج

وعمل تقييم على هناية وحدة الًتبية يف كل هناية فصل الدراسي وعام الدراسي 
الستخدام اغبصول على الصور اؼبتكامل والشاملة ع  مشولية  تعلم التالميذ يف وحدة 

 9٢الوقت اؼبعُت.

د ألن كل تقوًن نتائج التعلم قد فعلوا باعبي ورلصت الباحثة أن كفاءة اؼبعلم يف
اؼبعلم ينفذىم جيدا. ويف إرتبار القدرة األساسية، عمل اؼبعلم على االرتبار الذي ينفذ 

تقييم الصف  بعد إنتهاء الكفاءة الواحدة أو بعد إنتهاء اؼبوضوع. وأما عمل اؼبعلم على
بالنظر إىل حيوية التالميذ عند أنشطة التعليم أو عند يعطي اؼبعلم غبف  اؼبفردات أو عند 
مسَتات العمل. مث عمل اؼبعلم على تقييم هناية الوحدة التعليم يف كل هناية فصل 

 الدراسي. 

 ( تطوير التالميذ5

تطوير التالميذ ىو جزء م  كفاءة التعليمية الذي البد أن سبلكها اؼبعلم لتحقيق 
اإلمكانيات اؼبتنوعة لدى التالميذ. ويستطيع أن يعمل على تطوير التالميذ م  رالل 

 نشطة الالمنهجية، والعالجية مع اإلثرائية، والتوجيو مع اإلرشاد.أ
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 أنشطة الالمنهجية -أ

أنشطة الالمنهجية ىي أنشطة الزائدة يف مؤسسة الًتبية اليت تعمل يف رارج 
أنشطة التعليم. وعلى الريم ىذا األنشطة بصفة اػبارجية ليس قليل الذي ينجح على 

 انيات اؼبتنوعة اليت سبلكهم.تطوير إمكانيات التالميذ واإلمك

 العالجية مع اإلثرائية -ب

ىذا الربامج ىي اؼبكملة م  برامج اليومية واألسبوعية بناء على نتيجة التحليل 
ع  أنشطة التعلم وع  الواجبات ونتيجة اإلرتبار احملصولة على قدرة تعلم التالميذ. 

الذي لديهم صعوبات التعلم  وحيتاج اؼبدرسة إىل أن يعطي معاملة راصة على التالميذ
م  رالل أنشطة العالجية. وتعطي إىل التالميذ الرائعة على الفرصة للحفاظ على سريعة 

 تعلمهم م  رالل أنشطة اإلثرائية.

 التوجيو مع اإلرشاد        -ج

جيب للمدرسة أن تعطي التوجيو مع اإلرشاد إىل التالميذ الذي  يتعلق 
لم. ويسمح معلمي الدرس أنفسهم ليعمل بوصفو اؼبعلم بالشخصية واإلجتماعية والتع

اإلشراف، ولذلك جيب على معلم الدرس والنظار ليناقش دوما مع معلم التوجيو 
 9٥واإلرشاد باإلستمرار.

مل تك  يف تلكما اؼبدرسة بأنشطة الالمنهجية اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية. والبد  
فهم درس اللغة العربية جيدا. كان بعض التلميذ اليت ؼبعلم لدى اؼببادرة ليساعد التالميذ ل

مل تستطيع قراءة وكتابة حروف العربية. وأما اؼبعلم يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة 
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مل تستطيع قراءة وكتابة حروف العربية بتنفيذ  اإلسالمية لدى اؼببادرة ليساعد التلميذ اليت
راءة وكتابة حروف العربية. وأما اؼبعلم يف التعلم جارج وقت الدرس بطريقة إرشادىم يف ق

مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو العمل الشيء يف رارج وقت الدرس ليساعد 
اؼبتوسطة اإلسالمية  مل تستطيع قراءة وكتابة حروف العربية، ولك  مدرسة اليت التالميذ

 وكتابة حروف العربية. مث اغبكومية باتو لدى الربامج قراءيت ليساعد التالميذ على قراءة
رلصت الباحصة على اإلثرائية والعالجية باعبيد ألن كل اؼبعلم يفعلهما. وأما يف التوجيو 
واإلرشاد، كان كل اؼبعلم حياول على التوجيو واإلرشاد تالميذىم الذي  لديهم مشكلة أو 

 الصعوبات يف التعليم.

في  في إدارة الصف ية التعليميةاللغة العرب كفاءة لمعلم ب. العوامل المؤثرة على
مدرسة هاشيم أشعاري المتوسطة اإلسالمية ومدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 باتو.

اللغة العربية التعليمية في مدرسة هاشيم  كفاءة لمعلم العوامل المؤثرة على (٢
 أشعاري المتوسطة اإلسالمية

  العوامل الداعمة -أ

ة التعليمية قد اعبيد ألن رلفية تربيتها ورربة يعلمها أن كفاءة معلمي اللغة العربي
ويشارك اؼبعلم التدريبات اؼبعلم والندوات وورش العمل اليت  قد تناسب مع عملها؛

ويقوم اؼبعلم ؿباولة الشخصية لًتقية قدرتو؛ مث كان تقوًن  عقدت وزارة الشؤون الدينية؛
على تقدًن وصبع رطة اؼبنهج  م  رئيس اؼبدرسة على كل معلم ووجبهم لتكون القدرة

 ورطة تنفيذ التعليم يف كل أول فصل الدراسي.
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 العوامل اؼبثبطة -ب

مل تعطي اؼبدرسة الوسيلة مثل التدريبات اؼبعلم لًتقية كفاءة اؼبعلم اللغة العربية أو 
معلم اعبديد؛ مل يك  لدى اؼبعلم مشاركة يف مشاورة اؼبعلم مادة الدراسية؛ ومل يك  لدى 

رسة على التسهيالت الداعمة لعملية التعلم والتعليم؛ ومل يك  لدى اؼبدرسة اؼبد
 الالمنهجية اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية.

اللغة العربية التعليمية في مدرسة المتوسطة  كفاءة لمعلم العوامل المؤثرة على (١
 الحكومية باتو اإلسالمية

  العوامل الداعمة -أ

مستوى اؼباجستَت يف الشعبة تعليم اللغة العربية وىذا يكون اؼبعلم كالطالب يف 
ويقوم اؼبعلم  دبعٌت يناسب خبلفية التعلم اؼبعلم؛ يشارك اؼبعلم اعلى الًتبية والتدريب؛

ؿباولة الشخصية لًتقية قدرتو؛ مث كان مراقبة م  رئيس اؼبدرسة على كل معلم على 
تقدًن وصبع رطة اؼبنهج ورطة تنفيذ أنشطة التعلم والتعليم؛ ووجبهم لتكون القدرة على 

 التعليم يف كل أول عام الدراسي. 

 العوامل اؼبثبطة -ب

مل يك  لدى اؼبعلم اػبربة التنظيمية يف ؾبال التعليم؛ مل يك  لدى اؼبعلم مشاركة 
يف مشاورة اؼبعلم مادة الدراسية؛ ومل يك  لدى اؼبدرسة الالمنهجية اؼبتعلقة بتعليم اللغة 

 العربية.
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 الخامس الفصل

 اإلختتام

 أ. ملخص نتائج البحث

اعتمادا على عرض البيانات السابقة ومناقشتها ع  كفاءة معلم اللغة العربية 
 التعليمية يف إدارة الصف يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية ومدرسة

 اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو، فنتائج حبثها ىي:

العربية التعليمية يف إدارة الصف يف مدرسة ىاشيم أشعاري معلم اللغة  ( كفاءة١
% بتقدير اعبيد. وأما كفاءة ؼبعلمي اللغة العربية ٤٤،٢على درجة  اؼبتوسطة اإلسالمية

 % بتقدير اعبيد.٤٢على درجة  التعليمية يف مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو

 فهم خصائص التالميذ -أ

م مستوى الذكاء التالميذ وإبتكارىم وعيوب اعبسديتهم أن كفاءة اؼبعلم يف فه
وتنممية اؼبعرفيتهم قد عملوا باعبيد، حيث كان اؼبعلم الذي لو ؿباولة ألن يعرف على 
 رصائص التالميذه واؼبعلم لو طريقة ـبتلفة أو رأي ـبتلف على فهم رصائص تالميذه.

 تخطيط التعليم -ب

 د فعلوا باعبيد ألن كل اؼبعلم حياول علىزبطيط التعليم ق أن كفاءة اؼبعلم يف
ربديد اإلحتياجات التالميذ ويناسبها مع اؼبادة اليت تدرسو. والبد على اؼبعلم لتأليف 
برامج التعليم اؼبستخدمة كتوجيو لتنفيذ التعليم يف كل أول فصل الدراسي. وبالريم يَت 

برامج التعليم الذي يألفو.  مناسب بُت تنفيذ التعليم مع
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 تنفيذ التعليم -ج

ارتبار التمهيدي. ويف عملية التعليم وإرتبار  كان معلمان اليعمالن إىل
 النهائي، قد فعلوا كل اؼبعلم باعبيد. 

 م يتقويم التعل -د

تقوًن التعليم قد فعلوا باعبيد ألن كل اؼبعلم  ورلصت الباحثة أن كفاءة اؼبعلم يف
عمل اؼبعلم على االرتبار الذي ينفذ بعد ينفذىم جيدا. ويف إرتبار القدرة األساسية، 

تقييم الصف  إنتهاء الكفاءة الواحدة أو بعد إنتهاء اؼبوضوع. وأما عمل اؼبعلم على
بالنظر إىل حيوية التالميذ عند أنشطة التعليم أو عند يعطي اؼبعلم غبف  اؼبفردات أو عند 

م يف كل هناية فصل مسَتات العمل. مث عمل اؼبعلم على تقييم هناية الوحدة التعلي
 الدراسي. 

 تطوير التالميذ -ه

مل تك  يف تلكما اؼبدرسة بأنشطة الالمنهجية اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية. والبد 
ؼبعلم لدى اؼببادرة ليساعد التالميذ لفهم درس اللغة العربية جيدا. وأما اؼبعلم يف مدرسة 

مل تستطيع قراءة  يساعد التلميذ اليتىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية لدى اؼببادرة ل
وكتابة حروف العربية بتنفيذ التعلم جارج وقت الدرس بطريقة إرشادىم يف قراءة وكتابة 
حروف العربية. وأما اؼبعلم يف مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو العمل الشيء 

حروف العربية،  مل تستطيع قراءة وكتابة اليت يف رارج وقت الدرس ليساعد التالميذ
اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو لدى الربامج قراءيت ليساعد التالميذ  ولك  مدرسة

رلصت الباحصة على اإلثرائية والعالجية باعبيد ألن   على قراءة وكتابة حروف العربية. مث
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كل اؼبعلم يفعلهما. وأما يف التوجيو واإلرشاد، كان كل اؼبعلم حياول على التوجيو 
 رشاد تالميذىم الذي  لديهم مشكلة أو الصعوبات يف التعليم.    واإل

اللغة العربية التعليمية في إدارة الصف في  العوامل المؤثرة على كفاءة معلم( ١
مدرسة هاشيم أشعاري المتوسطة اإلسالمية ومدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 باتو:

لعربية التعليمية يف إدارة الصف يف مدرسة معلم اللغة ا كفاءة العوامل اؼبؤثرة على -أ
 ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية.

  ( العوامل الداعمة١)

أن كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية قد اعبيد ألن رلفية تربيتها ورربة 
ويشارك اؼبعلم التدريبات اؼبعلم والندوات وورش  تدريسها قد تناسب مع عملها؛

ويقوم اؼبعلم ؿباولة الشخصية لًتقية  ارة الشؤون الدينية؛العمل اليت عقدت وز 
قدرتو؛ مث كان تقوًن م  رئيس اؼبدرسة على كل معلم ووجبهم لتكون القدرة على 

 تقدًن وصبع رطة اؼبنهج ورطة تنفيذ التعليم يف كل أول فصل الدراسي.

 ( العوامل اؼبثبطة٤)

لًتقية كفاءة اؼبعلم اللغة مل تعطي اؼبدرسة الوسيلة مثل التدريبات اؼبعلم 
العربية أو معلم اعبديد؛ مل يك  لدى اؼبعلم مشاركة يف مشاورة اؼبعلم مادة 
 الدراسية؛ ومل يك  لدى اؼبدرسة على التسهيالت الداعمة لعملية التعلم والتعليم.
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معلم اللغة العربية التعليمية يف إدارة الصف يف مدرسة  كفاءة العوامل اؼبؤثرة على -ب
 توسطة اإلسالمية اغبكومية باتو.اؼب

  ( العوامل الداعمة١)

يكون اؼبعلم كالطالب يف مستوى اؼباجستَت يف الشعبة تعليم اللغة العربية 
 وىذا دبعٌت يناسب خبلفية التعلم اؼبعلم؛ يشارك اؼبعلم على الًتبية والتدريب؛

ئيس اؼبدرسة على  ويقوم اؼبعلم ؿباولة الشخصية لًتقية قدرتو؛ مث كان مراقبة م  ر 
كل معلم على أنشطة التعلم والتعليم؛ ووجبهم لتكون القدرة على تقدًن وصبع 

 رطة اؼبنهج ورطة تنفيذ التعليم يف كل أول عام الدراسي. 

 ( العوامل اؼبثبطة٤)

مل يك  لدى اؼبعلم اػبربة التنظيمية يف ؾبال التعليم؛ مل يك  لدى اؼبعلم 
 دة الدراسية.مشاركة يف مشاورة اؼبعلم ما
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 قتراحاتب. اإل

ومرجعا إىل نتائج البحث احملصولة، فاقًتحت الباحثة بعض االقًتاحات اليت 
ديك  تقدر على اىتمامها اؼبؤسسة يف ربسُت وحف  تعليم اللغة العربية ويوجهها الباحثة 

 إىل أفراد معينة:

 . إىل معلم اللغة العربية١

غة العربية لًتقية نوعية التعليم أو حبيوية على أ( حيتاج الوعي على كل معلم الل
ينبغي على كل اؼبعلم  اتباع الًتبية والتدريب أو الندوة أو يف ورش العمل. و
 لزيادة رزانة العلمية اؼبتعلقة باللغة العربية وكفاءة اؼبعلم.

ب( ينبغي على اؼبعلم لًتقية احملاولة على فهم رصائص التالميذ لتطوير 
وترقية القدرة  يف تأليف زبطيط التعليم اؼبناسب باحتياجات  اإلمكانياهتم

 وأحوال التالميذ.

ج( ينبغي على اؼبعلم للتباع تطوير اؼبعلومات، سواء ع  اؼبشاكل الًتبوية أو 
اإلجتماعية يف اؼبدرسة، وترقية القدرة على االستخدام واالستفادة التكنولوجيا 

 التعليم.

واستخدام الطريقة اؼبتنوعة واعبذابة واؼبناسبة باؼبادة د( ينبغي على اؼبعلم الرتار 
وأحوال التالميذ يف التعليم لكي يستطيع اؼبعلم إدارة صفو وتنظيم تالميذه 

 باعبيد.
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أو وسائل التعليمية اؼبوجودة ليزيد  ه( ينبغي على اؼبعلم الستفادة صبيع التسهيالت
 فهم التالميذ ع  اؼبادة.

 . إىل رئيس اؼبدرسة٤

ينبغي على رئيس اؼبدرسة ليعقد الربامج التوجيو أو التدريب أو الندوة ؼبعلم أ( 
 دبوضوع ترقية كفاءة اؼبعلم للداعمة على يتم معيار كفاءة اؼبعلم.

 ينبغي على رئيس اؼبدرسة لًتقية أنشطة اؼبراقبة وتقوًن نوعية اؼبعلم يف التعليم. ب(

عليمية اليت تشمل على الكتب أو ج(  ينبغي على رئيس اؼبدرسة ليزيد وسائل الت
 أداة التعليم وشاشات ويَت ذلك للداعمة على سهولة عملية التعليم. 

 ج. التوصيات

سبٍت الباحثة أن تكون نتائج ىذا البحث ؿباولة نافعة البحوث القادمة، ولذلك 
 قدمت الباحثة التوصيات اآليت:

للغة العربية يف اؼبرحلة التعليمية أن يبحث الباحثة اؼبقبل يف تقوًن الكفاءة ؼبعلم ا -١
 األررى، إما يف مدرسة اؼبتوسطة ومدرسة الثانوية وإما يف اؼبرحلة اعبامعية.

أن نتيجة ىذا البحث تعترب األساس العداد الطلبة اعبامعية حىت استعدوا أن يكون  -٤
معلمي اللغة العربية، يرجي م  الباحث اؼبقبل على تطويرىا يف اجملال األررى 

األوسع.
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 بيانات الصورة

وسطة اإلسالمية ومدرسة أحوال تعليم اللغة العربية في مدرسة هاشيم أشعاري المت
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

هاشيم أشعاري المتوسطة اإلسالمية باتو مدرسة  



 

 
 

 

 

 

 تنفيذ التعليم اللغة العربية يف فصل السابع

 يف مدرسة ىاشيم أشعاري اؼبتوسطة اإلسالمية باتو
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 تنفيذ تعليم اللغة العربية يف فصل السابع يف مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو



 

 
 

 

 

 
 

 يعملون التالميذ حف  اؼبفردات أمام اؼبدرس
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