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مستخلص البحث
موليانيت .َُِٕ ،الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج لكي ماالنج .رسالة اؼباجستَت ،قسم تعليم اللغة العربية ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج .اؼبشرؼ األكؿ:
الدكتور مفتاح اؽبدل ،اؼباجستَت ،اؼبشرؼ الثاين :الدكتور نور حسن.
الكلمات المفتاحية :الكفاءة التعليمية ،الكفاءة اؼبهنية ،تعليم اللغة العربية

الكفاءة التعليمية كالكفاءة اؼبهنية ىي بعض الكفاءات اليت ينبغي أف يبلكها اؼبدرس
كعنصر ُب إدارة التعليم كاحملدد لنجاح التعليم ُب اؼبدارس التعليمية .أؽبذا اشتد االىتماـ أف يتحدث
عن كيفية دكر الكفاءة التعليمية كالكفاءة اؼبهنية اليت يبلكها مدرس اللغة العربية .كزبتص الباحثة
بتنف يذ الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج
الكي .كيقصد ىذا البحث إىل البحث ؼبعرفة كلتحليل اعبوانب اؼبتعلقة بالتعليمية كالكفاءة اؼبهنية
ؼبعلمي اللغة العربية كىي )ُ :ؼبعرفة عن الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية )ِ .ؼبعرفة الكفاءة
اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية )ّ .لكشف أثر الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ُب تعليم اللغة العربية.
كيستخدـ ىذا البحث اؼبدخل الكيفي بالدراسة الوصفية التحليلية .أما صبع البيانات الذم
ربتاج إليو الباحثة بطريقة اؼبقابلة كاؼبالحظة ٍب التوثيق .كربليل البيانات من صبع البيانات كزبفيض
البياتنات كعرض البيانات كاالستنتاج يعٍت عن الوصف البيانات.
دؿ نتائج ىذا البحث إىل النحو التايل )ُ :معلمي اللغة العربية ُب ىذه اؼبدرسة قد أثبت
الكفاءة التعليمية ُب عملية التعليم كالتعلم ،أف ينظر إليها على النحو اآلٌب( :أ) القدرة على فهم
خصائص الطالب بوصف العميق( ،ب) القدرة على زبطيط الربامج التعليمية اعبيدة ،فبا لكاف
التوثيق ُب صناعة خطط التدريس ،كطريقة إلقاء اؼبواد اؼبتنوع مثل الطريقة االنتقائية كاستخداـ
الوسائل اإلليكًتكنية( .ج) التقوًن ،عن طريق التقوًن الشفهي كالتحريرم( .د) تطوير الطالب)ِ .
قد تبُت معلم اللغة العربية ُب ىذه اؼبدرسة من خالؿ( .أ) السيطرة على اؼبواد ،كىيكل ،مفهوـ،
كعقلية التعلم( .ب) اتقاف معيار الكفاءة كالكفاءة أساسية( .ج) تطوير اؼبواد التعليمية( .د) تطوير
تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت )ّ .الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت ُب تعليم اللغة العربية
يساعد الطالب ُب التعليم ،كنظاـ التقييم يساعد على ربسُت ـبرجات التعليمية ،كالتعلم مفيدة
جدا ُب ربقيق أىداؼ التعلم.
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Pedagogical competence and Professional competence are part of the
competence capabilities teachers must possess as an element in teaching
management and determinants of successful teaching in educational institutions.
So it is important to talk about how the role of competency Pedagogic competence
and Professional competence possessed by Arabic Teachers. Researchers
specialize in research on Pedagogic competence and competence of Professional
Arabic Teachers at MAN Gondanglegi Malang. This study aims to identify and
analyze the aspects associated with the competence of Pedagogic and Professional
Arabic Teachers are: 1) Knowing the Pedagogic Competency of Arabic Teachers
2) Knowing the Professional Competence of Arabic Teachers 3) Describing the
Influence of Pedagogic Competencies and Professional Teachers and its success
in Learning Arabic.
This research uses qualitative approach with descriptive method of analysis.
The required data collection is done by interview method, observation and
documentation. Data analysis starts with data collection, data reduction, data
presentation, and data analysis, and conclusion that is with data descriptions.
The results showed that: 1) Arabic Language Teachers at MAN
Gondanglegi Malang have shown pedagogic competence in teaching learning
process, this can be seen at: (a) Ability to deeply understand the character of
learners. (b) The ability to plan a good program of learning, this is evidenced by
the documentation of making RPP, the method of delivery of materials that varied
such as elective methods and also the use of electronic media. (c) Evaluation of
learning outcomes, by means of oral and written evaluations. (d) Development of
learners. 2) Arabic teacher at MAN Gondanglegi Malang has also been shown by
(a) Mastery of material, structure, concept, and mindset of learning. (b) Master the
competency standard and basic competence of learning. (c) Development of
learning materials. (d) Development of information and communication
technology. 3) Pedagogic competence and professional teachers of learning
Arabic in MAN Gondanglegi Malang have a positive effect. The competence of
Pedagogic and Professional competence of teachers in the learning process of
Arabic is very helpful for students in learning, the existence of evaluation of
learning that impact on improving the teaching system and learning outcomes are
very helpful in achieving the learning objectives.
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Kompetensi Pedagogik dan kompetensi Profesional adalah bagian dari
kemampuan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai unsur dalam
pengelolaan pengajaran dan penentu keberhasilan pengajaran pada lembaga
pendidikan. Maka sangatlah penting untuk membicarakan tentang bagaimana
peran dari kemampuan kompetensi Pedagogik dan kompetensi Profesional yang
dimiliki oleh Guru Bahasa Arab. Peneliti mengkhususkan penelitiannya pada
kompetensi Pedagogik dan kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab di MAN
Gondanglegi Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
aspek-apek yang terkait dengan kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru
Bahasa Arab yaitu: 1) Mengetahui Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 2)
Mengetahui Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab 3) Mendeskripsikan
Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru dalam pembelajaran
Bahasa Arab.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif analisis. Pengumpulan data yang dibutuhkan dilakukan dengan metode
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data di mulai dengan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan yaitu dengan
deskripsi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Guru Bahasa Arab di MAN
Gondanglegi Malang telah menunjukkan kompetensi pedagogik dalam proses
kegiatan belajar mengajar, hal ini dapat kita lihat pada: (a) Kemampuan dalam
memahami karakter peserta didiknya secara mendalam. (b) Kemampuan
merencanakan program pembelajaran yang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya
dokumentasi pembuatan RPP, metode penyampaian materi yang berfariasi seperti
metode elektif dan juga penggunaan media-media elektronik. (c) Evaluasi hasil
belajar, dengan cara evaluasi lisan dan tulis. (d) Pengembangan peserta didik. 2)
Guru bahasa Arab di MAN Gondanglegi Malang juga telah ditunjukkan
diantaranya dengan (a) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir
pembelajaran. (b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar
pembelajaran. (c) Pengembangan materi pembelajaran. (d) Pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi. 3) Kompetensi pedagogik dan profesional
guru dalam pembelajaran
Bahasa Arab di MAN Gondanglegi Malang
berpengaruh positif. Kemampuan kompetensi Pedagogik dan Profesional guru
dalam proses pembelajaran Bahasa Arab sangat membantu siswa dalam belajar,
adanya evaluasi pembelajaran yang berdampak pada perbaikan sistem pengajaran
dan hasil belajar sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran
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كلمة شكر و تقدير
بسم اهلل الرضبن الرحيم ،اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ
األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت ،كبعد.
تسر الباحثة إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت ،كىنا تريد الباحثة
أف يقدـ من صميم قلبها العميق أجزؿ الشكر ك أشبن التقدير ؼبن قد سانبها كساعدىا
على كتابة ىذه الرسالة ،كىم :
ُ .الربفيسور الدكتور اغباج موجيا راىرجو ،مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
اغبكومية دباالنج.
ِ .الربفيسور الدكتور حبر الدين ،عميد كلية الدراسات العليا كالدكتور كلدانا كرغاديناتا،
رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية
دباالنج.
ّ .الدكتور مفتاح اؽبدل ،بصفتو اؼبشرؼ األكؿ .كالدكتور نور حسن ،بصفتو اؼبشرؼ
الثاين ،اللذاف كجها الباحثة كأرشداىا كأشرفا عليها بكل اىتماـ كصرب كحكمة
ُب كتابة ىذه الرسالة.
اؼبدرسة كصبيع اؼبعلمُت اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
ْ .رئيس ى

غوندانج الكي ماالنج الذين ساعدكا الباحثة ُب كتابة رسالة اؼباجستَت ىذه.
ٓ .صبيع األساتذة ُب كلية الدراسات العليا احملًتمُت ،كاألصدقاء كمن ال تستطيع الباحثة
أف يذكرىم صبيعا ىنا.
ىذا ،كاهلل أسأؿ أف تكوف أعماؽبم مقبولة كمثابة ،كتكوف رسالة اؼباجستَت ىذه
نافعة كمفيدة للعباد كالبالد ،آمُت.
باتو ٓ ،يونيو َُِٕ ـ.
الباحثة،
موليانيت
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أ .خلفية البحث
السريعة تطور العلوـ كالتكنولوجيا ،قد أعطى التشجيعات كالتكليفات
على مؤسسة الًتبية إلصالح الفس ُب كل حاؿ .اؼبثاؿ ُب إصالح الوسيطة كبنية
اؼبنظمة كمنبع قوة اإلنساف ككذلك فيو من اؼبعلمُت .اليكفي ؼبؤسسة الًتبية
احتياج زيادة الفرد كلكن األىم ىو تطوير كفاءة من الفرد نفسو .مثاليا ُب كل
مؤسسة الًتبية ملك الربامج اؼبعدة ؽبا .خاصة لتطوير كترقية كفاءة اؼبعلم ألنو
العركة اؼبسؤكلة ُب إعطاء اإلسهاـ ُب تطوير العلوـ كقوة التالميذ ُب تعلمهم
جيدا.

كعنصر من العناصر ُب ذبهيز الدراسة كمعُت قباح الدراسة ُب مؤسسة
الًتبية ،ييطلىب اؼبعلم أف يبتلك الكفاءة ُب فعلية الوظيفة العظمى .كىذه
الكفاءات ىي كفاءة مهنية ،كفاءة تعليمية ،كفاءة اجتماعية ،ككفاءة شخصية.
النجاح ُب عقد برامج الًتبية على األكثر يعينو دكر اؼبعلم ككفاءتو .مهما كاف
رأم كل فرد ـبتلفا كمتنوعا ُب تعيُت الدكر كالكفاءة بالعوامل األخرل من
ُ
األفراد .اؼبثاؿ ُب دكر رئيس مؤسسة الًتبية كالبيئة بل ُب منهاج الًتبية نفسو.
لقد أخرج اغبكومة اغبًكم اليت تتعلق دبنزلة اؼبعلم كاؼبريب اؼبهٍت .كىذه
اغباؿ تصدر ُب قانوف إندكنيسيا الرقم َِ سنة ََِّ عن منهاج الًتبية
القومية ،ككذلك الرقم ُْ سنة ََِٓ عن اؼبعلم كاحملاضر ،كقانوف اغبكومة
ِ
الرقم ُٗ سنة ََِٓ عن مقياس الًتبية القومية.
1
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إف للمعلم أثرا كاسعا ُب عامل الًتيبة .كُب اؼبدرسة ىو قائم بإدارة الًتبية
يعٍت اؼبسؤكؿ ُب جعل سَت الًتبية سَتا حسنا جيدا .فالبد اؼبعلم أف يبتلك
األىلية األكاديبية كالكفاءة ككثيقة اؼبعلم كالصحة اعبسمية كالركحنية كالقوة
ّ
إلهباد غرض الًتبية القومية.
كعدا الطلب األكاديبي كثَت من الوظيفة اليت سيقوـ هبا اؼبعلم ُب عامل
الًتبية .كبعضها دكر اؼبعلم كعامل ُب التدريس .كبسبب ذلك يدكر اؼبعلم
ُب إعطاء التالميذ الوسائط لعلهم يتعلموف جيدا كينجحوف ُب استيالء الكفاءة
اؼبعينة أك اؼبقررة .لذلك وبتاج اؼبعلم إىل التخطيط لكي تسَت عملية التدريس
ْ
سَتا حسنا جيدا.
كيطلب الوعي على الكفاءة مسؤكلية ثقيلة على اؼبعلمُت نفسهم .هبب
على ىؤالء أف يشجعوا ليقابلوا التحدم ُب الوظيفة إما ُب بيئتو اليت تؤثر
على تطور نفسو .لذلك البد عليهم أف يشجعوا ُب تغيَت نفسهم كإسبامها
ٓ
مناسبة بطلب الزماف.
كالسيما ُب تدريس اللغة العربية فييطلب معلم اللغة العربية أف يبتلك
الكفاءة أف يسَت كظيفتو .كالشخص الذم يبلك األنبية ُب عملية تدريس اللغة
العربية .كمن تلك الكفاءة ُب اؼبثايل تعود إىل تشجيع التالميذ كعملية التدريس
مشجعا
كبوىم .كعند "عمر ضبالك" صار دكر اؼبعلم ككفاءتو ُب عملية التدريس ٌ
أك دافعا ٔ.هبب على اؼبعلمُت أف يكوف اؼبؤىالت األكادمية كالكفاءات
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كالشهادات التعليمية كالصحة جسميا كركحيا كلو قدرة لتحقيق أىداؼ تربية
ٕ
الوطنية.
لذلك معلم اللغة العربية البد أف يكوف عامل التغيَت ُب تدريس اللغة
العربية كأف يكوف قادرا على أخذ عملية التدريس جيدا ألجل بنية الًتبية .كلتأدية
عملو جيدا البد أف يبلك معلم اللغة العربية شركطا معينة ،منها الكفاءة اؼبتعلقة
بالتدريس مباشرة .كىي كفاءة التعليمية ككفاءة مهنية .جبانب ذلك ،قاعدة
كفاءة معلم اللغة العربية مهمة أف تظهر بعمليتها ُب اجملاؿ حىت تقاؿ عملية
الكفاءة باؼبعلم امتحنت أـ ال .فالكفاءة اؼبعينة ال بد أف سبتحن حبصيلة نظرية
اؼبعلم أك مالحظتو ُب تدريس اللغة العربية.
اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي ىي أحد اؼبدرسة
اغبكومية ُب منطقة غوندانج الكي ماالنج .كقد ًب إعداد ىذه اؼبدرسة لتكوف
مبوذجا للمدارس األخرل على ىذا اؼبستول ،سواء ُب إدارتو كتنميتو .لكفاءة
معلم اللغة العربية ُب ىذه اؼبدرسة ،معلم اللغة العربية ُب تنفيذ التعليم مثَت جدا
كيستمر بال رتيب حىت يتعلم الطالب بسركر كغَت اؼبشبعةُ .ب ىذه اؼبدرسة
ىناؾ الربنامج وبتوم على فصوؿ الفائدة للطالب الذين لديهم اؼبزيد
من االىتماـ إىل اللغة العربية .من ىذه الفصل يتم الطالب بإعطاء دركس
ُب اللغة العربية إضافية خارج ساعات اؼبدرسة اللغة العربية ُب كل فئة .من بعض
الطالب الذين ىبتاركف ىذه الفصل ىي الطالب مهارات اللغة العربية ىي أكثر
من الطالب الذين ال تأخذ الفصل الفائدة ،الكفاءة الًتبوية كاؼبهنية اؼبؤىلُت
للمعلمُت الذين تدريس الفصل ىذا االىتماـ ،ألف اؼبدخالت اؼبختلفة لدل
الطلبة ،هبب على اؼبعلم معرفة خصائص الطالب كاستخداـ أساليب ـبتلفة
ككسائل مع الفصل العادية.
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كفريد من ىذه اؼبدرسة ،عقدت ىذه مدرسة على كىي األنشطة
(كفاءة العًلمية اؼبدرسة) كاحدة منها اللغة العربية ،من حيث ىذه األنشطة كقد
وبصل التقدير من بعض اؼبسابقة الذم يتبع ُب ؾباؿ اللغة العربية كىي ،الفائز
الثاين ُب اؼبسابقة خطابة اللغة العربية للرجاؿ ُب مستول اؼبناطق ،كالفائزة الثاين
ُب اؼبسابقة خطابة اللغة العربية للنساء ُب مستول اؼبناطق الذم عقد ُب اؼبدرسة
الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي .من ىذه خلفية اليت تذكر قبلو ،تتم
تشجيع الباحثة إلجراء دراسة متعمقة بشأف كفاءة اؼبعلم اللغة العربية ُب اؼبدرسة
الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي.
جبامع الًتجيح كالرؤية على ضمن اؼبسألة أك البحث فكفاءة اؼبعلم كاسع
جدا تعريفها ،مثل كفاءة مهنية ،كفاءة تربوية ،كفاءة اجتماعية ،ككفاءة
شخصية .كما قد شرحتها الباحثة قبل .كىذا البحث ؿبدكد إال على حبث
مسألة كفاءة تربوية ككفاءة مهنية فقط .خاصة كفاءة تربوية ككفاءة مهنية معلم
اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي.
KSM
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ب .أسئلة البحث
ُ .كيف الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ؟
ِ .كيف الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج الكي ماالنج ؟
ّ .ما أثر الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ُب تعليم اللغة العربية دبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ؟
ج .أهداف البحث
ُ .ؼبعرفة الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج الكي ماالنج
ِ .ؼبعرفة الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج الكي ماالنج
ّ .لكشف أثر الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ُب تعليم اللغة العربية دبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج
د .أهمية البحث
إف أنبية ىذا البحث نظريا :
ُ .لتطوير العلوـ فيما يتعلق بالكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت ُب تعليم اللغة
العربية.
ِ .لزيادة اؼبعلومات خاصة ُب الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت ُب تعليم اللغة
العربية.
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ّ .النظرية ُب ىذا البحث يبكن استخدامها الباحثوف التايل ليقوـ بالبحث فيما
يتعلق بالكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت.
أما أنبية ىذا البحث تطبيقيا :
ُ .للباحثة
لتوسيع العلوـ فيما تتعلق بالكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت ُب تعليم
اللغة العربية.
ِ .للمعلم اللغة العربية
ليكوف ىذه البحث مادة التحليل ؼبعلم اللغة العربية لكفاءة التعليمية
كاؼبهنية للمعلمُت ُب تعليم اللغة العربية.
ّ .للطلبة
غبل اؼبشكالت التالميذ ُب تعليم اللغة العربية حىت يفهموف الدرس اللغة
العربية بسهولة كجاذبية.
ه .حدود البحث
ُ .اغبد اؼبوضوعي
حددت الباحثة اؼبوضوع ىذا البحث عن الكفاءة التعليمية كاؼبهنية
للمعلمُت ُب تعليم اللغة العربية.
ِ .اغبد اؼبكاين
هبرم ىذا البحث ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج
الكي ماالنج.
ّ .اغبد الزماين
هبرم ىذا البحث ُب العاـ الدراسى َُِٓ.َُِٔ-
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و .الدراسات السابقة
بعد الرجوع إىل اؼبراجع اليت تتعلق دبوضوع البحث ،كجدت الباحثة عدة
الدراسات عن كفاءة اؼبعلمُت ُب تعليم اللغة العربية .كمن الدراسات الىت تتعلق
يهذا البحث ىي:
ُ .محمد خالص أمر اهلل (َُِْ) رسالة اؼباجستَت.

قاـ الباحث بعنواف :تأثير كفاءة مدرس اللغة العربية وإستعدادت
الطلبة لإلختبار الوطني على نتيجتهم في اللغة العربية بالمدرسة
الثانوية الحكومية تابين كاليمنتان الجنوبية.
يستهدؼ ىذا البحث ؼبعرفة ما مدل تأثَت كفاءة تربوية كإستعدادات
الطلبة على نتائج التعليم .أما نتائج البحث إلصالح كفاءة اؼبدرسُت
كنتائج تعليم الطلبة كلًتقيتها.
كيستخدـ ىذا البحث اؼبنهج اؼبوحد بتصميم اإلثبات التابعي .يرجى
من ىذا النموذج أف تظهر اؼبتغَتات اعبديدة اليت تؤثرىا ُب نتائج التعليم.
ربليل البيانات الكمية باستخداـ ارتباط متعدد.
نتائج ىذا البحث تدؿ أف معمل ارتباط متعدد ىو ّٕٗ ،باؼبعٌت
ىو ضعيف .كلكن نتائج ارتباط متعدد أكرب من ارتباط بسيط بُت
متغَتات (ّٕٗ َ،ِٔٓ< ،ك ّْٓ َ،ك َِٗ .)َ،البيانات الكيفية
تدؿ على كجود متغَتات اآلخر اليت تأثر نتائج تعليم الطلبة ىي كفاءة
تربوية كدفعية .مناقشة نتائج البحث تدؿ أف لًتقية نتيجة الطلبة ،كجب
على اؼبدرسُت أف يرقوا كفاءة تربوية ككفاءة مهنيتهم مثل بأداء حبث
الفصلي.
اؼبساكاة ُب ىذا البحث ىي اؼبراجعة عن الكفاءة اؼبعلم ،اختلف
ىذا البحث ىو أف ىذه الدراسة تركز على تأثَت الكفاءة التعليمية
7

للمعلمُت ُب إعداد الطلبة على نتائج التعليم ،كخصوصا باؼبدرسة الثانوية
اغبكومية تابُت كاليمنتاف اعبنوبية .كأما الباحثة ُب ىذا البحث تستهدؼ
عن الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت كقباحها الطلبة ُب تعليم اللغة
العربية.

ِ .أسيف محمد عرفان فضل اهلل (َُِْ) رسالة اؼباجستَت.

قامت الباحث بعنواف :الكفاءة التربوية والمهنية لمدرس اللغة العربية
في المدارس العالية اإلسالمية بباندونج
يستهدؼ ىذا البحث ىو كصف الكفاءة الًتبوية كاؼبهنية ؼبدرس اللغة
العربية ُب اؼبدارس العالية اإلسالمية بباندكنج .ككيف جهود الرامية
اىل ربسُت الكفاءة
كيستخدـ ىذا البحث اؼبنهج الوصف النوعي الطبيعي من دكف العالج
أف يكشف عن اغبالة اغبقيقية من اؼبيداف.
نتائج ىذا البحث ،هبد الباحث أف مدرس اللغة العربية ُب اؼبدارس
العالية اإلسالمية بباندكنج ،بلغ ؾبموعها ْْ شخصا ،تتكوف من كثَتا
من خرهبي اعبامعة اغبكومية كاػباصة ،كىناؾ أيضا بعض الذين مل يتموا
دراستهم على درجة سرجنا .الرغبة ُب مواصلة الدراسة اليت توافق دبهنتهم
ضئيلة جدا.
اؼبساكاة ُب ىذا البحث ىي متساكية يفحص عن الكفاءة
التعليمية كاؼبهنية ؼبدرس اللغة العربية ،كالفرؽ ىو أف تركز الدراسة
على اؼبعلمُت الذين زبرجوا من تعليم اللغة العربية كفقا ؼبواد اللغة العربية
كخصوصا ؼبدرس اللغة العربية ُب اؼبدارس العالية اإلسالمية بباندكنج.
كأما الباحثة ُب ىذا البحث تستهدؼ عن الكفاءة التعليمية كاؼبهنية
للمعلمُت كقباحها الطلبة ُب تعليم اللغة العربية.
8

 .3باكاس موكتي نسراوي 1023 ،رسالة الماجستير.
عنواف البحث :الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية واثرها في نتائج
تعليم اللغة العربية .أىداؼ البحث  :ؼبعرفة الكفاءة اؼبهنية ؼبدرسي
اللغة العربية تأثر إهبابيا على نتيجة التعلم باللغة العربية لطالب
ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الثانية ماديوف .منهج البحث :
يستخدـ الباحث منهج الصفي حيث إختار الباحث دراسة العالؽ
لتحليل ىذا البحث .نتائج البحث :وبصل البحث ىي أف الكفاءة
اؼبهنية على أنشطة التدريس لدل مدرس اللغة العربية تعد دراجتو جيدة
كالكفاءة اؼب هنية ؼبدرسى اللغة العربية تأثر إهبابيا على نتيجة التعلم اللغة
العربية لطالب.
اؼبساكاة ُب ىذا البحث ىي متساكية يفحص عن الكفاءة اؼبهنية
ؼبدرس اللغة العربية ،كالفرؽ ىو أف الكفاءة اؼبهنية على أنشطة التدريس
لدل مدرس اللغة العربية تعد دراجتو جيدة .كأما الباحثة ُب ىذا البحث
تستهدؼ عن الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت كقباحها الطلبة ُب
تعليم اللغة العربية.

 .4ريشا 1024 ،رسالة الماجستير

عنواف البحث :الكفاءة التعليمية لمدرسي البرنامج المكثف لتعليم
اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
ماالنج .أىداؼ البحث  :ؼبعرفة كيف الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج
اؼبكثف لتعليم اللغة العربية من غَت خرهبي قسم التأىيل التعليمي ككيف
مقارنة بينهما جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
منهج البحث  :تستخدـ الباحثة اؼبدخل الكامي بالدراسة اؼبقارنة بصفة
الوصفية كالكيفي ليكمل البيانات .نتائج البحث :ربصل الباحثة
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أف مقارنة بُت الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة
العربية من << خرهبي قسم التأىيل التعليمي جبامعة موالنا مالك
إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج يعٍت بشكل اؼبالحظة Rating Scale
لتعريف عن الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة
العربية من غَت خرهبي قسم التأىيل التعليمي جبامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية اغبكومية ماالنج كجدت الباحثة بدرجة ٕ %كدخلت
اىل درجة قوية .كالكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة
العربية من قسم غَت التأىيل التعليمي بدرجة ٕٓ %دخلت اىل القيمة
الكاُب ،كمن مقارنة بينهما بدرجة َّ.ِ0ِٕ > ْ0َِ <ِ0
اؼبساكاة ُب ىذا البحث ىي متساكية يفحص عن الكفاءة
التعليمية ؼبدرس اللغة العربية ،كالفرؽ ىو أف الكفاءة التعليمية ؼبدرسي
الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية من غَت خرهبي قسم التأىيل
التعليمي ككيف مقارنة بينهما جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
اغبكومية ماالنج .كأما الباحثة ُب ىذا البحث تستهدؼ عن الكفاءة
التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت كقباحها الطلبة ُب تعليم اللغة العربية.
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ز .تحديد المصطلحات
تستخدـ الباحثة بعض اؼبصطلحات اؼبهمة ُب ىذا البحث ،كأيسر ما
يصل اىل الفهم فتشرحها الباحثة ىذا اؼبصطلحات:
 .2الكفاءة المعلم

ىي االستعداد كالقدرة كاؼبهارة اليت ملكها الفرد اؼبوظف بًتبية التالميذ
لكوهنم متأدبُت جيدا كريبا كمثل غرض الًتبية.
 .1الكفاءة التعليمية
الكفاءة التعليمية ىي القدرة على جعل التعليم اؼبشتمل على التفهيم
كبو التالميذ كالتخطيط ُب عملية التدريس كنقد التدريس كإنشاء التالميذ
ُب سبدف كل كفاءهتم.

 .3الكفاءة المهنية

الكفاءة اؼبهنية ىي قدرة استيالء مواد التدريس كسعا كتعمقا الذم
يبكنو أف يوجو التالميذ أف يبالؤكا مقياس الكفاءة اؼبقررة ُب اؼبقياس القومي
للًتبية.

11

الفصل الثاني
اإلطار النظري
أ .المبحث األول  :كفاءة المعلمين
ُ .مفهوـ الكفاءة
ُب القاموس العلمية الشائعة ذكر أف الكفاءة ىو الكفاءة كالسلطة

كالقوة كالقدرة ٖ.كمن حثي القاموس اإلندكنيسي ()WJS Purwadarminta
الكفاءة ىي القدرة على تعيُت اغباؿ .كأما تعريف الكفاءة األساسية فهي
ٗ
القدرة.
الكفاءة ُب اللغة اإلندكنيسية مشتقة من اللغة اإلقبلزية دبعٌت القدرة.
( .)Echol dan Shadily, 2002 : 132الكفاءة ؾبموعة اؼبعرفة كاألحواؿ
كاؼبهارة اليت ال بد أف يبلكها اؼبعلم لوصولو إىل تدريسيو كتربيتو .كربصل
َُ
الكفاءة إىل الًتبية كالتدريب كاالعتماد على النفس باستفاد منبع التعليم.
رأل الدكتور اغباج سيف السفلى أف الكفاءة ىي االندماج
من االستيالء كاؼبعرفة كاؼبهارة كالقيمة كاؼبوقف اؼبستعمل ُب التفكَت كاػبطى
ُُ
ُب عملية كظيفتو كعملو.
كعند القانوف الرقم ُْسنة ََِٓ عن اؼبعلم كاحملاضر ُب الباب
األكؿ إىل العاشر يقاؿ إف الكفاءة أداة اؼبعرفة كاؼبهارة كاألحواؿ

Partanto dan Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994),

8

User Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.

9

hlm. 353
10.

10

Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar
Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 27
11
Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional dan Tenaga Kependidikan, (Bandung:
Alfabeta, 2009), hlm. 29
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اليت ال بد أف يبلكها اؼبعلم أك احملاضر ُب تأدية الوظيفة احًتافيا( .سافال،
ُِ
ََِٗ.)ِّ:
كأفهم بركؾ ك ستوف " competence is descriptive of qualitative
 "nature or teacher behavior appers to be entirely meaningfulدبعٌت
القدرة كىي صورة حقيقية كيفية ُب أحواؿ اؼبعلم الظاىرة كاؼبهمة ُّ.كعند
جونسوف الكفاءة ىي األحواؿ اؼبعقولة للحصوؿ على اؽبدؼ اؼبشًتط
ُْ
حسب اؼبطابق بالواقع أك اؼبرجو( .سنجايا.)ُٕ:ََِٔ ،
قاؿ ركظباف (َٕ )َُِِ:أف الكفاءة ىي األحواؿ اؼبعقولة
للحصوؿ على اؽبدؼ اؼبشًتط .بقوؿ آخر أف الكفاء مفهومها كاستعداد
كقدرة .كأما عند كحيودم (َُٖ )َُِِ:فالكفاءة معرفة كمهارة كقيمة
أساسية اؼبستعملة ُب التعويد بالتفكَت كالعملية باستقامة .دبعٌت اؼبعرفة اؼبهارة
ُٓ
كالقيم األساسية لتأدية الشيئ.
تقاؿ الكفاءة أيضا باؼبرء الذم لو القدرة كالسلطة كاالستيالء كاؼبهارة
باؼبعرفة احملتاجة بعملية كظيفتو (جامرة .)ّْ:ََِٓ ،ككذلك سوفرالف
(ََِٔ) يقوؿ أف كفاءة اؼبعلم مقدار معُت أك مشًتط ُب شكل استيالء
اؼبعرفة أك األحواؿ كبو اؼبعلم ليطابقو حلوؿ اؼبنزلة الفعالية اؼبناسبة بالوظيفة
ُٔ
أىلية كمستول الًتبية.
يقاؿ االحًتاؼ أيضا الكفاءة .كأما عند )ُّٗٗ:ٗ( Spencer
الكفاءة صفة الشخص األساسية اليت تسبب إىل قدرتو ُب إظهار عملو
12
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User Usman, Menjadi Guru Profesional, hlm. 14
14
Wahab, dkk, Kompetensi Guru Agama Tersertifikasi, (Semarang: CV. Robar Bersama,
2011), hlm, 10
15
Erna Eliyawati, Kompetensi Pendidikan Guru Bahasa Arab dalam Meningkatkan
Prestasi Belajar Siswa pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeureula I Kabupaten Aceh Besar,
Tesis: UNSYIAH KUALA, 2013 hlm. 13
16
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الفعايل أك اؼبمتاز عند تأدية عملو أك كظيفتو .كاختلف فرجو ك كرداف
(ّ )ََِّ:بػ Spencerأهنما رأيا أف الكفاءة أداة اػبطوة الذكية اؼبؤسبن
الذم ملكها الشخص شرطا ُب نيل اعًتاؼ اجملتمع أك الشعب ُب تأدية
ُٕ
الوظائف ُب بعض العمل اؼبقرر.
معٌت الكفاءة اصطالحا يشمل على الوجوه اؼبتنوعة ال تتعلق باعبسم
كالسجية فقط ،كلكنها تتعلق بالوجوه النفسية .كعند مولياسا (ََِٕ)
كفاءة اؼبعلم ىي االندماج بُت القدرة الفردية كالعملية كالتكنولوجية
كاالجتماعية كالنفسية كافة تتخذ كفاءة مستول مهنة اؼبعلم اؼبشتملة
على استيالء اؼبواد كفهم التالميذ كالتعليم كاؼبريب كاإلنشاء الشخصي
كاالحًتاُب ُٖ.تعلقت الكفاءة بقدرة اؼبعاملة ببيئة العمل اعبديد الذم
يستطيع الفرد أف يأدم عملو أك كظيفتو جيدا من حيث القدرة لو.
كعلى تعريف علم اؼبصطالحات النفسية عن كفاءة ىي من لغة
اإلقبليزية ىي متساك بيملك على القدرة ،القوة ،السلطة ،النشاط ،اؼبعرفة،
اؼبوقفة كغَتىا ُٗ.عرؼ شاه اؼبفهوـ األساسي للكفاءة باهنا قدرة أك مقدرة
َِ
أك براعة.
كمن الشرح السابق استخلصت الكفاءة أهنا قدرة الشخص اؼبشتملة
على اؼبعرفة كاؼبهارة كاألحواؿ اؼبوجودة ُب حصيلة العمل اغبق كالنافع لنفسو
كبيئتو .كتعالقت مظاىر القدرة الثالثة كتأثرت بُت كل منها .حاؿ اعبسم
كالسجية كنفس الشخص كبَت أثرىا ُب حصيلة عمل الشخص .لذلك،
ىذه اؼبظاىر الثالثة ال بد أف ربفظ أيضا مناسبا باؼبقياس اؼبوافق.
17
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كأما كفاءة اؼبعلم ( )teacher competencyىي قدرة اؼبعلم على تأدية
الواجبات مسئولية كمناسبة ُِ.كعند تريانتو كفاءة اؼبعلم ىي االستعداد
كالقدرة كاؼبهارة اليت ملكها الفرد اؼبوظف بًتبية التالميذ لكوهنم متأدبُت
ِِ
جيدا كريبا كمثل غرض الًتبية.
اصطالح كفاءة اؼبعلم و
معاف .رأل  Brokeك  )ُٗٗٓ( Stoneأهنا
صورة ظاىرة عن حقيقة أحواؿ اؼبعلم اؼبهمة .كأما  )ُْٗٗ( Charlesيقوؿ
ِّ
أف الكفاءة ىي اغباؿ اؼبعقولة لنيل اؽبدؼ اؼبشًتؾ اؼبطابق باغباؿ اؼبرجوة.
كمن اإلعراب السابق أف الكفاءة تشَت إىل القدرة على تأدية الشيئ
اغبصيل من الًتبية .كفاءة اؼبعلم تدؿ على إقباز كعمل معقوؿ لقضاء
التخصص اؼبعُت ُب تأدية كظائف الًتبية .كتقاؿ اغباؿ معقولة ألف الكفاءة
ؽبا جهة كىدؼ .كأما اإلقباز ىو عمل الشخص الظاىر اؼبهتم بشخص
غَته.
إذا ،كفاءة اؼبعلمُت اللغة العربية ىي الكفاءة كالقدرة يبلكها اؼبعلم
ُب أداء اؼبهنة التعليمية لتعليم اللغة العربية.
كعند  Gordonكما اشتقو مولياس ىناؾ ستة مظاىر أك مقامات
ِْ
اؼبشتملة ُب صيغة الكفاءة كما يلي:
أ) اؼبعرفة :كىي ُب الوعي ُب حاؿ اإلدراؾ ،اؼبثاؿ  :عرؼ اؼبعلم طريقة
فباثلة احتياج التعلم ككيفية التعليم كبو التالميذ مناسبا باحتياجهم.
ب) التفخيم :يعٍت تعمق اؼبعلم ُب إدراؾ فرد من التالميذ كتكليفو ،اؼبثاؿ
 :سيعقد اؼبعلم التعليم ،فعليو أف يعرؼ صفة التالميذ كحاؽبم.
21
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23
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Rosdakarya, 2013), hlm. 25
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ج) القدرة :كىي الشيئ الذم ملكو الشخص لتأدية الوظيفة أك العمل
اؼبكلف كبوه ،اؼبثاؿ  :قدرة اؼبعلم ُب صنع كسائل اإليضاح العادية
لسهولة التالميذ ُب التعلم.
د) القيمة :كىي مقياس العمل أك اغبركة اؼبتيقن سيكولوجيا قد توحد
ُب جسد الفرد ،اؼبثاؿ مقياس حركة اؼبعلم ُب التعليم يعٍت الصدؽ
كاؼبشاركة كغَتنبا.
ق) اؼبوقف :كىو الشعور (إما الفرح أك اغبزف أك اغبب كعكس ذلك)
أك اغبركة على اؼبثَت اآلٌب من اػبارج كاغبركة على أزمة االقتصاد
كالشعور على ارتفاع اؼبعايش كغَتىا.
ك) الرغبة :كىي ميل الفرد لتأدية العمل .اؼبثاؿ الرغبة ُب عمل الشيئ
أك ُب ملكو.
كمن اؼبظاىر الستة اؼبتضمنة على صيغة الكفاءة السابقة إذا طالعناىا
تعمقا فتشمل على أربع ؾباالت الكفاءة األساسية كبو اؼبعلم كىي كفاءة
التعليمية ،كفاءة شخصية ،كفاءة اجتماعية ،ككفاءة مهنية .كالكفاءات
ِٓ
األربع ال بد أف يستويل عليها كل معلم.
ِ .أنواع الكفاءة
مناسبا بالقرر ،النمرة ُْ سنة ََِٓ عن اؼبعلم فصل َُ أية ُ
بأف تتكوف كفاءات من الكفاءة التعليمية ،الكفاءة الشخصية ،الكفاءة
اإلجتماعية ،كالكفاءة اؼبهنية الىت تناؽبا من الًتبية اؼبهنية .كىذا ما يلي
شرحت اغباالت اؼبتعلقة بكفاءة اؼبعلم كيرجى الشرح القصَت أف يساعد اؼبعلم
ُب تفهيم كل حاؿ ما يتعلق بالكفاءة اليت سيحصل عليها اؼبعلم لكي يسمى

Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 40
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اؼبعلم معلما مهنيا .كىدؼ الًتبية ينالو اؼبعلم إذا كاف كافيا بكفاءتو كهبا أيضا
وبك لو أف يناؿ اؼبعايش الكاُب.
أ) الكفاءة الشخصية
كىي عبارة عن ؿبجموعة من القيم كالتعاليم كاألخالؽ اليت تؤثر
على التصرفات اؼبعلم كبو طالبو كزماالئو العمل كأسراتو كؾبتمعو،
كىي ُب الوقت نفسو تؤثر على نشاط الطالب كضباستهم ُب التعليم
كتنمية كفايتهم ِٔ.اؼبعلم الذم لو شخصية ثابتة يقدر على أداء مفيد
للطالب كاؼبدارس كاجملتمعات احمللية .ذالك اؼبعلم يقدر على إثبات
النضج ُب التفكَت كالعمل كي أداء اؼبنتج يبكن السيطرة عليها كتقييمها
بشكل أكرب.
ب) الكفاءة التعليمية
ىي القدرة على جعل التعليم اؼبشتمل على التفهيم كبو التالميذ
كالتخطيط ُب عملية التدريس كنقد التدريس كإنشاء التالميذ ُب سبدف
ِٕ
كل كفاءهتم.
ج) الكفاءة اإلجتماعية
ىي قدرة اؼبعلم على أخذ اؼبشاركة الفعالية مع التالميذ كاؼبعلمُت
كرئيس اؼبدرسة كأكلياء التالميذ كاجملتمع عموما .كقعت عملية التدريس
إذا كجد اؼبعلم كالتالميذ حىت يبنيا كالنبا اؼبشاركة بُت اؼبعلم كالتالميذ
اآلخرين .كيلزـ للمعلم أف يبٍت الكفاءة االجتماعية باجملتمع عموما.
 26أكريل حبرالدين ،مهارات التدريس :كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء(،ماالنج :مطبعة جامعة
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج ،)َُُِ ،ص ّٖ .
27
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كاؼبشاركة اؼبوجودة بُت اؼبعلم كاجملتمع تستطيع أف تساعد اؼبعلم
ِٖ
ُب إنشاء منزلة اؼبدرسة .مثال بوجود عبنة اؼبدرسة.
د) الكفاءة اؼبهنية
ىي قدرة استيالء مواد التدريس كسعا كتعمقا الذم يبكنو
أف يوجو التالميذ أف يبالؤكا مقياس الكفاءة اؼبقررة ُب اؼبقياس القومي
ِٗ
للًتبية.
تأسسا على القانوف الرقم ُْ سنة ََِٓ فصل َُ أية ُ عن اؼبعلم
ُّ
كاحملاضر ،ىبرب أف كفاءة اؼبعلم كما يقصد ُب فصل ٖ تشتمل على كفاءة
التعليمية ،كفاءة شخصية ،كفاءة اجتماعية ،ككفاءة مهنية .كبقل آخر يطلب
اؼبعلم أف يستويل على الكفاءات األربع لزكما لكوهنا شرطا ُب تربية اؼبعلمُت.
كُب ىذه الدراسة الكفاءة اؼبطالعة ؿبدكدة على الكفاءة التعليمية كالكفاءة
اؼبهنية.
ب .المبحث الثاني  :كفاءة لمعلم اللغة العربية
ُ .الكفاءة التعليمية
أ) مفهوـ الكفاءة التعليمية
التعليمية من البحث عن تربية األكالد ىي من كلمة يوناف
" "peadosدبعٌت األكالد ك " "agogosدبعٌت اإليصاؿ كالتدبَت .إذف ،الًتبوية
حرفية دبعٌت مساعد األكالد ُب زمن يوناف القدًن كعملو إيصاؿ ابن سيده
إىل الدرسة كقياسيا التعليمية ىو رجل أىلي أك خبَت ُب إيصاؿ الولد إىل
ىدؼ معُت .كعند ) Prof. Dr. J. Hoogved (Belandaالًتبوية ىو علم عن

Mulyana, Rahasia Menjadi Guru Hebat, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 108
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تعلم مسألة إيصاؿ الولد إىل ىدؼ معُت ليكوف قادرا على إهناء كظيفتو
َّ
بنفسو بعد .إذف ،التعليمية ىو علم تربية الطفل أك الولد.
التعليمية ىو طريقة الًتبية اليت تتصف ُب كيفية الًتبية اعبيدة .كأما
عند فهم يوناف الًتبوية ىو علم قيادة الطفل الذم يبحث عن اؼبسائل
ُب الًتبية كعن أعماؿ الًتبية كبعضها ،مثل غرض الًتبية كأدكاهتا ككيفية تربية
التالميذ كاؼبدرس كغَتىا ُّ.لذلك ،يرل الًتبوية كعملية أك حركة كغرضو
لتغيَت أحواؿ الناس.
تشمل كفاءة التعليمية على:
ُ) الفهم على التالميذ
ِ) التخطيط كتأدية التدريس
ّ) التطبيق أك التقييم
ِّ
ْ) إنشاء التالميذ عبعلهم فعالُت ُب صبيع الكفاءات عندىم.
كفاءة التعليمية من قدرة اؼبعلم ُب تدريس التالميذ عند مولياس
ّّ

على األقل تشمل على ما يلي:
ُ) الفهم على الفكرة كأساس الًتبية.
كيلزـ على اؼبعلم أف يفهم حقيقة الًتبية كصيغة
ما يتعلق هبا .منها فائدة دكر مؤسسة الًتبية كصفة الًتبية
طوؿ اغبياة كصبيع تضمينها كدكر األسرة كاجملتمع ُب الًتبية
كتأثَت التبادؿ بُت اؼبدرسة كاألسرة كاجملتمع كطريقة الًتبية
القومية كابتداع الًتبية.
30
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ِ) الفهم على التالميذ
التالميذ كل فرد الذم يناؿ التأثَت من الشخص
أك القوـ الذين يقوموف حبركة الًتبية .كالغرض من فهم اؼبعلم
تالميذه لعلو يستطيع أف يساعد نشئهم كاررباؽبم فعاليا
كأف يعُت اؼبادة اليت سيدرسها اؼبعلم كيستعمل اؼبنهاج
اؼبناسب كأف يشخص على صعوبة تعلم التالميذ كنشاطة
اؼبعلم األخرل اؼبتعلقة بفرد التالميذ.
ّ) ارذباؿ منهاج الدراسة
اؼبنهاج ىو أداة اػبطة كالتدبَت عن اؽبدؼ اؼبراد كمادة
التدريس كالطريقة اليت تستعمل كأساس تأدية التدريس
للحصوؿ على ىدؼ الًتبية اؼبعينة .كأما اؼبخطط فأداة اػبطة
كالتدبَت لتساعد إنشاء صبيع الكفاءة اليت تشمل على كفاءة
اؼبادم كالفكرم كالعاطفي كاألخالؽ الديٍتُ .ب عملية
التدريس قدرة اؼبدرس ُب مبو اؼبنهاج أك اؼبخطط باحتياج
التالميذ مهمة جدا ليكوف التدريس يسَت سَتا حسنا كمفرحا.
ْ) زبطيط التدريس
ىو من أحد كفاءة بيداغوجا اليت يلزـ على اؼبعلم
أف يبلكها كستقص إىل تأدية التدريس كيشمل زبطيط
التدريس على ثالث عمليات على األقل كىي مطابقة
االحتياج كمطابقة الكفاءة كترتيب برامج التدريس.
ٓ) فعالية التدريس كاؼبريب كاغبوارم
ُب نظاـ اغبكومة عن اؼبدرس يشرح أف اؼبعلم ال بد
أف يستحق الكفاءة لتأدية التدريس اؼبريب كاغبوارم .كىذه
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اغباؿ دبعٌت أف تأدية التدريس ال بد أف يبدأ من علمية اغبوار
بُت اؼبواد الدراسية حىت يلد الفكرة الناقدة كالضروبة .كبدكف
اؼبواصلة فال توجد الًتبية اغبقيقية.
ٔ) استفاد تكنولوجيا الدراسة
تشمل كسائل الًتبية على منبع التعلم عموما ككسائل
أخرل اليت تساعد بعضا على بعض إىل أف تكلف ترقية
كسائل الًتبية على ترقية منبع التعلم ،إما كيفية أك كمية
اؼبطابق بًتقية تكنولوجي الًتبية ىذا اغبُت .ترقية منابع التعلم
أف يبكن التالميذ يتعلموف بال حد هبا .ليس إال ُب الفصل
فقط بل إمبا يتعلموف ُب اؼبعمل كاؼبكتبة كُب البيت كُب مكاف
آخر .تكنولوجي الدراسة ىو الوسيلة اؼبشجعة أم الدافعة
لتساعد ُب تسهيل كصوؽبم إىل ىدؼ الدراسة كجعل الكفاءة
كُب تسهيل توضيح العنواف كاػبرب مادة الدراسة كتنوع
اغبضارة.
ٕ) تقييم حصيلة التعلم
قباح اؼبعلم كاؼبريب احملًتؼ يتعلق بفهمو على تقييم
الًتبية كمقدرة العمل الفعايل ُب التقييم .التقييم ىو عملية
صبيع األخبار كازباذىا لتقدر حصوؿ تعلم التالميذ ( BSNP,
 .)2006 : 4تقييم حصيلة التعلم يشمل على مظهر اإلدراؾ
كاغبركة كالتكليف اؼبناسب خصيصة موادة الدراسة.
ٖ) تطوير التالميذ ليوقع صبيع الكفاءات عندىم
بوجود سبدف التكنولوجي كاؼبعلومات اؼبملوئة ال يكفي
على اؼبعلم أف يلقي اؼبعلومات كلكنو يلزـ أيضا أف يقدر
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على أف يكوف عامال كمشجعا كمدبرا الذم يعطي الفرصة
أكثر إىل التالميذ ليبحثوا اؼبعلومات بأنفسهم كبذلك خبَتة
ّْ
اؼبعلم يلزـ أف تطور كال ربدد باستيالء مبدإ اؼبعلم.
اؼبعلم اعبيد ىو اؼبعلم الذم يتخذ موقفو ىدفيا كثَتا كيناؿ النقد على
ضعف نفسو ،مثال ُب طريقة التدريس .كأف يطور معرفتو تعلقا دبنزلتو كاؼبريب.
كىذه اغباؿ ربتاج ُب إصالح شعار الًتبية كأنبية التالميذ حىت وبصل ىدؼ
الًتبية حصوال جيدا.
تستعمل كفاءة التعليمية للمعلم ليفهم التالميذ جيدا .لكل تلميذ
ملكة أك سليقة ـبتلفة كبعض التالميذ يبلك اؼبلكة ُب الرياضة كاألكاديبي
أك النظرم أيضا .كأف يطور اؼبعلم ملكة التالميذ مستمرا .كإذا ىيأت اؼبدرسة
مادة لتطور ملكتهم فاؼبعلم فقط أف يدبرىم كأف وبضرىم قائدا خاصا.
دبلك كفاءة التعليمية اعبيدة يرجى اؼبعلم يقدر على ترتيب إعداد
التدريس كعملو كيرجى اؼبعلم أف يفهم أساسية الًتبية كيقدر على عملية
نظرية التعليم كيقدر على تعيُت خطوات التدريس مؤسسة على فبيزة
التالميذ .كيقد على زبطيط التدريس بالنسبة على التخطيط الصواب
ليحصل اؼبعلم على عملية التدريس العليا ،كال يكفي للمعلم أف يعتمد
على صنع زبطيط تدريسو بل ال بد لو أف يبلغ طريقة التدريس كخطواتو
الصوابة.
إذف ،استنتاج كفاءة التعليمية أف اؼبعلم ال بد لو أف يقدر على تطور
الكفاءة كعلى توقيع قوة التالميذ .كبعد ،يسعى اؼبعلم أيضا ُب حبث
اػبطوات ؼبعرفتو كتطويره كبو كفاءة التالميذ.
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ب) مؤشرات كفاءة التعليمية
فيو عشرة دالئل لنجاح اؼبعلم ُب ؾباؿ الًتبوية كىي ملحق الًتبية
الوطنية الرقم ٔ سنة ََِٕ ما يلي:
ُ) االستيالء على فبيزات التالميذ من مظهر اعبسم كاألخالؽ
كالنفس كاالجتماعي كالثقاُب كالعاطفي كالفكرم
ِ) االستيالء على نظرية التعلم كقاعدة تدريس اؼبرىب
ّ) تطوير اؼبنهاج اؼبتعلق باؼبادة اليت علمها اؼبعلم
ْ) عقد التدريس اؼبريب
ٓ) استفاد التكنولوجي كاؼبعلومات كاؼبواصالت ألنبية التدريس
ٔ) إهباد تطوير كفاءة التالميذ لتوقيع صبيع القوة عندىم
ٕ) اؼبشاركة أك اؼبواصلة بُت التالميذ فعاليا كمشددا كتأدبا
ٖ) عقد التثمُت كالتقييم على عملية حصيلة التعلم
ٗ) استفاد حصيلة التثمُت كالتقييم ألنبية التدريس
ّٓ
َُ) أخذ اػبطوة العاكسة لنمو كيفية التدريس.
ج) معيار الكفاءة التعليمية
رقم

ّٔ

كفاءة المعلم المادة

عن كفاءة األساسية

كفاءة التعليمية
إتقاف خصائص اؼبتعلمُت
ُ
من ناحية :اؼبهادية كالركحية

أ .فهم خصائص اؼبتعلمُت اؼبرتبطة
من ناحية اؼبادية كالفكرية كالعاطفية
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ّٔتنظيم كزير الًتبية الوطنية عبمهورية اندكنيسيا رقم ُٔ عاـ ََِٕ ،كاؼبعايَت اؼبؤىالت األكاديبية
كالكفاءة اؼبعلم.
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اإلجتماعية كاألخالقية كالركحية كاػبلفية
كاإلجتماعية كالثقافية كالعاطفية
ب.ربديد الكفاءة اؼبتعلمُت ُب اؼبادة
كالفكرية
اليت يدرسها
ج .ربديد اللوازـ اؼبواد ُب تدريسها ؼبتعلمُت
ُب اؼبوادة
د .ربديد على صعوبات تعلم الطالب
ُب اؼبواد اليت يدرسها
إتقاف نظريات التعلم كمبادئ
ِ
التعلم الًتبية

أ .فهم نظريات التعلم اؼبختلفة كمبادئ
التعلم الثقاؼ اؼبتعلق باؼبواد اليت يدرسها
ب.ربقيق ؾبموعة متنوعة من إسًتاذبيات
كأساليب كتقنيات التعليم التعلم
اإلبداعى ُب اؼبواد اليت يدرسها
أ .فهم تطوير اؼببادئ اؼبناىج الدراسية
ب.ربقيق على أىداؼ التعلم اليت يدرسها

ج .ربقيق اػبربات التعليمية اؼبناسبة ليتوصل
أىداؼ التعلم اليت يدرسها
تطوير اؼبناىج الدراسية اؼبتعلقة
د .إختيار اؼبواد التعليمية اليت يدرسها
ّ
باؼبواد اليت تدرسها
لتجربة التعلم كأىداؼ التعلم
ق .تنظيم مواد التعلم بشكل صحيح كفقا
للنهج اؼبختار كخصائص اؼبتعلمُت
ك .تطوير اؼبؤشرات كاألدات التقييمية
ْ تنظيم التعلم التعليمية

أ .فهم مبادئ التصميم للتعلم التعليمية
ب.تطوير عناصر التصميم التعلم
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ج .توضع تصميم التعلم الشامل أم أنشطة
ُب الفصل أك ُب اؼبعمل أك ُب اؼبيداف
د .تطبيق التعلم التعليمية ُب الفصل
أك ُب اؼبعمل أك ُب اؼبيداف من خالؿ
معايَت السالمة اؼبطلوبة
ق .إستخداـ الوسائل التعليمية كمصادر
التعلم اؼبتصل باؼبتعلمُت كاؼبواد اليت
تدرسها لتحقيق أىداؼ التعلم الكامل
ك .إزباذ قرارات التعلم اؼبعامالت
اليت تدرسها تناسب باغبالة التطوير
إستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات
أ .إستخداـ التكنولوجيا اؼبعلومات
ٓ كاإلتصاالت ُب التعلم
كاإلتصاالت من أجل التعلم
اليت تدرسها
أ .توفَت ؾبموعة متنوعة من أنشطة التعلم
لتشجيع اؼبتعلمُت على ربقيق األداء
تسهيل تطوير قدرة اؼبتعلمُت
األمثل
ٔ
على تفعيل إمكانات اؼبختلفة
ب.توفَت ؾبموعة متنوعة من أنشطة التعلم
لتفعيل إمكانات الطالب كاإلبداع
أ .فهم ـبتلف اإلسًتاتيجيات للتواصل
التواصل فعاال التعاطفا مهذبا
ٕ
مع الطالب

الفعاؿ كالتعاطف كالكياسة أم شفوية
أك كتابية كغَت نبا
ب.التواصل الفعايل كالتعاطفي كاؼبهذيب
مع اؼبتعلمُت بالغة اؼبعينة ُب تفاعل
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األنشطة أك األلعاب الًتبية اليت أعقاب
الدكرية عن :
 التهيئة النفسية للمتعلمُت اؼبشاركةُب اللغة من خالؿ االقناع كاؼبثاؿ
 دعوة للطالب على اؼبشاركة استجابة من اؼبتعلمُت لدعوةاؼبعلمُت
 -تفاعل اؼبدرس على تفاعل الطالب

تنفيذ تقييم كتقوًن عمل
ٖ
التدريس التعليمية

أ .فهم مبادئ تقييم كتقوًن عملية كحصوؿ
التعلم كفقا ػبصائص اؼبواد اليت يدرسها
ب.ربديد جوانب العمل التعلمي كحصوؿ
التعلم لتقييم كلتقوًن كفقا ػبصائص
اؼبواد اليت تدرسها
ج .ربديد إجراءات التقييم كتقوًن
اإلجراءات كحصوؿ التعلم
د .تطوير أدكات تقييم كتقوًن اإلجراءات
كحصوؿ التعلم
ق .إدارة تقييم العملية كحصوؿ التعلم
على أساس مستمر من خالؿ استخداـ
األدكات اؼبختلفة
ك .ربليل حصوؿ تقوًن العمل كحصوؿ
التعلم لألغراض اؼبختلفة
ز .تنفيذ تقوًن العمل كحصوؿ التعلم
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أ .إستخداـ معلومات حصوؿ التقييم
كالتقوًن لتحديد اكتماؿ التعلم
ب.استخداـ معلومات من حصوؿ التقييم
كالتقوًن لتصميم الربنامج الالجية
إستفادة حصوؿ التقييم ألجل
كزبصيب اليورانيوـ
ٗ
التعلم
ج .إبالغ حصوؿ التقييم كالتقوًن
اىل أصحاب اؼبصلحة
د .استخداـ معلومات من حصوؿ تقييم
التعلم لًتقية جهدة التعلم

يعكس العمل على ترقية
َُ
جهدة التعلم

أ .يعكس العمل على تنفيذ التعلم
ب.استفادة حصوؿ انعكس كتطوير التعليم
ُب اؼبواد اليت تدرسها
ج .إحراء حبوث بشأف اإلجراءات فئة
لتحسُت نوعية التعلم ُب اؼبوضوعات
اليت تدرسها

ِ .الكفاءة المهنية
أ) مفهوـ الكفاءة اؼبهنية
كلمة ( profesionalاؼبهٍت) صادرة من كلمة الوصف دبعٌت
الكسب .كمن اعبامد دبعٌت الرجل الذم يبلك خبَتة مثل اؼبعلم كالطبيب
كاغباكم كغَتىم .بقوؿ آخر العمل أك الكسب اؼبتصف باؼبهنية
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ىو العمل الذم يقوموف بو ىؤالء فقط .كليس العمل الذم يقوموف
ّٕ
كلهم من األفراد أك الذين مل ينالوا عمال آخر.
كفاءة مهنية ىي القدرة على استيالء مادة التدريس اتساعا
كتعمقا الذم يبكن اؼبعلم أف يدبر التالميذ إلسباـ مقياس الكفاءة اؼبعينة
ّٖ
ُب اؼبقياس القومي ُب الًتبية.
كمثل ما حبثنا قبلو شرط اؼبعلم األىم يعٍت يبلك الكفاءة اؼبهنية
ُب ؾبالو .كفاءة مهنية ىي استيالء مادة التدريس اتساعا كتعمقا اؼبشتملة
على اؼبادة اؼبناسبة باؼبنهاج كحقيقة العلوـ اليت ربمي مادتو كاالستيالء
ّٗ
على البنية كمنهاج علومو.
تشمل كفاءة مهنية على:
ُ) الفكرة كالبنية كمنهاج العلوـ كالتكنولوجيا كاغبضارة اليت
ربمي مواد الدراسة
ِ) مادة الدراسة اؼبوجودة ُب اؼبدرسة
ّ) العالقة بُت الفكرة كغَتىا اؼبتعلق هبا
ْ) عملية فكرة العلوـ ُب اغبياة اليومية
ٓ) الكفاءة باؼبهنية ُب اجملاؿ العاـ بصالح القيمة كاغبضارة
َْ
الوطنية.
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ب) مؤشرات كفاءة مهنية
فيها طبسة مؤشرات اؼبعلم الذم يبلك الكفاءة كما يلي:
ُ) االستيالء على اؼبادة كالبنية كالفكرة كـبططة العلوـ الدافعة
أم اؼبشجعة على اؼبادة اليت علمها اؼبعلم
ِ) االستيالء على مقياس الكفاءة كالكفاءة األساسية ُب اؼبادة
اليت علمها اؼبعلم
ّ) ترقية مادة التدريس ابتداعيا
ْ) ترقية اؼبهنية مستمرا بتأدية اغبركة العاكسية
ُْ
ٓ) استفاد التكنولوجيا كاؼبعلومات كاؼبواسالت لًتقية النفس.
ج) معيار الكفاءة اؼبهنية
رقم

ِْ

كفاءة اؼبعلم المادة

عن كفاءة األساسية

كفاءة المهنية
إتقاف اؼبعايَت األساسية ككفاءة أ .فهم معايَت الكفاءة اؼبواد اليت تدرسها
ب .فهم الكفاءة األساسية اليت تدرسها
ُ إختصاص اؼبوضوع
ج .فهم أىداؼ التعلم اليت تدرسها
اليت يدرسها
ِ

تطوير اؼبواد التعليمية
اليت يدرسها بإبداع

أ .إختيار اؼبواد التعليمية اليت تدرسها كفقا
ؼبستول الطالب
ب .ذبهز موضوع اؼبادة اليت تدرسها خبالؽ
كفقا ؼبستول الطالب
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ِْتنظيم كزير الًتبية الوطنية عبمهورية اندكنيسيا رقم ُٔ عاـ ََِٕ ،كاؼبعايَت اؼبؤىالت األكاديبية
كالكفاءة اؼبعلم   .
29

أ .التفكَت ُب أداء نفسها باستمرار
ب .استخداـ نتيجة للتفكَت من أجل زيادة
عن كفاءة اؼبهنية
تطوير عن كفاءة اؼبهنية بطريقة
ج .إجرأ البحوث الرانية اىل ربسُت
ّ مستدامة من خالؿ القياـ
عن كفاءة اؼبهنية للعمل
بأعماؿ العاكسة
د .أعقاب التقدـ من الوقت من خالؿ
التعلم من مصادر ـبتلفة
أ .استخداـ تيكنولوجيا اؼبعلومات
كاإلتصاالت ُب التواصل
استخداـ تيكنولوجيا اؼبعلومات
ْ
كاإلتصاالت لتطوير أنفسهم ب .استخداـ تيكنولوجيا اؼبعلومات
كاإلتصاالت من أجل التنمية الذاتية
أما تطوير كفاءة اؼبعلم اللغة العربية فيما يلي:
ُ) يبلك اؼبعرفة اعبوانب من اللغة العربية (اللغوية ،اػبطاب ،اإلجتماع
اللغول ،كاإلسًتاتيجية)
ِ) إتقاف اللغة العربية الشفهية كاؼبكتوبة تقبال كمنتجة ُب صبيع جوانب
التواصل (اللغوية ،اػبطاب ،اإلجتماع اللغول ،كاإلسًتاتيجية).
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ج .المبحث الثالث  :تعليم اللغة العربية
 .2مفهوم تعليم اللغة العربية
عند طو على حسُت كسعاد عبد الكرًن معٌت التعليم ىو عملية
التفاعل بُت اؼبدرس كطالبو ّْ.كرأل جودت الركايب أف التعليم ىو خربة
من اػبربات اغبوية تستند ُب مبوىا كنضجها إىل أصوؿ معية كأساس ؿبددة
كمقومات كاضحة ،كليس التعليم عمال ارذباليا أك ؿباكلة تؤدم على أية
ْْ

صورة دكف قاعدة أك نظاـ.
تعليم اللغة ىو مصطلحا يشَت اىل العلمية الواعية اليت يقوـ هبا الفرد
عند تعليم اللغة الثانية ،كعلى كجو التفصيل ،الوعي بقواعد اللغة كمعرفاهتا
ْٓ
كالقدرة على التحدث عنها.
تعليم اللغة العربية ىو عملية تربوية هتدؼ اىل الدفع كاإلرساد كالتطور
ُب بناء قدرة اللغة العربية إهبابيا كانت أـ سلبيا كتنشئ النظرية دبوقف إهبايب
كىو اللغة العربية الفصحى .كمن قدرة اللغة العربية اإلهبايب ىي القدرة على
التكلم شفويا كاف أـ كتابة .كمن الشفوم القدرة على التكلم مع اآلخرين
باللغة العربية .كأما الكتابة فهي القدرة على اإلنشاء .كقدرة اللغة العربية
السلبية ىي القدرة على فهم كالـ اآلخرين كقدرة على فهم القراءة .إف
معرفة اللغة العربية ؽبا فوائد عديدة من أنبها أف إجادهتا ضركرم لفهم

ّْ طو على حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرًن عباس الوائلي ،اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها،

(دار الشركؽ :دار الشركؽ ،)ََِٓ ،ص.َٖ .

ْْ جودت الركايب ،طرؽ التدريس اللغة العربية( ،دمسق :دار الفكر ،)ُٗٗٔ ،ص.ِّ .
ْٓ رشدم أضبد طعيمة ،تعليم اللغةالعربية لغَت الناطقُت هبا -مناىجو كأساليبو( ،الرياط :إيسيكو،
ُٖٗٗـ) ،ص.َّ .
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القرآف الكرًن كاغبديث النبوم كالكتب األخرل اؼبتعلقة بإلسالـ اؼبكتوبة
ْٔ
بالعربية.
أما مفهوـ تعليم اللغة الثانية بشكل خاص فهو :أم نشاط مقصودة
يقوـ بو فرد ما ؼبساعدة فرد آخر على اإلتصاؿ بنظاـ من الرموز اللغوية
ىبتلف عن ذلك الذم ألفة كتعود اإلتصاؿ بو .كبعبارة ظاخرل تعرض
ْٕ
الطالب ؼبوقف يتصل فيو بلغة لغتو األكىل.
 .1مكونات نظام تعليم اللغة العربية
كسيتم ربقيق فعالية ال يبكن أف يتحقق كل العناصر كاؼبكونات
اليت ىي نظاـ التعلم ىبضع تعمل كفقا ألىداؼ كغايات تعيُت فعالية التعلم
إذا كاف يبكن أف يتم تصميم ُب إعداد كتنفيذ كتقييم كفقا لإلجراءات كفقا
للمهاـ كل منها .بُت مكونات ىذا التعلم ىو األىداؼ التعليمية ،اؼبواد
التعليمية ،الطريقة التعليمية ،كالوسائل ،كالتقييم.
أ) أىداؼ التعليمية
كُب اختيار األىداؼ التعليمية ينبغي مراعة مصادر اشتقاؽ
األىداؼ ،فقاؿ رشدم أضبد طعيمة ُب كتابو أف للمعلم ينبغي
أف يشتق األىداؼ من عدة مصادر كىي :الثقافة اإلسالمية،
كاجملتمع احمللى ،كاالذباىات اؼبعاصرة ُب التدريس ،كسيكولوجية

ُٗ.

ْٔ ؿبمد على اػبوايل ،أساليب تدريس اللغة العربية (رياض :مطابع اؼبعزر كالتجارية ُِٖٗ ،ـ) ،ص.
ْٕ

رشدم أضبد طعيمة ،تعليم اللغةالعربية لغَت الناطقُت هبا -مناىجو كأساليبو ،ص.ْٓ .
32

الدراسُت ،كطبيعة اؼبادة ْٖ.فهذا اؼبصادر اليت أشاره رشدم أضبد
طعيمة لتعُت األىداؼ سيساعد اؼبعلم على النجاح التعليم.
ب)اؼبواد التعليمية
أف اؼبواد التعليمية ىي ؾبموعة اػبربات الًتبوية كاغبقائق
كاؼبعلومات اليت يرجى تزكيد الطلبة هبا كاالذباىات كالقيم
اليت يراد تنميتها عندىم ،أك اؼبهارات اغبركية اليت يراد إكساهبم
إياىا هبدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؼبو ُب ضوء األىداؼ
ْٗ
اؼبقررة ُب اؼبنهج.
ج) الطريقة التعليمية
طريقة التدريس دبفهومها الواسع تعٌت دبجموعة األساليب
اليت يتم بواسطها تنظيم اجملاؿ اػبارجي للمتعلم من أجل ربقيق
َٓ
أىداؼ تربوية معينة.
د) الوسائل التعليمية
كسائل التعليم ىي كل ما يستخدـ اؼبدرس ُب تفهيم التالميذ
كإكساهبم اؼبهارات أك كل ما يساعد الدارس على إدراؾ
ُٓ
كإكساب مواد الدراسية.

48رشدم أضبد طعيمة ،تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا ،مناىجو كأساليبو( ،مصر :اؼبنظمات اإلسالمية
للًتبية كالعلوـ كالثقافةُٖٗٗ ،ـ) ،صْٔ .
49رشدم أضبد طعيمة ،مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي( ،القاىرة :دار الفكر العريب،
ُٖٗٗـ) ،صَِِ .
51رشدم أضبد طعيمة ،اؼبرجع ُب تعليم اللغة لغَت الناطقُت بالغات األخرل ،اعبز األكؿ (مكة :جامعة

أـ القرل) ،صُِْ .
51إماـ أسرارم ،الوسائل اؼبعينات ُب تعليم اللغة العربية( ،ماالنج :إيكيب ماالنجُٗٗٓ ،ـ) ،ص  ْ .
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ق) التقييم
التقييم ىو ؾبموع اإلجراءات اليت يتم بواسطتها صبع بياناف
خاصة بفرد أك دبشركع أك بظاىرة كدراسة ىذه البيانات بأسلوب
علمي للتأكيد من مدل ربقيق أىداؼ ؿبدكدة سلفا من أجل
ِٓ
ازباذ قرارات معينة.
 .3العوامل التي تؤثر في نظام التعليمية
سوؼ أف تكوف تعليم فعالة اؼبعلم قادرا على ربقيق تضافر صبيع
اؼبكونات بشكل صحيح .كفقا لساقبايا ( )5100:02كىناؾ العوامل اليت تؤثر
على نظاـ التعليم ،الذم ىو" اؼبعلم ،الطالب ،كالوسائل كالبنية التحتية،
كالبيئةُ ".ب تعليم ىذه العوامل تؤثر بشكل كبَت على عملية التعليم .هبب
تشغيل ىذه العوامل ُب تضافر اعبهود حبيث يتم تشغيل عملية التعليم
بإبداع.
أ) اؼبعلم
ُب عملية التعلم ،اؼبعلم ليس فقط كدكرا أك مبوذجا للطالب الذم
يعلموف ،كلكن أيضا كمدير للتعليم .كىكذا ،فإف فعالية عملية التعلم
تقع على عاتق اؼبعلمُت .كيتم ربديد قباح عملية التعلم وبدد كبَت
على نوعية كقدرة اؼبعلمُت.
ب) الطالب
الطالب ىو اإلنساف البشرية الفريدة كتطوير كتطورىا .تقدـ الطالب
ىو تطوير صبيع جوانب شخصية حيث كتَتة كإيقاع تطور كل طالب
ُب كل جانب من جوانب ـبتلفة.


52رشدم أضبد طعيمة ،تعليم اللغة لغَت الناطقُت هبا ،مناىجو كأساليبو،ص.
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ُٔ 

ج) الوسائل كالبنية التحتية
كسائل ىو كل شيء اليت تدعم بشكل مباشر على سالسة عملية
التعلم .اؼبثاؿ كسيلة للتعلم ،كأدكات التعلم ،كاللوازـ اؼبدرسية ،كىلم
جرا .أما البنية التحتية أم شيء يبكن أف تدعم بشكل غَت مباشر
على قباح العملية التعليمية ،اؼبثاؿ الطريق اىل اؼبدرسة ،كاؼبدرسة
اإلضاءة ،كدكرات اؼبياه ،حىت اؼبدارس ربتاج إىل ابتكار كإنشاء مرافق
كبرنامج اؼبشًتيات البنية التحتية من شأهنا أف تفعل ُب اؼبستقبل
لتحقيق أىداؼ التعلم.
د) البيئة
انطالقا من أبعاد البيئة ،ىناؾ نوعاف من العوامل اليت يبكن أف تؤثر
ُب عملية التعليم ،كىي العوامل التنظيمية الطبقة كعوامل اؼبناخ
االجتماعي كالنفسي.
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .مدخل البحث ومنهجه
استخدمت الباحثة ُب ىذا البحث اؼبدخل الكيفي ىو من منهج
َب البحث َب العلوـ اليت تركز على كصف الظواىر كالفهم كاألعماؽ ؽبا ،كيتعمد
على دراسة الظاىرة ُب ظركفها الطبيعية باعتبارىا مصدار مباشرا للبيانات ،كقد
أكد موليونج ( )Moleongأف البحث الكيفي ىو البحث الذم يهدؼ
اىل كصف الظواىر كفهم األحواؿ ُب ميداف البحث بشكل عميق ككميل مثل
السلوؾ ،كالطبيعة ،الدافعية ،ككبول ذلك ،كيتعمد على دراسة الظاىرة ُب ظركفها
ّٓ
الطبيعية كبالطريقة العلمية.
كمنهج ىذا البحث ىو اؼبنهج البحث الوصفي على النوع التحليلي.
نعرؼ اؼبنهج الوصفي بأنو( :أسلوب من أساليب التحليل اؼبركز على معلومات
كافية كدقيقة عن ظاىرة أك موضوع ؿبدد ،أك فًتة أك فًتات زمنية معلومات،
كذلك من أجل اغبصوؿ على نتائج عمليةٍ ،ب تفسَتىا بطريقة موضوعية ،دبا
ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية للظاىرة) .كيرل آخركف أف (اؼبنهج الوصفي عبارة
عن طريقة لوصف اؼبوضوع اؼبراد دراستو من خالؿ منهجية علمية صحيحة،
كتصوير النتائج اليت يتم التوصل اليها على أشكاؿ رقمية معربة يبكن تفسَتىا)
كتعريف آخر (إنو كصف دقيق كتفصيلي لظاىرة أك موضوع ؿبدد على صورة
نوعية أك كمية رقمية ،فالتعبَت الكيفي يصف الظاىرة كيوضح خصائصها ،أما
التعبَت الكمي فيعطينا كصفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجمها كدرجة
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Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2013), hlm 6.
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ارتباهتا مع الظاىرات اؼبختلفة األخرل ،كقد يقتصر ىذا اؼبنهج على كضع قائم
ْٓ
ُب فًتة زمنية ؿبددة أك تطويرا يشمل عدة فًتات زمنية).
يعترب الوصف ركنا أساسيا من أركاف البحث العلمي ،كمنهجو من أىم
اؼبناىج اؼبتبعة فيو ،إذ إف الباحث الذم يرغب ُب الوصوؿ إىل نتائج علمية
يعتمد عليها ال بد من أف وبرص على كصف الواضع الراىن للظاىرة ،كذلك
برصدىا كفهم كضموهنا كاغبصوؿ على أكصاؼ دقيقة كتفصيلية ؽبا بغية اإلجابة
عن األسئلة اليت يطرحها كاؼبشكالت اليت يدرسها ٓٓ.فتستخدـ الباحثة ىذا
اؼبنهج لتوصيف اؼبعلومات عن الواقع الظاىرة ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج الكي عن كيفية كفاءة اؼبعلمُت ُب تعليم اللغة العربية أثناء
التعليم كالتعلم ُب اؼبدرسة.
بطريقة ىذا اؼبدخل تنبغي الباحثة غبصوؿ على البيانات الكاملة
كالشاملة فيما تتعلق بالكفاءة اؼبعلمُت ُب تعليم اللغة العربية دبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ،كايضا تنبغي الباحثة كصف كربليل
ىذا البيانات بشكل عميق.
ب .حضور الباحثة
يؤدل ىذا البحث ُب مدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي
ىي من إحدل مدارس اليت توجد فيها الدرس اللغة العربية .كىذه اؼبدرسة
استخدمتها الباحثة للميداف البحث هبدؼ اغبصوؿ على بيانات كاملة كدقيقية.
اختيارت ىذه اؼبدرسة ؼبوقع البحث عن " الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ؼبعلمي

 54رجاء كحيد دكيدرم ،البحث العلمي :أساسيتو النظرية كفبارسة العلمية( ،دمشق :دار الفكر،
َََِ) ،ص .ُّٖ .
55رجاء كحيد دكيدرم ،البحث العلمي :أساسيتو النظرية كفبارسة العلمية ،ص.
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ُْٖ .

اللغة العربية " ألف اؼبعلم اللغة العربية ُب ىذه اؼبدرسة يستخدـ بكفاءة اؼبعلمُت
اللغة العربية اليت تقوـ هبا ُب عملية التعليم.
ج .مصادر البيانات
إف مصادر معلومات الباحث ُب اؼبنهج الوصف إما من اجملتمع األصلي
كلو أك من عينة فبثلة ؽبذا اجملتمع ،كيتوقف اختياره ؽبذه الطريقة أك تلك
على طبيعة الدراسة اليت يقوـ هبا على مداىا ،كُب حالة قيامو بدراسة اجملتمع
األصلي بكاملو ،كالبد أف يكوف اجملتمع اؼبدركسة صغَتا نسبيا ،كيبكن الدراسة
هبذه الطريقة ،كحينئذ تنطبق النتائج اليت توصل إليها على ىذا اجملتمع الصغَت
كحده ،كإف كانت ذات فائدة نسبية بالنسبة للمجتمعات اؼبماثلة ،كأما إذا كاف
اجملتمع كبَتا ،فالبد من اختيار عينة منتقاة بطريقة عملية كي يستطيع القياـ
بالدراسة ،كحينئذ يعمم النتائج اليت توصل إليها على اجملتمع األصلي الكبَت
ٔٓ
بكاملو.
كأما مصادر البيانات ُب ىذا البحث ىي  :اإلنساف ،كاالحواؿ كالظواىر
ُب ميداف البحث ،كالوثائق .تقوـ الباحثة جبمع البيانات باستخداـ العينة
الغرضية .تقوـ الباحثة باختبار ىذه العينة على أساس أهنا ربقق أغراض
الدراسات لدل الباحثة .قاؿ سوجيونو ( )Sugionoاف العينة الغرضية ىي
اسلوب من أساليب العينة عبميع البيانات من مصادرىا اىتماما بأغراض
ٕٓ
كأىداؼ البحث.

 56رجاء كحيد دكيدرم ،البحث العلمي :أساسيتو النظرية كفبارسة العلمية ،ص.

ُِٗ .
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د .أسلوب جمع البيانات
إستخدمت الباحثة عن أسلوب صبع البيانات من موقع البحث
للحصوؿ على اؼبعلومات اؼبناسبة دبوضوع البحث .فطريقتها :اؼبالحظة،
كاؼبقابلة ،كالوثائق:.
ُ-

اؼبالحظة
اؼبالحظة اليت استخدمتها الباحثة اؼبالحظة باؼبشاركة كُب ىذا اؼبالحظة
كانت الباحثة من األساتيذ ،كاشًتكت الباحثة مع اجملموعة فيها يقوموف
بو من األنشطة كاألعماؿ .قالت عبيدات كاآلخركف اف اؼبالحظة
باؼبشاركة ىي حُت تعيش الباحثة اغبدث نفسها كتكوف عضوا
ُب اعبماعة اليت يالحظها ٖٓ .ككذلك بُت سوجيونو أف ُب ىذا اؼبالحظة
ال بد من الباحثة خالؿ مالحظة أف يشًتؾ ُب عملية اجملموعة
من األنشطة اليت تقوـ هبا.

ٗٓ

كتستخدـ الباحثة طريقة اؼبالحظة باؼبشاركة بشكل فاعل ككامل حبيث
يصبح جزءا من اجملموعة .كقد يقاؿ بااؼبالحظة اؼبباشرة ،حيث يكوف
الباحثة جزءا من األنشطة التعليمية خاصة فيما يتعلق بكفاءة اؼبعلمُت
ُب تعليم اللغة العربية .كتقوـ الباحثة دبالحظة أحواؿ كظركؼ تدكر
ُب الفصل الدراسية اؼبعينةٍ ،ب تكتب كتسجل البيانات اليت ربتاج إليها
بأدكات معدة.

58عبيدات كآخركف ،البحث العلمي مفهومو أدكاتو أساليبو( ،الرياض :دراسة أسامة للنشر كالتوزيع،

ُٕٗٗ ـ) ،ص َُٓ 0

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 310.
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ِ-

اؼبقابلة
قامت الباحثة جبمع البيانات باؼبقابلة اؼبركبة كالعميقة ،ىذه اؼبقابلة
بصفتها الطبيعية ستساعم الباحثة للحصوؿ على البيانات العميقة فيما
يتعلق بكفاءة اؼبعلمُت .كأكد العزاكم أف هبذه اؼبقابلة تستطيع الباحثة
اغبصوؿ على إجابات أكثر عمقا كتفصيال.

َٔ

كاستخدمت الباحثة

اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة ،معلم اللغة العربية ،الطالب ،ككذالك بالورقة
كاؼبسجلة ُب عملية اؼبقابلة لتسجيل نتائج اؼبقابلة.
ّ-

الوثائق
الوثائق طريقة من طرؽ عبمع البيانات ،كللحصوؿ على البيانات
اؼبتحاجة قامت الباحثة جبمع الوثائق فيما يتعلق بكفاءة اؼبعلمُت
ُب تعليم اللغة العربية .كىم كعاء اؼبعلومات الورقي ،أك ىي صبع أشكاؿ
اؼبعرفة البشرية اؼبسجلة ُب الكتب كالدكريات كالنشرات كاغبوليات
كاػبرائط ،كما أشبو ذلك ُٔ.كاألسباب اختيار ىذه األسلوب (ُ) أف
الوثيقة ىي مصدر ثابت كال يتغَت كيستطيع ربليلها )ِ( ،أف الوثيقة ىي
بيانات الصدؽ )ّ( ،سهل على الباحثة للحصوؿ على ىذه الوثائق،
(ْ) موافقا بقوؿ موليونج أف الوثائق يكوف مصادر البيانات مند قداـ،
كقد استخدـ كثَت من الباحثة ىذه الوثائق ألغراض كىي للفحص
ِٔ
كللتفسَت بل لتهكن.

 61رحيم يونس كرك العزاكم ،مقدمة ُب منهج البحث العلمي (عماف :دار دجلةََِٕ ،ـ) ،ص
ُْٓ

ُٔ

رجاء كحيد دكيدرم ،البحث العلمي :أساسيتو النظرية كفبارسة العلمية ،ص.ّٕٓ .
Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 217.
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ه .تحليل البيانات
قامت الباحثة بتحليل كتفسَت البيانات كما ىو اؼبوجود ُب اؼبيداف
البحث دكف التغَت .كقامت الباحثة بتحليل البيانات على الشكل التفاعلي
مليس كىربماف .رأل مليس كىربماف أف ُب عملية ربليل البيانات ثالثة مراحل :
(ُ) زبفيض البيانات (ِ) عرض البيانات (ّ) استنتاج.

ّٔ

ُ .زبفيض البيانات :يعٍت تلخص ،كاختيار األشياء اليت أساسية بالًتكيز
على األشياء اليت مهمة ،كيبحث عن اؼبواضيع كاألمباط .كلذلك سوؼ
توفر صورة كضوحا البفاض البيانات ،كتسهيل الباحث إلجراء
على إضاُب من صبع البيانات ،كيبحثو عند اغباجة .زبفيض البيانات
يبكن أف يساعده بآلة اإللكًتكنية ،مثل كمبيوتر صغَت ،بإعطاء
التعليمات الربؾبية على جوانب معينة ْٔ .كُب ىذا البحث زبتار الباحثة
البيانات ؿبتاجة باإلعتماد على أىداؼ البحث كيًتؾ البيانات
غَت ؿبتاجةٍ .ب قامت الباحثة بعرض البيانات اؼبختارة.
ِ .عرض البيانات :بعد زبفيض البيانات ،فإف اػبطوة التالية ىي عرض
البيانات .عرض البيانات يبكن أف يتم ُب شكل كصفا موجزا ،اػبريطة،
كالعالقة بُت الفئات ،اؼبخطط كما اشبو ذلك .كغالبا اليت تستخدـ
لعرض البيانات ُب البحث الكيفي ىو النص السردم ٔٓ .قامت الباحثة
بعرض البيانات اليت تتضمن من التعرؼ ،كالتصنيف ،كالتنظيم ،كالتفسَت.
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 246.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 247.
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 249.
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ّ .إستنتاج :كىذا ىو اػبطوة اآلخرة ُب ربليل البيانات ،قامت الباحثة
بإستنتاج بعد زبفيض كعرض البيانات .كرجا الباحثة ىذه النتيجة تكوف
اإلكتشاؼ اعبديدة مل تكن قبلها ،كىذا كما أشار سوجيونو ُب كتابو
أف نتيجة البحث الكيفي ىي شيئ جديد مل يكن قبلها.

ٔٔ

ْ .فحص البيانات :البد للباحثة أف تفحص صدؽ نتائج حبثها قبل أف
ربلل كتفسر البيانات .ىذه عملية ستكررىا الباحثة على عدة مرات
كستذاكر مع اؼبتخصصُت إما ُب داخل اؼبدرسة أـ خارجها .ىناؾ
اػبطوات لتصديق نتائج البحث ،كىي :طوؿ اإلشًتاؾ ،كعمق
اؼبالحظة ،كالتثليثي ) ،(Triangulationكمناقشة األصحاب ،كربليل اغبالة
السلبية ،ككفاية اؼبراجع ،كمراقبة األعضاء كتفصيل الشرح،
كحسابة ).(Auditing

ٕٔ
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm 252.
Lexy J. Moleong, Motodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja RosdaKarya,
2011), Hal. 330.
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
أ .المبحث األول  :الوصف العام لميدان البحث
المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية غوندانج لكي

68

إسم اؼبدرسة
حالة االعتماد

 :اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي
A:
ََََُُُُّّٕٓ :
َُُِِْٖٓ :
 :الشارع فوتت لور
ُْٖٕٕٗ )َُّْ( :
 :فوتت لور
 :غوندانج لكي
 :ماالنج
 :جاكا الشرقي
ُْٕٔٓ :

سنة التأسيس
اغبكومية
كقت التعليم
موقع اإلنًتنيت

ُٖٗٓ :
ُٗٗٓ :
ُٓ.ُٓ – َٔ.ْٓ :
www.mandagi.sch.id :

الربيد اإللكًتكين

:

NSM
NPSM

العنواف
اؽباتف
القرية
اؼبنطقة
اؼبدينة
اؼبقاطعة
رمز الربيد

 man_gondanglegi@mandagi.sch.id

www.mandagi.sch.id
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رئيس المدرسة
اإلسم
رقم تسجيل اؼبدرس
خلفيتو الًتبوية

 :دكتورندس ؿبمد حسناف اؼباجسًت
َََََُُُُُُِّٕٗٔٗٗ :
 :اؼباجسًت لقسم الرياضيات

 .2رؤية ورسالة المدرسة

69

كانت الرؤية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي ىي
إدراؾ رجل الدين ،الذكاء ،اؼبهرة ،كاؼبنجز .أف مهمة أنشطة الًتبية اإلسالمية
ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي أف تصاغ فيما يلي:
أ .غرس العقيدة اإلسالمية القوية بواسطة التعويد ُب األنشطة الدينية ُب اغبياة
اليومية
ب.ربسُت نوعية الًتبية التعليم كالتدريس بواسطة التكامل كالًتابط بُت العلوـ
ج .تنفيذ أنشطة التعليم كانضباطا كفعالية من أجل ربقيق اإلقباز الدراسي
د .تنفيذ األنشطة الالفصلية لتحسُت تطوير اإلقبازات كتدريب اؼبهارات
ق .تزكيد كتشجيع الطالب ؼبواصلة الدراسة إىل اعبامعة أك ريادة األعماؿ
ك .زيادة التعاكف مع اعبامعات كاجملتمع
ز .تعزيز العالقة التفاعلية مع أصحاب اؼبصلحة على أساس اإلستمرار
ح .الرعايا على كظيفة البيئة ،كمنع التلوث كالضرر البيئي كفسادىا

 .1تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية غوندانج لكي

70

كفقا لرسالة التقرير من اإلدارة العامة لشئوف إشراؼ اؼبؤسسة
اإلسالمية ،الرقمُ Kep/E/PP.03/2/69/85 :ب التاريخ ُِ من مارس ُٖٓٗ.
http://www.mandagi.sch.id/html/profil Visi dan Misi
http://www.mandagi.sch.id/html/profil Sejarah Singkat
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فتم تأسيس ىذه اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي باظبها
األكؿ اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ماالنج ِ فيلياؿ بنجار رجو
غوندانج لكي .ككاف الرئيس األكؿ ؽبذه اؼبدرسة ىو الدكتور كياىي اغباج
مرشد آليفي.
انتقلت اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية فيلياؿ ِ بنجار رجو إىل
فوتت لور غوندانج لكي ُب الشهر يونيو ُُٗٗ .ككانت قبل تأسيس البناء
ل لمدرسة تستعمل اؼبدرسة البناء لكلية الشريعة جبامعة ماالنج اإلسالمية
غوندانج لكي (صارت اآلف جامعة القلم اإلسالمية) باعتبارىا الغرفة الدراسة
للمدرسة .اغبميدية كما كتب كإدارة مع النظر ُب الوقف مرشح بناء للمدرسة
الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي الذم يقع بالقرب من اؼببنيُت ،فضال
أف كياىي اغباج مرشد آلفي كاف عميدا لكلية الشريعة جبامعة اإلسالمية
ماالنج .عندما أصاب كياىي اغباج مرشد آلفي اؼبرض ُب عاـ َُٗٗ كتوُب
ُب عاـ ُُٗٗ ،حُت مرضو كاف القائم بأعماؿ الرئاسة للمدرسة اؼبؤقتة
(بالوكالة) ىو اغباج سييد عبد الرضبن ،كُب عاـ ُُٗٗ قاـ باؼبنصب لرئاسة
اؼبدرسة كياىي اغباج عبد اجمليد رضواف من ماالنجُ .ب عاـ ُٓٗٗ بنسبة
إىل رسالة القرار من كزير الشؤكف الدينية عبمهورية إندكنيسيا الرقم:
ُ 515.A/1995ب التاريخ ِٓ من نوفمرب ُٓٗٗ كانت اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية فيلياؿ  IIبي ٌدؿ اظبيها إىل اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج لكي اليت يرأسها ُب أكؽبا ىو دكتورندس أضبد نور ىادم.
لتطوير اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكيُ ،ب أكتوبر
ُٔٗٗ ،أعطت الوقف عائلة اغباج عبد اغبميد إىل اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج لكي حوايل َََٕ مًتان من األرض .حىت ؾبموع األرض
الذم سبتلكو اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي حوىل ََََُ
مًتان.
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تباعا لرئيس اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي بعد
التأميم على النحو التايلُ :ب العاـ الدراسي ََُِ ََِٔ-يرئسها كياىي
اغباج مسنو فضلُ .ب العاـ الدراسي ََِٔ ََِٗ-يرئسها اغباج سوخبرم
اؼباجسًتُ .ب العاـ الدراسي ََِٗ َُِْ-يرئسها كياىي اغباج أضبد نور
ىادم ؼبرة الثانية .بعد خذمتو ؼبدة طبس سنوات ٍب ُب عاـ َُِْ السيد أضبد
نور ىادم دخل إىل فًتة كاملة أك التقاعد من كظيفتو .حىت ُب التاريخ ْ
من سبتمرب َُِْ كاف رئيس اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج
لكي ىو ؿبمد حسناف اؼباجسًت الذم خدـ سابقا ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية
ماالنج كنائب رئيس اؼبدرسة ُب قسم اؼبناىج .كاآلف بلغ عمر اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي إىل ُّ سنةن .كقد سبت ىذه اؼبدرسة على
ربقيق عدد من اإلقبازات األكاديبية كغَت األكاديبية سواء على مستول
اؼبنطقة ،كاؼبدينة ماالنج ،كاؼبستول الوطٍت.
 .3البرنامج المتخصص

)(Program Peminatan

فتحت اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي أربعة الربامج
اؼبتخصص لتحقيق رؤيتها ،كىي:
أ .برنامج الرياضيات كالعلوـ الطبيعية
ب.برنامج العلوـ اإلجتماعية
ج .الربنامج الديٍت
د .الربنامج اللغوم
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 .4برامج المهارات الحياتية

)(Program Life Skill

لزيادة ربسُت الكفاءة كاػبربات كاؼبهارات لدل الطالب ،أنشأت
اؼبدرسة الربنامج مايسمى باؼبهارات اغبياتية .كيتضمن ىذا الربنامج على األمور
اآلتية:
أ .برنامج التخصيب للفصل العاشر لقسم الرياضيات كالعلوـ الطبيعية ٓ
ب.برنامج الوسائل اؼبتعددة للفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلوـ الطبيعية
كالفصل العاشر لقسم العلوـ اإلجتماعية
ج .برنامج احملادثة للفصل العاشر الديٍت
د .برنامج احملادثة للفصل العاشر اللغوم
ق .برنامج تطوير الذات
ك .برنامج قراءة القرآف
ز .برنامج زبصيب الفصل للفصل الثاين عشر
 .5البرامج

اإلاضافية )(Program Ekstrakurikuler

إلستيعاب خصائص الطالب عن التطورات الذاتية ،أعدت اؼبدرسة
الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي األنشطة األكاديبية كغَت األكاديبية
أم الربامج الالفصلية .كتشتمل األنشطة األكاديبية على :األكؼببياد ،العمل
العلمي للمراىقُت ،كإرشاد قراءة القرآف .كأما األنشطة غَت األكاديبية
أك الالمنهجية تشتمل على ِِ نوعا ،سواء إما الربامج ُب الفنوف كالرياضة،
من بعضها :ربفيظ القرآف الكرًن ،كاػبطابة باللغة العربية كاإلقبليزية ،كاإلذاعة،
كالصحافية ،كالتصميم اعبرافيكي ،كالركبوتات ،كالفرقة اؼبوسيقي ،كالقصيدة،
كالبجارم ،كاعبوقة ،كاػبط العريب ،كالقراءة ،كالكشاؼ ،ككيمبو ،ككرة السلة،
ككرة الطائرة ،كرة القدـ ،ككرة الريشة ،ككرة الطاكلة ،كالشطرنج ،كفرقة رفرؼ
الراية.

47

 .6البنية

التحتية(Sarana Prasarana) .

71

من أحد الشركط لنجاح كراحة الطالب داخل كخارج الفصوؿ
الدراسية ،فأعدت اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي بعض
اؼبرافق كافية للغاية ،من بينها :اؼبصلى ،الفصوؿ القائمة على آآلت
التكنولوجيا ،البيت األخضر ،ـبترب اغباسوب ،ـبترب العلوـ الطبيعية ،اإلنًتنيت،
الكوخ ،اؼبطعم ،كالطالب التعاكين ،ميداف الرياضة أم اؼبلعب ،كاؼبكتبة اؼبروبة
باآلالؼ من الكتب مع نظاـ ؿبوسب سواء الكتب الدراسية ،كاغبكايات
كالركايات كاجملالت كغَتىا.
 .7التعاون مع المؤسسة األخرى
لتحسُت نوعية اؼبدرسة ،أعقدت اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج لكي التعاكف كاإلتفاؽ مع اعبامعات ماالنج ،من بعضها :جامعة
اغبكومية ماالنج ،كاعبامعة اإلسالمية اغبكومية موالنا مالك إبراىيم ماالنج،
كجامعة بوليتكنيك اغبكومية ماالنج ،كجامعة كنجوركىاف .كالغرض من ىذا
التعاكف ىو زيادة قدرة ككفاءة اؼبدرسُت كاؼبوظفُت ُب ؾباؿ علوـ التكنولوجيا،
كتزكيد طالب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج لكي ماالنج باؼبعلومات
كاؼبهارات ،حىت يقدر على ربديد كاختيار اعبامعة أم الكليات اؼبطلوبة بعد
التخرج من اؼبدرسة ،كقادر على اؼبنافسة ُب عامل العمل مع الطالب
من اؼبدارس األخرل.

http://www.mandagi.sch.id/html/profil Sarana Prasarana
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71

ب .المبحث الثاني  :عرض البيانات وتحليلها

 .1البيانات نحو الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة الثانوية
اإلسالمية الحكومية غوندانج لكي

أ) المقابلة مع رئيس المدرسة
ُ) كأعتقد أف اؼبعلمُت توىل على الكفاءة التعليمية ،ألف مؤشرات الكفاءة
التعليمية من قبل اؼبعلم .من حيث اكتماؿ إدارتو ،مسؤكلية اؼبعلمُت
لتجهيز اكتمالو .كيساعد أيضا على تدريس صبيع اؼبتعلمُت لتطوير
إمكانات كتغلب على أكجو القصور عن طريق توجيو اؼبتعلمُت من
72
خالؿ األنشطة الالمنهجية.
ِ) اؼبشكالت اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية ىي متنوعة من الطالب،
كليس صبيع اؼبتعلمُت لديهم نفس اػبلفية التعليمية.
ّ) كيفية التعامل متنوعة من الطالب ىو لرسم خريطة للمتعلمُت ،كأقل
نتابع من خالؿ االسًتشاد الالمنهجية كالذين يتبعوف بالفعل عادة
إعطاء مهاـ خاصة.
ب) المقابلة مع نائب المنهج
ُ) كيفية مراقبة أداء اؼبعلم ىو مراقبة االنضباط ُب التدريس كمتابعة اؼبهاـ
73
اإلدارية اليت هبب الوفاء هبا.
ِ) اؼبنهج الدراسي ُب ىذه اؼبدرسة باستخداـ منهج ُّ للمواد الدينية
أيضا اؼبادة اللغة العربية .كىذا كفقا لوزارة الشؤكف الدينية التنظيم رقم
ُٓٔ سنة َُِْ.

74

ِٕقامت الباحثة باؼبقابلة كبو الكفاءة التعليمية مع رئيس اؼبدرسة الدكتورندس ؿبمد حسناف ُب
مكتب رئيس اؼبدرسة
73قامت الباحثة باؼبقابلة مع نائب اؼبنهج ُب التاريخ َِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبدرس 
ْٕقامت الباحثة باؼبقابلة كبو اؼبناىج الدراسية مع نائب اؼبنهج ُب غرفة اؼبدرس
49

ّ) كيتضمن اعبهاز إدارة الربنامج السنوم ،برنامج فصل دراسي ،كاؼبنهج،
75
كخطط التدريس كغَتىا.
76
ْ) كمبيوتر ،الشاشات ،كجهاز عرض ،كنظاـ الصوت.
ج) المقابلة مع معلم اللغة العربية
ُ) طريقة اؼبعلم لفهم خصائص اؼبتعلمُت ُب تنفيذ التعلم.
 دبعرفة الفائدة من كل طالب من خالؿ توفَت ؿباكلة على تعلمو.77

كاحد منهم بإعطاء االختبار القبلي.
 يستطيع أف ينظر من اليومية الطالب إما ُب التعليم كالتفاعل بُتالطالب مع اؼبعلمُت كاألصدقاء .عملية التعليم تكشف عن الفائدة
78
كالرغبة عن التعليم ُب مواضيع ؿبددة.
 ؼبعرفة خصائص الطالب متنوعة جهدنا عبعل الطالب على مقربة79
اضافية لنا سوؼ يكوف ؽبا تأثَت على راحة الطالب.
 فهم خصائص الطالب القياـ بو مع رؤية إجابات الطالب أثناءعملية التعلم.سيقوـ الطالب لرد على عملية التعلم كفقا ؼبصاغبها،
81
لذلك أف ينظر بسهولة الطالب ُب تعليم اللغة العربية.

75قامت الباحثة باؼبقابلة كبو إدارة اؼبدرسة مع نائب اؼبنهج ُب غرفة اؼبدرس
ٕٔقامت الباحثة باؼبقابلة قبو إستخداـ تكنولوجيا ُب التعليمية مع نائب اؼبنهج ُب غرفة اؼبدرس
77قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ نسيكوف آمُت ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
78قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
79قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة ميسرة ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم


81قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة نساء ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبدرس
51



ِ) النظريات كمبادئ اؼبستخداـ ُب تعليم اللغة العربية
 النظرية كاؼببادئ اليت تطبق كفقا ؼبنهج كخطط التدريس كدليل81
التعلم ،حبيث إيصاؿ اؼبادة مناسبة بُت الفصل اليت نعلمو.
 السلطوية ُب عملية التعلم ،من خالؿ توفَت الفرصة للعثورعلى اؼبادة مناسبة ؼبناقشة ما كراء اؼبراجع اؼبستخدمة .فضال مبدأ
82
القرابة.
 اؼببادئ اؼبستخدمة ىي مرنة كفبتعة ،مرنة ىنا ال يعٍت عدـ اتباعخطط التدريس كاؼبناىج اليت بذلت سابقا .كالتعليم اؼبرف ىو
السؤاؿ ُب خطط التدريس بذلت مع الدكلة من الطبقة أثناء
83

حدكث عملية التعلم.
 اؼببادئ اؼبستخدمة ىي التعليم التفاعلي حبيث للطالب أف تكوفنشطة كيكوف مركزا للتعلم ،للطالب اكتشاؼ كربقيق الكفاءة
األساسية ،كلكن ليس فبال ُب نفس الوقت الذم تستغرقو عملية
84
التعلم.
ّ) مصادر التعلم كسيلة إعالمية اؼبستخداـ ُب عملية التعليم
 اؼبصادر اؼبستخدمة ىي الكتب اؼبدرسية من كزارة الدينية تتممعاعبة من قبل فريق ىي ؾبلس مدرسي اؼبواد ،رقة عمل الطالبة
باللغة العربية ،كاؼبراجع غَتىا .أما كسائل اإلعالـ اؼبستخدمة
85
ىي جهاز كمبيوتر ؿبموؿ ،جهاز عرض ،كمكربات الصوت.

81قامت الباحثة باؼبقابلة
82قامت الباحثة باؼبقابلة
83قامت الباحثة باؼبقابلة
84قامت الباحثة باؼبقابلة

مع األستاذ نسيكوف آمُت ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
مع األستاذة ميسرة ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
مع األستاذة نساء ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم

85قامت الباحثة باؼبقابلة مع اؼبعلم اللغة العربية ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
51





ْ) األنشطة لتطوير معرفة الطالب ُب مادة اللغة العربية
 لدعم تنمية اؼبعرفة العربية اليت سبارس على الربامج الرئيسية ،مثلاحملادثة ،القراءة ،الكتابة ،كاليت يتم تفصيلها حد ؼبوضوعات تعليم
86

اللغة العربية.
 تطوير معرفة اللغة العربية مرنة على أساس احتياجات كل طالب.87
كقد ًب ذلك بناء على احتياجات الطالب اؼبتنوعة.
 -تطوير معرفة اللغة العربية ييستخدـ باحملادثة ،أك اإلستماع الكثَت

قدر اإلمكاف ألنو من ؿبادثة كاالستماع الطالب أف تعتاد
88
على اإلستماع كاحملادثة باللغة العربية.

 تطوير معرفة اللغة العربية إعطاء األسئلة ُب أخر اغبصة .يتم إعطاءالطالب الفرصة لطرح اؼبعلمُت كالطالب كاإلجابة على األسئلة من
89

اؼبتوقع أف زيادة اؼبعرفة لدل الطلبة ُب تعلم اللغة العربية.
ٓ) تقيم اؼبعلم كتقييم العملية كنتائج اؼبتعلمُت
 لتقييم العملية التعليمية من حيث اؼبتعلمُت اؼبعرفية ،الوجدانية،91
كاحملركات تقييما للنشاط الطالب أثناء التعلم وبدث.
ٔ) اؼبستخدـ لنتائج التقييم كتقوًن التعلم
 سيتم استخداـ التقييم كبشغل بطاقة التقرير اؼبدرسي عن الطالب،91
عالجية ،كإثراء كتعزيز الطالب قد تعلم ىذه اؼبادة.

86قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ نسيكوف آمُت ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
87قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
88قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة ميسرة ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
89قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة نساء ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم 
91قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم االغة العربية ُب غرفة اؼبعلم
91قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ نسيكوف آمُت ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
52

92

 سيتم استخداـ تقييم كمواد للمعلمُت كربسُت اؼبدارس.ٕ) طريقة اؼبعلمُت تطوير إمكانات اؼبتعلمُت
93
 من خالؿ مرافقة كتسهيل الطالب ُب األنشطة الالمنهجية. من خالؿ توفَت التوجيو اؼبستقل للطالب الذين لديهم اإلمكانات94
األكاديبية.
 تطوير اإلمكانات األكاديبية كغَت األكاديبية اليت سبتلكها اؼبتعلمُتىي لتوفَت مساحة كالوصوؿ للمتعلمُت للتعلم كتطوير كيفضل
95

مصلحتو ُب ىذا اجملاؿ.
 من خالؿ توفَت ساعة اضافية للطالب ،فمن لتدريب قدرةالطالب ،كيضيف إىل خربة ُب ؾباؿ اللغة العربية.

96

د) المقابلة مع الطالب
ُ) اؼبشكلة ُب عملية تعليم اللغة العربية.
 نفاد الوقت لتدريس اؼبواد ،كأحيانا كبن بالنعاس كنناـ عند التعلم. من كجهة نظرنا (الطالب) بعض كاحد الذم ال يعرؼ من بعضمعٌت مفردات اللغة العربية.
ِ) التغلب على ىذه اؼبشاكل.
 عن طريق ربدد اؼبواد لبقية منا قيل لتطوير مادة للمناقشة .ؼبشاكلالنوـ ُب كقت الحق سيطلب من النوـ لشرح اؼبواد استخداـ اللغة

92قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
93قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ نسيكوف آمُت ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
94قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
95قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة ميسرة ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
96قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة نساء ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
53

العربية أك قاؿ لالعتذار باستخداـ اللغة العربية .كطريق قوؿ اؼبعٌت
مباشرة ،كعادة ما يطلب زمالء لصديقنا الذم بالفعل فهم معٌت
الكلمة.
97

ّ) فهم اؼبعلمُت ػبصائص الطالب.
 من خالؿ مراقبة الطالب ،كالنظر ُب السلوؾ كاؼبواقف كحيوية.كعادة كل طالب ُب كثَت من األحياف تعطى أسئلة حوؿ اؼبواد
التعليمية.
 اؼبعلمُت ُب ىذه اؼبدرسة لديو طريقة ـبتلفة لفهم خصائصالطالب .يفهم خصائص طالبو من خالؿ جعل التمتع ُب عملية
التعلم.
98
ْ) الطريقة اؼبعلمُت اغبصوؿ على اعبنب كالتواصل.
 حصلوا على طوؿ كالتواصل بشكل جيد معنا ،كىذا ىو السببكنا قريبُت ؽبم مروبة جدا ُب التواصل .كيفية التواصل معلم جيد
جدا كالرعاية معنا.
99
ٓ) كسائل اإلعالـ كمصادر التعلم اؼبستخداـ ُب تعليم اللغة العربية.
 أجهزة الكمبيوتر احملمولة ،كأجهزة العرض ،كالكتب اؼبدرسيةالعربية.
ٔ) تقييم اؼبعلمُت كتقوًن العملية لنتائج التعليمية
 ىو تقييم ُب كقت االختبارات اليومية ،امتحاف الفصل الدراسياألكسط كاالمتحاف النهائي.
 ىي يعطى اإلختبار القبلي كاإلختبار البعد ُب كقت التعليمية97قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم
98قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم
99قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم
54

الخالصة من نتائج المقابلة
ُ) من خالؿ الكفاءة التعليمية أف معلم اللغة العربية قد توىل على تلك
الكفاءة كيتقن على مادة اللغة العربية .كأنو سعيد لتطوير اؼبعرفة ،بتطوير
اؼبعرفة من خالؿ الكتب اؼبرجعية ككذلك من خالؿ التعليم كالتدريب معلم
اللغة العربية.
ِ) من خالؿ اؼبنهج ،اإلدارة كتكنولوجيا ،ييستخدـ ىذه اؼبدرسة منهج ُّ،
لنجاح كراحة الطالب إما داخل الفصل كخارج الفصل فأعدت ىذه اؼبدرسة
بعض اؼبرافق كافية للغاية.
ّ) من خالؿ مشاكل ُب تعلم اللغة العربية ىي ؾبموعة متنوعة من خصائص
اؼبتعلمُت كعدـ كجود حلوؿ البٌت التحتية اؼبدرسة لتحسُت اؼبرافق كالبنية
التحتية لدعم التعلم اؼبدرسي ،ككذلك البيئة اؼبدرسة مل يستخدـ باللغة
العربية.
ْ) من خالؿ التقييم للطالب ثالثة جوانب :اؼبعرُب ،الوجدانية ،كاغبركية .كتوفر
االختبارات اليومية كل لقاء كتقدًن أسئلة اؼبمارسة القياـ بو ،كعادة نقيم معا
عندما ال يزاؿ ىناؾ الوقت للتعلم.
ٓ) من خالؿ التقييم سيتم استخداـ كمادة إصالح للطالب كاؼبعلمُت كاؼبدرسة
ٔ) من خالؿ فهم خصائص الطالب متنوعة أف يتم من خالؿ األشياء
الصغَتة ،ربيات ،اطلب للحصوؿ على األخبار ،حبيث أف تتحقق االنطباع
من الراحة من اؼبعلم لطالبو التعلم فبتعة جدا.
ٕ) من خالؿ النظريات كاؼببادئ اؼبستخدمة من قبل معلمي اللغة العربية متنوعة
تتوقع من الظاىرة من الطالب كالتعلم مع اؼبتعة.
ٖ) من خالؿ تطوير اإلمكانات األكاديبية كغَت األكاديبية اليت سبتلكها اؼبتعلمُت
ىي لتوفَت اؼبساعدة مساحة كالوصوؿ لطالب للتعلم كتنمية قدراهتم.

55

ٗ) من خالؿ معلم اللغة العربية ُب تقييم استخداـ االختبارات كتقييم اؼبوقف
الطالب اليومية.
َُ) من خالؿ مصادر التعلم ىي الكتب اؼبدرسية ،كرقة عمل الطالب كجهاز
عرض.
ُُ) من خالؿ تطوير معرفة اللغة العربية مرنة على أساس احتياجات كل
طالب .كقد ًب ذلك بناء على احتياجات الطالب اؼبتنوعة.
ه) المالحظة

100

كسبت ىذه اؼبالحظات على اثناء ّ أسابيع من تاريخ ِٔ
سبتمرب حىت ُْ أكتوبر َُِٔ ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج الكي .كتشمل اؼبالحظات اليت أبديت اؼبالحظة
من الكفاءة التعليمية للمعلمُت َب الفصل عند عملية التعلم كالتفاعل
مع الطلبة ُب البيئة اؼبدرسية.
بدأت التعليم اؼببكرة مع ربيات من اؼبعلمٍ ،ب التحفيز ،كبعد
ذالك يبدأ التعليم األنشطة األساسية باؼبناقشة .الفصل مناخ موات،
كاف الطالب أصدقاء مع اؼبعلم .عندما الفصل علم ىي القراءة،
كمنح الطالب مهمة القراءة ٍب مناقشة اليت يقرأ النصوص مع
األصدقاء ؾبموعة.
ُب البداية يطلب من الطالب لتهدئة قبل أنشطتو األساسية،
ىذا ألف الدرس االستماع يتطلب اىتماما خاصا من الطالب.
الدرس االستماع ال يبكن أف يتم ُب اؼبعمل بسبب اؼبرافق اؼبدرسية
احملدكدة كالبنية التحتية حىت يتم ذلك االستماع ُب الفصوؿ الدراسية
111اؼبالحظة دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي تاريخ ِٔ سبتمبَت
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َُِٔ 

مع مصادر التعلم الصوت التخاطب العربية ككمبيوتر ؿبموؿ كسائل
 كالطالب، كمن ملحوظ أقل فعالية.االعالـ التعلم كنظاـ الصوت
 كركز الطالب الذين كسرت بسبب،االستماع للمحادثة كاف ؿبرجا
.أمور أخرل ما حدث ُب الفصل
111

و) الوثيقة

) الوثائق0
) خطط التدريس5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Sekolah/Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Sub Pokok Bahasan
Alokasi Waktu /Pertemuan

: MAN GONDANGLEGI
: Bahasa Arab
: XI/ 1 (Satu)
: امال المرهقين
: Istima’
: 2 JP/ 1

A. KOMPETENSI INTI
1. Kompetensi Inti (KI 1):
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.
2. Kompetensi Inti (KI 2):
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Kompetensi Inti (KI 3):
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan

 َُِٔ

الوثيقة من مدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب التاريخ َّ سبتمرب111
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prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Kompetensi Inti (KI 4):
Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN
Kompetensi Dasar
Indikator
1.1.Menyukuri kesempatan dapat mem
pelajari bahasa Arab sebagai bahasa
pengantar komunikasi internasional
yang diwujudkan dalam semangat
belajar.
2.1.Menunjukkan perilaku santun dan
peduli dalam melaksanakan
komunikasi antar pribadi dengan
guru dan teman.
2.2.Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,
percaya diri, dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan komunikasi transaksional
dengan guru dan teman
2.3.Menunjukkan perilaku tanggung
jawab, peduli, kerjasama, dan cinta
damai, dalam melaksanakan
komunikasi fungsional.
3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase,
- Mencocokkan tulisan
dan kalimat bahasa Arab yang
dengan kata, frasa atau
berkaitan dengan :
kalimat yang didengar
آمال المراهقين
- Menentukan
baik secara lisan maupun tertulis
benar/salah ujaran yang
(Pengetahuan)
didengar
3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat
- Mengidentifikasi kosa
bahasa Arab yang berkaitan dengan :
kata-kosa kata baru/
آمال المراهقين
sulit
yang sesuai dengan konteks
- Menirukan ujaran
(Pengetahuan).
(kata,frasa, kalimat)
dengan tepat.
4.1. Melakukan dialog sederhana sesuai
konteks dengan tepat dan lancar
- Melafalkan ujaran
terkait topik :
(kata,frasa, kalimat)
آمال المراهقين
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penggunaannya (Ketrampilan)

dengan intonasi yang
tepat.
4.1.1.Menceritakan
keadaan/ kegiatan sesuai
konteks
4.1.2.Melakukan
percakapan sesuai konteks

C. MATERI PEMBELAJARAN
Materi fakta :

(ْ) ىر ًاش هد

(ٓ) يم ًسن

(ّ) يمىر ًاى هق

(ُ) ىر ًضٍي هع

(ّ) يمىر ًاى ىقةه
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ً
(ِ) ط ٍفله

ً
س
(ٔ) يم ىهٍند ه

(ٖ) يمبىػلِّ هغ

(ٕ) طىبًيبىةه
D. METODE PEMBELAJARAN
- Modeling
- Inkuiri
- Demonstrasi (Dialog)

E. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN
1. Media
: Kartu Mufrodat dan atau Ms Power Point
tentang mufrodat.
2. Alat/Bahan
: Teks Istima’ (Mufrodat dan hiwar)
/Qiro’ah), spidol.
3. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Ajar Bahasa Arab MA kelas XI,.
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit)
- Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas, posisi
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta
didik.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui pemutaran
film pendek.
- Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan
menanyakan cita-cita kepada peserta didik
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b. Kegiatan Inti:
 Mengamati
 Peserta didik menyimak dan menirukan pengucapan ujaran tentang
cita-cita dengan tepat.
 Peserta didik mendengarkan kata-kata yang ucapannya mirip.
 Peserta didik menyimak wacana sambil memperhatikan model
pelafalan dan intonasinya.
 Peserta didik mencocokkan tulisan dengan apa yang didengar.
 Peserta didik mengamati cara memberitahu tentang cita-cita.
 Peserta didik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru
yang berkaitan dengan cita-cita.
 Menanya
 Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan
cita-cita.
 Peserta didik melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan cita-cita.
 Eksplorasi/eksperimen
 Peserta didik melafalkan kata sesuai dengan yang diperdengarkan.
 Peserta didik menemukan arti mufrodat tentang cita-cita dengan
menempelkan kartu yang tersedia secara acak.
 Peserta didik mencoba melakukan dialog yang berkaitan dengan
cita-cita.
 Mengasosiasi
 Peserta didik menemukan makna kata yang sesuai dengan konteks
dari kata yag diperdengarkan.
 Peserta didik membandingkan pelafalan siswa dengan apa yang
diperdengarkan.
 Peserta didik membandingkan cara berdialog tentang cita-cita dalam
bahasa Arab.
 Mengkomunikasikan
 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/
frasa/kalimat sesuai dengan makhroj yang tepat.
 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/
frasa/kalimat sesuai dengan intonasi yang tepat.
 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar
sesuai dengan apa yang diperdengarkan.
 Peserta didik menjelaskan makna kata sulit sesuai dengan konteks.
 Peserta didik menjelaskan tata cara dialog yang benar sesuai dengan
konteks.
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c. Kegiatan Penutup:
- Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran.
- Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah
dilakukan.
- Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran.
- Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.
- Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah.
G. PENILAIAN
a. Penilain Sikap
Teknik
: Observasi
Bentuknya : Lembar pengamatan
Indikator perkembangan karakter kreatif, komunikatif,menghargai, disiplin dan
kerja keras
1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan usaha sungguhsungguh dalam menyelesaikan tugas
2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada usaha sungguh-sungguh
dalam menyelesaikan tugas tetapi masih sedikit dan belum ajeg/konsisten
3. MB (mulai berkembang) jika menunjukkan ada usaha sungguh-sungguh
dalam menyelesaikan tugas yang cukup sering dan mulai ajeg/konsisten
4. MK (membudaya) jika menunjukkan adanya usaha sungguh-sungguh dalam
menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan ajeg/konsist

62

 .2البيانات نحو الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة الثانوية
اإلسالمية الحكومية غوندانج لكي

أ) المقابلة مع رئيس المدرسة

112

ُ) من خالؿ الكفاءة اؼبهنية أف معلم اللغة العربية قد توىل على تلك
الكفاءة كيتقن على مادة اللغة العربية .كأنو سعيد لتطوير اؼبعرفة،
بتطوير اؼبعرفة من خالؿ الكتب اؼبرجعية ككذلك من خالؿ التعليم
كالتدريب معلم اللغة العربية.
ِ) اؼبشكالت اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية ىي متنوعة من الطالب،
كليس صبيع اؼبتعلمُت لديهم نفس اػبلفية التعليمية.
ّ) كيفية التعامل متنوعة من الطالب ىو لرسم خريطة للمتعلمُت ،كأقل
نتابع من خالؿ االسًتشاد الالمنهجية كالذين يتبعوف بالفعل عادة
إعطاء مهاـ خاصة.
ْ) كيفية مراقبة أداء اؼبعلم ىو مراقبة االنضباط ُب التدريس كمتابعة اؼبهاـ
113
اإلدارية اليت هبب الوفاء هبا.
ٓ) القدرة على مادة اللغة العربية ؼبعلم اللغة العربية جيد جدا حيث
الكفاءة ُب تعليم اللغة العربية ،كما يرل من خلفية اؼبعلمُت خرهبي
تعليم اللغة العربية ُب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج كاعبامعة
114
اغبكومية ماالنج.

112قامت الباحثة باؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة الدكتورندس ؿبمد حسناف ُب التاريخ َِ سبتمرب

َُِٔ ُب مكتب رئيس اؼبدرسة
113قامت الباحثة باؼبقابلة مع نائب اؼبنهج ُب التاريخ َِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبدرس 
َُْ قامت الباحثة باؼبقابلة كبو اتقاف مادة اللغة العربية مع رئيس اؼبدرسة الدكتورندس ؿبمد حسناف
ُب مكتب رئيس اؼبدرسة
63

ب) المقابلة مع نائب المدرسة
ُ) كمبيوتر ،الشاشات ،كجهاز عرض ،كنظاـ الصوت.

115

ج) المقابلة مع معلم اللغة العربية
ُ) طرؽ كاسًتاتيجيات اؼبستخداـ ُب عملية التعلم
 الطريقة اؼبستخدمة ىي طريقة احملاضرة كالسؤاؿ اعبواب كمسابقة116
ُب هناية الدرس.
 ؿباضرات كمناقشات ،سؤاؿ كجواب ،أنبية ُب التعليم ىو عندماالطريقة اؼبستخدمة أكثر جاذبية للسيًتكز اىتماـ اؼبتعلمُت على
117

اؼبعلم كعرض اؼبواد.
 األساليب كاالسًتاتيجيات اليت نستخدمها ُب عملية التعلم يعتمدعلى الدكلة من الدرجة نعلمو ،فإنو سيكوف من السهل بالنسبة لنا
118
عبعل عملية التعلم.
 دراسة الدرس ىي طريقة التعلم الفعاؿ ُب تطبيق اؼبنهج َُِّاؼبستخدمة ُب ىذه اؼبدرسة دراسة الدرس ىو أسلوب التعلم أف
119
ذبعل الطالب نشطة كتفاعلية.
ِ) مصادر التعلم كسيلة إعالمية اؼبستخداـ ُب عملية التعليم.
 اؼبصادر اؼبستخدمة ىي الكتب اؼبدرسية من كزارة الدينية تتممعاعبة من قبل فريق ىي ؾبلس مدرسي اؼبواد ،رقة عمل الطالبة

115قامت الباحثة باؼبقابلة قبو إستخداـ لتكنولوجيا ُب التعليمية مع نائب اؼبنهج ُب غرفة اؼبدرس
116قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ نسيكوف آمُت ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم 
117قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
118قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة ميسرة ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
119قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة نساء ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
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باللغة العربية ،كاؼبراجع غَتىا .أما كسائل اإلعالـ اؼبستخدمة
111
ىي جهاز كمبيوتر ؿبموؿ ،جهاز عرض ،كمكربات الصوت.
ّ) إدارة من قبل اؼبعلم ىي خطط التدريس كل لقاء ،الربنامج السنوم،
برنامج الفصل الدراسي اليت قطعناىا على أنفسنا ُب كل فصل دراسي،
كأنشطة خطة تنفيذ اليومية التعلم ؾبلة ،كاجملالت ،كتقييم اؼبعرفية
كالوجدانية كاغبركية ،حضور الطلبة اغبضور ،أسئلة االختبار ،اختبار
األسئلة شعرية ،حوؿ امتحاف الفصل األكسط الدراسي ،صريف
الفصل الدراسي األكسط مسألة امتحاف ،عن هناية االمتحانات الفصل
111
الدراسي ،كصريف عن هناية امتحاف الفصل الدراسي.
د) المقابلة مع الطالب

112

ُ) اؼبشكلة ُب عملية تعليم اللغة العربية.
 نفاد الوقت لتدريس اؼبواد ،كأحيانا كبن بالنعاس كنناـ عند التعلم. من كجهة نظرنا (الطالب) بعض كاحد الذم ال يعرؼ من بعضمعٌت مفردات اللغة العربية.
ِ) التغلب على ىذه اؼبشاكل.
 عن طريق ربدد اؼبواد لبقية منا قيل لتطوير مادة للمناقشة .ؼبشاكلالنوـ ُب كقت الحق سيطلب من النوـ لشرح اؼبواد استخداـ اللغة
العربية أك قاؿ لالعتذار باستخداـ اللغة العربية .كطريق قوؿ اؼبعٌت
مباشرة ،كعادة ما يطلب زمالء لصديقنا الذم بالفعل فهم معٌت
الكلمة.

111قامت الباحثة باؼبقابلة مع اؼبعلم اللغة العربية ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
111قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
112قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم
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113

ّ) الطريقة اؼبعلمُت اغبصوؿ على اعبنب كالتواصل.
 حصلوا على طوؿ كالتواصل بشكل جيد معنا ،كىذا ىو السببكنا قريبُت ؽبم مروبة جدا ُب التواصل .كيفية التواصل معلم جيد
جدا كالرعاية معنا.
114
ْ) كسائل اإلعالـ كمصادر التعلم اؼبستخداـ ُب تعليم اللغة العربية.
 أجهزة الكمبيوتر احملمولة ،كأجهزة العرض ،كالكتب اؼبدرسية العربية115
ٓ) طريقة أك اسًتاتيجية تقوـ بو اؼبعلم ُب التعليم اللغة العربية.
 طريقة ؿباضرة ،كأحيانا ىناؾ ألعاب اليت توجد فيها اؼبسائل اؼبتعلقةباؼبادة اليت يتم تدريسها.
الخالصة من نتائج المقابلة
ُ) من خالؿ الكفاءة اؼبهنية أف معلم اللغة العربية قد توىل على تلك الكفاءة
كيتقن على مادة اللغة العربية .كأنو سعيد لتطوير اؼبعرفة ،بتطوير اؼبعرفة من
خالؿ الكتب اؼبرجعية ككذلك من خالؿ التعليم كالتدريب معلم اللغة
العربية.
ِ) من خالؿ مشاكل ُب تعلم اللغة العربية ىي ؾبموعة متنوعة من خصائص
اؼبتعلمُت كعدـ كجود حلوؿ البٌت التحتية اؼبدرسة لتحسُت اؼبرافق كالبنية
التحتية لدعم التعلم اؼبدرسي ،ككذلك البيئة اؼبدرسة مل يستخدـ باللغة
العربية.
ّ) من خالؿ طريقة التعلم اؼبستخدمة يعتمد على الدكلة من الفصل .معلمي
اللغة العربية ضبط طرؽ التدريس اؼبستخدمة تعتمد على خصائص الطالب.

113قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم
114قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم
115قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم
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ْ) من خالؿ مصادر التعلم ىي الكتب اؼبدرسية ،كرقة عمل الطالب كجهاز
عرض.
ٓ) من خالؿ إدارة التعليمية ىي خطط التدريس ،الربنامج السنوم ،الربنامج
فصل الدراسي .كأشبو ذالك
ه) المالحظة
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اؼبالحظات اليت أبديت من قبل الباحثة ىي أف نرل تطور نظاـ
تقييم تنفيذىا على اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي كانت فعالة
أـ ال .طريقة التعلم اليت يستخدمها اؼبعلم ُب كثَت من األحياف للتغيَت
كتفاعلية حبيث يكتسب الطالب دائما مفاجآت جديدة كذبربة ال تنسى
ُب أم التعلم.
 .3البيانات نحو أثر الكفاءة التعليمية والمهنية في تعليم اللغة العربية
بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية غوندانج لكي
أثر الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت ُب تعليم اللغة العربية دبدرسة
الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي تأثَت إهبايب .الكفاءة التعليمية كاؼبهنية
اؼبطبقة ُب ىذه اؼبدرسة اؼبمتازة حيث اؼبعلمُت كالطالب أف تتفاعل مع كل
عملية التعلم كخارج ساعات تعليمية .اؼبعلمُت اؼبهنية ُب اؼبدرسة الثانوية
اغبكومية غوندانج الكي ىو كاحد من األشياء اليت تعتمد على قدرة كل معلم
على حدة .اؼبعلمُت اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب اؼبتوسط
ىم من اؼبهنيُت.
التفاعل بُت اؼبعلم مع الطالب ُب تعليم اللغة العربية يدؿ على أف
الكفاءة التعليمية للمعلم جيد ،كيبدك ُب بعض من اغباالت التالية (أ) القدرة
116اؼبالحظة دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي تاريخ ِٔ سبتمبَت َُِٔ
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على فهم خصائص الطالب بوصف العميق ،كيتضح من حيث اؼبدخل الذم
استخدمو اؼبدرس كبو الطلبة حىت يفهم اؼبدرس خصائص الطالب عند قبوؿ
اؼبواد اليت ًب تدريسها من قبل اؼبدرس( .ب) القدرة على زبطيط الربامج التعليمية
اعبيدة ،فبا لكاف التوثيق ُب صناعة خطة التدريس ،كطريقة إلقاء اؼبواد اؼبتنوع مثل
الطريقة االنتقائية كاستخداـ الوسائل اإلليكًتكنيكية ،مثل استخداـ الكريستاؿ
السائل كالربكجكًت لسهيل الطالب ضمن التعليم( .ج) تقوًن نتائج البحث ،عن
طريق التقوًن الشفهي كالتحريرم( .د) تطوير الطالب ،كاستطاع منو النظر من
حيث تنفيذ اؼبواد اإلضافية مع إتياف الكتب اؼبساعدة كاألنشطة األخرل.
كقد أثبتت معلم اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج لكي ماالنج أيضا الكفاءة اؼبهنية ُب قدرة سبتلكها ُب بعض األنشطة،
مثل( .أ) استيعاب اؼبادة كاؽبيكل كاؼببدأ كمواقف التفكَت التعليم ،كدؿ عليو فبا
حصلها الباحثة ُب التوثيق كاؼبقابلة اؼبباشرة ببضع الطالب أف اؼبدرس استوعب
اؼبادة اليت سوؼ يتم تدريسها كبو الطالب( .ب) يستوعب مقياس الكفاءة
كالكفاءة األساسية ُب التعليم ،حيثما كانت اؼبالحظة الدقيقة ُب الفصل أف
العملية التعليمية ًب تدريسها كبو األىداؼ اؼبرادة( .ج) تطوير مادة التعليم ،كما
الحظو الباحث مباشرة أف اؼبدرس لن يقف بالكتاب اؼبقرر بل يستخدـ اؼبدرس
كتب مساعدة شىت( .د) تطوير التكنولوجيا األخبارية كاالتصالية اليت يتمثل على
قياـ التعليم باستخداـ الكمبيوتر كالكريستاؿ السائل كالربكجكًت.
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ج .المبحث الثالث  :مناقشة نتائج البحث
 .0البيانات عن الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة الثانوية
اإلسالمية الحكومية غوندانج لكي

إتقاف أحد ُب استخداـ اللغة العربية اليضمن مهارتىو ُب تدريس تلك
اللغة ،قد يكوف عكس ذلك سباما .ىناؾ أحد ليس ماىرا ُب استخداـ اللغة
العربية ،كلكنو ماىر ُب تدريسها كتعليمها .ىذا ىو اؼبكاف على أنبية استيعاب
طريقة تعليم اللغة العربية .فبناء على ذلك ،يشَت أضبد فؤاد أفندم ُب كتابو
"منهجية تدريس اللغة العربية"على أف مدرس اللغة العربية البد أف يتقن
على األقل ثالثة أشياء ،كىي :مهارات اللغة العربية ،كمعرفة اللغة العربية كالثقافة
117
العربية ،كاؼبهارات ُب تعليم اللغة العربية.
من أحد عنصور قباح اؼبؤسسة التعليمية أم اؼبدرسة ىو كجود كحضور
اؼبدرس اؼبتخصص .الكفاءة ىي اعبدارة كالقدرة كاؼبهارات اليت يبتلكها اؼبدرس
ُب مهمة ُب تعليم الطالب لكي يكوف التعليم مناسبان كمالئقان بغرض الًتبية،
باإلضافة إىل ذلك ،البد للمدرس أف يكوف لديو اؼبهارات ُب إدارة التعليم ،مثل
الفهم عن سيكولوجية الطالب لتفعيل كلتحيُت إمكانية الطالب الواردة ،كيكوف
اؼبدرس حافزا كمشجعا للطالب ،كقادر على اؼبعاملة مع الطالب كاجملتمع
األكسع ،كيكوف أيضا اؼبدرس قادرا على سيطرة اؼبواد التعليمية ،كتصميمها،
كزبطيطها ،كتطبيقها ،كتقييمها جيدان من أجل تلبية معايَت الكفاءة احملددة
ُب اؼبعايَت الوطنية للتعليم.
التقييم ىو عملية صبع كمعاعبة اؼبعلومات لتحديد كلقياس نتائج تعلم
الطالب .كهبب القياـ بتقييم الكفاءة التعليمية كالكفاءة اؼبهنية للمدرس .ألف
أنشطة التعليم كالتعلم ذبرم كتسَت على الدكاـ ككذلك التقييمات تستمر أيضا
117

Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta:
Teras, 2001), p. 3-4
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إلنتاج أفضل كأحسن النتائج من الًتبية كالتعليم .كاستنادا إىل البيانات اليت
حصلت عليها الباحثة ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج لكي ،فقامت
الباحثة بالتقييم الذم قسمتو الباحثة على اؼبوضوعُت اآلتُت:
أ) الكفاءة التعليمية للمعلم
الكفاءة التعليمية ىي القدرة على إدارة التعليم اليت تتضمن كتشتمل
على الفهم عن الطالب كاؼبتعلمُت ،كتصميم كتنفيذ التعليم كتقييم كالتعليم،
كتطوير كفاءة الطالب لتفعيل اإلمكانات اؼبختلفة ُب حياهتم اليومية.
هبب على اؼبدرس أف يفهم حقيقة التعليم كاؼبفاىيم اؼبرتبطة بو .الفهم
عن اؼبتعلم الذم يعترب أنو الشخص الذم يتلقى بالتأثَت من شخص
أك ؾبموعة من األشخاص الذين يعقدكف األنشطة التعليمية ،كتطوير
اؼبناىج ،تصميم كزبطيط التعليم ،كتنفيذ التعلم ،كاالستفادة من تكنولوجيا
التعليم ،كتقييم نتائج التعليم .كل ما هبب التغلب عليها اؼبدرس من الكفاءة
التعليمية.
يتعلق بالكفاءة التعليمية من اؼبدرس ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج لكي ،كمن البيانات اليت حصلت عليها الباحثة ،أف
ىناؾ الكفاءات التعليمية للمدرس ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج لكي اليت ربتاج إىل التقييم ،من بعضها:
ُ) الفهم عن الطالب
كىناؾ حاجة إىل مفهوـ الطالب كخصائصهم من صبيع
اؼبدرسُت أك أشخاص ُب هتمة لتثقيف كلتطوير إمكانيات الواردة ُب
نفس الطالب .من أجل مفهوـ الطالب ،ينبغي للمدرس الرجوع إىل
النظريات ُب مراحل تطورات الطالب ،ألف من تلك النظريات سوؼ
هبد اؼبدرس أفضل كأنسب الطريقة للحصوؿ على اؼبعاملة مع
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الطالب ،كتعليميهم ،كالتفاعل أم اؼبعاملة االجتماعي كالفردم
معهم.
النظر إىل خصائص الطالب من صبيع أعماؽبم اليومية إما ُب
التعليم كالتفاعل أك اؼبعاملة مع أصدقائهم .تكشف عملية
ُُٖ
ادهتم ُب تعلم اؼبواضيع اػباصة كاؼبعينة.
التعليم رغبتىهم كإر ى
استخدـ اؼبدرس ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
ُُٗ
غوندانج لكي الطرؽ اؼبختلفة لفهم خصائص الطالب.
كاف موقع ىذا البحث ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج لكي ،معناه أف الطالب الذين يشاركوف ُب التعليم كالتعلم
ىو طالب ُب السنة العالية من اؼبدرسة الذين ىم من اؼبراىقُت .فبناء
على ذلك وبتاج مدرس اللغة العربية إىل اؼبدخل اؼبراىقي ُب تعليم
اللغة العربية.
عندما ننظر إىل مراحل تطورات اؼبراىقُت ،أف مرحلة اؼبراىقة
ىي السن الذم يكوف الولد على مراحل النضج أم مرحلة البلوغ،
كىذه الفًتة ىي فًتة البلوغ للطالب .يؤدم ىذا االضطراب كعدـ
اليقُت كالتعيُت ُب السلوؾ ،ألهنم كانوا يبحثوف عن اؼبوقف كاؽبوية.
اؼبراىقُت ليسوا بأطفاؿ ،كلكن أيضا مل يصبحوا كبارا .فمهمة ككظيفة
اؼبدرس ىنا ىو أف يقود اؼبراىقُت إىل مرحلة النضج ،سواء اؼبعرفية
121
كالوجدانية كاغبركية ،جسمية كانت أـ ركحانيةن.
ُُٖ قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية األستاذ ضبيم مهتدم عن مفهوـ خصائص الطالب
ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبعلم
ُُٗ اؼبقالبة مع الطالب عن مفهوـ خصائص الطالب ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب الفصل
اغبادل عشر اللغوم
120
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يتعلق بتعلم اللغة العربية لطالب اؼبراىقُت ،فيحتاج اؼبدرس إىل
معرفة اإلحتياجات األساسية للطالب ُب سن اؼبراىقة ،كىي اغباجة
إىل أف يكوف ؿببوبا ،كمعركفا ،موجهة ،كيريد التجارب اعبديدة،
كيرغب ُب اغبصوؿ على االعًتاؼ كاؼبدح من أصحاهبم كزمالئهم.
السلطوية ُب عملية التعليم ،من خالؿ توفَت الفرصة للبحث
عن اؼبواد الدراسية اؼبناسبة باالدراسة خارج اؼبراجع اؼبستخدمة.
ُُِ
فضال عن القياـ على مبدأ القرابة.
ال ينبغي أف يكوف اؼبدرس سلطويا كعقائديا ُب التعامل مع
الطالب من سن اؼبراىقة ،أك أهنم سوؼ يعارض كال يتبع األكامر.
هبب اؼبدرس اإلىتماـ كاإلكراـ بآرائهم كأفكارىم كاقًتاحاهتم،
كدعوهتم بالتحدث ،كتعتربىم أهنم أصدقاء العمل ،كبالتايل فإف
اؼبراىق يكرـ اؼبدرس كوبًتمو .كباختصار ،أف كظيفة اؼبدرس ُب تربية
كتعليم الطالب ُب سن اؼبراىقة ىو مرافقة كمصاحبة الطالب ليكوف
دائما ُب الطريق اؼبطلوب.
يهدؼ تطبيق نظرية كمبادئ التعلم اليت يقوـ هبا اؼبدرس إىل
ربديد خصائص الطالب اؼبتنوعة ،كىذا وبتاج إىل إسبامها خبالؼ ما
ىو مؤشر على كفاءة اؼبدرس التعليمية ككذلك لتسهيل على ربقيق
كإدراؾ أىداؼ التعليم ُب درس اللغة العربية.
يسَت إجراء التعليم كربديد خصائص الطالب على كاسطة
معرفة رغبة الطالب ُب الدرس من خالؿ تفويض اؼبادة

ُُِ

قامات الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية األستاذ ضبيم مهتدم عن نظرية كمبادئ التعليم ُب

التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبدرس
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الدراسية اليت يريد اؼبدرس تعليمها .كاحد منهم بإعطاء
ُِِ
االختبار القبلي
ُب إجراء العملية الدراسية ،كخاصة ؼبواد اللغة العربية ،كاف
اؼبدرس أيضا ال يبكن أف يستبعد كهبتنب نظريات تطورات اؼبراىقُت
أم الطالب ُب سن اؼبراىقة كما شرحت الباحثة من قبل .كىذا ما
يعمل مدرس اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج لكي أنو يطبق نظريات تطورات اؼبراىقُت ،معناه أف اؼبدرس
يسعى كوباكؿ على فهم خصائص كمعرفة مصاحل كل طالب ُب ىذه
اؼبدرسة بواسطة تقدًن اؼبواد التعليمية اليت يريد اؼبدرس إيصاؽبا كبو
الطالب .ىذا كفقا للمقابلة بُت الباحثة كمدرس اللغة العربية ُب
اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي.
رأت الباحثة أف تقدًن ما هبب أف يتعلمها الطالب من اؼبواد
التعليمية ال يبكن تنفيذه ُب أم مسألة ُب كل لقاء ،كبعض األحياف
اؼبدرس أف يقدـ عما يريد أف يعلمها من اؼبواد التعليمية ،كلكن ليس
لكل مادة كاالجتماع أك اللقاء .ألف اؼبدرس حبقيقتو قد أعد اؼبواد
التعليمية اليت يريد تدريسها ،ككذلك اؼبدرس قد استعدادا سباما ؼبقابلة
الطالب ،كىو قد أعد الطريقة التدريسية كخطوات التدريس ،كصبيع
األشياء كانت جاىزة لتعليم الطالب .كباإلضافة إىل ذلك ،أف
الطالب ليس لديهم معرفة التسلسل اؽبرمي كمستول صعوبة اؼبادة
التعليمية كحىت ال يعرؼ اؼبواد التعليمية اليت يريد اؼبدرس تعليمها
كتدريسها.

ُِِقامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ نسيكوف آمُت عن طريقة مفهوـ خصائص الطالب ُب التاريخ
ِِ سبتمرب َُِٔ ُب غرفة اؼبدرس
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هبب على اؼبدرس ليس فقط ربليل خصائص الطالب ،كلكن
أيضا ربليل ما ىي الطريقة اؼبناسبة لتعليم اللغة العربية ،ألف لكل
طالب لديو اإلىتمامات كاؼبواىب كالطريقة اؼبختلفة ُب التعلم على
أألخص تعلم اللغة العربية .ىنا يكمن التحدم كالطبيعة الفريدة
للطالب باعتباره الطائفة اؼبتنوعة كاؼبختلفة .ألف ليس كل طالب
يناسب بطريقة معينة ُب التعليم ،قد تكوف تلك الطريقة مناسبة
لطالب ،كلكن غَت مناسبة لغَتىم من الطالب .لذلك ليس ىناؾ
أفضل كأجود الطريقة ُب العامل ،كلكن أنسب الطريقة أم أكثر
مناسبةن .كبالتايل فإف دكر مدرس اللغة العربية خصوصا للمدرس ُب

اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي ينبغي أف هبد
جهده ُب البحث عن الطريقة اؼبناسبة ليتم تطبيقها ُب تعليم الطالب
اللغة العربية.

الطريقة اؼبستخدمة ىي الطريقة اػبطابة كالطريقة األسئلة
كاألجوبة ُب آخر اغبصة .كتعتمد أيضا األساليب
كاالسًتاتيجيات اليت نستخدمها ُب عملية التعليم على أحواؿ
كظركؼ الغرفة الدراسية .كدراسة الدرس ىي طريقة التعليم
الفعاؿ ُب تطبيق اؼبنهج َُِّ اؼبستخدمة ُب اؼبدرسة الثانوية
اغبكومية غوندانج لكي ماالنج .دراسة الدرس ىي أسلوب
ُِّ
التعليم اليت يبكن أف هبعل الطالب نشيطا كفعاال.
طبقا لنتائج البحث من قبل أف عبميع اؼبدرس البد لو من
اإلىتماـ إىل من يواجهو عند العميلية التعليمية .يبيل إىل أف يكوف
ُِّقامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة الغربية عن طرؽ التعليم ُب التاريخ ُِ سبتمرب َُِٔ ُب
غرفة اؼبدرس
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الطالب ُب اؼبستول الواحد كاف ُب نفس السن ،حبيث مبوىم الفكرم
بشكل عاـ ىو ال يتفرؽ .كبسبب ىذه التسوية ،يبكن للمدرس
استخداـ نفس أساليب أك تقنيات ُب تدريس كتعليم الطالب .كلكن
باإلضافة إىل تلك التسوية كاؼبعادلة ،اليزاؿ الطالب لديها اختالفات
من الناحية الفسيولوجية مثل السمع كالبصر ،كاغبالة اعبسمية ،كأيضا
من الناحية النفسية مثل مستول الذكاء ،الكفاءة ،كالتشجيع،
كاإلرادة ،كالعزـ ،كاؼبواىب ،كالنضج ،كاالستعداد كغَت ذلك .كانت
ىذه الظركؼ تؤثر الطالب ُب التعلم كثَتان .مؤسسان على
اإلختالفات ،فالبد أف تكوف الطرؽ اؼبستخدمة ُب تعليم اللغة العربية
مناسبةن بأحواؿ الطالب كالغرفة الدراسية.
كفقا لنتائج اؼبالحظة اليت أجرهتا الباحثة ُب اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي ،كجدت الباحثة اؼبخالفات الشاذة
أف تعليم اللغة العربية كعملية التعلم ُب تلك اؼبدرسة ال تسَت على
سبيل ما يراـ .ألف بالنسبة للطالب الذين يتحدثوف باللغة العربية أك
درسواىا ُب اؼبعهد يقعدكف جنبا إىل جنب مع الطالب الذين ال
124
يعرفوف اللغة العربية على اإلطالؽ.
ىذا سوؼ يؤثر إهبابيان

كسلبيان ،إهبابيان ألف الطالب الذين يتحدثوف باللغة العربية فصيحا
يستطيع أف تكوف معلمان ؼبن ال يعرؼ العربية ،كإال سوؼ يكوف ؽبم
تأثَت سليب ألهنم سوؼ يشعركف الطالب الذين ال يتحدثوف باللغة
العربية فصيحا بغَت كاثق.

التطور اؼبعرُب ُب اللغة العربية هبرم على إعطاء األسئلة عن
اؼبعلومات ُب آخر اغبصة .كأننا نشعر بفعالية ىذه الطريقة من
ُِْاؼبالحظة ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج لكي ماالنج ُب التاريخ ِٖ سبتمرب َُِٔ
75

طرؽ أخرل ألف الطالب حريوف ُب سؤاؿ اؼبدرس مباشرنة عن
ُِٓ
أم شيئ يتعلق باللغة العربية.
فيما يتعلق بالتنمية اؼبعرفية للطالب ،يبكن للمدرس الرجوع إىل
نظرية تطورات النفسية ُب السيكولوجية اؼبعرفية عند  Jean Piagetاليت
تؤكد على تطورات الطالب على أساس التطورات الفكرية اؼبناسبة
دبرحلتهم العمرية .كفقا ؿ  ،Jean Piagetأف العملية التعليمة تتبع
أمباط كمراحل تطورات الطالب حسب مستول عمرىم .ككانت ىذه
األمباط كاؼبراحل ىرميةن ،معناىا البد أف تنتقل عن طريق التسلسل
اؼبعُت كال يبكن ألم طالب تعلم كمعرفة الشيئ خارج مرحلتو اؼبعرفية.
ِ) استخداـ الوسائل التعليمية
ُب أنشطة التعليم كالتعلم ،أف كجود كاستخداـ الوسائل
التعليمية ؽبا دكر ىاـ جدا لنجاح العملية التعليمية .ألف ُب تلك
األنشطة يبكن ؼبدرس اللغة العربية إيصاؿ اؼبعلومات اجملهولة أم اؼبادة
غَت الواضحة بواسطة الوسائل التعليمية ،كذلك لتسهيل اؼبدرس ُب
تقدًن اؼبواد التعليمية كمساعدة الطالب على فهم كاستيعاب اؼبواد
التعليمية اليت تعلمها .كيبكن تسهليل كتبسيط صعوبة اؼبواد التعليمية
اؼبوردة للطالب دبساعدة الوسائل التعليمية .سبثل الوسائل التعليمية
مسهال على األشياء اليت صعب على اؼبدرس إيصاؽبا باألقواؿ
كالعبارات كالكلمات اؼبعينة .لذلك سهل على الطالب فهم مضموف
اؼبواد التعليمية دبساعدة الوسائل التعليمية.
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قليل جدان عندما
كلكن نأخذ االعتبار أف دكر الوسائل التعليمية ه
استخدامها ال يتصل كيتبع باؼبضموف من األىداؼ التعليمية اؼبعينة
اؼبصيغة .لذا فإف اؽبدؼ كالغرض من التعليم ينبغي أف ييستخدـ

كمرجع القاعد إلستخداـ الوسائل التعليمية .عندما جاىل اؼبدرس
عن ىذا فاستخداـ الوسائل التعليمية ال يلتقي بفعاليتها كال تكوف
الوسائل التعليمية مساعد نة للمدرس كلكن مشكلةن لو ُب ربقيق
األىداؼ التعليمية فعاليةن .كباختصار أف الوسائل التعليمية ىي األداة
كاآلالت اؼبساعدة اليت استخدمها اؼبدرس إليصاؿ اؼبعلومات إىل
أذىاف التالميذ من أجل ربقيق أىداؼ التعليم كالتعلم.

كبنسبة إىل اؼبقابالت كاؼبالحظات اليت قامت هبا الباحثة ،يبكن
للباحثة اإلستنتاج أف الوسائل التعليمية اؼبستخدمة ُب اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي تصنف على أهنا أقل جودة كأقل
اكتماال جسديا ،ألف الوسائل التعليمية اؼبوجودة كاؼبستخدمة ُب ىذه
اؼبدرسة ىي اإلنًتنت ،أجهزة الكمبيوتر كلبتوب ،كالشاشة ،كمكرب
الصوت من دكف ـبترب اللغة .كباإلضافة إىل ذلك ،أف أكثر أنبية
لنجاح تعليم كتعلم اللغة العربية ىي البيئة اللغوية ُب اؼبدرسة أم البيئة
اؼبدرسية اليت تتطلب إىل صبيع الطالب التطبيق كاؼبمارسة على اللغة
العربية ُب احملادثة اليومية .كلكن مع األسف الشديد أف األمر
األساسي كاؽباـ لنجاح تعليم كتعلم اللغة العربية مل ييعقد كمل ييوجد ُب
ىذه اؼبدرسة .كىذه اؼبشكلة كما قاؿ رئيس اؼبدرسة للباحثة عند
اؼبقابلة.
اختيار الوسائل التعليمية إستخدامها ُب التعليم هبب أف يقوـ
على أغراض اختيارىا الواضحة .ىل اختيار الوسائل التعليمية لتعليم
كلتعلم الطالب ،أم للحصوؿ على اؼبعلومات العامة ،أك الًتفيو
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كالتسلية جملرد مأل كقت الراحة كفرصة الفراغة؟ كبشكل خاص ،ىل
استخداـ الوسائل التعليمية لتدريس كلتعليم اجملموعة من الطالب أك
التعليم الفردم ،ىل استخداـ الوسائل التعليمية لتدريس كلتعليم
الطالب اؼبعينة مثل طالب ركضة األطفاؿ أم طالب اؼبدرسة
االبتدائية ،أم طالب اؼبدرسة اؼبتوسطة ،أم طالب اؼبدرسة كالثانوية
أم العالية ،أم طالب الصم كؾبتمعات العمياء ،أم ؾبتمع القرية
أك اؼبدينة؟
الغرض من ىذا اإلختيار يرتبط ارتباطا كثيقا متينان باؼبواد
التعليمية كالقدرات اؼبعرفية لدل الطالب .معناه أف الوسائل التعليمية
اؼبستخدمة هبب أف تكوف مالئقةن كمناسبةن باؼبواد التعليمية تعلمها
الطالب كتناسب مستول العمر كالتفاىم لدل الطالب .ألف الوسائل
التعليمية لن تكوف سول مشكلة كعقبة كعائقة للتعليم كالتعلم إذامل
يتم تعديلها لألشياء اؼبذكورة أعاله.
ذلك ما يفتو ُب كثَت من األحياف عند اؼبؤسسات التعليمية.
حبيث أف شراء كسائل االعالـ فقط باعتبارىا شكلية ،كاالنتهاء
كاإلكتفاء البنية التحتية اليت أقل اإلستخداـ إىل اؼبستول األمثل .األمر
األساسي كالرئيسي الذم ال بد من ذكره أف الوسائل التعليمية ىي
اآلالت كاآلداة اعبامدة ال تتحرؾ كتتشغل بنسها ،جودهتا أك سيئتها،
خَتىا كشرىا ،فعالة أـ ال ،تعتمد على األشخاص الذين يستخدموف
تلك الوسائل التعليمية.
ّ) التقيم التعليمي
يهدؼ تقييم التعليم بشكل عاـ إىل صبع البيانات إلثبات
مستول تقدـ الطالب ُب ربقيق األىداؼ اؼبرجوة كاؼبطلوبة عند
التعليم ،كلتمكُت اؼبدرس كلتقييم النشاطات أك اػبربة اؼبكتسبة،
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كلتقييم طرؽ التدريس اؼبستخدمة ُب تعليم اللغة العربية ُب الفصوؿ
الدراسية .من تلك األغراض اؼبذكورة تشَت أف التقييم التعليمي لو
الفوائد كاؼبنافع الكبَتة كاؽبائلة.
كاف التقييم ُب ىذه اؼبدرسة ىو التقييم أثناء عملية التعليم،
كوبتوم ىذا التقييم على الناحية اؼبعرفية ،الوجدانية ،كاغبركية.
نراقب الطالب للحصوؿ على تلك القيم كالنتاثج الثالثة ُب
ُِٕ
نفس الوقت ُب عملية التعليم الواحدة.
تعمق فهمو
قباح اؼبدرس باعتباره اؼبعلم اؼبهٍت يعتمد على ٌ
الفعايل ُب ذلك التقييم .التقييم
للتقييم الًتبوم ،كالقدرة على العمل ٌ
ىو عملية صبع كمعاعبة اؼبعلومات لقياس ربقيق نتائج تعلم الطالب.
يشتمل تقييم نتائج تعلم الطالب على ما يلي :الناحية اؼبعرفية،
كالناحية النفسية كالناحية الوجدانية كفقا ػبصائص اؼبواد التعليمية.
ييعرؼ قباح التعليم كالتعلم بعد أف قاـ اؼبدرس بالتقييم مع
ؾبموعة من البنود األسئلة كفقا ألىداؼ التعليم .كييعرؼ أيضا مدل

قباح أنشطة التعليم كالتعلم بنسبة الطالب بنظر إىل امتصاص كفهم
الطالب كنسبة مئوية قباح الطالب ُب ربقيق أىداؼ التعليم .إذا
كصلت ٕٓ٘ أك أكثر من عدد الطالب الذين يتابعوف كيشاركوف
عملية التعليم كالتعلم دبستول النجاح أقل (ربت مستول اغبد
األدىن)ٍ ،ب ينبغي أف تكوف عملية التعلم القادمة تصحيحان كربسينا

(العالجية كاؼبراجعة).
جوانب اؼبعرفة (اإلدراكية) ىو نتيجة التعلم اليت ربتاج إىل
التقييم ُب كل موضوع التعلم ،كخاصة مواد اللغة العربية .تقييم
ُِٕ قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية عن تقييم تعليم اللغة العربية ُب غرفة اؼبدرس
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جوانب اؼبعرفة هبرم من خالؿ اإلختبار الشفهي كاإلختبار التحريرم،
كذلك ألف اؼبواد التعليمية اليت تعلمها الطالب ىي مواد اللغة العربية
اليت تتطالب من صبيع الطالب إىل قدرهتم على التواصل شفويان
كربريرا .األمر األساسي من قباح مدرس اللغة العربية ىو عندما يبكن
الطالب استطاع على التعبَت العريب عن أفكارىم كآرائهم كىلم جرا،
سواء شفويان أك ربريريان.
كأما التقييم التعليمي من الناحية الوجدانية ،قاـ بو اؼبدرس ُب

اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج لكي ماالنج فقط من خالؿ النظر
إىل حالة الغرفة الدراسية .ىذا ىو بالتأكيد ؿبدكدة للغاية ،ألف
التالميذ ال يعيش كال يقوـ باؼبعاملة مع الغَت فقط ُب الفصوؿ
الدراسية ،كلكن ُب عاؼبو األكسع .هبب على مدرس اللغة العربية
توسيع نطاؽ اإلشراؼ كالرعاية كاؼبراقبة على الطالب ليس فقط ُب
الفصوؿ الدراسية ،كلكن أيضا ُب البيئة اؼبدرسية على األقل.
كفقا لرأم كليىاـ ر .ليوؾ أف تقييم التعليم كالتعلم ال بد من
تنفيذىا بشكل مستمر .قاـ اؼبدرس بالتقييم منذ بداية العملية
التعليمية ،كُب صبيع اؼبراحل العملية التعليمية ،كينتهي ُب هناية الدرس.
حىت يتم تقييم أيضا على مستول ما بعد التعلم .التقييم بشكل
مستمر يعٍت التقييم الذم قاـ بو اؼبدرس ُب أم كقت كمكاف على
أساس احتياجات الطالب كمصاغبهم طواؿ تطوراهتم ُب مواقف
128
اغبياة اؼبختلفة.
قاـ اؼبدرس بالتقييم من حيث احملرؾ للنشاط الطالب أثناء
التعليم كالتعلم .كيبكن رؤية كنظر إىل نشاط الطالب من نشاطو ُب
التواصل كفبارسة نظرية اللغة تعلٌمهاً .ب تقييم ىذا اعبانب باالختبار
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العملي كبو أداء مهاـ حقيقي حسب اؼبعايَت اؼبعُت ،كالدقة كالسرعة
كجودة التطبيق موضوعيةن.
كسيتم استخداـ نتائج ىذا التقييم ؼبادة تقييم التعليم للمدرس
كنتائج تعلم الطالب .يستخدـ اؼبدرس نتائج ىذا التقييم لتحسُت
طرؽ التعليم كالتعلم من أجل ربقيق األىداؼ التعليمية اؼبطلوبة.
يستخدـ الطالب نتائج ىذا التقييم كنتيجة كشف الدرجات،
كالعالجية ،كتعزيزىم على اؼبواد التعليمية اليت قد تعلمواىا.
سيتم استخداـ التقييم إلمالء كشف الدرجات ،كالعالجية،
كإثراء كتعزيز اؼبواد الدراسية اليت قد تعلم الطالب .كييستخدـ
التقييم أيضا كمادة إصالح الطالب كاؼبدرس كاؼبدرسة،
كمقياس لنتائج تعلم الطالب كطريقة التدريس اؼبستخدمة.
حبيث سيتم إصالحو بشكل مستمر لتحقيق أغرض التعليم
ُِٗ
كالتعلم.
طبقا للمقابلة كالبياف السابق عن تقييم التعليم أجراه مدرس
اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومة غوندانج لكي
فخلصت الباحثة أف اؼبدرسُت ُب ىذه اؼبدرسة يبكن اعتبار التعليم
اؼبهٍت ألف ىؤالء اؼبدرسُت قد قاموا بتقييم الطالب من حيث اؼبعرفية
كالوجدانية كاغبركية ،على الرغم أف التقييم ؿبدكد ُب عملية التعليم ُب
الفصوؿ الدراسية كبسيط.
ْ) تطوير الطالب
أنشطة التعليم كالتعلم ىو النشاط التعليمي قيمة .القيمة الًتبوية
تلوف التفاعالت ربدث بُت اؼبدرس كالطالب .قيمة التفاعل
اليت ٌ
ُِٗ قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية عن فوائد تقييم تعليم اللغة العربية ُب غرفة اؼبدرس
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تربويةن ألف أنشطة التعليم كالتعلم موجهةن لتحقيق أىداؼ معينة اليت
صيغت قبل التعليم كالتدريس .خطط اؼبدرس كاعيان منهجيان األنشطة
التعليمية بااستفادة من كل شيئ ؼبصاحل التعليم أم التدريس.
كاجو اؼبدرس الديناميات اؼبرتبطة بتطور الطالب عند العملية
التعليمية ُب اؼبدرسة .التغَتات كالتطورات النفسية لدل الطالب ينبغي
أف ربصل على اإلىتماـ الكامل من اؼبدرس ،ألف اؼبعلم اختار ذلك
اسًتاتيجيات التعلم القائمة اؼبناسبة ػبصائص الطالب اؼبشاركُت ُب
العملية التعليمية.
أف ىذه اؼبدرسة ُب دكرىا لتطوير قدرات الطالب كخاصة ُب
ؾباؿ اللغة العربية ىو بواسطة توجيو كمساعدة كتسهيل الطالب
َُّ
ُب األنشطة الالمنهجية.
يعد اؼبدرس
كاعبدير بالذكر أف مع تقدـ العلم كالتكنولوجيا ،ال ٌ
كمقدـ اؼبعلومات كاؼبعرفة فقط ،كلكن أيضا هبب أف تكوف قائما
بدكر اؼبيسر ،كاؼبشجع كاؼبشرؼ عبميع الطالب .هبب على اؼبدرس
مرافقة كمصاحبة الطالب ُب تطوير إمكاناهتم ككفاءهتم .لذلك يبكن
يطور كيرقٌي الكفاءات
اإلستنتاج أف القدرة الًتبوية للمدرس هبب أف ٌ
كتفعيل إمكانات الطالب

َُّ قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم اللغة العربية عن تطوير إمكانية الطالب ُب غرفة اؼبدرس
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 .5البيانات عن الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة الثانوية
اإلسالمية الحكومية غوندانج لكي
اؼبعلم ىو اؼبريب اؼبهٍت كاؼبتخصص .كتتطلب خرباهتم اؼبهنية على األقل
ؾبموعة من اؼبعارؼ كاؼبهارات اليت تقوـ على القيم العليا .ىذا الشرط يناسب
بالتعريف كاؼبفهوـ للكفاءة اليت ترتبط ارتباطا متينا بالقيم كاؼبواقف كاؼبعارؼ
كاؼبهارات اؼبتجسدة ُب العملية العقلية كالسلوكية ُب اغبياة اليومية.
كفقا لنتائج اؼبقابلة اليت قامت هبا الباحثة مع رئيس اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي ماالنج عن أداء اؼبدرس على النحو التايل:
ؼبراقبة أداء اؼبدرس ،كأنا دائما أقوـ بالسيطرة على كل إعداد
اؼبدرس ُب التعليم كعمليتو كتقييمو .كُب استعداد التعليم أنا
دائما أسأؿ اؼبدرس عن خطوات التدريس كاؼبنهج الواجب
131
توافرىا.
كما حدث ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي
ماالنج ،أف إجراء التطوير اؼبهٍت للمدرسُت من خالؿ تسلسل األنشطة اعبارية
اؼبستمرة على النحو التايل:

131قامت الباحثة باؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة الدكتورندس ؿبمد حسناف ُب التاريخ َِ سبتمرب
َُِٔ ُب مكتب رئيس اؼبدرسة
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أ) التعلم الذاٌب
قامت اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي الدراسة
الذاتية اؼبستقلة مع العديد من األنشطة ،كىي زبطيط التعليم كالًتكيز
ُب اػبطة على النحو التايل:
ُ) فيما يتعلق دبا يريد أف يتعلمو.
ُب ىذه التجربة البد للمدرس ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج لكي دائما من ربليل الدركس كاؼبواد التعليمية اليت
تقديبها مع األحواؿ اليت ربدث ُب صبيع أكباء الطالب ،حىت يكوف
ىناؾ التكامل كالًتابط بُت النظرية اؼبقدمة مع اغبالة اغبقيقية من اجملتمع،
مثل ُب درس اللغة العربية أف ىناؾ اػبطيئات ُب استخداـ اؼبفردات
العربية كإعراهبا .فدكر اؼبدرس ىنا يعٍت ؿباكلة على تفهيم الطالب بأف
يكوف قادرا على تقدًن تفسَت اػبطيئات حىت أف الغرض من اؼبواد اؼبقدمة
أف تتحقق كفقا ؼبعايَت الكفاءة اؼبطلوبة .بنسبة إىل فعالية التعليم ُب
اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج لكي ماالنج أهنا تشَت كسبيل إىل
اؼبناىج اليت أكصت هبا كزير شؤكف الًتبية كاغبضارة كىي اؼبنهج ُّ.
لذلك ىناؾ اإلرتباط بُت النظرية اؼبادية كالتطبيق.
ِ) كيفية التعلم  -كالقراءة ،كالعمل ،كاؼبمارسة.
كبناء على اؼبقابلة اليت قامت هبا الباحثة مع معلم اللغة العربية
ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي على النحو التايل:
األساليب كاالسًتاتيجيات اليت نستخدمها ُب عملية التعليم
تعتمد على أحواؿ الفصوؿ الدراسية ،فإنو سيكوف من السهل
133
بالنسبة لنا ألداء عملية التعليم.
ُِّاؼبالحظة من مدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج تاريخ ِٔ سبتمبَت َُِٔ
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ّ) مىت

ُب ىذه النقطة ال هبرب اؼبعلم على استخداـ الطريقة كاألسلوب ُب
الفصوؿ الدراسية ،كلكن تكييفها مع االحتياجات اغبقيقية ُب الفصوؿ
الدراسية ،سواء إما اؼبواد التعليمية أك الطالب .كلكن ُب الليل أك قبل
دخوؿ اؼبدرس الفصل الدراسي قد تعلم اؼبدرس الدركس اليت يريد
تعليمها من خالؿ استكماؿ عدة اإلدارة التعليمية مثل اؼبنهج كخطوات
التدريس ككسائل اؼبدعمة من األدكات الداعمة .ىذه األشياء تقصد إىل
تسهيل اؼبدرس ُب التعليم عند األكقات اؼبستقبلة.

ْ) ىمن  -فردا أك صباعة
ؾبموعة اؼبهنية لديها مدكنة لقواعد السلوؾ اليت تعترب أساسية
غبماية كلوقاية أعضائهم الذين يشرفوف كيكرموف قيم األخالؽ اؼبهنية
كسيلةن الزباذ إجراءات للذين يرتكبوف اعبريبة اليت ال تالئق كال تناسب

بقواعد السلوؾ .فرديا أـ ؾبموعة ،كانت القوة اؼبهنية لديها اؼبسؤكلة عن
صبيع جوانب األعماؿ .لذلك ،حبيث اؼبهنيُت يبكن اإلستفادة من خربهتا
ُب ىذه اؼبهمة ،فيعطى إليو الفرصة اغبرية الزباذ القرارات اػباصة
دبسؤكلية .بدكف ىذه اغبرية ،خوفا أف ال يكوف ىناؾ التقييم اغبرم القائم
على اعتبارات اػبربة ،كبدكف حرية التقييم صعب على تطوير الكفاءة
اؼبهنية.

133قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة ميسرة عن اسًتتيجية التعليم ُب التاريخ ِِ سبتمرب َُِٔ
ُب غرفة اؼبعلم
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ٓ) أين ُ -ب اؼبنزؿُ ،ب اؼبدرسةُ ،ب اؼبكتبة.
أف أنشطة تعلم اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية
اغبكومية غوندانج لكي ذبرم ليس فقط ُب الفصوؿ الدراسية ،كلكن
البيئة حولة اؼبدرسة كذلك تكوف موضوعان كمصدرا للتعليم ،ألهنا كما
قاؿ مدرس اللغة العربية للباحثة أف الطالب ال يتحمسوف كيشعركف غالبا
بالنعاس عند التعليم هناران ،لذلك أخذ مدرس اللغة العربية الطريقة
كاػبطوة غبل اؼبشكلة ىو دعوة كتشجيع الطالب على التعلم خارج
الفصوؿ الدراسية ،كعادة أكثر استعماال للتعليم ىو اؼبكتبة.
أعطانا اؼبدرس الفرصة لسؤاؿ عن األشياء اليت مل نفهمها خارج
ساعات درس اللغة العربية أك عاد نة أمرنا اؼبدرس بأف نتعلم مع
أصحابنا الذين يفهموف عما نسأؽبا.

134

تطوير كفاءة اللغة العربية بواسطة احملادثة ،أك اإلستماع بأكثر
مايبكن ،ألف بكثرة احملادثة كاإلستماع سوؼ يتعود الطالب
يسهل الطالب
ُب اإلستماع كاحملادثة باللغة العربية .كىذا سوؼ ٌ

بالتأكيد على تعلم اللغة العربية .كاف عدـ معمل اللغة ُب ىذه
135
اؼبدرسة من النقائص األساسية ُب القياـ باإلستماع.

ُّْ قامت الباحثة باؼبقالبة مع الطالب عن إسًتاتيجية التعليم ُب التاريخ ِّ سبتمرب َُِٔ ُب
الفصل اغبادل عشر اللغوم
ُّٓ قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة ميسرة عن تطوير كفاءة اللغة العربية ُب التاريخ ِِ سبتمرب
َُِٔ ُب غرفة اؼبدرس
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من نتائج اؼبالحظة اليت حصلت عليها الباحثة أف اؼبدرسة الثانوية
اغبكومية غوندانج لكي ال توجد مرافق لدعم نظريا كذبريبيا على تعلم
اللغة العربية ىي معمل اللغة 136.كلكن بعدـ البنية التحتية الكافية
اللغة العربية ُب اؼبدرسة اغبكومية غوندانج لكي ماالنج ال ينفد اؼبدرس
من الطرؽ عبعل الطالب يشعركف بالراحة كاغبماسة ُب تعلم اللغة العربية.
درسة اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية
أستاذة ميسرة ىي إحدل يم ٌ
اغبكومية غوندانج لكي ماالنج اليت تتبادر على إعطاء اؼبلف الصوٌب
لإلستماع على شكل اؼبلف الصوٌب لذلك فإنو من اؼبتوقع أف يساعد
الطالب على تعلم اللغة العربية ُب أم مكاف ليس فقط ُب الفصوؿ
الدراسية كاؼبكتبة كاؼبدرسة كاؼبنزؿ كاؼبلعب كُب أم مكاف حىت يبكن
للطالب القياـ باالستماع.
ٔ) اؼبراقبة الذاتية كتقييم نتائج التعلم أك اؼبناقشة
ب) .األنشطة اؼبنظمة اؼبهنية ،مثل
ج) .األنشطة العلمية مثل السمينارات ،كالندكة العلمية كحسبها
د) .الًتبية اؼبساكاة أم اإللتحاؽ الدراسات

KKG, MGMP, MGBS, PGRI

ق) .البحث اإلجرائي على الفصل الدراسي اؼبتكامل اؼبؤسسة على الكفاءة
137
ك) .اختبار الشهادة.

 136اؼبالحظة دبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب التاريخ ِٕ سبتمرب َُِٔ

ُّٕ الوثيقة من مدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب التاريخ َّ سبتمرب َُِٔ
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ىناؾ تقنيات ؼبنح االعًتاؼ الرظبي للفرد الذم كاف لو اختصاص اغبد
األدىن كعامل اؼبهٍت .كيسمى ىذا إجراء الشهادة .كيتبع إجراء الشهادة عادة
بإعطاء اإلذف للتطبيق غبماية مصاحل اجملتمع من اعبرائم أم نفي قيم األخالؽ
اؼبهنية .كىذا يعٍت أف أكلئك الذين يرتكبوف أخطاء ُب التطبيق اؼبهٍت (سوء
التصرؼ) عادة تعاقبو اؼبنظمات اؼبهنية كفقا ؼبدكنة قواعد السلوؾ اؼبقررة.
ؾبموعة اؼبهنية لديها مدكنة لقواعد السلوؾ اليت تعترب أساسية غبماية
كالوقاية عال أعضائهم الذين يشرفوف كيكرموف قيم األخالؽ اؼبهنية كسيلةن
الزباذ إجراءات للذين يرتكبوف اعبريبة اليت ال تالئق كال تناسب بقواعد السلوؾ.

أ) الكفاءة المهنية للمدرس
كاف اؼبدرس الذم لديو الكفاءة اؼبهنية ىو الذم لديو اػبربات
كالتخصصات ُب ؾباؿ الًتبية كالتعليم .كىذا يعٍت أف العمل اؼبهٍت ىو العمل
الذم يبكن القياـ بو فقط للذين ىم على استعداد منخصصان ؽبذا اجملاؿ.
الكفاءة اؼبهنية ىي قدرة السيطرة على اؼبواد التعليمية على نطاؽ كاسع
كعميق اليت سبكنو من توجيو كإشراؼ اؼبتعلمُت لتلبية معايَت الكفاءة احملددة
ُب معايَت الًتبية الوطنية .باختصار أف اؼبدرس اؼبهٍت ىو الشخص الذم
لديو اػبربة العميقة كالواسعة ُب ؾباؿ الًتبية كالتعليم ،سواء داخل اؼبدرسة أك
ُب اجملتمع.
كما أهنا اؼبؤسسة الًتبوية ،فيجب على صبيع مدرسي اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي أف يكوف لديهم الكفاءة اؼبهنية ُب
ؾباالت زبصصاهتم .كبناء على اؼبالحظات كاؼبقابالت اليت أجريتها الباحثة،
الحظت الباحثة أف الكفاءة اؼبهنية ؼبدرسي اللغة العربية للمدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي أهنم قد استكملواىا.
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جاد اؼبدرس ُب تطبيق الطريقة التعليمية اختارىا طواؿ األنشطة
التعليمية كأنو يأ ٌكد على أف صبيع الطالب لديهم الفرصة اؼبتساكية للمشاركة
فعاليةن على األنشطة التعليمة .من حيث اؼبتطلبات اإلدارية ،كاف اؼبدرس لو

اؼبسؤكلية لتكملة اكتماؽبا .كيساعد أيضا صبيع الطالب على تطوير
إمكانات كتغلب على احملتملة السلبية فيهم عن طريق توجيو كاإلستشار أثاء
األنشطة الالمنهجية.
يتقن اؼبدرس عن دركس اللغة العربية إتقانا جيدا كمتخصصا .كىذا
يبكن النظر إليو من خلفية تربيتهم كتعليمهم الذم يتخرج من قسم تعليم
اللغة العربية جبامعة اإلسالمية اغبكومية موالف مالك إبراىيم دباالنج كجامعة
ماالنج اغبكومية .ككانوا سعداء كاعتادكا على تطوير معارفهم بواسطة تطوير
اؼبعرفة كاػبربة كالعلوـ من خالؿ قراءة الكتب كاؼبراجع اليت تتصل باؼبواد

التعليمية علٌمها ،ككذلك من خالؿ األنشطة التدريبية ؼبدرسي اللغة العربية.
ُب كتابو "سيكولوجية التعلم كالتعليم" ،ذكر عمر نبالك أف اؼبدرس
اعبيد ىو اؼبدرس الذم وبذر باؼبهنية .وباكؿ دائما إىل جعل اجملتمع اؼبدرسي
أفضل مكانان للمراىقُت .عالكة على ذلك ،هبب أف يكوف لدم اؼبدرس
الكفاءة كالقدرة على توجيو كإشراؼ الطالب (كليس فقط التعليم) ُب
138

تطوير اإلمكانات كالكفاءات اؼبوجودة ُب نفوسهم.
ذبرم األنشطة ُب ربسُت نوعية الكفاءة اؼبهنية ؼبدرسي اؼبدرسة
الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي بواسطة نشرة اؼبنهج ُّ،
كإشراؼ على الشهادة اؼبهنية للمدرس ُّٗ.تشَت ىذه اغبالة إىل درجة
استعداد اؼبدرسُت لتصميم خطط كسجالت النشاطات التعليمية كالتقارير

Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo,
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2009), h. 83

ُّٗ اؼبالحظة ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج لكي ماالنج ِٕ سبتمرب َُِٔ
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ُب بداية أنشطة التعليم .يعترب صبيع ىذه األنشطة كتقييمها قبل تسليمو إىل
رئيس اؼبدرسة ُب يوـ األحد القادـ .كيبكن أيضا النظر إىل مستول الكفاءة
اؼبهنية للمدرسُت ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي من
قدرهتم على تصميم اؼبنهج ُّ صباعةن كفقا لرؤية كرسالة اؼبناىج للمدرسة،
كخطوات التدريس ،كتصميم التقييم ،كتقرير معايَت اكتماؿ اغبد األدىن،
كقباح الطالب ،كالتخرج.
إحدل الناحية من القدرة كالكفاءة اؼبهنية اللمدرس ىي الكفاءة
الشخصية .بعبارة أخرل ،أف لكل مدرس اللغة العربية هبب لديو الشخصية
الناضجة حىت أنو يقدر على القياـ بدكر التأثَت الشخصي على تنمية
الشخصية لدل الطالب .إذا كاف اؼبدرس ال يستحق الشخصية الناضجة،
سواء من حيث اؼبعرفية ،الوجدانية ،كاغبركية ،فليس لو اغبقوؽ للحصوؿ
على الوظائف اؽبامة ُب نظاـ الًتبية كالتعليم أك التدريس.
يًتقى اؼبدرس ُب عصرنا اغباضر كفقا لوظيفتو التعزيزية كاإلشرافية
لتحقيق األىداؼ التعليمية اؼبقصودة .خاصة ُب النظاـ اؼبدرسي اغبايل،
كمسألة العلم كاؼبعرفة ،كاؼبهارات ،كاإلبداعات من حيث أعضاء ىيئة
جد اإلىتماـ .ما مدل جودة اؼبناىج الدراسية ،كاإلدارية
التدريس وبتاج إىل ٌ
التعليمية ،كالبنية التحتية ،إف مل يكن ربسُت نوعية كجودة كفاءة اؼبدرس،
فال يبكن اغبصل إىل النتائج اؼبطلوبة كما يراـ .كلذلك ،ربسُت كترقية نوعية
كجودهتم من إحدل العناصر اؽبامة ُب ذبديد عامل الًتبية كالتعليم ُب
اؼبدرس ى
عصر اغباضر.
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 .3البيانات عن أثر الكفاءة التعليمية والمهنية في تعليم اللغة العربية بمدرسة
الثانوية اإلسالمية الحكومية غوندانج لكي
كفقا للبيانات اليت حصلت عليها الباحثة أف اؼبدرس ُب اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي يستخدـ دائما خطط اؼبناىج كخطوات التدريس
كمرجع التعليم فضال عن العديد من الوسائل التعليمية األخرل .دعى كاعًتؼ
بعض اؼبدرسُت أف يكوف أكثر صربا ُب تصميم خطط اؼبناىج كخطوات التدريس
نظرا ألنبية إدارة التعليم ،كأيضا لديو الشعور باؼبسؤكلية لتعقيد ىذه اؼبهنة الدراسية
جيدان ،ككذلك تشجيع إىل التحسينات كبو اؼبواد الدراسية كطرؽ التدريس.
ُب رأيي أف اؼبدرس قد استوىل الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ،كما ًب ربقيق
َُْ
مؤشرات التعليمية كاؼبهنية لدل اؼبدرس.
كاستنادا على البيانات اليت حصلت عليها الباحثة ُب اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي أف ىناؾ بعض الكفاءة التعليمية للمدرس،
من بينها:
الكفاءة التعليمية
أ)
ُ) مفهوـ عن الطالب
ىناؾ أربعة أشياء عند الطالب اليت هبب على اؼبدرس فهمها ،كىي:
141
مستول الذكاء ،كاإلبداع ،كاإلعاقات أم العيوب اعبسدية ،كالتطور اؼبعرُب.
كما أف موضوع ىذا البحث كىو مدرس اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية

َُْ

قامت الباحثة باؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة األستاذ ؿبمد حسناف اؼباجسًت ُب التاريخ ُِ سبتمرب
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غوندانج لكي ماالنج الذم يطبق الطرؽ اؼبختلفة لتكوف قادرا على الوصوؿ
إىل الفهم عن الطالب ،من بينها )ُ( :فهم خصائص الطالب كاحدان فواحدان)ِ( ،
ً
فوؽ ،كاؼبتوسط ،كاؼببتدئ )ّ( ،أصبح صديقا
إنشاء الفرؽ كؾبتمع الطالب اؼبت ٌ
كصحيبا لدل الطالب كما رجتها اغبكومة .الكفاءة ُب فهم الطالب ينبغي
أف تعقدىا صبيع اؼبدرسُت ،ألهنم ُب أثناء األسناف ذكم اؼبشكالت ،كاؼبدرس ىنا
كمكاف للتنفيس كاؼبشاركة للطالب عند خارج اؼبنزؿ.
الفهم عن شخصية الطالب جزء من إحدل الكفاءة التعليمية .شيء كاحد

ىاـ أساسي الذم ال بد للمدرس أف يفهم يعٍت مبادئ تنمية كترقية شخصية
الطالب على أساس اؼبستول اؼبعُت .كبالتايل ،هبب على اؼبدرس فهم النموذج
الناشئ ُب عامل الًتبية كالتعليم الذم يبكن استخدامو كاؼبقياس كاؼبيزاف ُب التعليم.
إحدل النظريات اليت يبكن استخدامها اؼبدرس ُب الفهم عن شخصية الطالب
ىي مبادئ التطورات النفسية اؼبعرفية بياجيو  .Jean Peagetكيؤكد ىذا اؼبفهوـ
السن.
على تطورات الطالب على أساس التطور الفكرم حسب مستويات العمر ك ٌ
ِ) تقييم التعليم
هبرم تقييم نتائج التعلم لتحديد التغَتات ُب السلوؾ كتشكيل كفاءة
الطالب ،الذم يبكن القياـ بو مع تقييم الطبقة الفصلية ،كاختبار القدرة األساسية،
كالتقييم النهائي للوحدة التعليمية ،كضع العالمات ،كتقييم الربنامج .كذيكرت معايَت
التقييم أهنا تشتمل على أربعة أنواع كىي :االختبارات اليومية ،كاإلختبار للفصوؿ
الدراسية ،كاإلختبار للفصل الدراسي النهائي كاإلختبارات األخرل.
كسيتم استخداـ نتائج ىذا التقييم ؼبادة تقييم التعليم للمدرس كنتائج التعلم
للطالب .يستخدـ اؼبدرس نتائج ىذا التقييم لتحسُت طرؽ التعليم كالتعلم من أجل
ربقيق األىداؼ التعليمية اؼبطلوبة .يستخدـ الطالب نتائج ىذا التقييم كنتيجة
كشف الدرجات ،كالعالجية ،كتعزيزىم على اؼبواد التعليمية اليت قد تعلمواىا.
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كاف التقييم اؼبستخدـ ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي
هبرم تنقسم على أربع أنواع كأقساـ ،كالنوع األكؿ ىو التقييم بعد هناية الكفاءات
األساسية اآلكىل .كالنوع الثاين ىو االختبار العاـ إما اإلختبار للفصل الدراسي
األكؿ أك للفصل الدراسي الثاين .كالنوع الثالث ىو اإلمتحاف التخرج أك عادة ما
تسمى باإلمتحاف النهائي الوطٍت.
ّ) تطوير كترقية الطالب
تطوير كترقية الطالب ىو جزء من الكفاءة التعليمية اليت هبب أف وبتفظ
كيهتم بو اؼبدرس لتفعيل إمكانات كل طالب .تطوير إمكانات ىؤالء الطالب
ٌ
أف يتم من خالؿ تطوير إمكانات األكاديبية كغَت األكاديبية .يسَت تطوير الطالب
أكاديبيا على سبيل التعليم ُب اؼبدارس أم ُب داخل غرفة الدراسية ،كيسَت تطوير
142
الطالب غَت األكاديبية على سبيل خارج الفصوؿ الدراسية.
كاف ُب موقع ىذا البحث كىو اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج
أعدت اؼبدرسة بعض
لكي لديها حاكية لتطوير كفاءة كقدرات الطالب .كؽبذا األمر ٌ
الالفصلية كمدربو .مثل األكؼببياد ،كرقة علمية ُب سن اؼبراىقة ،كاإلرشاد
األنشطة ٌ
ُب قراءة القرآف .كتنقسم األنشطة غَت األكاديبية أك الالمنهجية إىل ِِ نوعا ،سواءه
ُب قسم الفنوف كالرياضة ،من بعضو :حفظ القرآف الكرًن ،كاػبطابة باللغة العربية
كاإلقبليزية ،كاإلذاعة كالصحافية ،التصميم اعبرافيكي ،كالركبوتات ،كالفرقة اؼبوسيقية،
كالقصيدة ،كالبنجارم ،كاعبوقة ،كاػبط العريب ،كالقراءة ،كالكشاؼ ،ككيمبو ،ككرة
السلة ،كالكرة الطائرة ،ككرة القدـ ،ككرة الريشة ،ككرة الطاكلة ،كالشطرنج ،كفرقة
رفرؼ الراية .البد عبميع الطالب مشاركة ىذه الربامج الالفصلية داخل فيو الطالب
الذم قد شارؾ اؼبسابقة كفاز أـ مل يشاركها .كما أف بعض األنشطة الالمنهجية
اليت ًب ذكرىا أعاله أف مدرس اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج
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لكي ماالنج يشارؾ أيضا ُب أنشطة اػبطابة باللغة العربية بإعطاء اؼبشاركُت مهاـ
إضافية أم األنشطة الالفصلية بصنع كتصميم النصوص اػبطابية خطاب كحدىم
ٍب قاـ اؼبدرس بالتصحيح.
ُب تطوير التالميذ ال يرل اؼبدرس إىل إمكانات كقدرات التالميذ فقط،
كلكن البد أف يستعد اؼبدرس بأف يكوف مكانا لصب األفكار كاآلراء من الطالب
كمساعدا ؽبم ُب حل اؼبشاكل الوافرة أيضا .هبب أف يكوف اؼبدرس حريصان على نظر
كرؤية اغبالة العقلية لدم الطالب .كاؼبساعدات األيخرل اليت يبكن القياـ بو ىو

إيصاؿ اؼبعلومات للمهن اؼبستقبلة .كمع ذلك أف الطالب سوؼ ينخفض كيتساىم
ُب اجملتمع كيكوف استعداده بدءا من أقرب كأسرع كقت فبكن.
ب) الكفاءة المهنية
ُ) الوسائل التعليمية

كانت الوسائل التعليمية مسهلةن ُب األنشطة التعليمية بوجو عاـ ربل ؿبل
التسهيل للطالب على فهم اؼبادة عند التعليم .استخداـ الوسائل التعليمية
مطلوب .الوسائل التعليمية ىي صبيع األشياء اليت يستخدمها اؼبدرس إليصاؿ
ه
الرسائل (اؼبواد التعليمية) إىل أذىاف كعقوؿ التالميذ كيبكن أف ربفز العقل
كاؼبشاعر كاإلىتماـ ،كرغبة الطالب ُب التعلم من أجل تشجيع عملية التعليم
143
كالتعلم داخل الغرفة الدراسية أـ خارجها.
ذبرب التطورات العصرية اؼبدرسُت إىل تكوين القدرة على متابعة التغيَتات
العصرية .بدءان من استخداـ السبورة السوداء كالطباشَت ُب التعليم ،كاآلف
استخداـ السبورة البيضاء كقلم اغبرب أم اؼبقلمة .كزياد نة على ذلك أف ُب اؼبدرسة
الثانوية اغبكومية غوندانج لكي ماالنج يتطلب كوبتاج اؼبدرسُت إىل قدرتو على
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استخداـ الوسائل التعليمية مثل الكمبيوتر كلبتوب كالشاشات ،ككذلك استخداـ
الوسيلة التعليمية األخرل مثل الصور ككسائل االعالـ الذم غالبا استخدمو
مدرس اللغة العربية ؼبساعدة الطالب على فهم الدركس كاؼبواد التعليمية .مع
ؿبدكدية البنية التحتية ؼبدرسي اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج
لكي ليس ىناؾ ـبترب اللغة ،كفعالية التعليم ذبرم على كسائل االلكًتكنية
كالوسائل اؼبطبوعة.
الكفاءة اؼبهنية ىي القدرة على سيطرة كإتقاف اؼبواد التعليمية على نطاؽ
كاسع كعميق من أف يسمح للطالب التوجيو لتلبية كلوصوؿ إىل معايَت الكفاءة
احملددة ُب اؼبعايَت الًتبية الوطنية (مولياسا .)ُّٓ :ََِٗ ،ترتبط الكفاءة
اؼبهنية بقدرة اؼبدرس ُب تنفيذ أعمالو الرئيسية كىي تعزيز كإشراؼ الطالب.
يشتمل نطاؽ الكفاءة اؼبهنية على فهم أنواع اؼبواد التعليمية اليت سوؼ تتم
تدريسها ،تدرج كتنظيم اؼبواد التعليمية ،كاستفادة مصادر التعلم ،كاختيار كربديد
اؼبواد التعليمية.
هبب أف يكوف اؼبدرس مربيا متخصصا الذم لو صورة جيدة ُب اجملتمع
كألنو البد أف يكوف مثاال كمبوذجا صبيال ُب اجملتمع .ككانت اؼبهنة أم الوظيفة
اؼبدرسية تتطلب خربات كمهارات خاصة .هبب على اؼبدرس أف يعرؼ مواقفو
اعبيدة كالصحيحة كبو مهنتو جملرد ربسُت نوعية كجودة التعليم .تشتمل مهمة
ككظيفة اؼبدرس على الوظائف الًتبوية كالتعليمية كالتدريبية .التعليم يعٍت مواصلة
كتطوير قيم اغبياة .التعليم يعٍت االستمرار كتطوير العلوـ كالتكنولوجيا .ككاف
اؼبدرس ال يوبتاج بالطالب كاألمور اؼبدرسية فقط ،كلكن اؼبطلوب أيضا الالزـ
غبل ـبتلف اؼبشاكل اليت يواجو ىؤالء الطالب داخل غرفة الدراسية أـ خارجها.
ككانت اؼبواقف ذباه الزمالء مثل اؼبواقف للعمل صباعةن ،كاالحًتاـ اؼبتبادؿ،
كالتفاىم اؼبتبادؿ كالشعور باؼبسؤكلية ،للمدرسُت الذين لديهم الشهادة اؼبهنية
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أعلى باؼبقارنة مع اؼبدرسُت الذين ليس لديهم الشهادة اؼبهنية .كفقا للرأم
سوجبطو (ُٗٗٗ )ّْ :أف مدرس بالشهاد اؼبهنية ليس فقط يعلٌم طالهبم من
حيث اؼبعرفة العقلية كحدىا كلكن أيضا يوجو االىتماـ لتطوير شخصية
الطالب .يقع نقيضها مع اؼبدرس بال الشهادة اؼبهنية الذين مل يلتفت اإلىتماـ
إال إىل ناحية كجهة اؼبعرفة الفكرية العقلية ،ك ىأىب كذباىل عن تنمية كتطوير
شخصية الطالب غالبا .كفقا للرأم سوجبطو (ُٗٗٗ )ّْ :أف مواقف اؼبدرس
التطور الفكرم كالعقلي،
كبو الطالب ُب التعليم ال ينبغي فقط كضع اؼبعرفة أك ٌ

كلكن أيضا هبب إيالء اإلىتماـ لتطوير الطالب تطوران شخصيان كليان ،سواء ماديةن
كانت كركحيةن كاجتماعيةن كغَتىا مناسبةن كمطابقان حبقيقة كطبيعة الًتبية كالتعليم.

كاشتمل التوضيح كاإلشراح على األمور التالية :تعمق كتف ٌقو ُب الطالب،
كتصميم كزبطيط كتنفيذ التعليم ،كتصميم كتنفيذ تقييم التعليم كتطوير الطالب

لتحقيق كإلدراؾ على الذات النفس.
كضح كباف قياس اإلشراؼ كالرعاية ُب ىذه األنشطة للكفاءة الًتبوية.
كلكن من الناحية العملية كالتطبيق مل ي ًع كيدرؾ صبيع اؼبدرسُت على أنبية تصميم
التعليم .من بينهم أهنم هبعل تقدًن تصميم التعليم جملرد اغبصوؿ على الشهادة
اؼبهنية فقط .كمع ذلك دكر مدير اؼبدرسة ُب تقييم أداء كعمل اؼبدرسُت حباجة
إىل تكثيف .كينبغي أف يكوف مدير اؼبدرسة راسخا لرصد كمالحظة كتقييم
استعداد اؼبدرس قبل عقد األنشطة ُب الفصوؿ الدراسية.
بعض األنشطة اليت تقوـ كتعقد ىذه اؼبدرسة ُب ربسُت مهارات التدريس
بواسطة نشر منهج التعليم (كحدة اؼبستوم اؼبناىج التعليمية) ،كإشراؼ شهادة
اؼبهنية للمدرس ،توضح إىل مستول استعداد بعض اؼبدرسُت لتخطيط خطوات
التدريس ،كالتقارير كاؼبسجالت ُب بداية أنشطة التعليم .كًب التصميم كل شيء
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كتقييمها قبل أف تيصدر إىل رئيس اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج
144
لكي ُب األسبوع اآلٌب.
ابتدئ ظهور ىذه الكفاءة من الكفاءات اؼبعرفية اليت كضعتها كطورهتا
بوسيلة األنشطة اإلرشادية أم اؼبعرض العملي (النفسي) .لذلكُ ،ب ؾباؿ
الًتبوية ،قرب مدرس اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي إىل زيادة
كارتفاع ُب الكفاءة.
بعد اعبهود على تغيَت االختصاص الًتبوم أم الكفاءة الًتبوية ،تظهر قدرة
اؼبدرس على تصميم اؼبناىج الدراسية (كحدة اؼبستوم اؼبناىج التعليمية) كفقا
لرؤية كرسالة اؼبدرسة ،كتصميم اؼبنهج ،كخطوات التدريس (مشركع برنامج
التدريس) ،كتصميم التقييم كتقرير (معيار اغبد األدىن) كقباح الطالب ُب الصف
كالتخرج.
اؼبدرس ىو الرئيس ُب ؾباؿ ترقية كتطوير الطالب داخل غرفة الدراسية
خالؿ العملية التعليمية .أعلنت اغبكومة رظبيا أف مهنة التدريس فباثلة لغَتىا
من اؼبهن لتحسُت الًتبية كالتعليم .ييعرؼ بأف اؼبدرس مهنييان بواسطة كبوسيلة
اختبار الشهادة اؼبهنية هبدؼ ربديد األىلية لدل اؼبدرس ،كربسُت العمليات
التعليمية كـبرجاهتا كربسُت الرعاية اإلجتماعية كاؼبهنية للمدرس .الكفاءة اؼبهنية
للدرس باؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج لكي ماالنج الذم لديو الشهادة
اؼبهنية تأثرىا الفوائد اليت منحت اغبكومة .استخدمت تلك الركاتب الزائدة من
اغبكومة لتكوف قادرة على سيطرة اؼبواد الدراسية .كاآلف يبكن أف يستحقق
كيبتلك اؼبدرس بعض الكتب اؼبدرسية اؼبتعلقة باألمور التعليمة.
ككانت الكفاءة اؼبهنية للمدرسُت ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج لكي الذين اجتازكا شهادة أعلى باؼبقارنة مع اؼبدرسُت الذين مل هبدكا

ُْْاؼبالحظة من مدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب التاريخ ِٕ سبتمرب َُِٔ
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على الشهادة اؼبهنية .عندما نبحث عميقان عن اإلحًتاؼ اؼبدرس الذم لديو
الشهادة اؼبهنية ككاف عاليا ،كىذا معقوؿ جدًّا ألف اؼبدرسُت الذين لديهم
الشهادة اؼبهنية يستحقوف الدرجة الًتبوية العالية أم لديهم اؼبستول الدراسي
العايل ،ككذلك لديهم التجربة ُب العملية التعليمية أكثر ذبربةن من اؼبدرسُت الذين
ليس لديهم الشهادة اؼبهنية ،حىت ذبرل كتسَت عملية التعليم على سبيل ما يراـ
كعلى النحو األمثل.
كفقا لرأم أضبدم (ََِٕ )ُْٗ :أف لكل الطبيعة كاؼبواقف ؽبا ثالثة
جوانب ،كىي األعراض اؼبرتبطة باؼبعرفية ؼبعرفة العقل كالذىن ،كىذا يعٍت معاعبة
ملموسة ،كاػبربة ،كاؼبعتقدات كتوقعات كرجاء األفراد أك الفرؽ اؼبعية من
اجملموعة .كأما اعبانب العاطفي ىو عملية ملموسة لنقل بعض اؼبشاعر مثل
اػبوؼ كالغَتة ،كالتعاطف ،كالكراىية .كأما اعبانب اإلعتزامي ىي نزعة أك ميل
اإلنساف بالعمل ،على سبيل اؼبثاؿ :اؼبيل إىل إعطاء اؼبساعدات كبو الغَت كغَت
ذلك ،كىذه اؼبواقف اليت استحق كامتلك اؼبدرس الذم لديو الشهادة اؼبهنية كال
يستحق كيبتلك اؼبدرس الذم ليس لديو الشهادة اؼبهنية ،ألهنا غالبا تتجاىل كال
يهتم اؼبدرس الذم ليس لديو الشهادة اؼبهنية بتلك األشياء.
كتشمل التفسَتات احملتملة التالية :السيطرة على جوىر العلوـ اليت تتصل
باؼبواد الدراسية ،كالسيطرة على اؽبيكل كاؼبنهج العلمي .كيبكن الوصوؿ إىل إتقاف
اؼبهنة من خالؿ اإللتحاؽ بالدراسات بكالوريوس ُب قسم الًتبية اؼبوافق باؼبواد
الدراسية اليت درسها كعلمها اؼبدرس.
استيالء كسيطرة اؼبهنة من اؼبوضوعات يوضح أيضا من استخداـ الوسائل
التعليمية مثل البنية التحتية مثل اؼبكتبة كـبترب اغباسوب أك علوـ الطبيعة .كيعتقد
أف كجود مثل ىذه البنية التحتية أف تسهل جدا اؼبدرس للحصوؿ على معلومات
إضافية إلثراء اؼبواد التعليمية .كىذا يعٍت أف مبوذج تنمية اؼبوارد البشرية الالزمة من
قبل إدارة اؼبدرسة ىو مبوذج التنمية غَت الرظبي ،حيث يبكن للمدرسُت التطوير

98

كالًتقية بشكل اؼبستقل عن مهنة التدريس كعلى كفاءتو التعليمية ،حُت أف
اؼبدرسة ىي اؼبيسرة كاؼبسهلة لتنمية كلتطوير كفاءة الطالب.
من جانب كفاءة اؼبدرسُت ،كيبكن النظر إليو من زيادة عدد اؼبدرسُت
الذين لديهم الشهادة اؼبهنية ُب كل عاـ .كىذا يدعو إىل ربديد كزبصيص اؼبواد
درسها كعلٌمها اؼبدرس بالفعل اؼبوظفي للخدمة اؼبدنية كالذين
الدراسية اليت ٌ
لديهم الشهادة اؼبهنية.
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الفصل الخامس
الخاتمة
أ .الخالصة
من الوصف كلو كمناقشة نتائج البحث الذم ًب القياـ بو ُب ىذا اجملاؿ ،كيفًتض
أف يضع ىو بساطة "الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة
الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي على النحو التايل:
 .2الكفاءة التعليمية
ُب ىذا اعبهد معلم اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج الكي ،أظهر الكفاءة التعليمية ُب عملية أنشطة التعليم كالتعلم،
كىذا أف ينظر على( :أ) القدرة على فهم طبيعة طالهبم ُب العمق ،أف ينظر
من الطريق االقًتاب اؼبعلمُت مع الطالب حبيث اؼبدرسُت على فهم
خصائص الطالب ُب اغبصوؿ على اؼبواد اليت هبرم تدريسها اؼبعلمُت( .ب)
القدرة على زبطيط برامج تعليمية جيدة ،كيتضح ذلك من خالؿ كثائق
من كضع خطط التدريس ،طرؽ توصيل متنوعة كطريقة االنتخابية فضال
عن استخداـ كسائل اإلعالـ اإللكًتكنية ،مثل استخداـ الشاشات كأجهزة
العرض لتسهيل الطالب ُب التعلم( .ج) تقييم نتائج التعلم ،عن طريق تقييم
الشفوم كالتحريرم( .دػ) تطوير اؼبتعلمُت ،فإنو أف ينظر من تطبيق مواد
إضافية لدعم عقد من الكتب كاألنشطة غَتىا .يكوف معلم اللغة العربية
أيضا لتقييم ُب التعلمُ ،ب ذلك تصنيع مشاكل شعرية أك اختبار ،تنفيذ تقييم
نتائج التعلم ُب شكل عملية التقييم ،كتقييم يومي ،كالتقييم العاـ .إضافة
معلم اللغة العربية أيضا متابعة نتائج تقييم كل طالب لتوفَت العالج للطالب
الذين ال يستوفوف القيمة القياسية احملددة ،كإثراء إتقاف كالتمكن من غَتىا.
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 .1الكفاءة اؼبهنية
كقد تبُت أيضا الكفاءة اؼبهنية ؼبعلمُت اللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية
اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي فيما بُت (أ) اتقاف اؼبواد كاؽبياكل
كاؼبفاىيم ،كعقلية التعلم ،فإنو أف يثبت من نتائج اؼبالحظات كاؼبقابالت
مع بعض الطالب أف اؼبعلمُت تتقن كل اؼبواد اليت سيتم تدريسها للطلبة.
(ب) اؼبعيار الرئيسي كالكفاءات األساسية للتعلم ،يتضح من اؼبالحظات
من الباحثة ُب الفصلً ،ب ربقيق نتائج عملية التعلم كفقا للهدؼ اؼبنشود.
(ج) تطوير اؼبواد التعليمية ،الحظ الباحثة مباشرة أف اؼبعلمُت ال تسًتشد
من خالؿ كتاب كاحد ،كلكن تتخللها ؾبموعة متنوعة من اؼبواد الداعمة.
(دػ) تطوير تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت ،مثل عقد تعلم باستخداـ
أجهزة الكمبيوتر كالشاشات كأجهزة العرض.
 .3أثر الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت ُب تعليم اللغة العربية.
فعالية الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت ُب مادة اللغة العربية ُب اؼبدرسة
الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي أف تكوف تأثَت إهبايب .القدرة
الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت ُب تعليم اللغة العربية يساعد كثَتا
الطالب ُب التعلم ،كنظاـ تقييم التعليم اليت يكوف ؽبا تأثَت على ربسُت
ـبرجات التعليم كالتعلم ىي مفيدة جدا ُب ربقيق أىداؼ التعلم.
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ب.التوصيات
بعد أف أجرت الباحثة عن البحث ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية
غوندانج الكي كربليل ًب اغبصوؿ على النتائجٍ ،ب الباحثة لديها بعض
االقًتاحات اليت هتدؼ إىل ربسُت نوعية معلمُت اللغة العربية بشكل خاص
كاؼبدرسة بشكل عاـ .االقًتاحات ىي:
 .2للمعلم اللغة العربية لليسعى دائما لتحسُت كيبحث عن االختالفات
ُب تطبيق أساليب ككسائل اإلعالـ ،كذلك لتسهيل الطالب لفهم ،ككذلك
تشجيع الطالب دائما على اؼبشاركة بنشاط ُب التعليم .اضافة اىل معلم اللغة
العربية هبب أف نسعى دائما إىل ربسُت اإلبداع ُب التدريس ،ككذلك
ُب ربسُت األفكار العلمية .هبب أف تطبق أيضا على االستفادة من أحدث
الوسائل التعليمية جنبا إىل جنب مع الزمن.
للمدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي للمستقبل إعطاء اؼبزيد
 .1ى
من الفرص للمعلمُت للمشاركة ُب الندكات كالدكرات التدريبية أف ربسن
اؼبعرفة كالكفاءة تعليمهم.
للمدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي تشَت الباحثة
 .3ى
االقًتاحات ربسينها كالبٌت التحتية التعلم ،حيث اؼبدرسة اليوجد ـبترب اللغة
عند اؼبدرسة كاف لو دركس اللغة التخصص .ـبترب اللغة أداة مهمة لطلبة
زبصص اللغة ُب عملية التعلم اليت اػباصة اللغة العربية ،الطالب صعوبة
ُب االستماع حىت لن يؤثر على ربقيق أىداؼ عملية التعلم نفسها.
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قائمة المراجع
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Imla

قائمة المالحق
الملحق األول  :دليل المقابلة
أ .رئيس المدرسة
ُ .كيف تراقب رئيس اؼبدرسة على أداء اؼبعلمُت؟
ِ .كيف الكفاءة التعليمية كاؼبهنية معلم اللغة العربية ؟
ّ .ما األعماؿ اؼبدرسة بغية ربسُت الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت اللغة
العربية ؟
ْ .كيف يتم اؼبعلم اتقاف مادة اللغة العربية ؟
ٓ .ما ىي اؼبشكالت اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية؟
ٔ .كيف حل ىذه اؼبشكلة؟
ب .نائب المنهج
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

كيف تراقب أداء اؼبعلمُت؟
كيف اؼبناىج الدراسية األخالؽ ُب ىذه اؼبدرسة؟
أم إدارة اليت يتم ذبميع معلم اللغة العربية؟
أم تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت اؼبملوكة ؼبدرسة لدعم عملية
التعليم؟

ج .معلم اللغة العربية
ُ .كيف يفهم كتستجيب معلم لفهم خصائص اؼبتعلمُت ُب تنفيذ التعلم؟
ِ .كيف يفهم كتستجيب معلم ػبصائص ـبتلفة من اؼبتعلمُت ُب تنفيذ
التعلم؟
ّ .ما ىي نظريات كمبادئ تعلم اؼبعلم الستخدامها ُب تعلم اللغة العربية؟
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ْ .ما طرؽ كاسًتاتيجيات اؼبعلم الستخدامها ُب عملية التعلم؟
ٓ .مصادر التعلم أم كسيلة إعالمية الستخدامها اؼبعلم ُب عملية التعلم؟
ٔ .ما ىي األنشطة القياـ بو اؼبعلم لتطوير معرفة الطالب ُب مادة اللغة
العربية؟
ٕ .كيف تقيم كتقييم العملية كنتائج اؼبتعلمُت؟
ٖ .تستخدـ ؼبا ىي نتائج التقييم كتقييم التعلم؟
ٗ .أم إدارة اؼبعلم من قبل اؼبعلم استعداد؟
َُ .كيف اؼبعلمُت تطوير إمكانات اؼبتعلمُت؟
د .الطالب
ُ .برأيك ،كيف فهم اؼبعلمُت ػبصائص الطالب؟
ِ .تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت الستخدامها ُب عملية تعلم اللغة
العربية؟
ّ .كيف يبكن للمعلمُت تقييم كتقوًن العملية التعليمية كالنتائج؟
ْ .ىل عملية تعلم اللغة العربية اليت يقوـ هبا اؼبعلم يبكن أف تزيد من
الدافعية للتعلم؟
ٓ .ما رأيك ُب الطريقة اؼبعلمُت اغبصوؿ على جنبا إىل جنب كالتواصل؟
ٔ .كسائل اإلعالـ كمصادر التعلم الستخدامها ُب تعلم اللغة العربية؟
ٕ .ما طريقة أك اسًتاتيجية تقوـ بو اؼبعلم ُب العملية التعليمية؟
ٖ .ما ىي اؼبشكالت كاجهتها ُب عملية تعلم اللغة العربية؟
ٗ .كيف اؼبعلمُت التغلب على ىذه اؼبشاكل؟
َُ .ما ىي اعبهود تفعل اؼبعلمُت لتحسُت الدافع الطالب؟
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الملحق الثاني  :دليل المالحظة
ُ .عملية تعليم اللغة العربية ُب داخل الفصل
ِ .طريقة تعليم اللغة اؼبستخدمة عند تعليم اللغة العربية.
ّ .اىتماـ اؼبعلمُت عن تنمية الطالب ُب تعليم اللغة العربية.
الملحق الثالث  :دليل الوثائق
ُ .الوثيقة دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج
ِ .ربطيط التدريس
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قائمة الصور الميدانية
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المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية غوندانج الكي ماالنج
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المقابلة مع نائب المدرسة

المقابلة مع معلم اللغة العربية

المقابلة مع الطالبة في الفصل

111

