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 استهالل

 

  ٱلَرِحيمِ  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَلِ  ِمۡسِب
 

ا َلَعَلُكۡم َتۡعقِلُوَن  ﴿ نَزۡلَنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِّيّٗ
َ
 ﴾إَِنآ أ
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 مستخلص البحث

. الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية َُِٕموليانيت، 
العربية، كلية الدراسات غوندانج لكي ماالنج. رسالة اؼباجستَت، قسم تعليم اللغة 

العليا، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ األكؿ: 
 الدكتور مفتاح اؽبدل، اؼباجستَت، اؼبشرؼ الثاين: الدكتور نور حسن.

 الكفاءة التعليمية، الكفاءة اؼبهنية، تعليم اللغة العربية :الكلمات المفتاحية
 

كالكفاءة اؼبهنية ىي بعض الكفاءات اليت ينبغي أف يبلكها اؼبدرس   الكفاءة التعليمية
ية. أؽبذا اشتد االىتماـ أف يتحدث عليمكعنصر ُب إدارة التعليم كاحملدد لنجاح التعليم ُب اؼبدارس الت

عن كيفية دكر الكفاءة التعليمية كالكفاءة اؼبهنية اليت يبلكها مدرس اللغة العربية. كزبتص الباحثة 
يذ الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية  دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج بتنف

كي. كيقصد ىذا البحث إىل البحث ؼبعرفة كلتحليل اعبوانب اؼبتعلقة بالتعليمية كالكفاءة اؼبهنية ال 
( ؼبعرفة الكفاءة ِالعربية.  ( ؼبعرفة عن الكفاءة التعليمية ؼبعلمي اللغةُؼبعلمي اللغة العربية كىي: 
 ( لكشف أثر الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ُب تعليم اللغة العربية.ّاؼبهنية ؼبعلمي اللغة العربية. 

أما صبع البيانات الذم  .كيستخدـ ىذا البحث اؼبدخل الكيفي بالدراسة الوصفية التحليلية
صبع البيانات كزبفيض من ربليل البيانات يق. ك بلة كاؼبالحظة ٍب التوثربتاج إليو الباحثة بطريقة اؼبقا

 البياتنات كعرض البيانات كاالستنتاج يعٍت عن الوصف البيانات.
اؼبدرسة قد أثبت ىذه معلمي اللغة العربية ُب ( ُإىل النحو التايل:  نتائج ىذا البحثدؿ 
أف ينظر إليها على النحو اآلٌب: )أ( القدرة على فهم  ة ُب عملية التعليم كالتعلم،عليميالكفاءة الت

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 

( ِ، عن طريق التقوًن الشفهي كالتحريرم. )د( تطوير الطالب. التقوًنالوسائل اإلليكًتكنية. )ج( 
،  .اؼبدرسة من خالؿىذه اللغة العربية ُب  علمتبُت م قد )أ( السيطرة على اؼبواد، كىيكل، مفهـو

)د( تطوير  )ج( تطوير اؼبواد التعليمية. .يةأساس كفاءةكالاتقاف معيار الكفاءة )ب(  .كعقلية التعلم
العربية  اللغة ميتعلُب ة كاؼبهنية للمعلمُت عليميالكفاءة الت( ّ. مات كاالتصاالتتكنولوجيا اؼبعلو 

مفيدة كالتعلم  ية،على ربسُت ـبرجات التعليم يساعد تقييمالم، كنظاـ يالطالب ُب التعل يساعد
 .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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 شكر و تقديركلمة 
اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ ، بسم اهلل الرضبن الرحيم

 األنبياء كاؼبرسلُت كعلى آلو كأصحابو أصبعُت، كبعد.
    ةالباحثريد تإنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، كىنا  ةسر الباحثت 

 اكساعدى هاأشبن التقدير ؼبن قد سانبا العميق أجزؿ الشكر ك أف يقدـ من صميم قلبه
 على كتابة ىذه الرسالة، كىم :

اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم جامعة  مدير اغباج موجيا راىرجو، الربفيسور الدكتور .ُ
 دباالنج.اغبكومية 

راسات العليا كالدكتور كلدانا كرغاديناتا، الدكتور حبر الدين، عميد كلية الدالربفيسور  .ِ
اغبكومية اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم قسم تعليم اللغة العربية جامعة رئيس 
 دباالنج.

بصفتو اؼبشرؼ  نور حسن، بصفتو اؼبشرؼ األكؿ. كالدكتور مفتاح اؽبدل، الدكتور .ّ
ا بكل اىتماـ كصرب كحكمة    كأشرفا عليه اكأرشداى ةالثاين، اللذاف كجها الباحث

 ُب كتابة ىذه الرسالة.

اؼبدرىسة كصبيع اؼبعلمُت اللغة العربية دبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  رئيس  .ْ
 ُب كتابة رسالة اؼباجستَت ىذه. ةالذين ساعدكا الباحث غوندانج الكي ماالنج

    ةستطيع الباحثتء كمن ال عليا احملًتمُت، كاألصدقاال كلية الدراساتصبيع األساتذة ُب   .ٓ
 أف يذكرىم صبيعا ىنا.

كوف رسالة اؼباجستَت ىذه ف تكوف أعماؽبم مقبولة كمثابة، كتأ أسأؿ اهللك ىذا، 
 نافعة كمفيدة للعباد كالبالد، آمُت.

 ـ. َُِٕيونيو  ٓ، باتو
 ،ةالباحث

 
      موليانيت
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 الفصل األول الفصل األّول
  اإلطار العام  

 
 خلفية البحث .أ 

قد أعطى التشجيعات كالتكليفات  ،سريعة تطور العلـو كالتكنولوجياال
على مؤسسة الًتبية إلصالح الفس ُب كل حاؿ. اؼبثاؿ ُب إصالح الوسيطة كبنية 

ُت. اليكفي ؼبؤسسة الًتبية علماؼبنظمة كمنبع قوة اإلنساف ككذلك فيو من اؼب
تطوير كفاءة من الفرد نفسو. مثاليا ُب كل  ىواحتياج زيادة الفرد كلكن األىم 

ألنو  علمخاصة لتطوير كترقية كفاءة اؼب ية ملك الربامج اؼبعدة ؽبا.مؤسسة الًتب
ُب إعطاء اإلسهاـ ُب تطوير العلـو كقوة التالميذ ُب تعلمهم  العركة اؼبسؤكلة

 جيدا.
سسة كعنصر من العناصر ُب ذبهيز الدراسة كمعُت قباح الدراسة ُب مؤ 

كىذه  وظيفة العظمى.اللك الكفاءة ُب فعلية تأف يب علمالًتبية، ييطلىب اؼب
ككفاءة شخصية.  ،كفاءة اجتماعيةتعليمية،  كفاءة ،  ىي كفاءة مهنية اتاءالكف

. مهما كاف وككفاءت علمبية على األكثر يعينو دكر اؼبُب عقد برامج الًت  النجاح
من  الدكر كالكفاءة بالعوامل األخرل رأم كل فرد ـبتلفا كمتنوعا ُب تعيُت

 ُة بل ُب منهاج الًتبية نفسو.ئرئيس مؤسسة الًتبية كالبيُب دكر األفراد. اؼبثاؿ 
 هكاؼبريب اؼبهٍت. كىذ  علمنزلة اؼباليت تتعلق دب لقد أخرج اغبكومة اغًبكم

عن منهاج الًتبية  ََِّسنة  َِرقم الصدر ُب قانوف إندكنيسيا تاغباؿ 
 كاحملاضر، كقانوف اغبكومة علمعن اؼب ََِٓسنة  ُْرقم ال، ككذلك ةالقومي

 ِعن مقياس الًتبية القومية. ََِٓسنة  ُٗرقم ال
                                                             

1
Muhammad Nur Asmawi, “Studi Korelasi Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi 

Kepribadian Guru Bahasa Arab dengan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Arab 

di MTsN Dondo Kabupaten Tolinto,” Istiqra, Vol. 3 (1 Juni 2015), hlm. 137  
2
Mulyana, Rahasia Menjadi Guru Hebat  (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 103.  
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أثرا كاسعا ُب عامل الًتيبة. كُب اؼبدرسة ىو قائم بإدارة الًتبية  علمإف للم
لك تأف يب علمبية سَتا حسنا جيدا. فالبد اؼبيعٍت اؼبسؤكؿ ُب جعل سَت الًت 

كالقوة كالصحة اعبسمية كالركحنية  علمألكاديبية كالكفاءة ككثيقة اؼباألىلية ا
 ّإلهباد غرض الًتبية القومية.

ُب عامل  علممن الوظيفة اليت سيقـو هبا اؼبكعدا الطلب األكاديبي كثَت 
       علم التدريس. كبسبب ذلك يدكر اؼبكعامل ُب  علمبعضها دكر اؼبالًتبية. ك 

ُب إعطاء التالميذ الوسائط لعلهم يتعلموف جيدا كينجحوف ُب استيالء الكفاءة 
إىل التخطيط لكي تسَت عملية التدريس  علمتاج اؼباؼبقررة. لذلك وبأك  اؼبعينة

 ْسَتا حسنا جيدا.
 ُت نفسهم. هبب علمالكفاءة مسؤكلية ثقيلة على اؼبكيطلب الوعي على 

     على ىؤالء أف يشجعوا ليقابلوا التحدم ُب الوظيفة إما ُب بيئتو اليت تؤثر
م كإسبامها عوا ُب تغيَت نفسهلذلك البد عليهم أف يشج على تطور نفسو.

 ٓمناسبة بطلب الزماف.
لك تاللغة العربية أف يب علمتدريس اللغة العربية فييطلب م كالسيما ُب

كالشخص الذم يبلك األنبية ُب عملية تدريس اللغة   .أف يسَت كظيفتو الكفاءة
ريس العربية. كمن تلك الكفاءة ُب اؼبثايل تعود إىل تشجيع التالميذ كعملية التد

 عالية التدريس مشجٌ ككفاءتو ُب عم علمدكر اؼبصار كعند "عمر ضبالك"  كبوىم.
اؼبعلمُت أف يكوف اؼبؤىالت األكادمية كالكفاءات  على هبب ٔ.أك دافعا

                                                             
3
Zainal Asril, Microteaching (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm 9.  

4
Mulyana, Rahasia Menjadi Guru Hebat, hlm. 104.  

5
Cece Wijaya, dkk, Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran (Bandung: 

Remaja Rosdakarya), hlm. 29.  
6
Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), 

hlm. 49.  
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ة جسميا كركحيا كلو قدرة لتحقيق أىداؼ تربية كالشهادات التعليمية كالصح
 ٕالوطنية. 

اللغة العربية البد أف يكوف عامل التغيَت ُب تدريس اللغة  علملذلك م
أدية العربية كأف يكوف قادرا على أخذ عملية التدريس جيدا ألجل بنية الًتبية. كلت

اللغة العربية شركطا معينة، منها الكفاءة اؼبتعلقة  علمعملو جيدا البد أف يبلك م
جبانب ذلك، قاعدة   نية.ككفاءة مه التعليمية بالتدريس مباشرة. كىي كفاءة

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.
أحد اؼبدرسة  ىي نج الكيونداغ اإلسالمية اغبكوميةالثانوية اؼبدرسة 

 اؼبدرسة لتكوفىذه  كقد ًب إعدادوندانج الكي ماالنج. غاغبكومية ُب منطقة 
 كفاءةل .تنميتوإدارتو ك  سواء ُب، على ىذا اؼبستول األخرلمدارس مبوذجا لل

التعليم مثَت جدا  ُب تنفيذ العربية معلم اللغة، اؼبدرسة ىذهمعلم اللغة العربية ُب 
ُب ىذه اؼبدرسة  .غَت اؼبشبعةك  يتعلم الطالب بسركر رتيب حىتكيستمر بال 

         يد الربنامج وبتوم على فصوؿ الفائدة للطالب الذين لديهم اؼبز ىناؾ 
    بإعطاء دركس  من ىذه الفصل يتم الطالب ة.من االىتماـ إىل اللغة العربي

من بعض  .ُب كل فئة العربيةاللغة إضافية خارج ساعات اؼبدرسة  العربية ُب اللغة
الطالب الذين ىبتاركف ىذه الفصل ىي الطالب مهارات اللغة العربية ىي أكثر 

ة اؼبؤىلُت الكفاءة الًتبوية كاؼبهني الفائدة،من الطالب الذين ال تأخذ الفصل 
الفصل ىذا االىتماـ، ألف اؼبدخالت اؼبختلفة لدل  للمعلمُت الذين تدريس

فة خصائص الطالب كاستخداـ أساليب ـبتلفة الطلبة، هبب على اؼبعلم معر 
 العادية. الفصلككسائل مع 

                                                             
7
Daryanto, Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, (Jakarta: Publisher. 

2009), hlm. 298  
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 KSMنشطة على كىي األمدرسة  ىذه ىذه اؼبدرسة، عقدت كفريد من
ىذه األنشطة كقد  حيث، من اللغة العربية كاحدة منها( لمية اؼبدرسةالعً  كفاءة)

الفائز  ،كىي اللغة العربية ؾباؿ ُب وبصل التقدير من بعض اؼبسابقة الذم يتبع
مستول اؼبناطق، كالفائزة الثاين ُب  الثاين ُب اؼبسابقة خطابة اللغة العربية للرجاؿ

اؼبدرسة ُب  مستول اؼبناطق الذم عقدُب  ُب اؼبسابقة خطابة اللغة العربية للنساء
تم ت، اليت تذكر قبلو من ىذه خلفية .وندانج الكيغ اإلسالمية اغبكوميةالثانوية 
 اؼبدرسةُب   العربيةاللغة  اؼبعلم بشأف كفاءة دراسة متعمقة إلجراء الباحثة تشجيع
 .وندانج الكيغ اإلسالمية اغبكومية الثانوية

جبامع الًتجيح كالرؤية على ضمن اؼبسألة أك البحث فكفاءة اؼبعلم كاسع 
جدا تعريفها، مثل كفاءة مهنية، كفاءة تربوية، كفاءة اجتماعية، ككفاءة 

شرحتها الباحثة قبل. كىذا البحث ؿبدكد إال على حبث شخصية. كما قد 
تربوية ككفاءة مهنية معلم  مسألة كفاءة تربوية ككفاءة مهنية فقط. خاصة كفاءة

 .وندانج الكيغ اإلسالمية اغبكوميةاللغة العربية ُب اؼبدرسة الثانوية 
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 أسئلة البحث  .ب 
اإلسالمية اللغة العربية دبدرسة الثانوية  التعليمية ؼبعلمي كفاءةال كيف .ُ

 وندانج الكي ماالنج ؟  غ اغبكومية
 اغبكوميةاإلسالمية علمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية ؼب اؼبهنية كفاءةكيف ال .ِ

 وندانج الكي ماالنج ؟غ
تعليم اللغة العربية دبدرسة الثانوية  ُب التعليمية كاؼبهنية كفاءةما أثر ال .ّ

 وندانج الكي ماالنج ؟غغبكومية ااإلسالمية 
 

 أهداف البحث .ج 
اإلسالمية اللغة العربية دبدرسة الثانوية  علميالتعليمية ؼبكفاءة عرفة الؼب .ُ

 وندانج الكي ماالنج غاغبكومية 
 اغبكوميةاإلسالمية ؼبعلمي اللغة العربية دبدرسة الثانوية  اؼبهنية كفاءةال عرفةؼب .ِ

 وندانج الكي ماالنج غ
ُب تعليم اللغة العربية دبدرسة الثانوية  التعليمية كاؼبهنيةكفاءة أثر اللكشف  .ّ

 وندانج الكي ماالنجغ اغبكوميةاإلسالمية 
 

 أهمية البحث .د 
 إف أنبية ىذا البحث نظريا : 

لمعلمُت ُب تعليم اللغة ل التعليمية كاؼبهنيةكفاءة اللتطوير العلـو فيما يتعلق ب .ُ
 العربية.

لمعلمُت ُب تعليم اللغة ل التعليمية كاؼبهنيةكفاءة لالزيادة اؼبعلومات خاصة ُب  .ِ
 العربية. 
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 باحثوف التايل ليقـو بالبحث فيماالنظرية ُب ىذا البحث يبكن استخدامها ال .ّ
  .معلمُتلل التعليمية كاؼبهنيةكفاءة اليتعلق ب

 أما أنبية ىذا البحث تطبيقيا :  
 للباحثة .ُ

ُب تعليم  لمعلمُتل التعليمية كاؼبهنية كفاءةباللتوسيع العلـو فيما تتعلق 
 العربية.اللغة 

 اللغة العربية علمللم .ِ
التعليمية كفاءة لاللغة العربية  علمؼبليكوف ىذه البحث مادة التحليل 

 العربية.معلمُت ُب تعليم اللغة لل كاؼبهنية
 للطلبة .ّ

م اللغة العربية حىت يفهموف الدرس اللغة يغبل اؼبشكالت التالميذ ُب تعل
  العربية بسهولة كجاذبية.

 
 حدود البحث .ه 

 اغبد اؼبوضوعي .ُ
 التعليمية كاؼبهنية كفاءةالحددت الباحثة اؼبوضوع ىذا البحث عن 

 .العربيةُب تعليم اللغة  لمعلمُتل
 اغبد اؼبكاين .ِ

وندانج غ اغبكوميةاإلسالمية هبرم ىذا البحث ُب اؼبدرسة الثانوية 
 الكي ماالنج. 

 اغبد الزماين .ّ
 . َُِٔ-َُِٓهبرم ىذا البحث ُب العاـ الدراسى 
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 السابقة اتالدراس .و 
كجدت الباحثة عدة  بعد الرجوع إىل اؼبراجع اليت تتعلق دبوضوع البحث،

الدراسات عن كفاءة اؼبعلمُت ُب تعليم اللغة العربية. كمن الدراسات الىت تتعلق 
 يهذا البحث ىي:

 ( رسالة اؼباجستَت. َُِْ) محمد خالص أمر اهلل .ُ
مدرس اللغة العربية وإستعدادت تأثير كفاءة قاـ الباحث بعنواف:     

الطلبة لإلختبار الوطني على نتيجتهم في اللغة العربية بالمدرسة 
 الثانوية الحكومية تابين كاليمنتان الجنوبية.

ؼبعرفة ما مدل تأثَت كفاءة تربوية كإستعدادات  يستهدؼ ىذا البحث
على نتائج التعليم. أما نتائج البحث إلصالح كفاءة اؼبدرسُت  الطلبة

 كنتائج تعليم الطلبة كلًتقيتها.
 اؼبوحد بتصميم اإلثبات التابعي. يرجى كيستخدـ ىذا البحث اؼبنهج 

من ىذا النموذج أف تظهر اؼبتغَتات اعبديدة اليت تؤثرىا ُب نتائج التعليم. 
 باط متعدد.ربليل البيانات الكمية باستخداـ ارت

         ، باؼبعٌتّٕٗتدؿ أف معمل ارتباط متعدد ىو نتائج ىذا البحث 
ىو ضعيف. كلكن نتائج ارتباط متعدد أكرب من ارتباط بسيط بُت 

(. البيانات الكيفية َِٗ،َك  ّْٓ،َك  ِٓٔ،َ>، ّٕٗمتغَتات )
ىي كفاءة  على كجود متغَتات اآلخر اليت تأثر نتائج تعليم الطلبةؿ تد
لًتقية نتيجة الطلبة، كجب فعية. مناقشة نتائج البحث تدؿ أف بوية كدتر 

على اؼبدرسُت أف يرقوا كفاءة تربوية ككفاءة مهنيتهم مثل بأداء حبث 
 الفصلي. 
اختلف كفاءة اؼبعلم، عن ال راجعةىي اؼباؼبساكاة ُب ىذا البحث  

التعليمية الكفاءة تأثَت ىو أف ىذه الدراسة تركز على ىذا البحث 
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كخصوصا باؼبدرسة الثانوية ، الطلبة على نتائج التعليمُب إعداد  معلمُتلل
كأما الباحثة ُب ىذا البحث تستهدؼ  اغبكومية تابُت كاليمنتاف اعبنوبية.

عن الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت كقباحها الطلبة ُب تعليم اللغة 
  العربية.

 ( رسالة اؼباجستَت.َُِْ) أسيف محمد عرفان فضل اهلل .ِ
الكفاءة التربوية والمهنية لمدرس اللغة العربية   الباحث بعنواف:  تقام

 في المدارس العالية اإلسالمية بباندونج
ىو كصف الكفاءة الًتبوية كاؼبهنية ؼبدرس اللغة  يستهدؼ ىذا البحث

العربية ُب اؼبدارس العالية اإلسالمية بباندكنج. ككيف جهود الرامية     
 اىل ربسُت الكفاءة

الوصف النوعي الطبيعي من دكف العالج    ستخدـ ىذا البحث اؼبنهج يك 
 أف يكشف عن اغبالة اغبقيقية من اؼبيداف.

أف مدرس اللغة العربية ُب اؼبدارس  الباحث دهب، نتائج ىذا البحث
شخصا، تتكوف من كثَتا  ْْالعالية اإلسالمية بباندكنج، بلغ ؾبموعها 

اعبامعة اغبكومية كاػباصة، كىناؾ أيضا بعض الذين مل يتموا من خرهبي 
دراستهم على درجة سرجنا. الرغبة ُب مواصلة الدراسة اليت توافق دبهنتهم 

  ضئيلة جدا.
الكفاءة  عن متساكية يفحصىي اؼبساكاة ُب ىذا البحث  

       كالفرؽ ىو أف تركز الدراسة، التعليمية كاؼبهنية ؼبدرس اللغة العربية
 على اؼبعلمُت الذين زبرجوا من تعليم اللغة العربية كفقا ؼبواد اللغة العربية

. ؼبدرس اللغة العربية ُب اؼبدارس العالية اإلسالمية بباندكنجكخصوصا 
كأما الباحثة ُب ىذا البحث تستهدؼ عن الكفاءة التعليمية كاؼبهنية 

 للمعلمُت كقباحها الطلبة ُب تعليم اللغة العربية.
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 رسالة الماجستير. 1023باكاس موكتي نسراوي،  .3
الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية واثرها في نتائج عنواف البحث: 

أىداؼ البحث : ؼبعرفة الكفاءة اؼبهنية ؼبدرسي  تعليم اللغة العربية.
         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 

هنية ؼبدرسى اللغة العربية تأثر إهبابيا على نتيجة التعلم اللغة كالكفاءة اؼب
 العربية لطالب.

الكفاءة اؼبهنية  عن متساكية يفحصىي اؼبساكاة ُب ىذا البحث 
أف الكفاءة اؼبهنية على أنشطة التدريس كالفرؽ ىو ، ؼبدرس اللغة العربية

ُب ىذا البحث . كأما الباحثة لدل مدرس اللغة العربية تعد دراجتو جيدة
تستهدؼ عن الكفاءة التعليمية كاؼبهنية للمعلمُت كقباحها الطلبة ُب 

 تعليم اللغة العربية.
 رسالة الماجستير 1024ريشا،  .4

الكفاءة التعليمية لمدرسي البرنامج المكثف لتعليم عنواف البحث: 
اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

البحث : ؼبعرفة كيف الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج  ؼداأى ماالنج.
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

      نتائج البحث: ربصل الباحثة  الوصفية كالكيفي ليكمل البيانات.
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أف مقارنة بُت الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة 
جبامعة موالنا مالك خرهبي قسم التأىيل التعليمي  >>العربية من 

 Rating Scaleإبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج يعٍت بشكل اؼبالحظة 
لتعريف عن الكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة 

جبامعة موالنا مالك إبراىيم العربية من غَت خرهبي قسم التأىيل التعليمي 
      % كدخلتٕمية ماالنج كجدت الباحثة بدرجة اإلسالمية اغبكو 

اىل درجة قوية. كالكفاءة التعليمية ؼبدرسي الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة 
% دخلت اىل القيمة ٕٓالعربية من قسم غَت التأىيل التعليمي بدرجة 

 . 0ِِٕ<  0َِْ> 0َِّالكاُب، كمن مقارنة بينهما بدرجة 
الكفاءة  عن متساكية يفحصىي اؼبساكاة ُب ىذا البحث 

الكفاءة التعليمية ؼبدرسي  أفكالفرؽ ىو ، لعربيةالتعليمية ؼبدرس اللغة ا
الربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية من غَت خرهبي قسم التأىيل 
التعليمي ككيف مقارنة بينهما جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

. كأما الباحثة ُب ىذا البحث تستهدؼ عن الكفاءة اغبكومية ماالنج
 علمُت كقباحها الطلبة ُب تعليم اللغة العربية.التعليمية كاؼبهنية للم
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 تحديد المصطلحات .ز 
ما  تستخدـ الباحثة بعض اؼبصطلحات اؼبهمة ُب ىذا البحث، كأيسر

 يصل اىل الفهم فتشرحها الباحثة ىذا اؼبصطلحات: 
 الكفاءة المعلم .2

التالميذ ىي االستعداد كالقدرة كاؼبهارة اليت ملكها الفرد اؼبوظف بًتبية 
 لكوهنم متأدبُت جيدا كريبا كمثل غرض الًتبية.

 يةتعليمالكفاءة ال .1
القدرة على جعل التعليم اؼبشتمل على التفهيم ىي  تعليميةالكفاءة ال

كبو التالميذ كالتخطيط ُب عملية التدريس كنقد التدريس كإنشاء التالميذ  
 ُب سبدف كل كفاءهتم.

 الكفاءة المهنية .3
قدرة استيالء مواد التدريس كسعا كتعمقا الذم  ىيالكفاءة اؼبهنية 

يبكنو أف يوجو التالميذ أف يبالؤكا مقياس الكفاءة اؼبقررة ُب اؼبقياس القومي 
 للًتبية.
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 ثانيالفصل ال
 نظرياإلطار ال

 بحث األول : كفاءة المعلمينالم  . أ
 مفهـو الكفاءة .ُ

 كالسلطة الكفاءةىو  الكفاءة ذكر أف الشائعة العلمية القاموس ُب
( WJS Purwadarmintaكمن حثي القاموس اإلندكنيسي ) ٖ.القدرةكالقوة ك 

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 : 132.)  الكفاءة ؾبموعة اؼبعرفة كاألحواؿ

لوصولو إىل تدريسيو كتربيتو. كربصل  علمكاؼبهارة اليت ال بد أف يبلكها اؼب
 َُ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.
كاحملاضر ُب الباب  علمعن اؼب ََِٓسنة ُْقانوف الرقم كعند ال

          األكؿ إىل العاشر يقاؿ إف الكفاءة أداة اؼبعرفة كاؼبهارة كاألحواؿ 

                                                             
8
Partanto dan Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 

hlm. 353 
9
User Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 

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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سافال، ) ُب تأدية الوظيفة احًتافيا.لم أك احملاضر عاؼب ال بد أف يبلكهااليت 
ِّ:ََِٗ).ُِ 

 competence is descriptive of qualitative كأفهم بركؾ ك ستوف "

nature or teacher behavior appers to be entirely meaningful دبعٌت "
كعند  ُّالظاىرة كاؼبهمة. علمالقدرة كىي صورة حقيقية كيفية ُب أحواؿ اؼب

جونسوف الكفاءة ىي األحواؿ اؼبعقولة للحصوؿ على اؽبدؼ اؼبشًتط 
 ُْ.(ََِٔ:ُٕسنجايا، )حسب اؼبطابق بالواقع أك اؼبرجو. 

أف الكفاءة ىي األحواؿ اؼبعقولة  (َٕ:َُِِ) قاؿ ركظباف
للحصوؿ على اؽبدؼ اؼبشًتط. بقوؿ آخر أف الكفاء مفهومها كاستعداد 

فالكفاءة معرفة كمهارة كقيمة ( َُٖ:َُِِ) كقدرة. كأما عند كحيودم
أساسية اؼبستعملة ُب التعويد بالتفكَت كالعملية باستقامة. دبعٌت اؼبعرفة اؼبهارة 

 ُٓكالقيم األساسية لتأدية الشيئ.
تقاؿ الكفاءة أيضا باؼبرء الذم لو القدرة كالسلطة كاالستيالء كاؼبهارة 

سوفرالف ككذلك (. ََِٓ:ّْ، جامرةباؼبعرفة احملتاجة بعملية كظيفتو )
مقدار معُت أك مشًتط ُب شكل استيالء  علميقوؿ أف كفاءة اؼب (ََِٔ)

ليطابقو حلوؿ اؼبنزلة الفعالية اؼبناسبة بالوظيفة  علماؼبعرفة أك األحواؿ كبو اؼب
 ُٔأىلية كمستول الًتبية.

 (ٗ:ُّٗٗ)  Spencerالكفاءة. كأما عند يقاؿ االحًتاؼ أيضا
الكفاءة صفة الشخص األساسية اليت تسبب إىل قدرتو ُب إظهار عملو 
                                                             

12
Undang-Undang Republik  Iindonesia  No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, 

(Bandung: Fermana, 2006), hlm. 4  
13

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

Wahab, dkk, Kompetensi Guru Agama Tersertifikasi, hlm. 11  
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فرجو ك كرداف  أك اؼبمتاز عند تأدية عملو أك كظيفتو. كاختلف الفعايل
أهنما رأيا أف الكفاءة أداة اػبطوة الذكية اؼبؤسبن Spencer بػ (ّ:ََِّ)

 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

ىي االندماج بُت القدرة الفردية كالعملية كالتكنولوجية  علماؼب كفاءة
    اؼبشتملة  علمءة مستول مهنة اؼبكاالجتماعية كالنفسية كافة تتخذ كفا

استيالء اؼبواد كفهم التالميذ كالتعليم كاؼبريب كاإلنشاء الشخصي على 
تعلقت الكفاءة بقدرة اؼبعاملة ببيئة العمل اعبديد الذم  ُٖكاالحًتاُب.

 أك كظيفتو جيدا من حيث القدرة لو.يستطيع الفرد أف يأدم عملو 
ية عن كفاءة ىي من لغة كعلى تعريف علم اؼبصطالحات النفس

لنشاط، اؼبعرفة، اإلقبليزية ىي متساك بيملك على القدرة، القوة، السلطة، ا
ة باهنا قدرة أك مقدرة اؼبفهـو األساسي للكفاء عرؼ شاه ُٗاؼبوقفة كغَتىا.

 َِأك براعة.
كمن الشرح السابق استخلصت الكفاءة أهنا قدرة الشخص اؼبشتملة 

كاألحواؿ اؼبوجودة ُب حصيلة العمل اغبق كالنافع لنفسو على اؼبعرفة كاؼبهارة 
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

Mulyana, Rahasia Menjadi Guru Hebat, hlm. 110  
18

Wahab, dkk, Kompetensi Guru Agama Tersertifikasi, hlm. 15.  
19

Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 62   
20

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), hlm. 229 
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على تأدية  علم( ىي قدرة اؼبteacher competency) كأما كفاءة اؼبعلم
ىي االستعداد  علمكفاءة اؼب  تريانتوكعند  ُِالواجبات مسئولية كمناسبة.

كالقدرة كاؼبهارة اليت ملكها الفرد اؼبوظف بًتبية التالميذ لكوهنم متأدبُت 
 ِِجيدا كريبا كمثل غرض الًتبية.

. رأل  علماصطالح كفاءة اؼب أهنا  (ُٓٗٗ) Stoneك  Brokeمعافو
        يقوؿ (ُْٗٗ)  Charlesعلم اؼبهمة. كأماصورة ظاىرة عن حقيقة أحواؿ اؼب

 ِّأف الكفاءة ىي اغباؿ اؼبعقولة لنيل اؽبدؼ اؼبشًتؾ اؼبطابق باغباؿ اؼبرجوة.
كمن اإلعراب السابق أف الكفاءة تشَت إىل القدرة على تأدية الشيئ 

تدؿ على إقباز كعمل معقوؿ لقضاء  معلاغبصيل من الًتبية. كفاءة اؼب
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 

 مية لتعليم اللغة العربية.ُب أداء اؼبهنة التعلي
ىناؾ ستة مظاىر أك مقامات  مولياسكما اشتقو   Gordonكعند 

 ِْاؼبشتملة ُب صيغة الكفاءة كما يلي:
اؼبعرفة: كىي ُب الوعي ُب حاؿ اإلدراؾ، اؼبثاؿ : عرؼ اؼبعلم طريقة (أ 

 فباثلة احتياج التعلم ككيفية التعليم كبو التالميذ مناسبا باحتياجهم.
ُب إدراؾ فرد من التالميذ كتكليفو، اؼبثاؿ  علميعٍت تعمق اؼب :التفخيم(ب 

 التعليم، فعليو أف يعرؼ صفة التالميذ كحاؽبم. علم: سيعقد اؼب

                                                             
21

User Usman, Menjadi Guru Profesional, hlm. 14  
22

Trianto, dkk, Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidikan UU Guru dan Dosen, 

(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 63  
23

Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 25  
24

Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 38  
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القدرة: كىي الشيئ الذم ملكو الشخص لتأدية الوظيفة أك العمل (ج 
اؼبكلف كبوه، اؼبثاؿ : قدرة اؼبعلم ُب صنع كسائل اإليضاح العادية 

  التعلم. لسهولة التالميذ ُب
القيمة: كىي مقياس العمل أك اغبركة اؼبتيقن سيكولوجيا قد توحد  (د 

ُب جسد الفرد، اؼبثاؿ مقياس حركة اؼبعلم ُب التعليم يعٍت الصدؽ 
 كاؼبشاركة كغَتنبا.

اؼبوقف: كىو الشعور )إما الفرح أك اغبزف أك اغبب كعكس ذلك(   (ق 
على أزمة االقتصاد أك اغبركة على اؼبثَت اآلٌب من اػبارج كاغبركة 

 كالشعور على ارتفاع اؼبعايش كغَتىا.
  كىي ميل الفرد لتأدية العمل. اؼبثاؿ الرغبة ُب عمل الشيئ  :الرغبة(ك 

 أك ُب ملكو.
كمن اؼبظاىر الستة اؼبتضمنة على صيغة الكفاءة السابقة إذا طالعناىا 

فاءة تعمقا فتشمل على أربع ؾباالت الكفاءة األساسية كبو اؼبعلم كىي ك
، كفاءة شخصية، كفاءة اجتماعية، ككفاءة مهنية. كالكفاءات التعليمية

 ِٓاألربع ال بد أف يستويل عليها كل معلم.
 

 أنواع الكفاءة .ِ
 ُأية  َُعن اؼبعلم فصل  ََِٓسنة  ُْمناسبا بالقرر، النمرة 

، الكفاءة الشخصية، الكفاءة التعليميةبأف تتكوف كفاءات من الكفاءة 
كىذا ما يلي اإلجتماعية، كالكفاءة اؼبهنية الىت تناؽبا من الًتبية اؼبهنية. 

شرحت اغباالت اؼبتعلقة بكفاءة اؼبعلم كيرجى الشرح القصَت أف يساعد اؼبعلم 
ُب تفهيم كل حاؿ ما يتعلق بالكفاءة اليت سيحصل عليها اؼبعلم لكي يسمى 

                                                             
25

Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 40  
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. كىدؼ الًتبية ينالو اؼبعلم إذا كاف كافيا بكفاءتو كهبا أيضا اؼبعلم معلما مهنيا
 وبك لو أف يناؿ اؼبعايش الكاُب.

 
 الكفاءة الشخصية ( أ

كىي عبارة عن ؿبجموعة من القيم كالتعاليم كاألخالؽ اليت تؤثر 
على التصرفات اؼبعلم كبو طالبو  كزماالئو العمل كأسراتو كؾبتمعو، 

ى نشاط الطالب كضباستهم ُب التعليم كىي ُب الوقت نفسو تؤثر عل
 مفيد يقدر على أداء شخصية ثابتة والذم ل اؼبعلم ِٔكتنمية كفايتهم.

 إثباتذالك اؼبعلم يقدر على  .اجملتمعات احملليةكاؼبدارس ك  للطالب
 كتقييمها يبكن السيطرة عليها أداء اؼبنتج كي التفكَت كالعمل النضج ُب

  .بشكل أكرب
  التعليميةالكفاءة ( ب

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 

مع عموما. اآلخرين. كيلـز للمعلم أف يبٍت الكفاءة االجتماعية باجملت

                                                             
)ماالنج: مطبعة جامعة مهارات التدريس: كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء،أكريل حبرالدين،   26

ّٖ(، ص. َُُِموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج، 
27

Maman Abdurrahman, dkk, “Tantangan Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah dalam 

Perspektif Kompetensi Pedagogik dan Profesional,”  Imla Arabiyat, 2, (28 April, 2015), 48.  
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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       

اؼبقررة ُب اؼبقياس القومي أف يوجو التالميذ أف يبالؤكا مقياس الكفاءة 
 ِٗللًتبية.

 

عن اؼبعلم  ُأية  َُفصل  ََِٓسنة  ُْتأسُّسا على القانوف الرقم 
تشتمل على كفاءة  ٖكاحملاضر، ىبرب أف كفاءة اؼبعلم كما يقصد ُب فصل 

، كفاءة شخصية، كفاءة اجتماعية، ككفاءة مهنية. كبقل آخر يطلب التعليمية
لزكما لكوهنا شرطا ُب تربية اؼبعلمُت.  اءات األربعاؼبعلم أف يستويل على الكف

كالكفاءة  التعليميةكُب ىذه الدراسة الكفاءة اؼبطالعة ؿبدكدة على الكفاءة 
 اؼبهنية.

 

 بحث الثاني : كفاءة لمعلم اللغة العربيةالم  . ب
 التعليميةالكفاءة  .ُ

 التعليميةمفهـو الكفاءة ( أ
كلمة يوناف   التعليمية من البحث عن تربية األكالد ىي من

"peados" دبعٌت األكالد ك "agogos دبعٌت اإليصاؿ كالتدبَت. إذف، الًتبوية "
حرفية دبعٌت مساعد األكالد ُب زمن يوناف القدًن كعملو إيصاؿ ابن سيده 

ىو رجل أىلي أك خبَت ُب إيصاؿ الولد إىل  التعليميةإىل الدرسة كقياسيا 
الًتبوية ىو علم عن  Prof. Dr. J. Hoogved (Belanda)ىدؼ معُت. كعند 

                                                             
28

Mulyana, Rahasia Menjadi Guru Hebat, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 108  
29

Wahab, dkk, Kompetensi Guru Agama Tersertifikasi, hlm. 15  
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تعلم مسألة إيصاؿ الولد إىل ىدؼ معُت ليكوف قادرا على إهناء كظيفتو 
 َّىو علم تربية الطفل أك الولد. التعليميةبنفسو بعد. إذف، 
ىو طريقة الًتبية اليت تتصف ُب كيفية الًتبية اعبيدة. كأما  التعليمية

عند فهم يوناف الًتبوية ىو علم قيادة الطفل الذم يبحث عن اؼبسائل     
ُب الًتبية كعن أعماؿ الًتبية كبعضها، مثل غرض الًتبية كأدكاهتا ككيفية تربية 

ركة كغرضو لذلك، يرل الًتبوية كعملية أك ح ُّالتالميذ كاؼبدرس كغَتىا.
 لتغيَت أحواؿ الناس.

 
 على: التعليمية تشمل كفاءة

 الفهم على التالميذ (ُ
 التخطيط كتأدية التدريس (ِ
 التطبيق أك التقييم (ّ
 ِّإنشاء التالميذ عبعلهم فعالُت ُب صبيع الكفاءات عندىم. (ْ
 

 سموليامن قدرة اؼبعلم ُب تدريس التالميذ عند  التعليميةكفاءة 
 ّّعلى األقل تشمل على ما يلي:

 الفهم على الفكرة كأساس الًتبية. (ُ
كيلـز 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 

رة كاجملتمع كطريقة الًتبية كتأثَت التبادؿ بُت اؼبدرسة كاألس
 القومية كابتداع الًتبية.
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Uyoh Sadulloh dkk, Pedagogik: Ilmu Mendidik, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 2  
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Edi Suardi, Pedagogik, (Bandung: Angkasa OFFSET, 1979), hlm. 113  
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Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm. 100-107  
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 الفهم على التالميذ (ِ
التالميذ كل فرد الذم يناؿ التأثَت من الشخص     

أك القـو الذين يقوموف حبركة الًتبية. كالغرض من فهم اؼبعلم 
تالميذه لعلو يستطيع أف يساعد نشئهم كاررباؽبم فعاليا    

سها اؼبعلم كيستعمل اؼبنهاج كأف يعُت اؼبادة اليت سيدر 
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 

عملية  ُباؼبادم كالفكرم كالعاطفي كاألخالؽ الديٍت. 
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 يلـز على اؼبعلم   

أف يبلكها كستقص إىل تأدية التدريس كيشمل زبطيط 
كىي مطابقة  على األقل التدريس على ثالث عمليات

 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 
ؼبواد الدراسية حىت يلد الفكرة الناقدة كالضروبة. كبدكف بُت ا

 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 

أك كمية  كسائل الًتبية على ترقية منبع التعلم، إما كيفية
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 

م إىل ىدؼ الدراسة كجعل الكفاءة لتساعد ُب تسهيل كصوؽب
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 

 ,BSNPلتالميذ )صبيع األخبار كازباذىا لتقدر حصوؿ تعلم ا

(. تقييم حصيلة التعلم يشمل على مظهر اإلدراؾ 4 : 2006
 كاغبركة كالتكليف اؼبناسب خصيصة موادة الدراسة.

 وير التالميذ ليوقع صبيع الكفاءات عندىمطت (ٖ
بوجود سبدف التكنولوجي كاؼبعلومات اؼبملوئة ال يكفي 
  على اؼبعلم أف يلقي اؼبعلومات كلكنو يلـز أيضا أف يقدر



22 
 

على أف يكوف عامال كمشجعا كمدبرا الذم يعطي الفرصة 
أكثر إىل التالميذ ليبحثوا اؼبعلومات بأنفسهم كبذلك خبَتة 

 ّْاؼبعلم يلـز أف تطور كال ربدد باستيالء مبدإ اؼبعلم.
 

اؼبعلم اعبيد ىو اؼبعلم الذم يتخذ موقفو ىدفيا كثَتا كيناؿ النقد على 
التدريس. كأف يطور معرفتو تعلقا دبنزلتو كاؼبريب. ضعف نفسو، مثال ُب طريقة 

كىذه اغباؿ ربتاج ُب إصالح شعار الًتبية كأنبية التالميذ حىت وبصل ىدؼ 
 الًتبية حصوال جيدا.

لتالميذ جيدا. لكل تلميذ ليفهم ا معلملل التعليميةتستعمل كفاءة 
        سليقة ـبتلفة كبعض التالميذ يبلك اؼبلكة ُب الرياضة كاألكاديبي ملكة أك 

ملكة التالميذ مستمرا. كإذا ىيأت اؼبدرسة  اؼبعلمأك النظرم أيضا. كأف يطور 
 فقط أف يدبرىم كأف وبضرىم قائدا خاصا. علممادة لتطور ملكتهم فاؼب

يب إعداد يقدر على ترت اؼبعلماعبيدة يرجى  التعليميةدبلك كفاءة 
أف يفهم أساسية الًتبية كيقدر على عملية  اؼبعلمالتدريس كعملو كيرجى 

نظرية التعليم كيقدر على تعيُت خطوات التدريس مؤسسة على فبيزة 
التالميذ. كيقد على زبطيط التدريس بالنسبة على التخطيط الصواب 

  مد أف يعت لمعلمعلى عملية التدريس العليا، كال يكفي ل اؼبعلمليحصل 
على صنع زبطيط تدريسو بل ال بد لو أف يبلغ طريقة التدريس كخطواتو 

 الصوابة.
ال بد لو أف يقدر على تطور  اؼبعلم أف التعليميةإذف، استنتاج كفاءة 

أيضا ُب حبث  قوة التالميذ. كبعد، يسعى اؼبعلم الكفاءة كعلى توقيع
 اػبطوات ؼبعرفتو كتطويره كبو كفاءة التالميذ.
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Hamzah, Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), hlm. 16  
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 التعليميةكفاءة   مؤشرات ( ب
الًتبية اؼبعلم ُب ؾباؿ الًتبوية كىي ملحق  فيو عشرة دالئل لنجاح

 ما يلي: ََِٕسنة  ٔالرقم  الوطنية
االستيالء على فبيزات التالميذ من مظهر اعبسم كاألخالؽ  (ُ

 كالنفس كاالجتماعي كالثقاُب كالعاطفي كالفكرم
 اؼبرىباالستيالء على نظرية التعلم كقاعدة تدريس  (ِ
 اؼبعلم باؼبادة اليت علمهاتطوير اؼبنهاج اؼبتعلق  (ّ
 اؼبريبعقد التدريس  (ْ
 لومات كاؼبواصالت ألنبية التدريساستفاد التكنولوجي كاؼبع (ٓ
 لتالميذ لتوقيع صبيع القوة عندىمإهباد تطوير كفاءة ا (ٔ
  التالميذ فعاليا كمشددا كتأدبااؼبشاركة أك اؼبواصلة بُت (ٕ
 ية حصيلة التعلمكالتقييم على عملعقد التثمُت  (ٖ
 ألنبية التدريس استفاد حصيلة التثمُت كالتقييم (ٗ

 ّٓأخذ اػبطوة العاكسة لنمو كيفية التدريس. (َُ
 

 ّٔ التعليميةمعيار الكفاءة ج( 
 

 المادة المعلمكفاءة  عن كفاءة األساسية رقم
 كفاءة التعليمية

ُ 
تقاف خصائص اؼبتعلمُت    إ

من ناحية: اؼبهادية كالركحية 
فهم خصائص اؼبتعلمُت اؼبرتبطة      . أ

من ناحية اؼبادية كالفكرية كالعاطفية 

                                                             
35

Wahab, dkk, Kompetensi Guru Agama Tersertifikasi, hlm. 12-13  
 اؼبؤىالت األكاديبية، كاؼبعايَت ََِٕعاـ  ُٔتنظيم كزير الًتبية الوطنية عبمهورية اندكنيسيا رقم  ّٔ

 .اؼبعلم ةكالكفاء
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كاإلجتماعية كالثقافية كالعاطفية 
 كالفكرية 

 اإلجتماعية كاألخالقية كالركحية كاػبلفية
ربديد الكفاءة اؼبتعلمُت ُب اؼبادة     . ب

 اليت يدرسها
ج. ربديد اللواـز اؼبواد ُب تدريسها ؼبتعلمُت   

 دةُب اؼبوا
د. ربديد على صعوبات تعلم الطالب   

 ُب اؼبواد اليت يدرسها

ِ 
إتقاف نظريات التعلم كمبادئ 

 التعلم الًتبية

فهم نظريات التعلم اؼبختلفة كمبادئ . أ
 التعلم الثقاؼ اؼبتعلق باؼبواد اليت يدرسها

ربقيق ؾبموعة متنوعة من إسًتاذبيات . ب
كأساليب كتقنيات التعليم التعلم 

 اؼبواد اليت يدرسها اإلبداعى ُب

تطوير اؼبناىج الدراسية اؼبتعلقة  ّ
 باؼبواد اليت تدرسها

 فهم تطوير اؼببادئ اؼبناىج الدراسية. أ
 ربقيق على أىداؼ التعلم اليت يدرسها. ب

ج. ربقيق اػبربات التعليمية اؼبناسبة ليتوصل 
 أىداؼ التعلم اليت يدرسها

د.  إختيار اؼبواد التعليمية اليت يدرسها 
 لتجربة التعلم كأىداؼ التعلم

ق. تنظيم مواد التعلم بشكل صحيح كفقا 
 للنهج اؼبختار كخصائص اؼبتعلمُت
 ك. تطوير اؼبؤشرات كاألدات التقييمية

 فهم مبادئ التصميم للتعلم التعليمية. أ تنظيم  التعلم التعليمية ْ
 تطوير عناصر التصميم التعلم. ب
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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
ارات التعلم اؼبعامالت         ك. إزباذ قر 

 اليت تدرسها تناسب باغبالة التطوير

ٓ 
إستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات 

كاإلتصاالت ُب التعلم      
 اليت تدرسها

إستخداـ التكنولوجيا اؼبعلومات . أ
 كاإلتصاالت من أجل التعلم

تسهيل تطوير قدرة اؼبتعلمُت  ٔ
 على تفعيل إمكانات اؼبختلفة

ؾبموعة متنوعة من أنشطة التعلم توفَت . أ
لتشجيع اؼبتعلمُت على ربقيق األداء 

 األمثل
توفَت ؾبموعة متنوعة من أنشطة التعلم . ب

 لتفعيل إمكانات الطالب كاإلبداع

التواصل فعاال التعاطفا مهذبا  ٕ
 مع الطالب

فهم ـبتلف اإلسًتاتيجيات للتواصل . أ
الفعاؿ كالتعاطف كالكياسة أم شفوية 

 كغَت نباأك كتابية 
التواصل الفعايل كالتعاطفي كاؼبهذيب   . ب

مع اؼبتعلمُت بالغة اؼبعينة ُب تفاعل 
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األنشطة أك األلعاب الًتبية اليت أعقاب 
 الدكرية عن :

التهيئة النفسية للمتعلمُت اؼبشاركة  -
 ُب اللغة من خالؿ االقناع كاؼبثاؿ

 دعوة للطالب على اؼبشاركة -
استجابة من اؼبتعلمُت لدعوة  -

 علمُتاؼب
 تفاعل اؼبدرس على تفاعل الطالب -

ٖ 
تنفيذ تقييم كتقوًن عمل 

 التدريس التعليمية

فهم مبادئ تقييم كتقوًن عملية كحصوؿ . أ
 التعلم كفقا ػبصائص اؼبواد اليت يدرسها

ربديد جوانب العمل التعلمي كحصوؿ . ب
التعلم لتقييم كلتقوًن كفقا ػبصائص 

 اؼبواد اليت تدرسها
التقييم كتقوًن ج. ربديد إجراءات 

 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
 وؿ التعلمز. تنفيذ تقوًن العمل كحص
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ٗ 
إستفادة حصوؿ التقييم ألجل 

 التعلم

إستخداـ معلومات حصوؿ التقييم . أ
 كالتقوًن لتحديد اكتماؿ التعلم

استخداـ معلومات من حصوؿ التقييم . ب
كالتقوًن لتصميم الربنامج الالجية 

 كزبصيب اليورانيـو
ج. إبالغ حصوؿ التقييم كالتقوًن         

 اىل أصحاب اؼبصلحة 
استخداـ معلومات من حصوؿ تقييم د.  

 التعلم لًتقية جهدة التعلم

يعكس العمل على ترقية  َُ
 جهدة التعلم

 يعكس العمل على تنفيذ التعلم. أ
استفادة حصوؿ انعكس كتطوير التعليم . ب

 ُب اؼبواد اليت تدرسها
ج. إحراء حبوث بشأف اإلجراءات فئة 

لتحسُت نوعية التعلم ُب اؼبوضوعات 
 اليت تدرسها

 

 الكفاءة المهنية .ِ
 مفهـو الكفاءة اؼبهنية( أ

)اؼبهٍت( صادرة من كلمة الوصف دبعٌت  profesionalكلمة 
الكسب. كمن اعبامد دبعٌت الرجل الذم يبلك خبَتة مثل اؼبعلم كالطبيب 

كاغباكم كغَتىم. بقوؿ آخر العمل أك الكسب اؼبتصف باؼبهنية        
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كليس العمل الذم يقوموف  ىو العمل الذم يقوموف بو ىؤالء فقط. 
 ّٕكلهم من األفراد أك الذين مل ينالوا عمال آخر.

كفاءة مهنية ىي القدرة على استيالء مادة التدريس اتساعا 
أف يدبر التالميذ إلسباـ مقياس الكفاءة اؼبعينة  اؼبعلم كتعمقا الذم يبكن

 ُّٖب اؼبقياس القومي ُب الًتبية.
األىم يعٍت يبلك الكفاءة اؼبهنية اؼبعلم  كمثل ما حبثنا قبلو شرط

ُب ؾبالو. كفاءة مهنية ىي استيالء مادة التدريس اتساعا كتعمقا اؼبشتملة 
على اؼبادة اؼبناسبة باؼبنهاج كحقيقة العلـو اليت ربمي مادتو كاالستيالء 

 ّٗعلى البنية كمنهاج علومو.
 

 تشمل كفاءة مهنية على:
اليت لوجيا كاغبضارة الفكرة كالبنية كمنهاج العلـو كالتكنو  (ُ

 ربمي مواد الدراسة
 اؼبوجودة ُب اؼبدرسةمادة الدراسة  (ِ
 اؼبتعلق هباالعالقة بُت الفكرة كغَتىا  (ّ
 عملية فكرة العلـو ُب اغبياة اليومية (ْ
الكفاءة باؼبهنية ُب اجملاؿ العاـ بصالح القيمة كاغبضارة  (ٓ

 َْالوطنية.
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 مؤشرات كفاءة مهنية ( ب
 الذم يبلك الكفاءة كما يلي: فيها طبسة مؤشرات اؼبعلم

االستيالء على اؼبادة كالبنية كالفكرة كـبططة العلـو الدافعة  (ُ
 أم اؼبشجعة على اؼبادة اليت علمها اؼبعلم

سية ُب اؼبادة االستيالء على مقياس الكفاءة كالكفاءة األسا (ِ
 اؼبعلم اليت علمها

 ترقية مادة التدريس ابتداعيا (ّ
 اغبركة العاكسية ة مستمرا بتأديةترقية اؼبهني (ْ
 ُْاستفاد التكنولوجيا كاؼبعلومات كاؼبواسالت لًتقية النفس. (ٓ

 
 ِْهنية معيار الكفاءة اؼبج( 

 

 المادة اؼبعلمكفاءة  عن كفاءة األساسية رقم
 كفاءة المهنية

ُ 
إتقاف اؼبعايَت األساسية ككفاءة 

إختصاص اؼبوضوع         
 اليت يدرسها

 اليت تدرسهافهم معايَت الكفاءة اؼبواد . أ
 فهم الكفاءة األساسية اليت تدرسها. ب

 ج. فهم أىداؼ التعلم اليت تدرسها

ِ 
تطوير اؼبواد التعليمية       

 بإبداعاليت يدرسها 

إختيار اؼبواد التعليمية اليت تدرسها كفقا . أ
 ؼبستول الطالب

ذبهز موضوع اؼبادة اليت تدرسها خبالؽ . ب
 كفقا ؼبستول الطالب
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ّ 
اؼبهنية بطريقة تطوير عن كفاءة 

مستدامة من خالؿ القياـ 
 بأعماؿ العاكسة

 التفكَت ُب أداء نفسها باستمرار. أ
استخداـ نتيجة للتفكَت من أجل زيادة . ب

 عن كفاءة اؼبهنية
ج.  إجرأ البحوث الرانية اىل ربسُت       

 عن كفاءة اؼبهنية للعمل
د.   أعقاب التقدـ من الوقت من خالؿ 

 التعلم من مصادر ـبتلفة

استخداـ تيكنولوجيا اؼبعلومات  ْ
 كاإلتصاالت لتطوير أنفسهم

استخداـ تيكنولوجيا اؼبعلومات . أ
 كاإلتصاالت ُب التواصل

استخداـ تيكنولوجيا اؼبعلومات . ب
 كاإلتصاالت من أجل التنمية الذاتية

  

 أما تطوير كفاءة اؼبعلم اللغة العربية فيما يلي: 

العربية )اللغوية، اػبطاب، اإلجتماع يبلك اؼبعرفة اعبوانب من اللغة  (ُ
 اللغول، كاإلسًتاتيجية(

العربية الشفهية كاؼبكتوبة تقبال كمنتجة ُب صبيع جوانب إتقاف اللغة  (ِ
 .التواصل )اللغوية، اػبطاب، اإلجتماع اللغول، كاإلسًتاتيجية(
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 بحث الثالث : تعليم اللغة العربيةالم ج. 
 مفهوم تعليم اللغة العربية .2

طو على حسُت كسعاد عبد الكرًن معٌت التعليم ىو عملية  عند
كرأل جودت الركايب أف التعليم ىو خربة   ّْالتفاعل بُت اؼبدرس كطالبو.

من اػبربات اغبوية تستند ُب مبوىا كنضجها إىل أصوؿ معية كأساس ؿبددة 
كمقومات كاضحة، كليس التعليم عمال ارذباليا أك ؿباكلة تؤدم على أية 

 ْْف قاعدة أك نظاـ.صورة دك 
تعليم اللغة ىو مصطلحا يشَت اىل العلمية الواعية اليت يقـو 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 

ناء قدرة اللغة العربية إهبابيا كانت أـ سلبيا كتنشئ النظرية دبوقف إهبايب ُب ب
كىو اللغة العربية الفصحى. كمن قدرة اللغة العربية اإلهبايب ىي القدرة على 
التكلم شفويا كاف أـ كتابة. كمن الشفوم القدرة على التكلم مع اآلخرين 

إلنشاء. كقدرة اللغة العربية باللغة العربية. كأما الكتابة فهي القدرة على ا
السلبية ىي القدرة على فهم كالـ اآلخرين كقدرة على فهم القراءة. إف 
معرفة اللغة العربية ؽبا فوائد عديدة من أنبها أف إجادهتا ضركرم لفهم 
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القرآف الكرًن كاغبديث النبوم كالكتب األخرل اؼبتعلقة بإلسالـ اؼبكتوبة 
 ْٔبالعربية. 

أما مفهـو تعليم اللغة الثانية بشكل خاص فهو: أم نشاط مقصودة 
يقـو 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. 
 

 ربيةمكونات نظام تعليم اللغة الع .1
   ال يبكن أف يتحقق كل العناصر كاؼبكونات كسيتم ربقيق فعالية 

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 

بُت مكونات ىذا التعلم ىو األىداؼ التعليمية، اؼبواد  .للمهاـ كل منها
 .كالتقييم لوسائل،كا الطريقة التعليمية،التعليمية، 

 أىداؼ التعليمية( أ
كُب اختيار األىداؼ التعليمية ينبغي مراعة مصادر اشتقاؽ 
األىداؼ، فقاؿ رشدم أضبد طعيمة ُب كتابو أف للمعلم ينبغي 

ىي: الثقافة اإلسالمية، أف يشتق األىداؼ من عدة مصادر ك 
كاجملتمع احمللى، كاالذباىات اؼبعاصرة ُب التدريس، كسيكولوجية 
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فهذا اؼبصادر اليت أشاره رشدم أضبد  ْٖالدراسُت، كطبيعة اؼبادة.
 طعيمة لتعُت األىداؼ سيساعد اؼبعلم على النجاح التعليم.

 التعليمية  اؼبواد( ب
بوية كاغبقائق أف اؼبواد التعليمية ىي ؾبموعة اػبربات الًت 

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  

      دبفهومها الواسع تعٌت دبجموعة األساليبطريقة التدريس 
اليت يتم بواسطها تنظيم اجملاؿ اػبارجي للمتعلم من أجل ربقيق 

 َٓأىداؼ تربوية معينة.
 لوسائل التعليميةاد(   

كسائل التعليم ىي كل ما يستخدـ اؼبدرس ُب تفهيم التالميذ  
كإكساهبم اؼبهارات أك كل ما يساعد الدارس على إدراؾ 

 ُٓكإكساب مواد الدراسية.
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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.
 

 ميةالعوامل التي تؤثر في نظام التعلي .3
صبيع  ربقيق تضافر قادرا على اؼبعلم م فعالةيأف تكوف تعل سوؼ

تؤثر  العوامل اليتكىناؾ ( 5100:02)ساقبايا كفقا ل .بشكل صحيح اؼبكونات
البنية التحتية، ك  وسائلكال ،الطالب، علماؼب" الذم ىو، نظاـ التعليم على

هبب  .ميالتعلعملية  تؤثر بشكل كبَت على ىذه العوامل ميُب تعل ."كالبيئة
 ميعملية التعل حبيث يتم تشغيل ُب تضافر اعبهود ىذه العوامل تشغيل
 .بإبداع

 اؼبعلم( أ
الذم  للطالب امبوذجأك  دكراك ليس فقطاؼبعلم التعلم،  ُب عملية

 التعلم فعالية عملية كىكذا، فإف .للتعليم كمدير، كلكن أيضا  يعلموف
 وبدد كبَت التعلم عملية قباح كيتم ربديد .اؼبعلمُت تقع على عاتق

 .اؼبعلمُتقدرة على نوعية ك 
 الطالب( ب

 تقدـ الطالب. تطورىاك كتطوير الفريدة اإلنساف البشرية الطالب ىو 
 طالب تطور كل كإيقاع كتَتة حيث صبيع جوانب شخصية ىو تطوير

 .ـبتلفة كل جانب من جوانب ُب
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 البنية التحتيةك الوسائل  ج(
 سالسة عملية بشكل مباشر على اليت تدعم ىو كل شيء كسائل
ىلم ك ، كاللواـز اؼبدرسية، التعلمتعلم، كأدكات كسيلة لل اؼبثاؿ .التعلم

بشكل غَت مباشر  يبكن أف تدعم أم شيء البنية التحتية أما. جرا
كاؼبدرسة ، اىل اؼبدرسة   الطريق اؼبثاؿ ،العملية التعليمية قباح على

إنشاء مرافق ك  ابتكار إىل ربتاجاؼبدارس  حىت ، كدكرات اؼبياه،اإلضاءة
 ُب اؼبستقبل من شأهنا أف تفعل البنية التحتيةبرنامج اؼبشًتيات ك 

 .أىداؼ التعلم لتحقيق
 البيئة د(

يبكن أف تؤثر  العوامل اليت نوعاف من ىناؾ، البيئة أبعاد انطالقا من
 اؼبناخ كعوامل الطبقة العوامل التنظيمية كىي، ميعملية التعل ُب

 .النفسياالجتماعي ك 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه . أ
      استخدمت الباحثة ُب ىذا البحث اؼبدخل الكيفي ىو من منهج

َب البحث َب العلـو اليت تركز على كصف الظواىر كالفهم كاألعماؽ ؽبا، كيتعمد 
على دراسة الظاىرة ُب ظركفها الطبيعية باعتبارىا مصدار مباشرا للبيانات، كقد 

        في ىو البحث الذم يهدؼيف البحث الكأ (Moleongأكد موليونج )
بشكل عميق ككميل مثل اىل كصف الظواىر كفهم األحواؿ ُب ميداف البحث 

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  

ية كدقيقة عن ظاىرة أك موضوع ؿبدد، أك فًتة أك فًتات زمنية معلومات، كاف
كذلك من أجل اغبصوؿ على نتائج عملية، ٍب تفسَتىا بطريقة موضوعية، دبا 
ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية للظاىرة(. كيرل آخركف أف )اؼبنهج الوصفي عبارة 

ة، حلمية صحيعن طريقة لوصف اؼبوضوع اؼبراد دراستو من خالؿ منهجية ع
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 

لظاىرة أك حجمها كدرجة التعبَت الكمي فيعطينا كصفا رقميا يوضح مقدار ىذه ا
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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 
الوصوؿ إىل نتائج علمية  اؼبناىج اؼبتبعة فيو، إذ إف الباحث الذم يرغب ُب

يعتمد عليها ال بد من أف وبرص على كصف الواضع الراىن للظاىرة، كذلك 
برصدىا كفهم كضموهنا كاغبصوؿ على أكصاؼ دقيقة كتفصيلية ؽبا بغية اإلجابة 

فتستخدـ الباحثة ىذا  ٓٓعن األسئلة اليت يطرحها كاؼبشكالت اليت يدرسها.
مية الثانوية اإلسالاقع الظاىرة ُب اؼبدرسة اؼبنهج لتوصيف اؼبعلومات عن الو 

أثناء  كفاءة اؼبعلمُت ُب تعليم اللغة العربيةعن كيفية   اغبكومية غوندانج الكي
  التعليم كالتعلم ُب اؼبدرسة.

ات الكاملة بطريقة ىذا اؼبدخل تنبغي الباحثة غبصوؿ على البيان
ة العربية دبدرسة الثانوية كفاءة اؼبعلمُت ُب تعليم اللغبال كالشاملة فيما تتعلق

اإلسالمية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج، كايضا تنبغي الباحثة كصف كربليل 
 ىذا البيانات بشكل عميق. 

 
 ة حثاالب حضور  . ب

وندانج الكي غ اإلسالمية اغبكوميةمدرسة الثانوية يؤدل ىذا البحث ُب 
كىذه اؼبدرسة ىي من إحدل مدارس اليت توجد فيها الدرس اللغة العربية. 

استخدمتها الباحثة للميداف البحث هبدؼ اغبصوؿ على بيانات كاملة كدقيقية. 
الكفاءة التعليمية كاؼبهنية ؼبعلمي   اختيارت ىذه اؼبدرسة ؼبوقع البحث عن "
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" ألف اؼبعلم اللغة العربية ُب ىذه اؼبدرسة يستخدـ بكفاءة اؼبعلمُت اللغة العربية 
 ـ هبا ُب عملية التعليم.اللغة العربية اليت تقو 

  
 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 يقـو هبا على مداىا، كُب حالة قيامو بدراسة اجملتمع 
صلي بكاملو، كالبد أف يكوف اجملتمع اؼبدركسة صغَتا نسبيا، كيبكن الدراسة األ

هبذه الطريقة، كحينئذ تنطبق النتائج اليت توصل إليها على ىذا اجملتمع الصغَت 
كحده، كإف كانت ذات فائدة نسبية بالنسبة للمجتمعات اؼبماثلة، كأما إذا كاف 

قاة بطريقة عملية كي يستطيع القياـ اجملتمع كبَتا، فالبد من اختيار عينة منت
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. تقـو الباحثة جبمع البيانات باستخداـ العينة 
الغرضية. تقـو الباحثة باختبار ىذه العينة على أساس أهنا ربقق أغراض 

( اف العينة الغرضية ىي Sugionoالدراسات لدل الباحثة. قاؿ سوجيونو )
اسلوب من أساليب العينة عبميع البيانات من مصادرىا اىتماما بأغراض 

 ٕٓكأىداؼ البحث. 
 

 

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

57 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm  224. 
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 د.  أسلوب جمع البيانات
أسلوب صبع البيانات من موقع البحث إستخدمت الباحثة عن 

: اؼبالحظة، للحصوؿ على اؼبعلومات اؼبناسبة دبوضوع البحث. فطريقتها
 : كاؼبقابلة، كالوثائق.

 اؼبالحظة  -ُ
اؼبالحظة اليت استخدمتها الباحثة اؼبالحظة باؼبشاركة كُب ىذا اؼبالحظة  

يقوموف  كانت الباحثة من األساتيذ، كاشًتكت الباحثة مع اجملموعة فيها
بو من األنشطة كاألعماؿ. قالت عبيدات كاآلخركف اف اؼبالحظة 

باؼبشاركة ىي حُت تعيش الباحثة اغبدث نفسها كتكوف عضوا         
ككذلك بُت سوجيونو أف ُب ىذا اؼبالحظة   ُٖٓب اعبماعة اليت يالحظها. 

ال بد من الباحثة خالؿ مالحظة أف يشًتؾ ُب عملية اجملموعة         
   ٗٓن األنشطة اليت تقـو هبا. م

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  
ة دبالحظة أحواؿ كظركؼ تدكر       ُب تعليم اللغة العربية. كتقـو الباحث

ُب الفصل الدراسية اؼبعينة، ٍب تكتب كتسجل البيانات اليت ربتاج إليها 
 بأدكات معدة.

 

                                                             
)الرياض: دراسة أسامة للنشر كالتوزيع، بحث العلمي مفهومو أدكاتو أساليبو، ال عبيدات كآخركف،  58

َُٓـ(، ص0  ُٕٗٗ
59 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 

كاستخدمت الباحثة  َٔاغبصوؿ على إجابات أكثر عمقا كتفصيال.
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 

( أف ُكاألسباب اختيار ىذه األسلوب ) ُٔػبرائط، كما أشبو ذلك.كا
( أف الوثيقة ىي ِالوثيقة ىي مصدر ثابت كال يتغَت كيستطيع ربليلها، )

( سهل على الباحثة للحصوؿ على ىذه الوثائق، ّبيانات الصدؽ، )
( موافقا بقوؿ موليونج أف الوثائق يكوف مصادر البيانات مند قداـ، ْ)

ـ كثَت من الباحثة ىذه الوثائق ألغراض كىي للفحص كقد استخد
 ِٔكللتفسَت بل لتهكن. 

  
 

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

ُْٓ 
 .ّٕٓ، ص. البحث العلمي: أساسيتو النظرية كفبارسة العلميةرجاء كحيد دكيدرم،   ُٔ

62 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 
 عملية ربليل البيانات ثالثة مراحل : مليس كىربماف. رأل مليس كىربماف أف ُب

 ّٔ( استنتاج. ّ( عرض البيانات )ِ( زبفيض البيانات )ُ)
بالًتكيز أساسية  األشياء اليت، كاختيار تلخص يعٍت :البيانات زبفيض .ُ

سوؼ كلذلك  .األمباطاؼبواضيع ك ، كيبحث عن األشياء اليت مهمة على
        إلجراء  الباحث كتسهيل، البيانات صورة كضوحا البفاض توفر
البيانات  زبفيض .كيبحثو عند اغباجة، صبع البيانات إضاُب من على
 بإعطاء، مثل كمبيوتر صغَت بآلة اإللكًتكنية، أف يساعده يبكن

كُب ىذا البحث زبتار الباحثة  ْٔ .جوانب معينة التعليمات الربؾبية على
       كيًتؾ البيانات  ثالبيانات ؿبتاجة باإلعتماد على أىداؼ البح

 غَت ؿبتاجة. ٍب قامت الباحثة بعرض البيانات اؼبختارة. 
عرض  التالية ىي فإف اػبطوة البيانات، زبفيض بعد: عرض البيانات .ِ

، اػبريطة، كصفا موجزا ُب شكل يبكن أف يتم عرض البيانات .البيانات
تستخدـ  اليتغالبا ك  .كما اشبو ذلك، اؼبخطط الفئات بُتكالعالقة 

قامت الباحثة  ٓٔ .النص السردم ىو كيفيالبحث ال ُب لعرض البيانات
 تضمن من التعرؼ، كالتصنيف، كالتنظيم، كالتفسَت. ت يتبعرض البيانات ال

 

                                                             
63 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 246. 
64 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 247. 
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42 
 

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. 
البد للباحثة أف تفحص صدؽ نتائج حبثها قبل أف : فحص البيانات .ْ

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 

األصحاب، كربليل اغبالة ة ، كمناقش (Triangulation)اؼبالحظة، كالتثليثي
ككفاية اؼبراجع، كمراقبة األعضاء كتفصيل الشرح، السلبية، 

 ٕٔ. (Auditing)كحسابة
 
 
 
 
 
 

    
 

 
                                                             

66 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm  252. 
67

 Lexy J. Moleong, Motodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 

2011), Hal. 330.  
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 الرابع الفصل
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 لميدان البحث: الوصف العام  المبحث األول .أ
 68اإلسالمية الحكومية غوندانج لكيالمدرسة الثانوية 

 يكج لانغوند: اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية   إسم اؼبدرسة
 A:   حالة االعتماد

NSM    :ََََُُُُّّٕٓ 
NPSM   : َُُِِْٖٓ 

 : الشارع فوتت لور   العنواف
 ُْٕٕٖٗ( َُّْ: )   اؽباتف
 : فوتت لور   القرية

 : غوندانج لكي   اؼبنطقة
 : ماالنج   اؼبدينة

 : جاكا الشرقي   اؼبقاطعة
 ُْٕٓٔ:    رمز الربيد

 ُٖٓٗ:   سنة التأسيس
 ُٓٗٗ:    اغبكومية

  ُٓ.ُٓ – ْٓ.َٔ:   كقت التعليم
 www.mandagi.sch.id:   موقع اإلنًتنيت

man_gondanglegi@mandagi.sch.id:   الربيد اإللكًتكين 
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 رئيس المدرسة
 : دكتورندس ؿبمد حسناف اؼباجسًت   اإلسم

 َََََُُُُُُِّٕٗٗٔٗ:  رقم تسجيل اؼبدرس
 : اؼباجسًت لقسم الرياضيات  ويةالًتبخلفيتو 

 

  69   رؤية ورسالة المدرسة .2
 ىي اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي الرؤيةكانت 

أنشطة الًتبية اإلسالمية أف مهمة  نجز.، اؼبهرة، كاؼباءدين، الذكالإدراؾ رجل 
 :فيما يلي أف تصاغاؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية غوندانج لكي  ُب
الدينية ُب اغبياة غرس العقيدة اإلسالمية القوية بواسطة التعويد ُب األنشطة . أ

 اليومية
 التعليم كالتدريس بواسطة التكامل كالًتابط بُت العلـوربسُت نوعية الًتبية . ب

 الدراسي اإلقبازانضباطا كفعالية من أجل ربقيق التعليم ك  تنفيذ أنشطة ج. 
 اتاؼبهار  كتدريب تطوير اإلقبازات ية لتحسُتلصفتنفيذ األنشطة الال  د. 
 اعبامعة أك ريادة األعماؿ إىل الدراسةؼبواصلة  لطالبزكيد كتشجيع ات  ق.
 دة التعاكف مع اعبامعات كاجملتمع زيا ك. 
 اإلستمرارتعزيز العالقة التفاعلية مع أصحاب اؼبصلحة على أساس  ز. 

 كفسادىا على كظيفة البيئة، كمنع التلوث كالضرر البيئي ح. الرعايا
 
 

 70 ج لكينالحكومية غوندااإلسالمية المدرسة الثانوية تأسيس  ختاري  .1
إشراؼ اؼبؤسسة لشئوف دارة العامة اإلكفقا لرسالة التقرير من 

. ُٖٓٗمن مارس  ُُِب التاريخ   Kep/E/PP.03/2/69/85: اإلسالمية، الرقم

                                                             
69 http://www.mandagi.sch.id/html/profil Visi dan Misi 
70 http://www.mandagi.sch.id/html/profil Sejarah Singkat 

http://www.mandagi.sch.id/html/profil%20Visi%20dan
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مية غوندانج لكي باظبها اغبكو اإلسالمية ية نو اثىذه اؼبدرسة الفتم تأسيس 
فيلياؿ بنجار رجو  ِ اإلسالمية اغبكومية ماالنج اؼبدرسة الثانوية األكؿ

ككاف الرئيس األكؿ ؽبذه اؼبدرسة ىو الدكتور كياىي اغباج  ي.كج لانندو غ
 مرشد آليفي.

بنجار رجو إىل  ِانتقلت اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية فيلياؿ 
. ككانت قبل تأسيس البناء ُُٗٗفوتت لور غوندانج لكي ُب الشهر يونيو 

لمدرسة تستعمل اؼبدرسة البناء لكلية الشريعة جبامعة ماالنج اإلسالمية ل
غوندانج لكي )صارت اآلف جامعة القلم اإلسالمية( باعتبارىا الغرفة الدراسة 

 للمدرسة مع النظر ُب الوقف مرشح بناء كإدارة تبللمدرسة. اغبميدية كما ك
      بالقرب من اؼببنيُت، فضاليقع الذم  يكج لانغونداغبكومية  اإلسالمية الثانوية

جبامعة اإلسالمية  كلية الشريعةل اعميدأف كياىي اغباج مرشد آلفي كاف 
كتوُب  َُٗٗعاـ  ُب عندما أصاب كياىي اغباج مرشد آلفي اؼبرض. ماالنج

 ة للمدرسة اؼبؤقتةسارئالكاف القائم بأعماؿ مرضو  حُت ، ُُُٗٗب عاـ 
لرئاسة  نصبقاـ باؼب ُُٗٗكُب عاـ رضبن، )بالوكالة( ىو اغباج سييد عبد ال

بنسبة    ُٓٗٗ. ُب عاـ ماالنج كياىي اغباج عبد اجمليد رضواف من اؼبدرسة
 :الرقم مهورية إندكنيسياعبالشؤكف الدينية إىل رسالة القرار من كزير 

515.A/1995  اؼبدرسة الثانويةكانت   ُٓٗٗمن نوفمرب  ُِٓب التاريخ 
اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية بيٌدؿ اظبيها إىل  IIفيلياؿ  اغبكومية اإلسالمية
 اليت يرأسها ُب أكؽبا ىو دكتورندس أضبد نور ىادم. يكج لانغونداغبكومية 

ُب أكتوبر  ،يكج لانغونداغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية  لتطوير
مية اإلسالاؼبدرسة الثانوية إىل  عبد اغبميد اغباج عائلةأعطت الوقف ، ُٔٗٗ

ض مًتان من األرض. حىت ؾبموع األر  َََٕ حوايل يكج لانغونداغبكومية 
 ََََُحوىل  يكج لانغونداغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية الذم سبتلكو 

 مًتان.
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بعد  يكج لانغونداغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية  رئيسلتباعا 
يرئسها كياىي  ََِٔ-ََُِالدراسي  عاـُب الالتأميم على النحو التايل: 

يرئسها اغباج سوخبرم  ََِٗ-ََِٔالدراسي  عاـاغباج مسنو فضل. ُب ال
يرئسها كياىي اغباج أضبد نور  َُِْ-ََِٗالدراسي  عاـُب ال اؼباجسًت.

السيد أضبد  ٍَُِْب ُب عاـ ىادم ؼبرة الثانية. بعد خذمتو ؼبدة طبس سنوات 
    ْ التاريخ ُب حىت. من كظيفتو ة أك التقاعدفًتة كامل إىل ىادم دخل نور

ج انغونداغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية رئيس كاف  َُِْسبتمرب من 
اؼبدرسة الثانوية اغبكومية  الذم خدـ سابقا ُب حسناف اؼباجسًت ؿبمدىو  يكل

اؼبدرسة الثانوية  بلغ عمر اآلفك اؼبناىج.  رئيس اؼبدرسة ُب قسم ماالنج كنائب
 على اؼبدرسةت ىذه . كقد سبسنةن  ُّ إىل يكج لانغونداغبكومية اإلسالمية 
األكاديبية سواء على مستول  دد من اإلقبازات األكاديبية كغَتربقيق ع

 .كاؼبستول الوطٍتماالنج، كاؼبدينة ، نطقةاؼب
 

 (Program Peminatan) رنامج المتخصصبال  .3
أربعة الربامج  يكج لانغونداغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية فتحت 

 اؼبتخصص لتحقيق رؤيتها، كىي:
 برنامج الرياضيات كالعلـو الطبيعية . أ

 برنامج العلـو اإلجتماعية . ب
 الربنامج الديٍت. ج
 الربنامج اللغوم. د
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 (Program Life Skill) مج المهارات الحياتيةبرا  .4

أنشأت ، طالبلدل ال ربسُت الكفاءة كاػبربات كاؼبهارات ةدالزي
على األمور  الربنامج ىذا اؼبهارات اغبياتية. كيتضمنبيسمى ماربنامج اؼبدرسة ال

 :اآلتية
 ٓبرنامج التخصيب للفصل العاشر لقسم الرياضيات كالعلـو الطبيعية . أ

برنامج الوسائل اؼبتعددة للفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو الطبيعية . ب
 كالفصل  العاشر لقسم العلـو اإلجتماعية

 برنامج احملادثة للفصل العاشر الديٍت. ج
 وماللغللفصل العاشر احملادثة برنامج د.  
 تطوير الذاتبرنامج ق.  
 قراءة القرآفبرنامج ك.  
 الفصل للفصل الثاين عشر  زبصيببرنامج ز.  

 

  (Program Ekstrakurikuler) يةاضافاإلالبرامج   .5
اؼبدرسة أعدت  الذاتية، طوراتص الطالب عن التئصاإلستيعاب خ

 األنشطة األكاديبية كغَت األكاديبية يكج لانغونداغبكومية اإلسالمية الثانوية 
، العمل األكؼببياد :على مل األنشطة األكاديبيةت. كتشأم الربامج الالفصلية

         األنشطة غَت األكاديبية  ماأك كإرشاد قراءة القرآف.  ،ُتمراىقلل العلمي
 ُب الفنوف كالرياضة، الربامج  إما نوعا، سواء ِِ علىشتمل أك الالمنهجية ت

 ،اإلذاعةك اللغة العربية كاإلقبليزية، ب الكرًن، كاػبطابة القرآفربفيظ : عضهامن ب
 ،كالقصيدة ،اؼبوسيقي التصميم اعبرافيكي، كالركبوتات، كالفرقةك  ،ةيكالصحاف
كرة السلة، ك كيمبو، ك ؼ، االكشك ، كالقراءةاػبط العريب، ك وقة، كاعب، كالبجارم

فرقة رفرؼ كالشطرنج، ك  ،الطاكلة كرةك  ،ككرة الريشة ،، كرة القدـككرة الطائرة
 .الراية
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 71. (Sarana Prasarana) بنية التحتيةال  .6
أحد الشركط لنجاح كراحة الطالب داخل كخارج الفصوؿ من 

بعض  يكج لانغونداغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية ، فأعدت الدراسية
الفصوؿ القائمة على آآلت ، اؼبصلى :هارافق كافية للغاية، من بيناؼب
، اإلنًتنيت، الطبيعية تكنولوجيا، البيت األخضر، ـبترب اغباسوب، ـبترب العلـوال

اؼبروبة كتبة اؼب، ك أم اؼبلعب الرياضةميداف طعم، كالطالب التعاكين، الكوخ، اؼب
 كاغبكايات الدراسية، لكتبمع نظاـ ؿبوسب سواء ا اآلالؼ من الكتبب

 .كالركايات كاجملالت كغَتىا
 

 التعاون مع المؤسسة األخرى  .7
اغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية ، أعقدت لتحسُت نوعية اؼبدرسة

جامعة  ها:بعض ، منماالنجإلتفاؽ مع اعبامعات اك  التعاكف يكج لانغوند
موالنا مالك إبراىيم ماالنج،  ، كاعبامعة اإلسالمية اغبكوميةماالنج اغبكومية
. كالغرض من ىذا كنجوركىاف  جامعةك ، اغبكومية ماالنج بوليتكنيك كجامعة
 ،تكنولوجياعلـو الُب ؾباؿ كاؼبوظفُت  ككفاءة اؼبدرسُتىو زيادة قدرة  التعاكف 

اؼبعلومات ماالنج ب يكج لانغونداؼبدرسة الثانوية اغبكومية كتزكيد طالب 
 بعدالكليات اؼبطلوبة كاختيار اعبامعة أم  يقدر على ربديد حىت ،اؼبهاراتك 

          الطالبكقادر على اؼبنافسة ُب عامل العمل مع التخرج من اؼبدرسة، 
 اؼبدارس األخرل.من 

 
 
 
 
 

                                                             
71 http://www.mandagi.sch.id/html/profil Sarana Prasarana 
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 : عرض البيانات وتحليلها المبحث الثاني .ب
درسة الثانوية مبالعربية  اللغةية لمعلمي عليمالكفاءة الت البيانات نحو  .1

 الحكومية غوندانج لكياإلسالمية 
 مع رئيس المدرسةالمقابلة  ( أ

الكفاءة ، ألف مؤشرات يةعليمالتالكفاءة كأعتقد أف اؼبعلمُت توىل على  (ُ
من قبل اؼبعلم. من حيث اكتماؿ إدارتو، مسؤكلية اؼبعلمُت  يةعليمالت

صبيع اؼبتعلمُت لتطوير  كيساعد أيضا على تدريس لتجهيز اكتمالو.
إمكانات كتغلب على أكجو القصور عن طريق توجيو اؼبتعلمُت من 

 72خالؿ األنشطة الالمنهجية. 
ىي متنوعة من الطالب،  اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية اؼبشكالت (ِ

 كليس صبيع اؼبتعلمُت لديهم نفس اػبلفية التعليمية.
خريطة للمتعلمُت، كأقل كيفية التعامل متنوعة من الطالب ىو لرسم  (ّ

نتابع من خالؿ االسًتشاد الالمنهجية كالذين يتبعوف بالفعل عادة 
 إعطاء مهاـ خاصة.

 

 مع نائب المنهجالمقابلة  ( ب
كيفية مراقبة أداء اؼبعلم ىو مراقبة االنضباط ُب التدريس كمتابعة اؼبهاـ  (ُ

73اإلدارية اليت هبب الوفاء هبا.
 

للمواد الدينية  ُّباستخداـ منهج اؼبنهج الدراسي ُب ىذه اؼبدرسة  (ِ
كىذا كفقا لوزارة الشؤكف الدينية التنظيم رقم  أيضا اؼبادة اللغة العربية.

 74. َُِْسنة  ُٓٔ
                                                             

ُب  ؿبمد حسنافالدكتورندس   مع رئيس اؼبدرسةكبو الكفاءة التعليمية مت الباحثة باؼبقابلة قا ِٕ 
 مكتب رئيس اؼبدرسة

73
  ُب غرفة اؼبدرس َُِٔسبتمرب  َِقامت الباحثة باؼبقابلة  مع نائب اؼبنهج ُب التاريخ 

 نائب اؼبنهج ُب غرفة اؼبدرسمع كبو اؼبناىج الدراسية مت الباحثة باؼبقابلة قا ْٕ
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كيتضمن اعبهاز إدارة الربنامج السنوم، برنامج فصل دراسي، كاؼبنهج،  (ّ
 75كغَتىا. خطط التدريسك 

 76كمبيوتر، الشاشات، كجهاز عرض، كنظاـ الصوت. (ْ
 

 مع معلم اللغة العربيةالمقابلة ج( 
 .اؼبعلم لفهم خصائص اؼبتعلمُت ُب تنفيذ التعلم طريقة (ُ

. تعلموالب من خالؿ توفَت ؿباكلة على من كل ط عرفة الفائدةدب -
 77.القبلي االختباركاحد منهم بإعطاء 

كالتفاعل بُت إما ُب التعليم  يستطيع أف ينظر من اليومية الطالب -
عملية التعليم تكشف عن الفائدة  .األصدقاءالطالب مع اؼبعلمُت ك 

 78كالرغبة عن التعليم ُب مواضيع ؿبددة.
الطالب على مقربة جهدنا عبعل  ةمتنوع الطالب ؼبعرفة خصائص -

 79راحة الطالب. سوؼ يكوف ؽبا تأثَت علىاضافية لنا 
مع رؤية إجابات الطالب أثناء  فهم خصائص الطالب القياـ بو -

التعلم كفقا ؼبصاغبها،  الطالب لرد على عمليةسيقـو .عملية التعلم
 81.م اللغة العربيةيبسهولة الطالب ُب تعل لذلك أف ينظر

 
 
 

                                                             
 نائب اؼبنهج ُب غرفة اؼبدرسمع كبو إدارة اؼبدرسة مت الباحثة باؼبقابلة قا 75

 نائب اؼبنهج ُب غرفة اؼبدرسمع قبو إستخداـ تكنولوجيا ُب التعليمية مت الباحثة باؼبقابلة قا ٕٔ

77
 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُُِب التاريخ  تاذ نسيكوف آمُتمع األسابلة مت الباحثة باؼبققا

 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُُِب التاريخ  ستاذ ضبيم مهتدممع األ  قامت الباحثة باؼبقابلة 78

  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِِب التاريخ  ستاذة ميسرةاأل مع قامت الباحثة باؼبقابلة 79

  ُب غرفة اؼبدرس َُِٔسبتمرب  ُِِب التاريخ  نساء ةالباحثة باؼبقابلة  مع األستاذقامت  81
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 م اللغة العربيةيُب تعل ستخداـؼباكمبادئ  نظرياتال (ِ
كدليل  يسدر تالنظرية كاؼببادئ اليت تطبق كفقا ؼبنهج كخطط ال -

 81.نعلموصل اليت بُت الف ادة مناسبةالتعلم، حبيث إيصاؿ اؼب
توفَت الفرصة للعثور      سلطوية ُب عملية التعلم، من خالؿال -

مبدأ  . فضالمناسبة ؼبناقشة ما كراء اؼبراجع اؼبستخدمة على اؼبادة
 82.القرابة

مرنة ىنا ال يعٍت عدـ اتباع ، مرنة كفبتعةىي  اؼببادئ اؼبستخدمة -
م اؼبرف ىو يكالتعل. كاؼبناىج اليت بذلت سابقا التدريس خطط

من الطبقة أثناء  بذلت مع الدكلة خطط التدريسالسؤاؿ ُب 
 83.حدكث عملية التعلم

للطالب أف تكوف  يم التفاعلي حبيثىي التعل ةستخدماؼببادئ اؼب -
الكفاءة كربقيق  ، للطالب اكتشاؼنشطة كيكوف مركزا للتعلم
ُب نفس الوقت الذم تستغرقو عملية  األساسية، كلكن ليس فبال

 84. التعلم
 ميُب عملية التعل ستخداـاؼبلتعلم كسيلة إعالمية ا مصادر (ّ

اؼبصادر اؼبستخدمة ىي الكتب اؼبدرسية من كزارة الدينية تتم  -
طالبة الؾبلس مدرسي اؼبواد، رقة عمل  ىيمعاعبة من قبل فريق 

     كسائل اإلعالـ اؼبستخدمة أما  غَتىا. اللغة العربية، كاؼبراجعب
 85.عرض، كمكربات الصوتىي جهاز كمبيوتر ؿبموؿ، جهاز 

 

                                                             
 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُُِب التاريخ  تاذ نسيكوف آمُتمع األس قامت الباحثة باؼبقابلة  81

 مُب غرفة اؼبعل َُِٔسبتمرب  ُُِب التاريخ  ستاذ ضبيم مهتدماأل مع قامت الباحثة باؼبقابلة  82

 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِِب التاريخ  ستاذة ميسرةمع األ  قامت الباحثة باؼبقابلة 83

 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ِِيخ ُب التار  نساء ةقامت الباحثة باؼبقابلة  مع األستاذ 84

 اؼبعلمُب غرفة  َُِٔسبتمرب  ُِيخ ُب التار  قامت الباحثة باؼبقابلة  مع اؼبعلم اللغة العربية 85
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 اللغة العربيةمعرفة الطالب ُب مادة  لتطوير نشطةاأل (ْ
لدعم تنمية اؼبعرفة العربية اليت سبارس على الربامج الرئيسية، مثل  -

م يؼبوضوعات تعل الكتابة، كاليت يتم تفصيلها حد احملادثة، القراءة،
 86.اللغة العربية

 .مرنة على أساس احتياجات كل طالب اللغة العربيةمعرفة  تطوير -
 87اؼبتنوعة.كقد ًب ذلك بناء على احتياجات الطالب 

الكثَت  اإلستماع احملادثة، أكييستخدـ باللغة العربية عرفة تطوير م -
     الطالب أف تعتاد  االستماعقدر اإلمكاف ألنو من ؿبادثة ك 
 88.على اإلستماع كاحملادثة باللغة العربية

يتم إعطاء أخر اغبصة.  ُباألسئلة  إعطاءلغة العربية معرفة ال تطوير -
الطالب الفرصة لطرح اؼبعلمُت كالطالب كاإلجابة على األسئلة من 

 89.اللغة العربية تعلم اؼبتوقع أف زيادة اؼبعرفة لدل الطلبة ُب
 تقيم اؼبعلم كتقييم العملية كنتائج اؼبتعلمُت (ٓ

اؼبعرفية، الوجدانية، لتقييم العملية التعليمية من حيث اؼبتعلمُت  -
91 .كاحملركات تقييما للنشاط الطالب أثناء التعلم وبدث

  

 اؼبستخدـ لنتائج التقييم كتقوًن التعلم (ٔ
، التقرير اؼبدرسي عن الطالببطاقة  بشغلسيتم استخداـ التقييم ك  -

91 .عالجية، كإثراء كتعزيز الطالب قد تعلم ىذه اؼبادة
  

 

 

                                                             
86
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُُِب التاريخ  تاذ نسيكوف آمُتمع األس  قامت الباحثة باؼبقابلة

87
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُُِب التاريخ  ستاذ ضبيم مهتدممع األ  قامت الباحثة باؼبقابلة

88
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِِب التاريخ  ستاذة ميسرةمع األ  قامت الباحثة باؼبقابلة

89
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ِِيخ ُب التار  نساء ةقامت الباحثة باؼبقابلة  مع األستاذ

91
  قامت الباحثة باؼبقابلة مع معلم االغة العربية ُب غرفة اؼبعلم

91
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔبتمرب س ُِقامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ نسيكوف  آمُت ُب التاريخ 
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92للمعلمُت كربسُت اؼبدارس.سيتم استخداـ تقييم كمواد  -
  

 طريقة اؼبعلمُت تطوير إمكانات اؼبتعلمُت (ٕ

 93من خالؿ مرافقة كتسهيل الطالب ُب األنشطة الالمنهجية. -
من خالؿ توفَت التوجيو اؼبستقل للطالب الذين لديهم اإلمكانات  -

94األكاديبية.
  

 تطوير اإلمكانات األكاديبية كغَت األكاديبية اليت سبتلكها اؼبتعلمُت -
ىي لتوفَت مساحة كالوصوؿ للمتعلمُت للتعلم كتطوير كيفضل 

 95مصلحتو ُب ىذا اجملاؿ.
من خالؿ توفَت ساعة اضافية للطالب، فمن لتدريب قدرة  -

96.الطالب، كيضيف إىل خربة ُب ؾباؿ اللغة العربية
  

 

 مع الطالبالمقابلة د( 
 ُب عملية تعليم اللغة العربية. اؼبشكلة  (ُ

 .اؼبواد، كأحيانا كبن بالنعاس كنناـ عند التعلم نفاد الوقت لتدريس -
من كجهة نظرنا )الطالب( بعض كاحد الذم ال يعرؼ من بعض  -

 .معٌت مفردات اللغة العربية
 التغلب على ىذه اؼبشاكل.  (ِ

عن طريق ربدد اؼبواد لبقية منا قيل لتطوير مادة للمناقشة. ؼبشاكل  -
                اؼبواد استخداـ اللغةالنـو ُب كقت الحق سيطلب من النـو لشرح 

                                                             
92
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِقامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب التاريخ 

93
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِقامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ نسيكوف آمُت ُب التاريخ 

94
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِالتاريخ قامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب 

95
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ِِقامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة ميسرة ُب التاريخ 

96
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِِب التاريخ  نساء ةقامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذ
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كطريق قوؿ اؼبعٌت  .العربية أك قاؿ لالعتذار باستخداـ اللغة العربية
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
لديو طريقة ـبتلفة لفهم خصائص  اؼبعلمُت ُب ىذه اؼبدرسة -

الطالب. يفهم خصائص طالبو من خالؿ جعل التمتع ُب عملية 
 التعلم. 

 98. نب كالتواصلاعبى ريقة اؼبعلمُت اغبصوؿ علالط (ْ
يد معنا، كىذا ىو السبب  جحصلوا على طوؿ كالتواصل بشكل  -

كيفية التواصل معلم جيد . كنا قريبُت ؽبم مروبة جدا ُب التواصل
 . جدا كالرعاية معنا

 99. م اللغة العربيةيُب تعل ستخداـؼباكسائل اإلعالـ كمصادر التعلم  (ٓ
 كأجهزة العرض، كالكتب اؼبدرسية أجهزة الكمبيوتر احملمولة، -

 .العربية
 العملية لنتائج التعليميةتقييم اؼبعلمُت كتقوًن   (ٔ

ىو تقييم ُب كقت االختبارات اليومية، امتحاف الفصل الدراسي  -
 .األكسط كاالمتحاف النهائي

 ىي يعطى اإلختبار القبلي كاإلختبار البعد ُب كقت التعليمية -
 

                                                             
 ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم َُِٔسبتمرب  ُِّب التاريخ قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب  97

 ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم َُِٔسبتمرب  ُِّب التاريخ قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب  98

 ُب الفصل اغبادل عشر اللغوم َُِٔسبتمرب  ُِّب التاريخ قامت الباحثة باؼبقابلة مع الطالب  99
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 الخالصة من نتائج المقابلة 
تلك من خالؿ الكفاءة التعليمية  أف معلم اللغة العربية  قد توىل على  (ُ

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  (ِ

كخارج الفصل فأعدت ىذه اؼبدرسة لنجاح كراحة الطالب إما داخل الفصل 
 بعض اؼبرافق كافية للغاية.

مشاكل ُب تعلم اللغة العربية ىي ؾبموعة متنوعة من خصائص من خالؿ  (ّ
اؼبتعلمُت كعدـ كجود حلوؿ البٌت التحتية اؼبدرسة لتحسُت اؼبرافق كالبنية 

، ككذلك البيئة اؼبدرسة مل يستخدـ باللغة التحتية لدعم التعلم اؼبدرسي
 لعربية.ا

كتوفر . ة، كاغبركيةاؼبعرُب، الوجداني :ثالثة جوانبللطالب تقييم من خالؿ ال (ْ
كل لقاء كتقدًن أسئلة اؼبمارسة القياـ بو، كعادة نقيم معا  االختبارات اليومية

 .عندما ال يزاؿ ىناؾ الوقت للتعلم
 ةرسدة إصالح للطالب كاؼبعلمُت كاؼبداستخداـ كماسيتم تقييم من خالؿ ال (ٓ
أف يتم من خالؿ األشياء  متنوعةمن خالؿ فهم خصائص الطالب  (ٔ

أف تتحقق االنطباع  حبيث الصغَتة، ربيات، اطلب للحصوؿ على األخبار، 
 .من الراحة من اؼبعلم لطالبو التعلم فبتعة جدا

متنوعة اؼبستخدمة من قبل معلمي اللغة العربية كاؼببادئ من خالؿ النظريات  (ٕ
 .الظاىرة من الطالب كالتعلم مع اؼبتعة منتتوقع 

تطوير اإلمكانات األكاديبية كغَت األكاديبية اليت سبتلكها اؼبتعلمُت من خالؿ  (ٖ
 م.للتعلم كتنمية قدراهت طالبلكالوصوؿ مساحة توفَت اؼبساعدة لىي 
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اللغة العربية ُب تقييم استخداـ االختبارات كتقييم اؼبوقف  علمممن خالؿ  (ٗ
 .الطالب اليومية

التعلم ىي الكتب اؼبدرسية، كرقة عمل الطالب كجهاز مصادر من خالؿ  (َُ
 عرض.

مرنة على أساس احتياجات كل  اللغة العربيةمعرفة  تطويرمن خالؿ  (ُُ
 اؼبتنوعة.كقد ًب ذلك بناء على احتياجات الطالب  .طالب

 
 
 

 100 المالحظة ( ه
 ِٔأسابيع من تاريخ  ّاثناء  كسبت ىذه اؼبالحظات على

اإلسالمية ُب اؼبدرسة الثانوية  َُِٔأكتوبر  ُْسبتمرب حىت 
 كتشمل اؼبالحظات اليت أبديت اؼبالحظة اغبكومية غوندانج الكي.

للمعلمُت َب الفصل عند عملية التعلم كالتفاعل  يةعليممن الكفاءة الت
  .مع الطلبة ُب البيئة اؼبدرسية

بدأت التعليم اؼببكرة مع ربيات من اؼبعلم، ٍب التحفيز، كبعد 
ذالك يبدأ التعليم األنشطة األساسية باؼبناقشة. الفصل مناخ موات،  

قراءة، عندما الفصل علم  ىي ال .مع اؼبعلم الطالب أصدقاء كاف
مع  ٍب مناقشة اليت يقرأ النصوص كمنح الطالب مهمة القراءة

 األصدقاء ؾبموعة. 
 يطلب من الطالب لتهدئة قبل أنشطتو األساسية،ُب البداية 

. ىذا ألف الدرس االستماع يتطلب اىتماما خاصا من الطالب
بسبب اؼبرافق اؼبدرسية  ال يبكن أف يتم ُب اؼبعمل درس االستماعال

احملدكدة كالبنية التحتية حىت يتم ذلك االستماع ُب الفصوؿ الدراسية 

                                                             
111
  َُِٔسبتمبَت  ِٔاغبكومية غوندانج الكي  تاريخ اإلسالمية ة دبدرسة الثانوية ؼبالحظا
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التخاطب العربية ككمبيوتر ؿبموؿ كسائل الصوت مع مصادر التعلم 
كمن ملحوظ أقل فعالية، كالطالب . االعالـ التعلم كنظاـ الصوت

بسبب  االستماع للمحادثة كاف ؿبرجا، كركز الطالب الذين كسرت
 .ُب الفصلأمور أخرل ما حدث 

 

  111 ةقيالوث (و
 الوثائق  (0
 خطط التدريس (5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

 
 

 

  

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  

 

                                                             
111
  َُِٔسبتمرب  َّمدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب التاريخ من  ةقيالوث

Sekolah/Madrasah   : MAN GONDANGLEGI 

Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 

Kelas/Semester   : XI/ 1 (Satu) 

Materi Pokok     : امال المرهقين 

Sub Pokok Bahasan   : Istima’ 

Alokasi Waktu /Pertemuan  : 2 JP/ 1 
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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,  

       dan kalimat bahasa Arab yang 

       berkaitan dengan :  

 المراهقين آمال

    baik secara lisan maupun tertulis    

     (Pengetahuan) 

 

3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat  

       bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

  المراهقين آمال

     yang sesuai dengan konteks   

     (Pengetahuan). 

 

4.1. Melakukan dialog  sederhana sesuai 

       konteks dengan tepat dan lancar 

       terkait topik : 

 المراهقين آمال

 

 

- Mencocokkan tulisan 
dengan kata, frasa atau 

kalimat yang didengar 

- Menentukan 

benar/salah ujaran yang 
didengar 

- Mengidentifikasi kosa 

kata-kosa kata baru/ 

sulit 

- Menirukan ujaran 
(kata,frasa, kalimat) 

dengan tepat. 

- Melafalkan ujaran 

(kata,frasa, kalimat)  
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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 :  

( رىًضٍيعه ُ)  

 

( ميرىاًىقه ّ)  

 

  ( رىاًشده ْ)

 
 

 

( ًطٍفله ِ)  

 

( ميرىاًىقىةه ّ)  

 

( ميًسن  ٓ)  
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( ميهىٍنًدسه ٔ)  

 

( طىًبيبىةه ٕ)  

( ميبػىلِّغه ٖ)  

 

 

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 sungguh-

sungguh  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

درسة الثانوية مباللغة العربية  المهنية لمعلمي الكفاءة البيانات نحو .2
 الحكومية غوندانج لكياإلسالمية 

 112مع رئيس المدرسة  المقابلة ( أ
من خالؿ الكفاءة اؼبهنية أف معلم اللغة العربية قد توىل على تلك  (ُ

اؼبعرفة، الكفاءة كيتقن على مادة اللغة العربية. كأنو سعيد لتطوير 
بتطوير اؼبعرفة من خالؿ الكتب اؼبرجعية ككذلك من خالؿ التعليم 

 كالتدريب معلم اللغة العربية.
ىي متنوعة من الطالب،  اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية اؼبشكالت (ِ

 صبيع اؼبتعلمُت لديهم نفس اػبلفية التعليمية. كليس
 متعلمُت، كأقلب ىو لرسم خريطة للكيفية التعامل متنوعة من الطال (ّ

نتابع من خالؿ االسًتشاد الالمنهجية كالذين يتبعوف بالفعل عادة 
 .إعطاء مهاـ خاصة

كيفية مراقبة أداء اؼبعلم ىو مراقبة االنضباط ُب التدريس كمتابعة اؼبهاـ  (ْ
 113اإلدارية 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 

114اغبكومية ماالنج.
  

 
 
 

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

  ُب مكتب رئيس اؼبدرسة َُِٔ

113
  ُب غرفة اؼبدرس َُِٔسبتمرب  َُِب التاريخ  نائب اؼبنهجمع  احثة باؼبقابلة مت البقا

قامت الباحثة باؼبقابلة كبو اتقاف مادة اللغة العربية مع رئيس اؼبدرسة  الدكتورندس ؿبمد حسناف      َُْ
 ُب مكتب رئيس اؼبدرسة
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 المقابلة مع نائب المدرسة ( ب
115كمبيوتر، الشاشات، كجهاز عرض، كنظاـ الصوت. (ُ

 

 

 ج( المقابلة مع معلم اللغة العربية
 طرؽ كاسًتاتيجيات اؼبستخداـ ُب عملية التعلم (ُ

الطريقة اؼبستخدمة ىي طريقة احملاضرة كالسؤاؿ اعبواب كمسابقة  -
116 .ُب هناية الدرس

  
ؿباضرات كمناقشات، سؤاؿ كجواب، أنبية ُب التعليم ىو عندما  -

الطريقة اؼبستخدمة أكثر جاذبية للسيًتكز اىتماـ اؼبتعلمُت على 
117اؼبعلم كعرض اؼبواد.

  
األساليب كاالسًتاتيجيات اليت نستخدمها ُب عملية التعلم يعتمد  -

على الدكلة من الدرجة نعلمو، فإنو سيكوف من السهل بالنسبة لنا 
118عبعل عملية التعلم.

  
 َُِّدراسة الدرس ىي طريقة التعلم الفعاؿ ُب تطبيق اؼبنهج  -

اؼبستخدمة ُب ىذه اؼبدرسة دراسة الدرس ىو أسلوب التعلم أف 
 119ذبعل الطالب نشطة كتفاعلية.

 .مصادر التعلم كسيلة إعالمية اؼبستخداـ ُب عملية التعليم (ِ
اؼبصادر اؼبستخدمة ىي الكتب اؼبدرسية من كزارة الدينية تتم  -

معاعبة من قبل فريق ىي ؾبلس مدرسي اؼبواد، رقة عمل الطالبة 

                                                             
 نائب اؼبنهج ُب غرفة اؼبدرسقامت الباحثة باؼبقابلة قبو إستخداـ لتكنولوجيا ُب التعليمية مع  115

 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِقامت الباحثة باؼبقابلة  مع األستاذ نسيكوف آمُت ُب التاريخ  116

 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِقامت الباحثة باؼبقابلة  مع األستاذ ضبيم مهتدم ُب التاريخ  117

 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ِِتاريخ قامت الباحثة باؼبقابلة  مع األستاذة ميسرة ُب ال 118

 ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُِِب التاريخ  نساء ةقامت الباحثة باؼبقابلة  مع األستاذ119
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      باللغة العربية، كاؼبراجع غَتىا. أما كسائل اإلعالـ اؼبستخدمة
111.ىي جهاز كمبيوتر ؿبموؿ، جهاز عرض، كمكربات الصوت

  
كل لقاء، الربنامج السنوم،   خطط التدريسىي  من قبل اؼبعلمإدارة  (ّ

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 

الدراسي، صريف األسئلة شعرية، حوؿ امتحاف الفصل األكسط 
األكسط مسألة امتحاف، عن هناية االمتحانات الفصل  الفصل الدراسي

 111.الدراسي، كصريف عن هناية امتحاف الفصل الدراسي
 

 112د( المقابلة مع الطالب 
 م اللغة العربية. يُب عملية تعل اؼبشكلة (ُ

 .التعلم ؼبواد، كأحيانا كبن بالنعاس كنناـ عندنفاد الوقت لتدريس ا -
بعض كاحد الذم ال يعرؼ من بعض  (الطالب) كجهة نظرنامن  -

 .معٌت مفردات اللغة العربية
 .التغلب على ىذه اؼبشاكل (ِ

ؼبشاكل . عن طريق ربدد اؼبواد لبقية منا قيل لتطوير مادة للمناقشة -
النـو ُب كقت الحق سيطلب من النـو لشرح اؼبواد استخداـ اللغة 

طريق قوؿ اؼبعٌت ك  .اللغة العربيةالعربية أك قاؿ لالعتذار باستخداـ 
مباشرة، كعادة ما يطلب زمالء لصديقنا الذم بالفعل فهم معٌت 

 .الكلمة
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113الطريقة اؼبعلمُت اغبصوؿ على اعبنب كالتواصل.  (ّ
 

حصلوا على طوؿ كالتواصل بشكل جيد معنا، كىذا ىو السبب   -
كنا قريبُت ؽبم مروبة جدا ُب التواصل. كيفية التواصل معلم جيد 

 جدا كالرعاية معنا.
114كسائل اإلعالـ كمصادر التعلم اؼبستخداـ ُب تعليم اللغة العربية.  (ْ

  

 أجهزة الكمبيوتر احملمولة، كأجهزة العرض، كالكتب اؼبدرسية العربية -
115أك اسًتاتيجية تقـو بو اؼبعلم ُب التعليم اللغة العربية.   طريقة (ٓ

  

فيها اؼبسائل اؼبتعلقة طريقة ؿباضرة، كأحيانا ىناؾ ألعاب اليت توجد  -
 باؼبادة 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 
عليم كالتدريب معلم اللغة خالؿ الكتب اؼبرجعية ككذلك من خالؿ الت

 العربية.
مشاكل ُب تعلم اللغة العربية ىي ؾبموعة متنوعة من خصائص من خالؿ  (ِ

اؼبتعلمُت كعدـ كجود حلوؿ البٌت التحتية اؼبدرسة لتحسُت اؼبرافق كالبنية 
، ككذلك البيئة اؼبدرسة مل يستخدـ باللغة التحتية لدعم التعلم اؼبدرسي

 العربية.
معلمي فصل. التعلم اؼبستخدمة يعتمد على الدكلة من الطريقة من خالؿ  (ّ

 .اللغة العربية ضبط طرؽ التدريس اؼبستخدمة تعتمد على خصائص الطالب
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التعلم ىي الكتب اؼبدرسية، كرقة عمل الطالب كجهاز مصادر من خالؿ  (ْ
 عرض.

من خالؿ إدارة التعليمية ىي خطط التدريس، الربنامج السنوم، الربنامج  (ٓ
 سي. كأشبو ذالكفصل الدرا

 

 116 المالحظة ( ه
اؼبالحظات اليت أبديت من قبل الباحثة ىي أف نرل تطور نظاـ 
تقييم تنفيذىا على اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي كانت فعالة 

ُب كثَت من األحياف للتغيَت  اؼبعلماليت يستخدمها . طريقة التعلم أـ ال
مفاجآت جديدة كذبربة ال تنسى كتفاعلية حبيث يكتسب الطالب دائما 

 .ُب أم التعلم
 

في تعليم اللغة العربية   ية والمهنيةعليمالكفاءة التنحو أثر  البيانات  .3
 الحكومية غوندانج لكياإلسالمية درسة الثانوية مب
 

درسة دب تعليم اللغة العربيةاؼبهنية للمعلمُت ُب ية ك عليمالكفاءة الت أثر
 كاؼبهنية يةعليم. الكفاءة التتأثَت إهبايب وندانج الكياغبكومية غ اإلسالمية الثانوية

أف تتفاعل مع كل  متازة حيث اؼبعلمُت كالطالبُب ىذه اؼبدرسة اؼباؼبطبقة 
وية اؼبعلمُت اؼبهنية ُب اؼبدرسة الثان. عملية التعلم كخارج ساعات تعليمية

كل معلم  على قدرةمن األشياء اليت تعتمد  ىو كاحد اغبكومية غوندانج الكي
ُب اؼبتوسط  اؼبعلمُت اؼبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج. حدة على

 .ىم من اؼبهنيُت
لعربية يدؿ على أف م اللغة ايالتفاعل بُت اؼبعلم مع الطالب ُب تعل

)أ( القدرة  ية للمعلم جيد، كيبدك ُب بعض من اغباالت التاليةعليمالكفاءة الت
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ص الطالب بوصف العميق، كيتضح من حيث اؼبدخل الذم على فهم خصائ
استخدمو اؼبدرس كبو الطلبة حىت يفهم اؼبدرس خصائص الطالب عند قبوؿ 
اؼبواد اليت ًب تدريسها من قبل اؼبدرس. )ب( القدرة على زبطيط الربامج التعليمية 

ؼبتنوع مثل اعبيدة، فبا لكاف التوثيق ُب صناعة خطة التدريس، كطريقة إلقاء اؼبواد ا
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 

 ياف الكتب اؼبساعدة كاألنشطة األخرل.حيث تنفيذ اؼبواد اإلضافية مع إت
ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية اللغة العربية  علممكقد أثبتت 

ماالنج أيضا الكفاءة اؼبهنية ُب قدرة سبتلكها ُب بعض األنشطة،  يغوندانج لك
)أ( استيعاب اؼبادة كاؽبيكل كاؼببدأ كمواقف التفكَت التعليم، كدؿ عليو فبا  .مثل

ُب التوثيق كاؼبقابلة اؼبباشرة ببضع الطالب أف اؼبدرس استوعب  ةحصلها الباحث
اؼبادة اليت سوؼ يتم تدريسها كبو الطالب. )ب( يستوعب مقياس الكفاءة 

حظة الدقيقة ُب الفصل أف كالكفاءة األساسية ُب التعليم، حيثما كانت اؼبال
العملية التعليمية ًب تدريسها كبو األىداؼ اؼبرادة. )ج( تطوير مادة التعليم، كما 
الحظو الباحث مباشرة أف اؼبدرس لن يقف بالكتاب اؼبقرر بل يستخدـ اؼبدرس  

)د( تطوير التكنولوجيا األخبارية كاالتصالية اليت يتمثل على  كتب مساعدة شىت.
  يم باستخداـ الكمبيوتر كالكريستاؿ السائل كالربكجكًت.قياـ التعل
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 : مناقشة نتائج البحث ج. المبحث الثالث
درسة الثانوية مباللغة العربية  ية لمعلميعليمالكفاءة التعن البيانات   .0

 الحكومية غوندانج لكياإلسالمية 
 

تلك إتقاف أحد ُب استخداـ اللغة العربية اليضمن مهارتىو ُب تدريس 
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 

      للغة العربية البد أف يتقن"منهجية تدريس اللغة العربية"على أف مدرس ا
على األقل ثالثة أشياء، كىي: مهارات اللغة العربية، كمعرفة اللغة العربية كالثقافة 

 117العربية، كاؼبهارات ُب تعليم اللغة العربية.
 كحضور ىو كجود أم اؼبدرسة تعليميةالؤسسة اؼبر قباح و صمن أحد عن

 درساعبدارة كالقدرة كاؼبهارات اليت يبتلكها اؼب ىي . الكفاءةصصتخاؼب درساؼب
، بيةغرض الًت ب مناسبان كمالئقان  التعليم كوفلكي يتعليم الطالب ُب ُب مهمة 

م، مثل يهارات ُب إدارة التعلاؼب البد للمدرس أف يكوف لديوباإلضافة إىل ذلك، 
 يكوفك ، الواردة الطالب إمكانية لتفعيل كلتحيُتطالب سيكولوجية ال عن فهمال

مع الطالب كاجملتمع اؼبعاملة على  ، كقادرللطالب ا كمشجعاحافز  اؼبدرس
التعليمية، كتصميمها،  على سيطرة اؼبواد اقادر  اؼبدرسأيضا كيكوف  ،األكسع

     من أجل تلبية معايَت الكفاءة احملددة جيدان  كزبطيطها، كتطبيقها، كتقييمها
 ُب اؼبعايَت الوطنية للتعليم.

كلقياس نتائج تعلم د يتحدلتقييم ىو عملية صبع كمعاعبة اؼبعلومات ال
 ألف. درسكالكفاءة اؼبهنية للم عليميةالتالكفاءة تقييم كهبب القياـ ب الطالب.
 أيضا التقييمات تستمر ذبرم كتسَت على الدكاـ ككذلكالتعلم التعليم ك أنشطة 
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 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: 

Teras, 2001), p. 3-4 
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ستنادا إىل البيانات اليت التعليم. كاالًتبية ك من  كأحسن النتائجإلنتاج أفضل 
ي، فقامت كج لانة غونديية اغبكومنو اثاؼبدرسة ال ُب ةعليها الباحث تحصل

 :اآلتُتوضوعُت الباحثة بالتقييم الذم قسمتو الباحثة على اؼب
 

 ية للمعلمعليمالكفاءة الت (أ
كتشتمل م اليت تتضمن يالقدرة على إدارة التعل ية ىيعليمالكفاءة الت

يم، م كتقييم كالتعلياؼبتعلمُت، كتصميم كتنفيذ التعلك  عن الطالب فهمعلى ال
 لتفعيل اإلمكانات اؼبختلفة ُب حياهتم اليومية. كتطوير كفاءة الطالب

فهم ال .التعليم كاؼبفاىيم اؼبرتبطة بو حقيقةأف يفهم هبب على اؼبدرس 
         التأثَت من شخصبالشخص الذم يتلقى  الذم يعترب أنواؼبتعلم عن 

نشطة التعليمية، كتطوير األ عقدكفأك ؾبموعة من األشخاص الذين ي
، كاالستفادة من تكنولوجيا يم، كتنفيذ التعلمالتعل كزبطيط ، تصميماؼبناىج

من الكفاءة  اؼبدرسم. كل ما هبب التغلب عليها يتقييم نتائج التعلك م، يالتعل
 ية.عليمالت

 اإلسالميةالثانوية من اؼبدرس ُب اؼبدرسة  ةيعليمبالكفاءة التيتعلق 
أف ، ةعليها الباحث تل، كمن البيانات اليت حصاغبكومية غوندانج لكي

اغبكومية  اإلسالميةالثانوية درس ُب اؼبدرسة لمل يةعليمالت كفاءاتالىناؾ 
 :بعضها تقييم، منال اليت ربتاج إىل غوندانج لكي

 

 الفهم عن الطالب  (ُ
من صبيع كىناؾ حاجة إىل مفهـو الطالب كخصائصهم 

 تطوير إمكانيات الواردة ُبلاؼبدرسُت أك أشخاص ُب هتمة لتثقيف ك 
 الرجوع إىل للمدرس ينبغيالطالب، ـ و فهمب. من أجل الالط نفس

سوؼ تلك النظريات الطالب، ألف من تطورات مراحل ُب  النظريات
اؼبعاملة مع طريقة للحصوؿ على كأنسب الأفضل هبد اؼبدرس 
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الفردم ك االجتماعي  أم اؼبعاملة ، كالتفاعلهم، كتعليميالطالب
 .معهم

 

النظر إىل خصائص الطالب من صبيع أعماؽبم اليومية إما ُب 
التعليم كالتفاعل أك اؼبعاملة مع أصدقائهم. تكشف عملية 

م ُب تعلم اؼبواضيع اػباصة كاؼبع  ُُٖينة.التعليم رغبتىهم كإرادهتى
اغبكومية اإلسالمية استخدـ اؼبدرس ُب اؼبدرسة الثانوية 

 ُُٗ .الطرؽ اؼبختلفة لفهم خصائص الطالب غوندانج لكي
 

اغبكومية  اإلسالميةالثانوية كاف موقع ىذا البحث ُب اؼبدرسة 
التعلم التعليم ك ُب  وفشاركي ، معناه أف الطالب الذينغوندانج لكي

فبناء . الذين ىم من اؼبراىقُت طالب ُب السنة العالية من اؼبدرسة ىو
راىقي ُب تعليم اؼبمدرس اللغة العربية إىل اؼبدخل وبتاج على ذلك 
 .اللغة العربية

، أف مرحلة اؼبراىقة        اؼبراىقُت تطوراتحل امر  إىلنظر نعندما 
مرحلة البلوغ،  أمعلى مراحل النضج  ولدم يكوف الىي السن الذ

كىذه الفًتة ىي فًتة البلوغ للطالب. يؤدم ىذا االضطراب كعدـ 
وقف كاؽبوية. اؼبُب السلوؾ، ألهنم كانوا يبحثوف عن  كالتعيُت اليقُت

ككظيفة مهمة ف. اكبار   واصبحيأطفاؿ، كلكن أيضا مل ليسوا باؼبراىقُت 
اؼبعرفية إىل مرحلة النضج، سواء  راىقُتىنا ىو أف يقود اؼب درساؼب

 121.أـ ركحانيةن  ، جسمية كانتكالوجدانية كاغبركية
                                                             

   اللغة العربية األستاذ ضبيم مهتدم عن مفهـو خصائص الطالب ة مع معلملقامت الباحثة باؼبقاب ُُٖ
  ُب غرفة اؼبعلم َُِٔسبتمرب  ُُِب التاريخ 

ُب الفصل  َُِٔسبتمرب  ُِّب التاريخ اؼبقالبة مع الطالب عن مفهـو خصائص الطالب  ُُٗ
 اغبادل عشر اللغوم

120
 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2009), h. 117-118 
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فيحتاج اؼبدرس إىل اؼبراىقُت،  طالبتعلم اللغة العربية ليتعلق ب
 اغباجة كىي ُب سن اؼبراىقة،  طالبحتياجات األساسية للإلامعرفة 

ديدة، اعبتجارب الريد كي، موجهة، كمعركفاأف يكوف ؿببوبا، إىل 
 .كزمالئهم ماالعًتاؼ كاؼبدح من أصحاهبعلى  ؿرغب ُب اغبصو كي

 

السلطوية ُب عملية التعليم، من خالؿ توفَت الفرصة للبحث 
 عن اؼبواد الدراسية اؼبناسبة باالدراسة خارج اؼبراجع اؼبستخدمة.

 ُُِ فضال عن القياـ على مبدأ القرابة.
 

ُب التعامل مع  اعقائديا ك سلطويدرس ال ينبغي أف يكوف اؼب
عارض كال يتبع األكامر. سوؼ ي مسن اؼبراىقة، أك أهن الطالب من

، قًتاحاهتمآرائهم كأفكارىم كاب اإلىتماـ كاإلكراـ هبب اؼبدرس
صدقاء العمل، كبالتايل فإف هنم ألتحدث، كتعتربىم أكدعوهتم با

 تربية أف كظيفة اؼبدرس ُب   باختصار،. ك وًتمكوب يكـر اؼبدرساؼبراىق 
ليكوف كمصاحبة الطالب ىو مرافقة  راىقةكتعليم الطالب ُب سن اؼب
 دائما ُب الطريق اؼبطلوب.

 ىلدرس إيهدؼ تطبيق نظرية كمبادئ التعلم اليت يقـو هبا اؼب
خبالؼ ما إسبامها  إىل تنوعة، كىذا وبتاجاؼب الطالبربديد خصائص 

على ربقيق تسهيل ل ية ككذلكعليمكفاءة اؼبدرس التعلى   ىو مؤشر
 .اللغة العربية درسم ُب يالتعلكإدراؾ أىداؼ 

 

يسَت إجراء التعليم كربديد خصائص الطالب على كاسطة 
معرفة رغبة الطالب ُب الدرس من خالؿ تفويض اؼبادة 

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

 ُب غرفة اؼبدرس َُِٔسبتمرب  ُِالتاريخ 
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الدراسية اليت يريد اؼبدرس تعليمها. كاحد منهم بإعطاء 
 ُِِاالختبار القبلي

 

ُب إجراء العملية الدراسية، كخاصة ؼبواد اللغة العربية، كاف 
أيضا ال يبكن أف يستبعد كهبتنب نظريات تطورات اؼبراىقُت  اؼبدرس

ُب سن اؼبراىقة كما شرحت الباحثة من قبل. كىذا ما  أم الطالب
اغبكومية اإلسالمية الثانوية يعمل مدرس اللغة العربية ُب اؼبدرسة 

أنو يطبق نظريات تطورات اؼبراىقُت، معناه أف اؼبدرس  غوندانج لكي
م خصائص كمعرفة مصاحل كل طالب ُب ىذه يسعى كوباكؿ على فه

اؼبدرسة بواسطة تقدًن اؼبواد التعليمية اليت يريد اؼبدرس إيصاؽبا كبو 
الطالب. ىذا كفقا للمقابلة بُت الباحثة كمدرس اللغة العربية ُب 

 .اغبكومية غوندانج لكياإلسالمية الثانوية اؼبدرسة 
ب من اؼبواد رأت الباحثة أف تقدًن ما هبب أف يتعلمها الطال

 ل لقاء، كبعض األحيافالتعليمية ال يبكن تنفيذه ُب أم مسألة ُب ك
اؼبدرس أف يقدـ عما يريد أف يعلمها من اؼبواد التعليمية، كلكن ليس 

أك اللقاء. ألف اؼبدرس حبقيقتو قد أعد اؼبواد  لكل مادة كاالجتماع
سباما ؼبقابلة استعدادا  ، ككذلك اؼبدرس قدالتعليمية اليت يريد تدريسها

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 

 يريد اؼبدرس تعليمهااليت  التعليمية اؼبواد يعرؼال  التعليمية كحىت
 ريسها.تدك 

                                                             
ة مع األستاذ نسيكوف آمُت عن طريقة مفهـو خصائص الطالب ُب التاريخ لاؼبقاببقامت الباحثةُِِ
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ليس فقط ربليل خصائص الطالب، كلكن على اؼبدرس هبب 
كل لناسبة لتعليم اللغة العربية، ألف ىي الطريقة اؼبأيضا ربليل ما 

كالطريقة اؼبختلفة ُب التعلم على  كاؼبواىب ىتماماتإلطالب لديو ا
 ةالفريد ةعيبأألخص تعلم اللغة العربية. ىنا يكمن التحدم كالط

لب ا. ألف ليس كل طكاؼبختلفةتنوعة اؼبطائفة ال باعتباره للطالب
تلك الطريقة مناسبة ، قد تكوف ُب التعليم ناسب بطريقة معينةي

لذلك ليس ىناؾ مناسبة لغَتىم من الطالب. غَت ب، كلكن لطال
أفضل كأجود الطريقة ُب العامل، كلكن أنسب الطريقة أم أكثر 

ة خصوصا للمدرس ُب درس اللغة العربيكبالتايل فإف دكر م مناسبةن.
 ينبغي أف هبد اغبكومية غوندانج لكي اإلسالميةالثانوية اؼبدرسة 

ُب تعليم الطالب ناسبة ليتم تطبيقها اؼبطريقة ال جهده ُب البحث عن
 .اللغة العربية

 

الطريقة اؼبستخدمة ىي الطريقة اػبطابة كالطريقة األسئلة 
األساليب أيضا تعتمد ك . ُب آخر اغبصة كاألجوبة

على أحواؿ  كاالسًتاتيجيات اليت نستخدمها ُب عملية التعليم
دراسة الدرس ىي طريقة التعليم . ك كظركؼ الغرفة الدراسية
اؼبستخدمة ُب اؼبدرسة الثانوية  َُِّالفعاؿ ُب تطبيق اؼبنهج 

اغبكومية غوندانج لكي ماالنج. دراسة الدرس ىي أسلوب 
 ُِّ .كفعاالالتعليم اليت يبكن أف هبعل الطالب نشيطا 

 

طبقا لنتائج البحث من قبل أف عبميع اؼبدرس البد لو من 
يبيل إىل أف يكوف  اإلىتماـ إىل من يواجهو عند العميلية التعليمية.

                                                             
ُب  َُِٔسبتمرب  ُِعن طرؽ التعليم ُب التاريخ  معلم اللغة الغربيةة مع لبباؼبقا قامت الباحثةُِّ

 غرفة اؼبدرس
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ُب نفس السن، حبيث مبوىم الفكرم كاف  الواحد ستولاؼب الطالب ُب
 ه التسوية، يبكن للمدرس. كبسبب ىذال يتفرؽبشكل عاـ ىو 

. كلكن كتعليم الطالب تدريسُب استخداـ نفس أساليب أك تقنيات 
لديها اختالفات اليزاؿ الطالب اؼبعادلة، تلك التسوية ك باإلضافة إىل 

، كأيضا كاغبالة اعبسمية، بصرالفسيولوجية مثل السمع كالالناحية  من 
، تشجيعمستول الذكاء، الكفاءة، كالمثل نفسية ال الناحيةمن 

كانت . غَت ذلككالنضج، كاالستعداد ك كاؼبواىب، ، العـزكاإلرادة، ك 
مؤسسان على  .كثَتان   ُب التعلم الطالبىذه الظركؼ تؤثر 

أف تكوف الطرؽ اؼبستخدمة ُب تعليم اللغة العربية  اإلختالفات، فالبد
 مناسبةن بأحواؿ الطالب كالغرفة الدراسية.

الثانوية اؼبدرسة  ُب ةباحثالا هتاليت أجر  كفقا لنتائج اؼبالحظة
الشاذة  اؼبخالفاتت الباحثة ، كجداغبكومية غوندانج لكي اإلسالمية

 ال تسَت علىُب تلك اؼبدرسة تعليم اللغة العربية كعملية التعلم  أف
اللغة العربية أك ببالنسبة للطالب الذين يتحدثوف ألف ما يراـ.  سبيل
الذين ال  إىل جنب مع الطالب جنبا عهد يقعدكفاؼبُب  ىادرسوا

سوؼ يؤثر إهبابيان ىذا   124العربية على اإلطالؽ.اللغة يعرفوف 
كسلبيان، إهبابيان ألف الطالب الذين يتحدثوف باللغة العربية فصيحا 

 ميستطيع أف تكوف معلمان ؼبن ال يعرؼ العربية، كإال سوؼ يكوف ؽب
يشعركف الطالب الذين ال يتحدثوف باللغة وؼ س متأثَت سليب ألهن

  بية فصيحا بغَت كاثق.العر 
 

التطور اؼبعرُب ُب اللغة العربية هبرم على إعطاء األسئلة عن 
اؼبعلومات  ُب آخر اغبصة. كأننا نشعر بفعالية ىذه الطريقة من 

                                                             
  َُِٔسبتمرب  ِٖماالنج ُب التاريخ كي ج لانندية غو ية اغبكومثانو ُب اؼبدرسة الاؼبالحظة  ُِْ
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طرؽ أخرل ألف الطالب حريوف ُب سؤاؿ اؼبدرس مباشرةن عن 
 ُِٓ أم شيئ يتعلق باللغة العربية.

 

الرجوع إىل  طالب، يبكن للمدرسفيما يتعلق بالتنمية اؼبعرفية لل
 يتال Jean Piaget ة عندؼبعرفيتطورات النفسية ُب السيكولوجية ا نظرية

 ةالفكرية اؼبناسب طوراتعلى أساس الت ات الطالبتطور تؤكد على 
تتبع  ةميتعلالعملية الف أ، Jean Piaget العمرية. كفقا ؿ تهمرحلدب
ككانت ىذه . مرىممستول ع حسب ات الطالبط كمراحل تطور امبأ

تسلسل التنتقل عن طريق معناىا البد أف ، ةن اؼبراحل ىرميك ط امباأل
 اؼبعرفية. توخارج مرحل الشيئ معرفةك  كال يبكن ألم طالب تعلمعُت اؼب

 

 استخداـ الوسائل التعليمية   (ِ
الوسائل  كاستخداـ كجودأف التعلم، ك  أنشطة التعليمُب 

 تلك العملية التعليمية. ألف ُبـ جدا لنجاح اؽبا دكر ى التعليمية
يبكن ؼبدرس اللغة العربية إيصاؿ اؼبعلومات اجملهولة أم اؼبادة األنشطة 

ُب  درسكذلك لتسهيل اؼبغَت الواضحة بواسطة الوسائل التعليمية، 
كمساعدة الطالب على فهم كاستيعاب اؼبواد  التعليمية تقدًن اؼبواد
 التعليمية صعوبة اؼبوادكتبسيط كيبكن تسهليل . تعلمهااليت التعليمية 

سبثل الوسائل التعليمية . لتعليميةوسائل االاؼبوردة للطالب دبساعدة 
مسهال على األشياء اليت صعب على اؼبدرس إيصاؽبا باألقواؿ 

لذلك سهل على الطالب فهم مضموف  كالعبارات كالكلمات اؼبعينة.
 126اؼبواد التعليمية دبساعدة الوسائل التعليمية.

                                                             
عن التطوير اؼبعرُب للطالب ُب درس اللغة العربية ُب  معلم اللغة العربيةة مع لقامت الباحثة باؼبقاب ُِٓ

 ُب غرفة اؼبدرس َُِٔسبتمرب  ِِالتاريخ 
126

 Syaiful Bahri Djamarah, dkk., Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta,  

2010), h. 120-121 
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قليله جدان عندما  لتعليميةوسائل االن نأخذ االعتبار أف دكر كلك
 اؼبعينةاألىداؼ التعليمية  من ضموفباؼب تصل كيتبعال ي هاماستخدا

ستخدـ  يي من التعليم ينبغي أف  كالغرض . لذا فإف اؽبدؼةصيغاؼب
جاىل اؼبدرس . عندما تعليميةوسائل الالستخداـ إلقاعد الكمرجع 

عن ىذا فاستخداـ الوسائل التعليمية ال يلتقي بفعاليتها كال تكوف 
الوسائل التعليمية مساعدةن للمدرس كلكن مشكلةن لو ُب ربقيق 

 األداة يى تعليميةوسائل الكباختصار أف ال. فعاليةن األىداؼ التعليمية 
 إليصاؿ اؼبعلومات إىل استخدمها اؼبدرساليت  كاآلالت اؼبساعدة

 .كالتعلم ميمن أجل ربقيق أىداؼ التعل أذىاف التالميذ
، يبكن ةالباحث قامت هبااؼبقابالت كاؼبالحظات اليت  نسبة إىلكب

الثانوية اؼبدرسة  ستنتاج أف الوسائل التعليمية اؼبستخدمة ُبإلا ةللباحث
تصنف على أهنا أقل جودة كأقل  اغبكومية غوندانج لكي اإلسالمية

تعليمية اؼبوجودة كاؼبستخدمة ُب ىذه وسائل الالاكتماال جسديا، ألف 
 كمكرب ،كلبتوب، كالشاشةىي اإلنًتنت، أجهزة الكمبيوتر  اؼبدرسة

أكثر أنبية ترب اللغة. كباإلضافة إىل ذلك، أف الصوت من دكف ـب
لغوية ُب اؼبدرسة أم البيئة الالبيئة  تعليم كتعلم اللغة العربية ىي لنجاح

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 

س اؼبدرسة للباحثة عند ىذه اؼبدرسة. كىذه اؼبشكلة كما قاؿ رئي
 اؼبقابلة.

   هبب أف يقـو  ُب التعليم ستخدامهااختيار الوسائل التعليمية إ
لتعليم  الوسائل التعليميةاختيار  ىلواضحة. ال اختيارىا أغراض على

 أك الًتفيو العامة، علوماتاؼبللحصوؿ على أم لتعلم الطالب، ك 
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ىل ، خاصكبشكل  ة؟الفراغالراحة كفرصة كقت  ألم جملرد كالتسلية
أك من الطالب موعة كلتعليم اجمللتدريس  استخداـ الوسائل التعليمية

 كلتعليملتدريس  ىل استخداـ الوسائل التعليميةالتعليم الفردم، 
أم طالب اؼبدرسة  طالب ركضة األطفاؿ مثل الطالب اؼبعينة

 كالثانويةأم طالب اؼبدرسة اؼبتوسطة،  أم طالب اؼبدرسة االبتدائية،
  أم ؾبتمع القرية عمياء، الالصم كؾبتمعات أم طالب ، أم العالية
  أك اؼبدينة؟

اؼبواد ب متينان  يرتبط ارتباطا كثيقاالغرض من ىذا اإلختيار 
 معناه أف الوسائل التعليميةالتعليمية كالقدرات اؼبعرفية لدل الطالب. 

تعلمها باؼبواد التعليمية  مالئقةن كمناسبةن اؼبستخدمة هبب أف تكوف 
 وسائلالألف  لدل الطالب. لعمر كالتفاىما مستول الطالب كتناسب

ئقة للتعليم كالتعلم إذامل عقبة كعامشكلة ك لن تكوف سول  التعليمية
 ألشياء اؼبذكورة أعاله.يتم تعديلها ل

اؼبؤسسات التعليمية.  عندُب كثَت من األحياف  ذلك ما يفتو
 االنتهاءك شراء كسائل االعالـ فقط باعتبارىا شكلية،  أف حبيث

 ألمراؼبستول األمثل. ا اليت أقل اإلستخداـ إىلالبنية التحتية كاإلكتفاء 
 يىالتعليمية وسائل الأف كالرئيسي الذم ال بد من ذكره األساسي 

جودهتا أك سيئتها، ، ال تتحرؾ كتتشغل بنسها اآلالت كاآلداة اعبامدة
تعتمد على األشخاص الذين يستخدموف  ،فعالة أـ ال، خَتىا كشرىا

 .التعليميةوسائل تلك ال
 

 التقيم التعليمي (ّ
تقييم التعليم بشكل عاـ إىل صبع البيانات إلثبات يهدؼ 

كاؼبطلوبة عند  ُب ربقيق األىداؼ اؼبرجوة تقدـ الطالبمستول 
 ،أك اػبربة اؼبكتسبة اتلتقييم النشاطك  كلتمكُت اؼبدرس، التعليم
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ُب تعليم اللغة العربية ُب الفصوؿ  تقييم طرؽ التدريس اؼبستخدمةلك 
أف التقييم التعليمي لو  من تلك األغراض اؼبذكورة تشَت . الدراسية

   ائلة.الفوائد كاؼبنافع الكبَتة كاؽب
 

كاف التقييم ُب ىذه اؼبدرسة ىو التقييم أثناء عملية التعليم، 
اؼبعرفية، الوجدانية، كاغبركية. كوبتوم ىذا التقييم على الناحية 

نراقب الطالب للحصوؿ على تلك القيم كالنتاثج الثالثة ُب 
 ُِٕ نفس الوقت ُب عملية التعليم الواحدة.

 

فهمو  تعٌمق يعتمد على هٍتباعتباره اؼبعلم اؼب قباح اؼبدرس
التقييم. التقييم  ذلك ُب الفٌعايلللتقييم الًتبوم، كالقدرة على العمل 

ىو عملية صبع كمعاعبة اؼبعلومات لقياس ربقيق نتائج تعلم الطالب. 
، ةاؼبعرفيالناحية  على ما يلي: الطالب تقييم نتائج تعلميشتمل 
 .التعليمية الوجدانية كفقا ػبصائص اؼبواد الناحيةك  ةالنفسيكالناحية 
 معالتقييم ب أف قاـ اؼبدرس م بعديم كالتعلقباح التعل ؼعر يي 

مدل  كييعرؼ أيضا. كفقا ألىداؼ التعليم األسئلة من البنود ؾبموعة 
كفهم امتصاص  نظر إىلب بنسبة الطالب قباح أنشطة التعليم كالتعلم

م. إذا يُب ربقيق أىداؼ التعلقباح الطالب  مئوية الطالب كنسبة
كيشاركوف ٘ أك أكثر من عدد الطالب الذين يتابعوف ٕٓكصلت 
مستول اغبد  ربتستول النجاح أقل )دبتعليم كالتعلم عملية ال

 ان كربسيناتصحيح  ينبغي أف تكوف عملية التعلم القادمةاألدىن(، ٍب
 (.كاؼبراجعة عالجيةال)

جوانب اؼبعرفة )اإلدراكية( ىو نتيجة التعلم اليت ربتاج إىل 
العربية. تقييم  اللغةالتعلم، كخاصة مواد  ُب كل موضوع تقييمال

                                                             
 ُب غرفة اؼبدرس عن تقييم تعليم اللغة العربية معلم اللغة العربيةة مع لباؼبقابقامت الباحثة   ُِٕ
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التحريرم، كاإلختبار  الشفهي ختبارإلمن خالؿ ا اؼبعرفة هبرمجوانب 
 العربية ىي مواد اللغةالطالب  اليت تعلمها  التعليمية كذلك ألف اؼبواد

التواصل شفويان على  هتمدر إىل ق من صبيع الطالبتطالب ت اليت
. األمر األساسي من قباح مدرس اللغة العربية ىو عندما يبكن كربريرا

الطالب استطاع على التعبَت العريب عن أفكارىم كآرائهم كىلم جرا، 
 .ربريريان سواء شفويان أك 

قاـ بو اؼبدرس ُب  الوجدانية، الناحيةمن  يميالتعلكأما التقييم 
فقط من خالؿ النظر  ماالنجالثانوية اغبكومية غوندانج لكي اؼبدرسة 

بالتأكيد ؿبدكدة للغاية، ألف . ىذا ىو الغرفة الدراسيةحالة  إىل
فقط ُب الفصوؿ  يعيش كال يقـو باؼبعاملة مع الغَت ال التالميذ

اللغة العربية  درسم على. هبب األكسعالدراسية، كلكن ُب عاؼبو 
 ليس فقط ُب كالرعاية كاؼبراقبة على الطالب توسيع نطاؽ اإلشراؼ

 .على األقل الفصوؿ الدراسية، كلكن أيضا ُب البيئة اؼبدرسية
ال بد من  التعليم كالتعلم أف تقييم ر. ليوؾ اـكليى كفقا لرأم 

تقييم منذ بداية العملية بال اؼبدرس تنفيذىا بشكل مستمر. قاـ
، كينتهي ُب هناية الدرس. التعليمية راحل العمليةاؼبُب صبيع ك التعليمية، 

بشكل  التقييم على مستول ما بعد التعلم. ييم أيضاحىت يتم تق
ُب أم كقت كمكاف على قاـ بو اؼبدرس عٍت التقييم الذم ي مستمر

ُب مواقف  اهتمتطور  طواؿ همكمصاغبالطالب أساس احتياجات 
 128اغبياة اؼبختلفة.

من حيث احملرؾ للنشاط الطالب أثناء قاـ اؼبدرس بالتقييم 
ُب  نشاطو نشاط الطالب منكنظر إىل . كيبكن رؤية كالتعلم ميالتعل

 االختبارب. ًب تقييم ىذا اعبانب تعٌلمهاالتواصل كفبارسة نظرية اللغة 
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الدقة كالسرعة ك ، اؼبعُت عايَتاؼب حسبأداء مهاـ حقيقي  كبو العملي
 .لتطبيق موضوعيةن اكجودة 

 درسم للميتقييم التعلؼبادة كسيتم استخداـ نتائج ىذا التقييم 
تحسُت لنتائج ىذا التقييم  درسيستخدـ اؼب. لطالباكنتائج تعلم 

اؼبطلوبة. م من أجل ربقيق األىداؼ التعليمية يم كالتعلطرؽ التعل
نتيجة كشف الدرجات، الطالب نتائج ىذا التقييم ك يستخدـ

 اليت قد تعلمواىا.  على اؼبواد التعليمية  ىمكتعزيز  عالجية،كال
 

يم إلمالء كشف الدرجات، كالعالجية، سيتم استخداـ التقي
ييستخدـ ك  كإثراء كتعزيز اؼبواد الدراسية اليت قد تعلم الطالب.

،  كمادة إصالح الطالب كاؼبدرس كاؼبدرسةأيضا   التقييم
كمقياس لنتائج تعلم الطالب كطريقة التدريس اؼبستخدمة. 
حبيث سيتم إصالحو بشكل مستمر لتحقيق أغرض التعليم 

 ُِٗ كالتعلم.
 

 درسم اهأجر  التعليم تقييمعن  البياف السابقلمقابلة ك طبقا ل
ي كج لانندو اغبكومة غاإلسالمية ية نو اثُب اؼبدرسة الاللغة العربية 

يبكن اعتبار التعليم اؼبدرسة ىذه ُب  درسُتأف اؼب ت الباحثةخلصف
من حيث اؼبعرفية  الطالب تقييمب قامواقد  ىؤالء اؼبدرسُت ألفاؼبهٍت 

م ُب يؿبدكد ُب عملية التعل التقييمأف  ة كاغبركية، على الرغمالوجدانيك 
 .بسيطك الفصوؿ الدراسية 

 

 تطوير الطالب  (ْ
أنشطة التعليم كالتعلم ىو النشاط التعليمي قيمة. القيمة الًتبوية 

التفاعل  قيمة كالطالب. ربدث بُت اؼبدرس ف التفاعالتتلوٌ  اليت
                                                             

 عن فوائد تقييم تعليم اللغة العربية ُب غرفة اؼبدرسمعلم اللغة العربية ة مع لبالباحثة باؼبقاقامت   ُِٗ
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لتحقيق أىداؼ معينة اليت  موجهةن أنشطة التعليم كالتعلم ألف  تربويةن 
 األنشطةخطط اؼبدرس كاعيان منهجيان تدريس. كال التعليم صيغت قبل

 التدريس.أم  التعليم ؼبصاحل ئاستفادة من كل شيبا التعليمية
كاجو اؼبدرس الديناميات اؼبرتبطة بتطور الطالب عند العملية 

لدل الطالب ينبغي النفسية التغَتات كالتطورات  التعليمية ُب اؼبدرسة.
، ألف اؼبعلم اختار ذلك اؼبدرسىتماـ الكامل من إلعلى ا أف ربصل

اؼبناسبة ػبصائص الطالب اؼبشاركُت ُب  ةاسًتاتيجيات التعلم القائم
 العملية التعليمية.

أف ىذه اؼبدرسة ُب دكرىا لتطوير قدرات الطالب كخاصة ُب 
تسهيل الطالب ؾباؿ اللغة العربية ىو بواسطة توجيو كمساعدة ك 

 َُّ .ُب األنشطة الالمنهجية
 

ال يعٌد اؼبدرس  كاعبدير بالذكر أف مع تقدـ العلم كالتكنولوجيا، 
 ئما، كلكن أيضا هبب أف تكوف قافقط مقدـ اؼبعلومات كاؼبعرفةك

 على اؼبدرسلطالب. هبب ميع اعب كاؼبشجع كاؼبشرؼبدكر اؼبيسر، 
لذلك يبكن  .ككفاءهتم مالطالب ُب تطوير إمكاناهت كمصاحبة مرافقة

كيرٌقي الكفاءات  ريطوٌ هبب أف  أف القدرة الًتبوية للمدرساإلستنتاج 
 كتفعيل إمكانات الطالب

 
 
 
 
 

                                                             
 عن تطوير إمكانية الطالب ُب غرفة اؼبدرسمعلم اللغة العربية  ة معلقامت الباحثة باؼبقاب  َُّ
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درسة الثانوية مباللغة العربية  لمعلمي مهنيةالكفاءة العن البيانات   .5
 الحكومية غوندانج لكياإلسالمية 

 
خرباهتم اؼبهنية على األقل . كتتطلب اؼبتخصصاؼبعلم ىو اؼبريب اؼبهٍت ك 
 يناسب. ىذا الشرط العليا اليت تقـو على القيمؾبموعة من اؼبعارؼ كاؼبهارات 

اؼبعارؼ بالتعريف كاؼبفهـو للكفاءة اليت ترتبط ارتباطا متينا بالقيم كاؼبواقف ك 
 اغبياة اليومية. ية ُبسلوكالعقلية ك ال العملية كاؼبهارات اؼبتجسدة ُب

 اؼبدرسة الثانوية رئيس ة اليت قامت هبا الباحثة معقابلكفقا لنتائج اؼب
 :على النحو التايل اؼبدرس أداءعن ماالنج اغبكومية غوندانج لكي  اإلسالمية

 
أداء اؼبدرس، كأنا دائما أقـو بالسيطرة على كل إعداد  ؼبراقبة

استعداد التعليم أنا  اؼبدرس ُب التعليم كعمليتو كتقييمو. كُب
كاؼبنهج الواجب  اؼبدرس عن خطوات التدريسدائما أسأؿ 

 131.توافرىا
 

 يكج لانغونداغبكومية  اإلسالميةاؼبدرسة الثانوية  كما حدث ُب
 األنشطة اعبارية تسلسلمن خالؿ  درسُتالتطوير اؼبهٍت للمأف إجراء  ،ماالنج

 على النحو التايل: اؼبستمرة
 
 
 

 

                                                             
سبتمرب  َِالدكتورندس ؿبمد حسناف ُب التاريخ   مع رئيس اؼبدرسة مت الباحثة باؼبقابلة قا 131

 ُب مكتب رئيس اؼبدرسة َُِٔ
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 132التعلم الذاٌب( أ
كي الدراسة ج لانندو ة غياغبكوم اإلسالميةية نو اثاؼبدرسة القامت 

     ًتكيز الك  األنشطة، كىي زبطيط التعليممع العديد من الذاتية اؼبستقلة 
 ُب اػبطة  على النحو التايل:

 فيما يتعلق دبا يريد أف يتعلمو. (ُ
 اإلسالميةية نو اثُب ىذه التجربة البد للمدرس ُب اؼبدرسة ال

 دركس كاؼبواد التعليمية اليتربليل الدائما من  كيج لانندو ة غياغبكوم
صبيع أكباء الطالب، حىت يكوف  تقديبها مع األحواؿ اليت ربدث ُب

بُت النظرية اؼبقدمة مع اغبالة اغبقيقية من اجملتمع، كالًتابط تكامل الىناؾ 
مثل ُب درس اللغة العربية أف ىناؾ اػبطيئات ُب استخداـ اؼبفردات 

لطالب بأف تفهيم ادرس ىنا يعٍت ؿباكلة على العربية كإعراهبا. فدكر اؼب
 أف الغرض من اؼبواد اؼبقدمة يكوف قادرا على تقدًن تفسَت اػبطيئات حىت

أف تتحقق كفقا ؼبعايَت الكفاءة اؼبطلوبة. بنسبة إىل فعالية التعليم ُب 
إىل  ماالنج أهنا تشَت كسبيلكي ج لانندو ة غيية اغبكومنو اثاؼبدرسة ال

. ُّكصت هبا كزير شؤكف الًتبية كاغبضارة كىي اؼبنهج اليت أاؼبناىج 
 لذلك ىناؾ اإلرتباط بُت النظرية اؼبادية كالتطبيق.

 
 كالقراءة، كالعمل، كاؼبمارسة. -تعلم كيفية ال (ِ

         اللغة العربية لة اليت قامت هبا الباحثة مع معلمقاباؼبكبناء على 
 :على النحو التايل اغبكومية غوندانج لكي اإلسالميةاؼبدرسة الثانوية  ُب

 

األساليب كاالسًتاتيجيات اليت نستخدمها ُب عملية التعليم 
تعتمد على أحواؿ الفصوؿ الدراسية، فإنو سيكوف من السهل 

 133.بالنسبة لنا ألداء عملية التعليم
                                                             

 َُِٔسبتمبَت  ِٔمدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج تاريخ من ة اؼبالحظ ُِّ
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  مىت (ّ
ُب ال هبرب اؼبعلم على استخداـ  الطريقة كاألسلوب ىذه النقطة  ُب

مع االحتياجات اغبقيقية ُب الفصوؿ  هافيتكيلكن الفصوؿ الدراسية، ك 
أك قبل  ليلالطالب. كلكن ُب ال إما اؼبواد التعليمية أكالدراسية، سواء 

قد تعلم اؼبدرس الدركس اليت يريد  اؼبدرس الفصل الدراسيدخوؿ 
وات اؼبنهج كخط مثلمن خالؿ استكماؿ عدة اإلدارة التعليمية تعليمها 

 ىلىذه األشياء تقصد إمن األدكات الداعمة. ككسائل اؼبدعمة  دريسالت
 .درس ُب التعليم عند األكقات اؼبستقبلةتسهيل اؼب
 

 فردا أك صباعة -مىن  (ْ
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 

عن  لقوة اؼبهنية لديها اؼبسؤكلةكانت ابقواعد السلوؾ. فرديا أـ ؾبموعة،  
  ستفادة من خربهتاإلصبيع جوانب األعماؿ. لذلك، حبيث اؼبهنيُت يبكن ا

لفرصة اغبرية الزباذ القرارات اػباصة اُب ىذه اؼبهمة، فيعطى إليو 
دبسؤكلية. بدكف ىذه اغبرية، خوفا أف ال يكوف ىناؾ التقييم اغبرم القائم 

الكفاءة على اعتبارات اػبربة، كبدكف حرية التقييم صعب على تطوير 
 ية.ناؼبه

 

                                                                                                                                                                       
     َُِٔسبتمرب  ِِسًتتيجية التعليم ُب التاريخ اقامت الباحثة باؼبقابلة مع األستاذة ميسرة عن  133

 لمُب غرفة اؼبع
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 كتبة.ُب اؼبنزؿ، ُب اؼبدرسة، ُب اؼب -أين  (ٓ
 اإلسالمية الثانويةاؼبدرسة  تعلم اللغة العربية ُب أف أنشطة 

ليس فقط ُب الفصوؿ الدراسية، كلكن  ذبرم اغبكومية غوندانج لكي
كما ، ألهنا  كمصدرا للتعليم ان موضوعتكوف كذلك حولة اؼبدرسة    البيئة

غالبا قاؿ مدرس اللغة العربية للباحثة أف الطالب ال يتحمسوف كيشعركف 
أخذ مدرس اللغة العربية الطريقة  ، لذلكهناران  ميتعلالبالنعاس عند 

تشجيع الطالب على التعلم خارج دعوة ك ىو  اؼبشكلةغبل  كاػبطوة
 اؼبكتبة.أكثر استعماال للتعليم ىو الفصوؿ الدراسية، كعادة 

 
اؼبدرس الفرصة لسؤاؿ عن األشياء اليت مل نفهمها خارج  أعطانا

ساعات درس اللغة العربية أك عادةن أمرنا اؼبدرس بأف نتعلم مع 
 134أصحابنا الذين يفهموف عما نسأؽبا.

 
تطوير كفاءة اللغة العربية بواسطة احملادثة، أك اإلستماع بأكثر 

   طالبكن، ألف بكثرة احملادثة كاإلستماع سوؼ يتعود الايبم
كىذا سوؼ يسٌهل الطالب  ُب اإلستماع كاحملادثة باللغة العربية.

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

 
 
 

                                                             
ُب  َُِٔسبتمرب  ِّتيجية التعليم ُب التاريخ اسًت إاؼبقالبة مع الطالب عن قامت الباحثة ب  ُّْ

 الفصل اغبادل عشر اللغوم

سبتمرب  ِِمع األستاذة ميسرة عن تطوير كفاءة اللغة العربية ُب التاريخ قامت الباحثة باؼبقابلة  ُّٓ
  ُب غرفة اؼبدرس َُِٔ
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الثانوية اؼبدرسة  ة أفالباحثاليت حصلت عليها الحظة نتائج اؼبمن 
ال توجد مرافق لدعم نظريا كذبريبيا على تعلم  غوندانج لكياغبكومية 

الكافية  البنية التحتية بعدـكلكن  136عمل اللغة.اللغة العربية ىي م
اؼبدرس ال ينفد  ماالنجاغبكومية غوندانج لكي اؼبدرسة اللغة العربية ُب 

 العربية.ُب تعلم اللغة كاغبماسة من الطرؽ عبعل الطالب يشعركف بالراحة 
ُب اؼبدرسة الثانوية  للغة العربيةا ل ميدٌرسةحدإأستاذة ميسرة ىي 

 صوٌباللف على إعطاء اؼب اليت تتبادر ماالنجاغبكومية غوندانج لكي 
ساعد يمن اؼبتوقع أف  لذلك فإنو اؼبلف الصوٌب شكل لإلستماع على

لفصوؿ ليس فقط ُب ا الطالب على تعلم اللغة العربية ُب أم مكاف
حىت يبكن  كُب أم مكاف لعباؼبك  دراسية كاؼبكتبة كاؼبدرسة كاؼبنزؿال

 .االستماعبللطالب القياـ 
 التعلم أك اؼبناقشةكتقييم نتائج اؼبراقبة الذاتية  (ٔ

 
 KKG, MGMP, MGBS, PGRIب(. األنشطة اؼبنظمة اؼبهنية، مثل 

 ج(. األنشطة العلمية مثل السمينارات، كالندكة العلمية كحسبها
 الًتبية اؼبساكاة أم اإللتحاؽ الدراساتد(.  

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

 
 
 

                                                             
 َُِٔسبتمرب  ِٕاؼبالحظة دبدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب التاريخ   136

ُّٕ
 َُِٔسبتمرب  َّمدرسة الثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب التاريخ من  ةقيالوث  
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صاص اغبد ؼبنح االعًتاؼ الرظبي للفرد الذم كاف لو اختتقنيات ىناؾ 
عادة  الشهادة شهادة. كيتبع إجراءالإجراء األدىن كعامل اؼبهٍت. كيسمى ىذا 

قيم األخالؽ نفي  أم تطبيق غبماية مصاحل اجملتمع من اعبرائملبإعطاء اإلذف ل
)سوء  كلئك الذين يرتكبوف أخطاء ُب التطبيق اؼبهٍتاؼبهنية. كىذا يعٍت أف أ

 .اؼبقررةاؼبنظمات اؼبهنية كفقا ؼبدكنة قواعد السلوؾ  وعاقبتالتصرؼ( عادة 
قواعد السلوؾ اليت تعترب أساسية غبماية ؾبموعة اؼبهنية لديها مدكنة ل

كالوقاية عال أعضائهم الذين يشرفوف كيكرموف قيم األخالؽ اؼبهنية كسيلةن 
 ب بقواعد السلوؾ. الزباذ إجراءات للذين يرتكبوف اعبريبة اليت ال تالئق كال تناس

 

 الكفاءة المهنية للمدرس ( أ
 

ات رب اػب لديوذم لديو الكفاءة اؼبهنية ىو الذم الكاف اؼبدرس 
ىو العمل  اؼبهٍتالعمل  يعٍت أف. كىذا الًتبية كالتعليم ُب ؾباؿ كالتخصصات

. ذا اجملاؿؽب خصصان منلذين ىم على استعداد لالذم يبكن القياـ بو فقط 
قدرة السيطرة على اؼبواد التعليمية على نطاؽ كاسع  ىي الكفاءة اؼبهنية

مُت لتلبية معايَت الكفاءة احملددة اؼبتعل كإشراؼ كعميق اليت سبكنو من توجيو
اؼبهٍت ىو الشخص الذم  أف اؼبدرس ُب معايَت الًتبية الوطنية. باختصار

ُب ؾباؿ الًتبية كالتعليم، سواء داخل اؼبدرسة أك  كالواسعة عميقةالربة اػبلديو 
 ُب اجملتمع.

الثانوية على صبيع مدرسي اؼبدرسة يجب ف، بويةًت الؤسسة ما أهنا اؼبك
الكفاءة اؼبهنية ُب  لديهم أف يكوف اغبكومية غوندانج لكيالمية اإلس

، ةالباحث هام. كبناء على اؼبالحظات كاؼبقابالت اليت أجريتاهتؾباالت زبصص
الثانوية ؼبدرسي اللغة العربية للمدرسة أف الكفاءة اؼبهنية  ثةالباح تالحظ

 .أهنم قد استكملواىا اغبكومية غوندانج لكياإلسالمية 
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اؼبدرس ُب تطبيق الطريقة التعليمية اختارىا طواؿ األنشطة جاد 
للمشاركة  اؼبتساكية لديهم الفرصة على أف صبيع الطالبد أكٌ ي التعليمية كأنو

، كاف اؼبدرس لو . من حيث اؼبتطلبات اإلداريةةمينشطة التعلاأل على فعاليةن 
ير على تطو  طالبلتكملة اكتماؽبا. كيساعد أيضا صبيع ال اؼبسؤكلية

 أثاء كاإلستشار عن طريق توجيواحملتملة السلبية فيهم إمكانات كتغلب على 
 األنشطة الالمنهجية.
كىذا . تخصصاكمإتقانا جيدا  اللغة العربية دركسعن يتقن اؼبدرس 

 من قسم تعليم هم الذم يتخرجتعليمك  تربيتهم نظر إليو من خلفيةاليبكن 
 كجامعةجبامعة اإلسالمية اغبكومية موالف مالك إبراىيم دباالنج اللغة العربية 

بواسطة تطوير . ككانوا سعداء كاعتادكا على تطوير معارفهم ماالنج اغبكومية
ؼبواد اليت تتصل بامن خالؿ قراءة الكتب كاؼبراجع  اؼبعرفة كاػبربة كالعلـو

 العربية. ي اللغةية ؼبدرسالتدريباألنشطة ككذلك من خالؿ التعليمية عٌلمها، 
ذكر عمر نبالك أف اؼبدرس ، "التعلم كالتعليم "سيكولوجيةُب كتابو 

جعل اجملتمع اؼبدرسي دائما إىل اؼبهنية. وباكؿ ب اعبيد ىو اؼبدرس الذم وبذر
 درساؼبلدم ، هبب أف يكوف عالكة على ذلك. مراىقُتلل ان أفضل مكان

تعليم( ُب ال)كليس فقط كإشراؼ الطالب توجيو الكفاءة كالقدرة على 
 138.وجودة ُب نفوسهماؼبكالكفاءات تطوير اإلمكانات 

درسي اؼبدرسة ُب ربسُت نوعية الكفاءة اؼبهنية ؼباألنشطة ذبرم 
، ُّ بواسطة نشرة اؼبنهج اغبكومية غوندانج لكي اإلسالميةالثانوية 

إىل درجة  ه اغبالةشَت ىذت  ُّٗاؼبهنية للمدرس.شهادة ال على إشراؼ ك 
 كالتقارير التعليمية  اتخطط كسجالت النشاطلتصميم  درسُتاستعداد اؼب

                                                             
138 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2009), h. 83 
    َُِٔسبتمرب  ِٕماالنج كي ج لانندو ة غيية اغبكومنو اثاؼبالحظة ُب اؼبدرسة ال  ُّٗ
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صبيع ىذه األنشطة كتقييمها قبل تسليمو إىل  يعتربم. يأنشطة التعل بداية ُب
مستول الكفاءة إىل نظر اليبكن أيضا ك  .ُب يـو األحد القادـ  رئيس اؼبدرسة

من  اغبكومية غوندانج لكي سالميةاإلالثانوية درسُت ُب اؼبدرسة اؼبهنية للم
، لمدرسةلكفقا لرؤية كرسالة اؼبناىج  صباعةن  ُّ اؼبنهج على تصميم هتمقدر 

معايَت اكتماؿ اغبد األدىن، كتقرير كخطوات التدريس، كتصميم التقييم، 
 .كالتخرج طالب،كقباح ال

ة الكفاء يى كالكفاءة اؼبهنية اللمدرس القدرةإحدل الناحية من 
شخصية ال ولدي أف لكل مدرس اللغة العربية هببشخصية. بعبارة أخرل، ال
على القياـ بدكر التأثَت الشخصي على تنمية  يقدرنو أ حىتناضجة ال

، الناضجة الشخصيةكاف اؼبدرس ال يستحق إذا   لدل الطالب. الشخصية
 فليس لو اغبقوؽ للحصوؿسواء من حيث اؼبعرفية، الوجدانية، كاغبركية، 

 التدريس. كأالتعليم ك  الًتبية ُب نظاـ اؽبامةلوظائف على ا
 ية كاإلشرافيةتعزيز ال توكفقا لوظيفيًتقى اؼبدرس ُب عصرنا اغباضر 

النظاـ اؼبدرسي اغبايل، خاصة ُب . اؼبقصودة لتحقيق األىداؼ التعليمية
أعضاء ىيئة  اإلبداعات من حيثاؼبعرفة، كاؼبهارات، ك العلم ك  كمسألة

مدل جودة اؼبناىج الدراسية، كاإلدارية  ماىتماـ. إلاوبتاج إىل جٌد التدريس 
، كجودة كفاءة اؼبدرس إف مل يكن ربسُت نوعية، بنية التحتيةكالالتعليمية، 

نوعية  كترقية لذلك، ربسُتك . يراـكما   اؼبطلوبة النتائجإىل  فال يبكن اغبصل
ُب التعليم ك  الًتبية ملُب ذبديد عا ةاماؽب اصرعنال من إحدل درس كجىودهتماؼب

 .عصر اغباضر
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مدرسة بتعليم اللغة العربية  ية والمهنية فيعليمالكفاءة الت أثرالبيانات عن  .3
 الحكومية غوندانج لكياإلسالمية الثانوية 

 

 الثانويةأف اؼبدرس ُب اؼبدرسة  عليها الباحثة تلحصكفقا للبيانات اليت 
خطوات التدريس  خطط اؼبناىج ك  دائما ـيستخد اغبكومية غوندانج لكي اإلسالمية

 كاعًتؼ دعىتعليمية األخرل. سائل اليم فضال عن العديد من الو كمرجع التعل
 خطوات التدريسخطط اؼبناىج ك  تصميمأف يكوف أكثر صربا ُب  درسُتبعض اؼب

ية الدراس ىذه اؼبهنة عقيدأيضا لديو الشعور باؼبسؤكلية لت، ك مينظرا ألنبية إدارة التعل
 كطرؽ التدريس. كبو اؼبواد الدراسية لتحسينات إىل ا، ككذلك تشجيع جيدان 

 

، كما ًب ربقيق كاؼبهنية يةعليماؼبدرس قد استوىل الكفاءة الت ُب رأيي أف
 َُْ .لدل اؼبدرس كاؼبهنية يةعليممؤشرات الت

 
 الثانويةُب اؼبدرسة  الباحثة لى البيانات اليت حصلت عليهاعكاستنادا 

     ، درسية للمعليمأف ىناؾ بعض الكفاءة الت اغبكومية غوندانج لكي اإلسالمية
 :هامن بين

 

 الكفاءة التعليمية ( أ
 مفهـو عن الطالب (ُ

 كىي: على اؼبدرس فهمها،هبب  عند الطالب اليت أربعة أشياء ىناؾ
  141أم العيوب اعبسدية، كالتطور اؼبعرُب. لذكاء، كاإلبداع، كاإلعاقاتامستول 

 الثانوية اغبكومية اؼبدرسة  ىو مدرس اللغة العربية ُبك بحث ال أف موضوع ىذا كما

                                                             
سبتمرب  ُِة مع رئيس اؼبدرسة األستاذ ؿبمد حسناف اؼباجسًت ُب التاريخ لبقامت الباحثة باؼبقا  َُْ

 ُب مكتب رئيس اؼبدرسة َُِٔ
141 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional. 2012. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal.67 
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     ا على الوصوؿ ختلفة لتكوف قادر اؼبطرؽ ال الذم يطبق ماالنجغوندانج لكي 
( ِفواحدان، ) ( فهم خصائص الطالب كاحدان ُ: )ها، من بينإىل الفهم عن الطالب

( أصبح صديقا ّ، )اؼببتدئاؼبتوسط، ك ك  ،ؽفوٌ اؼبت الًفرؽ كؾبتمع الطالبإنشاء 
      ينبغي  الكفاءة ُب فهم الطالب .اغبكومة رجتهاكما   طالبلدل الكصحيبا 
ىنا   درسكاؼب األسناف ذكم اؼبشكالت، أثناء ُب ألهنم اؼبدرسُت، ىا صبيعأف تعقد

 للطالب عند خارج اؼبنزؿ. كاؼبشاركة كمكاف للتنفيس
 ية. شيء كاحدعليمإحدل الكفاءة التمن جزء  طالبال عن شخصية فهمال

كترقية شخصية مبادئ تنمية  يعٍتأف يفهم ىاـ أساسي الذم ال بد للمدرس 
عُت. كبالتايل، هبب على اؼبدرس فهم النموذج اؼبستول اؼبعلى أساس  الطالب

م. يُب التعلكاؼبيزاف قياس اؼبك  ذم يبكن استخداموالتعليم الالًتبية ك الناشئ ُب عامل 
   طالبال عن شخصية فهمالُب اؼبدرس نظريات اليت يبكن استخدامها إحدل ال

  . كيؤكد ىذا اؼبفهـوJean Peaget بياجيو ةاؼبعرفي ئ التطورات النفسيةدامبىي 
 .حسب مستويات العمر كالسنٌ على أساس التطور الفكرم  ات الطالبتطور  على

 

 تقييم التعليم (ِ
تقييم نتائج التعلم لتحديد التغَتات ُب السلوؾ كتشكيل كفاءة هبرم 

، كاختبار القدرة األساسية، الفصلية ب، الذم يبكن القياـ بو مع تقييم الطبقةالطال
كرت معايَت ربنامج. كذي الكتقييم  ،، كضع العالماتيةعليمكالتقييم النهائي للوحدة الت

ؿ و لفصل كاإلختباراالختبارات اليومية،  كىي: أربعة أنواععلى  شتملت االتقييم أهن
 .كاإلختبارات األخرلنهائي اللفصل الدراسي كاإلختبار ل، ةالدراسي

كنتائج التعلم  درسم للميتقييم التعلؼبادة كسيتم استخداـ نتائج ىذا التقييم 
م من أجل يم كالتعلتحسُت طرؽ التعللنتائج ىذا التقييم  درسيستخدـ اؼب. للطالب

نتيجة  الطالب نتائج ىذا التقييم ك اؼبطلوبة. يستخدـربقيق األىداؼ التعليمية 
 على اؼبواد التعليمية اليت قد تعلمواىا. ىمكتعزيز  عالجية،كشف الدرجات، كال
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 اغبكومية غوندانج لكي اإلسالميةالثانوية اؼبدرسة  ُب كاف التقييم اؼبستخدـ
الكفاءات  ىو التقييم بعد هنايةالنوع األكؿ اـ، ك هبرم تنقسم على أربع أنواع كأقس

 لفصل الدراسيإلختبار لا إما النوع الثاين ىو االختبار العاـ. ك اآلكىل األساسية
متحاف التخرج أك عادة ما إلالثالث ىو االنوع . ك للفصل الدراسي الثاينأك  األكؿ

 .باإلمتحاف النهائي الوطٍتتسمى 
 

 تطوير كترقية الطالب (ّ
تفظ وبية اليت هبب أف عليمو جزء من الكفاءة التى لطالبا كترقية تطوير

     تطوير إمكانات ىؤالء الطالب لتفعيل إمكانات كل طالب. درسبو اؼبكيهتٌم 
تطوير الطالب يسَت غَت األكاديبية. ك أف يتم من خالؿ تطوير إمكانات األكاديبية 

كيسَت تطوير ، غرفة الدراسيةأم ُب داخل  التعليم ُب اؼبدارس على سبيل أكاديبيا
 142خارج الفصوؿ الدراسية.على سبيل غَت األكاديبية  الطالب

اغبكومية غوندانج اإلسالمية الثانوية اؼبدرسة  كىوموقع ىذا البحث كاف ُب 
اؼبدرسة بعض  أعٌدت كقدرات الطالب. كؽبذا األمر لتطوير كفاءةلديها حاكية  لكي

   كاإلرشاد ،كرقة علمية ُب سن اؼبراىقة، األكؼببيادمثل  .ومدربك ية لصفاألنشطة الاٌل 
 نوعا، سواءه  ِِ إىل األنشطة غَت األكاديبية أك الالمنهجية كتنقسمقراءة القرآف.  ُب
اللغة العربية ب ، كاػبطابة: حفظ القرآف الكرًنمن بعضوكالرياضة،  وفالفن قسم ُب
اؼبوسيقية،  ، كالركبوتات، كالفرقةالتصميم اعبرافيكي، ةياإلذاعة كالصحافك اإلقبليزية، ك 

كرة ك كيمبو، ك ؼ، االكشك  كالقراءة، وقة، كاػبط العريب،كاعب كالقصيدة، كالبنجارم،
كفرقة  كالشطرنج، ،الطاكلةكرة ك  ،ككرة الريشة ،كرة القدـك الكرة الطائرة، ك السلة، 

البد عبميع الطالب مشاركة ىذه الربامج الالفصلية داخل فيو الطالب  .رفرؼ الراية
 كما أف بعض األنشطة الالمنهجية   الذم قد شارؾ اؼبسابقة كفاز أـ مل يشاركها.

 الثانوية اغبكومية غوندانج اللغة العربية ُب اؼبدرسة  أف مدرس اليت ًب ذكرىا أعاله

                                                             
142

Mulyasa, Menjadi Guru Profesional. 2012. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal.111 



 

94 
 

إعطاء اؼبشاركُت مهاـ بباللغة العربية  ةشارؾ أيضا ُب أنشطة اػبطابي ماالنجلكي 
 كحدىم خطاب  النصوص اػبطابية أم األنشطة الالفصلية بصنع كتصميمإضافية 

 تصحيح.ٍب قاـ اؼبدرس بال
 التالميذ فقط، إمكانات كقدراتاؼبدرس إىل ال يرل  تطوير التالميذُب 

كلكن البد أف يستعد اؼبدرس بأف يكوف مكانا لصب األفكار كاآلراء من الطالب 
على نظر  درس حريصان أيضا. هبب أف يكوف اؼبالوافرة حل اؼبشاكل ُب  ا ؽبمكمساعد

ىو  اليت يبكن القياـ بو  خرلكاؼبساعدات األي . دم الطالبرؤية اغبالة العقلية لك 
 كيتساىم نخفضيسوؼ  ع ذلك أف الطالبة. كماؼبعلومات للمهن اؼبستقبل إيصاؿ

 كقت فبكن.كأسرع بدءا من أقرب  هكوف استعدادياجملتمع ك  ُب
 

 الكفاءة المهنية ( ب
 الوسائل التعليمية (ُ

كانت الوسائل التعليمية مسهلةن ُب األنشطة التعليمية بوجو عاـ ربل ؿبل 
التعليمية التسهيل للطالب على فهم اؼبادة عند التعليم. استخداـ الوسائل 

. الوسائل التعليمية ىي صبيع األشياء اليت يستخدمها اؼبدرس إليصاؿ  مطلوبه
الرسائل )اؼبواد التعليمية( إىل أذىاف كعقوؿ التالميذ كيبكن أف ربفز العقل 
كاؼبشاعر كاإلىتماـ، كرغبة الطالب ُب التعلم من أجل تشجيع عملية التعليم 

 143رجها.كالتعلم داخل الغرفة الدراسية أـ خا
 على متابعة التغيَتات القدرةن يىل تكو إ العصرية اؼبدرسُتالتطورات ذبرب 

اآلف ك ، ُب التعليم كالطباشَت السوداء من استخداـ السبورة . بدءان العصرية
كزيادةن على ذلك أف ُب اؼبدرسة . البيضاء كقلم اغبرب أم اؼبقلمة استخداـ السبورة

 على  درسُت إىل قدرتواؼب كوبتاج يتطلب ماالنجالثانوية اغبكومية غوندانج لكي 
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استخداـ ككذلك  الشاشات،ك  كلبتوبالكمبيوتر  الوسائل التعليمية مثلاستخداـ 
 وستخدما الذم غالباكسائل االعالـ ك الصور الوسيلة التعليمية األخرل مثل 

. مع كاؼبواد التعليمية سك اللغة العربية ؼبساعدة الطالب على فهم الدر  مدرس
الثانوية اغبكومية غوندانج ؼبدرسي اللغة العربية ُب اؼبدرسة دكدية البنية التحتية ؿب

كسائل االلكًتكنية  ذبرم علىم يـبترب اللغة، كفعالية التعل ناؾى ليس لكي
 اؼبطبوعة.الوسائل ك 

اؼبواد التعليمية على نطاؽ كإتقاف سيطرة على قدرة ال الكفاءة اؼبهنية ىي
اءة معايَت الكف كلوصوؿ إىل لتلبية يسمح للطالب التوجيوكعميق من أف كاسع 

رتبط الكفاءة ت (.ُّٓ: ََِٗاحملددة ُب اؼبعايَت الًتبية الوطنية )مولياسا، 
ب. كإشراؼ الطالىي تعزيز ك الرئيسية  أعمالوُب تنفيذ  درسقدرة اؼبباؼبهنية 

تم وؼ تيت سال التعليمية فهم أنواع اؼبواد علىنطاؽ الكفاءة اؼبهنية يشتمل 
اختيار كربديد ك مصادر التعلم،  اؼبواد التعليمية، كاستفادة كتنظيم تدرجتدريسها، 

 اؼبواد التعليمية.
صورة جيدة ُب اجملتمع  ا الذم لومتخصص مربيا هبب أف يكوف اؼبدرس

 وظيفةال أمهنة ككانت اؼب. صبيال ُب اجملتمعمثاال كمبوذجا البد أف يكوف  كألنو
 وقفاأف يعرؼ مو هبب على اؼبدرس خربات كمهارات خاصة.  تتطلب اؼبدرسية

. تشتمل مهمة التعليمكجودة  ربسُت نوعيةرد جمل مهنتوكبو  ة كالصحيحةيداعب
مواصلة  يعٍتتعليم ال الًتبوية كالتعليمية كالتدريبية. على الوظائف ككظيفة اؼبدرس

ككاف االستمرار كتطوير العلـو كالتكنولوجيا.  يعٍتلتعليم اكتطوير قيم اغبياة. 
تاج بالطالب كاألمور اؼبدرسية فقط،  أيضا الالـزكلكن اؼبطلوب  اؼبدرس ال وبي

 .لف اؼبشاكل اليت يواجو ىؤالء الطالب داخل غرفة الدراسية أـ خارجهاغبل ـبت
ادؿ، ، كاالحًتاـ اؼبتبصباعةن مثل اؼبواقف للعمل  الزمالءاؼبواقف ذباه ككانت 

 لديهم الشهادة اؼبهنية الذين  درسُتكالتفاىم اؼبتبادؿ كالشعور باؼبسؤكلية، للم
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 كفقا للرأمليس لديهم الشهادة اؼبهنية. الذين  درسُتأعلى باؼبقارنة مع اؼب
طالهبم من  يعٌلمليس فقط  بالشهاد اؼبهنية مدرس ( أفّْ: ُٗٗٗسوجبطو )

شخصية جو االىتماـ لتطوير يو كحدىا كلكن أيضا  العقلية حيث اؼبعرفة
 اإلىتماـ الذين مل يلتفت بال الشهادة اؼبهنية درسمع اؼب هاضيقن يقع الطالب.
كتطوير  تنمية الفكرية العقلية، كأىبى كذباىل عن اؼبعرفةناحية كجهة إال إىل 

درس أف مواقف اؼب( ّْ: ُٗٗٗسوجبطو ) كفقا للرأم غالبا. شخصية الطالب
، كالعقلي ر الفكرمتعليم ال ينبغي فقط كضع اؼبعرفة أك التطوٌ الُب  كبو الطالب

  ، سواء ماديةن يان كل  يان شخصتطوران  ضا هبب إيالء اإلىتماـ لتطوير الطالبكلكن أي
 .مناسبةن كمطابقان حبقيقة كطبيعة الًتبية كالتعليمكغَتىا  كاجتماعيةن  كركحيةن  كانت

 تعمق كتفٌقو ُب الطالب،: التوضيح كاإلشراح على األمور التاليةمل تشكا
 كتطوير الطالبم يم، كتصميم كتنفيذ تقييم التعليتنفيذ التعلكزبطيط ك  تصميمك 

 .النفس الذاتكإلدراؾ على لتحقيق 
الًتبوية.  األنشطة للكفاءة ُب ىذه كالرعاية ؼاشر اإلقياس  كباف حكض

 أنبية تصميم على كالتطبيق مل يًع كيدرؾ صبيع اؼبدرسُت الناحية العملية لكن منك 
اغبصوؿ على الشهادة رد جمل ميتقدًن تصميم التعلهبعل هنم أبينهم من . التعليم

حباجة  درسُتاؼب كعمل كمع ذلك دكر مدير اؼبدرسة ُب تقييم أداء .اؼبهنية فقط
كتقييم  كمالحظة لرصد اراسخ ةاؼبدرسإىل تكثيف. كينبغي أف يكوف مدير 

 الفصوؿ الدراسية. قبل عقد األنشطة ُب درساستعداد اؼب
اؼبدرسة ُب ربسُت مهارات التدريس ىذه بعض األنشطة اليت تقـو كتعقد 

بواسطة نشر منهج التعليم )كحدة اؼبستوم اؼبناىج التعليمية(، كإشراؼ شهادة 
اؼبهنية للمدرس، توضح إىل مستول استعداد بعض اؼبدرسُت لتخطيط خطوات 

أنشطة التعليم. كًب التصميم كل شيء التدريس، كالتقارير كاؼبسجالت ُب بداية 
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اغبكومية غوندانج  اإلسالميةالثانوية كتقييمها قبل أف تيصدر إىل رئيس اؼبدرسة 
 144ُب األسبوع اآلٌب. لكي

 كطورهتا هاتكضع اليت الكفاءات اؼبعرفية منالكفاءة ىذه  ابتدئ ظهور
)النفسي(. لذلك، ُب ؾباؿ  أم اؼبعرض العملي األنشطة اإلرشادية بوسيلة
ة دياز  إىل اغبكومية غوندانج لكي اإلسالميةالثانوية قرب مدرس اؼبدرسة  ،الًتبوية

 الكفاءة. ُب  كارتفاع 
ظهر قدرة أم الكفاءة الًتبوية، تتغيَت االختصاص الًتبوم  على بعد اعبهود

كفقا كحدة اؼبستوم اؼبناىج التعليمية( على تصميم اؼبناىج الدراسية ) درساؼب
)مشركع برنامج  وات التدريستصميم اؼبنهج، كخطك  ،لرؤية كرسالة اؼبدرسة

ُب الصف كقباح الطالب ( تقرير )معيار اغبد األدىنتقييم ك تصميم الالتدريس(، ك 
 كالتخرج.

اؼبدرس ىو الرئيس ُب ؾباؿ ترقية كتطوير الطالب داخل غرفة الدراسية 
    رظبيا أف مهنة التدريس فباثلة لغَتىا  أعلنت اغبكومةعملية التعليمية. خالؿ ال

بواسطة كبوسيلة  كالتعليم. ييعرؼ بأف اؼبدرس مهنييان  الًتبية من اؼبهن لتحسُت
 ، كربسُت العملياتلدل اؼبدرس هبدؼ ربديد األىلية اؼبهنية شهادةالاختبار 
. الكفاءة اؼبهنية درسجتماعية كاؼبهنية للمإلكربسُت الرعاية ا اكـبرجاهت التعليمية

 شهادةال الذم لديو ماالنجالثانوية اغبكومية غوندانج لكي درس باؼبدرسة لل
استخدمت تلك الركاتب الزائدة من الفوائد اليت منحت اغبكومة.  تأثرىا اؼبهنية

يستحقق يبكن أف كاآلف . الدراسية سيطرة اؼبواداغبكومة لتكوف قادرة على 
 .التعليمة باألموراؼبتعلقة اؼبدرسية بعض الكتب لك اؼبدرس تكيب

اغبكومية  اإلسالميةالثانوية ؼبدرسة لمدرسُت ُب االكفاءة اؼبهنية لككانت 
         هبدكاالذين مل  درسُتأعلى باؼبقارنة مع اؼب الذين اجتازكا شهادة غوندانج لكي

                                                             
ُْْ

 َُِٔسبتمرب  ِٕالثانوية اغبكومية غوندانج الكي ماالنج ُب التاريخ مدرسة من اؼبالحظة  
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درس الذم لديو حًتاؼ اؼبإلانبحث عميقان عن  . عندمااؼبهنية شهادةالعلى 
الشهادة اؼبهنية ككاف عاليا، كىذا معقوؿ جدًّا ألف اؼبدرسُت الذين لديهم 
الشهادة اؼبهنية يستحقوف الدرجة الًتبوية العالية أم لديهم اؼبستول الدراسي 

 نالذيدرسُت اؼبأكثر ذبربةن من  ُب العملية التعليميةتجربة لديهم الككذلك  العايل،
 حىت ذبرل كتسَت عملية التعليم على سبيل ما يراـ ،اؼبهنية شهادةلا يس لديهمل
 على النحو األمثل. ك 

ثالثة  الطبيعة كاؼبواقف ؽباكل أف ل( ُْٗ: ََِٕكفقا لرأم أضبدم )
، كىذا يعٍت معاعبة كالذىن جوانب، كىي األعراض اؼبرتبطة باؼبعرفية ؼبعرفة العقل

 أك الفرؽ اؼبعية مناألفراد  كرجاء ملموسة، كاػبربة، كاؼبعتقدات كتوقعات
اعبانب العاطفي ىو عملية ملموسة لنقل بعض اؼبشاعر مثل كأما  .اجملموعة

عتزامي ىي نزعة أك ميل إلاعبانب اأما ك  .اػبوؼ كالغَتة، كالتعاطف، كالكراىية
كبو الغَت كغَت  ، على سبيل اؼبثاؿ: اؼبيل إىل إعطاء اؼبساعداتاإلنساف بالعمل

لديو الشهادة اؼبهنية كال الذم  اليت استحق كامتلك اؼبدرساؼبواقف ه ىذك  ذلك،
تتجاىل كال ، ألهنا غالبا ليس لديو الشهادة اؼبهنيةالذم  يستحق كيبتلك اؼبدرس

 بتلك األشياء. لديو الشهادة اؼبهنية ليس الذم يهتم اؼبدرس
اليت تتصل : السيطرة على جوىر العلـو التالية تشمل التفسَتات احملتملةك 

، كالسيطرة على اؽبيكل كاؼبنهج العلمي. كيبكن الوصوؿ إىل إتقاف باؼبواد الدراسية
اؼبواد بًتبية اؼبوافق ُب قسم الالدراسات بكالوريوس ب اإللتحاؽاؼبهنة من خالؿ 

 .كعلمها اؼبدرس درسها اليتالدراسية 
سائل الو ضح أيضا من استخداـ يو هنة من اؼبوضوعات استيالء كسيطرة اؼب

ؼبكتبة كـبترب اغباسوب أك علـو الطبيعة. كيعتقد ا مثل البنية التحتيةالتعليمية مثل 
للحصوؿ على معلومات  اؼبدرسجدا تسهل أف كجود مثل ىذه البنية التحتية أف 

إضافية إلثراء اؼبواد التعليمية. كىذا يعٍت أف مبوذج تنمية اؼبوارد البشرية الالزمة من 
 تطويرالىو مبوذج التنمية غَت الرظبي، حيث يبكن للمدرسُت قبل إدارة اؼبدرسة 
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حُت أف كعلى كفاءتو التعليمية،  ستقل عن مهنة التدريساؼببشكل كالًتقية 
 .كلتطوير كفاءة الطالب تنميةة كاؼبسهلة لاؼبدرسة ىي اؼبيسر 

نظر إليو من زيادة عدد اؼبدرسُت الجانب كفاءة اؼبدرسُت، كيبكن  من
 لشهادة اؼبهنية ُب كل عاـ. كىذا يدعو إىل ربديد كزبصيص اؼبوادالذين لديهم ا

لخدمة اؼبدنية كالذين اؼبوظفي لاليت دٌرسها كعٌلمها اؼبدرس بالفعل  الدراسية
 .لديهم الشهادة اؼبهنية
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 فصل الخامسال

 اتمةالخ

 الخالصة . أ
ُب ىذا اجملاؿ، كيفًتض  ًب القياـ بو ذمالث الوصف كلو كمناقشة نتائج البحمن 

 ةرسددب اللغة العربية يعلمؼبية كاؼبهنية تعليمالكفاءة ال" بساطةأف يضع ىو 
  :على النحو التايل غوندانج الكي اغبكومية اإلسالمية الثانوية

 ية عليمالكفاءة الت .2
 اغبكوميةاإلسالمية ؼبدرسة الثانوية اُب اللغة العربية  علمُب ىذا اعبهد م

ية ُب عملية أنشطة التعليم كالتعلم، عليمالكفاءة الت أظهر ،غوندانج الكي
     ُب العمق، أف ينظر )أ( القدرة على فهم طبيعة طالهبم :أف ينظر على كىذا

على فهم  ؼبعلمُت مع الطالب حبيث اؼبدرسُتمن الطريق االقًتاب ا
)ب(  .اغبصوؿ على اؼبواد اليت هبرم تدريسها اؼبعلمُتُب  خصائص الطالب
   من خالؿ كثائق ط برامج تعليمية جيدة، كيتضح ذلكالقدرة على زبطي

  ل متنوعة كطريقة االنتخابية فضالس، طرؽ توصييدر تمن كضع خطط ال
استخداـ الشاشات كأجهزة  عن استخداـ كسائل اإلعالـ اإللكًتكنية، مثل

تقييم نتائج التعلم، عن طريق تقييم )ج(  .ب ُب التعلملتسهيل الطال العرض
ق مواد من تطبي تطوير اؼبتعلمُت، فإنو أف ينظرػ( د) .الشفوم كالتحريرم

العربية اللغة  يكوف معلم. األنشطة غَتىاك  إضافية لدعم عقد من الكتب
ُب ذلك تصنيع مشاكل شعرية أك اختبار، تنفيذ تقييم ُب التعلم،  أيضا لتقييم

إضافة  .نتائج التعلم ُب شكل عملية التقييم، كتقييم يومي، كالتقييم العاـ
اللغة العربية أيضا متابعة نتائج تقييم كل طالب لتوفَت العالج للطالب  معلم

 .التمكن من غَتىاك  الذين ال يستوفوف القيمة القياسية احملددة، كإثراء إتقاف
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 الكفاءة اؼبهنية .1
 ؼبدرسة الثانويةُب االلغة العربية  ؼبهنية ؼبعلمُتكقد تبُت أيضا الكفاءة ا

اؼبواد كاؽبياكل  فيما بُت )أ( اتقاف غوندانج الكي اغبكومية اإلسالمية
 أف يثبت من نتائج اؼبالحظات كاؼبقابالت  فاىيم، كعقلية التعلم، فإنوكاؼب

 .مع بعض الطالب أف اؼبعلمُت تتقن كل اؼبواد اليت سيتم تدريسها للطلبة
، يتضح من اؼبالحظات )ب( اؼبعيار الرئيسي كالكفاءات األساسية للتعلم

 .، ًب ربقيق نتائج عملية التعلم كفقا للهدؼ اؼبنشودلُب الفصة من الباحث
 ال تسًتشد مباشرة أف اؼبعلمُت ةاؼبواد التعليمية، الحظ الباحث )ج( تطوير

 .واد الداعمةخالؿ كتاب كاحد، كلكن تتخللها ؾبموعة متنوعة من اؼب من
استخداـ بػ( تطوير تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت، مثل عقد تعلم د)

  .أجهزة الكمبيوتر كالشاشات كأجهزة العرض
 .العربية لغةال تعليم ؼبهنية للمعلمُت ُبية كاعليمالكفاءة الت أثر .3

سة اللغة العربية ُب اؼبدر  ةية كاؼبهنية للمعلمُت ُب مادعليمفعالية الكفاءة الت
 القدرة. تأثَت إهبايبأف تكوف  غوندانج الكي اغبكوميةاإلسالمية الثانوية 

العربية يساعد كثَتا اللغة  تعليم اؼبهنية للمعلمُت ُبية ك عليمالكفاءة الت
م اليت يكوف ؽبا تأثَت على ربسُت يالطالب ُب التعلم، كنظاـ تقييم التعل

 .أىداؼ التعلم ـبرجات التعليم كالتعلم ىي مفيدة جدا ُب ربقيق
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 التوصيات . ب
 اغبكومية اإلسالميةالثانوية  بعد أف أجرت الباحثة عن البحث ُب اؼبدرسة

بعض  الديه باحثةالنتائج، ٍب ال ىًب اغبصوؿ عل كربليل غوندانج الكي
اللغة العربية بشكل خاص  االقًتاحات اليت هتدؼ إىل ربسُت نوعية معلمُت

 :االقًتاحات ىي. كاؼبدرسة بشكل عاـ
      بحث عن االختالفات ييسعى دائما لتحسُت ك للمعلم اللغة العربية لل .2

ُب تطبيق أساليب ككسائل اإلعالـ، كذلك لتسهيل الطالب لفهم، ككذلك 
اضافة اىل معلم اللغة تعليم. ؼبشاركة بنشاط ُب التشجيع الطالب دائما على ا

       داع ُب التدريس، ككذلكالعربية هبب أف نسعى دائما إىل ربسُت اإلب
هبب أف تطبق أيضا على االستفادة من أحدث . ربسُت األفكار العلمية ُب

 .الوسائل التعليمية جنبا إىل جنب مع الزمن
للمستقبل إعطاء اؼبزيد  غوندانج الكي اغبكومية اإلسالمية درسة الثانويةللمى  .1

أف ربسن ات كالدكرات التدريبية من الفرص للمعلمُت للمشاركة ُب الندك 
  .اؼبعرفة كالكفاءة تعليمهم

تشَت الباحثة  الكي غوندانج اغبكوميةاإلسالمية الثانوية  درسةللمى  .3
تية التعلم، حيث اؼبدرسة اليوجد ـبترب اللغة االقًتاحات ربسينها كالبٌت التح

بة ـبترب اللغة أداة مهمة لطل. كاف لو دركس اللغة التخصص عند اؼبدرسة
   صعوبة  طالبال ،العربيةاللغة زبصص اللغة ُب عملية التعلم اليت اػباصة 

 .لن يؤثر على ربقيق أىداؼ عملية التعلم نفسها حىت االستماعُب 
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 قائمة المالحق
 

 الملحق األول : دليل المقابلة
 رئيس المدرسة . أ

 ؟اؼبعلمُتأداء على اؼبدرسة  رئيسكيف تراقب  .ُ
 ية كاؼبهنية معلم اللغة العربية ؟عليمالت الكفاءةكيف  .ِ
للمعلمُت اللغة ية كاؼبهنية عليمالكفاءة الت بغية ربسُتما األعماؿ اؼبدرسة  .ّ

 العربية ؟
 اللغة العربية ؟ اتقاف مادة كيف يتم اؼبعلم .ْ
 اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية؟ ما ىي اؼبشكالت .ٓ
 ؟كيف حل ىذه اؼبشكلة .ٔ

 
 نائب المنهج  . ب

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

 م؟يالتعل
 

 ج. معلم اللغة العربية
 معلم لفهم خصائص اؼبتعلمُت ُب تنفيذ التعلم؟يفهم كتستجيب كيف  .ُ
م كتستجيب معلم ػبصائص ـبتلفة من اؼبتعلمُت ُب تنفيذ كيف يفه .ِ

 التعلم؟
 الستخدامها ُب تعلم اللغة العربية؟اؼبعلم ما ىي نظريات كمبادئ تعلم  .ّ
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 الستخدامها ُب عملية التعلم؟ اؼبعلم طرؽ كاسًتاتيجياتما  .ْ
 ُب عملية التعلم؟اؼبعلم الستخدامها ادر التعلم أم كسيلة إعالمية مص .ٓ
اللغة  ةلتطوير معرفة الطالب ُب ماداؼبعلم بو  ما ىي األنشطة القياـ .ٔ

 العربية؟
 العملية كنتائج اؼبتعلمُت؟كيف تقيم كتقييم  .ٕ
 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؟ .ُ
غة تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت الستخدامها ُب عملية تعلم الل .ِ

 العربية؟
 كيف يبكن للمعلمُت تقييم كتقوًن العملية التعليمية كالنتائج؟ .ّ
عملية تعلم اللغة العربية اليت يقـو هبا اؼبعلم يبكن أف تزيد من  ىل .ْ

 الدافعية للتعلم؟ 
 ما رأيك ُب الطريقة اؼبعلمُت اغبصوؿ على جنبا إىل جنب كالتواصل؟ .ٓ
 الستخدامها ُب تعلم اللغة العربية؟ كسائل اإلعالـ كمصادر التعلم .ٔ
 ما طريقة أك اسًتاتيجية تقـو بو اؼبعلم ُب العملية التعليمية؟ .ٕ
 كاجهتها ُب عملية تعلم اللغة العربية؟ ما ىي اؼبشكالت .ٖ
 كيف اؼبعلمُت التغلب على ىذه اؼبشاكل؟ .ٗ

 ما ىي اعبهود تفعل اؼبعلمُت لتحسُت الدافع الطالب؟  .َُ
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 المالحظة الملحق الثاني : دليل
 عملية تعليم اللغة العربية ُب داخل الفصل .ُ
 طريقة تعليم اللغة اؼبستخدمة عند تعليم اللغة العربية. .ِ
 اىتماـ اؼبعلمُت عن تنمية الطالب ُب تعليم اللغة العربية. .ّ

 
 : دليل الوثائق الملحق الثالث

 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

 


