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 إهداء
 
 

 أىدل ىذا البحث اجلامعى إىل :
 

لطف دمها ُب و ال جهبذّ  فإهنما قد، " الشريفُت احلبيبُتنظَتة" ككالدٌب "نور خازف"كالدم 
 مها ُب الطاعة كالسعادة كرمحهما كما ربياين صغَتا"؛يت، "أطاؿ اهلل عمر تربي

 
*** 

ريزا  كأكمل" احملبوبُت اللذاىن شجعاىن كلما شعرت بتعب كملل َب إ٘تاـ ىذا " أخاناحلبيبُت
 ؛البحث ، كعلى إبن األخى أزكى كأزكيا اللذاىن جعلٌت فرحا َب تعب عند إ٘تاـ ىذا البحث 

 
  



 ح
 

 تقديرشكر و 
علينا بأنواع النعم كلطائف اإلحساف، كفضلنا على سائر خلقو بتعليم  احلمد هلل الذم أنعم

العلم كالبياف، كالصالة على زلمد ادلبعوث ٓتَت ادللل كاألدياف، كعلى على آلو كأصحابو بدكر 
 .معامل اإلدياف كمشوس عوامل العرفاف، أما بعد

ال  عليو كسلم: ))عمال ٔتا ركم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
، يسعدين أديا سعادة أف أقدـ بوافر الشكر كجزيل التقدير ٔ((يشكر اهلل من ال يشكر الناس

 إىل:

 ؛مساحة أ.د عبد احلارس ، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج .ٔ
م اإلسالمية مساحة أ.د مليادم ، عميد كلية الدرسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىي .ٕ

 ؛احلكومية ٔتاالنج
مساحة د.كلدانا كرغاديناتا، رئيس قسم التعليم اللغة العربية جامع موالنا مالك إبراىيم  .ٖ

 ؛اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج
مساحة د.أمى زلمودة بصفتها ادلشرفة األكىل، كد.نور حسن عبد الربل بصفتو ادلشرؼ  .ٗ

إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت  الثاىن، الذاىن كجها الباحثة َب كل مراحل
االنتهاء منو كأشرفا عليو بكل اىتماـ كصرب كحكمة َب كتابة ىذه الرسالة، فلهما من اهلل 

 ؛خَت اجلزاء كمن الباحثة كعظيم الشكر كالتقدير
يم مجيع األساتذة َب قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا ّتامعة موالنا مالك إبراى .٘

اإلسالمية احلكومية ماالنج. فلهم من الباحثة كل الشكر كالتقدير على ماقدموه من العلـو 
 كادلعارؼ كالتشجيع كجزاىم اهلل عٌت خَت اجلزاء.

 مجيع معلمى اللغة العربية مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف.  .ٙ

                                                           
 ٗٔٔص. (، ٜٜٛٔ، )الرياض: مكتبة ادلعارؼ، األدب المفرد بالتعليقاتاإلماـ زلمد بن إمساعيل، ٔ



 ط
 

 ؛تربييتلطف دمها ُب و ال جهبذ ، فإف مها قداحلبيبُت الشريفُت وكالدٌب كالدي .ٚ
كلكل أصحايب " ألف، عارم، إركيندل، ريهاف، مامى، فَتز " الىت يساعدىن َب احلاؿ  .ٛ

 ىذا البحث.
على األصحابىت احملبوبة " فينا، فرح، إيف النساء، أـ عيما ك سيىت  " لشجعٌت َب صنع  .ٜ

 ىذا البحث. 
ية الدراسات العليا ّتامعة موالنا مجيع أصدقائي َب فصل "ب"قسم التعليم اللغة العربية كل .ٓٔ

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الالتى 
 

كاهلل سبحانو كتعاىل تسألو الباحثة أف جيزيهم أحسن اجلزاء كأف يكوف ىذا البحث نافعا. 
 أمُت يا رب العادلُت.

 

 

 

 

 ـ.  ٕٛٔٓماالنج،   نوفيمرب 
 الباحثة

 

 

 مزيّة شلتازة
ٕٔٙٚٔٓٓٙ 
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 البحث مستخلص
الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف  بادلدرسةالكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية . ٕٛٔٓمزيّة ممتازة، 

رسالة ادلاجستَت. قسم التعليم اللغة العربية، كلية الدرسات العليا  .ٕٚٓٓسنة  ٙٔ رقم عند نظاـ الًتبية الوطنية
( ٕزلمودة كادلشرؼ ) الدكتور  أمى( ٔسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرفة )جامعة موالنا مالك إبراىيم اإل

 الدكتور نور حسن

 ، نظام التربية الوطنيةالكلمات الرئيسية : الكفاءة التعليمية، معلمى اللغة العربية
كالنجاح َب التعليم يأثر ّتودة كالكفاءة  ادلعلم صاحب مهمة من عنصر  العملية التعلمية

يتعلق كاف الكفاءة األساسية  ٕٚٓٓسنة  ٙٔى التعلق من الدستور كزيرة كطن الًتبوية منرة ادلعلم.عل
من الكفاءة التعليمية ديكن تلخص على قدرة ادلعلم ليفهم اخلصائص الطالب من كل اجلوانب، كيتقن 

تخدـ على النظرية التعليمية، كتطوير ادلناىج الىت يتعلق بادلوضوع، كتنظم التعلم الًتبوم، كيس
التكنولوجي َب عملية التعليمية، كالتواصل بفعالية كالتعاطفا كاذلذب جيدا مع الطالب، كالتنظم التقوًن، 

 كجيرم التقوًن لتنمية جودة التعليمية.

يهدؼ ىذا البحث دلعرفة كلوصف الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية َب ادلدرسة الثانوية 
(كفاءة َب تنفيذ ٕ( كفاءة َب ٗتطيط التدريس ٔالىت تشمل على :اإلسالمية احلكومية بكالوصلاف 

منهج َب ىذا البحث ىو الدراسة احلالة بادلدخل الكيفى،  ( الكفاءة َب تقوًن نتائج التعلم.ٖالتعليم 
كاألساليب ادلستخدمة جلمع البيانات ىي ادلالحظة كادلقابلة كالتوثيق. كٖتليل البيانات عند ميلس 

 كىربماف.

ئج ىذا البحث، أف الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية كنتا
( أف ثالثة معلمى اللغة العربية ذلا الكفاءة التعليمية َب ٗتطيط التعليم ٔاحلكومية األكىل بكالوصلاف ىي: 

نتائج التعلم مناسبة ٔتهارة بتقدير جيد جدا كىي ٖتديد كٗتتار الطريقة كالوسائل كاإلجراءات كالتقوًن 
(أف ثالثة معلمى اللغة العربية ذلا الكفاءة َب تنفيذ التعليم بتقدير اجليد. كقد يسعى لتنفيذ ٕالتعليم. 

عملية التعليم اللغة العربية الًتبوية كاحلوارية.تنفيذ عملية التعليم باإلضافة إىل خطة التعليم ادلكتبة.كآداء 
(أف ثالثة معلمى اللغة العربية ذلا ٖنقص َب إستخداـ الوسائل اإليلكًتكنية.  عملية التعليم مرتب.كىناؾ

الكفاءة التعليمية َب تقوًن نتائج التعلم بتقدير جيد جدا. قد ٖتديد الكيفية التقوًن كتطوير جوانب 
من خالؿ نتائج التقوًن التعلم.إف معلمى اللغة العربية يعمل بالتقوًن الصف ٖتريريا. كاإلختبار اليومى 

شفهيا أك ٖتريريا.أحد معلمى اللغة العربية ذلا شكل التقوًن َب تعليم ادلهارة الكتابة لًتقية اإلبداع 
 التالميذ. 



 ك
 

ABSTRACT 

Maziyyah Mumtazah,2018. Pedagogic Competence of Arabic Language Teachers 

at State Islamic High School 1 of Pekalongan in Regulation of the National 

Education Minister (Permendiknas) No 16 in 2007. Thesis, Post graduate 

Program of the State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Supervisor (1) Dr. Hj. Umi Machmudah, M.A, (2) Dr. Hasan Abdul Bari, 

M.A 

Key word :Pedagogik competence, Arabic Teacher, Regulation of National 

Education 

Teacher is an important element in learning activity, a success of learning are 

influenced by quality and teacher competence. Based on Regulation of the National 

Education Minister no 16 year 2007, pedagogic competence can be explain by 

teacher ability of understanding to the student, understanding to learning theory, 

developing the curriculum, learning implementation, using technology, have a good 

communication with student, evaluation and evaluation reflection. 

This research is aimed to describe the pedagogic competence of Arabic teacher in 

MAN 1 Pekalongan that include : 1) ability of planning on learning 2) ability of 

learning implementation 3) ability of outcomes evaluation 4) ability of improving on 

learning. 

This research uses qualitative research with typ study case. The data collection is 

done by using observation, interview and documentation. The has been analysis by 

miles and huberman analysis. 

The result of this stude are, the pedagogic competence in MAN 1 Pekalongan are 

1) ability of planning on learning, the  Arabic teachers in this school has a best ability 

on planning, they are on decided and choose the method, media, the steps and 

outcome of evaluation study are according to skills taught. 2) ability of learning 

implementation, the Arabic teachers has a good ability of learning implementation, 

the teachers trying to carry out educational learning. In learning implementation 

based on learning implementation planer and doing in sequence. There is a 

deficiency on using electronic media in learning activity. 3) ability of outcomes 

evaluation, the Arabic teachers has best ability of outcomes evaluation, the teachers 

has decided evaluation procedure and improved an assessment and outcomes 

evaluation. The teachers doing evaluation by written test, while daily assessment by 

speaking and written test. One of the teachers has an evaluation procedure to 

improving student competences and creativity.  
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ABSTRAK 

Maziyyah Mumtazah, 2018. Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab di MAN 1 

Pekalongan di dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007, Tesis. Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1) Dr. Hj. Umi Machmudah, 
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Guru adalah unsure penting dalam proses pembelajaran, keberhasilan dalam 

proses pembelajaran dipengaruhi oleh mutu dan kompetensi yang dimiliki guru. 

Berdasarkan Permendiknas No 16 tahun 2007, kompetens idasar dari kompetensi 

pedagogik guru dapat diterangkan sebagai berikut, yakni kemampuan guru dalam 

memahami kekhususan siswa, memhami teori pembelajaran, mengembangkan 

kurikulum yang sesuai dengan tema, menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, berkomunikasi yang baik 

dengan siswa, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi dan merefleksikan hasil 

belajar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kompetensi 

pedagogik guru bahasa Arab di MAN 1 Pekalongan yang terdiri dari (1) Kemampuan 

guru dalam merencanakan pembelajaran, (2) Kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, (3)Kemampuan guru dalam evaluasi hasil belajar, (3) kemampuan 

guru dalam meningkatkan pembelajaran.  

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.Dengan 

analisis data milik Miles dan Huberman. 

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa Kompetensi Pedagogik guru bahasa Arab 

di MAN 1 Pekalongan adalah: 1) Kemampuan dalam merencanakan pembelajaran, 

bahwa 3 guru bahasa Arab disekolah ini memiliki kemampuan yang baik sekali 

dalam merencanakan pembelajaran yaitu pada memilih dan memutuskan metode, 

media, langkah-langkah, serta evaluasi hasil belajar yang sesuai dengan keterampilan 

yang ingin diajarkan. 2) Ketiga guru bahasa Arab dapat dikatakan memiliki 

kemampuan yang baik dalam melaksanakan pembelajaran. Para guru telah berusaha 

untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru berlandaskan RPP yang telah dibuat, dan dilaksanakan secara 

berurutan. Namun, terdapat kekurangan dalam penggunaan media elektronik dalam 

pembelajaran. 3) Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar dapat dikatakan 

sangat baik, ketiga guru telah menentukan prosedur evaluasi dan mengembangkan 

penilaian dan hasil evaluasi. Para guru melaksanakan evaluasi didalam kelas secara 

tertulis, namun untuk penilaian harian dilakukan secara lisan dan tertulis. Salah satu 

guru memiliki cara evaluasi yang berbeda yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

kretifitas siswa.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 المقدمة .أ 
دلواد تتضمن منظومة التدريس عددا من العناصر، منها: ادلعلم، كادلتعلم، كا

كالتقوًن كغَت ذلك. كيؤثر كل عنصر بعضها على  ،التعليميبة، كطرائق التدريس
لعملية التعليمية اجليدة. كادلعلم صاحب مهمة من عنصر  العملية بعضلقياـ ا

التعلمية ، كمؤمن على الطالب كىو ادلسؤؿ األكؿ عن تربيتو تربية صاحلة. كالنجاح 
 َب التعليم يأثر ّتودة كالكفاءة ادلعلم.

كادلراد بالكفاءة بأهنا احلد األدىن من ادلهارات الىت جيب أف يكتسبها ادلعلم 
ركره برمنج معُت كالىت تنعكس على أدائو داخل الفصل الدارسى، كعندما نتيجة م

يصل الفرد إىل ىذا احلد، فإف ىذا يعٌت أنو قد كصل إىل حّد يساعد على أداء 
العمل، كما أهنا عرفت بادلهارات الرئيسة الىت ينبغى أف ديارسها ادلعلم بإتقاف َب 

كعلى ذلك يفهم أف   ٕلوبة منو.نشاطو التدريسى ٔتا سضمن ٖتقيق النتائج ادلط
كتسبو ادلعلم لتحقيق ىدؼ  جيب ا كفاءة ادلعلم ىو احلد األدىن من ادلهارات الىت

 التعليمي.
ككذلك َب التعليم اللغة العربية ال بد للمعلم اجلودة كالكفاءة اجليدة ألداء العملية 

ب السيطرة على التعليمية. تعليم اللغة العربية إمنا ىو عملية ذىنية كاعية الكتسا
األمناط الصوتية كالنحوية كادلعجمية، من خالؿ دراسة ىذه األمناط كٖتليلها بوصفها 
زلتول معريفيا. فتعلم اللغة يستند إىل الفهم الواعى لنظاـ اللغة كشركط إلتفاهنا. 

إف رلاؿ تعليم اللغة ىي  ٖفالكفاية ادلعرفية سابقة على األداء اللغوية كشرط حلدكثو.
 لدراسة اللغوية، يعٌت ضركرة على معرفة مدرس اللغة حقيقتها كطبيعتها.رلاؿ ا
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كفاءة الىت البد لديو ادلعلم،   لغة العربية ىناؾ بعض ادلعايَت عنلينجح َب تعليم ال
َب الفصل العاشر للباب األكؿ  ٕ٘ٓٓسنة  ٗٔإف كفاءة التعليمية َب الدستور منرة 

َب  (SPN)ار الوطن الًتبوية عما يتعلق ٔتعي ٕ٘ٓٓندكنسييا سنة كالقنوف جلمهورية إ
ادلرىب يعٌت مصادر التعليم الىت ديلك أربع كفاءات منها ، كىي : "ٕٛالفصل 

جتماعية كالكفاءة ادلهنية الىت الالكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة ا
  فًتل أمى زلمودة كعبد الوىاب رشيدل أف ٗحصلت من خالؿ الًتبية ادلهنية."

كفايات الىت البد لديو ادلعلم تنقسم إىل ثالثة أقساـ، الكفايات الشخصية 
  ٘كاالجتماعية كادلهنية التعليمية.

ىذه الكفايات يساعد ادلعلم لقياـ عملية التعليمة اجليدة. الكفاءة التعليمية ىي 
 الكفتءة األساسية ادلتعلقة بالتحضَت العملية التعليمية.

مايو  ٖالتاريخ  ٕٚٓٓسنة  ٙٔكزيرة كطن الًتبوية منرة على التعلق من الدستور 
يتعلق بادلؤىالت األكادديية كالكفايات ادلدارس، كاف الكفاءة األساسية من  ٕٚٓٓ

الكفاءة التعليمية ديكن تلخص على قدرة ادلعلم ليفهم اخلصائص الطالب من كل 
تعلق بادلوضوع، كتنظم اجلوانب، كيتقن على النظرية التعليمية، كتطوير ادلناىج الىت ي

التعلم الًتبوم، كيستخدـ التكنولوجي َب عملية التعليمية، كالتواصل بفعالية 
كالتعاطفا كاذلذب جيدا مع الطالب، كالتنظم التقوًن، كجيرم التقوًن لتنمية جودة 

 ٙالتعليمية.
ادلهنية التعليمية يتمثل َب كوف ادلدرس مدبر العملية  كما مفهـو الكفايات

يمية، فهي أربع كفايات يعٌت كفيات ادلعلم َب ٗتطيط التعليم، ككفايات ادلعلم التعل
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َب تنفيذ التعليم، ككفايات ادلعلم َب تقوًن نتائج التعّلم، ككفايات ادلعلم َب تنمية 
 ٚالعملية التعليمية.

أىم الكفاءة ادلتخصصة دلعلمى اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل الىت البد 
ادلعلم اللغة العربية كديكن تلخص على ثالثة اجلوانب، كىي اجلانب  تزكدىا عند

اللغوم كاجلانب الثقاَب كاجلانب ادلهٌت. اجلانب اللغول يعٌت ادلادة العملية 
كالدراسات الىت تتعلق باللغة العربية، كقدرة معلم َب ٖتقيق مهارة اللغوية األربع.أما 

أىل اللغة العربية كأمناط بفكَت كتقاليدىو  اجلانب الثقاَب كىو إدلاـ ادلعلم ْتضارة
كعاداهتو كطرؽ معيشهم كإتاىاهتم كقيمهم.  اجلانب ادلهٌت كىو تزكد ادلعلم 

 ٛبادلعلومات كافية عن طبيعة العملية التعليم كالتعلم.
مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف أحد من ادلدرسة الثانوية 

اف. ذلا ىذه ادلدرسة بعض االصلاز َب مسابقة اللغة العربية َب اجليدة َب بكالوصل
ادلستول الثانوية. ىناؾ ادلعهد للطالب الذل يريد أف حيفظ القرآف كلتعلم القراءة 
الكتب. أحد من رسالة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف ىى 

الؽ الدينية َب حياة اإلجتماعية. يعمل كيتم كينتشَت القيم الدينية كيتطور األخ
الكجد ىذه الرسالة يتعلم ىناؾ التعليم اللغة العربية. كآلداء التعليم اللغة العربية اجليد 

 حيتاج إىل ادلعلم اجليد. 
أمهية معلم َب منظومة التدريس يكوف شيئا إىتماما للبحث، معلم اجليد البد 

إنطالقا من ىذه الفكرة،  أردت باحثة  ة.ادلادة التعليمي إىلعليو أف يفهم التالميذه 
اليبحث عن كفاءة ادلعلم َب ىذه ادلدرسة، ليعرؼ عن كفاءتو بنسب على أىم 

 التعليمية للمعلم عند نظاـ كزيرة الًتبية اإلندكنيسيا. الكفاءة
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 البحث أسئلة .ب 
بناء على خلفية البحث الىت شرحها الباحثة فيما سبق، تقدـ الباحثة أسئلة البحث  

 كمايلي :
درسة الثانوية الكفاءة التعليمية معلمى اللغة العربية َب ٗتطيط التعليم بادل كيف .6

 ؟ اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف
درسة الثانوية كيف كفاءة التعليمية معلمى اللغة العربية َب تنفيذ التعليم بادل .7

 ؟ اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف
درسة الثانوية معلمى اللغة العربية َب تقوًن نتائج التعّلم بادل كيف كفاءة التعليمية .8

 ؟ اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف
 أهداف البحث .ج 

 أما األىداؼ الىت رميت الباحثة الوصوؿ إليها َب ْتثها ىي :
الثانوية  كفاءة التعليمية معلمى اللغة العربية َب ٗتطيط التعليم بادلدرسة  لوصف .ٔ

 .حلكومية األكىل بكالوصلافاإلسالمية ا
الثانوية  كفاءة التعليمية معلمى اللغة العربية َب تنفيذ التعليم بادلدرسة  لوصف .ٕ

 .اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف
 لوصف كفاءة التعليمية معلمى اللغة العربية َب تقوًن نتائج التعّلم بادلدرسة .ٖ

 .الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف
 فوائد البحث .د 

 إف الفوائد َب ىذا البحث ببكوف بأمهيتُت كمها:
 اجلانب النظرم .ٔ

يفيد ىذا البحث زيادة على خزائن العلـو َب اللغة العربية، كباخلصوص على ( أ
 جودة الكفاءة معلم اللغة العربية.
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 اتُت الىت يقـو البحث يتعلق بالكفايأف يكوف مرجعا لغَته من الباحث( ب
 التعليمية.

 التطبيقي اجلانب .ٕ
للمعلم اللغة العربية : أف يكوف مدخالت َب ادارة عملية التعليمية بالكفاءة ( أ

اجليدة، كأف يكوف ىذا البحث إعالما للمعلم اللغة العربية َب ٖتقيق 
 الدراسة.

نوية ادلدرسة الثاللمؤسسة : أف يكوف مرجعا دلعلمى اللغة العربية َب ( ب
 األكىل بكالوصلاف.اإلسالمية احلكومية 

للباحث : أف يكوف ادلعلومات كادلدخالت عن الكفاءة دلعلم اللغة العربية ( ج
 َب تربية التالميذ كيكوف دليل ادلعلم َب عملية التعليم.

 حدود البحث .ه 
 لتسهيل عملية البحث فتحدبد الباحثة من ادلوضوع كما يلى :

اللغة احلدكد ادلوضوعية : ٖتديد موضوع ىذا البحث َب كفاءة التعليمية دلعلمى  .ٔ
العربية َب مهارة الكتابة، يعٌت قدرة ادلعلم َب ٗتطيط التديس ك َب تنفيذ التعليم 

 كَب تقوًن نتائج التعّلم.
 .لوصلافابك ألكىلنوية اإلسالمية احلكومية اادلدرسة الثااحلدكد ادلكانية : َب  .ٕ
 ـ.ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓاحلدكد الزمانية : جيرل ىذا البحث َب العاـ الدراسى  .ٖ

 لسابقةالدراسات ا .و 
 من الدراسات السابقة الىت طلقها الباحثة َب كتابة ىذا البحث التاىل :

كفاءة التعليمية ـ( رسالة ادلاجستَت، بادلوضوع "ٕٙٔٓ)ٜسوسينتا ليك انا .ٔ
يهدؼ ىذا البحث ". دلعلمى اللغة العربية ٔتدارس الثانوية فوصلاكوسوما ماالنج
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عربية ٔتدارس الثانوية فوصلاكوسوما إىل معرفة مدل مستول القدرة دلعلمى اللغة ال
ستخدـ ىذا يماالنج َب ٖتطيط التدريس، تنفيذ التعليم كتقوًن نتائج التعّلم.

البحث األسلوب الوصفى الكمى. بادكات البحث يعٌت دليل ادلالحظة، دليل 
كفاءة دلعلمى اللغة العربية   كحصوؿ ىذا البحث أفادلقابلة، اإلستبانة كالوثائق.

انوبة فوصلاكوسوما ماالنج َب ٗتطيط التعليم حيصل على نقاط من ٔتدارس الث
% ٙ،ٓ٘% بدرجة "ناقص"، تنفيذ التعليم حيصل على نقاط من ٘،ٚٗ

"ناقص".  ٙ،ٕٖبدرجة "ناقض"، تقوًن نتائج التعّلم حيصل على نقاط من 
استنادا إىل ىذه االستناجات أف كفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية ٔتدارس 

 ثناكية فوصلاكوسوما ماالنج بدرجة ناقصة.ال
ـ(، رسالة ادلاجستَت، بادلوضوع ٕٗٔٓ) ٓٔأسيف زلّمد عرفاف فضل اهلل .ٕ

الكفاءة الًتبوية كادلهنية دلدرس اللغة العربية َب ادلدارس العالية االسالمية "
يهدؼ ىذا البحث لوصف الكفاءة الًتبوية كادلهنية دلدرس اللغة ". بباندكنج
ادلدارس العالية االسالمية باندكنج، ككيف جهودىم الرامية غلى ٖتسن  العربية َب
ستخدـ ىذا البحث منهج الوصفى النوعى الطبيعى من دكف العالج ي الكفاءة.

أف يكشف عن احلالة احلقيقية من ادليداف، كاحد منهم مستخدـ تقنية ادلسح 
كحصوؿ  احث مباشرة.مع االستبيانات، كادلقابالت كالتوثيق كادلراقبة من قبل الب

ىذا البحث أف مدرس اللغة العربية َب ادلدارس العالية االسالمية باندكنج، بلغ 
شخصا، تتكوف من كثَتا من خرجي اجلامعات احلكومية  ٗٗرلموعها 

كاخلاصة، كىناؾ ايضا بعض الذين مل يتموت دراستهم على درجة سرجنا. 
ضنيلة جدا. خلفية الدراسية ىي  الرغبة َب مواصلة الدراسة الىت توافق ٔتهنتهم

تكوف كاحدة من العوامل الىت تؤثرىم. نضع َب اعتبارنا، أف اخلطينة الدراسية 
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ىى تكوف كاحدة من عامل إضاَب ليكوف معلما ناجحا َب اللغة العربية كمقياسا 
للكفاءة الًتبوية كادلهنية دلدرس اللغة العربية الذل سيكوف آثار لتطوير مصلحة 

  تعلم اللغة العربية.الطالب َب
الكفاءة ادلهنية دلعلمى ـ(، رسالة ادلاجستَت، بادلوضوع "ٕٚٔٓ) ٔٔزلمد زكى .ٖ

اللغة العربية َب مدرسة ادلدنية الثناكية ماتراـ نوسا تنجارا الغربية دراسة كصفية 
". يهداؼ ىذا البحث كصف كاقع الكفاءة ادلهنية دلعلمى اللغة العربية َب ٖتليلية

ية الثانوية ماتراـ نوسا تنجارا الغربية، كصف زلاكالت معلمى اللغة مدرسة ادلدن
العربة َب مدرسة ادلدنية الثانوية لًتقية كفائتهم ادلهنية. يستخدـ ىذا البحث  
البحث النوعى ٔتنهج النوعى. كَب أسلوب مجع البيانات من خالؿ ادلالحظة 

حليل عند ميليس كادلقابلة كالوثائق. كيقـو الباحث ٖتليل البيانات بت
البحث أف الكفاءة ادلهنية دلعلمى اللغة العربية َب مدرسة  كىوبرمن.حصوؿ

( الكفاءة ادلهنية للمعلمُت، فئة ٔادلدانية إىل مؤشرات الكفاءة ادلهنية للمعلمُت :
مؤشر الكفاءة ادلهنية للمعلمُت )أ( إتقاف ادلواد كاذليكل كادلفاىيم كأمناط التفكَت 

سية الىت تدعم اللغة العربية مواد ذات نوعية كافية ، )ب(إتقاف َب النهج الدرا
معايَت الكفاءة كالكفاءة األساسية اللغة العربية كافية )ج( تطوير مواد تعليمية 
عربية إبداعية اللغة العربية ناقص، )د( تطوير االحًتاؼ بطريقة مستخدامة من 

ك )ق( االستفادة من خالؿ القياـ بعمل عاكس حيصل على فئة نوعية كافية، 
تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت للتواصل كتطوير الذات حصلت على فئة 

( كأما زلاكالت لًتقية كفاءة ادلهنية ادلعلمُت اللغة العربية َب ٕناقص جودة. 
مدرسة ادلدنية الثانوية ماتراـ نوسا تنجارا الغربية، فهي كمايلى : فهي الدكرات 

اسية، ترفيع كرش العمل، رقابة ككذلك ٔتحاكالت اليت كالتدريب، احللقات الدر 
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رسالة ادلاجسيًت، )ماالنج : كلية الدراسة العليا، اجلامعة موالنا مالك إبرىيم اإلسالمية احلكومية كصفية ٖتليلية(، 
 (ٕٚٔٓماالنج، 



ٛ 

 

 
 

تقـو هبا ادلعلموف لًتقية كفائتهم، ىي يتبع كدراسة ادلعرفة ادلتصلة كالتخصص َب 
اجملاؿ ادلدرسى، إجراء أنشطة دلهارة ادلهنية، كتطوير ادلواد كادلنهجيات ادلناسبة 

ة ديكن استخدامها الحتياجات التدريس، استخداـ اجملالت الىت نشرهتا ادلهني
 لبحسُت الكفاءة ادلهنية.

 المقارنة بين الدراسات والدرسة التى أدتها الباحثة

 أكجو االختالؼ موضوع البحث إسم الباحث الرقم

ٔ 

كفاءة التعليمية دلعلمى اللغة  سوسينتا ليك انا
العربية ٔتدارس الثانوية 

 فوصلاكوسوما ماالنج
 

يستخدـ ذلك البحث 
كأما ىذا  بادلدخل الكمى،

البحث بادلدخل الكيفي. 
 كمكاف البحث سلتلفاف.

ٕ 

أسيف زلّمد عرفاف 
 فضل اهلل

الكفاءة الًتبوية كادلهنية دلدرس 
اللغة العربية َب ادلدارس العالية 

 االسالمية بباندكنج

يستخدـ ذلك البحث 
بادلدخل الكمى، كأما ىذا 
البحث بادلدخل الكيفي. 
كيبحث ذلك عن الكفاءة 

ة. أما ىذا اللبح ادلهني
يبحث أف الكفاءة 
التعليمية فقط. كمكاف 

 البحث سلتلفاف. 

ٖ 
الكفاءة ادلهنية دلعلمى اللغة  زلمد زكى

العربية َب مدرسة ادلدنية 
يبحث ذلك البحث عن 
الكفاءة ادلهنية أما ىذا 



ٜ 

 

 
 

الثناكية ماتراـ نوسا تنجارا 
 الغربية دراسة كصفية ٖتليلية

البحث يبحث عن 
التعليمية، كمكاف الكفاءة 

 البحث سلتلفاف.

 

 تحديد البحث .ز 
 إف ٖتديد ادلصطلحات من ىذا البحث يعٌت :

الكفاءة التعليمية ىي قدرة ادلعلم على ٗتطيط التعليم، ك تنفيذ التعليم، ك تقوًن  .ٔ
 ٕٔنتائج التعّلم، ك َب تنمية العملية التعليمية.

درس اللغة العربية  َب معلم اللغة العربية َب ىذا البحث ىو ادلعلم الذل ي .ٕ
 نوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف.ادلدرسة الثا

 

                                                           
12

Umi Mahmudah dan Abdul Wahab  Rosyidi, Active  Learning dalam Pembelajaran  Bahasa 

Arab, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), hal.14-15 



ٔٓ 

 

 الفصل الثانى

 اإلطار النظاري

 لمعلم اللغة العربية :الكفاءة التعليمية المبحث األول

 كفاءة المعلم .أ 
 مفهوم الكفاءة .6

َب معجم الوسيط، الكفاءة مجع: ات, ٖٔالكفاءة ٔتعٌت القدرة أك الشجاعة.
ؾ، ؼ، أ( لو كفاءة علمية: قدرة، مؤىالت علمية. الكفاءة : ادلماثلة َب من ) 

القوة كالشرؼ. كمنو الكفاءة الزكاج. أف يكوف الرجل مساكيا للمرأة َب حسبها 
َب اللغة اإلصللزية ٗٔللعمل : القدرة عليو كحسن كتصريفو.-كدينها كغَت ذلك. ك

االكسفورد الكفاءة ٔتعٌت  كَب معجم competence/ competencyالكفاءة ٔتعٌت 
 ٘ٔالقدرة لقياـ شيئ صلاحا.

الكفاءة ىي رلموعة من ادلعرفة كالسولوكية كادلهارات الىت البد لديها عند 
ادلعلم لتحقيق على ىداؼ َب التعليم كالًتبوية. الكفاءة مكتسبة من الًتبية 

 ٙٔكالتمرنات كالتعلم بالنفسى من استفادة ادلصادر التعليمية.
عن  ٕ٘ٓٓسنة  ٗٔفاءة عند قانوف اجلوىورية اإلندكنسيا رقم كأما الك

ادلعلم، أف الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارؼ كادلهارات كالسولوكيات الىت جيب 
 للمعلم أف ديلكها كيسوطرىا.
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انطالقا من البيانات السابقة مفهـو عن الكفاءة ىي القدرة الىت البد لديو 
أشكاؿ من ذلك القدرة يوجو َب  معرفتهم معلمى لتحقيق األىداؼ التعليمية. ك 

 كسلوكهم كمهارهتم ألداء العملية التعليمية.
 أهمية كفاءة المعلم .7

أمهية الكفايات للمعلم بصفة عامة، من أف عملو الًتبوم كلو يقـو عليها : 
فمعلم بال كفايات كجندل بال سالح، أك كجراح بال مبضع : فحاجتو للمهارات  

تهم كأدكاهتم، ذلك ألف مهنة التدريس تستلـز نشاطات كهاجة ىؤالء إىل أسلح
تتصل بالشرح كالتفسَت، كأخرل تستهدؼ إقامة الربىاف كالدليل، كما تتطلب 
نشاطات أخرل تتعلق بإدارة الفصل، كحفظ النظاـ، كتوجيو الطالب، كمجع 
ادلعلومات، كمتابعة الطالب، كتعزيز استجاباهتم، كتقوًن مدل تقدمهم 

 ٚٔالدراسى.
 تصنيف كفاءة المعلم .8

ىناؾ أربع كفاءات الىت البد لديها عند ادلعلم. كقد كضعت احلكومية 
 ٕ٘ٓٓسنة  ٜٔالكفاءات ادلعلم كما إعتماد على القانوف للمعيار الًتبية منرة 

 ٛٔكىي الكفاءة الًتبوية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة اإلجتماعية كالكفاءة ادلهنية.
 ديتلكها ادلعلم ىي كما يلى: تعرب الكفاءة الىت البد أف

 الكفاءة التعليمية ىي القدرة على إدراة تعلم.( أ
كالكفاءة الشخصية ىي القدرة اجليدة كادلستقرة كالنضوجة كذك ىيبة كتكوف ( ب

 أسوة لطلبتو كلو اخللق الكرًن لديهم.
كالكفاءة اإلجتماعية ىي قدرة ادلعلم على أف يكوف جزءا من اجملتمع ٔتعٌت ( ج

تعامل مع الطلبة كادلدرسُت اآلخرين كأبواف الطلبة ككذلك مع أنو يتصل كي
 من حولو من اجملتمع.
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كأما الكفاء ادلهنية ىي القدرة ادلدرس على أف يكوف متعمقا َب ادلادة كديكن ( د
 إشراؼ الطلبة ةتربيتهم.

فًتل أمى زلمودة كعبد الوىاب رشيدم َب أكريل ْترالدين أف الكفيات الىت البد 
دلعلم تنقسم إىل الثالثة أقساـ، الكفيات الشخصية كاالجتماعية أف ديلكها ا

 كيعرب كما ياىل :ٜٔكادلهنية التعليمية

كتعٌت بالكفايات الشخصية ىي رلموعة من ادلعلومات عن ادلادة الىت سيقـو ( أ
بتدريسها كعن الدارسُت الذين سيتلقوف ادلادة، كمن ىنا يستطيع ادلعلم أف 

حيث تتناسب ادلادة مع الدارسيُت كتكوف ادلعاملة يقـو بالتدريس بشكل فعاؿ 
 القائم بينهم تؤدم إىل صلاح العملية التعليمية.

كأما ادلراد بالكفيات االجتماعية فهي أف الطالب خاؽ اجتمعى يستحق ( ب
ادلعاملة االجتماعية كسائر الناس. ادلعلم َب ىذه احلالة البد أف يتعامل مع 

ا أف يستفيدكا من مجيع معطياهتم للوصوؿ طالبو معاملة جيدة حىت يستطيعو 
إىل النجاح. فالنجاح يأتى من كسعو كجهدىم، فادلعلم َب ىذه احلالة خادمهم 
للحصوؿ على احتياجاهتم. كما تعٌت الكفاية االجتماعية أيضا قدرة ادلعلم 

 على االتصاؿ بطالبو كاجملتمع الذل حييط هبم.
ل َب كوف ادلدرس مدبر العملية التعليمية، كأما الكفايات ادلهنية التعليمية، فتمث( ج

 فهي أربع كفايات كالتاىل:
كفايات ادلعلم َب ٗتطيط التدريس، كتتعُت َب ٖتديد أىداؼ الدرس،  (ٔ

اختيار ادلوضوع ادلناسب لتدريسو، اختيار الطريقة ادلناسبة كاستخدامها، 
 اختيار ادلصادر َب التدريس كاستخدامها.

                                                           
، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم مهارة التدريس : نحو إعداد مدرس اللغو العربية الكافة، أكريل ْتر الدين ٜٔ

 ٙٚ-٘ٚـ(، ص.ٕٔٔٓاإلسالمية احلكومية ٔتاالنج، 
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لتدريس، كتتعُت َب اختيار نوعية التدريس كفايات ادلعلم َب تنفيذ ا (ٕ
 ادلناسبة، تقدًن التدريس بشكل مرتب.

كفايات َب تقوًن التديس، كتتعُت َب اختيار نوعية التقوًن كإعداده،  (ٖ
 كالقياـ بعملية التقوًن ادلستمر، كتسجيل نتائج التقوًن.

 َب تنمية العملية التعليمية، كتتعُت َب تفعيل خلفيات كفايات ادلعلم (ٗ
 الطالب، كترقية ثقافتو، كترقية العملية التعليمية ادلتقدمة.

 للمعلم الكفاءة التعليمية .9
الكفاءة التعليمية ىو أىم الكفاءات الىت جيب لديو ادلعلم، كما َب  معيار الوطن 
الًتبوية " أف الكفاءة التعليمية ىي القدرة على إدارة الطالب تشمل على فهم عن 

الطالب، كتطوير منهج، كٗتطيط التعليم، كتنفيذ التعليم أساس التعليمية، كفهم 
 الًتبوم، كتقوًن نتائج الطالب، كتطوير الطالب لًتقية كفاءاهتم."

ككفايات التعليمية كما ذكر من قبل من أمى زلمودة كعبد الوىاب رشيدم 
الكفايات ادلهنية التعليمية، فتمثل َب كوف ادلدرس مدبر العملية التعليمية، كا  

ايات ادلعلم َب تنفيذ التدريس ككفايات ادلعلم َب تنفيذ التدريس ككفايات َب كف
 .ٕٓتقوًن التديس  ككفايات ادلعلمة َب تنمية العملية التعليمية

ىي القدرة ادلعلم َب إدارة الطالب الذل يشتمل  الكفاءة التعليميةكَب ملياسا أف 
ير ادلنهج كٗتطيط التعليم على فهم البصَتة أك أساس التعليم كفهم الطالب ك تطو 

التكنولوجيا التعليمية ك تقوًن نتائج التعليم تطوير  استخداـكتنفيذ التعليمية الًتبوم ك 
 . ٕٔإمكاف الطالب عن كفائتهم
ىو الكفاءة األساسية الىت البد لديو  الكفاءة التعليميةنظر إىل بعض اآلراء أف 

ذا تطابق على قدرة ادلعلم َب إدارة معلم للتشغيل األنشط عملية التعليمية اجليدة كى
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التعليمية. كاف قدرة َب إدارة التعليم يطابق على ثالث كظائف إدارية كىي التخطيط 
 . ٕٕكالتنفيذ كالسيطرة

  ٕٚٓٓسنة  ٙٔكيعرب معيار الكفاءة التعليمية عند الدستور الًتبية الوطنية منرة 
 كالتاىل

 منرة
 الكفاءة التعليمية

 كفاءة ادلعلم مادة التعليمية لمعلمكفاءة األساسية ل

ٔ 

يفهم اخلصائص الطالب 
من جانب البدين 

كاألخالقى كالركحية 
كالشخشية كالثقافية 
 كالعاطفية كادلعرَب 

يفهم خصائص ادلتعلم الذل يتعلق  .ٔ.ٔ
ّتانب البدين كاألخالقى كالركحية 

 كالشخشية كالثقافية كالعاطفية كادلعرَب
لتعليمية زلدد قدرة الطالب َب مادة ا .ٕ.ٔ

 الذم تعليمها
زلدد قدرة األكؿ لدم الطالب َب مادة  .ٖ.ٔ

 التعليمية الذم تعليمها
زلدد مشكالت تعلم عند الطالب َب  .ٗ.ٔ

 مادة التعليمية الذم تعليمها

ٕ 

يتقن النظرية التعلم كادلبدأ 
 قى التعليم الًتبوم

يفهم عن عدد النظرية كادلبدأ التعليم  ٔ.ٕ
 يتعلمها الًتبوم الذل يتعلق بادلادة الىت

يطبيق عدد ادلدخل كاإلسًتتيجية  ٕ.ٕ
كالطرائق كالتقنية التعليم الًتبةم 

 باإلبتكار َب مادة التعليمية.

تطوير ادلنهج الذل يتعلق  ٖ
 بادلادة التعليمية

 يفهم  ادلبدأ َب تطوير ادلنهج ٔ.ٖ
 ٖتقيق ىداؼ التعليم ٕ.ٖ

                                                           
22

Mulyasa, Standar Kompetensi,….,hal.77 



ٔ٘ 

 

 
 

ٖتقيق ٕتربة التعلم ادلناسبة ليصيل إىل  ٖ.ٖ
 ىداؼ التعليم

ادة التعليمية الذم يتعلق إختيار ادل ٗ.ٖ
 بتجربة التعلم كاذلداؼ التعليم

ترتيب ادلادة مناسبة بادلدخل  ٘.ٖ
 كاخلصائص الكالب

 تطوير ادلؤشرات كاأللة نتيجة التعليمية ٙ.ٖ

ٗ 

 يفهم مبدأ َب ٗتطيط التعليم الًتبوم ٔ.ٗ تنفيذ التعليم الًتبوم
 تطوير العناصر ٗتطيط التعليم ٕ.ٗ
ترتيب التخطط التدريس الكامل  ٖ.ٗ

 ملية َب الصف أكادلعمل أك ادليدافللع
يعمل عملية التعليم الًتبوم َب الصف  ٗ.ٗ

أك ادلعمل أك ادليداف بإىتماـ إىل شركط 
 ادلعيار العمن

يستخدـ الوسائل التعليمية كادلصادر  ٘.ٗ
التعلم ادلناسبة ٓتصائص الطالبوادلادة 

 لتحقيق إىل ىداؼ التعليم
ٖتديد ادلقرر َب تعليم مناسبا احلاؿ  ٙ.ٗ

 الواقع

٘ 
يستفيد التكنولوجي 

ادلعلومات كاالتصاليات 
 لتعليم

يستفيد التكنولوجي ادلعلومات  ٔ.٘
 كاالتصاليات لتعليم مادة التعليمية

أداء عدد العملية التعليمية لتنمية  ٔ.ٙيسَت َب تنمية قدرة الطالب  ٙ
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 الطالب على ٖتقيق النتيجة اجليدة كلتجديد نوع قدرة الطالب  
 لتعليمية أداء عدد العملية ا ٕ.ٙ

ٚ 

نقل بالفعاؿ كتعطفا كرلاملة 
 مع الطالب

ستَتٕتية اإلتصا الفعا يفهم عدد اال ٔ.ٚ
كالتعاطفا بالساف أك الكتابة أك َب أم 

 شكل
نقل بالفعاؿ كتعطفا كرلاملة مع  ٕ.ٚ

الطالب باللغة اخلاص  َب عملية 
 اللتعليمية

ٛ 

آداء تقدير كتقوًن نتائج 
 عملية التعلم

كتقوًن العمل  يفهم مبدأ َب النتيجة ٔ.ٛ
كالنتيجة التعلم الذل يناسب بالصفة 

 ادلادة التعليمية.
ٖتقيق اجلانب َب عملية كالنتيجة التعلم  ٕ.ٛ

 مناسبة باخلصائص ادلادة التعليمية
 النتيجة كالتقوًن كيفيةٖتقيق   ٖ.ٛ
تدير النتجة كالتقوًن َب عدد األلة  ٗ.ٛ

 النتيجة
 حيليل نتيجة كالتقوًن لعدد ىداؼ ٘.ٛ
 عليم كالنتيجة التعلمتقوًن العملية الت ٙ.ٛ
 قياـ التقوًن كنتيجة التعّلم ٚ.ٛ

ٜ 

إنتفاع نتيجة التقدير 
 كالتعليم المهية التعليم

يستخدـ اإلعالـ من نتيجة التقدير  ٔ.ٜ
 كالتقوًن لتحقيق اكتماؿ التعّلم.

يستخدـ اإلعالـ من نتيجة التقدير  ٕ.ٜ
كالتقوًن لتخطيط الربنامج تكرر 



ٔٚ 

 

 
 

 كٗتصيب
وًن إىل موصالت نتيجة التقدير كالتق ٖ.ٜ

 رئيس ادلدرسة.
إنتفاع اإلعالـ نتيجة التقدير كالتقوًن  ٗ.ٜ

 التعليم لَتفع جودة التعليم. 

ٔٓ 

يعمل االنعكاس لًتفع 
 اجلودة التعليم

 يعمل االنعكاس على  عملية التعليم ٔ.ٓٔ
إنتفاع نتيجة العاكسا الصالح  ٕ.ٓٔ

 كلتطوير التعليم َب ادلادة التعليمية
ٖتليل عمل الصفية الرتفاع جودة  ٖ.ٓٔ
 لتعليم ادلادة التعليمية.ا

 
ادلذكرة يعرب الباحثة نقط مهمة من الكفاءة التعليمية  لكفاءة التعليميةَب مفهـو ا

 كىي:
 قدرة فى فهم الطالب ( أ

البد على ادلعلم أف يفهم تالميذه يعٌت يفهم عن مستول ٘تبيتو الىت قد 
جهها. َب احلقيفة ٖتقيقها، كقدرهتا، كمزايا كعيوهبا، كادلشكالت كالعوامل الىت تتو 

الطالب يريد أف يعرؼ كمن كظائف ادلعلم ىو يساعد لتطوير ٘تنيتها كجيعل 
 .ٖٕالطالب يريد أف يعرؼ أكثر

ادلعلم ىو منظم َب منو ٕتربة الطالب. كالبد على ادلعلم أف ٗتطيط التعليم 
ليس َب جانب ادلعرَب فقط، كلكن َب تطوير مهارهتم كموقفهم. كلذلك ادلعلم 

كثَتة َب خربة كيستطيع أف ٖتوؿ خربتو إىل طالب بطريقة   ىو شخص
 . ٕٗادلتعددة
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ىناؾ أربعة أشياء الىت البد أف يفهم ادلعلم عن تالميذه يعٌت مستول الذكاء، 
 :ٕ٘كاإلبداع، كاإلعاقة اجلسدية، كالتطوير ادلعرَب

 مستول الذكاء (ٔ
يقة يوجو ادلعلم تالميذه لَتكز إىل قدرهتم َب رلاؿ معُت كعرض الطر 

الصحيحة للحصوؿ إليو، لكل تالميذ لو قدرة للحصوؿ إىل صلاح َب 
حياهتم. كلكل التالميذ يستطيع النجاح َب يفهم ادلنهج من خالؿ 
التشجيع كادلساعدة ادلناسبة.معرفة ادلعلم عن ادلستول الذكاء للتالميذ 

 ىي األكؿ من طريقة َب إختيار التدريس كالتشجيع كادلساعدة ادلناسبة.
  ٜٓٛٔهد دلعرفة مستول الذكاء قد قياـ بعلماء النفس، من بُت سنة اجل
(mental test)ات العقلية اختبار يسمى ب cattelب 

 ٖٜٛٔ. كَب سنة ٕٙ
Thurstone  العقلية األساسية  االختبارتطوير(mental abilities test)  يشتمل

 : ٕٚعلى قدرة ماياىل
عٌت يفهم األفكار الىت ي (verbal comprehendion)مفهـو َب الكلمات - أ

 يعرب بالكلمات
 النمرة، يعٌت قدرة َب تفكَت كالتالعب رياضيا.- ب
 ، يعٌت قدرة َب تصوير األجساـ َب شكل ادلكاىن. (spatial)ادلكاىن - ج
 يعٌت قدرة َب حل ادلشكلة (reasoning)ادلنطق - د
يعٌت قدرة َب اكتشاؼ  (perceptual speed)مهارة َب سرعة اإلدراؾ - ق

 كعداـ ادلساكاة بُت األشياء بسرعة.ادلعادلة 
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من شرح ادلذكرة، يستطيع معلم أف ينظر إىل مستول الذكاء لدم 
التالميذ من كل جانب األساسية حىت يستطيع ادلعلم يعطى ادلساعدة كمعاجلة 

 كعملية التعليمية ادلناسبة بادلستول الذكاء لدم التالميذ.

َب رياضيات كبعضها ماىرا َب  لكل التالميذ مزايا ادلختلفة، بعضها ماىرا
 اللغة كديكن بعضها ماىرا َب كل مادة. 

 اإلبداع (ٕ
إذا كاف الًتبية صلاىا فهناؾ اإلنساف لو اإلبداع، ألف كظائف األفضل من 
الًتبية ىى يصنع الذل يستطيع أف يعمل أشياءا جديدا، ليس يكرر من قبلها 

ذل ديكن التالميذ لتنمية فقط. اإلبداع ديكن تطويرىا من عملية التعليمية ال
قدرهتم َب اإلبداع. يرجى على ادلعلم لبناء الظرؼ اجليد الذل ديكن التالميذ 

 . ٕٛلتطوير اإلبداعهم كالتعلم َب فرقة
 اإلعاقة اجلسدية (ٖ

اإلعاقة احلسدية يطابق بالبصر كالسمع كالقدرة َب الكالـ كاإلعرج 
سدية حيتاج التشجيع كادلشلوؿ من تلف َب الدماغ. التالميذ باتشوىات ج

كادلساعدة ادلختلفة لتطوير شخصهم. كمثل، البد للمعلم أكثر صربا كمثابر 
 استخداـكلكن فعلت بوعى، خدمة الفرؽ )إذاخيلط بالتالميذ العادم( َب 

 .   ٜٕالوسائل أك َب إدارة كضع اجللوس
 النمو الطالب (ٗ

رَب ، جانب النمو كالتطوير َب اإلنساف يستطيع أف تصنيف إىل جانب ادلع
السكولوجى كاجلانب اجلسدية. كالنمو التطوير يطابق بتغيَت كظائف 
كخصائص اإلنساف. ىذا التطوير يعقب من التفاعل من الفطرية كالبيئية. 
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كاف َب تطوير ادلعرَب ىناؾ مراحل ادلختلفة الذل تشكيل أمر   Piagetيشرح 
راحل حيدث ىرمي. عملية العقلية التقدمية الىت يكر نضاجا كمتكامال، كادل

رغم مراحل حيدث ثابتا أف اإلصلزات سلتلفة، حيدث ىذا بسبب بعض القيود 
بإضافة إىل الفطرية كالبيئية. كىناؾ بعض سبب تزيد كتقليل النمو ادلعرَب كىي 

كاإلقامة   -يدخل اخلربة اجلديدة إىل منط ادلوجودة –(asimilasi)االستيعاب 
(akomodasi)– ك  -ادلوجودة تطابق ببيئة ادلتغيَتةتغيَت ىيكل العقل

(equilibrasi) -إذا ٖٓ.-ٖتقيق التوازف بُت أشياء جديدة كمدخل اجلديدة
يفهم ادلعلم أف النمو ادلعرَب عند التالميذه يستطيع ادلعلم أف تأسيس النشاط 

 ادلعرَب ادلناسبة بالوظائف َب مراحل ادلعرَب ادلختلفة.        
 قدرة فى تخطيط التعليم ( ب

لتخطيط ىي األسلوب أك منهج حديث يهدؼ إىل حصر اإلمكانات ا
كادلواد ادلتوفرة كدراساهتا كٖتديد إجراءات استغالذلا، لتحقيق أىداؼ مرجوة 
خالؿ فًتة زمنية معينة. كيعٌت األخذ بالتخطيط احلفاظ على ادلشكالت حال 

لى أمثل، عن طريقة األسلوب العلمى َب التفكَت، كيعمل التخطيط عادة ع
دراسة ادلوارد أك ادلصادر الطبيعية كمصادر اإلنتاج، بقصد ادلواءمة بينها كبُت 

 .ٖٔاحنباجات اجملتمع
اليعٌت إعداد الدرس تدكين موضع الدرس َب كراسة التحضَت كيفما اتفق، 
)كإمنا ىو عملية منظمة كىادفة، تتضمن اٗتاذ رلموعة من اإلجراءات كالقرارات 

نشودة على مراحل معينة كخالؿ فًتة زمنية زلددة. للوصوؿ إىل األىداؼ ادل
فإعداد الدرس هبذا ادلفهـو باستخداـ اإلمكانات ادلتاحة أفضل استخداـ(. 

ديثل الرؤية الواعية الىت تستوعب أبعاد ادلوقف التعليمي كعناصره كمايقـو بينها 
 من عالقات متداخلة. ٍب تنظم ىذه العناصر بشكل يؤدل إىل ٖتقيق األىداؼ
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ادلرجوة، كَب ىذا إشارة إىل أف التحضَت يتطلب من ادلعلم رؤية صائبة 
كاستبصارا ذكيا : ألنو يعتمد على مدل قدرتو على التصور ادلسبق لعناصر 

 .   ٕٖادلوقف التعليمِت كمتغَتاتو
على أساس دكر ادلعلم كامدير عملية التعليم، ٗتطيط عملية التعليم يشتمل 

داؼ الدرس، اختيار ادلوضوع ادلناسب لتدريسو، على : تتعُت َب ٖتديد أى
اختيار الطريقة ادلناسبة كاستخدامها، اختبار ادلصادر َب تدريس كاستخدامها، 

 .ٖٖاختبار الوسائل التعليمية كاستخدامها
شلا ذكر َب سبق َب ٗتطيط التدريس إعداد ادلعلم طريقة ككسائل ادلستخدـ 

 اإلجيايب. األكؿ، اكتساب تالميذ َب كل نشاط التعليمية، كىناؾ بعض تأثَت
ادلعريفة جديدة دائما بال تكرير مادة من ادلعلم. ثانيا، منو الثقة تالميذ َب ادلعلم 
حىت يفرحوا كالدراسة ّتد. كالثالثا، يكوف تعلم النشاط متعة للتالميذ، ألف 
يشعر تالميذ الفراح َب الفصل. كال يشعر التالميذ ىذا إحساس إذ كاف اليعدد 

 ٖٗادلعلم عملية التعليمية.
عند مولياسا، ٗتطيط التعليم ىو أحد من الكفاءة التعليمية الىت البد أف 
ديتلكها ادلعلم، أنو سوؼ يأتى إىل تنفيذ التعليم، كعلى األقل ثالث نشاط َب 
ادلشركع، االكىى ٖتديد االحتياجات التعليمية للطالب، صياغة الكفاءة 

 .ٖ٘ربامج التعليميةاألساسية للطالب، كتنظيم ال
 ٖتديد االحتياجات (ٔ

َب ٖتديد االحتياجات التعليم ىناؾ االشراؾ بُت معلم كالتالميذه. من 
التالميذ يعرؼ ادلعلم عن كفاءة ادلعيُت الذم يريد الطالب لتعليمها 
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كيعرؼ ادلعلم عن مشكالت التالميذ َب التعليم. ٖتديد االحتياجات 
ؾ كٖتفيز الطالب على أنشطة هتدؼ من بُت أمور أخرل إىل إشرا

 التعلم ينظر إليها على أهنا جزء من احلياة كيشعركف إهنم شلتلكوف هبا.
 صياغة الكفاءة األساسية للطالب (ٕ

البد أف يشتمل كل ادلواد التعليمية الىت ستقدـ إىل التالميذ الكفاءات 
 ادلطلوبة ٖتقيقها. بوجود الكفاءات الوارة َب كل ادلناقشة ادلواد فسهل

للملعم توجيو ادلواد التعليمية. كذلك الكفاءات ادلصصممة َب كل 
 .Benjamin Sالتعليم دائما ْتتول على ثالث تصنيف التعلم متقدـ من

Bloom كD. Krathowl  .يعٌت اجلانب ادلعرَب كالعاطفى كالنفسى احلركى
َب معيار الكفاءة دلادة تعليم الدين اإلسالمى جيب أف حيتول على: 

، القيمة (skill)، ادلهارة (understanding)، الفهم (knowledge) ادلعرَب
(value) اذليئة ،(attitude) الرغبة ،(interest).ٖٙ 

 تنظيم الربامج التعليمية (ٖ
كانتاج من   (rpp)تنظيم برامج التعليم يتلخص َب ٗتطيط تنفيذ التعليم 

عليم تنفيذ قصَت ادلدل الذر يشتمل على عناصر َب برامج األنشاط الت
ك عملية تنفيذ برامج التعليم. العناصر برامج يشتمل على الكفاءة 
األساسية ك ادلادة كطريقة كالتقنية ك ادلصادر التعليم ك الوقت كغَت 

 ذلك.
يرل حسن جعفر اخللفية أف إلعداد الدرس أك ٗتطيط التدريس أمهية باللغة 

 : ٖٚللمعلم، كقد أشار النقاط التالية
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علم على تنظيم أفكاره ترتيبها. كبالتاىل ٖتميو تساعد خطط الدرس ادل (ٔ
من التخيط كاالرٕتاؿ الذل حيدث َب كثَت من ادلمارسات الًتبوية، 
فعندما ْتدد ادلعلم أىداؼ درسو كإجراءات تدريسو، فهو بذلك بعنب 
ادلسار الذل يسَت فيو، فال يضطرب، كالينحرؼ، كاليضيع كقتو 

إىل ىذفو من أيسر طريق، كبذلك يوفر باحملاكلة كاخلطأ، شلا جيعلو يصل 
 لنفسو الوقت كاجلهد.

يساعد ٖتضَت الدرس ادلعلم على مواجهة ادلوافق التعليمية بثقة كركح  (ٕ
معنوية عالية، كما جينبو كثَتا من ادلوافق احملرجة الىت تؤدل بتالميذه إىل 

 سوء الظن بو كالتشكيك َب قدراتو.
التعليم كالتعلم، يرجع إليو يعد إعطاط الدرس سجال مكتوبا لنشاط  (ٖ

 معلم إذا نسى شيئا َب أثناء التدريس.
يتيح اإلعداد للمعلم فرصة اختيار ادلادة الشائقة الىت تناسب التالميذ  (ٗ

كتدفعهم للتعلم، عن طريق الرجوع إىل ادلصادر ادلختلفة دكف التقيد 
 احلرَب بالكتاب ادلدرسى.

عليمية لدرسو، فيعمل على يسمح ادلعلم بأف يهيئ مايلزمو من كسائل ت (٘
 إحضارىا معو إىل الفصل، بعد أف يكوف قد خربىا كأجاد استعماذلا.

يعطى اإلعداد ادلعلم فرصة لبياف النقاط الغامضة َب الدرس، أك تفسَت  (ٙ
بعض الكلمات الصعبة، أك التأكيد من بعض الوجوه اإلعرابية أك 

 البالغية أكضلوىا.
قدار ادلادة الذل حيقق اذلدؼ كيناسب ديكن اإلعداد ادلعلم من ٖتديد م (ٚ

 زمن احلصة، كصعوبة ادلادة الدراسية أك سهولتها.
تعد خطة الدرس مهمة من الناحية الًتبوية: إذ بعتمد عليها ادلوجهوف  (ٛ

كاإلداريوف َب متابعة ادلعلم كتقوديو: ذلك أف ادلعلم الذل اليهتم 
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ال َب القياـ ٔتهاـ بتخصَت دركسو بعد من الناحية الفنية كاإلدارية مهم
 كظيفتو.

 قدرة فى تنفيذ التعليم التربيوى والحوارية ( ج
َب التالميذ ادلباردة يبداء بادلعلم ألف مل يفهموا أف أمهية تعليم. فالبد على 
ادلعلم إلعداد نشاط التعليمية الىت ديكن أف ٕتذب الفضوؿ عند الطالب. يعٌت 

احلـز أك ادلواد التعليمية. التدريس التعليم الفراح، كليس تعليم الرتبية حيث من 
ىو عملية َب إتاىُت بُت التالميذ الذل يسألو عن أشياء الذل مل يفهمهم من 

 .ٖٛما يشراح معلم
يتكوف تنفيذ التعليم من ثالث أشياء، كىي: االختبار ادلبدئ، كالعملية 

 .ٜٖكاالختبار النهائي
 ادلبدئى االختبار (ٔ

ادلبدئى لتعرؼ عملية الىت ستنفيذ. كأما ديكن أف نبدأ التعليم باالختبار 
فوائد االختبار ادلبدئ ىي إلعداد الطالب َب التعليم، كدلعرفة تقدـ 
الطالب متعلقا بعملية النعليم، كدلعرفة القدرة األكلية الىت يتملكها 
الطالب عن قدرة ادلوضوع َب عملية التعليم، كدلعرفة مدل أف يبدأ 

 التعليم.
 العملية (ٕ

لية كنشاط من تنفيذ التعليم كتكوف كفاءات الطالب. البد تقصد بالعم
أف تنفيذ عملية التعليم كتكوف كفاءات الطالب ذلا متعتا، كىي تتطلب 
إىل نشاطات كإبداع ادلعلم َب تكوين البيئة التعليمية ادلةاتية. إىل أف 
تكوف عملية التعليم فعالة، إذا اشًتكوا الطالب فيها، كإما َب ناحية 

ة أك البدنية أك االجتماعية. لذت، ياـز للمعلم أف يستخدـ التنوع العقلي
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َب عملية التعليم ، التنوع َب عملية التعليم، ديكن أف يكوف تنفيذ كما 
 تلى:

 التنوع َب استخداـ الطرقة- أ
 التنوع َب استخداـ الوسائل التعليمية كمصادر التعلم- ب
 التنوع َب التفاعل كنشاطات الطالب- ج

 ائيالنه االختبارك  (ٖ
كعادة َب هناية التعليم تعقد االختبار النهائى، شفيا أك ٖتريريا. كما ىو 
احلاؿ لالختيار ادلبدئى، َب لالختبار النهائى لو فوائد، خاضة َب نظر 
صلاح التعليم. دلعرفة مستول استعاب الطالب ضلو الكفاءة احملددة، 

 فرديا أك مجعيا.
 الوسائل التعليمية استخدامقدرة فى  ( ج

ل التعليمية ىي تعد من العناصر األساسية الىت ينبغى على ادلعلم أف كسائ
يضمنها خطة أل درس من دركسو، ككما يتم اختيار احملتول كالطريقة كاألنشطة 
َب ضوء األىداؼ، كذلك يتم اختيار الوسائل التعليمية. كمهمة ادللقاة على 

ئل الىت ديكن أف عاتق ادلعلم َب ىذا ادلقاـ، كىي أف يفكر كيبحث عن الوسا
 تثرل ادلوافق التعليمية، كٕتعل ذلا معٌت كظيفة. 

دلساعدة ادلعلم على اختيار الوسائل التعليمية ادلناسبة لدركس ىناؾ عدد من 
 األسس الىت ديكن مراعاهتا :

أف خيتار ادلعلم الوسيلة َب ضوء األىداؼ احملددة للدرس حٌت تساعده  (ٔ
 على ٖتقيقها.

ادلتاحة َب ادلدرسة كشلكنة االستخداـ َب الفصل أف يتختار الوسيلة  (ٕ
 الدراسى.

 أف خيتار الوسيلة الىت ديكنو إعدادىا أك ديكن لتالميذه إنتاجها. (ٖ
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أف خيتار الوسيلة الصادقة ادلطابقة للواقع ادلسايرة َب الوقت نفسو للتقدـ  (ٗ
 ٓٗكالتجديد.

 قدرة فى تقويم نتائج الطالب ( د
حديد دراجة النجاح للطالب بعد عندىم تقوًن نتائج التعليم ىو عملية لت
. كتقوًن يعٌت عملية إجتمعية كمعاجلة ٔٗاألنشطة التعليمية َب زمن اخلاص

. التقوًن ىو احلصوؿ على ادلعلومات ٕٗادلعلومات لقياس اإلصلاز عند الطالب
حوؿ تعلم الطالب ادلكتسب اإلمحالية، إما من ادلعارؼ، كادلفاىيم، كادلواقف 

يات. كباإلضافة على ذلك، الغرض األساسى للضظالع بتقوًن كالقيم كالعمال
عملية التعلم كالتعليم للحصوؿ على ادلعلومات دقيقة عن ٖتقيق مستول 
األىداؼ التعليمية من جانب الطالب، حيث ستتم زلاكلة عليها ادلتابعة بنتائج 

 الدراسية كتنفيذىا.
اسية ادلعينة أـ ال. يعرؼ يهدؼ التقوًن نتائج التعليم دلعرفة كصل كفاءة األس

من كفاءة األساسية إتقاف الطالب َب ادلادة حيث من جانب ادلعرفية 
شرح مولياسا، التقوًن  ٖٗكاإلجتمعية كالعاطفية كالدينية كاإلبداعية كاألخالقى.

ىو أىم جوانب َب التعليم ادلعقد، ألف تتدخل فيها اخللفية كاالتصالية ديكن 
ل تقريبا مع أم جانب من جوانب التقوًن.  فصل َب السياؽ من ادلستحي

كعملية، يقـو التقوًن أف يقـو بادلبادئ كالتقنيات ادلالئمة، ٘تكنو االختبار أك 
غَت االختبار. أية تقنية ٗتتار، ينبغى أف يقـو باإلجراءات الواضحة، الىت 

 .ٗٗتشتمل إىل ثالثة مراحل، كىي التخطيط، التنفيذ كالعمل ادلستمر
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أف يأخذ ٔتبدأ  -كىو حيضر درسو–ر اخللفية، على ادلعلم كَب حسن جعف
التقوًن ادلستمر، كبذلك بأف يعد أسئبة ديكن توجيهها للتالميذ خالؿ ادلراحل 
ادلختلفة للدرس، َب بدايتو أك َب أثنائو أك عند االنتهاء منو، للمراجعة كتثبيت 

سؤاؿ يوجو إىل ادلعلومات َب أذىاف التالميذ. كعلى ادلعلم أف يالحظ أف كل 
تالميذه، جيب أف يرتبط مباشرة بأىداؼ الدرس، كأف يكوف مناسبا دلستويات 
التالميذ، ّتانب أف يتميز بالوضوح كالتحديد، ْتيث يعرؼ التالميذ اإلجابة 
ادلطلوبة بيسر كسهولة. كلعل من أساليب التقوًن ادلناسبة َب ميداف اللغة العربية 

 :٘ٗمايلى
علم للتالميذ، أك من التالميذ للمعلم، أك من بعضهم توجو األسئلة من ادل (ٔ

 لبعض.
تطبيق بعض مفاىيم الدرس على أمثلة جديدة أة على استخداـ جديد   (ٕ

 كما َب النحو كالبالعة.
طلب ادلعلم تلخيص بعض األفكار العامة، أك استنباط بعض الصور  (ٖ

 البالغية من النص األىب، كما َب دركس القراءة.
وعة لقياس بعض القدرات كادلهارات اللغوية ادلستهدفة إعداد تدريبات من (ٗ

 من الدرس.
 قدرة فى تطوير إمكانات الطالب ( ه

تطوير إمكانات الطالب ىي جزء من كفايات التعليمية الىت البد لديو 
ادلعلم، لتحديث كللممارسة كالتدريب عدد كفايات عند التالميذ. تطوير 

ضافية ، العالجية كاإلثراء ، إمكانات الطالب يستطيع يعمل النشاطات اإل
 ٙٗ.(BK)كاإلشراؼ االجتماعى 

 النشاطات اإلضافية (ٔ
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عملية النشاطات اإلضافية ىي عملية َب ادلدرسة من غَت ادلنهج 
التعليمية. ىذا العمل يشتمل على عدد متنوعة كاجلوقة كالكشاؼ 

 ميذ.كالرياضة، يرجى ىذا العمل لتنمبة إمكانا ادلواد البشرية ادلملوكية للتال
 اإلثراء كادلعاجلة (ٕ

ىذا برنامج يقصد حملدد ادلادة الىت حيتاج على تكرار كالتالميذ الىت تتابع 
الربمنج ادلعاجلة كالتالميذ الىت تابع اإلثراء. يفعل ادلدرسة  ىذين برنارلُت 

 ليعريف أكثر كيفهم أف تقدـ التعلم عند كل التالميذ. 
ة الطالب ماذلم َب التعلم من أىداؼ تعليم ادلعاجلة ىي مساعدة كمعاجل

خالؿ ادلواقف كالتعليم. تبدأ تعليم ادلعاجلة من ٖتديد احتياجات الطالب 
كتكوف مستهدؼ ادلعاجلة، كاعتمادا على تلك الصعوبات، ٍب تقدًن 
ادلعلم تعليم ادلعاجلة، كديكن ٕترم ادلساعة إىل الطالب على شكل ٖتسُت 

إصالح الكراسات التدريبات، طريقة التعلم، إصالح كحدة القياس، 
 . ٚٗكتبسيط ادلفاىيم الىت ٗتطئوف الطال َب تفسَتىا

 اإلشراؼ اإلجتماعى (ٖ
جييب على ادلدرسة يأطى تالميذه اإلشراؼ اإلجتماعى الىت يطابق 
بشخص التالميذ، كاإلجتماعى كتعلم كادلهٌت. ادلدارس ادلواد الىت تفى 

يسمح لتصبح معلما. كلذلك،  ٔتعايَت كزارة اإلرشاد كادلستشارين الوظفي
ينبغى أف مدرسى ادلواد دائما مناقشة كتنسيق مع ادلعلم اإلشراؼ 

 االجتماعى على أساس منتظم، كالتحسُت ادلستمَت.
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 معلم اللغة العربية . ب
 مفهوم معلم اللغة العربية .6

معلم من أصوؿ علم، علمت لو عالمة، بالتشديد كضعت لو أمارة يعرفها، 
يئ تعليما: جعلو يتعلمو، فالفاعلى معلم كادلفعوؿ معلم. فادلعلم َب كعلم فالنا الش

 ٛٗاللغة إذا : من يتخذ مهنة التعليم.
كادلعلم َب اإلصطالح ىو الفرد الذل يساعد ادلتعلم عن طريق النشاط العقلى 
احلركى أكهبما معا على التغَت أكالتعديل َب السلوؾ أك اخلربة اجلديدة الىت مل يسبق 

 ٜٗبو َب خرباتو السابقة.أف مرت 
ادلعلم ىو ادلنظمة َب منو التجربية عند الطالب، كادلعلم البد أف ٗتطيط التعليم 

 ٓ٘الىت يدريب القدرة الطالب َب كل جانب من اجلانب ادلعرَب كاجلانب النفسى. 
 صفات الخاصة بمعلم اللغة العربية .7

 : ٔ٘كاف صفات اخلاصة ٔتعلم اللغة العربية ىي
 عربية كاالعتزازهباحب اللغة ال( أ

أف ادلعلم الذل اليشعر باحلب للمادة الىت يقـو بتدريسها ال يستطيع أف ينقل 
ىذا احلب إىل تالميذه، كدلا كانت لغتنا العربية جزءا مهما من تراثنا كرلدنا، 

 كحب أف يغرس معلمها َب نفوس الطالب احلب كاالعتزاز هبذا الًتاث اجمليد.
 ةالتمكن من اللغة العربي( ب

كىذه الصفة ضركرة كالزمة لكل معلم، إال أف معلم اللغة العربية ال يستطيع 
 ٖتقيق مهمتو، كال السَت بدرسة خطوة كاحدة إذا لن ديكن متمكنا من مادتو.

 التزاـ العربية ٖتدثا ككتابة( ج
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كىذا يتطلب من ادلعلم أف يكوف منوذجا حيان َب نطقو ككتابتو، فالنطق اجليد 
 مها الوسيلة األىل لتعليم العربية. كالكتابة السليمة

 سعة الثقافة كاالطالعد( 

جيب أال يكوف معلم اللغة العربية زلدكد الثقافة، فطبيعة مادتو تفرض عليو أف 
يكوف ملما بثقافة كاسعة َب مادتو نفسها كَب لغة أك لغات أخرل تزيد من 

دلوازنة كالسيما َب معلوماتو األدبية كٕتعلو بعيد النظرات فادرا على التحليل كا
 دركس األدب.

 القدرة على االبداع األدىب( ق
أال يكوف معلم العربية معلمان عاديان مقتصرا على التدريس اليومى فقط، بل جيب 
أف يكوف ذا نتاج أدىب عاـ، كيشًتؾ َب التأليف ادلدرسى. فقدرة ادلعلم على 

األنشطة كمتابعتها،  اإلبداع األدىب، كإسهامو فيو، جيعلو حريصا على إقامة ىذه 
كما يعطيو القدرة على اكتشاؼ ادلوىوبُت ْتسو األدىب ادلرىف، فَتعاىم 

 كحيتضنهم كيوجههم إىل رلاالهتم األدبية الىت يرل أهنم مؤىلوف لإلبداع فيها.
 إعداد معلم اللغة العربية .8

غَت حيتل إعداد ادلعلم كتدريبو مكانة ىامة كخاصة، كالسيما معلمى اللغة العربية ل
الناطقُت هبا، كإف إعداد معلم اللغة العربية الب أف يشتمل َب حده األدىن على 

 : ٕ٘عناصر أساسية
 إعداد اللغول:( أ

أل إعداجو َب اجلانب اللغول َب اللغة اذلدؼ الىت سيقـو بتعليمها، كيشتمل 
ذلك على الكفاية اللغوية ادلناسبة َب ادلهارات ادلختلفة، إضافة إىل ادلعلومات 
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ناسبة عن اللغة كالثقافتها كتارخيها، كبدكف ذلك لن يكوف معلما ناجحا، ادل
 ألف فاقد الشيء ال يعطيو، كما يقوؿ ادلقل العريب ادلعركؼ.  

 إعداد العلمى :( ب
أل تزكد ادلتدرب بادلعارؼ اللسانية النظرية كالتطبيقية العامة كاخلاصة باللغة 

ة اللغة النحوية كالصرفية اذلدؼ. كيشتمل ذلك : الدراسات اخلاصة بأبني
كالصوتية، كالداللية كقضاياا البالغية، كٖتليل اخلطاب، كنظريات اكتساب اللغة 

 األكىل كالثانية، كقضايا اللسانيات االجتماعية.
 إعداد الًتبوم:( ج

كيشتمل ذلك تزيد الدارس ٔتا حيتاج إليو من ادلعلومات تتعلق بطرؽ تعليم اللغة 
اليب تقوًن أداء الدارسُت، كٖتليل أخطائهم، بوصفها لغة أجنبية، كأس

كتصويسها، كإعداد ادلعبنات السمعية كالبصرية ادلناسبة لتعليم اللغة، كاستخدامها 
بطريقة فعالة. ككذلك إعداد ادلواد التعليمية، مثل تأليف الدركس كالتدريبات 

 ادلختلفة.
 إرتفاع كفاءة معلم اللغة العربية .9

 :ٖ٘ليب االرتفاء بادلعلم، كىيىناؾ ثالثة أنواع من أسا
التأىيل : كيسمى أحيانا اإلىداد. كيعٌت ذلك ما تقـو بو لتهيئة شخص ما ( أ

لعملية التدريس من إعداد لغول كعملى كتربول قبل أف خيوض العملية 
التعليمية. كىذا ىو ما تقـو بو الربامج األكادمية غالبا، كما َب كليات الًتبية 

 كأقسامها كما شاهبها.
تدريب : كيقصد بو أحيانا ما يتم أثناء شلارسة ادلعلم لعملو، كما َب التدريب ال( ب

 أثناء اخلدمة َب صور شى مثل التدريبية ككرش العمل.
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التطوير : كيشمل ذلك الوسائل كاألساليب ادلختلفة الىت تساىم َب تطوير ( ج
جيهية شخصية ادلعلم كتنمية معلوماتو كقدراتو العملية ادلهنية، كالنشرات التو 

اجليدة ذاب العالقة ٔتجاؿ عمل ادلعلم. كما أف  تكمشاىداة الربامج كالنماذج
تطوير معلم اللغة يعٌت التحسُت ادلستمر دلستواه اللغول الشفول كالكتايب، 

 كتنمية معلوماتو عن اللغة الىت يدرسها كعن ثقافة أىلها.

 المبحث الثانى: تعليم مهارة الكتابة 

ي : االستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة. كالوسيلة الىت تنقل للغة أربع مهارات، ى
مهارة الكالـ ىي الصوت عَت االتصاؿ ادلباشرة بُت ادلتكلم كادلستمع. أما مهارتا القراءة 
كالكتابة، فوسيلتهما احلرؼ ادلكتب. كيتحقق االتصاؿ باادلهارتُت األخَتبُت، دكف قيود 

ل يتعلقال اإلنساف ادلعلومات كاخلربات، عَت مهارتى الزماف كادلكاف. كمن ناحية أخر 
االستماع كالقراءة، فهما مهارتا استقباؿ، كيقـو اإلنساف عَت مهارتى الكالـ كالكتابة 

 ٗ٘ببث رسالتو، ٔتا ٖتويو من معلومات كخربات فهما مهاتا إنتاج.

ريب، يعٌت كَب ىذا البحث، يبحث الباحثة عن ادلهارة اإلنتاجية َب تعليم اللغة الع
 مهارة الكتابة.

 مفهوم مهارة الكتابة .أ 
الكتابة ُب اللغة مادة )ؾ،ت،ب( تعٌت اجلمع كالشذ كالتنظيم. كأما 
اإلصطالحي، فَتل أف الكتابة ىي أداة منظم كزلكم يعرب بو اإلنساف عن أفكار 
كمشاعره احملبوسة من نفسو كتكوف دليال على كجهة نظره، كسببا ُب حكم الناس 

كصف أك التعبَت عن زلتويات ىي القدرة على  ختبار ُب مهارة الكتابةا٘٘عليو.
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، من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة من العقل
 ٙ٘.التأليف

الكتابة ىي ٖتويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة. كتأتى مهارة الكتابة 
 ٚ٘د مهارة القراءة.متأخرة ْتسب ترتيبها بُت بقية ادلهارات، فهى تأتى بع

 أهمية مهارة الكتابة .ب 
الكتابة عملية ضركرية للحياة العصرية سواء بالنسبة للفرد أـ بالنسبة للمجتمع 
كىي مهمة َب تعليم اللغة باعنبارىا عنصرا أساسيا من عناصر الثقافة كضركرة 

ة اجتماعية لنقل األفكار كالتعبَت عنها الكتابة مثالية، كالكتابة بالطبع سلًتع
 فالشكل يأتى بعد الصوت َب اللغة.

الكتابة مهارة مهمة كاداة تسجيل األحدا ادلهمة َب حياة البشر كالكتابة ما 
تنضمنو من معرفة كفكر من ادلهارات اللغوية األخرل حيث أنو البد من مراعاة 

  ٛ٘الكاتب للقواعد النحوية كالصرفية كالبالغية كاإلمالئية كاخلطية.
من كسائل اإلتصاؿ كىي كسيلة للتعبَت عما يدكر َب  الكتابة ىي كسيلة

النفس كاخلاطر. كىي أدة مهمة ليبياف ما ًب ٖتصليو من معلومات كىي كسيلة 
للتفكَت ادلنظم كاإلتقاف كقت ادلالحظة. كالكتابة ذلا قيمة تربوية حيث أهنا أداة 

كتشاؼ بُت أدكات التعليم حيث حيتفظ ادلتعلم ٔتا يدرسهو هبا، كىي رلاؿ ال 
مواىب ادلتعلمُت من الناحية األدبية ككسيلة من كسائل التقوًن عن طريق 

 ٜ٘االختبارات التحريرية.
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 أهداف تعليم مهارة الكتابة .ج 
َب كتابو تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا أف أىداؼ مهارة الكتابة على 

 : ٓٙالنحو التاىل
رسات اخلط نقال نقل الكلمات الىت يشاىدىا على السبورة أك َب ك .ٔ

 صحيحا.
تعريف طريقة كتابة احلركؼ اذلجائية َب أشكاذلا ادلختلفة كمواضع كجودىا  .ٕ

 َب الكلمة .
 تعود الكتابة من اليمُت إىل اليسار بسهولة. .ٖ
كتابة الكلمات العربية ْتركؼ منفصلة كحركؼ متصلة مع ٘تييز أشكاؿ  .ٗ

 احلرؼ.
ادلد، التنوين، التاء ادلربوطة مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة )  .٘

 كادلفتوحة... إخل(.
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا كمستوفيا. .ٙ
 استفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب. .ٚ
 ترمجة أفكاره َب فقرات مستعمال ادلفردات كالًتكيب األساسسية. .ٛ
 سرعة الكتابة كسالمتها معربا عن نفسو بيسر. .ٜ

الطبيعة أك مشهد معيُت كصفا دقيقا صحيحا كصف منظر من مناظر  .ٓٔ
 لغويا ككتابة ىذا الوصف ٓتط يقرأ.

 كتابة تقرير مبسط حوؿ مشكلة أك قضية ما. .ٔٔ
 كتابة الطالب يتقدـ لشغب كظيفة معينة. .ٕٔ
 ملء البيانات ادلطلوبة َب بعض اللستمارات احلكومية. .ٖٔ
 ُت.كتابة الطالب استقالة أك شكول أك اإلعتذار عن القياـ بعمل مع .ٗٔ
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احلساسية للمواقف الىت تقتضى كتابة رسالة مراعيا َب ذلك األمناط  .٘ٔ
 الثقافية العربية.

 مراحل تعليم مهارة الكتابة .د 
 : ٔٙكللكتابة ثالث مراحل

 ادلرحلة األكىل : التدربيب على رسم احلركؼ ( أ
كحيتول على ادلهارات اآللية )احلركية( اخلاصة برسم حركؼ اللغة 

ة، كالًتقيم َب العربية. كيقصد بادلهارات اآللية َب الكتابة، العربية، معرفة التهجئ
النواحى الشكلية االبتة َب لغة الكتابة، مثل : كتابة من اليمن إىل اليسار كمن 
فوؽ إىل ٖتت، رسم احلركؼ ك أشكاذلا، ٕتريد احلرؼ، كادلد، كالتنوين، 

 كالشدة، اذلمزات كغَتىا.
جوىر اللغة كَتا، إال أهنا مهمة  كىذه العناصر كإف كاف بعضها ال ديس

لبسا، أك -أحيانا–َب إخراج الشكل العاـ دلا يكتب، كقد حيدث إسقاطها 
 غموضا َب ادلعٌت. 

من ادلفيد أف يبدأ تعليم الكتابة من خالؿ ادلواد اللغوية، الىت سبق 
للطالب أف استمع إليها، أك قرأىا. كمن ادلفيد َب ىذا الصدد أف يقـو تنظيم 

ة، يتناسب زلتواىا مع ما َب ذىن الطالب. فعندما يشعر الطالب أف ما ادلاد
مسعو أك قرأه أك قالو يستطيع كتابتو، فإف ذلك يعطيو دافعا أكرب للتعلم 
كالتقدـ. كالتدرج أمر مهم َب تعليم ادلهارات الكتابية للطالب، فمن األفضل 

ٍب بكتابة أف يبدأ الطالب بنسخ بعض احلركؼ، ٍب ينسخ بعض الكلمات، 
 اجلمل القصَتة.

 ادلرحلة الثانية / التعبَت ادلقيد( ب
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مرحلة كسطى تربط بُت مرحلة رسم احلركؼ كالتعبَت احلر، كىذه ىى 
 مرحلة التعبَت ادلقيد أك ادلوجو، كمن تطبيقاتو : كصف الصور..

 ادلرحلة الثالثة / التعبَت احلر( ج
كتوبة تعرب بوضوح يًتؾ للطالب فرصة أف حيوؿ أفكار الذىنية إىل لغة م

عما يريد قولو، مع احًتاـ رأيو، كىذه مرحلة عقلية. كمن أمثلتو : الكتابة 
 حوؿ اإلجازات كما يفعل فيها. 

كىناؾ تعبَت كتايب متقدـ كتابة فنية. كيطلب من الطالب الكتابة َب 
موضوعات لديهم ادلعلومات الكافية عنها، ألننا ال هندؼ إىل معرفة 

لومات، كإمنا هندؼ إىل تدريبهم على أف يصوغةىا حصيلتهم من ادلع
 مكتوبة بطريقة صحيحة، كما مر.

 تقويم مهارة الكتابة .ه 
انطالقا من أف األصل َب الكتابة أنو ٖتوبل الفكر إىل لغة مكتوبة ٖتمل 

لذلك جيب أف يعتمد التقوًن على مدل أداء ىذا اذلدؼ  ادلعاىن اذلدؼ،
 بالدرجة األكىل كليس جودة الرسم.

 كديكن اعتمد اجلدكاؿ ادلقًتح التاىل لتقيم النصوص ادلكتوبة: 
 % ٓٚ= كضوح األفكار كثراؤىا  -
 % ٓٔ=   القواعد -
 %ٓٔ=  اإلمالء كعالمات الًتقيم -
 % ٘=  جودة اخلط كإخراج النص -
 % ٘=   ثراء ادلفردات -
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث .أ 
ل البحث الكيفي، يستخدـ ىذا ادلدخل ادلستخدـ َب ىذا البحث ىو مدخ

البحث ادلدخل الكيفي ألف البيانات على شكل البيانات الوصفية من مصدر 
كتستخدـ الباحثة َب ىذا البحث  ٕٙالبيانات على شكل ادلالحظة كالتحقيق.

بادلنهج دراسة احلالة، ألهنا البحث الذم يوجو جلمع البيانات كيأخذ ادلعٌت كاكتسب 
 ٖٙدراسة احلالة الباحث عقد دراسة الشاملة.الفهم من احلاؿ. َب 

دراسة احلالة ىى منهجا لتنسيق كٖتليل ادلعلومات الىت مجعها عن الفرد كعن  
البيئة الىت يعيش غيها، أك ىي عبارة عن ٖتليل دقيق للموقف العاـ للفرد كبياف 
األسباب الىت دعت الدراسة كأف تكن لديو مشكلة عاجلة كالبحث عن أسباب 

لتكيف الىت أدت إىل حدكث ادلشكلة من حيث القياـ بتحليل ادلعلومات عن عدـ ا
 ٗٙالفرد كالبيئة.

لة لوصف الظواىر احلقيقة تستخدـ الباحثة ادلدخل الكيفى ٔتنهج الدراسة احلا
َب َب تعليم ادلهارة كتابة اللغة العربية التعليمية للمعلمىالبيانات ادلتعلقة بالكفاءة من

 لوصلاف.ابك األكىلاإلسالمية احلكومية ادلدرسة الثانوية 
 حضور الباحث .ب 

كاف َب البحث الكيفى  أف الباحث ىو الذل يقـو بدكر أدكة البحث أك يقـو 
َب ىذا البحث يقـو الباحثة كآلة األساسية عند مجع البيانات،  ٘ٙبآلة الوصف.
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أف يسأؿ بذلك لدم الباحثة ادلعلومات كاالطار النظرل الواسعة لكى يقادر الباحثة 
 كٖتليل كترل الباحثة كل ما فعل الفاعل الذم يبحث فيو.

يقـو الباحثة َب ىذا البحث كادلالحظة الكامل، ترل الباحثة كل ما فعل 
الفاعل الذل يبحث فيو ٍب حيصل الباحثة على اخلربة عن نشاط الفاعل، كبعد ذلك 

يصل إىل اذلدؼ  حيصل منو الباحثة على البيئة الواثقة ألمهية ثقة البحث الذل
ادلطلوب. كلتوفَت ادلعلومات، لـز حضور الباحثة ىل رلتمع البحث كيهدؼ من ذلك 
إىل مجع البيانات احملققة. كمن ٍب، إف حضور الباحثة َب ىذا البحث اعًتفو كمسحو 

اإلسالمية صاحب ادلوضوع كىو عملية التعليم ادلهارة الكالـ َب ادلدرسة الثانوية 
 لوصلاف.ابك األكىلاحلكومية 

 ميدان البحث .ج 
 األكىلاإلسالمية احلكومية ادلدرسة الثانوية ميداف َب ىذا البحث ىو 

كىي أحد من مدرسة الثانوية ببكالوصلاف الىت ذلا برمنج َب تطوير ادلادة  لوصلاف.ابك
اللغة العربية. كذلا ىذه ادلدرسة العمل َب مسابقة باللغة العربية َب مستول الثانوية. 

 سة معلمى َب تعليم اللغة العربية. كىناؾ مخ
 مصادر البيانات .د 

مصادر البيانات َب ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت كمها مصادر البيانات 
األساسية كمصادر البيانات الثانوية كاإلضافية. كمصادر البيانات األساسية ىي 

ت مصادر البيانات األصلية الىت ٕتمع من موضوع البحث مباشرة. مصادر البيانا
 الثانوية ىى مصادر البيانات األساسية. كأما تفصيل البيانات ادلطلوبة كما يلى :

البيانات األساسية : ٖتصلها من كفاءة معلم اللغة العربية كالتالميذ عن تعليم  .ٔ
 اللغة العربية َب الفصل.

البيانات اإلضافية : ٖتصلها من الوثائق حوؿ ادلدرسة رؤية ادلدرسة كبعثتو  .ٕ
 الوثائق عن الكفاءة دلعلمى اللغة العربية.كتارخيو، ك 
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 أسلوب جمع البيانات .ه 
تستحدـ َب دراسة احلالة بعض األسلوب مجع البيانات كادلالحظة كادلقابلة 

كأسلوب مجع . ٙٙكالوثائيق الىت يركز على اكتساب البيانات الواحدة كاالستنتاج
الحظة كادلقابلة البيانات الىت تستخدمها الباحثة َب  ىذا البحث يتكوف من ادل

 . كأما بياهنا كما ياىل :كاالستبياف كالوثائق
 مالحظة .ٔ

ادلالحظة ىي عملية مراقبة أك مشاىدة لسلوؾ الظاىرات كادلشكالت 
كَب ىذه   ٚٙكاألحداث كمكوناهتا ادلادية كالبيئة كمتابعة سَتىا كعالقتها.

بأنشطة َب ادلالحظة تقوًن الباحثة ٔتالحظة األحداث كالظواىر الىت تتعلق 
فتستخدـ الباحثة بادلالحظة. تعترب ادلالحظة ادلباشرة  عملية التعليم كالتعلم.

كسيلة مهمة من كسائل مجع البيانات، كىناؾ ادلعلومات ديكن للباحثة أف 
مرات يعٌت مرتُت لكل معلم  ٙحيصل عليها بالفحص ادلبشر. آداء ادلالحضة 

 اللغة العربية. 
 ادلقابلة .ٕ

يقة جلمع البيانات أك ادلعلومات اجلوىرية يسأؿ األجوبة من ادلقابلة ىي طر 
كتستخدـ الباحثة ادلقابلة شبو ٛٙجانب كاحد، كجها لوجو بأىداؼ احملدد.

ادلنظمة حلصوؿ ادلعلومات الكاملة لوصف عن الكفاءة دلعلم اللغة العربية َب 
لطريقة إىل . كٕترل ىذه ابكلوصلافاألكىل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

( معلم اللغة العربية، حوؿ كفائتهم َب ٗتطيط التعليم، َب ٔأفراد معينة :  )
تنفيذ التعليم ك َب تقوًن نتائج التعليم كَب تنمية عملية التعليم كتعليم مهارة 
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( ٕالكتابة، جيرل ادلقابلة إىل ثالثة معلمى اللغة العربية َب ىذه ادلدرسة. )
 ٙم الللغة العربية َب مهارة الكتابة. جيرل ادلقابلة إىل التالميذ، حوؿ عملية تعلي

 التالميذ.
 الوثائق .ٖ

كتقوًن الباحثة بدراسة الوثائق للحصوؿ البيانات الوثائق حوؿ ادلدرسة رؤية 
ادلدرسة كبعثتو كتارخيو، كىي باالطالع على الوثائق منها رسائل التكليف 

ة الذاتية للمعلم كالصور، كٖتضَت الدرس كتقريرات االنتقاء كالبحوث كالسَت 
اخلطة التعليمية لدرس اللغة العربية، كالكتاب ، كاجملالت كالشهادات، كمجيع 

 الوثائق ادلتعلقة بالكفاءة دلعلمى اللغة العربية.
 التثليثى .ٗ

فحص صدؽ البيانات ادلستخدـ َب ىذا البحث التثليثى. التثليثى ىو 
مجع البيانات كمصادر البيانات تقنية مجع البيانات الىت ٕتمع بُت تقنيات 

ادلوجودة، كالتثليثى ينقسم إىل ثالثة أقساـ، منها: ادلصادر، تقنيات مجع 
  ٜٙالبيانات، كالوقت/الزمن.

اعتماد إىل النظرية أعاله، تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة كجد االختالفات 
ابلة، أك بُت بُت البيانات اجملموعة من ادلالحظة كالوثائق، أك بُت الوثائق كادلق

 ادلالحظة كادلقابلة.
كلسهولة فهم الباحثة َب إقامة البحث يقدًن جدكؿ البيانات كمصادرىا  

 كما يلى:

 مجع البيانات ادلؤشرات كفاءة التعليمية منرة
تعيُت َب ٖتديد أىداؼ  - كفاءة َب ٗتطيط التدريس ٔ

 الدرس
ادلقابلة إىل  -

معلمى اللغة 
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اختيار ادلوضوع ادلناسب  -
 لتدريس

اختيار الطريقة ادلناسبة  -
 كاستخدامها

اختيار ادلصادر َب  -
 التدريس كاستخدمها

 العربية
 الوثائق -

تعيُت َب اختيار نوعية  - كفاءة َب تنفيذ التعليم ٕ
 التدريس ادلناسب

تقدًن التدريس بشكل  -
 مرتب

يستخدـ الوسائل  -
التعليمية كادلصادر التعلم 

ادلناسبة ٓتصائص 
 الطالبوادلادة لتحقيق إىل

 مىداؼ التعلي
ٖتديد ادلقرر َب تعليم  -

 مناسبا احلاؿ الواقع

مقابلة  -
بادلعلمى اللغة 

 العربية
مقابلة  -

 بالتالميذ
 مالحظة -

تعيُت َب اختيار نوعية  - كفاءة َب تقوًن نتائج التعلم  ٖ
 التقوًن كإعداده

قياـ بعملية التقوًن  -
 ادلستمر

 تسجيل نتائج التقوًن -

مقابلة إىل  -
معلمى اللغة 

 ةالعربي
 مالحظة -
 الوثائق -
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 أسلوب تحليل البيانات . و
طريقة ٖتليل البيانات الىت استخدمها الباحثة ىي طاريقة التحليل الكيفى عند 
ميلس كىربماف ، إف ٖتليل البيانات َب البحث الكيفى يقـو بشكل التفاعل يستمر 

 يعرب ميلس كىربماف أف النشاط َب ٓٚعلى الزمن حىت ٕتعل بو البيانات الكاملة.
التحليل البيانات الكيفى ىي مجع تقصَت البيانات، عرض البيانات كاالستنتج 

 كٖتقيق.
تقصر البيانات ىي تلخص، بعد مجعت الباحثة البيانات يكتسب الباحثة 

بيانات الكثَتة ٍب  يلخصها إىل البيانات األساسية ادلستخدمة َب ىذا البحث.  
دلعلمى اللغة  التعليمية ة بالكفاءةكنشاط َب تقَت البيانات َب ىذا البحث متعلق

 .بكالوصلاف األكىلالعربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
بعد تقصَت البيانات ٍب عرض البيانات، عرض البيانات َب البحث الكيف 
ديكن إقامتو بشكل الوصفى ادلوجز ، الرسـو البيانات، العالقات بُت الفئات، كما 

البحث يستخدـ الباحثة عرض البيانات الوصفية لوصفى عن   أشبو بذلك. كَب ىذا
 .بكالوصلاف األكىلكفاءة معلمى اللغة العربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

كاخلطواة االخرة َب ٖتليل البيانات عبد ميلس كىوبَتماف ىي االستنتاج كٖتقيق. 
َت غذا اليوجد الدليل القول الذم التعبَت َب االستنتاج االكؿ مازاؿ ادلؤقتة، كسيتغ

يدعم على مرحلة مجع البيانات التالية. كلكن إذا كاف االستنتاج األكؿ مدعومة 
بأدلة صديقة كثابتة عندما عاد الباحث إىل ادليداف جلمع البيانات، فيطرح أنو 

 ٔٚاالستنتاج ادلصداقة.
ية َب عمل كلسهولة َب قياس درجة الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العرب

 كما َب جدكؿ : ٕٚ. (likert)ادلالحظة يستخدـ  مقياس لكرت 
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 صفة درجة

 ال ٓ

 نعم ٔ

كللحصوؿ على دليل ادلالحظة للكفاءة التعليمية، اعتماد الباحثة على ادلعيار  
 التالية :

 صفة نسبة مائوية الرقم

 جيد جدا/ شلتاز ٓٓٔ-ٓٛ ٘

 جيد ٜٚ-ٓٙ ٗ

 مقبوؿ ٜ٘-ٓٗ ٖ

 اقصن ٜٖ-ٕٓ ٕ

 ناقص جدا ٜٔ-ٓٔ ٔ
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

َب ىذا الفصل، تعرض الباحثة نتائج البيانات عن الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة 
بكالوصلاف. كيتكوف ىذا الفصل إىل حملة  ٔالعربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ليمية دلعلمى اللغة العربية َب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية عن ادلدرسة كالكفاءة التع
 بكالوصلاف.ٔاحلكومية 

اإلسالمية الحكومية األولى  الثانويةالمبحث األول : لمحة عن المدرسة 
 بكالونجان.

 اإلسالمية الحكومية األولى بكالونجان. الثانويةذاتية المدرسة  .أ 
 احلكومية األكىل بكالوصلاف. : ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  اسم ادلؤسسة

 : احلكومية  احلالة ادلدرسة 
 : أ  قيمة االعتماد

 ٖٖٖٗٓٓٓ٘ٚٔٔٔ:  رقم اإلحصاء للمدرسة
 : شارع أكريف سوموىرجو بيناغريىا رايا.   عنواف ادلدرسة

 ٜٕٖ٘ٓٔٗ( ٕ٘ٛٓرقم اذلاتف : ) 
 : بكالوصلاف   ادلنطقة

 : جاكل الوسطى   ادلقاطعة
 ٜٔ٘ٔ:   سنة التأسيس

 اإلسالمية الحكومية األولى بكالونجان. الثانويةتاريخ عن المدرسة  .ب 
، كبناء كالًتبية ادلعلم الدينية ٜٓ٘ٔبناء ىذه ادلدرسة َب شهر أكتوبر سنة 

(PGA)  ٕٜٜٔسنة  ٕٗ. كعلى أساس خطاب الوزيرة الدينية اإلندكنيسيا  منرة 
 وصلاف.يتغيَت إىل مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بكال
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ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف يعرؼ َب ادلاضى بادلدرسة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاىن بكالوصلاف. على أساس خطاب قرار كزيرة الدينية 

ىناؾ بعض ادلدرسة تعاىن َب تغيَتات االسم  ٕٚٔٓسنة  ٓٔٛاإلندكنيسيا منرة 
إلسالمية احلكومية الثانىية بكالوصلاف الذل يتغَت إىل ادلدرسة منها ادلدرسة الثانوية ا

 الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل مدينة بكالوصلاف.
تنظيم ىذه ادلدرسة برنامج الًتبية كالتعليم الوطنية بزيادة تربية الدينية اإلسالمية 

ضيات ك العلـو برامج يعٌت برنامج العلـو الطبعية/ قسم تركيز َب الريا ٖالىت ذلا 
، كبرنامج العلـو الدينية  (IIS)، برنامج العلـو اإلجتماعية  (MIA)الطبيعية

الطالب كالطالبات، كىناؾ  ٜٕٕٔفصوؿ بعدد  ٕٖاإلسالمية. كذلا ىذه ادلدرسة 
 مدارس. ٚٛ

مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف كادلدرسة ادلتفوؽ ذلا عدد 
االضافال يعٌت ، السيارات كاخلياطة النسائية كالصحافة كالقراءة الكتب النوع الربامج 

كعدد الرياضة  (Boarding school)كالصرؼ كالدينية كالربنامج ادلعهاد اإلسالمية 
 )كرّة اليد، كرّة القدـ، الرماية، السياحة( كيشرؼ بادلشريف اجليدة.

 خيال المدرسة ورسالتها. .ج 
 خيال المدرسة .6

الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف ىو " ادلدرسة الدينية خياؿ ادلدرسة 
 العاىل كاالصلازا كذلا فكرة عن الدائرة"

 رسالة المدرسة .7
 كالرسالة لتحقيق اخلياؿ َب ىذه ادلدرسة يعٌت :

 يقاـ الًتبية اجليدة َب رلاؿ الًتبية الدينية كالعامة.( أ
 نمية النفسى كاالبتكارل.يقاـ كيوجد االصلاز العاىل َب برنامج الت( ب
 يعمل كيتطور القيمة االسالمية كينتشَت الصفة الدينية َب حياة االجتماعية.( ج
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يعمل كينتشَت موقف اىتماـ بآداء الدائرة ليصنع البيئة النظيفة كالصيحة ( د
 كادلنعيش كاجلماؿ.

َب احلياة  ٜ٘ٗٔيعمل كينتشَت القيمة البنجسيلى كالنظاـ األساسية ( ك
 االجتماعية.

 عمل الثقافة االبتكارل كادلزامحة َب زلاكلة ٖتقيق كبلغ كتنمية االصلاز.ي( م
اإلسالمية الحكومية األولى  الثانويةالمرافق والوسائل التعليمية بالمدرسة  .د 

 بكالونجان.
بنيت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف على أرض مساحتها 

 رافق كأماكن التعليم الىت تشمل:. فيها بنيت اآلف ادل ٕمًتا ٖٖ٘ٔٗ
 9.6الجدول 

 المرافق والوسائل التعليمية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بكالونجان.

 عدد الغرفة أنواع المبنى رقم

 ٖٙ الفصل ٔ

 ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٕ

 ٔ غرفة ادلدرس ٖ

 ٔ غرفة التنظيم ٗ

 ٔ معمل البيولوجى ٘

 ٔ ياءمعمل الكيم ٙ

 ٔ معماللفيزياء ٚ
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 ٔ معمل الكمبيوتر/ احلاسوب ٛ

 ٔ معلم اللغة ٜ

 ٔ مكتبة ٓٔ

 ٔ غرفة العالجية ٔٔ

 ٔ غرفة الفنية ٕٔ

 ٕ٘ احلماـ للمدرس ٖٔ

 ٘ٛ احلماـ للطلبة ٗٔ

 ٔ ادلعهاد ٘ٔ

 ٔ غرفة اإلبتكارل ٙٔ

 
ألولى اإلسالمية الحكومية ا الثانويةأحوال الطالب والطلبات بمدرسة  .ه 

 بكالونجان.
إف الطالب كالطالبات َب ىذه ادلدرسة ٗترجو من ادلدارس ادلختلفة َب بكالوصلاف، 

فماالنج، برابيس، باتانج، سوبح. منهم ٗترجوا من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  
كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أك ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية. للعاـ الدراسى 

 ـ عدد الطالب كالطالبات   اجلدكؿ اآلتى: ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ
 9.7الجدول 

 حالة الطلبة والطالبات بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بكالونجان
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 م 7063/7064العام الدرسى 

 الفصل
 عدد اجلنس

 أنثى ذكر

 ٖ٘ٛ ٖٕٚ ٛٗٔ األكىل

 ٗٓٗ ٕٚٙ ٖٚٔ الثاىن

 ٕٚٗ ٕٔ٘ ٙٚٔ الثالث

 ٕٙٔٔ ٘٘ٚ ٔٙٗ عدد

اإلسالمية الحكومية األولى  نويةالبيانات المواظف والمدرس بالمدرسة الثا .و 
 بكالونجان.

موارد ادلوظف كادلدرس ىو رصيدا ىاما َب دعم عملية التعليم. بادلدرسة الثانوية 
ادلوظف كادلدرس. ادلوارد البشرية  ٖٕٔاإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف لديها 

 لى اجلدكؿ التاىل :من اخللفية التعليمية ع
 9.8الجدول 

 حالة المواظف والمدرس بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى بكالونجان.

 تعليم الرقم
 الجملة المواظف المدرس

 األهلية الحكومية األهلية الحكومية
 ٓٔ - - ٔ ٜ ادلاجسًت ٔ

 ٘ٛ ٗ ٕ ٖٙ ٖٗ الليسانُت ٕ

 ٔ ٔ    ٖالديبلـو  ٖ
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 ٕٓ ٕٔ ٛ   سة الثانويةادلدر  ٗ

 ٗ ٖ ٔ   ادلدرسة ادلتوسطة ٘

 ٖ ٖ    ادلدرسة االبتدائية ٙ

 ٖٕٔ ٖٕ ٔٔ ٖٚ ٕ٘ اجلملة

 
اإلسالمية الحكومية األولى  الثانويةالبيانات معلمى اللغة العربية فى المدرسة  .ز 

 بكالونجان.
ى اللغة معلم ٙلديها ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف 

معلمى اللغة  ٖمعلمى. إختيار الباحثة  ٖالعربية. كَب ىذا البحث أف ٖتليل عن 
َب الفصل العاشر للباب األكؿ كالقنوف  ٕ٘ٓٓسنة  ٗٔالدستور منرة يذكر إىل 
ادلرىب يعٌت مصادر التعليم الىت ديلك أربع كفاءات " ٕ٘ٓٓندكنسييا سنة جلمهورية إ

اءة الشخصية كالكفاءة اإلجتماعية كالكفاءة ادلهنية الىت منها الكفاءة التعليمية كالكف
 ٖٚحصلت من خالؿ الًتبية ادلهنية."

معلمى اللغة العربية َب ىذه ادلدرسة الذل خرجو من كلية التعليم اللغة  ٙمن 
من كلية التعليم الدينية اإلسالمية كمعلما من كلية  ٖمعلماف ، كاآلخر  ٕالعربية 

حثة معلما من كلية األصوؿ الدين لدرستها َب ادلعهاد األصوؿ الدين. أخذت با
الدار السالـ غنتور. كحملة عن ادلعلمى اللغة العربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 األكىل بكالوصلاف كما يلى : 
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 9.9الجدول 
 بكالونجان 6لمحة معلم اللغة العربية فى المدرسة الثانوية 

 االسم          : زلمد إرحاـ
 ٜٜٛٔمارس  ٖٔولد          : بكالوصلاف ، م 

 كضع العمل   : ادلوظف األىلية
 التعليم         : بكالوريوس تعليم اللغة العربية 

 ادلتخرج        : اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكالوصلاف 

 االسم          : فطرل صفية الندل 
 ٜٜٔٔأبريل  ٗمولد          :جاكرتا ،  

 : ادلوظف األىلية  كضع العمل 
التعليم         :بكالوريوس األصوؿ الدين ، كمازؿ دراسة ادلاجسًت بتعليم الدينية 

 اإلسالمية
 ادلتخرج        : اجلامعة اإلسالمية دار السالـ غنتور

 االسم :إيك جهيا نغ آيو
 أكتوبر ٘ٔمولد         :باتنج ،  

 كضع العمل   : ادلوظف األىلية 
 : تعليم اللغة العربية      التعليم   

 ادلتخرج        :اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكالوصلاف 
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 الثانويةالمبحث الثانى : الكفاءة التعليمية لمعلمى اللغة العربية فى المدرسة 
 اإلسالمية الحكومية األولى بكالونجان.

حكومية األولى الكفاءة التعليمية لمعلمى اللغة العربية بالمدرسة اإلسالمية ال . أ
 بكالونجان فى تخطيط التعليم

ٗتطيط التعليم التعليم ىو أحد من الكفاءة التعليمية الىت البد يتملكها 
ادلعلم، يأتى إىل تنفيذ التعليم اجليد. يساعد ٗتطيط ادلعلم لتحقيق ىداؼ عملية 

 التعليم. 
لمى اللغة كمن نتائج التوثيق كادلقابلة، نالت الباحثة البيانات، أف مجيع مع

العربية َب ىذه ادلدرسة قاموا بإعداد األجهرة التعليمية، الىت تتكوف من الربنامج 
السنول كالربنامج النصف السنول كخطة الدرس كٖتضَت الدرس كمنهج الدراسى 

لوصف كفاءة التعليمية معلمى اللغة العربية َب ٗتطيط التعليم،  .كالتقوًن التعليمى
 الوثائق كادلقابلة كالتاىل :  عرض باحثة البيانات من 

إرحاـ كمعلم اللغة العربية َب الفصل احلادل عشر  زلمد أستاذ ، قاؿاألول
 ٔتدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف :

" كاف كل معلمى جييب أف جيتمع خطة التعليم َب األكؿ كقت من العاـ 
طة التعليم الذل يناسب الدراسى. كيستخدـ معلمى َب ىذه ادلدرسة اخل

اجلديد. سول من خطة  ٖٕٔٓبتصميم اخلطة التعليم للمنهج التعليم 
التعليم ىناؾ اخلطة لربنامج ادلستول كالربنامح السنوم. أما ٖتديد ىداؼ 
التعليم اللغة العربية متابعة إىل ىداؼ التعليم اللغة العربية الىت قد رموز 

ٖتقيق الطريقة كاالسًتتيجية َب عملية التعليم بالوزيرة الدينية اإلندكنسية. كَب 
اللغة العربية أحليل من حاؿ التالميذ كادلادة الىت سأعطى إليهم. كأْتث مع 
ادلعلمى اللغة اآلخر قبل أصنع خطة التعليم. أما ٗتطيط التعليم مهارة 
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الكتابة، كاف تعليم ادلهارة كتابة ىى سلسلة من عملية التعليم اللغة 
 ٗٚالعربية."

كإستناد إىل ادلقابلة، أف من معلم اللغة األكؿ خطط خطة التعليم اللغة 
، َب ٗتطيط تعليم اللغة ٖٕٔٓالعربية بنصبة إىل تصميم اخلططة التعليم دلنهج 

العربية منفصال من مهارات اآلخر. كىذا دليل على أف معلم اللغة العربية األكؿ 
صَت الكتابة، ظهرت الباحثة لدل كفاءة التعليمية َب ٗتطيط التعليم، كلتخ

 البيانات من كثائق خطة التعليم الذل تقدـ ادلعلم األكؿ، كىى كما التاىل :
 خطة التعليم اللغة العربية

 : ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األكىل بكالوصلاف  ادلدرسة 
 : اللغة العربية  الدرس

 / األكىل ٔ: احلادل عشر للقسم الدينية  الفصل/ ادلرحلة
 : آماؿ ادلراىقُت كادلراىقات  دلادةا

 دقيقة( ٘ٗكقت التعليم ) ٕ*  ٙ:   الوقت
 الكفاءة الرئيسية . أ

: فهم ادلعرَب ) الوقائع كادلفاىيمية (KI 3) ٖالكفاءة الرئيسية  .ٔ
كاإلجرائية( حسب على شعور حب االستطالع عن العلـو 

 التكنولوجيا كالفن كالثقافة كاألحدث الظواىر.
: التهجيز كالتقدًن كجعل الشعور َب  (KI 4)سية الكفاءة الرئي .ٕ

رلاؿ اخلرسانة كرلاؿ اجملرد كقفا لدراسة َب ادلدرسة كيستطيع أف 
 يستخدمها مناسبة من ادلوارد َب منظور النظرية. 

 الكفاءة األساسية كمؤشرات ٖتقيق الكفاءة. ب
 مؤشرات ٖتقيق الكفاءة الكفاءة األساسية 

                                                           
 (ٕٛٔٓأغسطس  ٕٚ، )بكالوصلاف، ادلقابلةزلمد إرحاـ كمعلم اللغة العربية، ٗٚ
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علق تصميم فقرة كتابية الذل يت -
بادلادة  "آماؿ ادلراىقُت 

 كادلراىقات"

شكل الفقرة كالناص شفويا أك   -
كتابيا البسيطة جلواب األسئلة 

الذل يتعلق بادلادة " آماؿ 
ادلراىقُت كادلراىقات" بإىتماـ 

إىل قائدة اللغوية كعناصر 
 الثقافية اجليدة

شكل الفقرة كالناص شفويا   -
أك كتابيا البسيطة عن كيفية 

ؤؿ األحداث ليعطى ك يس
كالشعور عن ادلوضوع " آماؿ 
ادلراىقُت كادلراىقات" بإىتماـ 

إىل قائدة اللغوية كعناصر 
 الثقافية اجليدة.

تصميم الناص شفهيا أك كتابيا  -
َب تعبَت ادلوضوع "آماؿ 

ادلراىقُت كادلراىقات" بإىتماـ 
إىل قائدة اللغوية كعناصر 

 الثقافية اجليدة
 

 ىداؼ التعليم. ج
كتساءؿ كحيليل كيواصل ديكن التالميذ أف يستمع كيتكالـ بعد يراقب 

 كيكتب باللغة العربية الذل يتعلق بادلوضوع "آماؿ ادلراىقُت كادلراىقات"
 ادلواد التعليمية. د
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 (أن + الفعل)    التركيب . ذ
 أ٘تٌت أكوف مهندسا .ٔ
 ماذا تريدين أف تكوين ُب ادلستقبل ؟ .ٕ
 ىل ٖتب أف تكوف زلاميا ؟ .ٖ
 العبا مشهورا ؟ىل تتمٌت أف تكوف  .9

  أريد
 َأْف َأُكْوفَ 

(menjadi) 

 مدّرسةن 
 طبيبةن 

 داعيةن إىل اإلسالـ
 جندنا شجاعنا

 أحبّ 
 أفّضل
 أ٘تػٌّت 

 

 طريقة التعليم. ق
 :   ادلدخل  -
 :تعاكىن  منوذ التعليم -
:األسئلة األجابة ، ادلناقشة، كاجبة اجملموعة ك  طريقة التعليم -

 الواجبة الفرد
 ليمإجراءات التع. ك

 الوقت األنشطة رقم

 مقدمة .ٔ
 إلقاء السالـ كالدعاء قبل بداية التعليم( أ

دعا التالميذ إىل تذكر ادلفردات من قبل   ( ب
كإعداد تعليم الكتابة عن فعل ادلضارع 

 ادلنصوب كادلرفوع

 دقيقة ٓٔ
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يعطى ادلعلم ىداؼ التعليم كىو صنع اجلملة ( ج
 متطابق بًتكيب الىت قد درست التالميذ

 تعليم كتابة يعرب ادلعلم كيفية( د
 األنشطة الرئيس 

يعرب معلم التالميذ أف تعليم مهارة الكتابة ( أ
يتعلق بادلادة تركيب عن فعل مضارع ادلرفوع ك 

 فعل ادلضارع ادلنصوب
يطلب معلم التالميذ على شكل اجلملة من  ( ب

 األمثلة
يعرب معلم أف فرؽ بُت فعل ادلضارع ادلنصوب ( ج

 كفعل ادلضارع ادلرفوع
معلم التالميذ لًتجم من اجلملة  يطلب( د

 ادلكتوبة

 

 اإلختتاـ 
 يعطى معلم ناتئج من التدربات( أ

تصحيح معلم األخطاء من التالميذ َب ( ب
 صنع اجلملة

 خيتم ادلعلم التعليم بقراءة محداهلل( ج

 

 
 تقوًن نتائج التعليم. ز

 اإلختبار التحريرل : إجبة األسئلة )اختبار ادلتعدد، اختبار الوصف( -
 األداء : التدربات، ادلناقشة ، يكتب البحثاإلختبار  -
 مراقبة ادلوقف :موقف التالميذ عند عملية التعليمية. -
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 مصادر التعليم. ح
 كتاب الطالب : "دركس اللغة العربية"،كزيرة الدينية اإلندكنيسيا -
 كتاب ادلعلم :"دركس اللغة العربية"، كزيرة الدينية اإلندكنيسيا -
 بية العربيةكتاب "حكمة" للمادة اللغة العر  -
 اإلندكنيسية "زلمود يونس"-قموس العربية -

، ككذلك قاؿ أستاذة نداء كمعلمة اللغة العربية َب فصل العاشر بادلدرسة الثانى
 الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف :

" قبل أخطط خطة التعليم جيمع كل معلمى اللغة العربية َب ىذه ادلدرسة ليبحث 
ب كْتث عن ٗتطيط عملية التعليم لللغة العربية. يكتب َب خطة عن احلاؿ الطال

التعليم كل ٗتطيط َب عملية التعليم اللغة العربية من كل ادلهارات.جيمع كل 
معلمى خطة التعليمى َب أكؿ السنة الدراسى أك أكؿ ادلستول الدراسى. ىناؾ 

لتصميم  . حيصل ادلعلم التديربٖٕٔٓشكل اجلديد للخطة التعليم َب منهج 
اخلطة التعليم من كزيرة الدينية. من ادلهارة األربع، مهارة الكتابة كاحدة من مهارة 

 ٘ٚالىت يتدريبها كثَتة إىل التالميذ."
كإستناد إىل ادلقابلة، أف من معلمة اللغة الثاىن خططت خطة التعليم اللغة العربية 

دليل على أف معلم  اجلديد، كىذا ٖٕٔٓبنصبة إىل تصميم اخلططة التعليم دلنهج 
اللغة العربية الثاىن لدل كفاءة التعليمية َب ٗتطيط التعليم، كلتخصَت الكتابة، ظهرت 

 الباحثة البيانات من كثائق خطة التعليم الذل تقدـ ادلعلم الثاىن،
 خطة التعليم اللغة العربية

 : ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األكىل بكالوصلاف  ادلدرسة 
 غة العربية: الل  الدرس

 / األكىل ٔ: العاشر للقسم الدينية  الفصل/ ادلرحلة

                                                           
 (ٕٛٔٓسبتمرب  ٗ، )بكالوصلاف، ادلقابلةفطرة النداء كمعلمة اللغة العربية، ٘ٚ
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 : َب الصف كادلكتبة  ادلادة
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ:  العاـ الدراسى

 لقاء( ٛكقت التعليم ) ٙٔ:   الوقت
 الكفاءة الرئيسية . أ

: فهم ادلعرَب ) الوقائع كادلفاىيمية  (KI 3) ٖالكفاءة الرئيسية 
ستطالع عن العلـو التكنولوجيا كاإلجرائية( حسب على شعور حب اال

 كالفن كالثقافة كاألحدث الظواىر.
: التهجيز كالتقدًن كجعل الشعور َب رلاؿ  (KI 4)الكفاءة الرئيسية 

اخلرسانة كرلاؿ اجملرد كقفا لدراسة َب ادلدرسة كيستطيع أف يستخدمها 
 مناسبة من ادلوارد َب منظور النظرية. 

 الكفاءة الكفاءة األساسية ومؤشرات تحقيق . ب
 مؤشرات ٖتقيق الكفاءة الكفاءة األساسية 

تعيُت الصوت كالفقرة كاجلملة  -
العربية الىت يتعلق بادلوضوع : 
"َب الصف كادلكتبة" َب رلاؿ 

 الشفهية أك كتابية.

حيفظ التالميذ العبارات ككيفية  -
تبليغها كإجيابتها يتعلق 
بادلوضوع " َب الصف 

 كادلكتبة"
خدمة يعرب التالميذ عن إست -

 العبارات
حيفظ التالميذ بعض ادلفردات  -

 اجلديدة 
تعيُت ىيكل اجلملة الىت يتعلق  -

بادلوضوع " َب الصف 
 كادلكتبة"
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تعيُت العناصر الثقاَب َب  -
 النصوص 

تكوف التالميذ مفردات  -
 اجلديدة إىل مجلة

 تكوف ادلرات بصوار -
يعرب عن القائدة اللغوية َب  -

 اجلملة باألمثلة.
بسيطة يناسب يعمل احلوار ال -

بادلوضوع " َب الصف 
كادلكتبة" بإىتماـ إىل القواعد 

 اللغوية

ديكن التالميذ أف يستخلص  -
النصوص عن ادلوضوع " َب 

 الصف كادلكتبة"
رتب التالميذ اجلملة ادلكتوبة  -

 من صوار
رتب التالميذ الناص كاحلوار  -

 من األسئلة ليعرب العباراة 
 

 ىداؼ التعليم. ج
 mindكطريقة خريطة ذىنية  Discovery Learningل من خالؿ التعليم بشك

mapping تعديل، كادلدخل العلمى الذل قيادة -قلد -، ك التقنية َب الحظ
التالميذ لتعيُت )يقراء( ادلشكلة، يكتب التصفية، كتقدـ احلاصل أماـ الصف. 
من خالؿ عملية التعليم ديكن التالميذ إىل حفظ ادلفردات اجلديدة كديكن 

ذ تعيُت ىيكل اجلملة كعناصر الثقافية َب الناص كيعبَت اجلملة باألمثلة التالمي
 الىت يتعلق بادلوضوع "َب الصف كادلكتبة".

 المواد التعليمية . د
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 مادة التعليم النظامى .6
 الواقائع: ( أ

 اإلستماع على موضوع "َب الصف كادلكتبة" -
 احلوار على موضوع "َب الصف كادلكتبة" -
 كادلكتبة" الًتكيب على موضوع "َب الصف -
 القراءة على موضوع "َب الصف كادلكتبة" -
 لكتابة على موضوع "َب الصف كادلكتبة" -

 األفكار ( ب
تعيُت الصوت كمعٌت اجلملة كالفقرة كالعناصر اللغوية كالقواعد اللغوية  -

كالعناصر الثقافية َب اللغة العربية الىت يطابق بادلوضوع "َب الصف كادلكتبة" 
 بيا.على خالؿ الشفويا أك كتا

تعبَت احلوار كادلعلومات شفويا أك كتابيا كإستوجب ادلعلومات البسيطة الىت  -
يطابق بادلوضوع بإىتماـ إىل عناصر اللغوية كالقواعد اللغوم كالعناصر 

 الثقافية سليمة كمناسبة بالسياؽ.
 أساس ( ج
 يبحث إىل ادلفرادات غَت فهم -
 ْتث معٌت من ادلفردات اجلديدة -
 ءةيعرب ادلوضوع من القرا -
 يكتب ادلوضوع الرئسية من فقرة -
 يذكر "الصحيح كاخلطاء" من مجلة ادلتعلقة بادلوضوع  -
 إجراءات ( د
تصميم الكلمة إىل اجلملة عن فعل ادلاضى كفعل ادلضارع كفعل ادلفرد  -

 كاأللواف ادلذكر كادلؤنث
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تصميم فقرة البسيطة عن فعل ادلاضى كفعل ادلضارع كفعل ادلفرد كاأللواف  -
 ث ادلتعلقة بادلوضوع " َب صف كادلكتبة".ادلذكر كادلؤن

يرتب الكلمة أك اجلملة أك الفقرة عن فعل ادلاضى كفعل ادلضارع كفعل  -
 ادلفرد كاأللواف ادلذكر كادلؤنث بقواعد مناسبا.

تصميم اجلملة أك الفقرة من فعل ادلاضى كفعل ادلضارع كفعل ادلفرد  -
 كاأللواف ادلذكر كادلؤنث.

 مادة التعليم العالج .7
 حيفظ ادلفردات اجلديدة متعلقة ادلوضوع " َب صف كادلكتبة" 

 مادة التعليم التخصيب .8
 تعيُت الًتكيب اللغول متعلقة بادلوضوع " َب صف كادلكتبة"

 طريقة التعليم . و
 : مدخل العلمى   ادلدخل  -
 :التعليم اإلكتشاؼ  منوذج التعليم -

 كسائل التعليم. ز
 كرقة العمل للتالميذ -
 كرقة النتائج -
 ادلعمل -
 ادلكتبة -
 اآللة : سبورة، قلم، حاسوب،  -

 مصادر التعليم. ح
 ”MahirBahasa Arab 1“كتاب اللغة العربية  -
 كتاب أمثيلة التسريف -
 الوسائل ادلظبوعة كاإللكتونية ادلناسبة بادلادة التعليمية. -
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 إجراءات التعليم. ط
 الوقت األنشطة رقم

 مقدمة .ٔ
 حالة جو التعلم الفرحية -
 لسالـ كالدعاءيفتح عملية التعليم با -
 يقرأ كشف الغياب -
 (apersepsi)يسأؿ عن الدرس ادلاضى  -
 يعطى احلث للتعلم اللغة العربية  -
 يعطى عن ىداؼ التعليم َب ىذا اللقاء -
 ينقسم التالميذ إىل عدد الفرقة -

ٔٓ 
 دقيقة

 األنشطة الرئيسية .ٕ
 يركز التالميذ إىل ادلشكلة

ىتماـ : يعطى معلم التالميذ الدفع ركز االمالحظة -
 على التعليم مفردات "الصف.

يطلب معلم التالميذ حلفظ اجلملة أك الكلمة َب  -
 اللغة العربيةادلسموع

يعطى معلم الفرصة إىل تالميذ لتعيُت كثَت من  -
األسئلة ادلتعلقة بالصورة كسيستجب بالعملية التعّلم 
النقدل كاإلبتكارل ٔتوقف الصدؽ كضبط كربط 

 كمسئلية كتعاكف العاىل.
ب معلم التاليذ َب ناقش النتائج من ادلالحظة يطل -

 كيكتب الواقائع كإجيبة األسئلة من كتاب الدرس.
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 ينظم التالميذ
يعمل التالميذ عمل احلواب كالسؤاؿ يستخدـ  -

الكلمة أك الكلمة أك الفقرة باللغة العربية متعلقة 
 ٔتوضوع " َب الصف" منفردا أك فرقة.

اء كشعور على سّهل معلم التالميذ لًتقية اإلبد -
تعريف كقدرة َب تركيز األسئلة لشكل الفكرة 

 التقدل حلياة الذكى. على األمثاؿ التاىل :

-  
 إشراؼ َب ْتث الفرد كاجملموعة

جيمع التالميذ ادلعلومات من األحداث حوذلم  -
 كيقراء من عدد ادلصادر من خارج كتاب الدرس

يعطى معلم التالميذ العمل لتنمية قدرهتم لفكرة َب  -
 فكرة النقدل كاإلبداء كاإلتصاىل كالتعاكف.

 يطلب من التالميذ ليكمل اجلملة بالكلمة التاىل : -
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 كضع التالميذ اجلملة ادلناسبة َب الصور . -

 اإلتصاؿ : تطوير ك تقدًن احلصوؿ.
 يناقش بُت التالميذ ليوجد اخلالصة.  -
من اخلالؿ  يعرب اخلالصة بالشفويا أك كتابيا أك -

 ر.الوسائل اآلخ
 تقدـ التالميذ اخلالصة من الندكة بشفوم أك كتاىب -
 إجيبة التالميذ األسئلة َب الكتاب أك كرقة اإلضاَب.  -

 :: ٖتليل كتقوًن عملية صدع ادلشكلةربط
ٖتليل التالميذ الرأم كاإلجيابة كالتصحيح من ادلعلم  -

متعلقة بادلوضوع. يعمل التالميذ بعض األسئلة عن 
 صفالتعليم ادلفردات عن ال

 اإلختتام .ٖ

 التالميذ :
يصنع اخلالصة من التعليم عن النقود ادلهمة َب  -

 عملية التعليم اجلديد.
 تدبّر على عملية التعليم اجلديد. -

 ادلعلم :
 ميذ. فحص ادلعلم الورقة التال -
يعطى التقدير إىل رلمة الىت ذلا األداء كالتعاكف  -

 اجليد
ٗتطيط العملية متقدمة على شكل كظائف  -
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 موعة أك فرقة للمج
 ٗتطيط الواجب ادلنزىل -
 يقدـ خطة َب التعليم ادلقبل.  -

 

 تقوًن نتائج التعليم. س
 التقنية التقوًن .ٔ
 التقوًن َب كفاءة ادلعرُب( أ

 اإلختبار التحريرل : إجبة األسئلة )اختبار ادلتعدد، اختبار الوصف(
 التقوًن َب كفاءة اإلبتكارل( ب
 لتحليل كتعيُتالدفًت اخلطابات : صنع البحث أك يعرب ا -

قاؿ أيضا أستاذة إيك جهيننج رىيو كمعلمة َب الفصل العاشر لربنامج ، والثالث
 :ٔالطبيعية 

"أخطط خطة التعليم من أكؿ سنة الدراسى أك كل مستول التعليم. تصميم خطة 
ككذلك نظرت إىل قدرة التالميذ َب  ٖٕٔٓالتعليم سول من نظاـ منهج التعليم 

كمناسبة بادلادة. َب تعليم مهارة الكتابة أحيانا ديارس التالميذ تعليم اللغة العربية 
 "ٙٚبتدريب اإلنشأ أك ترمجة الفقرة إىل العربية أك اإلمالء.

كإستناد إىل ادلقابلة، أف من معلم اللغة الثالث خطط خطة التعليم اللغة 
، كىذا دليل على أف ٖٕٔٓالعربية بنصبة إىل تصميم اخلططة التعليم دلنهج 

لم اللغة العربية األكؿ لدل كفاءة التعليمية َب ٗتطيط التعليم، كلتخصَت مع
الكتابة، ظهرت الباحثة البيانات من كثائق خطة التعليم الذل تقدـ ادلعلم 

 الثالث، كىى كما التاىل :
                                                           

(ٕٛٔٓسبتمرب  ٙ، )بكالوصلاف، ادلقابلةلغة العربية، إيك جهيننج رىيو،كمعلمة الٙٚ
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 خطة التعليم اللغة العربية
 : ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األكىل بكالوصلاف  ادلدرسة 

 لغة العربية: ال  الدرس
 / األكىل ٔ: العاشر للقسم الطبيعية  الفصل/ ادلرحلة

 : البيانات الشخصية  ادلادة

 كفاءة الرئيسية .أ 
: فهم ادلعرَب ) الوقائع كادلفاىيمية كاإلجرائية(  (KI 3) ٖالكفاءة الرئيسية 

حسب على شعور حب االستطالع عن العلـو التكنولوجيا كالفن كالثقافة 
 .كاألحدث الظواىر
: التهجيز كالتقدًن كجعل الشعور َب رلاؿ اخلرسانة  (KI 4)الكفاءة الرئيسية 

كرلاؿ اجملرد كقفا لدراسة َب ادلدرسة كيستطيع أف يستخدمها مناسبة من ادلوارد 
 َب منظور النظرية.

 الكفاءة األساسية ومؤشرات تحقيق الكفاءة .ب 
 ٖتقيق الكفاءة مؤشرات الكفاءة األساسية

كادلعٌت َب مجلة أك  وتتعيُت الص. ٖ
الفقرة كتراكيب اللغول كعناصر الثقافية 
اللغة العربية متعلقة بادلوضوع "البيانات 
 الشخصية" َب رلاؿ الشفهية أك كتابية

ٖتليل احلوار متعلقة بادلوضوع  -
 "البيانات الشخصية"

تعيُت الفقرة الرئيسية ادلتعلقة  -
 بادلوضوع "البيانات الشخصية"

فقرة من الناص ادلتعلقة تعبَت ال -
 بادلوضوع "البيانات الشخصية"

رتب الناص ادلتعلقة بادلوضوع -. يعرب احلوار أك ادلعلومات الشفهيا ٗ
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أك كتابيا متعلقة بادلوضوع " البيانات 
الشخصية" بإىتماـ إىل عناصر اللغوية 

 كتركيب َب اجلملة  كعناصر الثقافية

 "البيانات الشخصية"
البسطة ادلتعلقة بادلوضوع إجابة اخلرب  -

"البيانات الشخصية" َب رلاؿ احلوار أك 
البيانات الشفهيا أك كتابيا بإىتماـ إىل 

 قواعد اللغوية كعناصر الثقافية

 
 هداف التعليم .ج 

بعد يراقب كتساءؿ كحيليل كيواصل ديكن التالميذ أف يستمع كيتكالـ كيكتب 
ات الشخصية" بشعور عن ادلعرَب باللغة العربية الذل يتعلق بادلوضوع "البيان

 كادلسؤلية كاالنضباط َب خالؿ عملية التعليم، كديكن إلتصاؿ كمشاركة اجليدة.
 المواد التعليمية .د 

 واقع .6
"اؿ" -: الضمَت كاإلشارة كالعلم كادلضاؼ إىل ادلعريفة كالنعرؼٙإسم ادلعرفة 

 التعريف كاالسم ادلوصوؿ
 أفكار  .7

 نكَتة  إسم النكرة ىى االسم يدؿ إىل شيئ
 أساس .8

 تيقن أف قدرة َب الكالـ ىو نعمة من اهلل.
 إجراءات .9

 تصميم الفقرة ادلتعلقة بادلوضوع "البيانات الشخصية" -
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احلوار كالبيانات الشفهيا أك كتابيا كإجيابة اخلرب ادلتعلقة بادلوضوع  -
"البيانات الشخصية" بإىتماـ إىل عناصر اللغول كالًتكيب الناص ك 

 يدة.عناصر الثقافية اجل
 طريقة التعليم .ه 

 : مدخل العلمى  ادلدخل  -
 : التعليم اإلكتشاؼ منوذج التعليم  -
 : ادلناقسة، السمعية الشفهية، السؤاؿ كاجلواب كالواجبة طريقة التعليم -

 وسائل التعليم .و 
 احلاسوب -
 القلم -
 السبورة -

 مصادر التعليم .ز 
 كتاب التدريس -
 ادلصادر ادلتعلقة بادلوضوع -

 إجراءات التعليم .ح 
 الوقت نشطةاأل رقم

ٔ 

 مقدمة
 يفتح عملية التعليم بالسالـ كالدعاء -
 يقرأ كشف الغياب -
 (apersepsi)يسأؿ عن الدرس ادلاضى  -
 يعطى األسئلة ادلتعلقة بادلادة اجلديدة -
تعبَت عن ادلادة اجلديدة عن تعليم ادلفردات بادلوضوع  -

 "البيانات الشخصية"

ٔ٘ 
 دقيقة
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 ينقسم التالميذ إىل عدد الفرقة -

ٕ 

 نشطة الرئيسيةاأل
يعطى التالميذ احلث لَتكز اإلىتماـ إىل ادلوضوع تعليم  -

ادلفردات "البيانات الشخصية" من خالؿ: كرقة العمل، 
 يعطى األمثلة ٍب متطور بالتالميذ. 

 يعطى معلم ادلادة ادلتعلقة بادلوضوع " البيانات الشخصية" -
 يعطى معلم الفرصة للتالميذ لتعيُت كثَتة األسئلة  -
ع تالميذ البيانات ادلتعلقة باألسئلة ادلتعيُت من خالؿ : جيم -

قرأ الناص من ادلصادر اآلخر سول كتاب الدرس، جيمع 
 البيانات من ادلناقشة الفرقة.

 يعطى معلم التدريب لًتمجة اجلملة إىل اللغة العربية.  -
يناقش تالميذ َب الفرقة ٍب تبادؿ البيانات بُت الفرقة حىت  -

 لومات اجلديدة.ديكن أف جيد ادلع
يعرب تالميذ خالصة من كل فرقة من خالؿ شفهيا أك   -

 كتابيا. 
يعمل التالميذ بعض األسئلة عن ادلوضوع " البيانات  -

 الشخصية"

 

ٖ 

 اإلختتام
 التالميذ:

يصنع اخلالصة من التعليم عن النقود ادلهمة َب عملية  -
 التعليم اجلديد.

 تدبّر على عملية التعليم اجلديد -
 ادلعلم 
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 ميذ.حص ادلعلم الورقة التالف -
 يعطى التقدير إىل رلمة الىت ذلا األداء كالتعاكف اجليد -
ٗتطيط العملية متقدمة على شكل كظائف للمجموعة أك  -

 فرقة 
 ٗتطيط الواجب ادلنزىل -
 يقدـ خطة َب التعليم ادلقبل. -

 
 تقويم نتائج التعليم .ط 

 تقوًن كفاءة ادلعرَب (ٔ
 ة )اختبار ادلتعددة كاختبار الوصف(اإلختبار التحريرم : إجبة األسئل

 تقوًن كفاءة اإلبتكارل (ٕ

 الدفًت اخلطابات : صنع البحث أك يعرب التحليل كتعيُت

من خطة التعليم السابقة من ثالثة معلمى اللغة العربية َب ادلدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكومية األكىل بكالوصلاف فعرفنا أف يستخدـ ثالثة معلمى اللغة 

 . ٖٕٔٓة مدخل العلمى، كىذا مناسبا برؤية منهج التعليم العربي

الكفاءة التعليمية لمعلمى اللغة العربية بالمدرسة اإلسالمية الحكومية األولى  . ب
 بكالونجان فى تنفيذ التعليم

استنادا إىل نتائج البحث الىت حصلت الباحثة من ادلقابلة كادلالحظة َب 
بكالوصلاف، أف معلمى اللغة العربية تتنفيذ  ٔ ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

عملية تعليم اللغة العربية يناسب إىل حاؿ الصف كادلتعلم. أما خطة التعليم  
 كاإلشراؼ َب آداء عملية التعليم.

 قاؿ أستاذ إرحاـ كلمعلم َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بكالوصلاف:
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بية ينظر إىل حالة قدرة التالميذ كادلادة "إىن تنفيذ عملية التعليم اللغة العر  
التعليم. أف خطة التعليم كادلراجع األكىل. َب صنع خطة التعليم أحيانا نظر 
إىل قدرة التالميذ العامة، أما من كل الفصل ىناؾ خالؼ َب القدرة لديها 
التالميذ. ينقسم الفصل َب ىذا ادلدرسة بنصبة إىل زنبيل بغطاء لكل القسم. 

ة تعليم مهارة الكتابة، يعطى ادلعلم ادلادة عن قواعد اللغوية كيطلب إىل َب بداي
التالميذ لصنع اجلملة كديارس التالميذ بتصميم اإلنشأ أك بإجيبة األسئلة من 
النصوص. ديارس التالميذ التدريب بفرد أك َب رلمعة الفرقة. بصفة العاـ كل 

 ٚٚالتالميذ ذلا قدرة األساس َب كتابة العربية."
كما رأت باحثة َب عملية التعليم اللغة العربية َب الفصل احلادل العشر لقسم 

، يبدأ عملية التعليم بالدعاء ٍب يسأؿ ادلعلم أف الدرس ادلاضى. كتنفيذ ٔالدينية 
معلم األكؿ تعليم مهارة الكتابة َب الفصل على شكل اإلنشأ أك ترمجة اجلملة إىل 

نظورا َب ْتث ادلعنىمن الناص، يبحث التالميذ اللغة العربية. مشاركة التالميذ م
ادلعٌت من مفرادات َب قموس، كيسألو إىل األستاذ مامل يعرفهم. كيستخدـ 
األستاذ طريقة ادلباشرة َب عملية التعليم. ٍب يطلب من التالميذ أف جيب األسئلة 

هتم َب ترمجة إىل اللغة العربية. مشاركة التالميذ َب عملية التعليم ديارس قدر 
 ٛٚكيعطى العربة كثَتا َب التالميذ.

ة من ىذه البيانات يفهم أف معلم األكؿ تنفيذ عملية التعليم باإلضافة إىل خط
التعليم كتطوير خطة التعليم مناسبا إىل حاؿ الفصل كحاؿ التالميذ. جرل معلم 
األكىل تعليم مهارة اللغوية مراتب من ادلهارة إىل ادلهارة. تعليم مهارة الكتابة بعد 
إعطى ادلادة َب مهارة القرأة. َب تعليم مهارة الكتابة ديارس معلم التدريب  

 كاإلنشاء كالًتمجة.

                                                           
 مقابلةإرحاـ، 77
(ٕٛٔٓأغسطس  ٕٚ، )بكالوصلاف، مالحظة"، ٔمالحظة َب الفصل احلادل عشر برنامج الدينية "ٛٚ
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العاشر يركز تعليم مهارة الكتابة َب قدرة التالميذ َب كتابة كلمة أما َب فصل 
 َب العربية صحيحا. قاؿ أستاذة نداء: 

"أعّلم التالميذ َب الفصل مناسبا ٓتطة التعليم كلكن ما َب خطة التعليم 
أحيانا غَت مناسبا ْتالة التالميذ.َب تنفيذ عملية التعليم اللغة العربية ٔتدرسة 

.تعليم مهارة ٖٕٔٓكومية األكىل بكالوصلاف بادلنهج التعليم اإلسالمية احل
الكتابة َب الفصل العاشر يركز َب شلارسة التالميذ َب كتابة َب العربية، 
كدلمارسة معرفتهم أف تراكيب كالقواعد اللغة العربية. أعطى تدريب إىل تالميذ 

ملة يطلب من خالؿ اإلمالء دلمارسة كتابتهم. كدلمارسة تعليم تركيب اجل
أحينا من التالميذ لصنع اإلنشأ الذل يتعلق بادلوضوع التعليم. كيعمل التالميذ 

 ٜٚالتدريب فردا أك َب رلموعة الفرقة."
" ، تنفيذ التعليم من أستاذة ٔمن مالحظة َب الفصل العاشر برمنج الدينية "

ادلعلمة  نداء يناسب باخلطة التعليم.يبدأ عملية التعليم بدعاء كالسالـ، ٍب يذكر
عن ادلادة الدرس ادلاضى. دلمارسة مهارة الكتابة عند التالميذ يعطى معلمة تعليم 
اإلمالء. َب تعليم اإلمالء منظور مشاركة التالميذ، َب أكؿ عملية التعليم يعطى 
ادلعلم األمثلة َب قرأة اجلملة الصحيحة. ٍب يكتب التالميذ ما مسعهم. ىناؾ أحد 

ورة، كالتالميذ اآلخر يوجو إىل كراء الفصل. بعد إنتهاء التالميذ يكتب َب السب
اجلملة فصح ادلعلمة اإلجابة َب السبورة كفصح التالميذ اإلجابة عند أصدقائو. ٍب 
يطلب معلم أحد من التالميذ أف يقرأ األسئلة َب اإلمالء كيكتب أصدقائها. ٍب 

ة ادلناقشة َب عملية فصح معا التالميذ كادلعلمة. يستخدـ ادلعلملة الثاىن بطريق
 ٓٛالتعليم مهارة القرأة قبل تعليم مهارة الكتابة.

من مالحظة السابقة عرفنا أف َب آداء عملية التعليم يستخدـ ادلعلمة الثانية 
ٔتدخل العلمى، ىناؾ العربة عند التالميذ لتحليل األخطاء بنفسهم.كىذا 
                                                           

 مقابلةنداء،ٜٚ
 (ٕٛٔٓسبتمرب  ٘، )بكالوصلاف، "ٔالفصل العاشر برمنج الدينية "مالحظة َب ٓٛ
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عٌت أف معلمة كيكتب َب خطة البحث. ٔت ٖٕٔٓمناسب بأساس منهج التعليم 
الثانية تنفيذ عملية التعليم بتطوير اجلوانب َب خطة التعليم كجرل عملية التعليم 

 باحلاؿ التالميذ الواقع.
أما أستاذة إيك أف َب عملية التعليم يناسب باخلطة التعليم. قاؿ أستاذة 

 إيك: 
. ٖٕٔٓ"أف نتفيذ تعليم اللغة العربية َب ىذه ادلدرسة يستخدـ منهج التعليم 

يبدأ عملية التعليم بدعاء كسالـ. ٍب يبدأ عملية العليم بتكرير ادلواد التعليمية 
السابقة ليسهل التالميذ َب تعّلم الدرس اجلديد. َب تنفيذ تعليم مهارة الكتابة 
أعلم َب شكل اإلنشأ كأحيانا باإلمالء. كأخذت التدربات من كتاب الدرس أك 

تعليم كتابة ذلا إىتماـ كثَت َب فصل  صنعت أك أخذت من مصادر اآلخر. أف
العاشر ألف التالميذ متخرجُت من خالؼ مدرسة ادلتوسطة، بعضها من ادلدرسة 
ادلتوسطة احلكومية كمل يتعلموف اللغة العربية ك بعضها من ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية. كشلارسة التالميذ َب كتابة ليسهل التالميذ إلتباع عملية التعليم. يبدأ 
عملية تعليم مهارة الكتابة بكتابة اجلواب من األسئلة َب السبورة ٍب فحص 
األصدقاءىم.  أعطى الًتكيب اللغول كٍب يعمل التالميذ التدربات لصنع اجلملة 

 ٔٛالبسيطة ادلتعلقة بادلوضوع."
، يبدأ عملية التعليم َٖب مالحظة َب الفصل العاشر برمنج التعليم الطبيعية 

كالسالـ إىل النىب زلمد . ٍب فصح ادلعلم كالتالميذ الواجب  بدعاء كقرأة صلة
ادلنزيلى. ٍب يكتب بعض التالميذ اجلواب َب السبورة. كبعد فصح الواجب ادلنزىل 
يعطى معلم ادلواد التعليمية ٍب يبحث التالميذ َب الفرقة كيسألو إىل ادلعلمة ادلواد 

رة ادلتعلقة بادلوضوع، يقدـ كيقرأ الذل مل يفهموا. بعد يناقش َب الفرقة كصنع الفق
 ٕٛأماما الفصل أحد من أعضاء الفرقة.

                                                           
 مقابلةإيك، ٔٛ
 ـ(ٕٛٔٓسبتمرب  ٖٔ"، )بكالوصلاف ، ٖ"لفصل العاشر برمنج التعليم الطبيعية مالحظة َب إٛ
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من ىذه البيانات عرفنا أف معلمة الثالثة يركز عملية التعليم على الفعاؿ 
التالميذ عند تعليم اللغة العربية. يعطى ادلعلمة فرصة إىل التالميذ لتحليل ادلادة 

ادلعلمة عملية التعليم اللغة العربية التعليمية على نفسهم ليعطى العربة. كتنفيذ 
 مناسبا ٓتطة التعليم ادلكتوبة. 

رسة اإلسالمية الحكومية الكفاءة التعليمية لمعلمى اللغة العربية فى المد . ج
 مينتائج التعلاألولى بكالونجان فى تقويم 

إف تقوًن نتائج التعليم يقـو دلعرفة تغيَتة السلوؾ كالقدرة، كقاما معلموف اللغة 
ربية بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بكالوصلاف بتقوًن الصف، كىي الع

االختبار ادلبدئ كاالختبار النهائ شفهيا أك ٖتريريا كاالختبار اليومى. حصلت 
الباحثة البيانات من ادلقابلة إىل معلم اللغة العربية ٔتدرسة الثانوية اإلسالمية 

 احلكومية األكىل بكالوصلاف.
معلم اللغة العربية َب ىذه ادلدرسة قاما بتقوًن الصف، كاالختبار  "الزما كل

النصف كاالختبار اإلنتهائ كىناؾ االختبار اليومى. آداء االختبار اليومى 
شفهيا كٖتريريا، كيعمل َب هناية تعليم اليـو دلعرفة عن الفهم كقدرة التالميذ 

برمنج التعليم بشكل على مواد التعليمية. قاـ االختبار النهائ َب أخر من 
ادلوضوعى كالتفسَتم. ينفع نتيجة من التقوًن دلعرفة على قدرة التالميذ َب فهم 

 ادلادة اللغة العربية كآلداء إعادة التعليم. "
 كقاؿ أستاذة نداء كمعلمة اللغة العربية َب فصل العاشر لربمنج التعليم الدينية :

كٖتريريا. يناسب االختبار "أف َب االختبار اليومي قاـ على شكل شفهيا 
بادلهارات التعليمية. إذا َب تعليم الكالـ أك قراءة آداء االختبار شفهيا كصنع 
فيلم متعلقة بادلوضوع أك قرأة الفقرة. ٍب َب تعليم القواعد كالكتابة آداء 
االختبار بشكل التحريرم. َب إعداد االختبار النهائ الزما جيمع كل ادلعلم 

وؿ مدينة بكالوصلاف الىت جيمع َب مشاكرة ادلعلمى ادلادة التعليم اللغة العربية ح
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اللغة العربية لتصميم األسئلة لالختبار النهائ. أما َب تقوًن تعليم مهاراة 
الكتابة كلًتقية اإلبداء التالميذ أحيانا أقسم التالميذ إىل عدد فرقة لصنع 

ناص لذلك ادلصرحية ادلصرحية الصغَتة أماـ الفصل، كقبلها يصنع الفرقة ال
 كجيمع إىل ادلعلم. "

 كقاؿ أستاذة  إيك كمعلمة َب فصل العاشر لربمنج التعليم الطبيعية :
"بدأت التعليم باختبار ادلبدائ شفهيا لتذكر التالميذ أف مادة التعليم َب 
األسبوع ادلاضى. ٍب َب أخر التعليم اليومى ىناؾ التقوًن عن ادلاد التعليم 

كل شفهيا أك ٖتريريا. كَب نصف من سنة الدراسى ىناؾ اجلديدة على ش
االختبار النصف ك ىناؾ االختبار النهائي كشكلو التفسَتم. باإلضافة إىل 

تقنيات َب تقوًن يعٌت االختبار الديٌت  ٖىناؾ  ٖٕٔٓمنهج التعليم 
 كاالختبار االجتماعى كاالختبار ادلعرَب أك ٖتريرم."

لباحثة إف معلمى اللغة العربية َب ادلدرسة يعمل من ادلقابلة السابقة، تتضح ا
بالتقوًن الصف ٖتريريا. أما َب األختبار اليومى آداء التقوًن من خالؿ شفهيا أك 
ٖتريريا. َب إعداد التقوًن النهائ جيمع ادلعلمى اللغة العربية َب مشاكرة ادلعلم ادلادة 

التقوًن التعلم لًتقية عملية  التعليم اللغة العربية حوؿ بكالوصلاف. كيستخدـ نتائج
التعليم كدلعرفة قدرة التالميذ. كمن أحد معلمى اللغة العربية ذلا شكل التقوًن َب 

 تعليم ادلهارة الكتابة لًتقية اإلبداع التالميذ. 
أما من البيانات الذل حصل من الوثائق كاف ثالثة معلمى اللغة العربية َب 

قوًن  كتطوير جوانب نتيجة نتائج التقوًن التعلم ىذه ادلدرسة قد ٖتديد الكيفية الت
 التالميذ َب خطة التعليم. كقد ٖتديد ادلؤشرات التقوًن فيها.

 المبحث الثالث : مناقشة نتائج البحث

بعد عرض البيانات، كما قدمت الباحثة َب ادلبحث األكؿ، فإف مناقشة نتائج 
ة. َب ىذا ادلبحث، تقدـ الباحثة البحث سيقدمها الباحثة على أساس النظاريات ادلناسب
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نتائج البحث الىت تتضمن بعض األمور اذلامو من نتائج البحوث الىت حصلها الباحثة َب 
 ادليداف، الىت ٍب احلصوؿ عليها من نتائج ادلالحظة كادلقابلة كالوثائق.

ادلعلم ىو الفرد الذل يساعد ادلتعلم عن طريق النشاط العقلى احلركى أك هبما معا 
ى التغَت أك التعديل َب السلوؾ أك اخلربة اجلديدة الىت مل يسبق أف مرت بو َب خرباتو عل

 ٖٛالسابقة.

 َٕ٘ٓٓب السنة  ٘ٔبتطلب ادلعلم لديو الكفاءة، كما قد كضح َب القانوف رقم 
عن ادلعلم احملاضر، كىو جيب على ادلعلم أف ديلك كمية األكادديية كالكفاءة  ٛفصل 

ة اجلسد كالركح كأيضا لو القدرة على ٖتقيق أىداؼ الًتبية كشهادة الًتبية كصح
 ٗٛالوطنية.

فالكفاءة التعليمية لثالثة معلمى اللغة العربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
احلكومية األكىل بكالوصلاف من حيث ٗتطيط التعليم زتنفيذ التدريس كتقوًن نتائج التعلم 

 كتتنمية عملية التعليم كما تلى :

 لكفاءة التعليمية لمعلمى اللغة العربية فى تخطيط التعليما .أ 
عند مولياسا، ٗتطيط التعليم ىو أحد من الكفاءة التعليمية الىت البد أف ديتلكها 
ادلعلم، أنو سوؼ يأتى إىل تنفيذ التعليم، كعلى األقل ثالث نشاط َب ادلشركع، االكؿ 

كفاءة األساسية للطالب، ىى ٖتديد االحتياجات التعليمية للطالب، صياغة ال
 .٘ٛكتنظيم الربامج التعليمية

كما ذكرت الباحة َب ادلبحث السابق أف ثالث معلمى اللغة العربية قامو ٗتطيط 
. َب ٗتطيط التعليم إعداد معلمى  ٖٕٔٓالتعليم ٔتناسبة ادلنهج ادلقرر كىي ادلنهج 

م كٖتضَت الدرس كمنهج اللغة العربية الربنامج السنول كالربنامج مستول كخطة التعلي
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الدراسى كالتقوًن التعليم. تصميم ادلعلمى اللعغة العربية َب ىذه ادلدرسة لتحقيق 
ىداؼ التعليم، كٖتديد ىداؼ التعليم متابعة هبداؼ التعليم اللغة العربية للمدرسة 

 .ٖٕٔٓالثانوية عند كريرة الدينية اإلندكنسية دلنهج 
ثة من كثائق تتكوف  على الكفاءة الرئيسية تقدًن خطة التعليم كما ٕتد الباح

كالكفاءة األساسية كادلؤشؤات كأىداؼ التعليم كالوسائل التعليمية كطريقة التعليم 
نظر إىل ادلؤشرات معيار الكفاءة التعليمية أف كإجراءات التعليم كتقوًن نتائج التعلم. 

% كيستطيع ٓٛدرجة معلمى اللغة العربية َب ىذه ادلدرسة قد تناسب بادلؤشرات َب 
 أف يقوؿ بتقدير جيد جدا.  

كيفهم أف َب إعداد الدرس تدكين موضع الدرس َب كراسة التحضَت كيفما اتفق، 
)كإمنا ىو عملية منظمة كىادفة، تتضمن اٗتاذ رلموعة من اإلجراءات كالقرارات 

تخداـ للوصوؿ إىل األىداؼ ادلنشودة على مراحل معينة كخالؿ فًتة زمنية زلددة. باس
 ٙٛاإلمكانات ادلتاحة أفضل استخداـ(.

أما َب تعليم مهارة الكتابة، كاف خطة التعليم يكتب منفصل من ادلهارة إىل ادلهارة 
اآلخر. كتعليم مهارة الكتابة بعد تعليم مهاراة القراءة. قد خيتار معلمى َب خطة 

كاإلنشاء كاخلط. التعليم طريقة ادلناسبة بتعليم مهارة الكتابة، كالتعليم اإلمالء 
إستخدمة ىذه الطريقة مناسبة هبداؼ التعليم مهارة الكتابة. ذكر أف الكتابة ىي 
ٖتويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة. كتأتى مهارة الكتابة متأخرة ْتسب ترتيبها 

كقد مرتيب تعليم مهارة كتابة بعد  ٚٛبُت بقية ادلهارات، فهى تأتى بعد مهارة القراءة.
 هارة قرأة. تعليم م

هبذا ٖتليل أف ثالثة معلمى اللغة العربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 َب معلى اللغة العربية يستطيعكىي  بتقدير جيد جدا. بكالوصلاف ذلا كفاءة التعليمية
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ٖتديد كٗتتار الطريقة كالوسائل كاإلجراءات كالتقوًن نتائج التعلم مناسبة ٔتهارة التعليم. 
 من خطة التعليم يريد ادلعلمى لًتقية اإلبداء التالميذ كشعر احلب على اللغة العربية. 

 الكفاءة التعليمية لمعلمى اللغة العربية فى تنفيذ التعليم .ب 
يتكوف تنفيذ التعليم من ثالث أشياء، كىي: االختبار ادلبدئ، كالعملية كاالختبار 

دلبدئى لتعرؼ عملية الىت ستنفيذ ك . ديكن أف نبدأ التعليم باالختبار اٛٛالنهائي
إلعداد الطالب َب التعليم، كدلعرفة تقدـ الطالب متعلقا بعملية النعليم، كدلعرفة 
القدرة األكلية الىت يتملكها الطالب عن قدرة ادلوضوع َب عملية التعليم، كدلعرفة 

ت مدل أف يبدأ التعليم. تقصد بالعملية كنشاط من تنفيذ التعليم كتكوف كفاءا
الطالب. ياـز للمعلم أف يستخدـ التنوع َب عملية التعليم ، التنوع َب عملية 
التعليم، ديكن أف يكوف تنفيذ التنوع َب استخداـ الطرقة، التنوع َب استخداـ 

 الوسائل التعليمية كمصادر التعلم،التنوع َب التفاعل كنشاطات الطالب. 
ملية التعليم  كأخر الفصل اليومى  من نتائج البيانات السابقة جيد أف َب إبداء ع

كل معلمى اللغة العربية يبدأ باإلختبار ادلبدائ كاإلختماـ باإلختبار اليومى دلعرفة 
عن فهم التالميذ من درس. َب تنفيذ التعليم جرل معلمى اللغة العربية عملية 

صل التعليمية باإلشراؼ إىل  خطة التعليم كتطوير خطة التعليم مناسبا إىل حاؿ الف
 كحاؿ التالميذ.

. َب تنفيذ التعليم الًتبوم ىناؾ ٕٚٓٓسنة  ٙٔكاف َب نظاـ الًتبية الوطنية منرة 
: يفهم مبدأ َب ٗتطيط التعليم  ٜٛبعض مؤاشرات الذل البد لديها معلم كىي

الًتبوم، تطوير العناصر ٗتطيط التعليم، ترتيب التخطط التدريس الكامل للعملية 
دليداف، يعمل عملية التعليم الًتبوم َب الصف أك ادلعمل أك َب الصف أكادلعمل أك ا

ادليداف بإىتماـ إىل شركط ادلعيار العمن، يستخدـ الوسائل التعليمية كادلصادر التعلم 
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ادلناسبة ٓتصائص الطالب كادلادة لتحقيق إىل ىداؼ التعليم، ٖتديد ادلقرر َب تعليم 
 مناسبا احلاؿ الواقع.

م مهارة اللغوية مراتب من ادلهارة إىل ادلهارة. تعليم مهارة جرل معلم األكىل تعلي
الكتابة بعد إعطى ادلادة َب مهارة القرأة. َب تعليم مهارة الكتابة ديارس معلم التدريب  
كاإلنشاء كالًتمجة. يستخدـ ادلعلمة الثانية ٔتدخل العلمى، ىناؾ العربة عند التالميذ 

كيكتب َب  ٖٕٔٓبأساس منهج التعليم لتحليل األخطاء بنفسهم. كىذا مناسب 
خطة البحث. أما معلمة الثالثة يركز عملية التعليم على الفعاؿ التالميذ عند تعليم 
اللغة العربية. يعطى ادلعلمة فرصة إىل التالميذ لتحليل ادلادة التعليمية على نفسهم 

 ليعطى العربة.
كن أف ٕتذب الفضوؿ ذكر أف البد على ادلعلم إلعداد نشاط التعليمية الىت دي

عند الطالب. يعٌت التعليم الفراح، كليس تعليم الرتبية حيث من احلـز أك ادلواد 
التعليمية. التدريس ىو عملية َب إتاىُت بُت التالميذ الذل يسألو عن أشياء الذل 

 .ٜٓمل يفهمهم من ما يشراح معلم
تالميذ َب الصف. كىذا أف معلمة الثانية كالثالثة يركز عملية التعليم إىل فعاؿ ال

منظور َب األنشطة بفصل. يعطى معلمُت الوظيفة الىت يدفع التالميذ لتحليل ادلادة 
 كلًتقية اإلبداع. كىناؾ ادلشاكرة كالتعاكف بُت التالميذ كبُت التالميذ كادلعلم.

من تعبَت السابقة كمن دليل ادلالحظة يعرؼ أف معلم األكؿ قد تناسب إىل 
%، أـ معلمة الثانية كالثالثة على ٓٚالكفاءة التعليم على درجة  مؤشرات َب معيار

%، ٔتعٌت يستطيع أف يسمى الكفاءة التعليمية معلمى اللغة العربية َب ٙٚدرجة 
   ىذه ادلدرسة على تقدير اجليد.   

من نتائج البحث كما ذكرت الباحثة السابقة، يعرؼ أف ثالثة معلمى اللغة 
كذلا الكفاءة َب  عملية التعليم اللغة العربية الًتبوية كاحلوارية العربية قد يسعى لتنفيذ
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كاف ادلعلم جرل عملية   تنفيذ عملية التعليم كَب .تنفيذ التعليم عىب تقدير اجليد
 . كآداء عملية التعليم مرتب. تغَتباإلضافة إىل خطة التعليم ادلكتبة التعليم

على كفاءة ادلعلم َب ٖتديد ادلقرر َب  الفصل كالدليل َب اإلجراءات َب عملية التعليم
احلاؿ الواقع. كمن تنفيذ عملية التعليم أراد معلمى منّى الفكرة  ادلناسبة علىتعليم 

النقدل كشعور َب معرفة عن اللغة العربية. كمن االتصاؿ بُت التالميذ كادلعلم يستطع 
 لًتبوم كالفرح.ادلعلم أف يفهم التالميذىم حىت يصنع ادلؤاشرات تنفيذ التعليم ا

 الكفاءة التعليمية لمعلمى اللغة العربية فى تقويم نتائج التعلم .ج 
من مؤشرات َب آداء تقدير كتقوًن نتائج عملية التعلم َب نظاـ تربية الوطنية 

ىي، يفهم مبدأ َب النتيجة كتقوًن العمل كالنتيجة التعلم  ٕٚٓٓسنة   ٙٔمنرة 
ٖتقيق اجلانب َب عملية كالنتيجة التعلم  الذل يناسب بالصفة ادلادة التعليمية.،

مناسبة باخلصائص ادلادة التعليمية، ٖتقيق كيفية النتيجة كالتقوًن، إدارة النتجة 
كالتقوًن َب عدد األلة النتيجة، حيليل نتيجة كالتقوًن لعدد ىداؼ، تقوًن العملية 

 ٜٔالتعليم كالنتيجة التعلم، قياـ التقوًن كنتيجة التعّلم.
ادلالحظة يرؼ أف ثالثة معلمى اللغة العربية قد يناسب بادلؤشرات من دليل 

إف % كىذا دليل على تقدير جيد جدا. َ٘ٛب معيار الكفاءة التعليمة على درجة 
معلمى اللغة العربية َب ادلدرسة يعمل بالتقوًن الصف ٖتريريا. أما َب اإلختبار 

إعداد التقوًن النهائ جيمع اليومى آداء التقوًن من خالؿ شفهيا أك ٖتريريا. َب 
ادلعلمى اللغة العربية َب مشاكرة ادلعلم ادلادة التعليم اللغة العربية حوؿ بكالوصلاف. 
كيستخدـ نتائج التقوًن التعلم لًتقية عملية التعليم كدلعرفة قدرة التالميذ. كمن أحد 

ة اإلبداع معلمى اللغة العربية ذلا شكل التقوًن َب تعليم ادلهارة الكتابة لًتقي
   التالميذ.
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أما من البيانات الذل حصل من الوثائق كاف ثالثة معلمى اللغة العربية َب 
ىذه ادلدرسة قد ٖتديد الكيفية التقوًن  كتطوير جوانب نتيجة نتائج التقوًن التعلم 
التالميذ َب خطة التعليم. كقد ٖتديد ادلؤشرات التقوًن فيها. كقد إدارة احلصوؿ من 

تقوًن نتائج التعّلم للتالميذ من خالؿ بطاقة التقرير النصف كالنهائ. كذلا تقدير كال
 معلمى اللغة العربية الدفًت التقدير من تقوًن اليومى.
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 الفصل الخامس

 اإلختتام

 مالخص نتائج البحث . أ
كأما بالنسبة على نتائج البحوث من التعرض ادلواصفات أعاله، فالكفاءة 

لعربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األكىل التعليمية دلعلمى اللغة ا
 بكالوصلاف كما تلى:

 الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية َب ٗتطيط التدريس .ٔ
أف ثالثة معلمى اللغة العربية َب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 ى اللغة العربيةمعل يستطيعكىي  بتقدير جيد جدا. بكالوصلاف ذلا كفاءة التعليمية
ٖتديد كٗتتار الطريقة كالوسائل كاإلجراءات كالتقوًن نتائج التعلم مناسبة  َب

ٔتهارة التعليم. من خطة التعليم يريد ادلعلمى لًتقية اإلبداء التالميذ كشعر احلب 
 على اللغة العربية.

أما َب تعليم مهارة الكتابة، كاف خطة التعليم يكتب منفصل من ادلهارة إىل 
ادلهارة اآلخر. كتعليم مهارة الكتابة بعد تعليم مهاراة القراءة. قد خيتار معلمى 
َب خطة التعليم طريقة ادلناسبة بتعليم مهارة الكتابة، كالتعليم اإلمالء كاإلنشاء 

 كقد مراتبكاخلط. إستخدمة ىذه الطريقة مناسبة هبداؼ التعليم مهارة الكتابة.
 هارة قرأة.تعليم مهارة كتابة بعد تعليم م

 الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية َب تنفيذ التعليم الًتبوم .ٕ
أف ثالثة معلمى اللغة العربية قد يسعى لتنفيذ عملية التعليم اللغة العربية 

تنفيذ عملية  كَب .كذلا الكفاءة َب تنفيذ التعليم عىب تقدير اجليد الًتبوية كاحلوارية
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. كآداء باإلضافة إىل خطة التعليم ادلكتبة ة التعليمكاف ادلعلم جرل عملي  التعليم
الفصل كالدليل على   َب اإلجراءات َب عملية التعليم عملية التعليم مرتب. تغَت

احلاؿ الواقع. كمن تنفيذ  ادلناسبة علىكفاءة ادلعلم َب ٖتديد ادلقرر َب تعليم 
عن اللغة العربية.  عملية التعليم أراد معلمى منّى الفكرة النقدل كشعور َب معرفة

كمن االتصاؿ بُت التالميذ كادلعلم يستطع ادلعلم أف يفهم التالميذىم حىت يصنع 
كىناؾ نقص من إستخداـ الوسائل  ادلؤاشرات تنفيذ التعليم الًتبوم كالفرح.

 اإليلكًتكنية.
 الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية َب تقوًن نتائج التعّلم .ٖ

ذلا الكفاءة التعليمية َب تقوًن نتائج  ادلدرسةىذه  ربية َبإف معلمى اللغة الع
التقوًن الصف ٖتريريا. أما َب ب معلمى يعمل التعّلم على تقدير جيد جدا.

ختبار اليومى آداء التقوًن من خالؿ شفهيا أك ٖتريريا. َب إعداد التقوًن اال
لتعليم اللغة العربية النهائ جيمع ادلعلمى اللغة العربية َب مشاكرة ادلعلم ادلادة ا

حوؿ بكالوصلاف. كيستخدـ نتائج التقوًن التعلم لًتقية عملية التعليم كدلعرفة قدرة 
التالميذ. كمن أحد معلمى اللغة العربية ذلا شكل التقوًن َب تعليم ادلهارة الكتابة 

 لًتقية اإلبداع التالميذ.
الكيفية التقوًن   كاف ثالثة معلمى اللغة العربية َب ىذه ادلدرسة قد ٖتديد

كتطوير جوانب نتيجة نتائج التقوًن التعلم التالميذ َب خطة التعليم. كقد ٖتديد 
ادلؤشرات التقوًن فيها. كقد إدارة احلصوؿ من تقدير كالتقوًن نتائج التعّلم 
للتالميذ من خالؿ بطاقة التقرير النصف كالنهائ. كذلا معلمى اللغة العربية 

 وًن اليومى.الدفًت التقدير من تق
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 التوصيات . ب
 كمن نتائج البحث ادلذكورة تقدـ الباحثة بعض التوصيات، منها:

للمعلم اللغة العربية حملافظة كفاءهتم التعليمية كتنمية كفاءهتم بادلمارسة  .ٔ
كديكن دلعلمى اللغة العربية أف يستخدـ الوسائل اإلليكًتكنية أكثر،  .كالتدريبات 

 التعليم اجليد. ليساعد ادلعلمى ؼ تنفيذ عملية
 للباحث التاىل .ٕ

بناء على مصلحة العلمية، يرجوا للباحث التاىل أف يسع البحث عن الكفاءات 
 دلعلم اآلخر. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية . أ

تركيا: ادلكتبة -. االستانبوؿالمعجم الوسطإبراىيم مصطفى كآخركف. دكف سنة. 
 اإلسالمية.

. الرياض : دار شيليل للنشر ٔط. بية اإلسالمية.التر ـ. ٕٕٓٓأمحد محد. 
 كالتوزيع.

مهارة التدريس : نحو إعداد مدرس اللغو العربية ـ. ٕٔٔٓأكريل ْتر الدين .
 .ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج.الكافة

 الرياض :.ٗط..فصول فى تدريس اللغة العربيةـ.ٕٗٓٓ.حسن جعفر اخلليفة
 .مكتبة الرشد

 األردف : دار الفالحاالختبار اللغوية. ـ.  ٕٓٓٓزلمد على اخلوىل. 

.  الرياض : ادلملكة أساليب تدريس اللغة العربيةـ. ٜٙٛٔزلمد على اخلوىل.
 العربية 

طرائق تدريس اللغوية العربية ـ. ٖٕٓٓزلمود كامل الناقة كرشدل أمحد طعيمة.
 ورات ادلنظمة للًتبية كالعلـو كالثقافة..إيسيسكو : منشلغير الناطقين بها

البحث العلمى : أساسيتها النظرية وممارستهه ـ.ٕٓٓٓرجاء كحيد دكيدرم.
 دار الفكرل .العملية.
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إضاءات لمعلمى اللغة العربية لغير الناطقين ق.ٖٖٗٔعبد الرمحن إبراىيم الفوزاف.
 الرياض : ردمك.بها.

الرياض : جامعة مالك للغة النفسى.علم اق.ٕٓٗٔعبد اجمليد سيد أمحد منصور.
 السعود.

. أردف : دار الطرائق العملية فى تدريس اللغةـ.ٖٕٓٓعلى حسُت الديلمي.
 الشركؽ.

، إعداد المعلم تنمبة وتدريبهـ.ٕ٘ٓٓ. سهَت زلمد حوالةك مصطفى عبد السميع 
 .عماف : دار الفكر
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 دليل المالحظة

الكفاءات التعليمية لمعلمى اللغة العربية بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 األولى بكالونجان

 :  إسم ادلعلم
 :  الصف/ الربمنج

 :   التاريخ
 :   الساعة

 اجلوانب ادللحوظة منرة
 ةادلظاىر َب ادلالحظ

 ال نعم
   تكوف أحواؿ التعليم مناسبة بتطوير الطالب ٔ
   عقد اإلختبار ادلبدائ ٕ
   ربط تلمادة بادلعارؼ مناسبة بالعلـو كموقع احلاية ٖ
تنفيذ التعليم مناسبا بالكفاءة األساسية الىت يتم  ٗ

 احلصوؿ عليها
  

   يذعقد ادلعلم عملية التعليم الىت ٖتتجو إىل نشاط التالم ٘
   استخداـ الطرقة التعليمية ادلناسبة بالتعليم ٙ
   استخداـ الوسابل التعليمية ٚ
   استخداـ ادلصادر التعليمية ادلناسبة بالتعليم ٛ
   تقدـ ادلواد مناسبا بذكاء التالميذ ٜ

   قياـ ادلعلم بالتفاعل مع النشاطات التالميذ ٓٔ
   مالحظة تقدـ تعّلم التالميذ ٔٔ
  قياـ ادلعلم باالختبار َب هناية التعليم مناسبا بالكفاءة  ٕٔ



 
 

 
 

 التالميذ
   تلخص تلمواد ٔتشاركة التالميذ ٖٔ
   تقدًن التوجيو كاإلرشادات ٗٔ
   تقدًن كاجبة اإلثراء ادلستمر ٘ٔ
    
 

  



 
 

 
 

دليل المقابلة مع معلى اللغة العربية بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى 
 الونجانبك

 : إسم ادلعلم 
 : التاريج كالوقت 

 :  ادلكاف
 مىت يصنع ادلعلم اخلطة التعليم؟  .ٔ
 كيف خالؿ ادلعلم َب إختيار الطريقة كادلدخل َب عملية التعليم؟ .ٕ
 ىل ٖتديد ادلعلم ىداؼ التعليم؟ .ٖ
 ىل َب تنفيذ التعليم ينظر ادلعلم إىل اخلطة التعليم؟ .ٗ
 التعليم عند ادلعلم؟كيف فوائد اخلطة التعليم َب تنفيذ  .٘
ىل ىناؾ العمل الذل مقبوضة بادلعلم أك ادلدرسة لتنمية الكفاءة التالميذ َب اللغة  .ٙ

 العربية؟ كيف؟
 كيف تنفيذ ادلعلم تعليم مهارة الكتابة َب الفصل؟ .ٚ
 أم ادلهارات اللغوية تعليم الكثَتة َب الفصل؟ .ٛ
 كيف خالؿ ادلعلم َب إعطى التقوًن كالتقدير؟ .ٜ

 قوًن ادلعلم َب مهارة الكتابة؟كيف شكل الت .ٓٔ
 ىل قاـ ادلعلم باإلثراء كادلعاجلة َب درس اللغة العربية؟ كيف عمليتها؟ .ٔٔ
 ىل قاـ ادلعلم باإلشراؼ الًتبوية َب تعليم اللغة العربية .ٕٔ
 كيف زلاكلة ادلعلم َب تنمية عملية التعليم؟ .ٖٔ

 
  



 
 

 
 

 دليل المقابلة مع الطالب
 :  الصف
 :  التاريخ

 
 اللغة العربية َب الفصل؟ كيف عندكم معلم .ٔ
 ىل فهمتم ادلواد الىت يلقيها معلمكم َب تعليم اللغة العربية؟ .ٕ
 كيف معاملتكم ضلو معلمكم لدرس اللغة العربية؟ .ٖ
 ىل ٖتب اللغة العربية؟ .ٗ
 كيف مدل فهمكم من تعليم اللغة العربية يقـو بو معلمكم لدرس اللغة العربية .٘
 نوع بدأه معلمكم لدرس اللغة العربية؟ كيف دير االختبار َب ىذا الفصل؟ كبأم .ٙ

 
  



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Wajib 

Satuan Pendidikan  : MA 

Kelas/Semester : XI / 1 

Materi   :   آهال الوراهقيي والوراهقاث

Alokasi Waktu  : 6 x Pertemuan (12 jam Pelajaran) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2.Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

3.Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural 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 prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.  

4.Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.  

 

B. Kompetensi Dasar  

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antarpribadi dengan guru dan teman. 

3.1 Memahami cara penyampaian serta cara meresponsnya terkait topik:  آهال

   ,dengan memerhatikan unsur kebahasaan    الوراهقيي والوراهقاث

4.1 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk merespons stimulir terkait topik:

 ,dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks آهال الوراهقيي والوراهقاث 

dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 

4.2 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana tentang cara memberi tahu dan 

menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik: آهال الوراهقيي والوراهقاث 

dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks. 

 

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan:  آهال الوراهقيي

 dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur والوراهقاث

budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 



 
 

 
 

 

C. Indikator  

1. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: آهال الوراهقيي والوراهقاث 

2. Menerapkan percakapan terkait topik: آهال الوراهقيي والوراهقاث 

3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik: آهال الوراهقيي والوراهقاث  

4. Menyusun teks tulis yang terkait topik: آهال الوراهقيي والوراهقاث 

  

D. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, megasosiasi dan 

mengkomunikasikan, peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 

menulis dengan bahasa arab yang berkaitan dengan topik: آهال الوراهقيي والوراهقاث 

   

E. Materi Pembelajaran  
 اإلستماع
كجيب على ادلراىقُت كادلراىقات أف ديلكوا آماال رفيعة ُب مستقبل احلياة، منهم  

دلستشفيات كمنهم من يكوف أف يكوف مهندسا من يرد أف يكوف طبيبا ليعاِب ادلرضى كا
 ليبٍت البيوت كالعمارات كادلدارس كاألسواؽ كالشوارع

 
 
 (أن + الفعل)     لتركيبا

 أتمنى أكون مهندسا
 ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل ؟

 هل تحب أن تكون محاميا ؟
 هل تتمنى أن تكون العبا مشهورا ؟

 
  أريد

 ن  و  ك  أ   ن  أ  
(menjadi) 

 سةً مدرّ 
 طبيبةً 
 إلى اإلسالم داعيةً 

 أحبّ 
 لأفضّ 



 
 

 
 

 اا شجاعً جندً  ىنـّ أتم
 

 

F. Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran  

 Pendekatan Pembelajaran  : saintifik 

 Strategi Pembelajaran  : kooperatif 

 Metode Pembelajaran  : tanya-jawab, diskusi, penugasan kelompok 

dan individu     

 

G. Proses Pembelajaran 

I . Pembelajaran Istima’ 

1. Pendahuluan 

a. Siswa menganalisa mufrodat-mufrodat yang berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

mengenalkan mufrodat yang berkaitan dengan 

c. Guru menyuruh  siswa melihat kembali mufrodat yang ada, kemudian 

menanyakan mufrodat yang telah diketahui 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengajak siswa mendiskusiksn makna yang terdapat dalam 

mufrodat  tentang 

b. Guru memerintahkan siswa mencari arti mufrodat yang belum 

diketahui dalam kamus atau di buku  

c. Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian membacakan 

mufrodat dan siswa menirukan 

d. Guru membacakan mufrodat dan siswa mengartikan makana mufrodat 

yang dibacakan guru 

e. Guru memerintahkan siswa untuk membacakan mufrodat dengan tepat 

beserta maknanya 

f. Guru memberikan latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap mufrodat baru 

g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan mufrodat 

siswa 

3. Penutup 

a. Guru memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah di 

laksanakan 

b. Guru memberikan pesan dan penugasan kepada siswa 

c. Guru menutup pembelajaran mufrodat  

 



 
 

 
 

II. Pembelajaran Hiwar 

1. Pendahuluan 

a. Siswa diajak mengingat-ingat kembali mufrodat yang telah dipelajari 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

melakukan percakapan tentang 

c. Guru memberikan penjelasan mengenai teknik pembelajaran hiwar 

yang akan diberikan  

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menanyakan siswa tentang, dan siswa menjawab sesuai 

kemampuannya 

b. Guru mengoreksi jawaban siswa yang mengalami kesalahan 

c. Guru memberi contoh percakapan tetang, disertai dengan penjelasan 

mengenai arti kata yang masih belum difahami siswa 

d. Siswa mempraktekan hiwar (percakapan) tentang 

e. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

3. Penutup 

a. Siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat konsep hiwar 

secara tertulis 

b. Guru memberikan penilaian terhadap yang dikerjakan siswa  

c. Guru memberikan kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan 

d. Guru menutup pembelajaran 

 

III.Pembelajaran Tarkib 

1. Pendahuluan 

a. Siswa diminta melihat tanda pada fi’il mudhori’  yang berada 

disebelah kanan dan kiri, kemudian guru menanyakan perbedaan fi’il 

yang berada di sebelah kiri dan kanan 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

mengenalkan fi’il mudhori’ 

c. Guru menanyakan  kepada siswa perbedaan fi’il mudhori’ yang marfu’ 

dan manshub 

 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengajak siswa mendiskusikan perbedaan fi’il mudhori’ yang 

marfu’ dan manshub 

b. Gur menjelaskan kepada siswa akan perbedaan fi’il mudhori’ yang 

marfu’ dan manshub 



 
 

 
 

c. Guru memerintahkan kepada siswa untuk memperhatikan tanda-tanda 

fi’il mudhori’ yang marfu’ dan manshub  

d. Guru menyampaikan kesimpulan mengenai fi’il mudhori’ yang marfu’ 

dan manshub  

e. Guru memerintahkan siswa untuk merubah fi’il mudhori’ yang marfu’ 

dan manshub   

f. Guru memberikan latihan (tadrib) untuk mengetahui  penguasaan 

siswa terhadap perubahan fi’il mudhori’ yang marfu’ dan manshub  

g. Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan siwa 

terhadap materi yang ada 

3. Penutup 

a. Guru memberi kunci jawaban dari tadrib yang diberikan 

b. Guru menutup pembelajaran 

 

IV. Pembelajaran Qiroah 

1. Pendahuluan 

a. Siswa diajak  untuk  mengingat kembali mufrodat yang telah dipelajari 

sebagai persiapan pembelajaran qiroah 

b. Guru  menyampaikan tujuan pembelajran pada saat ini, yaitu membaca 

teks bacaan tentang 

c. Guru memberi penjelasan mengenai tekhnikpembelajaran qiroah yang 

akan diberikan 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menunjukan kepada siswa bahwa pembelajaran qiroah ini 

berkaitan dengan tema 

b. Guru membacakan teks qiroah dengan benar dan fasih 

c. Siswa disuruh membaca teks qiroah dengan benar dan fasih 

d. Guru dan siswa mendiskusikan mengenai isi yang terkandung dalam 

teks qiroah 

e. Siswa diminta mencari makna mufrodat  dalm teks qiroah yang belum 

diketahui 

f. Guru menunjukan arti mufrodat yang belum dapat ditemukan siswa 

g. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti teks bacaan 

h. Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan teks 

qiroah 

i. Guru memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa 

terhadap penguasaan teks qiroah  

3. Penutup 

a. Guru  memberi penilaian terhadap latihan  yang dikerjakan siswa 



 
 

 
 

b. Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang diberikan 

c. Guru menutup pembelajaran 

 

V. Pembelajaran Kitabah 

1. Pendahuluan 

a. Siswa diajak untuk menginat kembali mufrodat yang telah dipelagari 

sebagai persiapan pembelajaran kitabah tentang fi’il mudhori’ yang 

marfu’ dan manshub 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu membuat 

kalimat yang berkaitan dengan tarkib yang telah dipelajari 

c. Guru memberi penjelasn mengenai tehnik pembelajaran kitabah yang 

akan diberikan 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menunjukan kepada siswa bahwa pelajaran kitabah ini berkaitan 

dengan pembelajaran tarkib tentang fi’il mudhori’ yang marfu’ dan 

manshub  

b. Siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang berupa contoh 

c. Guru menunjukan perbedaan antara fi’il mudhori’ yang marfu’ dan 

manshub 

d. Guru memintahkan siswa menterjemahkan  arti kitabah yang telah 

ditulis siswa 

3. Penutup 

a. Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjaka siswa 

b. Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan siswa dalam membuat kitabah 

c. Guru menutup pembelajaran 

  

H. Penilaian Hasil Belajar 

Tes tertulis 

Menjawab pertanyaan (pilihn ganda, uraian) 

Tes unjuk kerja 

Penugasan, pengamatan, praktik, diskusi, menulis laporan, dan melaporkanya 

Pengamatan Sikap  

Sikap  peserta didik selama mengikuti pembelajaran di sekolah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : Madrasah  Aliyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X/Ganjil 

Materi Pokok  : في الصف والوكتبت؛ 

Tahun Pelajaran : 2018/2019 

Alokasi Waktu : 16 JP ( 8Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif 

melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan 

pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia” 

3. menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  

4. menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli(gotong royong, 

kerja sama, toleran,damai), santun, responsif, dan proaktifsebagai bagian dari 

solusiatas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secaraefektif dengan 

lingkungan social dan alam sertamenempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

1.1 Menyadari bahwa 

kemampuan berbicara 

adalah nikmat yang penting 

yang dianugerahkan oleh 

1.1.1 Meyakini bahwa kemampuan berbicara 

adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 



 
 

 
 

Allah SWT 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 

dan peduli dalam 

melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan 

teman 

2.1.1 Memiliki perilaku santun dan peduli dalam 

melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan 

guru dan teman 

3.1 Mengidentifikasibunyi kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: 

 في الصف والوكتبت؛

baik secara lisan maupun 

tertulis 

3.1.1 Menghafal ungkapan-ungkapan tentang cara 

penyampaian serta cara  meresponnya yang terkait 

dengan topik; في الصف والوكتبت 

3.1.2 Membandingkan antara cara menyampaikan dengan 

cara merespon sesuai  konteks; في الصف والوكتبت 

3.1.3 Mengfafal ungkapan-ungkapan tentang cara memberi 

tahu dan menanya fakta,  perasaan dan sikap, terkait 

topik; في الصف والوكتبت 

3.1.4 Menjelaskan penggunaan ungkapan-ungkapan 

tentang cara memberi tahu dan  menanya fakta, 

perasaan dan sikap, terkait topik; في الصف والوكتبت 

3.1.5 Menghafal kosa kata baru terkait topik;  في الصف

 والوكتبت

3.1.6 Mengidentifikasi struktur kalimat terkait topik ;  في

 الصف والوكتبت

3.1.7 Mengidentifikasi unsur budaya yang terkandung 

dalam teks; في الصف والوكتبت 

3.1.8 Menjodohkan kosa kata baru ke dalam kalimat; 

3.1.9 Mencocokkan kosa kata dengan gambar; 

3.1.10 Menjelaskan struktur kalimat melalui contoh; 

4.1 Melakukan dialog  sederhana 

sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar terkait topik : 

 في الصف والوكتبت؛

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks 

4.1.1 Menyimpulkan struktur kalimat terkait topik;  في الصف

 والوكتبت

4.1.2 Menyusun teks lisan secara terbimbing melalui daftar 

pertanyaan untuk merespon  stimulir terkait topik;  في

 الصف والوكتبت

4.1.3 Menyusun teks tulis secara terbimbing melalui 

gambar untuk merespon stimulir  terkait topik;  في



 
 

 
 

 الصف والوكتبت

4.1.4 Menyusun ungkapan secara terbimbing melalui 

contoh tentang cara memberi  tahu dan menanya 

fakta, perasaan dan sikap terkait topik; 

4.1.5 Menyusun kalimat secara terbimbing melalui gambar 

tentang cara memberi tahu  dan menanya fakta, 

perasaan dan sikap terkait topik; في الصف والوكتبت 

4.1.6 Menyusun teks dialog secara terbimbing melalui 

daftar pertanyaan untuk mengungkapkan informasi 

terkait topik. في الصف والوكتبت 

4.1.7 Menyusun paragraph secara terbimbing melalui 

gambar untuk mengungkapkan  informasi terkait 

topik. في الصف والوكتبت 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning yang 

dipadukan dengan metode mind mapping, teknik ATM, dan pendekatan saintifik yang 

menuntun peserta didik untuk mengamati (membaca) permasalahan, menuliskan 

penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, Selama dan setelah 

mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat 

 Menghafal kosa kata baru terkait topik; في الصف والوكتبت 

 Mengidentifikasi struktur kalimat terkait topik ; في الصف والوكتبت 

 Mengidentifikasi unsur budaya yang terkandung dalam teks; في الصف والوكتبت 

 Menjodohkan kosa kata baru ke dalam kalimat; 

 Mencocokkan kosa kata dengan gambar; 

 Menjelaskan struktur kalimat melalui contoh; 

dengan rasa rasa ingin tahu, tanggung jawab, displin selama proses pembelajaran, 

bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap 

responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomukasi dan 

bekerjasama dengan baik. 

Fokus nilai-nilai sikap  

 Peduli 

 Jujur berkarya 

 Tanggung jawab 



 
 

 
 

 Toleran 

 Kerjasama 

 Proaktif 

 Kreatif 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran regular 

a. Fakta: 

 Istima’  في الصف والوكتبت؛ 

 Hiwar في الصف والوكتبت؛ 

 Tarkib في الصف والوكتبت؛ 

 Qira’ah في الصف والوكتبت؛ 

 Kitabah في الصف والوكتبت؛ 

b. Konsep 

 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkait  terkait n 

dengan topik : في الصف والوكتبت؛  Baik secara lisan maupun tertulis 

 Mengungkapkan dialog , informasi lisan atau tulisan, merespon berita 

sederhana  terkait topic dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai  konteks 

c. Prinsip 

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 

 Menunjukan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi ant 

 Menunjukan prilaku jujur, disiplin, percaya diri dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman 

 Menunjukan prilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dan cinta 

damai dalam melaksanakan komunikasi fungsional 

 Menunjukan prilaku santun, antusias, kreatif, ekspresif, interaktif, 

kerjasama dan imajinatif dalam menghargai budaya dan bahasa 

 Menyimak dan menirukan bacaan 

 Mencari kosakata yang kurang di fahami 

 Mencari makna kosakata baru di dalam kamus 

 Mengungkapkan  isi bacaan terkait topik 



 
 

 
 

 Menuliskan ide pokok yang terkandung dalam paragraf 

 Menyebutkan benar-salah kalimat-kalimat yang berkait dengan topik 

d. Prosedur 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat tentang fiil madli, 

mudlari’, fa’il mufrad, dan warna untuk mudzakar dan mu’annas. 

 Menyusun karangan sederhana tentang fiil madli, mudlari’, fa’il 

mufrad, dan warna untuk mudzakar dan mu’annas sesuai tema/topik. في  

 الصف والوكتبت؛

 Melakukan dialog (hiwar) sesuai konteks tentang keadaan/deskripsi 

sesuatu secara lisan. 

 Menceritakan keadaan/kegiatan yang tampak pada gambar sesuai 

wacana secara lisan. 

 Merangkaikan kata/frase/ kalimat yang mengandung struktur kalimat 

tentang fiil madli, mudlari’, fa’il mufrad, dan warna untuk mudzakar 

dan mu’annas sesuai dengan kaidah 

 Menyusun frase/ kalimat yang mengandung struktur kalimat tentang 

fiil madli, mudlari’, fa’il mufrad, dan warna untuk mudzakar dan 

mu’annas. 

 

2. Materi pembelajaran remedial 

 Menghafal kosa kata baru terkait topik; في الصف والوكتبت 

3. Materi pembelajaran pengayaan 

 Mengidentifikasi struktur kalimat terkait topik ; في الصف والوكتبت 

 

E. Metode Pembelajaran 

  Pendekatan  :  Scientific Learning 

 Model Pembelajaran :  Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)  

 

F. Media Pembelajaran 

 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

 Lembar penilaian 

 Laboratorium komputer sekolah atau warnet 

 Perpustakaan sekolah 



 
 

 
 

 Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop & infocus 

 Slde presentasi (ppt) 

G. Sumber Belajar: 

 Rowi, muhammad abror, 2014, Mahir Bahasa Arab 1. Solo: Tiga Serangkai 

Pustaka mandiri 

 Kitab amtsilatut tashrif 

 Media cetak dan elektronik sesuai materi pembelajaran 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi(Menunjukkan sikap disiplin sebelum memulai proses pembelajaran, 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut (Karakter) serta 

membiasakan membaca dan memaknai (Literasi) 

 Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. 

 Mengatur tempat duduk  

 Melihat kebersihan kelas, 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk  memulai 

pembelajaran 

 Melakukan absensi,  

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

10 

menit 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

dilakukan.  

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh 

ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan 

tentang:  

 Mendengar (االستماع) 

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang فً الصف 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat 

itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Orientasi peserta 

didik kepada 

masalah 

Mengamati 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian(Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam mengamati 

permasalahan (literasi membaca) dengan rasa ingin tahu, jujur dan 

pantang menyerah (Karakter) 

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang فً الصف 

dengan cara :  

70 

menit 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

 Melihat (tanpa atau dengan alat) Peserta didik diberi 

motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian(Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam 

mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa 

ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter) 

Menayangkan gambar/foto/tabel berikut ini 

 

 Mengamati Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam 

mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa 

ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter) 

Peserta didik diminta pelafalan kata, frasa dan kalimat  

bahasa Arab yang diperdengarkan tentang فً الصف 

Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang 

disajikan 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

 

 Membaca(dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung), (Literasi) 

materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 

internet/materi yang berhubungan dengan 

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang فً الصف 

 Mendengar 

Peserta didik diminta melakukan pelafalan  kata, frasa dan 

kalimat  bahasa Arab yang diperdengarkantentang فً الصف 

 Menyimak, Berpikir kritis dan bekerjasama (4C) dalam 

mengamati permasalahan (literasi membaca) dengan rasa 

ingin tahu, jujur dan pantang menyerah (Karakter) 

penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis 

besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :  

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang لصففً ا  

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 

Mengorganisasika

n peserta didik 

Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui 

kegiatan belajarBerpikir kritis dan kreatif (4C) dengan sikap 

jujur , disiplin, serta tanggung jawab dan kerja sama yang 

tingi (Karakter) 

 Peserta didik diminta mendiskusikan hasil pengamatannya 

dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan, serta menjawab 

pertanyaanberdasarkan hasil pengamatan yang ada pada 

buku paket; 

 Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami berdasarkan hasil 

pengamatan dari buku paket yang didiskusikan bersama 

kelompoknya; 

 Mengajukan pertanyaan tentang  

Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan  kata, 

frasa dan kalimat  bahasa Arab tentang فً الصف 

baik secara individu maupun kelompok. 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 

untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  

: 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

 

 

Membimbing 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi(Berpikir 

kritis, kreatif, bekerjasama dan saling berkomunikasi dalam 

kelompok (4C), dengan  rasa ingin tahu, tanggung jawab  dan 

pantang menyerah (Karakter),literasi (membaca) yang dapat 

mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan, baik dari buku paket maupun sumber lain seperti 

internet; melalui kegiatan: 

 Mengamati obyek/kejadian, 

 Membaca sumber lain selain buku teks,  

mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan sekolah 

untuk mencari dan membaca artikel tentang  

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang فً الصف 

 Mengumpulkan informasi 

Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi kelompok 

atau kegiatan lain guna menemukan solusimasalah terkait 

materi pokok yaitu 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang فً الصف 

 Aktivitas(Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, 

kreatif, berkomunikasi dan bekerjasama (4C),) 

 Peserta didik melengkapi kalimat dengan kosa kata berikut. 

 

 

 Peserta didik meletakkan kalimat berikut pada gambar yang 

sesuai 

 

 Mempraktikan 

 Siswa memperagakan mufrodat dengan kata, frasa dan 

kalimat yang diperdengarkan.  



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

 

 Mendiskusikan Berpikir kritis, kreatif, bekerjasama dan 

saling berkomunikasi dalam kelompok (4C), dengan  rasa 

ingin tahu dan pantang menyerah (Karakter) 

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang فً الصف 

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 

lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 

dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, 

dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada 

buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 

disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap 

teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 

sepanjang hayat.  



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Mengkomunikasikan 

 Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan (4C) 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 

dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal  

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 

dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik 

lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : 

Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 

dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal 

tentang :  

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang  في الصف 

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 

dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik 

lain diberi kesempatan  untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang  

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang فً الصف 

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 

melemparkan  beberapa pertanyaan kepada siswa.  

 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 

disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan 

siswa terhadap materi pelajaran  

Menganalisa & 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari 

guru terkait pembelajaran tentang: …… 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari 

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) t tentang فً الصف 

 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 

sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan :  

 Pembelajaran kosakata ( المفردات) tentang فً الصف 
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 

 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 45menit ) Waktu 

pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 

jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli 

lingkungan) 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik 

yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi 

nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 

perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

10 

menit 

 

 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Spiritual  

1) Observasi 

Mengamati sikap peserta didik dalam melakukan diskusi yang 

mencakup kesantunan, percaya diri dan kemampuan 

bermusyawarah 

2) Jurnal (anecdotal record) 

3) Penilaian diri sendiri (self assessment) :  

Melatih peserta didik untuk menilai dan mengevaluasi diri sendiri 



 
 

 
 

4) Teman sebaya (peer assessment)  

Melatih peserta didik untuk jujur dan obyektif 

b. Penilaian Kompetensi Sosial 

1) Observasi 

 Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar 

observasi yang berisi: 

 Kejelasan dan kedalaman informasi 

 Keaktifan dalam diskusi 

 Kejelasan dan kerapian presentasi/resume 

2) Jurnal 

3) Penilaian diri sendiri 

4) Teman sebaya 

c. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1) Tes Tertulis 

a) Pilihan ganda 

b) Uraian/esai 

2) Tes Lisan 

 Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 

d. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 

 Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 

 Menuliskan ayat-ayat  

 Menuliskan hasil pengamatan  

2) Portofolio / unjuk kerja 

 Membuat paparan  

 Membuat paparan analisis dan identifikasi  

3) Produk,  

 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian sikap Spiritual dan Sosial 

No  Waktu  Nama  Catatan 

perilaku 

Butir sikap Ket. 



 
 

 
 

 

 

b. Instrumen PENILAIAN DIRI sikap spiritual:  

KD     : 1.3. Mensyukuri kemampuan mengungkapkan gagasan dan ide dengan 

pembicaraan yang baik sehingga bisa dimengerti orang lain 

Nama   : 

Materi Pokok : 

Kelas     : X 

No Aspek yang dinilai TP KD SR SL 

1 Saya mempu bersyukur atas nikmat Alloh berupa 

kemampuan membaca dengan baik 

    

2 Saya mempu bersyukur atas nikmat Alloh berupa 

kemampuan berbicara dengan baik 

    

3 Saya mempu mengungkapkan ekaguman secara lisan 

maupun tulisan terhadap Alloh saat melihat kebesaran 

Alloh 

    

4 Saya mempu berdoa agar dikaruniai lisan yang fasih     

Penskoran: 

TP  = Tidak Pernah (skor 1) 

KD = Kadang-kadang (skor 2) 

SR = Sering (skor 3) 

SL = Selalu (skor 4) 

c. Instrumen PENILAIAN DIRI sikap Sosial…. 

KD :2.3.Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan 

cinta damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

Nama    : 

Materi Pokok : 

1.    ketakwaan Spiritual  

2.    disiplin  Sosial  

      

      

      



 
 

 
 

Kelas     : X 

Instrumen OBSERVASI sikap tanggung jawab 

KD 2.1 Memiliki sikap tanggung jawab 

No Aspek Pengamatan TP KD SR SL 

1 Mampu menyelesaikan tugas     

2 Mengembalikan kamus pada tempatnya     

3 Melakukan dialog sesuai dengan pasangan yang telah ditentukan     

4 Membaca teks sesuai pilihan paragraf yang diberikan     

Ket: 

TP = tidak pernah (skor 1) 

KD = kadang-kadang (skor 2) 

SR = sering (skor 3) 

SL = selalu (skor 4) 

Skor perolehan 

Nilai = ----------------------- x 4 

  Skor maksimal 

 

d. Intrumen penilaian keterampilan 

Praktekkan dialog dengan tema في الصف والوكتبت؛ 

No Nama 

Aspek Yang dinilai 
Total 

Nilai Kefasihan Kelancaran 
Kesesuaian 

Kosakata 
Intonasi 

25 25 25 25 100 

1       

2       

3       

 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 



 
 

 
 

a. Remedial 

 Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai 

KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. 

Remidial terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM 

dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar 

 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi 

peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan 

Minimal), misalnya sebagai berikut. 

 و فعل المضارعالفعل الماضى 

 َأَخذ

 أَمر

 َخَلق 

 َرَكم 

 َعَرؼ 

 أَْرَسل 

 أَنْػَزؿ 

 يأُخذُ 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

 أََعدَّ 

 أَقَاـ 

 أَلََّف 

 َلقََّب 

 قَاَتل

 ِاْسَتْحَسَن 

 ِاْسَتْحَضر 

 يُِعد  

... 

... 

... 

... 
 َتْحِسنُ َيسْ 

 ... 

 

b. Pengayaan 

 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai 

materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang 

telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan 

dengan peserta didik. 

 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang 

membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya  



 
 

 
 

 Dalam pengayaan siswa yang sesuai hasil evaluasi diatas rata-rata diberi 

tugas tambahan yang berkaitan dengan tema atau subtema untuk 

melakukan tutor sebaya kepada teman yang belum tuntas kompetensinya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan   : MAN 1 KOTA PEKALONGAN 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas /Semester  : X/Ganjil 

Tahun Pelajaran  : 2018/2019 

Materi Pokok   : البياًاث الشخصيت 

Alokasi Waktu  : 20 JP ( 5 Pertemuan) 

 
 
I. Kompetensi Inti 

KI3  : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah 

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung 

 

J. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.1 Mengidentifikasikan 

bunyi, makna kalimat , 

gagasan,unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan topic:  

 Baikالبياًاث الشخصيت

3.1.1 Menjelaskan isi teks yang didengar yang 

berkaitan:  البياًاث الشخصيت 

3.1.2 Menganalisis percakapan terkait topik 

 لبياًاث الشخصيت :

3.1.3 Mengidentifikasi  isi teks bacaan yang 

terkait topik :  البياًاث الشخصيت 

3.1.4 Menjelaskan  teks tulis yang terkait topik 

 البياًاث الشخصيت  :



 
 

 
 

secara lisan maupun 

tertulis. 

 

4.1 Mengungkapkandialog, 

informasi lisan atau 

tulisan, merespon berita 

sederhana terkait topik 

 denganالبياًاتالشخصيت:

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai 

konteks 

 

4.1.1 Memperagakan isi teks yang didengar yang 

berkaitan: البياًاث الشخصيت 

4.1.2 Melakukan percakapan terkait topik :  لبياًاث

 الشخصيت 

4.1.3 Menyusun  isi teks bacaan yang terkait topik : 

 البياًاث الشخصيت 

4.1.4 Menyusun  teks tulis yang terkait topik : 

 البياًاث الشخصيت

4.1.5 dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon 

berita sederhana terkait topik : البياًاث الشخصيت 

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya secara benar 

dan sesuai kontek 

 
K. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca  dan 

menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: البياًاث الشخصيتdengan 

penuh rasa rasa ingin tahu, tanggung jawab, displin selama proses pembelajaran, 

bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif 

(berpikir kritis) dan proaktif (kreatif), serta mampu berkomukasi dan bekerjasama 

dengan baik 

L. Materi Pembelajaran 

4. Fakta 

 Ada 6 macam isim ma’rifat, 

 الَضِوْير -1

 اإلَشاَرة، -٢

 الَعلَن -3

 لَى الَوْعِرفتالُوَضاف إِ  -4

ف بــ "أل" التعريف -5  الُوَعرَّ

 اسن الَوْىُصْىل -ٙ
 



 
 

 
 

5. Konsep 

 Isim Nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu 

6. Prinsip 

 Meyakini bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

 Terbiasa berperilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman dalam kehidupan sehari-hari  

7. Prosedur 

 Memperagakan isi teks yang didengar yang berkaitan:  البٍانات الشخصٍة 

 Melakukan percakapan terkait topik : البٍانات الشخصٍة 

 Menyusun  isi teks bacaan yang terkait topik :  البٍانات الشخصٍة 

 Menyusun  teks tulis yang terkait topik : البٍانات الشخصٍة 

 dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana terkait topik : 

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan البٍانات الشخصٍة

unsur budaya secara benar dan sesuai kontek 

 

M. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Scientific Learning 

2. Model Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)  

3. Metode pembelajaran : Ceramah, audiolingual, Tanya Jawab dan Penugasan 

 

N. Media, Alat dan Bahan Pembelajaran 

1. Media LCD projector,  

2. Laptop,  

3. Spidol 

4. Whiteboard 

 

O. Sumber Belajar 

1. Modul/bahan ajar, 

2. Sumber lain yang relevan 

P. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

15 

menit 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

Orientasi 

 Melakukanpembukaan dengan salam pembuka dan berdoauntuk  

memulai pembelajaran(PPK Religius) 

 Memberi motivasi dengan membimbing peserta didik menyanyikan lagu 

wajib Nasional dilanjutkan (Nasionalis) 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi / tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 

sebelumnya, 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 

akan dilakukan. (Berpikir Kritis) 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang 

akan dipelajari. 

 Apabila materi/tema/projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-

sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang:  

 Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang data pribadi/  البياًاث الشخصيت  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 

saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 

dan KKM pada pertemuan yang  berlangsung(Literasi dan 

Komunikatif) 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai 

dengan langkah-langkah pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

SintakModel 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Orientasi peserta 

didik kepada 

masalah 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 

memusatkan perhatian pada topik Pembelajaran 

Mufrodat/Istima tentang data pribadi /   البياًاث

  : dengan caraالشخصيت

 Mengamati (Literasi 

lembar kerja, pemberian contoh-contoh materi/soal 

untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media 

interaktif, dsb yang berhubungan dengan : 

Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang data pribadi/  

 البياًاث الشخصيت

150 
menit 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

 

 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

 

 

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung),  

materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, 

dari internet/materi yang berhubungan 

denganPembelajaran Mufrodat/Istima tentang data 

pribadi /  البياًاث الشخصيت  

 Mendengar 

pemberian materi oleh guru yang berkaitan 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

denganPembelajaran Mufrodat/Istima tentang data 

pribadi /  البياًاث الشخصيت  

 Menyimak, 

penjelasan pengantar kegiatan/materi secara garis 

besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 

Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang data pribadi /  

يتالبياًاث الشخص  

untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 

informasi. 

Mengorganisasik

an peserta didik 

Menanya 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 

berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang : (HOTS) 

 Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang data pribadi /  

 البياًاث الشخصيت

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 

faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 

untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup 

cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 

 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

 

Membimbing 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

Mengumpulkan informasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 

kegiatan: 

 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

 Membaca sumber lain selain buku teks,  

mengunjungi laboratorium komputer perpustakaan 

sekolah untuk mencari dan membaca artikel tentang 

Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang data pribadi /  

 البياًاث الشخصيت

 Mengumpulkan informasi 

Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 

kelompok atau kegiatan lain guna menemukan 

solusimasalah terkait materi pokok yaituPembelajaran 

Mufrodat/Istima tentang data pribadi /  البياًاث الشخصيت  

 Aktivitas 

 تذرٌبات على اإلستماع

 

 ( صل الكلمات بماٌناسبها فً الصنذوق بٍن الٍمنً 2التذرٌبات )

 وٌسري 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

 

 Peserta didik diminta untuk mencari arti mufradat yang 

belum diketahui dalam kamus atau di buku  

 Peserta didik diminta untuk menutup bukunya, kemudian 

membacakan mufradat dan siswa menirukan 

 Peserta didik diminta mengartikan makna mufradat yang 

dibacakan guru 

 Peserta didik diminta untuk membaca mufradat dengan 

tepat  beserta maknanya. 

 Mempraktikan 

 Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui 

penguasaan siswa terhadap mufradat baru 

 Mendiskusikan 

 Peserta didik diminta untuk mendiskusikan makna yang 

terdapat dalam  mufradat tentang بياًاث الشخصيتال  

 Saling tukar informasi tentang  :  

 Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang data pribadi /  

 البياًاث الشخصيت

dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 

kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 

pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 

diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 

peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 

dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 

kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat.  

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Mengkomunikasikan 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 

toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 

mengungkapkan pendapat dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 

klasikal tentang : Pembelajaran Mufrodat/Istima 

tentang data pribadi /  البياًاث الشخصيت  

 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 

dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 

didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya.  

 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 

tertulis tentang Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang 

data pribadi /  البياًاث الشخصيت  

 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah 

disediakan.  

 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 

melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa.  

 Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang 

telah disediakan secara individu untuk mengecek 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  

Menganalisa & 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Mengasosiasikan 

Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi 

dari guru terkait pembelajaran tentang: 

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari 

hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil 

dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 

Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang data pribadi /  

 البياًاث الشخصيت

 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 

kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 

membuktikan : Pembelajaran Mufrodat/Istima tentang 

data pribadi /  البياًاث الشخصيت  
 

Kegiatan Penutup 15 
menit 



 
 

 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 4 x 45 menit ) Waktu 

Peserta didik : 

 Membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta 

didik yang  selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 

diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik 

 Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk tugas kelompok/ 

perseorangan (jika diperlukan). 

 Mengagendakan pekerjaan rumah. 

 Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

Q. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

4. Teknik Penilaian 

e. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

3) Tes Tertulis 

c) Pilihan ganda 

d) Uraian/esai 

4) Tes Lisan 

f. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

4) Proyek, pengamatan, wawancara’ 

 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 

 Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 

 Menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan 

eksplorasi 

5) Portofolio / unjuk kerja 

 Laporan tertulis individu/ kelompok  

6) Produk,  

5. Instrumen Penilaian 



 
 

 
 

 Terlampir 

6. PembelajaranRemedial dan Pengayaan 

c. Remedial 

 Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai 

KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. 

Remidial terdiri atas dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM 

dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar 

 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi 

peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan 

Minimal), misalnya sebagai berikut. 

 Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan 

tugas untuk menterjemahkan teks bacaan dan membuat rangkuman 

tarkib yang berkaitan dengan pembahasan. Guru akan melakukan 

penilaian kembali. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu 

dan  hari tertentu atas kesepakataan anatara peserta didik dan guru. 

d. Pengayaan 

 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai 

materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang 

telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. 

 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan 

dengan peserta didik. 

 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang 

membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya  

 Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, 

mengerjakan: 

 Menterjemahkan teks bacaan   

 Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru  

 (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  

yang berhasil dalam pengayaan) 

 

 

 



 
 

 
 

 

Pekalongan, 21 September2018 

 

Mengetahui 

Kepala MAN 1 Kota Pekalongan   Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

 

Drs. H.Ahmad Najid,M.Pd.I                   Ika Cahyaning Rahayu ,S.Pd 

NIP. 196508081991031 002NIP-  

 

Catatan Kepala Sekolah 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 للباحثة السيرة الذاتية
 المعلومات الشخصية . أ

 : مزيّة شلتازة   االسم
 ٜٜٗٔيوليو  ٔ: بكالوصلاف،  مكاف كتاريخ الوالدة

 : إندكنيسية   اجلنسية
 : نور خازف  اسم الوالد

 :نظَتة  اسم الوالدة
 بكالوصلاف، جاكل الوسطى ٖٓ: شارع تاركنتم منرة    العنواف

 ٕ٘ٔٛٛٓٙٚٚ٘ٛٓ:   رقم اجلواؿ
  mayajureimi@gmail.com : كًتكىنالربيد اإللي

  
 المراحل التعليمية . ب

 السنة ادلستول الدراسى رقم

 ٕٔٓٓ-ٜٜٜٔ ركضة األطفاؿ اإلرشاد اإلسالمية بكالوصلاف ٔ

 ٕٙٓٓ-ٕٔٓٓ ادلدرسة اإلبتدائية اإلرشاد اإلسالمية بكالوصلاف ٕ

 ٜٕٓٓ-ٕٙٓٓ اإلسالمية صلرككى سوكاىارجو ادلدرسة ادلتوسطة ٖ

 ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ ادلدرسة الثانوية ادلؤمن سوكاىراجو ٗ

قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية ّتامعة  ٘
 اإلسالمية احلكومية بكالوصلاف

ٕٕٓٔ- ٕٓٔٙ 
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