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داءـاإله
 

ه هللا تعاىل إىل ← →أيب رِحم
التحدي ت نادلهيئ احلي ةدلواجه والتف ؤلآ  للنيلالتقدماهىوحثٍتربٍتالذي

.خوفبدونحقكهم أقولأنواهمٍت
 →إىل أّمي احملبوبة  ←

للِإ وسسرججإ البيلبلما للِإ .كل   عهلُو


 →إىل أخيت اجلميلة و زوجها اجلميل  ←
كت ب البحثالعهميتعطيٌتالتقوي والداوةإلمت م


 →املكرمني  يتإىل أساتذ ←

أسدواالنص ئحاليتأستفيد نه يفحي يتوأكدوايل


 

 

 




. هم يفتسكيداإلسالمإ الذينيؤ نونبسنالهغ العمبي 
والذينمليؤ نونإ الذينحيمصوناهىالهغ العمبي حمصهماهىوجوداا  وبق ئه 

.رسلحض رةأسهملوتلهميفخد  اإلال ن



 

 

 ج
 

شكر وتقدير 
 

احلمداهىكلح ل وأشكمهاهى ضهوادلتوال وأسسلوجزيلالنوال 
اتيفاحل لوادلآل وأصهيوأسهماهىخَتالص بمينالش كمين واهىآلوبوالث

:بعدوأصح بوأمجعُت والت بعُتو نتبعهمبإحل نإ يومالدين أ  
وقد ّنهللااهيب الاته ء نإادادىذاالبحث  هوسبح اوأذلجب حلمد

-ّّبحىتتمضى اهىجزيلاعم ئلواظيماط ئلويشم نـياروالثن ء  هلاحلمدي
أنأتقدمب لشكموالتقديموالعم  نإ الذينك نذلم ضليف-بعدمحدهللاتع ل
ومليبخلأحدىمبشيءطهبل ومليكنحيدوىمإ حيزالوجودخموجىذاالبحث

:و نهم.إالالعملاجل دادلخهص
 والا   لل  ديمج  ع  وجي راىمجومس ح ااست  الدكتوراحل ج

.اإلسال ي احلكو ي   الاجإبماىيم
 والا الدراس تالعهي ج  ع كهي اميد  هيمنمس ح ااست  الدكتور

.اإلسال ي احلكو ي   الاج  للإبماىيم
الدراس تكهي الهغ العمبي تعهيمقلم رئيسشهداءص حلمس ح الدكتور

.اإلسال ي احلكو ي   الاج والا   للإبماىيمالعهي ج  ع 
 ادلشمفااولالذيأ  دالب حثاهمي وامهي  فت حاذلدىمس ح الدكتور

ووجدخطواتوىفكّل ماحلإادادىذاالبحث نذبداي  كمةالبحثحتـىاالاته ء
. نو  هو نهللاخَتاجلزاءو نالب حثاظيمالشكموالتقديم

ق ًيعجزلل ينانح ادلشمفالث ين فبكميزلمدبـخيلمس ح الدكتور
شكمهوتقديمه قدقدملهب حثكلالعونوالتشجيجطوال ًتةإادادىذاالبحث هم

يبخلبعهموومليضقصدرهيو  ًان ل ادةالب حثوتوجيهو وك نلتفضهو
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مبن قش ىذاالبحثأكربااثميفافسالب حث هو نـيخ لصالشكموالتقديمو نهللا
.اظيمالثوابواجلزاء

تعهيمقلمادلعهمُتيفةكم تقدمالب حثبكلالشكموالتقديمإ ااس تذ
.اإلسال ي احلكو ي   الاج والا   للإبماىيمالدراس تالعهي ج  ع كهي الهغ العمبي 

قد وه نالعهوموادلع رفوالتشجيجوجزاىم ههم نالب حثكلالشكموالتقديماهى  
.هللاانـيخَتاجلزاء

حيزز الئيوأصدق ئيوكل نس ىمىفإخماجىذاالعملادلتواضجإ ول
.الوجودولوبكهم تشجيج ذلممجيع ًخ لصالشكمواظيمالتقديمواال تن ن

.وهللاويلالتو يق
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وإ ااداـىأحـد.حضمهت وكتبته بنفليو  زورهت  نإبداع َتيأوتسليفاآلخم

ليلل نحبثي سا أحتملادللؤولي اهى لل ولناستقب الأهن  نتسليفووتبُتأهن  عال
اإلسال ي  والا   للإبماىيمج  ع الدراس تالعهي كهي تكونادللؤولي اهىادلشمفأواهى

.احلكو ي   الاج
.ىذاوحمرتىذااإلقماربن ءاهىر بيتاخل ص والجيربينأحداهى لل
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مستخلص البحث 
تعلم وأثرها يف نتائج  ي اللغة العربية ملدرسهنيةالكفاءة امل.م2013،باكاس موكيت نصراوي

الث اي احلكو ي ث اوي اإلسال ي ادلدرس الدراس وصفي تقوميي يف)"اللغة العربية
رس ل ادل جلتَت كهيـ الدراس تالعهي قلمتعهيمالهغ العمبي  ج  ع  والا .(اديونمب

.  للإبماىيماإلسال ي احلكو ي مب الاج
 فت حاذلدىالدكتور:ادلشمفااول

الدكتوربكميزلمدبـخيل:لث ينادلشمفا


ات ئجالتعهم الكف ءةادلهني دلدرس:الكهم تااس سي 


ادلدرسىوأىمالعن صمالمئيلي اللّلوىيادلدرس والط لب وادل دةالدراسي 
إّنادلعّهميتعّهموالكثَتانطميقاخلربة ولكّنو.أو نهجالدراس  وادلم ق واإلدارة والبيئ 

 للقداليكون فيدا  قديكّمرادلعّهمسهوك خ طئ  أويهمل ل ئل هّم  كم أّن
وليكونق درا.ولذلل ادلدرسبدورهكوكيلالتعهيم.بعضهمقديعتمدطميق ا ول واخلطس

اهىأداءوظيفتوبشكلجيد يشًتطأنميتهلالكف ءاتالسيم الكف ءاتاليتتتصل
وجن حادلدرسيفتعهيمالهغ العمبي يُوعمف. ب شمةبساشط التدريس نه الكف ءةادلهني 

.بنت ئجالتعهملطالب
اهىتسثمإجي بي يالهغ العمبي الكف ءةادلهني دلدرسأنأ   موضىذاالبحثىي 

.اتيج التعهمب لهغ العمبي لطالب
أثمالكف ءةدلعم  ويالهغ العمبي الكف ءةادلهني دلدرسدلعم  يهدفىذاالبحث

اتيج التعهمب لهغ العمبي لطالبيفادلدرس الث اوي يفيالهغ العمبي ادلهني دلدرس
.اإلسال ي احلكو ي الث اي   ديون
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دراس العالق لتحهيلىذاواستخدمىذاالبحثادلنهجالوصفيحيثاخت رالب حث
 يفادلدرس الث اوي اإلسال ي احلكو ي الث اي   ديونرلتمجىذاالبحثكلطالبيف.البحث

طالبيف34طالبيف صلااو و32طالب تتكون ن99وأ  اين يفىذاالبحثيف
.ادلق به واإلستب ا والوث ئقي :و ناادواتجلمجالبي ا ت.طالبيف صلالث لث33 صلالث ينو

و نأىمالنت ئجالىتحصلاهيه البحثىيأنالكف ءةادلهني اهىأاشط التدريس
اهىتسثمإجي بي يالهغ العمبي الكف ءةادلهني دلدرسلدى درسيالهغ العمبي تعددرجتوجيدةو

 .اتيج التعهمب لهغ العمبي لطالب
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ABSTRACT 

 

Mukti, Bagas Nasrowi, 2013, " Competence Professionalism of teachers and  Effect 

on Arabic Language Learning Outcomes " (Descriptive Evaluative of study 

in Islamic Senior High School 2 Madiun). Thesis, Graduate Program in 

Arabic Language Education, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang.  

Supervisor I  : Dr. Miftakhul Huda 

Supervisor II  : Dr. Bakry Muhammad Bakheet 

 

Keywords: Competence Professionalism of teachers, Student Learning Outcomes  

 

Teachers are the key elements of the most important of the six major 

components, namely: teachers, students, or curriculum materials, facilities and 

infrastructure, management, and environment. Teachers learned a lot through the 

experience, but it's sometimes useless, sometimes repeating the teachers teaching the 

wrong way, or ignore the things that are important, and that some of them may use 

the method of trial-and-error. Therefore, the role of teachers as agents of education, to 

be able to do its job properly, they must have certain competencies, especially in the 

professional competence directly related to their teaching activities. And success in 

teaching Arabic language teachers can know students' learning outcomes. 

The hypothesis of this study is that the Arabic teacher professionalism 

positively affect student learning outcomes Arabic. This study aims to determine the 

Arabic teacher professionalism and knowledge of the impact of teacher professional 

competency in Arabic with Arabic learning outcomes for students MAN 2 Madiun. 

 This study used a descriptive approach in which researchers study chose 

to analyze the relationship of this research. The study population was all students in 

MAN 2 Madiun, and a sample of 99 students in this study, consisting of 32 students 

in one class and 34 in the second grade students and 33 students in grade three. And 

tools for collecting data: questionnaires and interviews and documentaries. 

One of the main results obtained in this study is that professional 

competence in teaching Arabic language teachers both Arabic teacher 

professionalism positively affect outcomes for students learning Arabic.  
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ABSTRAK 

 

Bagas Mukti Nasrowi, 2013. “Kompetensi Profesionalisme guru dan Pengaruhnya 

terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab (Deskripsi Evaluasi di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Madiun)”. 

Pembimbing I : Dr. Miftakhul Huda 

Pembimbing II : Dr. Bakry Muhammad Bakheet 

 

Kata Kunci: kompetensi profesional guru, hasil belajar 

 

Guru adalah elemen kunci yang paling penting dari   enam komponen 

utama yaitu: guru, siswa, materi  atau kurikulum, sarana dan prasarana, manajemen, 

dan lingkungan. Guru belajar banyak melalui pengalaman, tapi itu terkadang tidak 

berguna, guru terkadang mengulangi cara mengajar  yang salah, atau mengabaikan 

hal-hal yang penting, dan bahwa beberapa dari mereka mungkin menggunakan 

metode trial-and-error. Oleh karena itu, peran guru sebagai agen pendidikan, Untuk 

dapat melakukan tugasnya dengan baik, mereka harus memiliki kompetensi tertentu 

terutama dalam kompetensi profesionalisme yang berkaitan langsung dengan 

kegiatan mengajar mereka. Dan keberhasilan guru dalam pengajaran bahasa Arab 

dapat diketahui hasil belajar siswa. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa profesionalisme guru bahasa 

Arab secara positif berpengaruh terhadap hasil belajar siswa bahasa Arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme guru bahasa 

Arab dan pengetahuan tentang dampak kompetensi profesional guru bahasa Arab 

dengan hasil belajar dalam bahasa Arab untuk siswa MAN 2 Madiun. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana peneliti studi 

memilih untuk menganalisis hubungan penelitian ini. Populasi Penelitian ini semua 

siswa di MAN 2 Madiun, dan sampel dalam penelitian ini 99 siswa, terdiri dari 32 

siswa di kelas satu dan 34 di mahasiswa kelas dua dan 33 siswa pada kelas Tiga. Dan  

alat untuk pengumpulan data yaitu: wawancara dan kuesioner dan dokumenter. 

Salah satu hasil utama yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa 

kompetensi profesional pada kegiatan mengajar guru bahasa Arab baik dari 

profesionalisme guru bahasa Arab secara positif  berpengaruh terhadap hasil belajar 

bahasa Arab bagi siswa. 
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 الفصل األول
    والدراسة السابقةاإلطار العام 

املقدمة  -أ 
. تعليم اللغة العربية أمر مهم بنسبة إىل كوهنا لغة الدين، واالتصال والعلوم
ومن نواحي تعليم اللغة العربية لإلندونيسيُت ىي تزايد السائحُت الوافدين إىل 

إندونيسيا من البلدان العربية، وكذلك ألن اإلندونيسيُت العاملُت يف البلدان العربية 
أن تعليم اللغة األجنبية يهدف إىل كفاءة الطلبة على . دون اللغة العربيةيال يج

 .مطالعة العلوم، والتقنيات، وعلوم الدين، والفنون والثقافة
أما مفهوم تعليم اللغة العربية . وىذا من حيث مفهوم التعليم بشكل عام

بشكل خاص ىو أي نشاط مقصود يقوم بو فرد ما دلساعدة فرد آخر على 
 .االتصال بنظام من الرموز اللغوية خيتلف عن ذلك الذي ألفو وتعود االتصال بو

. ادلتعلم وادلعلومات وادلعلم مسؤول عن التعلم: إن للتعليم ثالثة عوامل 
كي يستطيع التلميذ أن  (fasilitator)وادلعلم ىو الذى ديلك الواجبات حنو مشجع 

يتعلم الدرس أو ينتشر القوة األساسية وقدرة كافية بادلدرسة سواء كان يبٌت 
 .احلكومة أم اجملتمع أم العام

 عناصر خمتلفة تؤثر يف جناح برامج التعليم، وىي ادلدرس، والطالب، وىناك
 ومن .، وادلرفق، واإلدارة، والبيئة(Curriculum)وادلادة الدراسية أو منهج الدراسة 

                                                 
1
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ىذه العناصر السّت الرئيسة، كان ادلدرس أىم العناصر وحيتّل مكانا مهما جدا يف 
 . أنشطة التدريس يف ادلدرسة

وإّن العامل قد يكون حبرا يف علمو، ولكّنو قد ال يكون معّلما بدرجة توازي 
فهل يستطيع العامل الذي . ما لديو من علم، فنقل العلم إىل ادلتعّلم حيتاج إىل مهارة

 ال ديلك األسلوب ادلناسب للتعليم تطوير نفسو يف ىذا اجملال؟
إّن ادلعّلم يتعّلمو الكثَت عن طريق اخلربة، ولكّن ذلك قد ال يكون مفيدا، 

فقد يكّرر ادلعّلم سلوكا خاطئا، أو يهمل مسائل مهّمة، كما أّن بعضهم قد يعتمد 
 .طريقة احملاولة واخلطأ

وليكون قادرا على أداء وظيفتو . ولذلك، ادلدرس بدوره كوكيل التعليم
بشكل جيد، يشًتط أن ديتلك الكفاءات ال سيما الكفاءات اليت تتصل مباشرة 

وإضافة إىل ذلك، يعتمد على األساس أن . بأنشطة التدريس منها الكفاءة ادلهنية
الكفاءة ادلهنية دلدرسي اللغة العربية حباجة ضرورية إىل دليل تطبيقها يف ادليدان حىت 
ختترب الدعوى على أن الكفاءة ادلعينة من الكفاءات األربع قد أتقنوىا أو مل يتقنوىا 

 .بعُد بادلالحظات على أنشطتهم اليومية
وإن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون ىي ادلدرسة 

 International Standard Organization (ISOالنموذجية والنشاط الذي ينال 

 يف احلقيقة بعض ادلدرسي اللغة العربية لديهم شهادة  ادلدرس ادلهٍت، فقد (9001
أصبح مدرساً مهنياً لديو الكفاءات وادلهارات وادلعارف يف اجملال التعليمي، ومع 

 . ذلك الطالب لديهم النتيجة ادلتنوعة يف تعلم اللغة العربية

                                                 

ادلملكة العربية : الرياض) ، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،عبد الرمحن بن ابراىيم الفوزان  
 . 9، ص (2011السعودية، 



 

 

 ىنيةالكفاءة امل :لذلك يريد الباحث أن يبحث البحث العميق حتت ادلوضوع
ج التعلم اللغة العربية لطالب ادلدرسة الثانوية ائعلى نتوأثرىا  ي اللغة العربيةدلدرس

اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون 

  وأسئلته البحثمشكلة -ب 

وادلدرس مبختلف كفاءتو  .  العربية اللغةنتيجة التعلمادلشكلة الرئيسية ىي 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية يف  ىذه ادلشكلةمن األسباب حتيط 

.    اديونمب
 :شكل الباحث أسئلة البحث وىيي الرئيسية  ادلشكلةومن ىذه 

 ؟ يف ادلدرسة الثانوية ي اللغة العربية الكفاءة ادلهنية دلدرس تكونكيف -1
 نتيجة التعلم باللغة يف ي اللغة العربية أثر الكفاءة ادلهنية دلدرسما -2

 العربية لطالب ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون؟
  البحثأهداف  -ج 

  :اىل ثالثة أنواع ىي ىذا البحث يهدف
 يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ي اللغة العربيةالكفاءة ادلهنية دلدرس دلعرفة -1

 احلكومية الثانية ماديون
 نتيجة التعلم باللغة العربية يف ي اللغة العربية أثر الكفاءة ادلهنية دلدرسدلعرفة -2

 .لطالب ىف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون

     البحثفروض -د 

 على األسئلة اليت سبق ذكرىا، تفًتض ىذه الدراسة على أساس الفرض ءً بنا
نتيجة التعلم باللغة العربية على  تأثر إجيابيا ي اللغة العربيةالكفاءة ادلهنية دلدرسأن 

 .لطالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون



 

 

  البحثأمّهية   -ه 

 من الناحية ي ىا الباحث ىف ىذا البحث، هورجي البحث الىت أمهيةأما 
. النظرية والعملية

  النظريةلناحيةمن ا -1

، نة العلم وادلعارفايرجى من ىذا البحث توسيع الثقافة العلمية وزيادة خز
 .نتيجة التعلم باللغة العربية لطالبوالكفاءة ادلهنية دلدرس خاصة يف 

  العمليةناحيةمن ال  -2

 للمدرسة (أ 

للغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية ا يع ادلعرفة اجلديدة دلدرسيلتوس
 .اإلسالمية احلكومية الثانية ماديون

 للباحث (ب 

ترجى نتيجة البحث لوسائل كسب ادلعرفة ادلباشرة والبحث حىت  
 .يطبق العلم الذى ينالو يف اجلامعة

 حدود البحث -و 

 : احلد ادلوضوعي -1

 ي اللغة العربيةالكفاءة ادلهنية دلدرسيتحدد موضوع ىذا البحث يف 
 (ية مصادر التعليمتنفيذتنظيم ادلواد التعليمية واختيارىا وحتديدىا و)خاصة يف 

 .على نتيجة التعليم باللغة العربية لطالبوأثرىا 

 : احلد الزماين -2

 من العام وىلاحلدود الزمانية إلجراء ىذا البحث الفصل الدراسي األ
. م2013-2012الدراسي 
 

 



 

 

 : احلد ادلكاين -3

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية دد الباحث مكان البحث ىف يح
 .الثانية ماديون

   حتديد املصطلحات -ز 

 .كفاءة ادلدرس ىي قدرة ادلدرس ىف تنفيذ وجبتو وادلسؤولية بو -1

ي قدرة ادلدرس ه  (Competence Profesional) :ىنية للمدرس كفاءة املال -2
اللغة العربية للحصول على حصول األداء يف التعليم، وىي ادلعارف الكفاية 

  .يف ادلادة ادلعلمة والكفاءة يف تنفيذ عملية التعليم والكفاءة يف تقومي

 حقق الطالب حاصل العمل الذى يعاقب التغيَتكل  ىي نتيجة التعليم -3
 .خالل التعليم والتعلم

 الدراسات السابقة -ح 

 :قام بعض الباحِثُت بدراسات مماثلة يف ىذا اجملال، منهم

 .زين العارفُت -1

 عنوان البحث  (أ )

تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة ادلهنية لدى مدرسي اللغة العربية 
 . بادلدارس ادلتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى

 أىداف البحث (ب )

 (.Decision Makers)وأىداف ىذا البحث تقدمي ادلدّخالت القرار 

 عن الصورة ادليدانية حول إتقان ادلدرسُت الكفاءة التعليمومديري وحدة 
 .التعليمية والكفاءة ادلهنية وتطبقهما لديهم على أنشطة التدريس

                                                 

تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة ادلهبية لدى مدرسي اللغة العربية بادلدارس ادلتوسطة اإلسالمية زين العارفُت،   
كلية الدراسة العليا، اجلامعة : ماالنج)رسالة ماجستَت، غَت منشورة، . مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى

 . م2011، (اإلسالمية احلكومية



 

 

 منهج البحث (ج )

 ىذا البحث من نوع البحث الوصفي التقوديي بالتقنية ومنهج
 وأما رلتمع البحث فيتكون من مدرسي اللغة العربية .(Survey)ادلسحية 

 .بادلدارس ادلتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج

  البحثنتيجة (د )

 أشارت إىل أن تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة البحثونتائج ىذا 
ادلهنية على أنشطة التدريس لدى مدرسي اللغة العربية تعد درجتو خمتلفة 

 .ومنخفضة نسبيا

 االختالف (ه )

 أوجو اخلالف ىذه الدراسة السابقة، حبث عن أن الباحثيرى 
تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة ادلهنية لدى مدرسي اللغة العربية بادلدارس 

وأما . بالتقنية ادلسحيةوصفية ، ويعتمد على منهج البحث بدراسة ادلتوسطة
 يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية، الكفاءة ادلهنية ىف حبثو عن  يركزالباحث

دراسة االرتباطية بنتائج مع وصفي الويستند الباحث على منهج البحث 
 .التعليم للطالب

 عبد احلكيم -2

 عنوان البحث (أ )

دافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة ادلهنية للمدرس والعالقة 
 .بينهما بالتحصيل الدراسي يف مادة اللغة العربية

 أىداف البحث (ب )

                                                 

دافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة ادلهنية للمدرس والعالقة بينهما بالتحصيل الدراسي يف ،  عبد احلكيم   
كلية الدراسة العليا، اجلامعة اإلسالمية : ماالنج)رسالة ماجستَت، غَت منشورة،  .مادة اللغة العربية

 . م2011، (احلكومية



 

 

العالقة بُت دافعية الطالب بالتحصيل الدراسي يف مادة اللغة العربية  (1)
 . مسارانج1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

العالقة بُت إدراك الطالب عن الكفاءة ادلهنية للمدرس بالتحصيل  (2)
الدراسي يف مادة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 . مسارانج1

العالقة بُت دافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة ادلهنية للمدرس  (3)
بالتحصيل الدراسي يف مادة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 

 . مسارانج1اإلسالمية احلكومية 

 منهج البحث (ج )

 . منهج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج البحث الكمي 
  البحثنتيجة (د )

توجد العالقة موجبة قوية بُت دافعية الطالب بالتحصيل الدراسي يف  (1)
 . مسارانج1مادة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

توجد العالقة موجبة قوية بُت إدراك الطالب عن الكفاءة ادلهنية  (2)
للمدرس بالتحصيل الدراسي يف مادة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية 

 . مسارانج1اإلسالمية احلكومية 

توجد العالقة موجبة قوية بُت دافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة  (3)
ادلهنية للمدرس بالتحصيل الدراسي يف مادة اللغة العربية يف ادلدرسة 

 . مسارانج1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 االختالف (ه )

 أوجو اخلالف ىذه الدراسة السابقة، حبث عن أنيرى الباحث 
،  الثانويةمدرسةدافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة ادلهنية للمدرس 

 ىف حبثو عن  يركزوأما الباحث. ويعتمد على منهج البحث بدراسة تقودية



 

 

 يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية، ويستند الباحث على الكفاءة ادلهنية
 .دراسة االرتباطية بنتائج التعليم للطالبمع وصفي المنهج البحث 

 

  طنطاوي -3

  عنوان البحث  (أ )

الكفاءة اللغوية والتعليمية دلدرسي اللغة العربية يف الربنامج 
ادلكثف لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية اإلندونسية السودانية 

 .  م2003ماالنج 

 أىداف البحث (ب )

للمحاولة على وصف كفاءة مدرسي اللغة العربية يف برنامج 
ادلكثف لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية اإلندونسية السودانية 

 .ماالنج كميا

 منهج البحث (ج )

منهج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج البحث 
 وصف الباحث يف ىذا البحث ادلتغَتات كما ىي، ال يفًتض .الوصفي

 .شيئا

  البحثنتيجة (د )

أن الكفاءة اللغوية دلدرسي اللغة العربية يف برنامج ادلكثف لتعليم 
اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية اإلندونسية السودانية مل تصل إال ما ىو 

أفضل وىم يف حاجة إيل ترقية اللغة العربية من جديد عن طريق الدورات 

                                                 

الكفاءة اللغوية والتعليمية دلدرسي اللغة العربية يف الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية باجلامعة ، طنطاوي  
كلية الدراسة : ماالنج)رسالة ماجستَت، غَت منشورة، .  م2003اإلسالمية اإلندونسية السودانية ماالنج 

 . م2003، (العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية
  



 

 

 وأما الكفاءة التعليمية دلدرسي اللغة العربية يف برنامج .ادلؤيدة ذلا وغَتىا
ادلكثف لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية اإلندونسية السودانية ما 

زالت مل تصل إال ما ىو ادلطلوب ولذالك ىم يف حاجة إىل ترقية وتطوير 
 .الطرق واألساليب ومعرفة النظريات عن األمور التعليمية

 االختالف (ه )

 أوجو اخلالف ىذه الدراسة السابقة، حبث عن أنيرى الباحث 
، ويعتمد على منهج الكفاءة اللغوية والتعليمية دلدرسي اللغة العربية

الكفاءة  ىف حبثو عن  يركزوأما الباحث. وصفية فقطالبحث بدراسة 
 يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية، ويستند الباحث على منهج البحث ادلهنية

 .دراسة االرتباطية يف نتائج التعليم للطالبمع وصفي ال
 

 الكفاءة ادلهنية للمدرسنظرا إىل البحوث السابقة مل جيد الباحث حبثا عن 
.  يف ادلستوى الثانوي اإلسالميةيف نتائج التعليم للطالب  باالرتباطالذي يوصف ويقوم

 يف مدرسة  وادلدرس اللغة العربيةرئيسيةالاجة حلولذلك يرى الباحث أن ىذا حبث مهم 
 .الثانوية اإلسالمية
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 الفصل الثاين
اإلطار النظري 

 الكفاءة املهنية ملدرسي: األولاملبحث 
 عن معايَت كطنية 2005 سنة 19قد بُت ىذه األمور ىف القانوف حوؿ ادلدرس كاحملاضر منرة 

للتعليم أف الكفاءة للمدرس تتعلق على الكفاءة الًتبوية كالكفاءة اإلجتماعية كالكفاءة الشخصية 
 .كالكفاءة ادلهنية

من ىذه القانوف يعرؼ أف الكفاءة قدرة شخص ادللم ادلعرفة كالنشاط كالصفة، كيستطيع أف يطبق 
ككل الكفاءات األربع يتعلق كيتأثر بُت كفاءة كاحد إُف كفاءة . حتصيل حقيقي الذم يفيد نفسو كبيئتو

 . كمن مث حاؿ ظهَت كبطُت ادلدرس يأثر كثَت لتحصيل عمل ادلدرس. أخرل
مفهـو كلكن سيبحث الباحث عن الكفاءة ادلهنية دلدرس اللغة العربية فقط اليت تتكوف من 

 .الكفاءة ادلهنية دلدرسمبادئ كفاءة ادلدرس كشركط الكفاءة ادلهنية دلدرس ك

 الكفاءة املهنية ملدرسمفهوم  -أ 
 كمعٌت آخر منها (Competence)عريب أف الكفاءة معناه -ظهر يف قاموس الًتبوية، إنكليزم

 ,Capabillity: يف اللغة اإلنكليزية كانت الكلمة كثَت مثلها ىي. مقدرة، اقتدار، إمكانية كمهارة

Apability, Faculty, Aptitude . كأقرب معناىا من الكلمة ادلذكورة ىي Ability حيث تعٌت 
 أطلقت عليو عدة أمساء يف اللغة اإلصلليزية أشهرىا .إمكانية اخللق كالطبيعة ألعماؿ شيئ جيدا

 من ناحية اللغوية ال حتيط الوجهة الظهَتة فقط لكن حتيط معٌت الكفاءة. Competenceاآلف كلمة 
 .الوجهة النفسية كالوجهة الركحية

                                                 
10

 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik, (Jakarta: 

Kencana, 2011), P. 30 
11

 William Morris, American Heritage Dictionary of The English Language, (Boston: Miftin Company, 1981), P. 3 
12

 E Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), P. 38 
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 كىى من (Professional) متصفة من احملًتؼ (Profesionalism)كمعٌت ادلهنية أك احملًتفية 
اإلندكنيسيا مبعٌت - أف كلمة احلرفة ىف ادلعجم اإلصللزية . (Profession)أصل الكلمة احلرفة 

 كىى العمل أك األىلية (Occuption) عند عارفُت معٌت احلرفة سواء كانت بكلمة الوظيفة .العمل
  .احملتاجة إُف األعماؿ اخلاصة الىت حصل عليو بادلدرسة اخلاصة أم التدريب اخلاص

كمن ىذ ادلعٍت عن الكفاءة كادلهنية لغةن، يأخذ معٍت لغةن جديدا منهما يعٍت قدرة العمل أك 
. من الوجهة الظاىرة أـ الوجهة النفسية كالوجهة الركحيةقدرة الشخص على إعماؿ شيء، أكانت 

قدرة ادلدرس على لكن الكفاءة يقصد يف ىذا البحث الكفاءة دلدرسي اللغة العربية، إذف معناه 
 .اإلعماؿ التعليمية عن تعليم اللغة العربية

 أراد بو أحد، كمعٌت م ىى رلاؿ العمل الذ(Kusnandar)كأما معٌت احلرفة عند كوسنندار 
اآلخر من احلرفة ىى أم عمل أك كظيفة حتتاج هبا ادلهارة كادلعرفة الىت حصلت عليها من التعليم 

 .االكادديى تكثيفيا
 ىى األىلية كادلهارة كالسلطة اخلاصة ىف (Kusnandar)فمحًتؼ ادلدرس عند كوسنندار 

الًتبية، كالتعليم  كالتدريب ادلثابرة لكشف العيش ىف إصلاز ادلتطلب يف حياهتم، فادلدرس كاحلرفة 
ىف الًتبية كالتعليم لتنفيذ تلك األعماؿ  (األىلية كادلهارة)ىى ادلدرس كأعماؿ الىت البد ذلا الكفاءة 

  .كفوءا كفعاال
 أف ىو العمل اخلاص الذل حصل عليو من الدراسة اخلاصة أل (Usman)فاستنبط عثماف 

 احملًتؼ مبعٌت من (Mc. Leod)كما قاؿ مكلود . التدريب اخلاص الىت تقصد هبا للمصلحة العامة
إذف معٌت ادلدرس احملًتؼ ىو القدرة ىف تنفيذ . العمل على احلرفة باختاذ احملًتؼ لكسب العيش

 .كظيفتو ككاجبو كادلدرس كفاءا كامال تاما

                                                 

 727 (1995, دار العلم للماليُت: ت كبَت), قموس احمليط, مؽلب منَت البع 
14

 Jhon M. Ecols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia: 1996), P. 449. 
15

 Muhammad Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum),(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), P. 105  
16

Gunandar, Guru ProfesionalImplementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan 

Menghadapi Sertifikasi Guru.( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), P. 45  
17

 Ibid, 46 
18

 Muhammad Azar Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Rosdakarya, 1998), P. 14-15 
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كىو مستكمل . ادلدرس احملًتؼ ىو ادلدرس القادر على تنفيذ العالقة بُت اإلبعاد الكثَتة
كبذلك نعرؼ أف أمهيتو لًتقية العملية . للشركط إما اإلدارية أك األكادديية ككذلك الشخصية

ألف . كىذا يظهر ىف حكمو استقالؿ داخل الدائرة. كاإلبتكارية كدرجة اجلودة كزلًتفية ادلدرس
  .ادلدرس خيتار كيرقى مقياس ادلادة كأساس القدرة باجلرية ادلالئمة باحلالة كاحلاجة الدائرة كادلدرسة

احملًتؼ ىو النظرة عن األىلية احملتاجة إُف األعماؿ اخلاصة الىت جتيد من الدراسة اخلاصة أم 
أما احملًتفية عند كوسنندار ىي الشرط كاألمر كالقيمة كاذلدؼ كالنوعية العضوية . التدريب اخلاص

  .تتعلق بكسب العيش

كادلهنية ىي القدرة أك اخلربة ىف التعامل مع ادلوقف ادلعُت، ىف حُت أف ركح ادلدرس ىو 
كىكذا أف الكفاءة كزلًتؼ ادلدرس ىف ىذا البحث ىو الكفاءة كزلًتؼ ادلدرس . احملًتؼ اك احملًتفة

ىف اجملاؿ الدراسة، كىو ادلدرس الذل لديو القدرة كاخلربة ىف اجملاؿ احملدد للتعليم أل لديو خربة ىف 
التدريس حبيث أنو قادر على أداء مهاـ ككظائف ادلدرسُت كلديو القدرة كاحلد األقصى ذات 

 .اختصاص موافق للمعايَت زلًتفية ادلدرس، كاف يكوف احملًتؼ أصبح مصدرا لكسب الرزؽ

 ادلدرس ىى ادلهارة احملتاجة ىف رلاؿ التدريس كحصوؿ على درجة الليسانس كغَتىا ىنيةفم
من الطبقة الًتبوية ادلتساكية كادلشاركة ىف التمرينات اخلاصة، حىت قدر على تنفيذ كاجبتو ككظيفتو 

 .(أىل)كادلدرس احملًتؼ اكادلذىب الذل يعلم على أف العمل البد أف يعمل باإلنساف احملًتؼ 

الكفاءة ادلهنية دلدرسي اللغة العربية ىي رلموعة من ادلقدرات اليت جيب عليهم إتقاهنا 
كالكفاءة . كجيب أف تكوف دعامة أساسية  للمدرسُت يف أداء كاجباهتم. لينجحوا خالؿ التدريس

 .ىي القدرة على سيطرة ادلواد الدراسية سعة كعمقا (Professional)ادلهنية 

 

                                                 
19

 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), P. 13 
20

  Gunandar, op cit. 45 
21

  Ahmad Tafsir, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), P. 102 
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 مبادئ كفاءة املدرس -ب 

 :1  عن ادلعلمُت كاحملاضرين الفصل2005 سنة 14كفقا لقانوف رقم  -1
كإرشاد، كتوجيو،  التدريسك ادلهٍت مع ادلهمة األساسية للتعليم درس اَف ىوادلعلم

التعليم سواء كتقدير، كتقييم الطالب يف التعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة ، كالتدريب
 .الثانوم كأالرمسي، االبتدائي 

 الفصل 10 عن النظاـ الًتبية الوطنية الباب 2003 عاـ 20القانوف االندكنيسي رقم  -2
42: 

كجب للمعلم لو أىلية عامة كالتشهيد ادلناسب مبستول حق التعليم، ساَف اجلسم كالركح 
 .كلو مهارة لتحقيق أىداؼ الًتبوية الوطنية

 إعداد معلم اللغة العربية وتدريبهم مهنًيا -ج 

حيتل إعداد ادلعلم كتدريبو مكانة ىامة كخاصة، كال سيما معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت 
كتأيت . ألف كثَتا منهم غَت متخّصصُت بعلم اللغة التطبيقي، كغَت مدربُت يف ىذا ادليداف: هبا

حيث تشَت . مسألة إعداد ادلعلم كتدريبو من أمهية ادلعلم نفسو كدكره يف العملية التعليمية
من التأثيَت يف تكوين الطاؿ، % 60 ديثل – بشكل عاـ –الدراسات الًتبوية إُف أف دكر ادلعلم 

من التأثَت، كإف إعداد معلم اللغة % 40بينما تشًتؾ بقية العناصر األخرىفي العملية الًتبوية بػػػػػػ 
 :البد أف يشتمل يف حده األدىن على عناصر أساسية

 اإلعداد اللغوي -1

أم إعداده يف اجلانب اللغوم يف اللغة اذلدؼ اليت سيقـو بتعليمها، كيشتمل ذلك 
على الكفاية اللغوية ادلناسبة يف ادلهارات ادلختلفة، إضافة إُف ادلعلومات ادلناسبة عن اللغة 
كثقافتها كتارخيها، كبدكف ذلك لن يكوف معلما ناجحا، ألف فاقدة الشيء ال يعطيو، كما 

 .يقوؿ مثل العريب ادلعركؼ
                                                 

22
 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik, (Jakarta: 

Kencana 2011), P. 3 
23

 D. Sumarmo, Undang-Undang RI Nomer 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: CV. Mini 

Jaya Abadi, 2003), p. 30 
 .11-10 ادلرجع السابق، ص عبد الرمحن بن ابراىيم الفوزاف،  
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 اإلعداد العلمي -2

. أم تزكيد ادلتدرب بادلعارؼ اللسانية النظرية كالتطبيقية العامة كاخلاصة باللغة اذلدؼ
الدراسات اخلاصة بأبنية اللغة النحوية كالصرفية كالصوتية، كالداللية كقضاياىا : كيشمل ذلك

البالغية، كحتليل اخلطاب، كنظريات اكتساب اللغة األكُف كالثانية، كقضايا اللسانيات 
 .االجتماعية

 اإلعداد الرتبوي -3

كيشمل ذلك أف تزكيد الدراس مبا حيتاج إليو من معلومات تتعلق بطرؽ تعليم اللغة 
بوصفها لغة أجنبية، كأساليب تقوًن أداء الدارسُت، كحتليل أخطائهم، كتصويبهم، كإعداد 
ادلعينات السمعية كالبصرية ادلناسبة لتعليم اللغة، كاستخدامها بطريقة فعالة، ككذلك إعداد 

 .ادلواد التعليمية، مثل تأليف الدركس كالتدريبات ادلختلفة
كنود أف نؤكد على أف يكوف اإلعداد يف ىذه اجملاالت بطريقة ختدـ معلم اللغة بصورة 

مباشرة، فقد أثبتت التجربة أف تدريس ادلتدرب مواد عامة، مثل طرؽ التدريس العامة أك 
ألف معظم ادلتدربُت . أساليب التقوًن الًتبوم أك الوسائل التعليمية، قد ال يفيد ادلتدرب كثَتان 

يتلقوف ىذه ادلعلومات بشكل نظرم، كال حيسنوف الربط بينها كبُت تعليم اللغة كتدريسها 
 .أثناء شلارستهم الفعلية للتدريس

 خاصة –كنضيف ىنا أيضان ضركرة تعليم ادلتدرب أصوؿ الًتبية كأساليب إدارة الصف 
 . مثل تنظيم جلوس الطالب كاألنشطة الزكجية كاجلماعية كغَت ذلك–

 التدريب الذايت -4

 :كنقصد بذلك تدريب ادلعلم على أساليب التطوير الذايت، مثل
 .تعريف بادلراجع كالدكريات كاللقاءات الدكرية اليت تعينو يف تنمية خرباتو كمعلوماتو ادلهنية (أ 

تدريبو على أسالب التأمل كنقد الذات كحتليل جتارب اآلخرين كتقوديها، لالستفادة من  (ب 
 .حسناهتا كجتنب مساكئها كعيوهبا

تدريب ادلعلم على إجراء التجارب ادليدانية اليسَتة لتحسُت مستول أدائو، كإجياد احللوؿ  (ج 
 .ادلناسبة دلا يواجهو من مشكالت عملية
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 أنواع جمال الكفاءة املهنية ملدرس -د 

  يعٍتالكفاءة ادلهنية ىي من اختصاص إلتقاف ادلعلمُت فيما يتعلق بتنفيذ ادلهاـ الرئيسية
الكفاءة ادلهنية ىي "،  ج النقطة3 الفقرة 28كمعايَت كطنية للتعليم، تفسَت ادلادة . للتدريس

 كعمق اليت دتكن ادلعلمُت الوفاء مستول الكفاءة احملددة يف معيار ةسعبالقدرة على إتقاف ادلواد 
 :أنواع رلاؿ الكفاءة ادلهنية دلدرس ستناقس فيما يليمع ذلك ." كطٍت للتعليماؿ

  مواد التعليميةفهم األنواع عن -1

معلمُت قدرة على كصف ؿبعض األمور ادلهمة ؿك. كجيب على ادلعلم فهم أنواع ادلواد التعليمية
ذلذا الغرض، جيب على ادلعلم أف يكوف قادرا على حتديد  .ادلواد يف مستول ادلناىج الدراسية

كجيب أف يتم ادلعايَت التالية يف  .ادلواد الدقيقة ذات الصلة الحتياجات كقدرات ادلتعلمُت
 : علىكتشمل اختيار كحتديد معايَت ادلواد اليت سوؼ يتم للطالب

 (Validity)صحة  (أ 
 لك، لذيف صحتوأف ادلواد اليت مت اختبارىا من  اقنمتادلعلم أف يكوف  على قبل تقدًن ادلواد التعليمية جيب

 .دؿاًفشك أك اؿينبغي للمعلم جتنب إعطاء ادلواد 
 أمهية  (ب 

 جيعلها مفيدة اليتجيب أف تكوف ادلادة ذات الصلة مع ظركؼ كاحتياجات الطالب، 
 .حلياتو

 (Relevance)عالقة  (ج 
مع مستول قدرة الطالب، كىذا يعٍت ليس من الصعب جدا، كليس من السهل جدا 

 . البيئة احمللية كاحتياجات يف العملمالئمك
 (Interes) اىتماـ (د 

 ىنا ليست رلرد رسم االنتباه إُف الطالب الذين يدرسوف يف ذلك الوقت Interesفهم 
ادلواد ادلقدمة جيب أف تكوف قادرة على حتفيز ادلتعلمُت  كلكن.  الواحدعلى ادلوضوع

                                                 
25

 E. Mulyasa, op. cit, P. 138  
26

 E. Mulyasa, op. cit, P. 139 
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حبيث ادلتعلمُت لديهم مصلحة لالعًتاؼ كتطوير مهاراهتم من خالؿ عملية التعلم يف 
 .ادلدارس

 (Satisfaction) االرتياح (ق 
 االرتياح ىو نتيجة للدركس ادلستفادة ادلتعلمُت يف احلقيقة مفيد لو يف حياتو ادلقبلة، 

 .كديكن يف الواقع أف عملت مع ادلتعلمُت باستخداـ كشلارسة االنضباط
  مواد التعليميةترتيب -2

 مهم لتعيُت الًتتيب ىف تعليمها، بدكنو (sequencing)الًتتيب ىف تقدًن ادلادة التعليمية 
ليمية بعد تعيُت مشوليتها كدقتها مبدخلُت كمها ادلدخل االجرائى عيصعب ىف العملية الت

(procedural Approach) كادلدخل اذلرمى (Hierarchy Appproach) . ترتيب ادلادة التعليمية
كأما ترتيبها . بادلدخل اإلجرائئ يصور اخلطوات مرتبا حسب اخلطوات ىف تنفيذ أم عمل ما

بادلدخل اذلرمى يصور الًتتيب على شكل التدرج أل تعلم ادلادة اجلديدة البد من تعلم ادلادة 
. قبلها

الًتتيب ىف تصميم ادلادة نافعة لتعيُت ترتيب التعلم كالتعليم، كبدكنو يصعب على ادلدرس 
 :القياـ بالعملية التعليمية السيما إذا كانت ادلادة التعليمية، منها

 كىو اسًتاتيجية ىف تطوير ادلادة التعليمية (Procedural Approach)ادلدخل االجرائئ  (أ 
كيستخدـ ىذا ادلدخل إذا كانت ادلادة . معتمدا على اخلطوات ادلرتبة ىف ادلادة التعليمية

ذلا عالقة شرطية مبادة أخرل، كمعٌت ىذا أف استيعاب ادلادة اجلديدة البد من استيعاب 
 .ادلادة قبلها

 كىو اسًتاتيجية ىف تطوير ادلادة التعليمية معتمدا (Hierarchy Approach)ادلدخل اذلرمى  (ب 
كيستخدـ ىذا ادلدخل إذا كانت ادلادة ذلا عالقة شرطية . على التدرج ىف ادلادة التعليمية 

 .مبادة أخرل، كمعٌت ىذا أف استيعاب ادلادة اجلديدة البد من استيعاب ادلادة قبلها

                                                 
27

 M. Joko Susilo ,  KTSP Manajemen Pelaksaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), P. 141 
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 كىو اسًتاتيجية ىف تطوير ادلادة التعليمية معتمدا (Spiral Approach) مادلدخل الدكر (ج 
 . كختتلف ىف دقتها ككسعها. على اإلعادة ىف مادة ما

 اسًتاتيجية ىف تطوير ادلادة التعليمية منطلقا من (Subject Aprroach)ادلدخل ادلوضوعى  (د 
 .موضوع معُت

 Integrate) كىو من إحدل ادلدخل التكاملى (Webbed Aprroach)ادلدخل الشبكى  (ق 

Approach) كىو اسًتاتيجية ىف تطوير ادلادة التعليمية باستخداـ ادلوضوع من متعدد 
 .الدركس الىت ذلا عالقة مباشرة بو كنقطة رئيسية، كترمسها ادلوضوع كعناصرىا كشبكة

  مواد التعليميةتنظيم -3

تنظيم احملتول ىو ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ  لتحقيق أكرب قدر من أىداؼ 
يفرؽ اخلرباء ىف طريقة تقدًن ادلعرفة بُت ادلعارؼ كاحلقائق كادلفاىيم كالتعميمات كادلبادئ . ادلنهج

كالنظريات كيركف ضركرة اتباع احملتول يتدرج بالطالب عند تعلبمو ىذه األشكاؿ ادلختلفة من 
 : إُف تنظيم احملتول لبنية ادلعرفة يشمل كال من Byronكأشار بَتكف . ادلعرفة

 حتديد التعميمات الىت  تشَت إُف االجتاه العاـ للربنامج (أ 
 حتديد ادلفاىيم األساسية الىت تشمتل عليها التعميمات ادلذكورة (ب 
 اختيار احلقائق الىت توضح التعميمات كادلفاىيم (ج 
  .صوغ ادلبادئ أك بناء النظريات (د 
 :كيتنوع تنظيم احملتول ادلادة، منها  (ق 

 يقصد بذلك تقدًن احملتول مرتبا ىف ضوء (Logical Organization)التنظيم ادلنطقى  (1)
 للمعلومات كادلفاىيم بصرؼ النظر   طبيعة ادلادة ذاهتا، أل مراعاة الًتتيب ادلنطقى

                                                 

، (جامعة أـ القرل، دكف السنة: مكة ) ادلوجو  ىف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، القسم األكؿ، رشدل أمحد طعيمة، 
 206. ص

 207.  نفس ادلرجع، ص 



18 

 

ىف ىذا التنظيم تراعى مبادئ التدرج من البسيط إُف . عن مدل قابلة الطالب لذلك
 .كىكذا... ادلعقد، من السهل إُف الصعب من القدًن إُف احلديث

 يقصد بذلك تقدًن احملتول مرتبا (Psycological Organization)التنظيم السيكلوجي  (2)
كال يلتـز ىذا . ىف ضوء حاجات الطالب اخلاصة كليس ىف ضوء كبيعة ادلادة كحدىا

 .التنطيم بالًتبيت ادلنطقى للمادة
 لتنظيم احملتول سائدا بُت خرباء إعداد ادلنهج Tylerكمازالت ادلعايَت الىت افًتحها تايلر 

 :أك ادلادة، منها 
العالقة الرئيسية بُت خربات ادلنهج حبيث تؤدل كل خربة : continuity) )االستمرارية  (أ 

 .أحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اخلربة التالية
فال تقدـ خربة لغوية إال ىف . بناء اخلربات فوؽ بعضها البعض : (sequence)التتابع  (ب 

أل أف يكوف ىناؾ . ضوء ما سبقها، مث هتئ ىذه اخلربة الطالب بعد ذلك خلربة التالية
 .التسلسل ىف عرض ادلهارات كأف تستفيد كل منها شلا سبقها كيؤدل دلا يلحقها

. العالقة األفقية بُت اخلربات حيث يكمل كل منها اآلخر : (Integration)التكامل  (ج 
 .إٍف... فتدريس النطق كالكالـ الينفصل عن تدريس مهارات االستماع كالقراءة

 أنو من الالـز عند تنظيم زلتول ادلنهج أف يرتكز على ادلبادئ Brunerفَتل بركنر 
األساسية كاألفكار كالتعليمات حىت تصبح ادلادة أكثر مشوال ىف نظر ادلتعلم، كأكثر سهولة 

 .لالنتقاؿ من موقف تعليمى آلخر

 ية مصادر التعليمتنفيذ -4

لعمل اجلاد لتكوف قادرة على ؿ يتطلب من اجلميع ،كثَت من تدفق ادلعلومات يف اجملتمع
احلاؿ التعلم يف ادلدرسة، للحصوؿ  متابعة كفهم، كإال فإننا سوؼ يكوف عفا عليها الزمن

                                                 

 208. نفس ادلرجع، ص 
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على أفضل النتائج ادلطلوبة ال تعتمد فقط على ما ىو يف الفصوؿ الدراسية، كلكن جيب أف 
كيلـز ادلعلمُت  .تكوف قادرة كراغبة يف استكشاؼ العديد من ادلوارد التعليمية حسب احلاجة

ليس فقط لالستفادة من مصادر التعلم يف ادلدرسة كلكن ىناؾ حاجة لدراسة رلموعة 
ىذا ىو ادلهم، حبيث ما يتم تعلمو  .متنوعة من ادلصادر، مثل الصحف كاجملالت كاإلنًتنت

 لذلك ال تكوف ىناؾ فجوة يف منط من ادلتعلمُت الطالب .كفقا للشركط كتنمية اجملتمع
 مواد التعليميةاختيار كحتديد  -5

 :ىناؾ بعض ادلبادئ العامة جيب مراعاهتا ىف اختيار ادلادة التعليمية، منها 
 صحة ادلادة كيتطلب ذلك حرصا ككعيا من ادلعلم ىف اختيار ادلادة ادلعركضة (أ 
مناسبتها بعقوؿ التالميذ من حيث مستواىا، فال تكوف فوؽ مستواىم فيملوف منها،  (ب 

 .كال دكف مستواىم فيستهًتكف هبا
 . أف تكوف ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة التلميذ كبالبيئة الىت يعيش فيها (ج 
أف تكوف ادلادة مناسبة لوقت احلصة فال تكوف طويلة حبيث ال يستطيع ادلعلم أف  (د 

ينتهى منها ىف احلصة، كاال قصَتة حبيث ينتهى منها ىف كقت ادلعلم أف ينتهى منها ىف 
احلصة، كال قصَتة حبيث ينتهى منها ىف كقت قصَت شلا يتيح للتالميذ فرصة للعبث، 

 .كضياع الوقت
جيب أف ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا حبيث يبٌت كل جزء على سابقة كيرتبط بالحقة من  (ق 

 .غَت تكليف
 .أف تقسم مادة ادلقرر إُف كحدات توزع على أشهر السنة (ك 
ربط مادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدًن أك ربط موضوع الدرس بغَته من  (ز 

 .موضوعات ادلادة، أك ربطو مبا يتصل بو من ادلواد األخرل

                                                 
31

  E. Mulyasa, op. cit, P. 156 

 21-22. ، ص(1979مكتبة  النهضة ادلصرية، : القاىرة ) ،طرؽ تعليم اللغة العربيةزلمد عبد القادر أمحد،  
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 :كىف رأل طعيمة أف اختيار زلتول ادلادة لو معايَت البد من االىتماـ هبا، منها
 احملتول صادقا عندما يكونا كاقعيا كأصيال كصحيحا علمية (Validity)معيار الصدؽ  (أ 

 .فضال عن دتشيو مع األىداؼ ادلوضوعية
يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذا قيمة ىف حياة  : (Significance)معيار األمهية  (ب 

الطالب، مع تغطية اجلوانب ادلختلفة من ميادين ادلعرفة كالقيم كادلهارات مهمتها بتنمية 
ادلهارات العقلية، كأساليب تنظيم ادلعرفة أك جعلها للمتعلم أك تنمية االجتاىات 

 .اإلجيابية لديو
يكوف احملتول متمشيا مع اىتمامات الطالب  : (Interest)معيار ادليوؿ كاالىتمامات  (ج 

عندما خيتار على أساس من دراسة ىذه االىتمامت كادليوؿ فيعطيها األكلوية دكف 
 .التصحيح بالطبع مبا يعترب مهما ذلم

احملتول قابال للتعليم عندما يراعى قدرات  : (Learn Ability)معيار قابلية للتعليم  (د 
الطالب متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم مراعيا ادلبادئى التدرج ىف عرض ادلادة 

 .التعليمية
يكوف احملتول جيدا عندما يشمل أمناطا من التعليم ال  : (Universality)معيار العادلية  (ق 

تعًتؼ باحلدكد اجلغرافية بُت البشر كبقدر ما يعكس احملتول الصيغة احمللية للمجتمع 
 .ينبغى أل يربط الطالب بالعاَف ادلعاصر من حوالو

جيب على من يتصدل لوضع الكتاب التعليمي أف ادلادة تشمل رلموعة من النصوص 
تقدـ بأشكاؿ سلتلفة على شكل حوار أك قصة أك نثر أك نشر، كما أف ادلادة تشتمل على 

                                                 

 205رشدل أمحد طعيمة، ادلرجع السابق، ص  
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 كالبد أف يضمن .قواعد تركيبية لغوية، كعلى رلموعة من التدريبات ادلعينة على الفهم
الكتاب مواقف حقيقية حية تعرض صورة احلضارة العربية كاالسالمية جبوانبها ادلختلفة من 
خالؿ ىذه ادلواقف كالغرض من اشتماؿ الكتاب التعليمي على مواقف كصور من احلضارة 

اإلسالمية ىو أف نرسخ إدراؾ ادلتعلم للغة العربية كمساعدتو على التعرؼ على احلضارة العربية 
  .كاإلسالمية كفهمها، كحينما سيجيد ادلتعلم مادة مناسبة جتذبو يف اإلقباؿ عليها

 

 شروط الكفاءة املهنية للمدرس -ه 

إف الصفات ادلهنية أف يكوف ادلعلم دارسا لعلم الًتبية كعلم النفس، كلطركؽ التدريس 
ليفيد من ذلك معرفة بأقصر . العامة اجلامعة كالفردية، كلطرؽ التدريس اخلاصة مبادة التخصص

الطرؽ كأجداىا يف تعليم اللغة العربية، ككيفية توجيو نشاط التالمذ، كاكساهبم اخلربات ادلختلفة 
  .ادلطلوب أكتساهبا

من ناحية ادلرجع الىت يبحث عن كفاءة ادلدرس، يستطيع أف تعُت كيقصر على البيئة كفاءة 
  :ادلدرس عامة كما يلي

 .يعرؼ ك يطبق أساس الًتبية سواء كاف فلسفينا أـ الشخصيان أـ اجملتمعينا كغَت ذلك (أ 

 .يعرؼ كيطبق نظرية التعليم مبناسب تنمية التالميذ (ب 

 . يستطيع أف ينّفذ ك ينشر ادلادة اليت يصَت مسؤكال عنها (ج 

 .يعرؼ كيطبق طرؽ تدريس ادلتنوعة (د 

 .يستطيع أف يطبق تقدير نتائج التدريس (ق 

 .يستطيع أف ينمي شخصية التالميذ (ك 

                                                 

، (1991دار الغاِف، : الرياض)أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية،  ناصر عبد هللا الغاِف كعبد احلميد عبد هللا،  
 98. ص

 99.  صنفس ادلرجع،  
 17.ص. (1983دار ادلعارؼ، : القاىرة)التوجية يف تدريس اللغة العربية، زلمود علي السماف،   

37
  E. Mulyasa, op. cit. P. 135-136   
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  :كأما من ناحية خاصة، كفاءة زلًتؼ ادلدرس يستطيع أف يشرح كما يلي
 :يفهم معايَت الًتبية اجلمهورية اليت تشمل  (أ 

 معايَت مشتمالت (1

 معايَت العمالية (2

 معايَت كفاءة ادلتخرجُت (3

 معايَت ادلدرس كادلعلم (4

 معايَت كسائل ادلوجودة (5

 معايَت إدراة العمل (6

 معايَت النفقة (7

 معايَت نتائج الًتبية (8

 :ينشر منهاج مرحلة الًتبية الذم يشمل  (ب 

 يعرؼ معيار الكفاءة ككفاءة األساسية (1

 ادلناىج  تطوير (2

 دريس خطة التتصميم (3

 تنفيذ التعلم كتكوين الكفاءات من ادلتعلمُت (4

  تقييم نتائج التعلم  (5

  .الزماف كتقدـ  كالتكنولوجيناتقييم كحتسُت ادلناىج الدراسية كفقا لتطور العلم، (6

 :التمكن من ادلادة الذم يشمل  (ج 

  على ادلواد التعليميةالسيطرة (1

 استيعاب ادلواد ادلزيدة (2

 :يدير برنامج التدريس الذل يشمل  (د 

  األىداؼ صياغة (1

 لكفاءات األساسية ااخلطوط العريضة   (2

                                                 
38

  Ibid.  
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 اختيار كاستخداـ طرؽ التدريس   (3

 اختيار كإعداد إجراءات التعلم   (4

 تنفيذ التعلم (5

 :يدير الفصل الذل يشمل  (ق 

 ترتيب الفصوؿ الدراسية للتعليم  (1

 البيئة التعليمية ادلستقرةخلق  (2

 :يستعمل كسائل التدريس كمراجع التدريس الذل يشمل  (ك 

 اختيار كاستخداـ الوسائل التعليمية  (1

 التعليمخلق كسائل  (2

  التعليم يف إطارادلعمل اللغولاستخداـ كإدارة  (3

   ادلعمل اللغولتطوير (4

 استخداـ ادلكتبة ىف التعليم (5

 استخداـ البيئة كمصدر للتعلم (6

 :التمكن من أساس الًتبية الذم يشمل (ز 

 األساس الفلسفي  (1

 األساس النفسي  (2

 دتعيادلجاألسس  (3

 :يعرؼ ك يطبق تنمية التالميذ الذل يشمل  (ح 

 فهم كظيفة للتنمية ادلتعلمُت  (1

  من أجل كضع ادلتعلمُت (Ekstra Kurikuler )تنظيم الالصفية (2

  ادلتعلمُت  تنميةنظم التوجيو كاإلرشاد يف ترتيب (3

 :دراة ادلدرسة الذل يشمل إيعلم كيقيم  (ط 

  إدارة ادلدرسة  تنظمفهم (1

 تنظم إدارة ادلدرسة (2
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 :يعرؼ التحليل ىف التدريس الذل يشمل  (م 

 كضع تصميم البحوث  (1

 إجراء البحوث  (2

 استخداـ نتائج البحوث لتحسُت نوعية التعليم (3

 .يقدـ األسوة احلسنة كالرؤكسية ىف التدريس (ؾ 

 تقدًن أمثلة عن السلوؾ ادلثاِف  (1

 تطوير ادلوقف من االنضباط يف التعلم (2

 ينمو نظرية كأساس فكرة  التدريس  (ؿ 

 تطوير النظريات الًتبوية ذات الصلة الحتياجات ادلتعلمُت  (1

 تطوير ادلفاىيم األساسية من التعليم الذم ىو مناسبة الحتياجات ادلتعلمُت (2

 :يعرؼ ك يطبق فكرة التعليم الشخصية الذل يشمل  (ـ 

 فهم الفرد اسًتاتيجيات التعلم  (1

 .تنفيذ التعلم الفردم (2

  :ناء على دكر ادلعلم كمدير لعملية التعلم ، جيب أف لديها القدرة علىب

 التخطيط لنظاـ التعلم  (أ 

 صياغة األىداؼ  (1

 حتديد األكلوية للمواد تدرس  (2

 اختيار كاستخداـ أساليب  (3

 اختيار كاستخداـ ادلوارد ادلوجودة يف التعلم  (4

 اختيار كاستخداـ الوسائل التعليمية  (5

  التعلمتنفيذ نظاـ  (ب 

 حدد النماذج ادلناسبة للتعلم  (1

                                                 
39  Ummy Mahmudah dan Abdul Wahab Rusdy,  Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 

Malang Pres, 2008),  P. 14-15 
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 كيعرض سلسلة من التعلم ادلناسبة  (2

 تقييم نظم التعليم  (ج 

 حتديد كترتيب نوع من التقييم  (1

 التعليمتنفيذ أنشطة التقييم يف مجيع مراحل عملية  (2

 نتيجة اإلدارية  (3

 تطوير نظاـ التعلم  (د 

 حتسُت إمكانات ادلتعلمُت  (1

 تعزيز قدرة التبصر الذايت  (2

 تطوير الربامج التعليمية اليت تعزز (3

، ادلدرس احملًتؼككصف  .رلموعة من خصائص أك مسات زلددةالفعاؿ لديو  ادلدرس
مارس  "القيادة الًتبوية"نقال عن تقرير من رللة بعنواف  (Dedi Supriyadi) سوفريادرلكديدم 

   : كالكفاءة على النحو التاِفادلدرس احملًتؼ، الذم أكضح أف ىناؾ حاجة إُف  1993

 ملتزمة عملية التعلم  (أ 

 طالب ؿادلقررات اليت يتم تدريسها ككيفية تعليم  /ادلواد يف عمق ادلعلم  (ب 

سؤكلية دلراقبة الطالب التقدـ من خالؿ تقنيات سلتلفة من التقييم، من خالؿ مراقبة اَف (ج 
 .سلوؾ الطالب الختبار نتائج التعلم

على التفكَت بشكل منهجي حوؿ ما ىو موجود يف القياـ، كالتعلم من   قادرادلدرس (د 
  .التجربة

 .كيعُت ادلعلمُت أف تكوف جزءا من رلتمع التعلم يف مهنة البيئية (ق 
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 نتيجة التعلم: ثاينالاملبحث 
قد هتدؼ نتيجة التعلم لطالب إُف مساعدة ادلعلم على تقييم عملو ليعرؼ مدل صلاحو يف مهنتو 

لكشف أثر الكفائة ادلهنية دلدرس . التدريسية، كقد يهدؼ اإلختبار إُف مساعدة الطالب يف تقييم ذاتو
على نتيجة التعلم لطالب يف ىذا ادلبحث سيشرح تعريف نتائج التعلم كالعوامل اليت تؤثر يف نتيجة 

 .التعلم
 تعريف نتائج التعلم - أ

ألف نتائج  . الباحث نتائج التعلم، أكال سيشرح ما ىو ادلقصود من خالؿ التعلم قبل أف يشرح
خرباء التعليم تعريف   كيتقدـ أغلب.التعلم حقيقة ما زلصوؿ لشحص بعد أف يتجارب عملية التعلم

التعلم سلتلفة بعضها بعضا، كلكن كلهم يشَت مبدأ كاحد كىو أف كل شحص سيتغَت ىف نفسو بعد 
 .أف جيرب عملية التعلم

  : تغيَت يف السلوؾ، كما عرب عنها بعض اخلرباء على النحو التاِفحدكثؤكد م ذلالتعلم اؿ
التعلم ادلتصلة “ :Theories of Learning( 1975)يف كتابو   Bowerك Hilgard جيادؿ -1

ديكن أف . معينة النامجة عن التجارب ادلتكررة يف تلك احلالة بالسلوؾ كاحد جتاه حالة
السلوكية على أساس االستجابة الفطرية النضج، كادليوؿ أك الظركؼ  يفسر التغَتات
 ”.ادلخدرات ، كىكذا دكاليك مثل التعب، كتأثَت. شخص حلظة

2-  Gagne يف كتابوthe Conditions of Learning( 1977): “ حيدث كالتعلميكشف عن 
جنب مع زلتويات الذاكرة تؤثر على ما قاـ بو الطالب من ىذا  عندما التحفيز جنبا إُف

 ”.من الوقت قبل انو كضع يف كقت سابق القبيل أف تغَت
3- Morganىف كتابو  Introduction of Psycology ( 1978) التعلم ىو تغَت دائم “ :يقوؿ

 ”.حتدث نتيجة التدريب كاخلربة نسبيا يف السلوؾ اليت
أف التعلم ىو تغيَت يف السمات " . Educational Psycology، ىف كتابو Witheringtonعند -4

 ". منط جديد من التفاعل يف شكل من ادلهارات، كالعادات، كالسماتايدعوف أنو اليت

                                                 
41 Ngalim Poerwanto, Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), P. 84 
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 ".أف التعلم ىو التغَتات السلوكية الناجتة عن التحفيز "، Guilordكفقا عند -5
صياغة نوعُت من التعلم، كىذا “ .Dictionary of Psycology( 1972) يف Caplinكعند  -6

الثانية، . اليت يتم تسويتها نسبيا نتيجة التدريب كاخلربة ىو أكؿ تعلم تغيَت يف سلوؾ
 ”.عملية احلصوؿ على ردكد بسبب تدريبية زلددة كالتعلم ىو

نتيجة   ىو عبارة عن سلسلة النتائج من التجربة الفرديةالتعلم البحر جامره، لسيف كفقا
 .للتفاعل بالبيئة يتعّلق على العقلية ك اجلسمية كاخللقية

 ."التعلم يظهر تغيَت يف السلوؾ نتيجة للخربة" كعند رأم كركنباخ

من التعاريف ادلذكورة ال يوجد أم مؤشر على الفرؽ يف ادلبدأ، إمنا يكمل بعضها البعض على 
أف أم تعريف، ضمنا كاف أك صراحة حصل يف النهاية معٌت أف التعلم ىو نشاط من ركح كجسد 
للحصوؿ على تغيَت يف السلوؾ نتيجة من التجربة الفردية يف التفاعل بالبيئة من ادلعرفية كالوجدانية 

 .كاحلركية
لتعريف صلاح ادلرء يف التعلم  . حتدد قدرات الطالب الفكرية صلاح الطالب يف إصلاز تعلمهم

 .البد  أف يقيم تقوًن ، كىدفو لتعريف إصلاز التعلم للطالب احملصوؿ بعد عملية التعلم
 Prestatieكلمة تأيت من اللغة اذلولندية . اإلصلاز ىو مجلة تتكوف من كلمتُت مها اإلصلاز كالتعلم

يف الكتاب . يف اللغة االندكنيسية تصبح ذات مغزل لتحقيق نتائج األعماؿ كحتقيق  يف كقت الحق
. علم النفس الًتبوم  ديثل مرحلة ألداء الدكلة أك يثبت اليت حققت كانت أىداؼ التعلم

. سواء بشكل فردم أك يف رلموعات اإلصلاز ىو نتيجة للنشاط الذم مت القياـ بو،
 ىو نتيجة ما مت Sayful Bahri Djamarah ذكرىاذلاؿ JWS. Purwadarminta قوؿؿ ككفقا

 .، كغَت ذالكقإصلازه، كفعل
نتائج التعلم جزء ال يفرؽ من التعلم، ألف التعلم ىو عملية، كالنتائج ىى زلصوؿ لعملية 

فلذلك يعرب اخلرباء اآلراء . كينبغى ىف فهم تعريف نتائج التعلم  ينطلق من تعريف التعلم. التعلم
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 Mustakim Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pustaka Pelajar,2001), P. 34 
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 Syaiful Bahri Djamarah,  Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), P. 13 
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. كلكن من اآلراء ادلختلفة ديكن أف صلد نقطة كاحدة مشًتكة. ادلختلفة كفقا لآلراء اليت اعتمدكاىا
النتائج اليت حيققها شخص يف زلاكلة التعلم كما يبُت يف "فيما يتعلق نتائج التعلم، يفسر فوركانطا 

 ".بطاقات التقرير
 النتائج زلصوؿ .النتائج مجع من نتيجة كىى القضية أك األمر نسنخرجو من مقد ماتو

ىو حاصل العمل الذل يعاقب  كعند سيف البحر جامرة .األعماؿ مؤسس على مقياس خاص
 .التغيَت على كل شحص حيصل من أم عمل

لكن . اما نتائج التعلم قد يفسر بتحقيق النتائج اليت حتصل من أنشطة التعلم اليت مت القياـ بو
 .الكثَت من الناس يظن أف ادلقصود من التعلم ىو البحث عن العلم كطلبو

ك لن حتدث . التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ البشرم. ككاف يفسر أف التعلم ىو استيعاب ادلعارؼ
 .تلك العملية إذا َف يوجد شيئ الذل يشجع الفرد إليها

: تصاغ أف نتائج تعلم الطالب على النحو التاِف بنسبة على ما سبق، ديكن أف
ىم العمل كأنشطة ؼىو نتيجة التعلم الذم مت حتقيقو الطالب دلتابعة  حتقيق ادلتعلمُت التعلم -1

 .التعلم يف ادلدرسة
ة يف ادلعرفة أك الذاكرة كالفهم كالتطبيق فتبلغ قيمة نتائج الطالب من جانبة العقلية ادلعي -2

 .كالتحليل كالًتكيب كالتقوًن
 من خالؿ القيمة أك عدد من تقييمات النتائج اليت أجرل  الطالبتعلمنتائج أف كثبت  -3

 .متحافاالختبار أك اال كجتارب فهمادلعلمُت لطالب اؿ
 الطالب خالؿ ىاستنتاج أف نتائج التعلم ىو كل نتيجة حققاإلبياف السابق ديكن اؿمن 

اجلسمية كاخللقية، كيقّدر على رقم كالعقلية : التعليم كالتعلم اليت تشمل ىذه اجلوانب الثالثة ىي
  .الكفاءة يف التعلم الىت يشَت إُف النجاح يف حتقيق

                                                 

 .788( 2003دار ادلشرؽ ، : بَتكت )كاألعالـ، ىف اللغة  ادلنجد لويس مألوؼ،  
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كاستنادا على الفهم ادلذكور، فيوضح أف نتائج التعلم ىو مستول اإلنسانية للطالب يف 
يوافق نتائج التعلم . قبوؿ أك منع كتقوًن ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها يف عملية التعلم

للشحص  مبستول النجاح يف تعلم الدرس الذم أعرب عنو يف التقرير أك بطاقات قيمة كل 
 .ميداف من ميادين التعلم بعد تعاين من عملية التعلم

تظهر نتائج التقوًن حوؿ ارتفاع . ديكن أف يعرؼ نتائج التعلم للطالب بعد عقد التقوًن
 .أك اخنفاض التحصيل الدراسي

  الىت تؤثر ىف نتائج التعلمالعوامل - ب

لتحقيق نتائج التعلم للطالب كما ىو متوقع ، فال بد أف هتتم العوامل الىت تؤثر فيو كىي 
تأيت من الداخل  العوامل اليت .، كالعوامل اخلارجية(العوامل الداخلية)الواردة يف الطالب  العوامل

أنفسهم كىي األسرة كادلدرسة كاجملتمع،  ىي العوامل البيولوجي  كالعوامل الىت تأيت من خارج
 .كغَت ذلك

 العوامل الداخلية -1

/ ادلخابرات الداخلية عوامل اليت تنشأ من داخل الفرد نفسو، كىي العوامل
 .االستخبارات، كمواىبو، كادلصاٌف، كالدكافع

 الذكاء (أ 

اما عند . الذكاء ىو القدرة على التعلم مقارنة  بالقدرة على الوضع الذم تواجو
فورباكا كاجا فالذكاء قدرة حللوؿ ادلشكلة ىف أل حاؿ أك حاؿ الذم حيتمل 

ككاف الذكاء العادم . يتم حتديد ىذه القدرة مبستول الذكاء العادم .ادلشكلة
ىذا التطور  كاما يتميز .أظهر مهارة كفقا دلستول التنمية من نفس الفئة العمرية دائما
حىت أف أحد األطفاؿ  التقدـ الذم خيتلف من طفل كاحد مع األطفاؿ اآلخرين ،

كلذا فمن الواضح  .أقراهنم يف سن معينة لديها مستول أعلى من الذكاء مقارنة مع
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عند عاَف فوركانتو . أف عامل الذكاء ىو شيء غَت جتاىل يف تدريس كأنشطة التعلم
 .ىى قدرة فطرية، الىت تسمح شخصا لقياـ ما بطريقة معينة أف االستخبارات
مستول عاؿ من الذكاء كسوؼ يكوف أكثر صلاحا شلا كاف عليو " كيقوؿ سالميط

 ."يف مستول الذكاء ادلنخفض
إذا كانت القدرة االستخبارتية للطالب عاؿ، أكرب "بأف الذكاء ىو  رأل زلبُت
كبالعكس، كإذا اخنفض القدرة االستخبارتية للطالب كاحد، أصغر  .فرصتو للنجاح

من الرأم ادلذكور قد كضح أف استخبارية طيبة أك الذكاء العاِف ىو ." فرصو يف النجاح
 عامل مهم جدا للطفل يف زلاكلة للتعلم

  ادلوىبة (ب 

 Soegardaعند. ادلوىبة ىي قدرات خاصة اليت قد ديلكها كل شخص

Poerbakawatja   ادلواىب ىو أصل الطابع سيكوف كاضحا اذا كانت لديو فرصة أك
 تعترب ادلوىبة شكال خاصا من التفوؽ يف Crow & Crowأما عند . إمكانية للنمو

، أك اذلندسة    .كظائف معينة، مثل ادلوسيقى، كالعلـو

رأم ادلذكور عرؼ أف منو خربة معينة على شخص تعُت مبوىبة لديو قد  من
يف عملية التعلم ،  .تكوف ىذه ادلوىبة تأثر مرتفعة أك منخفضة حتقيق التعلم من التعلم

 .كخاصة ىف تعليم ادلهارة تلعب ادلوىبة دكرا ىاما يف حتقيق النتيجة اجليدة

 الفائدة(ج 

كيهتم أنشطة شخص  .     الفائدة اجتاه ثابت على االىتماـ كعلى بعض األنشطة
ادليل  الثابت يف ىذا ادلوضوع أف "عند كينك الفائدة  .باستمرار مع شعور ادلودة

أشياء معينة كأف يشعر السعادة أف يعامل يف ىذا / اجتذب إُف ادلناطق  يشعر
كذكر بعض  االىتماـ ك ميل دائم على"اف الفائدة ىى  كيقوؿ سالميطا ".اجملاؿ
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إستنادا على ." األنشطة اليت يتطلبها شخص، كيهتمها ادلتزايد من قبل شعور ادلودة
حىت  .الرأم ادلذكور ، فمن الواضح أف أكرب تأثَت على التعلم أك النشاط الفائدة

الدرس اليت هتم الطالب فكانت بسهولة ادلستفادة كختزينها إلضافة الفائدة كأنشطة 
لزيادة فائدة الطالب يف احلصوؿ على الدركس يف ادلدارس كيتوقع من الطالب  .التعلم

فائدة الطالب يف التعلم اليت مت دتلكها كاحدة . لوضع مصلحة لتفعل ذلك بنفسك
إذا كاف شخص لديو محاسة عالية  .من العوامل اليت ديكن أف تؤثر على نتيجة التعلم

عن شيء سوؼ يواصل السعي للقياـ بذلك حىت ما يريد ديكن أف يتحقق كفقا 
 . لرغباهتا

 احلافز  (د 

      احلافز يف التعلم ىو عامل مهم ألنو احلالة اليت تشجع الطالب على جعل 
كبادلثل ، فإف  .مسألة الدافع يف التعلم ىى كيفية ترتيبو كديكن حتسُت الدافع .التعلم

يف تدريس كأنشطة التعلم كحدىا أف تكوف ناجحة إذا كاف الطالب لديهم الدافع 
 يقوؿ محزة أف احلافز الدافع ىف نفس الشحص ليحاكؿ أف يتغَت السلوؾ .للتعلم

اف احلافز ىو الظركؼ اليت تعطي  James O.Whittaker كيقوؿ .ليقضى حاجتو
بالنسبة  .دلخلوؽ على التصرؼ يف حتقيق األىداؼ اليت تشكلها ىذه الدكافع زمخا

بشأف   Guthrie ك  Thorndikeلعملية التعلم ، ىناؾ اختالفات يف الرأم بُت 
يقوؿ إف الدافع مهم يف تعلم كلكن   Thordikeإذا .استخداـ أك كظيفة الدافع

Guthrieيقوؿ بأف الدافع ليست أداة للتعلم ، كلكن السبب الوحيد لالختالؼ . 
. كديكن يف تنمية الدافع تقسيمها إُف نوعُت، مها الدكافع الذاتية كالدافع خارجي
دافع داخلي الدافع الذم يأيت من الشخص الذل يؤسس للقياـ هبذه ادلهمة 
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بينما الدافع خارجي الدافع الذم يأيت من خارج الذات من الطالب  .التعليمية
 .الذين يتسببوف أنشطة تعلم الطالب

كجيب للمعلم يف توفَت احلافز السعي مع كافة القدرات ادلوجودة لتوجيو انتباه 
مع تشجيع ادلبادرة الطالبية ستنشأ مع بياف األسباب دلاذا  .الطالب إُف ىدؼ معُت

لتوليد الدافع ذلم، من أجل تنفيذ أنشطة التعلم مع ارادهتم كالعمل  .ىو يدرسو
 .بنشاط على التعلم

 العوامل اخلارجية -2

اخلارجية ىي العوامل اليت ديكن أف تؤثر على التحصيل العلمي اليت تنشئ  العوامل
،  من خارج نفس الطالب ، كىى بعض التجارب كالظركؼ العائلية ، كالبيئة احمليطة هبا

 العوامل  عند سالميطا .كغَت ذلك ىذه اآلثار البيئية اإلجيابية ليس اعطاء قوة للفرد عموما
الوضع العائلي ، مدرسة حكومية كالبيئة "اخلارجية اليت ديكن أف تؤثر على التعلم ىو 

 ."اجملتمعية

 الظركؼ العائلية (أ 

  كما كصفها سالميطا .األسرة ىي أصغر البيئة يف اجملتمع حيث يولد الشخص
األسرة الصحيحة تؤثر على  .األسرة ىي قبل أكؿ كل شيء ادلؤسسات التعليمية: "أف 

التعليم قليال، كلكن تشكل عامال حامسا يف حجم كاسعة من البالد كالتعليم، كاألمة 
 ."كالعاَف

الشعور  .كجود الشعور باألمن داخل األسرة مهم جدا يف صلاح ادلرء يف التعلم
باألمن الذم جيعل كسيتم تشجيع شخص لتعلم بنشاط، ألف األمن ىو كاحد من 

 .أقول الدكافع من خارج الىت يزيد الدافع للتعلم

األكُف ، ألف  إف األسرة ىي البيئة التعليمية: "يقوؿ   ىذه احلالة حسب هللا  يف
أكال ، كأما الوظيفة  كالتوجيو يف ىذه األسرة قبل الطفل كل احلصوؿ على التعليم
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األساس للطابع التعليمية كفلسفتها ىف  الرئيسية لتعليم األطفاؿ يف األسرة ىو حجر
 ".الدينية احلياة

 كلكن ادلدارس .كلذلك، جيب على اآلباء أف يدركوا أف التعليم يبدأ من األسرة
 من التعليم غَت الرمسي إُف ادلؤسسات الرمسية التعاكف اجليد بُت االنتقاؿ .مواصلة التعليم

طريق التعاكف الذم . اآلباء كادلعلمُت كادلربُت يف زلاكلة حتسُت نتائج التعلم لؤلطفاؿ
 .حيتاج للتحسُت، حيث جيب على اآلباء إيالء اىتماـ يف كيفية تعلم األطفاؿ يف ادلنزؿ

ألف حيتاج . ديكن االنتباه للوالدين توفَت التشجيع كالتحفيز حىت يتعلم األطفاؿ بنشاط
 .األطفاؿ يف حاجة إُف الوقت كادلكاف كالظركؼ اليت ىي جيدة للتعلم

  حالة ادلدرسة (ب 
ادلدرسة ىي أكؿ ادلؤسسات التعليمية الرمسية ادلهمة جدا يف حتديد صلاح تعلم 

تشمل كيفية تقدًن  .الطالب، فلذلك تدفع ادلدرسة اجليدة الطالب للنشاط تعلمو
 ستؤثر. الدركس، كعالقات ادلعلم مع الطالب، كأدكات التعليم كادلناىج الدراسية

 . العالقة السيئة بُت ادلعلم كالطالب على نتائج التعلم
درسا،  ىناؾ حاجة إُف السيطرة على ادلعلمُت ادلادية لتكوف"كارتونو  كفقا

السيطرة على الدرس  لذا ، ينبغي أف يطلب ادلعلموف من." كالسلوؾ السليم يف التدريس
  كتعرض ادلواد ، كاألساليب ادلناسبة يف رلاؿ التدريس

 البيئة (ج 

كالبيئة أحد العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم للطالب يف عملية تنفيذ التعليم 
 البيئة ذلا تأثَت كبَت جدا على التنمية الشخصية لؤلطفاؿ، ألف .سول اآلباء كاألمهات

  .فيها يف احلياة اليومية ألف الطفل يكوف منتسبنا أكثر مع البيئة اليت يقع
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهج البحث -أ 

نوع البحث الذي سار عليو الباحث ىو حبث كمي حيث ابتدأت ىذه الدراسة 
بالتفكَت االستنباطي للوصوؿ إىل فرضية البحث مث قاـ بتنظيم العملية وحتليلها من أجل 

        .اختبار الفرضية يف ادليداف
البحث الوصفي  منهج البحث الوصفي، وتتنوع يستخدـ ىذا البحث منهج وس

من حيث مستوى تعمقها من مجع ادلعلومات واإلحصاء البسيط أـ الوصف البسيط 
للظاىرة، إىل تنظيم العالقات بُت ىذه ادلعلومات، إىل دراسة أسر عامل آخر، كما 

تتخذ الدراسات الوصفية امناطاً وأشكاالً متعددة مل يتفق العلماء على أنواعها، جيعلها 
 Van)بعض مخسة، يف حُت جيعلها بعض اآلخر أكثر أو أقل، وقد أشار فاف دالُت 

Dalen)الدراسات ادلسحية :  إىل ثالثة أمناط رئيسة ىي(Survey Studies) ودراسة 
  .(Development Studies)والدراسية النمائية  (Correlation Studies)العالقة 

يستخدـ ىذا البحث إذف س. دراسة العالقة لتحليل ىذا البحثوسيأخذ الباحث 
البحث الوصفي ودراسة العالقة أو دراسة االرتباطية يعٍت منهج البحث الذي منهج 

هتتم لكشف عن العالقات بُت ادلتغَتات أو أكثر دلعرفة مدى االرتباط بُت ىذه 
 .ادلتغَتات والتعبَت عنها بصورة رقمية

ذلذا فقد رأى الباحث أف الدراسة االرتباطية ىي أنسب الدراسة لتحليل ىذا 
 .البحث وحتقيق أىدافو بالشكل الذي يضمن الدقة وادلوضوعية

                                                 

 193. ، ص(2008دار الفكر، : دمشق) البحث العلمي أسسيتو النظريتو وشلارستو العمليةاء وحيد دويدري،  رج 
   257. ، ص(1987دار الفكر، : عماف) البحث العلمي،  ذوقاف عبيدات وأخروف 
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 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ب 

 2 احلكومية  الغسالميةىف ادلدرسة الثانويةرلتمع البحث يف ىذا البحث ىم طلبة 
 فصوؿ كل مرحلة فيجمع 9لب، ويتكوف من اط 990، ويبلغ عددىم حواىل ماديوف

 .رلتمع البحث ىو مجيع ادلفردات الظاىرة الىت يدرسها الباحث . فصوؿ27

جزء من رلتمع الدراسة يطلق عليو اسم العينة، والعملية اليت تتم هبذا اختيار 
 يف ادلائة من رلتمع 15-10 وأخذ الباحث العينة .الشكل يطلق عليها ادلعاينة

 عينة باستخداـ 90 طالباً كل مرحلة فصار 30 يعٍت ،100البحث ألف أكثر من 
 . العينة العشوائية البسيطة بالقرعة يف كل مرحلة

  البحثمتغريات -ج 
:  ىناؾ متغَتتاف يف ىذا البحث ينبغي ذكرمها، ومها

 (Independent Variable)ادلتغَتات ادلستقلة  -1

نستطيع القوؿ بأف . ىو العامل الذي قياس الباحث أثره على ادلتغَت التابع  
وادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو . ادلتغَت التابع يعتمد على نوعية ادلتغَت ادلستقل

 (.x)ي اللغة العربية  دلدرسىنيةالكفاءة املتطبيق 
 
 
 

                                                 

 109.  نفس ادلرجع، ص 
 160: ، ص(2007دار ادلسَتة، : عماف )الطبعة األوىل،  أساسيت البحث العلمي، منذر الضامن،  

61
  Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik, (Jakarta: PT rineka cipta, 

2006), p. 134 
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( Dependent Variable)ادلتغَتات التابعة  -2

 ويف ىذا .  ادلتغَت التابع ىو نوع الفعل أو السلوؾ الناتج عن ادلتغَت ادلستقل
 2 نتيجة التعليم باللغة العربية لطالب ىف ادلدرسة الثانوية احلكوميةالبحث ىو 

 .(y)ماديوف

  البحثأدوات -د 
أدوات البحث اليت استخدمها الباحث جلمع البيانات وادلعلومات ادلتعلقة هبذا 

 :البحث، ىي ما يلي
  

 

 (Questionnaire) االستبانة  -1

 أو االستقصاء أو االستفتاء ىي إحدى الوسائل اليت جتمع هبا االستبياف
البيانات وادلعلومات وىي عبارة عن حوار كتايب يف شكل جدوؿ من األسئلة يرسل 

بالربيد أو اليد أو ينشر يف الصحف أو وسائل األعالـ األخرى، يوزع على عينة 
وىي أداة مالءمة للحصوؿ على معلومات . سلتارة من رلموعة حقل البحث

وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معُت، ويقدـ بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة 
 ادلقابلة يف ىذا البحث  .ين مبوضوع االستبيانةينعنها من قبل عدد األفراد ادلع

 .من تطبيق الكفاءة ادلهنية دلدرس (Primer) األّوؿ البيانات وادلعلوماتلنيل 

                                                 

دار النهضة , القاىرة ) ,مناىج البحث يف الًتبية وعلم النفس, جابر عبد احلميد جابر وأمحد خَتي كاظم  
 .208: ص. (ـ1978العربية

دار جامعة أفريقيا العادلية، : اخلرطـو ) ، مناىج البحث العلمي وطرؽ كتابة الرسائل، عبد الرمحن أمحد عثماف 
 136 . ص،(1995

 .121:  مرجع سابق، ص،  ذوقاف عبيدات وأخروف 
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 ادلقابلة -2

 ادلقابلة استبياناً شفوياً، فهي زلادثة مواجهة بُت الباحث والشخص أو تعترب
أصخاص آخرين هبدؼ الوصوؿ إىل حقيقة أو موقف معُت، يسعى الباحث للتعرؼ 

 وطرؽ إجراء ادلقابلة يف ىذه ادلقابلة باستخداـ .عليو من أجل حتقيق أىداؼ الدراسة
ادلقابلة الشخصية يعٍت تتم ادلقابلة فيها بُت الباحث والشخص ادلبحوث، وىي الطريقة 

 الثانوي البيانات وادلعلوماتيف ىذا البحث لنيل  ادلقابلة .األأللب شيوعاً 
(Sekunder)  األّوؿ من تطبيق الكفاءة ادلهنية دلدرسالبياناتليقارف . 

 وثائقاؿ -3

ىي مجع البيانات عن ادلتغَتات على صورة الكتابات والوثائق والكتب 
 استخدـ الباحث الوثائق ادلكتوبة جلمع .واألخبار واجملالت وما أشبو ذلك

البيانات عن نتيجة التعلم  من مادة اللغة العربية ادلكتوبة يف كشف الدرجات 
(Raport).  

  البياناتمصادر -ه 
مصادر  مصادر البيانات ىي أفراد البحث اليت يناؿ الباحث منو البيانات،

: البيانات يف ىذا البحث تتكوف من
 . ماديوف2 ادلدرسة الثانوية احلكوميةالطالب يف  (1
 . ماديوف2  الثانوية احلكومية ووكيلو يف ادلدرسةادلدرسةرئيس  (2
 .ة ىي كشف الدرجات الوثائق ادلوجود(2

                                                 

 323:  صمرجع سابق،اء وحيد دويدري، رج  
 325. نفس ادلرجع، ص  

67
 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. p. 231. 

68
 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. p. 107 
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  حتليل البياناتأساليب -و 

 Descriptiveلتحليل البيانات يستخدـ الباحث التحليل اإلحصائي الوصفي 

Analysis Statistic  أما اخلطوات ىي كالتايل. بادلعدلة ادلائوية : 
 تلخيص البيانات -1

يعٍت تفتيش االستبانة واحدا فواحدا عن التكامل و الصحيح يف 
 .االجابة حيث كاف سالمة من األخطاء

 قياس البيانات -2

بعد تلخيص البيانات، يقيس الباحث األسئلة اليت كانت يف 
 :أما قياس كل إجابة االستبانة بدليل التقدير كما يلي. االستبانة

 
 3.1. اجلدوؿ

 دليل تقدير االستبانة الكفاءة ادلهنية دلدرس
 النتيجة اإلجابة
 5 دائما
 4 مرارا
 3 أحيانا
 2 نادرا
 1 ال مرة
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 : يضاحاتاال
  %(100-90)الكفاءة ادلهنية كل يـو الدراسة  ىو ادلدرس يطبق دائما
 %(89-70)الكفاءة ادلهنية مرارا يف يـو الدراسة ادلدرس يطبق  ىو مرارا

 %(69-50)الكفاءة ادلهنية أحيانا يف يـو الدراسة ادلدرس يطبق  ىو أحيانا
 %(49-1)الكفاءة ادلهنية نادرا يف يـو الدراسة ادلدرس يطبق  ىو نادرا

 %(0)الكفاءة ادلهنية كل يـو الدراسة يطبق  ال ىو ادلدرس ال مرة

 من رلموعة إجابة meanوبعد ذلك، يقيس الباحث معدؿ 
 مث تصنيفها كما االستبانة الكفاءة ادلهنية دلدرسالطالب، لوصف 

 :يلي
 3.2اجلدوؿ 

  الكفاءة ادلهنية دلدرسنسبة
 البياف التصنيف

 منخفضة 45- 20
 متوسطة 70- 46
 عالية 100- 71

 3.3اجلدوؿ 
 نسبة نتيجة تعلم لطالب

 البياف التصنيف
 منخفضة ≤65
 متوسطة 66-74
 عالية 75-100
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  البياناتحتليل -3

البيانات الػمستخدمة التحليل اإلحصائي أف عالقة، طريقة حتليل  حتليل
يدرس العالقة  عالقة تقنية التحليل ىو طريقة التحليل اإلحصائي الذي. االرتباط

 .بُت اثنُت أو أكثر من الػمتغَتات األخرى

لػمعرفة جود التأثَت الػمناسب بُت الكفاءة ادلهنية دلدرس على نتائج التعلم 
كاف . فاستخدـ الباحث لتحليل البيانات بالتقنية الكيمةلطالب اللغة العربية 

التحليل الكمي مستخدـ بتحليل االحصائيات، وتقنية الضرب التالمسي على 
  :الرمز

 
NX

X
C




2

2

 

 
 : يسلك الباحت الرموز التايل x2 ( Chisquare)  إىلللحصوؿ





ft

ftfo
x

2

2 )( 

  : يضاحاتاال

C : فهارس صلة الضرب التالمسي(Angka Indeks Korelasi Kontingensi) 

X
   (Chi Kuadrat) فهارس كى كواديرات: 2

N : عدد البيانات ادلالحظة 

Fo  : تكرار اإلجابة ادلبحوثة من ادلالحظة ىف العينة
Ft  : اإلجابة النظرية  تكرار

                                                 
69

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), P. 46  
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ستنتجها بالطريقة تكورة مث ذ احلقائق بالطريقة امل الباحثوبعد أف حسب
 :االتية

2
1 c

c


 

 

جة يوبعد تناوؿ نت
o

عرض  و تdb = N – nr على الرمز db يطلب  مث 
  . (Product moment) الباحث إىل قيمة لوحة 

حصوؿ ػ التالـز اؿر إذا كاف مؤش%٥ (Significant level)ىف مستوى ادلعٌت 
ض ورؼحة فاؿا ىف اللوrكرب قيمة  أو أمتساويا (phiزلاولة إىل ػ اؿcنتيجة )

 تكاف فوض وخالؼ ذلك إذار ـ( Ho) ض الالألي ومقبوؿ والفر Ha))سلتار ػاؿ
ي غض الالوفوض والفررـ سلتارػض اؿوفالفر.  ىف اللوحةrر من قيمة غأص  Cنتيجة
 .مقبوؿ

تابع الػمتغَت الػو (x)ؿ يمستقالػمتغَت إستخدـ الباحث ىذه الطريقة ألّف الػ
(y)يػشكالف ظاىرة . 
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 إطار عرض املتغريات -ز 

 :لتسهيل البياف يف إطار عرض ادلتغَتات استخدـ الباحث اجلدوؿ اآليت
 3.4اجلدوؿ 

 عرض ادلتغَتات
أدوات  املصادر املتغري منرة

 البحث
 التحليل

 الكمي االستبانة الطالب الكفاءة ادلهنية للمدرس 1

 الكيفي ادلقابلة رئيس ادلدرسة
 الكيفي ادلقابلة وكيل رئيس ادلدرسة  
 الكمي الوثائق الطالب نتائج تعلم للطالب 2

 مراحل تنفيذ البحث -ح 

 :وأما مراحل تنفيذ البحث ىي
 .توضيح ادلشكالت -1

 .تعيُت ادلصادر البيانات وادلتغَتات -2

 .تصميم واختيار أدوات البحث -3

 .مجع البيانات وتلخيضها -4

 .مقياس البيانات -5

 .عرض النتائج وتفسَتىا ومناقشتها -6
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

يف الفصل الرابع سيبحث الباحث ثالثة اظتباحث وىي اظتبحث األول عن عرض البيانات العامة 
 وحتليلها قابلةعرض بيانات امليف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون، واظتبحث الثاين 

ومناقشتها إلجابة أسئلة البحث األول، واظتبحث الثالث عن عرض بيانات االستبانة والوثائقية وحتليلها 
 .ومناقشتها إلجابة أسئلة البحث الثاين

 حملة عن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية مباديون: املبحث األول

 تاريخ تأسيس املدرسة وموقعها -أ 

، 1950 يونيو سنة 1تأسست اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون يف التاريخ 
قرية يف وقت القدًن اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون تقع يف اظتدرسة اإلبتدائية 

 .باالقًتاضتوكبونتونج 
 م، يوزَّع اظتدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية دباديون إىل 1950يف أول التأسيسو يعٍت سنة 

 -1950يف أول التأسيسو يعٍت سنة .  م، يوزَّعو إىل ستة فصول1952ستسة فصول، ويف سنة 
م تقريباً  تنّقل كل مبانيو من اظتباين إىل مباين أخرى بكراء البيت وباستعار البيت حول اظتدينة 1965

ينال ىذه   (G 30 S.PKI) سبتمرب حزب الشيوعي االندونيسي 30ماديون، وبعد اإلفناء حركة 
 دباديون من العسكرية االندونيسية، مع مرور الزمان انتقل 13اظتدرسة البنيان يف الشارع باريتو منرة 

 : وتسلسل التارخيي كما يلياضتكومية الثانية دباديون اىل االسم اآلخرىاسم اظتدرسة اإلسالمية 
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 4.1اجلدول 
 الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون التسلسل التارخيي السم اظتدرسة

 السنة اسم املدرسة منرة
 1950 -1951 ( SGAI)مدرسة اظتدرس الدين اإلسالمي  1
 تعليم اظتدرس الدين اإلسالم اضتكومي ستسة السنوات  2

(PGAN 5 Tahun) 
1951-1952 

 1952-1954 (PGAA)تعليم اظتدرس الدين اإلسالمي العايل  3
 تعليم اظتدرس الدين اإلسالمي اضتكومي أربع السنوات  4

(PGAN 4 Tahun) 
1954-1964 

 تعليم اظتدرس الدين اإلسالمي اضتكومي ست السنوات  5

(PGAN 6 Tahun) 
1965-1978 

 1978-1991 (PGAN)تعليم اظتدرس الدين اإلسالم اضتكومي  6
 1991-1992 (MAN MADIUN)اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية ماديون  7
 اظتدرسة الثانوية اضتكومية اإلسالمية الثانية ماديون  8

(MAN 2 MADIUN) 
1992-1998 

 اظتدرسة الثانوية اإلسالمية النموذجية ماديون  9

(MA. MODEL MADIUN) 
1998-2001 

 اظتدرسة الثانوية اإلسالمية النموذجية والنشاطية ماديون  10

(MA. MODEL DAN KETERAMPILAN) 
 اآلن- 2001

 وتسلسل اضتكومية الثانية دباديون إىل مكان اآلخرىمع مرور الزمان انتقل اظتدرسة اإلسالمية  
 :التارخيي كما يلي
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 4.2اجلدول 
 الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون التسلسل التارخيي ظتوقع اظتدرسة

 السنة املوقع منرة
 1951-1950  ماديون6الشارع نياس منرة  1
 1958-1951  ماديون8الشارع تيمور منرة  2
 1961-1958  ماديون29الشارع ديفوؾتورو منرة  3
 1966-1961  ماديون18الشارع كولونيل مرىادي منرة  4
 1979-1966  ماديون13الشارع باريتو منرة  5
 اآلن- 1980  ماديون5الشارع سومربكاريا منرة  6
 

 رؤية املدرسية املستقبلية ورسالتها -ب 

خالص  واالعمل والعلمتفوق يف ال: الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديونرؤية اظتدرسة 
 :تليمؤشرات، كما و
 .جعل تعليم اإلسالم كطريقة عرض مهارات حياتية ومهارات اظتعيشة يف اضتياة اليومية -1
 .لديها ميزة تنافسية يف أداء اختبار موحد -2
 . اظتفضلةاصتامعةلديها ميزة تنافسية يف الدخول  -3
 . والوطٍت أو الدويل وعلوم الطبيعية يف اظتستوى الرياضياتمسابقةلديها ميزة تنافسية يف أداء  -4
 .القدرة التنافسية اطتاصة يف أداء تكنولوجيا اظتعلومات واالتصاالت -5
 .لديها ميزة تنافسية يف فن األداء وألعاب القوى -6
لديهم مستوى عال من القلق البيئية  -7
البقاء على قيد اضتياة اطتاصة، والقدرة على التكيف والبقاء على قيد اضتياة يف بيئتو  -8
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اظتدارس مرحية تساعد على التعلم لدى  -9
 . يف كل عمل صاحلخالصلديهم الروح اإل -10

الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية  اظتدرسة بدءا من الرؤية واظتؤشرات اظتذكورة أعاله، وبعثة
 : صياغتها على النحو التايلدباديون

 .ة يف اظتدارس الدينيةيإلسلملية ا والعما واطتلقتطوير السلوكيات، -1
إلسالم ا اضتماس لتعلم تطوير -2
وفقا الطالب يف ذىنو النشط، حبيث كل طالب ديكن أن تتطور بتنفيذ التوجيهات والتعلم  -3

إلمكاناهتا 
 رتيع أؿتاء اجملتمعات من علىاظتدارس الدينية يف  روح التميز والقدرة التنافسية ينبت -4

األكادديية وغَت األكادديية 
 بيئة اظتدارس الدينية صحية ونظيفة، ورتيلة صنع -5
تشجيع ومساعدة، وتسهيل الطالب على تطوير اظتهارات واظتواىب، واظتصاحل من خالل  -6

أنشطة التعلم اجملموعة، حبيث ديكن وضعها يف أكثر األمثل ولديو القدرة التنافسية العالية 
تنمية اظتهارات اضتياتية يف أي نشاط تعليمي  -7
تطوير اضتساسية للبيئية  -8
 البيئةصتنة اظتدارس الدينية، وأصحاب اظتصلحة يف كتنفيذ إدارة اظتدرسة،  -9

  صل ثقة اصتمهور اليت يحاظتؤسسات التعليمية باظتدارس الدينية  -10
 . الصراحة يف أي عمل إجيايب أو األعمال الصاضتة يف اجملتمع ويف اظتدرسةتطوير -11

  منهج تعليم اللغة العربية -ج 

منهج تعليم اللغة العربية يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون دبنهج مستوى 
األخالق  للذكاء واظتعرفة، والشخصية، وينشأ  عتذه اظتنهجأىداف األساسيو (KTSP)وحدة التعليمي 

 .التعليم اإلضايفنفسو ويستطيع مواصلة  ةعيشم، واظتهارات للالكردية 
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 هيئة التدريس ومراحل الدراسة -د 

: ىيئة تدريس يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون على ثالثة ىيئة وىي
اظترحلة األوىل وىي تبدأ من يوليو : وفيها للدراسة. العلوم الطبيعية، والعلوم االجتماعية والعلوم الدينية

 .إىل ديسمرب، واظترحلة الثانية وىي تبدأ من يناير إىل مايو
   طلبة املدرسة -ه 

كانت طلبة اظتدرسة عددىم ذتانية مئة واحدة وتسعُت طالبا قسمت إىل فصل ىيئة التدريس 
 :العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية والعلوم الدين، وتفسَتىا كما يلي

 4.3اجلدول 
 الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون عدد الطلبة يف اظتدرسة

 (XII)الفصل الثالث  (XI)الفصل الثاين  (X)الفصل األول 
 عددىا الفصل عددىا الفصل عددىا الفصل

 XII-IPS 1  34 الفصل  XI-IPS 1  37 الفصل  X-1 35الفصل 
 XII-IPS 2 34 الفصل XI-IPS 2 37 الفصل X-2 33الفصل 
 XII-IPS 3 35 الفصل  XI-IPS 3 35 الفصل  X-3 32الفصل 
 XII-IPS 4 35 الفصل  32 الديٍت XIالفصل  X-4 32الفصل 
 33 الديٍت XIIالفصل  XI-IPA 1 35الفصل  X-5 35الفصل 
 XII-IPA 1 34الفصل  XI-IPA 2 34الفصل  X-6 34الفصل 
 XII-IPA 2 34الفصل  XI-IPA 3 35الفصل  X-7 33الفصل 
 XII-IPA 3 35الفصل  XI-IPA 4 34الفصل  X-8 35الفصل 
 XII-IPA 4 35الفصل    X-9 34الفصل 
 309 جمموعها 279 جمموعها 303 جمموعها

 891 جمموعاهتا
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 مباىن ومنشآت املدرسة -و 

أما اظتباين واظتنشآت والوسائل اظتوجودة يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون 
 :كما يف اصتدول التايل.  فهي 

 4.4اجلدول 
 الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون  اظتدرسةمباىن ومنشآت يف

 العدد البناء/ الوسائل الرقم
 30 الفصول 1
 3 مكاتب اظتوظفُت 2
 1 مكتب اظتدرسُت 3
 2 اظتعمل اللغوي 4
 2 معمل العلوم الطبيعية 5
 3 معمل الكومبيوتر 6
 1 اظتكتبة 7
 1 اظتصلى 8
 1 القاعة 9
 1 اظتقصف 10
 1 اظتلعب/ اظتيدان 11
 1 اظتعهد 12
 1 سكن الطلبة 13

 48 اجملموع
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  وحتليلهاقابلة عرض بيانات امل: يناملبحث الثا
  املقابلة عن الكفاءة املهنية ملدرسنتائج -أ 

بعد أن رأى الباحث ما وقع يف اظتيدان مث قابل بعض اظتسئولُت عن شأن اظتدرسة، وىؤالء 
الكفاءة يف ىذه اظتقابلة ألقي الباحث عشرة أسئلة اليت تتعلق ب. يتكونون من رئيس اظتدرسة ووكيلو

 الباحث ىذه الوسيلة ظتعرفة عملية تدريس اللغة العربية  استخداماظتهنية ظتدرس اللغة العربية،
وعتذا، تكفيو اظتقابلة مع من لو اظتسؤولية واالىتمام . وتعلمها يف اظتدرسة اليت يؤدى فيها البحث

 وىذه اظتقابلة قام هبا الباحث كتابيا لتعذر الباحث إقامتها .لدرس اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة
 :أما األسئلة اظتقصودة ىي. (أنظر اىل قائمة اظتالحق)شفهية 

 ؟الساكنُت قبل ابتداء تعليم اللغة العربية استعداد الطالب طريقةكيف  -1

 عند عملية التعليم ىل يربط مواد اللغة العربية باظتواد اآلخرىى اظتتعلقة أو باضتياة اليومية؟ -2

 عند عملية التعليم ىل يستفد من ؼتترب اللغة واظتكتبة والبيئة كمصادر تعلم؟ -3

 كيف طريقة تطوير الطالب يف تعلم اللغة العربية؟ -4

 ىل يطبق خطة التدريس أبدا؟عند عملية التعليم  -5

 مىت يعقد االختبارات؟ وكيف طريقة أخذ األسئلة؟ -6

ما الطريقة التعليمية اليت استخدم اظتدرس غالبا؟ وىل بعض االحيان يطبيق طريقة التعليمية  -7
 اظتختلفة؟

 ما ىي الطريقة إلعطاء الفرصة للطالب ليكونوا يف نشاط؟ -8

 عند عملية التعليم ىل يستخدم الوسائل التعليمية اظتطبقة؟ -9

 الطالب عن اللغة العربية ؟تشجيع يف  التوجيهاتتقدًن كيف طريقة  -10
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 املقابلة مع رئيس املدرسة ( أ)

من ىذه اظتقابلة إىل الدكتوراندس باسوكي رزتة اظتاجستَت كرئيس اظتدرسة حصل على عدة األمور 
 :اآلتية

ستعداد الطالب اظتدرس يبدأ عملية التعليمية دبراقبة الطالب وبالسالم والدعاء ال -1
 .الساكنُت

يربط مواد اللغة العربية باظتواد اآلخرىى اظتتعلقة أو باضتياة اليومية، من نظر بعض االحيان  -2
 الباب الذي يبحث اظتدرس

بعض االحيان يستفد اظتخترب اللغة واظتكتبة والبيئة ظتصادر التعلم، من نظر الباب الذي  -3
 .يبحث اظتدرس ايضا

 باعطاء الفرصة لطالب يف اظتناقشة أو اجابة االسئلة بالكالم اصتهرري -4

 اظتدرس يطبق خطة التدريس دائًما -5

إّن ىناك نوعان من االختيارات اللغوية جيلسها الطالب عند تعلمهم اللغة العربية، وىي  -6
االختبار الذايت مثل الكتابة اضترة، واالختبار اظتوضوعي مثل اختبار الصواب واطتطأ 

: وجيري التقوًن أربع مرات على األقل يف السنة الدراسية. واختبار االختيار من التعدد
االمتحان النصفي للفصل الدراس األول، واالمتحان النهائي للفصل الدراسي األول، مث 

 .االمتحان النصفي للفصل الدراس الثاين، واالمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاين

إن الطريقة التعليمية اليت استخدمتها كثَتا لتعليم اللغة العربية ىي طريقة القواعد والًترتة،  -7
وهبذا الطريقة أدتٌت أن يكون الطالب قادرين على أن يقرأوا النص العريب قراءة صحيحة 

 .لكن يستخدم طريقة اطتطبة و طريقة األسئلة واألجوبة نادرا. ويفهموا معانيها فهما جيدا
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بعض االحيان اظتدرس يعطي الفرصة للمناقشة وهبذا الطريقة أدتٌت أن يكونوا الطالب  -8
 .ناشطُت

. استعانت عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها يف ىذه اظتدرسة بالوسائل التعليمية اظتتنوعة -9
و كراسات التمرينات،  (Proyektor)منها الوسائل التعليمية البصرية مثل السبورة والعارضة 

 .ويف بعض األحيان يستعُت اظتدرس باظتعمل اللغوي

الطالب بالنصيحة أن اللغة العربية ىي علم مهم الذي  لتشجيع التوجيهاتتقدًن اظتدرس  -10
 .سيفيد يف وقت مستقبل

 املقابلة مع وكيل رئيس املدرسة ( ب)
فقد سأل الباحث األسئلة على وكيل رئيس الدكتوراندس إمام التفسَت اظتاجستَت كوكيل 

وأجاب . رئيس اظتدرسة عما يتعلق باظتدرس، وخاصة يف اظتدرس اللغة العربية يف تلك اظتدرسة
 :وكيل رئيس اظتدرسة للباحث كل ما يسألو إياه شرحا وبيانا كما يلي

بعض االحيان اظتدرس يبدأ عملية التعليمية بالسالم والدعاء وقراءة كشف اضتضور ويسأل  -1
 ساكنةستعداد الطالب عن الوجيبة اظتنزلية واظتواد قبلو ال

يربط مواد اللغة العربية باظتواد اآلخرى اظتتعلقة أو باضتياة اليومية، من نظر الباب الذي  -2
 .إظهار إسم اضتيوان الذي قد ذكر يف العلوم الطبيعيةكمثل . يبحث اظتدرس

بعض االحيان يستفد اظتخترب اللغة واظتكتبة والبيئة ظتصادر التعلم، من نظر الباب الذي  -3
 .يبحث اظتدرس أيضا

  الفرصة لطالب يف اظتناقشة أو اجابة االسئلة بالكالم اصتهرريباعطاء -4

  يطبق خطة التدريس أبدااظتدرس -5
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وطريقة استنباط األسئلة يف . يعقد اظتتحان اليومية بعد أخَت الباب يف الكتاب اللغة العربية -6
 .اإلمتحان بنظر إىل الكفاءة األساسية واظتعيار الكفاءة

يستخدم مدرس اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة أكثرىا باستخدام طريقة التقليدية وىي  -7
القراءة والقواعد والًترتة، يعٍت قرأ اظتدرس الدرس يف أول اضتصة قراءة منوذجية والطلبة 

يقررون بعدىا مث طلب اظتدرس الطلبة ليقرؤوىا قراءة جهرية وبعد ذلك ترجم اظتواد مث طلب 
وأخَتا طلب منهم بالتدريبات والتمرينات اليت . اظتدرس الطلبة ليكتبوىا يف كراستهم

 .وجدت يف الكتاب اظتسنخدام

بعض االحيان اظتدرس اعط الفرصة للمناقشة وهبذا الطريقة أدتٌت أن يكونوا الطالب  -8
 .ناشطُت

. استعانت عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها يف ىذه اظتدرسة بالوسائل التعليمية اظتتنوعة -9
منها الوسائل التعليمية البصرية مثل السبورة والعارضة و كراسات التمرينات، ويف بعض 

 .األحيان يستعن اظتدرس باظتعمل اللغوي

الطالب بالنصيحة أن اللغة العربية ىي علم مهم تشجيع التوجيهات يف تقدًن اظتدرس  -10
 .الذي سيفيذ يف وقت مستقبل

  على نتائج املقابلةالتحليل -ب 

ىل رئيس اظتدرسة ووكيلو عن الكفاءة اظتهنية ظتدرس بناء على نتيجة حتليل البيانات اظتقابلة إ
اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون بالدرجة اللغة العربية أّن مدرس اللغة العربية يف 

يربط مواد اللغة ساكنُت قبل ابتداء التعليم اللغة العربية واستعداد الطالب بالدليل على . اصتيد
يستفد اظتخترب اللغوي يطبق خطة التدريس، والعربية باظتواد اآلخرى اظتتعلقة أو باضتياة اليومية 
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تقدًن يعقد االختبارات ويستخدم طريقة التعليمية اظتختلفة وواظتكتبة والبيئة ظتصادر التعلم و
 .الطالب عن اللغة العربيةتشجيع يف  التوجيهات

 واظتراقبة اظتدرس لطالب أول الدرس أمر مهم، حىت لو حتققت البيئة ساكنةاستعداد الطالب 
التعليمية الصحيحة ألن تعلم اللغة األجنبية أمر شاق على النفس، ؽتا يدفعها إىل اعتروب من 

كما أن الطالب تشغلو أحيانا أمور اضتياة، ؽتا حيول بينو وبُت تركيز، ولئال ينصرف . وقت إىل آخر
وؽتا يؤسف . الطالب عن متابعة الدرس، على اظتدرس أن يراقب الطالب واحدا واحداً، باستمرار

وىذا جيعل بعض الطالب . لو أن بعض اظتدرسُت يشغلون أنفسهم بأمور ال عالقة عتا بالدرس
 .يسرحون بعيداً، وجيعل فريقاً أخَت منهم، يلجأ إىل اعترج واظترج يف الصف

يستفد اظتخترب اللغة واظتكتبة والبيئة ظتصادر التعلم ويستخدم الوسائل التعليمية لقد حتولت 
العملية التعليمية يف العصر اضتديث داخل الصف وخارجو إىل نشاط لو أىداف ونتائج ختضع 

.  ىذا النشاط وؼترجات للقياس والتقنُت، وأصبح للتقنيات التعليمية دور فاعل بُت مدخالت
وفضال عن ذلك فقد صارت تلك التقنيات تلعب دوراىا ما يف تطوير عناصر النظام الًتبوي كافة 

قد يؤدي عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها يف .   بوجو عام وعناصر اظتنهج على وجو اطتصوص
منها الوسائل التعليمية البصرية مثل السبورة والعارضة . ىذه اظتدرسة بالوسائل التعليمية اظتتنوعة

(Proyektor) هبذه . و كراسات التمرينات، ويف بعض األحيان استعن اظتدرس اظتعمل اللغوي
 الوسائل يرجو اظتدرس أن ينشأ الدوافع يف تعليم اللغة العربية

يربط مواد اللغة العربية باظتواد اآلخرى اظتتعلقة أو باضتياة اليومية أمر مهم، يكاد اظترء بأن 
التوسع يف استخدام اللغة الوسيطة أو اظتواد اآلخرى يف تعليم اللغة العربية، لو نصيب األسد بُت 

اللغات واظتواد اآلخرى، فكثَت من الناس مّر بتجربة تعلم لغة من اللغات دون استعمال اللغة 
 .  الوسيطة، ويرى ذلك مقبواًل، ولكن األمر خيتلف حُت تكون اللغة الوسيطة
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والكفاءة اظتهنية ظتدرس يستطيع أن يعرف بأداء االمتحان وطريقة استنباط األسئلة واظتدرسة 
الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون يطبق االختيارات اللغوية الذايت واظتوضوعي، وطريقة 

 .استنباط األسئلة بنظر إىل اظتنهج التعليمي وأىدفو
واظتدرس اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة بعض االحيان يستخدم الطرق التعلمية اظتتنوعة، هبذه 

ويعطي . الطريقة يستطيع الطالب أن يكونوا ناشطُت يف تعليم اللغة العربية بغَت التعب واظتلل
 .اظتدرس الفرصة إىل الطالب لكي يعرب أراءىم لتطوير النفس

الطالب بالنصيحة أن اللغة العربية ىي لتشجيع التوجيهات تقدًن فضال عن ذلك اظتدرس 
التوجيهات لكي ينال الطالب القوة النفسية تقدًن . علم مهم الذي سيفيذ يف وقت مستقبل

الداخلية اليت حترك اظتتعلم لإلقبال على التعلم بكل فاعلية، والوسول إىل مستوى اظتأمول، 
وللدوافعية تأثَت كبَت يف التعليم، فكلما كان وراء الدراس يستحثو وحافز يشده إىل التعلم كان 

ذلك أدعى إىل إدتامو وحتقيق أىدف منو، وفقدان الدافع أو ضعفو وراء الكثَت من حاالت الفشل 
 .يف التعلم
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  وحتليلها ستبانةعرض بيانات اال:  املبحث الثالث

  البياناتعرض - أ

 الكفاءة اظتهنية ظتدرس، نتائج االستبانةيف اظتبحث الثالث يبحث الباحث عن 
يف  غتتمع ىذا البحث كل طالب يف  النتائج الدراسية اللغة العربية من الوثائق، وبيانات وعرض

 طالب، 99، وأما عينة يف ىذا البحث يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية ماديون
 طالبا يف فصل الثالث 33 طالبا يف فصل الثاين و 34 طالبا يف فصل األوىل و 32تتكون من 

 . باستخدام العينة العشوائية البسيطة بالقرعة يف كل مرحلة

  الكفاءة املهنية ملدرسنتائج االستبانة -1

ليعرف الباحث عن الكفاءة اظتهنية ظتدرس باظتدرسة . اظتدرس ىو أحد طرق حتصيل العلم
الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون اعط الباحث اإلستبيان إليهم ظتعرفة القيمة كل 
 :مستجيب، اصتواب األظهر حيرف أ،  و ب، ج، د، ه يغَت الشكل العدد بقرار فيما يلى 

 1إذا كان اصتواب أ فالقيمة   (أ 

     2إذا كان اصتواب ب فالقيمة   (ب 

 3إذا كان اصتواب  ج فالقيمة   (ج 

 4إذا كان اصتواب  د فالقيمة   (د 

 5إذا كان اصتواب  ه فالقيمة   (ه 

 :بعد معرفة قيمة اإلجابات لكل مستجيب، قام الباحث درجاهتم على ما يأتى 
  عالية100 - 71عدد القيمة بُت   (أ 
  متوسطة70 - 50عدد القيمة بُت   (ب 
  سافلة49 - 20عدد القيمة بُت   (ج 
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أما البيانات عن الكفاءة اظتهنية ظتدرس باظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون 
 :فكما يلي

 4،5اصتدول 
 اإلستبيان لطالب عن الكفاءة اظتهنية ظتدرس

 اجملموع اظتستجيب األسئلة الرقم
 ه د ج ب أ

 99 11 37 19 29 3 الساكنُت قبل ابتداء التعليم اللغة العربيةاستعداد الطالب  1
 99 9 45 18 18 9 توضيح مواد الدراسية اليت قد سبقت لتذكَت الطالب  2
يشرح أىداف الدراسية اليت سيتحققها الطالب قبل  3

 إابتداء تعليم اللغة العربية 
18 21 39 45 3 99 

 99 1 77 11 8 2 يربط مواد اللغة العربية باظتواد اآلخرى اظتتعلقة 4
 99 11 37 19 29 3 يربط مواد اللغة العربية باضتياة اليومية 5
 99 9 45 18 18 9 بالًتتيبمواد التعليم اللغة العربية تقدًن  6
 99 9 45 18 18 9 يستعد على االستجابة الطالب 7
 99 3 45 39 21 18  يف التعليماعط الفرصة للطالب ليكونوا ناشطُت 8
 99 9 45 18 18 9 يستفد من الوسائل التعليمة اظتطبقة  9

 99 3 45 39 21 18 اشًتاك الطالب يف تنفيد الوسائل التعليمية 10
 99 9 45 18 18 9 يستفد من ؼتترب اللغة واظتكتبة والبيئة واظتصادر التعليمة  11
 99 3 45 39 21 18 يشرح اظتواد الدراسية سياقية 12
 99 1 77 11 8 2 يستخدم وقت الدراسة كما يف خطة التدريس 13
 99 11 37 19 29 3 يستخدم الطرق التعليمية اظتتنوعة 14

                                                 

 2013 أبريل 23اإلستبانة، اليت وزع هبا الباحث مع الطالب، تاريخ   



57 

 

 99 3 45 39 21 18 ي يناسب أىداف التعليميقيم االمتحان النهائي الذ 15
استخدام اللغة الشفوية واطتطية جيدة بشكل واضح  16

وصحيح 
9 18 18 45 9 99 

 99 9 45 18 18 9 بأسلوب مناسب  الطالبتقدًن اظتواد إىل 17
 بعد إشراك الطالببنعكاس أو جعل ملخص االجعل  18

 تعليم
18 21 39 45 3 99 

 كجزء من التصحيحية وظائفالتوجيو أو البتنفيذ اظتتابعة  19
أو ختصيب 

3 29 19 37 11 99 

 99 9 45 18 18 9  الطالبتقدًن إحاطات لتشجيع 20
 : يضاحاتاال

  %(100-90)الكفاءة اظتهنية كل يوم الدراسة  ىو اظتدرس يطبق دائما
 %(89-70)الكفاءة اظتهنية مرارا يف يوم الدراسة اظتدرس يطبق  ىو مرارا

 %(69-50)الكفاءة اظتهنية أحيانا يف يوم الدراسة اظتدرس يطبق  ىو أحيانا
 %(49-1)الكفاءة اظتهنية نادرا يف يوم الدراسة اظتدرس يطبق  ىو نادرا

 %(0)الكفاءة اظتهنية كل يوم الدراسة يطبق  ال ىو اظتدرس ال مرة

  XI-3 وفصل XI-IPA 2فصل و -Agama XII اىل طالب فصل االستبانةبعد القاء 

 5. 4 نتيجة االستبيان ىف اصتدول غتموع يستطيع أن يؤخذ (أنظر اىل قائمة اظتالحق)
 ىو الكفاءة Xفخطوات بعدىا تقرير نتيجة العالية ونتيجة السافلة ونتيجة متوسطة من اظتتغيَت 

. للبيانات ىف ىذا اظتتغيَت يقسم اىل ثالثة طبقات  ىو عالية ومتوسطة وسافلة. اظتهنية ظتدرسي
 :وبعد يوجد فصل الفاصلة فيستطيع  أن يعُت طبقة ىف اظتتغيَت الكفاءة اظتهنية ظتدرس كما تاىل 
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 4.5جدول 
 الكفاءة اظتهنية ظتدرس( class interval)اجملموع 

 طبقة (%)النسبة اظتائة  العدد الرقم
 عالية  9،1% 9 1
 متوسطة  84،8% 84 2
 سافلة  6،1% 6 3

  %100 99 اجملموع
 

 
من ذلك الطبقة يستطيع أن يعرف أّن الكفاءة اظتهنية ظتدرس يف اظتدرسة الثانوية 

وىف طبقة  ( %9،1)األسالمية اضتكومية الثانية دباديون ىف طبقة عالية تدل بتسعة مستجيب 
 6،1)وطبقة سافلة تدل بستة مستجيب  ( %84،8)متوسطة تدل بأربع وذتانون مستجيب 

فلذلك يستطيع أن يقول أّن الكفاءة اظتهنية ظتدرس اللغة العربية يف اظتدرسة الثانوية . (%
 .األسالمية اضتكومية الثانية دباديون ىف طبقة متوسطة

  النتائج الدراسية اللغة العربية من الوثائقبيانات عرض -2

إن اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديون قد نفدت االختبار النهائي مرحلة 
ويأخذ الباحث ثالثة فصول من ذتانية وعشرون فصالً يعٍت . األوىل ظتادة اللغة العربية على الطلبة

 :يسيقدم الباحث كاآليت. يأخذ فصل واحد كل مرحلة
 
 
 

                                                 

 2013 أبريل 23وثائق اظتدرسة، اليت أخذ هبا الباحث يف ديوان اإلدارة تاريخ   
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 4.6اصتدول 
 XII-Agamaنتائج الدراسية النهائية اللغة العربية فصل 

 البيان اظتعدل النتيجة اسم الطلبة منرة
 الشفهي التحريري

 ؽتتاز 85،5 85 86 أنا دوي  سورياين 1
 جيد 83،5 85 82 أتيكا أروم سوليستياين 2
 جيد 84،5 85 84 كلوديا ديسي سوريا 3
 جيد 75 75 75 ددياس كوسوما وجييًتا 4
 جيد 83،5 85 82 أيكا جيانيت وحينينجسيو 5
 ؽتتاز 90 90 90 فجر كورنياوان 6
 ؽتتاز 87 86 88 فارد جزويل 7
 جيد 79 80 78 فتح اجملدد أروم 8
 جيد 79 78 80 فوز العريفُت 9

 جيد 82 82 82 إقبال كرًن ألفاين 10
 جيد 80 80 80 إشتا ذىوبية 11
 ؽتتاز 86،5 85 88 حسٌت قنيتة الزىراء 12
 جيد 75،5 75 76 خَت اظتسطفى 13
 جيد 84،5 85 84 ليال فطيمة اظتالية 14
 جيد 80 80 80 ميو أؾتا وجيايا 15
 جيد 85 85 85 ػتمد علي شايف 16
 جيد 80 80 80 ػتمد فريس خبتيار أفدي 17
 جيد 80 80 80 ػتمد واحد أريف الدين 18
 جيد 85 85 85 ناندا نور الراسدة رزتوايت 19
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 جيد 79 78 80 نصيح ألوان الزىدي 20
 جيد 85 85 85 نورفئة الصاضتة 21
 جيد 84 83 85 رفيق راىاديان عبد هللا 22
 جيد 77 77 77 ريفقي خالق فردوس 23
 جيد 88 88 88 ريٍت راحايو 24
 جيد 80 80 80 سيف الدين خَتي 25
 جيد 78 78 78 سوفرافطا 26
 جيد 80 80 80 دتهيدا 27
 جيد 75 75 75 طارق اعتدى 28
 جيد 78 78 78 وحي أروم ساري 29
 جيد 80 80 80 يولينيت فريهاتيٍت 30
 جيد 76،5 75 78 رفيقي أفريسما فوترا 31
 جيد 75 75 75 أوفار حفيظ الدين 32
 جيد 79 78 80 ػتمد عبد الرزتان 33

 4.7اصتدول 
 XI-IPA 2نتائج الدراسية النهائية اللغة العربية فصل 

 البيان اظتعدل النتيجة اسم الطلبة منرة
 الشفهي التحريري 

 جيد 76 77 75 أغوس سوسانطا 1
 جيد 77 77 77 أليفة أخيت نور حيايت 2
 جيد 80 80 80 أوليا رزتي 3
 جيد 80 80 80 ديان لطفي راىايو 4
 جيد 78 78 78 أيندار ستيونوو 5
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 جيد 85 85 85 فرحيى سعدة العمة 6
 جيد 75 75 75 فوزن ػتمد رفاعي 7
 جيد 82 82 82 فَتدوسي نزوال 8
 جيد 80 80 80 فريشكا سيندي أؾتليتا 9

 جيد 83،5 85 82 إيندري فراستيانيت 10
 جيد 78 78 78 إسٌت لطيفة العفيفة 11
 جيد 85 85 85 كرنيا مفتح ااظتغفرة 12
 جيد 79 80 78 ليا نفيتا ساري 13
 جيد 76 76 76 فوزي إضتام. م 14
 جيد 83،5 85 82 موليدينا مونيكاساري 15
 جيد 80 80 80 ميديال ليلي أنوغراىيٍت 16
 جيد 76 76 76 مَتسا إيتا ديوي أديانا 17
 جيد 78 78 78 ػتمد مستفدين منَت 18
 جيد 75 75 75 ػتمد نور أديتيا 19
 جيد 82 82 82 نبيلة زوستَتا 20
 جيد 80 80 80 نسوة النور الفوزي 21
 جيد 80 80 80 فوتري يوانا فراتيوي 22
 جيد 75 75 75 رزتة نغراىا 23
 جيد 80 80 80 ريكو أجي سنتانو يوليو  24
 جيد 82 82 82 رزقي ناندى مستقيم 25
 جيد 80 80 80 روشتا دتامي أيوليانا 26
 جيد 78 78 78 صليحة مطيعة 27
 جيد 75 85 85 سييت مرءة اعتداية 28
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 جيد 80 80 80 سوجي يوؾتكي ستيووايت 29
 جيد 77 78 76 تياس فنجكي واردانا 30
 جيد 78 78 78 يويل سكتياوان 31
 جيد 80 80 80 يوليا أسوة النساء 32
 جيد 77،5 78 77 يوسف أفندي علي 33
 جيد 76،5 77 76 زكيا سلفة 34

 4.8اصتدول 
 XI-3نتائج الدراسية النهائية اللغة العربية فصل 

 البيان اظتعدل النتيجة اسم الطلبة منرة
 الشفهي التحريري 

 جيد 80،5 85 76 أفينا إضتام أردياغاريٍت 1
 جيد 75 75 75 أغونج ويدودو 2
 جيد 75 75 75 أغوس سوينطا 3
 جيد 77،5 80 75 عائشة نور راسيدانا 4
 جيد 75 75 75 أليفيا أويس رزقي أكباراين 5
 جيد 76،5 78 75 أليسيا ساراسانيت 6
 جيد 79 83 75 أنيسا إسنيٍت ىويدة 7
 جيد 80 85 75 أولينا نور الفجروايت 8
 جيد 76،5 78 75 دانو علم نوغروىو 9

 جيد 76،5 78 75 ديفيكى فريسيليا جهيانينخروم 10
 جيد 76،5 78 75 دياسًتي ىرغيانا سفتياساري 11
 جيد 75 75 75 فهم نسَت عزيزي 12
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 جيد 77،5 80 75 فائقة الرزتة 13
 جيد 79 83 75 فؤد أريزال باعون سامودرا 14
 جيد 77،5 80 75 غوري فرماتا فوتري 15
 جيد 81،5 88 75 حنان فوتري ىعانينخروم 16
 جيد 84،5 93 76 حنيفة 17
 جيد 77،5 80 75 ىفَتيا هلل 18
 جيد 80 85 75 إيكا فيًتي رزتوايت 19
 جيد 79 83 75 إنا إمراءة اظتيمونة 20
 جيد 76،5 78 75 حريسما ػتمد فحريزا 21
 جيد 79 83 75 لقمان اضتكيم األنصاري 22
 جيد 85 90 80 مرحانيتا نائمة األسرية 23
 جيد 77،5 80 75 ػتمد إضتام رماداين 24
 جيد 81،5 88 75 نينجتياس فوتري فرتيوي 25
 جيد 77،5 80 75 نور رزتوايت فراتيوي 26
 جيد 75 75 75 ريزا أنوغراه نور رزتة 27
 جيد 75 75 75 رارا كوسومانينجروم 28
 جيد 75 75 75 سلسا كورنيا نور رحم 29
 جيد 78 80 76 ساتريا ػتمد فهليفي 30
 جيد 75 75 75 وحيد أجي فراستيو 31
 ؽتتاز 91،5 95 88 كماالت رزقية األعلى 32
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 فخطوات بعدىا تقرير البيان 5. 4 نتيجة التعلم لطالب يف اصتدول غتموعمن 
 ىو نتائج تعلم اللغة العربية Yالنتيجة الراسب والنتيجة اصتيد والنتيجة اظتمتاز من اظتتغيَت 

وبعد يوجد . للبيانات يف ىذا اظتتغيَت ينقسم إىل ثالثة طبقات  ىو ؽتتاز وجيد وراسب. لطالب
 :فصل الفاصلة فيستطيع  أن يعُت طبقة يف اظتتغيَت تعلم اللغة العربية لطالب كما تاىل 

 

 4.9جدول 
 نتيجة التعلم لطالب( class interval)اجملموع 

 البيان (%)النسبة اظتائة  العدد الرقم
 ؽتتاز  5،1% 5 1
 جيد 94،9% 94 2
 راسب  0% 0 3

  %100 99 اجملموع
 

 يف اظتدرسة الثانوية نتيجة التعلم لطالبمن ذلك الطبقة يستطيع أن يعرف أّن 
ويف البيان جيد  ( %5،1)األسالمية اضتكومية الثانية دباديون يف البيان ؽتتاز تدل خبمسة طالب 

فلذلك . ( %0)وال يكون الطالب ينال البيان راسب  ( %94،9)تدل بأربعة وتسعون طالبا 
 يف اظتدرسة الثانوية األسالمية اضتكومية الثانية دباديون  نتيجة التعلم لطالبيستطيع أن يقول أّن ا

 .جيد
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  البياناتحتليل - ب

لـمعرفة وجود التأثَت الـمناسب بُت  من حاصل حتليل طبقة كل الفاصلة ىف األعلى
 الـمدرسة يف اظتدرسة الثانوية لطالبالكفاءة اظتهنية ظتدرس يف نتائج تعلم اللغة العربية 

 Teknik)األسالمية اضتكومية الثانية دباديون فستخدم الباحث تقنية القريب التالمسى 

koefisien kontingensi ) باطتطوات فيما يلى: 
 الـمدرسة لطالبحساب العدد من الكفاءة اظتهنية ظتدرس يف نتائج التعلم اللغة العربية  (أ 

 :يف اظتدرسة الثانوية األسالمية اضتكومية الثانية دباديون يف اصتدول األيت
 4.10اصتدول 

 الـمدرسة يف اظتدرسة الثانوية لطالبحساب العدد من الكفاءة اظتهنية ظتدرس يف نتائج التعلم اللغة العربية 
 األسالمية اضتكومية الثانية دباديون 

                  نتائج التعلم لطالب
 العدد راسب جيد ؽتتاز الكفاءة اظتهنية ظتدرس

 9 0 8 1 عالية
 84 0 80 4 متوسطة
 6 0 6 0 منخفضة
 99 0 94 5 العدد

 

ظتعرفة العدد فهارس صلة القريب التالمسى  (Chi Kuadrat)حساب الكي كووادرات  (ب 
(Indeks Korelasi koefisien kontingensi) كما ىف اصتدول األتى: 
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 4.11اصتدول 
 حساب الكي كوودرات

Fo  
N

CNxRN
=Ft  Fo- Ft (Fo- Ft)

2 (Fo- Ft)
2 

Ft 

1 0،45 0،55 0،3025 0،72 
8 8،55 0،55- 0،3025 0،04 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
80 79،75 0،25 0،0625 0،0007 
4 4،25 0،25- 0،0625 0،0147 
0 0،3 0،3- 0،09 0،3 
6 5،7 0،3 0،09 0،015 
0 0 0 0 0 
  1،0904 

xوتعرف من ذلك العدد القيمة 
 :يعٌت 2

x
2  =1،0904 
xوبعد وجدت الباحث عدد القيمة من  (ج 

 فتحلل بالتأويل  بتغيَت فيقيمة القريب 2
 :التالمسى  على الرمز 

NX

X
C




2

2

 

    =
990904,1

0904,1


 

    = 
0904,100

0904,1
 

    = 01089,0  

   = 0،10435 
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 على الرمز  (indeks korelasi phi) إىل عدد الفهارس الصلة ىف Cمث تغيَت الباحث  (د 

0001187,01

10435,0

)10435,0(1

10435,0

1
22 








c

c
 

    
99991,0

10435,0

99983,0

10435,0
  

    = 0,1043594 
    = 0،104 

 (Interpretasi)التأويل  (ه 
 (Ha)الفرض اظتختارة  (1

وجد األثر ذو معٌت بُت الكفاءة اظتهنية ظتدرس ونتائج التعلم اللغة العربية 
 . الـمدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديونلطالب

 (Ho)الفرض الالغي  (2

ما وجد األثر ذو معٌت بُت الكفاءة اظتهنية ظتدرس ونتائج التعلم اللغة العربية 
 . الـمدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديونلطالب

مث يشفق مع جدول  db = N – nr( 99-2 =97) على الرمز dbمطلبة 
، تأخذ 97و ألنو ىف اصتدول ال توجد القيمة  r”( product moment)“القيمة 

 (أنظر اىل قائمة اظتالحق) .100الباحث القيمة القريب فيها وىى 
 إىل حد t = 0،195  و o= 0،104 ، % 5ىف درجة ذى معٌت  (أ )

to  فيصَت الفروض اظتختار (Ha) اظتقبول 

 اىل حد t = 0،254  و o= 0،104 ، % 1ىف درجة ذى معٌت  (ب )
to  فيصَت الفروض اظتختار (Ha) اظتقبول 

 

toفلذلك   دبعٌت وجد األثر ذو معٌت بُت الكفاءة اظتهنية ظتدرس ونتائج التعلم 
 . الـمدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية الثانية دباديونلطالباللغة العربية 
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 مناقشة نتائج الدراسة وتفسريها: املبحث الرابع
بناًء على نتيجة حتليل البيانات إحصائيا، أن الكفاءة اظتهنية ظتدرس اللغة العربية لو عالقة 

قوية بنتيجة تعليم اللغة العربية لطالب، فلذلك لًتقية نتيجة تعليم اللغة العربية للطالب إىل 
 .مستوي األحسن ينبغي حتسُت الكفاءة اظتهنية ظتدرس اللغة العربية

وتلك النتيجة مناسبة بالنظرية بأن اظتدرس يؤثر يف نتيجة التعليم للطالب عامة وإىل 
حيث كان اظتدرس . استقبال اظتعلومات وتنظيمها وتفسَتىا وتكوين مفاىم ومعاين خاصة

حيث أّن . الكفء الذي يستطيع إلجياد عملية التعليم اإلجيايب واالبتكاري الفعال واصتذاب
الطالب يشعرون بالسهولة يف التعلم اللغة العربية ويستطيعون أن حيصلوا التحصيل الدراسي 

 .األحسن
نفهم أن الكفاءة اظتهنية ظتدرس اللغة العربية أمر مهم وأساسي يف عملية التعليم يف 

إذا كان الطالب يهتموان ويستمعوان إىل شرح مدرسو . اظتدرسة، وجيب على اظتدرس أن ديلكها
أو أنو يشًتك بكل جهده يف عملية التعليم، فيقال أن يف ذىن الطالب معلومات واسعة عن 

 .اظتواد اللغة العربية ويسبب يف نتيجة تعليم اللغة العربية لطالب كامال
كما ذكر الباحث يف اإلطار النظري أن عوامل اليت تؤثر يف نتائج التعلم نوعُت ومها 

بنتائج ىذه البحث . العوامل الداخلية والعوامل اطتارجية، وواحد من العوامل اطتارجية ىي اظتدرس
يظهر أن النظرية عوامل اليت تؤثر يف نتائج التعلم يوقع يف اظتدرسة الـمدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .اضتكومية الثانية دباديون خاصة يف مادة التعليم اللغة العربية
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 امسالفصل اخل
 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 نتائج البحث- أ
 الـمدرسة الثانوية لطالبالكفاءة ادلهنية دلدرس ونتائج تعلم اللغة العربية بعد حتليل 

 :، قد وصل الباحث إىل االستنتاج األخري واستخلصو كما يلياإلسالمية احلكومية الثانية مباديون

الكفاءة ادلهنية دلدرس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية األسالمية احلكومية الثانية مباديون ىف  -1
وىف طبقة متوسطة  ( %9،1)يف طبقة عالية تدل بتسعة مستجيب : طبقة متوسطة، بتفسري

 . %(6،1)وطبقة سافلة تدل بستة مستجيب  ( %84،8)تدل بأربعة ومثانون مستجيب 
 الـمدرسة الثانوية لطالبوجد األثر بني الكفاءة ادلهنية دلدرس ونتائج التعلم اللغة العربية  -2

ويف   ( %5،1)اإلسالمية احلكومية الثانية مباديون بنتائج الطالب ممتاز تدل خبمسة طالب 
 0)وال يكون الطالب يـــــــنال البيان راسب  ( %94،9)البيــــان جيد تدل بأربعة وتسعون طالًبا 

 .، مبعىن إذا حصل الكفاءة ادلهنية يف طبقة متوسطة فنتائج التعلم للطالب متوسط أيضا%(
 

 توصيات البحث- ب
 :انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي التوصيات كما يلي 

أن يهتم ادلدرس بالكفاءة ادلهنية عند تعليم اللغة العربية على وجو خاص، لكي ينال الطالب  -1
 .خربات اللغة العربية إىل الكالم الصحيح ويكتبون اللغة العربية على شكل صحيح

 .أن يستخدم ادلدرس الطرائق و الوسائل ادلتنوعة عند تعليم الطالب يف تعليم اللغة العربية -2
 .زيادة اخلصص اإلضافية لتعليم اللغة العربية لدى طالب ادلدرسة -3
أن يزود ادلدرس وخيتار ادلواد التعليمية ادلناسبة لتعليم اللغة العربية من مواقع إنرتنت مثال أو من  -4

 .القرص ادلناسب هبا
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 مقرتحات البحث- ج
 :بناء على نتائج البحث يقدم الباحث ادلقرتحات التالية 

إعداد ادلواد التعليمية ادلتنوعة لتعليم مهارة االستماع لطالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية حىت  -1
 .ميكن أن يستفيد منها معلم اللغة يف استخدام عرض واقعي

يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلمي ادلتعلق هبذا  -2
 .ادلوضوع لغريه من الباحثني

على الباحثني اآلخرين أن يطوروا ىذا البحث، مثال عن الكفاءة ادلدرس األخرى الىت يتعلق يف نتائج 
 .تعليم اللغة العربية أو عن ادلواد التعليمية فيها
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