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  اإلهداءاإلهداء

  

  
* * ** * *  

  احلاج و مصلحةاحلاج و مصلحة  إيوان مناجةإيوان مناجةأيب و أمي احملرتمني، أيب و أمي احملرتمني، إىل إىل 
  
* * ** * *  

  زوجي الكرمي، واندرا عرفانديزوجي الكرمي، واندرا عرفاندي  إىلإىل
  

* * ** * *  
  ي و أخي واه  احلسن و أخي محمد الااح ي و أخي واه  احلسن و أخي محمد الااح أخي حيأخي حي

  
* * ** * *  

إىل محلة اإلسالم العظيم الذين يرحقون بدينهم من شاهق إىل شاهق، يصدعون إىل محلة اإلسالم العظيم الذين يرحقون بدينهم من شاهق إىل شاهق، يصدعون 
  أبمر هللا و ال خيافون لومة الئمأبمر هللا و ال خيافون لومة الئم

  خاصة أخوايت يف هللا يف مبىن امللتزم و معهد النهضةخاصة أخوايت يف هللا يف مبىن امللتزم و معهد النهضة

* * ** * * 

  إىل محيب اللغة العربية إىل محيب اللغة العربية 
  
  

  



 ت

 

  التقديرالتقديرو و   الشكرالشكر
  

ب العاملني الذي أرسل رسوله ابهلدى و دي ن احل ق ليظه رل عل د ال دين  احلمد هلل ر 
و إم  ام املتق  ني و عل  د  ص  الو و الس  الم عل  د س  يد املرس  لنيكل  ه و كا  د ابهلل ش  هيدا  و ال

آل  ه و ص  حبه و م  ن دع  ا بدعوح  ه و الت  زم بمريقت  ه و حرس  م خم  ال و جع  ل العقي  دو أساس  ا 
 و مصدرا ألحكامه  ألحكام الشرعية مقياسا ألعمالهألفكارل و ا

يف مدرسة علمي اللغة العربية مل التعليمية كااءوال متت كتابة هذا البحث حتت املوضوع "
)دراسة  خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية ومدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج

و ماء ا بدون مساعدو األساحذو الكر صل أمامكم مجيعي"  هذا البحث مل وصاية حقوميية(
 األصدقاء األحباء  فلذلك حقدم الباحثة فوائق االحرتام و خالص الثناء إىل:

، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم موجيا راهرجوالدكتور احلاج الربفيسور  -1
 االنج  مباإلسالمية احلكومية 

جامعة موالان الدراسات العليا  مدير كلية مهيمن، احلاج الدكتور الربفيسور -2
 م اإلسالمية احلكومية ماالنج مالك إبراهي

الدراسات  كليةالدكتور احلاج ولداان ورغاديناات، رئيس قسم حعليم اللغة العربية   -3
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العليا 

األول والدكتور محمد عبد احلميد املشرف  ولداان ورغاديناات احلاج الدكتور -4
قد قدم للباحثة كل العون والتشجيع طوال الارتو إعداد املشرف الثاين اللذان 

هذا البحث فلم يبخال بعلمهما ومل يضقا صدرمها يوما عن مساعدو الباحثة 
وحوجيهها، وكان لاضلهما مبناقشة هذا البحث أكرب األكثر يف ناس الباحثة 

 فلهما من الباحثة خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء 

اللغة العربية  حسن اخلامتة ومعلمي خري أمة اإلبتدائية اإلسالميةرو مدرسة مدي -5
علد  خري أمة اإلبتدائية اإلسالميةيف مدرسة  وندرو أمينة محروس سايان

 يدانية امليف التجربة  مساعدهتم



 ث

 

إينداج سوفريهاحني ومعلمي مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمية  مديرو -6
مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية  يفراحنا ساري و سيف الدين ا اللغة العربية فين

 يف التجربة امليدانية  علد مساعدهتماإلسالمية 

ق   ول الش   كر اجلزي   ل فحس   يب أن أدع   و هللا ع   ز و ج   ل عس   د هللا أن      زيهم 
أبحسن ما عملوا و نسأل هللا التوفيق و الرمحة و النصر  و آخر دع واان أن احلم د هلل رب 

  العاملني
 
 

 الباحثة،    
 
 

 كوسوما ديوي
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حض   رهتا لت   وفري ش   ر  م   ن ش   رو  احلص   ول عل   د درج   ة أق   ر أبن ه   ذل الرس   الة ال     
 راهيمب م والان مال ك إ امع ةالدراس ات العلي ا ج كلي ةعربي ة بحعل يم اللغ ة ال قسماملاجستري ىف 

 المية احلكومية ماالنج حتت العنوان :اإلس
 

يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية  عربيةعلم  اللغة المل التعليمية كفاءةال
 )دراسة وصفية تقوميية( ومدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج

 
    اآلخراآلخر  أتليفأتليف  أوأو  غرييغريي  إبداعإبداع  منمن  زورهتازورهتا  وماوما  بناسيبناسي  وكتبتهاوكتبتها  حضرهتاحضرهتا
  أحتملأحتمل  فأانفأان  حبثيحبثي  منمن  ليستليست  فعالفعال  أهناأهنا  وحبنيوحبني  أتلياهأتلياه  منمن  أهناأهنا  استقباالاستقباال  أحدأحد  ادعدادعد  وإذاوإذا
  برانمجبرانمج  مسؤوليةمسؤولية  علدعلد  أوأو  املشرفاملشرف  علدعلد  املسؤوليةاملسؤولية  حكونحكون  ولنولن  ذلكذلك  علدعلد  ملسؤوليةملسؤوليةاا
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 البحث مستخلص
يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية  علم  اللغة العربيةمل التعليمية كفاءةال، 2715كوسوما ديوي 

البحث  .ة وصفية تقوميية()دراس اإلسالمية ومدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج
سالمية احلكومية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلقسم حعليم اللغة العربية، كلية الدراسة العليا  ،العلمي
 الدكتور ولداان ورغاديناات، واملشرف الثاين: الدكتور محمد عبد احلميد :األول املشرف ماالنج 

 للغة العربيةا يكااءو التعليمية، معلمال الكلمات األساسية:
 

 ميلكها أن للمعلم    اليت والسلوكيات واملهارات املعارف من جمموعة هي الكااءو
 .املتعلمني وحعلم التعليم إدارو علد املدرسني قدرو هي (pedagogik) التعليمية والكااءو  ويسيمرها

نهم يمية ح  ال يقال مني ال ياهم كااءهتم التعلعلمبعض املولكن وجدت الباحثة أن 
معلمي اللغة العربية، فلذلك دراسة عن كااءو التعليمية لدى ون دون إرادو فهمها، معل  الذين ي
كااءو معلمي اللغة العربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية ومدرسة سوراي بوواان خاصا   

جودهتم يف مهم جدا ح  ي عرف كيف كااءهتم يف التعليم و سب   اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج
 كااءو التعليمية الكيف ( 1فبحثت الباحثة هذل املشكلة و حددت مشكلة حبثها: ) التعليم 

اإلبتدائية  سوراي بوواانيف مدرسة و  علمي اللغة العربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالميةمل
اللغة العربية يف مدرسة خري علمي التعليمية مل كااءوالاملؤثرو علد ما العوامل  (2)ماالنج؟  اإلسالمية

 ماالنج؟ اإلبتدائية اإلسالمية سوراي بوواانيف مدرسة و  أمة اإلبتدائية اإلسالمية

لتقومي كااءو التعليمية  (quantitative) هذا البحث اجلامعي طريقة الكمي منهج البحث
  استنتجت (descriptive)و الجتال علد البياانت الوصاية  (evaluative) لدى معلمي اللغة العربية

يف هذين مدرستني اللغة العربية  علميمل كااءو التعليميةالأن الباحثة بعد حبثها العميق و حتليل دقيق 
هي عوامل علمي اللغة العربية  كااءو التعليمية ملال"  و العوامل املؤثرو علد علد مستوى "جيد

ربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية لدى معلمي اللغة الع الضعف و عوامل الدفع  أما عوامل ضعف
ا خبلاية التعليم املعلم؛ مل يشرتك املعلمان يف ب: مل يكن املواد الدراسية مناسهي اإلسالمية ماالنج

التعليم و الدورو التدريسية؛ مل يكن هناك حشجيعا خاصا من املدرسة بل بشكل إمجايل فقط؛ اهتمام 
ني انقص؛ مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية اإلجناز املدرسة علد مراعاو حرقية القدرو للمعلم

األكادميي؛ مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية إنتاج التموير املهين؛ مل يكن معلمي اللغة العربية 
مشاركة يف الندوو العلمية؛ مل يكن لدى معلمي اللغة العربية اخلربو التنظيمية يف جمال التعليم؛ مل يكن 



 ذ

 

: يكون األستاذان ها هيعوامل الدفعو  غة العربية االمتنان املناس  جملال التعليم لدى املعلمي الل
متخرجني يف درجة اجلامعية األوىل أي البكوالريوس؛ يقوم املعلمان محاولة الشخصية لرتقية قدرو 

قدرو التعليم؛ حقوم املدرسة ابلندوو التعليمية كل سنة لتشجيع املعلمني؛ حساعد خربو التعليم لرتقية 
املدرسة هو الذي يقوم ابلتقومي و اإلشراف  واملعلم؛ ال حعلمان املعلمان يف املدرسة األخرى؛ مدير 

 أنشمة التعليم و التعلم 

معلمي اللغة العربية يف مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمية وأما عوامل الضعف لدى 
حشجيعا خاصا بل تدريسية؛ مل يكن هناك مل يشرتك املعلمان يف التعليم و الدورو ال هي: ماالنج

؛ مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية اإلجناز األكادميي؛ مل يكن معلمي اللغة بشكل إمجايل فقط
العربية مشاركة يف الندوو العلمية؛ مل يكن لدى معلمي اللغة العربية اخلربو التنظيمية يف جمال التعليم؛ 

: يكون ها هيعوامل الدفعو  متنان املناس  جملال التعليم مل يكن لدى معلمي اللغة العربية اال
األستاذان متخرجني يف درجة اجلامعية األوىل أي البكوالريوس؛ يناس  بعض معلمي اللغة العربية 

يقوم املعلمان محاولة الشخصية لرتقية قدرو  ؛ىاملعلمان يف املدرسة األخر  يعلمال خبلاية التعل م املعلم؛ 
م املدرسة ابلندوو التعليمية كل سنة لتشجيع املعلمني؛ حعمي املدرسة الوسيلة لتموير التعليم؛ حقو 

قدرو املعلمي اللغة العربية التعليمية؛ حساعد خربو التعليم لرتقية قدرو املعلم؛ مدير املدرسة هو الذي 
 التموير املهين يقوم ابلتقومي و اإلشراف أنشمة التعليم و التعلم؛ لدى معلمي اللغة العربية إنتاج 
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Competence is a set of knowledge, skills, and behaviors that must be 

owned and controlled by the teacher. And pedagogical competence is the ability 

of teachers to manage the learning of students. 

However, researchers found that pedagogical competence is often not 

perceived and understood by the majority of teachers, so that not a few teachers 

who only teach it without want to know the pedagogical competence. Therefore, 

the study of the pedagogical competence for arabic language teacher, in particular 

pedagogical competence of arabic language teachers in elementary school Khoiru 

Ummah and Arabic language teacher in SDI Surya Buana, is one very important 

thing that can be known of their teaching skills and their quality of teaching. So 

researchers have conducted research on this issue, and limit the problem 

formulation : (0) How the pedagogical abilities of Arabic language teacher at SD 

Khoiru Ummah and SDI Surya Buana? (5) What are the factors that affect the 

pedagogical ability of the Arabic language teacher at SD Khoiru Ummah and SDI 

Surya Buana? 

The research methodology used in this thesis is a qualitative method to 

evaluate the pedagogical competence of teachers and reveal descriptive data. 

Results from this study is that the pedagogical abilities of Arabic language teacher 

in the two schools is "good". And the factors that affect the ability of teachers 

pedagogical Arabic is a factor of weakness and supporting factors. The factors 

weakness of the pedagogical competence of  arabic language teacher in SD 

Khoiru Ummah is educational background not in accordance with the material 

being taught, teachers have never attended or training activities that support the 

improvement of pedagogical competence, absence of support from the school in 

particular except in the general form, attention schools in improving teacher 

competence less, the teacher does not have the academic achievement, teachers do 

not have a professional development work, teachers have never participated in a 

scientific forum, teachers do not have experience in educational organizations, 

teachers have never received an award that is relevant to the field of education. 
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The supporting factor is the educational background of teachers is S0, the effort of 

teacher personally to improve pedagogical competence, schools hold education 

seminars to support the teaching skills of teachers, teaching experience capable of 

improving the competence of teachers, teachers do not teach in other schools, 

evaluating principals and guidance on learning activities. 

The factors weakness of the pedagogical competence of arabic language 

teacher in SDI Surya Buana is a rare teacher to follow the activities or training 

that support improved pedagogical competence, specifically the lack of support 

from the school in improving pedagogical competence, the teacher does not have 

the academic achievement, teachers have never participated in a scientific forum, 

teachers do not have experience in educational organizations, the teacher does not 

have the achievements that are relevant to the field of education. The supporting 

factor is the educational background of teachers is S0, background of one of the 

teachers in accordance with the material being taught, teachers do not teach in 

other schools, the effort of teacher is to improve their teaching competencies, 

school education seminars held each year to support the teaching skills of 

teachers, schools provide the means to develop the ability of teachers, teaching 

experience help improve teaching competence of teachers, principals provide an 

evaluation and guidance in learning activities, teachers have professional 

development work. 
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Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru. Dan kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.   

Tetapi, peneliti menemukan bahwa kompetensi pedagogik sering tidak 

dipahami dan dimengerti oleh sebagian guru, sehingga tidak sedikit guru yang 

hanya mengajar saja tanpa mau tau itu. Oleh karena itu kajian tentang kompetensi 

pedagogik guru bahasa arab, khususnya kompetensi pedagogik guru bahasa arab 

di SD Khoiru Ummah dan kompetensi pedagogik guru bahasa arab di SDI Surya 

Buana, adalah satu hal yang sangat penting sehingga bisa diketahui kemampuan 

mengajar mereka dan kualitas mereka dalam mengajar. Maka peneliti telah 

melakukan penelitian tentang permasalahan ini, dan membatasi rumusan 

masalahnya: (0) Bagaimana kemampuan pedagogik guru bahasa arab SD Khoiru 

Ummah dan SDI Surya Buana? (5) Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan pedagogik guru bahasa arab SD Khoiru Ummah dan SDI Surya 

Buana? 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah metode 

kuantitatif untuk mengevaluasi kompetensi pedagogik guru dan mengungkapkan 

data-data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kemampuan pedagogik 

guru bahasa arab di dua sekolah ini adalah “baik”. Dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan pedagogik guru bahasa arab adalah faktor kelemahan 

dan faktor pendukung. Adapun faktor kelemahan dari kompetensi pedagogik guru 

bahasa arab SD Khoiru Ummah adalah latar belakang pendidikan tidak sesuai 

dengan materi yang diajarkan, guru tidak pernah mengikuti kegiatan atau 

pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi pedagogik, tidak adanya 

dukungan dari sekolah khususnya kecuali dalam bentuk umum saja, perhatian 

sekolah dalam peningkatan kompetensi guru kurang, guru belum mempunyai 

prestasi akademik, guru belum mempunyai karya pengembangan profesi, guru 

belum pernah ikut serta dalam forum ilmiah, guru tidak mempunyai pengalaman 

dalam organisasi pendidikan, guru belum pernah mendapat penghargaan yang 

relevan dengan bidang pendidikan. Adapun faktor pendukungnya adalah latar 

belakang pendidikan guru adalah S0, guru secara pribadi ada usaha untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik, sekolah mengadakan seminar pendidikan 

untuk mendukung kemampuan mengajar guru, pengalaman mengajar mampu 

meningkatkan kompetensi guru, guru tidak mengajar di sekolah lain, kepala 

sekolah melakukan evaluasi dan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. 
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Adapun faktor kelemahan dari kompetensi pedagogik guru bahasa arab 

SDI Surya Buana adalah guru jarang mengikuti kegiatan atau pelatihan yang 

mendukung peningkatan kompetensi pedagogik, tidak adanya dukungan secara 

khusus dari sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, guru belum 

mempunyai prestasi akademik, guru belum pernah ikut dalam forum ilmiah, guru 

tidak mempunyai pengalaman dalam organisasi pendidikan, guru belum 

mempuyai prestasi yang relevan dengan bidang pendidikan. Adapun faktor 

pendukungnya adalah latar belakang pendidikan guru adalah S0, latar belakan 

salah satu guru sesuai dengan materi yang diajarkan, guru tidak mengajar 

disekolah lain, guru ada usaha untuk meningkatkan kompetesi mengajarnya, 

sekolah mengadakan seminar pendidikan setiap tahunnya untuk mendukung 

kemampuan mengajar guru, sekolah memberikan sarana untuk mengembangkan 

kemampuan guru, pengalaman mengajar membantu menigkatkan kompetensi 

mengajar guru, kepala sekolah memberikan evaluasi dan bimbingan dalam 

kegiatan belajar mengajar, guru mempunyai karya pengembangan profesi.  
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 الفصل األول 

 سابقةاإلطار العام و الدراسات ال

 مقدمة -أ

ثالثة رئيسية، إذا كانت جيدة جنح الربانمج برانمج تعليمي هناك عناصر  لكل
أدى ذلك إىل هبوط مستوى الربانمج. وإذا كان أحدها أو كلها دون املستوى املطلوب 

وهذه العناصر هي: املعلم والطالب واملادة التعليمية. ولكل من هذه العناصر دوره يف 
الشك يساعد يف ارشاد املعلم حنو أسلوب التعليم بطريقة فالكتاب اجليد  إجناح الربانمج،

 أو غري مباشرة كما أنه يؤثر يف حتصيل الطالب ويف ميله إىل املادة أو النفور منها.مباشرة 

والطالب اجليد يف ذكائه ونشاطه وجتوابه يقوم بدور كبري يف سبيل إجناح الرب 
هو تغيري سلوك الطالب أو حتسينه وكلما الطالب التعليمي، ألن اهلدف من التعليم 

متجاواب مع هذه احملاولة كلما كان ذلك أدى إىل اجناحها والوصول هبا اهلدف املنشود، 
ولذلك جند أن بعض الطالب يتعلمون على الرغم من الظل التعليمية السيئة، ولو أن 

 هؤالء قلة قليلة.

ن يدخل التحسينات على جليد يستطيع أن املعلم افهو املعلم أل أما العنصر األهم
وااثرة اهتمامهم ومن مث  املادة التعليمية، كما أنه لديه القدرة على رفع الروح املعنوية

النشاط التعليمي املطلوب، ونفرق بني املعلم والطريقة  لىتشجيعهم على التجاوب وع
 1ود بدونه.ألن املعلم هو املنفذ للطريقة وال ميكن للطريقة أن خترج حيز الوج
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كان املعلم وال يزال حىت اآلن هو العنصر األساسي يف املوقف التعليمي، إذا 
رين، املواد الدراسة والطالب، الشك أن هناك عوامل كثرية قيس بينه وبني العنصرين االخ

لنجاح العملية التعليمية، اال أن املعلم مازال يف املرتبة األوىل وال ينازعه أي عامل من 
تلك العوامل. فاملعلم مهيمن على مناخ الفصل الدراسي، وما حيدث بداخله، وهو احملرك 

أساليب التدريس املتنوعة، وهو العامل ريق لدوافع الطالب. واملشكل ال جتاهامت عن ط
فاعليه عملية التدريس، رغم مستخداثت الرتبية، وما تقدمه التكنوجليا احلسم يف مدى 

برمتها. فاملعلم هو الذي ينظم العملية التعليمية املعلصر: من متبكرات تستهدف تيسري 
فال تستغين العملية  اخلربات ويديرها وينفذها يف اجتاه األهداف احملددة لكل منها،

 2التعليمية عن املعلم.

فاملعلم للمعلم مكانه مهمة يف اتريخ األمة اإلسالمية ومنزلة رفيعة يف حضارهتا. 
اح العملية التعليمية والرتبوية، ألنه يقود املتعلم ويوجهه إىل أفضل السبل هو أساس جن

للتحصيل والبحث والنمو. ولعل ما يؤكد ما ذهبنا له أن رسول األمة هو املعلم األكمل 
واألوىف لقوله ص.م. "إمنا بعثت معلما" فهو معلم اخلري وهادي البشرية إىل احلق وداهلم 

 دينهم ودنياهم وقائدهم إىل النجاة يوم القيامة.  ملا فيه خريهم يف أمور 

قال يوسف اخلليفة:"إن اللغة العربية حتتاج غل معلم من طراز خاص، ليس متقنا 
ك ألن اللغة العربية متعددة يف فروعها ، وذل3ا وقواعدها فقط، بل يكون موهواب"ملهارهت

                                                           

القاهرة: دار .التعليم الثانوي-التدريب الرتبوي للمعلمني: التعليم الساسي م.  2007زايد. مسعد حممد  2 
 201ص.  والتوزيع. الصحوة للنشر 

 00ص. م. . إيسيسكو.  0200. ندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى 3 
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ومتنوعة يف مهارهتا، ومعرفة املعلم ملهارات كل فرع من فروع اللغة العربية ضروري لنجاحه 
 يف أداء عمله.

الكفاءة هي القدرة على استعمال املهارات واملعارف الشخصية يف وضعيات 
.أن املعلم الكفء هو 4جديدة، داخل إطار احلقل املهين، وميكن مالحظتها وتصنيفها

من يؤدي دوره بكفاءة عالية ويكون قادر على توفري املناخ املادي والنفسي واالجتماعي 
 . 5الذي يشجع على التعليم

أن مدرسةةةةةة خةةةةةري أمةةةةةة اإلبتدائيةةةةةة اإلسةةةةةالمية و مدرسةةةةةة سةةةةةوراي بةةةةةوواان اإلبتدائيةةةةةة         
اإلسالمية ماالنج ، كالمها تعّلمان التالميةذ معةاا الثقافةة اإلسةالمية خاصةة ملرحلةة طةالب 

ئيةةةةة. فتعلةةةةيم الثقافةةةةة اإلسةةةةالمية يف املةةةةدارس الرمسيةةةةة حسةةةةب االحتياجةةةةات املدرسةةةةة االبتدا
التعليميةةةةة مةةةةن املمكنةةةةات كمةةةةا قةةةةال بعةةةةض الثقةةةةافيني رغةةةةم أن املعاهةةةةد والةةةةرابط اإلسةةةةالمية 

 السلفية تكون مركز ذلك.

وانطالقا من أن اللغة العربية من األمور األساسية لفهم الثقافات اإلسالمية         
مدرسة خري أمة بتدائية اإلسالمية ختتلف من واحدة إىل أخرى يف تقدميها . فاملدارس اال

سوف تكوانن مها اإلبتدائية اإلسالمية و مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج 
لبحث والتحليل عن   إجابة الحتياجات التعليم اإلسالمي للمرحلة االبتدائية ، فحاجة ا

درات الطالب يف جمال اللغة العربية يف كّل من املدرستني أمر إلعداد قكفاءة املعلمني 
  الزم. 

                                                           

مكتبة  الرايض:.تربية املعلم للقرن احلادي والعشرين. 1771.حممد أمحد شوقي وحممد مالك حممد سعيد حممود 4 
 1ص. . العبيكان

 131عمان:دار الشروق. ص. . الرتبية العملية األسس النظرية وتطبيقاهتا. 2002ية. ماجد حممد اخلطاب 5 
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ال يفهم بعض املدرسني كفاءهتم التعليمية حىت ال يقال منهم الذين يدرسون وألن 
اللغة  ياليت تواجه املعلموبذلك أرادت الباحثة أن تعريف مامشكلة  ،دون إرادة فهمها

لتحليل املشكالت وفيه هتتم الباحثة . ليمهم، خاصا يف كفاءة التعالعربية يف مدارسه
يف املدرسة خري علمي اللغة العربية مل التعليمية كفاءةالاملوجودة ابلبحث العلمي ابملوضوع 

  ماالنج  اإلسالمية  أمة اإلبتدائية اإلسالمية واملدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية

 

 أسئلة البحث -ب

ة اإلبتدائية درسة خري أميف مغة العربية علمي اللمل التعليمية كفاءةالكيف  -1
 ؟ ماالنج اإلسالمية سوراي بوواان اإلبتدائيةيف مدرسة  واإلسالمية 

يف مدرسة علمي اللغة العربية مل التعليمية كفاءةالما العوامل املؤثرة على  -2
 سوراي بوواان اإلبتدائيةيف مدرسة  وخري أمة اإلبتدائية اإلسالمية 

 ؟ جماالن اإلسالمية

 

 أهداف البحث -ج
يف مدرسة خري أمة علمي اللغة العربية مل التعليمية كفاءةالعن  لكشف -1

  ماالنج اإلسالمية سوراي بوواان اإلبتدائيةيف مدرسة  واإلبتدائية اإلسالمية 

يف علمي اللغة العربية مل التعليمية كفاءةالعن العوامل املؤثرة على  لكشف -2
 سوراي بوواان اإلبتدائيةيف مدرسة  وئية اإلسالمية مدرسة خري أمة اإلبتدا

  ماالنج اإلسالمية
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 أمهية البحث -د
 نظراي -1

يف مدارس علمي اللغة العربية مل التعليمية كفاءةالت البحث عن ملعلوما -
 اإلبتدائية اإلسالمية 

و درجتها علمي اللغة العربية مل التعليمية كفاءةالمرجعا لرتقية أن يكون  -
 ى حسب معيار النجاح الدراسي.عل

 تطبيقيا -2

 فاءهتم يف تعليم اللغة العربيةلتطبيق و ترقية ك أن ينتفع به املعلم -
تقومي معلم اللغة العربية اجليدة الطلبة واملدرسة يف و  املعلم أن ينتفع به -

 التعليم مستوفيا للحاجة و انجحا.عملية حىت يكون  عند املعلم

 

 حدود البحث -ه

  ة،اللغة العربي يمعلمحلد املوضوعي: و ركزت الباحثة يف حبثها على نوع من ا -1
  . اللغة العربية اإلبتدائية اإلسالمية يوهي معلم

خري أمة اإلبتدائية درسة يف ماحلد املكاين: تركز الباحثة يف حبثها  -2
 مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالميةاإلسالمية و 

من العام  حىت يونيو ري هذا البحث يف شهر مايوجي احلد الزماين: -3
 امليالدية 2011-2010 الدراسي
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 الدراسات السابقة -و

حبثه يف موضوع "دافعية الطالب  ،2011عبد احلكيم،البحث الذي قام به  -1
وإدراكهم عن الكفاءة املهنية للمدرس والعالقة بينهما ابلتحصيل الدراسي يف 

 1إرتباطي يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مادة اللغة العربية" )حبث 
 ولقد توصل هذا البحث إىل:. مسارانج جاوى الوسطى( 

( العالقة بني دافعية 1أهداف هذا البحث هي لوصف األمور التالية: )أن  أ(  
الطالب ابلتحصيل الدراسى يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

( العالقة بني إدراك عن الكفائة املهنية للمدرس 2ارانج )مس 1احلكومية 
ابلتحصيل الدراسى يف تعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

( العالقة بني دافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة املهنية 3مسارانج ) 1
ة الثانوية اإلسالمية للمدرس ابلتحصيل الدراسى يف تعلم اللغة العربية يف املدرس

 . مسارانج 1احلكومية 
 ولكون هذ البحث حبثا كميا ينهج الباحث منهجا حتليليا إحصائياب( 

ورموز  (Products momen correlation)ابستعمال رموز إرتباط ضرب العزوم 
. ويف تعيني العينة استعمل الباحث الطريقة العشوائية (regression)اإلحنذار 

(random sampling)  100طالب والعينة  100وعدد جمتمع هذا البحث 
  طالب.

هي كانت العالقة بني الطالب ابلتحصيل الدراسي ونتائج هذا البحث ج( 
  عالقة وثيقة.

 البحوث تلك من نتيجة أنيعين  تفادة للباحثة من هذا البحثواالس 
 يف عميقا حبثا احبثه كونت أن استعدت حىت الباحثة العداد األساس تعترب

 .العربية اللغة علميمل التعليمية كفاءةال
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تطبيق كفاءة التعليمية والكفاءة م، 2011زين العارفني، البحث الذي قام به  -2
املهنية لدى مدرسى اللغة العربية ابملدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج 

 جاوى الوسطى )دراسة وصفية تقوميية(.
 decision)لبحث تقدمي املداخالت لصناعي القرار ومن أهداف هذا اأ( 

maker)  ومديري وحدة التعليم عن الصورة امليدانية  حول اتقان املدرسني
 الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية وتطبيقهما لديهم على أنشطة التدريس. 

ية املسحية مومنهج هذا البحث من نوع البحث الوصفي التقوميي  ابلتنب( 
(survey) . 

ونتائج هذا البحث هي أشارت إىل أن تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة ج( 
املهنية على أنشطة تدريس لدى مدرسي اللغة العربية تعد درجته خمتلفة 

 ومنخفضة نسبيا.

عن الكفاءة التعليمية والكفاءة  يرتصو إعطاء اليعين  تفادة للباحثةواالس 
تدريس لدى ين كفاءتني على أنشطة را واضحا، وتطبيق من هذيتصو املهنية 

 يف عميقا حبثا حبثها كونت أنو  الباحثة استعدت حىتمدرسي اللغة العربية، 
 العربية اللغة علميمل التعليمية كفاءةال

، حبثه يف موضوع "أهلية الرتبية ملدّرس 2013البحث الذي قام به عبد الرشيد ، -3
م اللغة العربية يف تعليمها ابملدرسة الذي ليست ثقافته من قسم تعلي اللغة العربية

 . ولقد توصل هذا البحث إىل:" الثانوية احلكومية ماكووهرجو يوكياكرات

أ( اهلدف يف هذا البحث ملعرفة أهلية الرتبية ملدّرس اللغة العربية الذي ليست 
 ثقافته من قسم تعليم اللغة العربية يف تعليمها. منها أهلية التفهم التالميذ، وأهلية

تصميم التعليم، وأهلية ممارسة التعليم, وأهلية تقومي التعليم، وأهلية تطوير مهارات 
 التالميذ اللغوية.
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 ويدخل هذا البحث حبثا ميدانيا ابستخدام املدخل الكيفي. ب( 

( 1يدل إىل أن أهلية الرتبية ملدّرس اللغة العربية املذكور: ج( ونتائج هذا البحث 
التعليم كانت إجبارا على املادة اليت ال تناسب بقدرة  انحية تفهم التالميذ يف
انحية تصميم التعليم ا يكن فيها تعيني اهلويّة يف لوازم ( 2التالميذ األصلية فيها. 

( انحية ممارسة 3التعليم وأهلية يتصل إليها التالميذ ونظام برانمج التعليم. 
انحية تقومي التعليم ( 0. التدريس كانت أمهال مهارة االستماع والكالم والكتابة

انحية تطوير (1)يف إختبار منظم( ا يكن تثمني إال تثمني مهارة القراءة. 
مهارات التالميذ اللغوية ا يكن فيها برانمج يعضد تطويرها، مثال برانمج إضايف 

 )بيئة لغوية يف الفصل( وما اشبه ذلك.

 البحوث لكت من نتيجة أنيعين  تفادة للباحثة من هذا البحثواالس 
 عميقا حبثا حبثها كونت أنو  الباحثة استعدت حىت الباحثة العداد األساس تعترب

 العربية اللغة علميمل التعليمية كفاءةال يف

العالقة أن حبثه تركزا يف  "عبد احلكيم"اختالف البحث مبا قام به الباحث        
بكفاءة هذا البحث  . أما الباحثة تقوم يفبني دافعية الطالب ابلتحصيل الدراسى

 أما مبا قام به الباحث "زين العرفني"التعليمية لدى معلمي اللغة العربية بنفسه. 
أن حبثة يف الكفاءة املعلم أكثر من واحد يعىن الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية. 
أما الباحثة تقوم يف هذا البحث تركزا يف كفاءة التعليمية فقط. أما مبا قام به 

ملدّرس اللغة العربية الذي ليست ثقافته من  ة تركزاأن حبث "عبد الرشيد" الباحث
تقوم يف هذا البحث دون تنظر . أما الباحثة قسم تعليم اللغة العربية يف تعليمها

 ، بل تركزا يف كفاءة التعليميته.من قسم تعليم اللغة العربية أم ال خلفية ثقافتهإىل 
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 حتديد املصطلحات  -ز

دم يف هذا البحث عدد من مصطلحات، و لتسهيل البحث حتددت و يستخ
 الباحث املصطلحات املستخدمة كما يلي:

 ممارسة اجل من مكتسباته استعمال على ما شخص قدرة:  كفاءة
 هبا ومعرتف حمددة متطلبات حسب مهنة أو حرفة. وظيفة

 .الشغل عاا يف

شاط العقلي أو هو الفرد الذي يساعد املتعلم عن طريق الن:  املعلم
احلركي أو مها معا على التغري أو التعديل يف السلوك أو 

 6اخلربة اجلديدة اليت ا يسبق أن مرت به خرباته السابقة.

 
 

                                                           

 169ص.  والتوزيع. الرايض: دار إشبيليا للنشر . الرتبية اإلسالمية م.  2002احلمد. أمحد  6 
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 الفصل الثاين
 ر النظرياإلطا

 
  الكفاءة مفهوم:  األول املبحث

 الكفاءة تعريف -أ

 كفأ يكفأه( كفأه") وجدي فريد حملمد العشرين القرن معارف دائرة يف ورد       
( انكفأ) و. أماله( أكفأه) و. مال( أكفأ) و. جاره( كذا علي كافأه) و. وكبه جرفه
 يف الكفاءة ومنه. والّشرف القّوة يف املماثلة: الكفاءة .1"هليةالا( الكفاءة) و. رجع

: للعمل وــــــــ. ذلك وغري ودينها حسبها يف للمرأة مساواي الرجل يكون أن. الزواج
 والكفوء، الكفء وكذلك" فيقال احالّصح معجم يف أما.2تصريفه وُحْسنُ  عليه القدرة

، و فـُْعل   على  وهو ابلكسر، له، كفاء ال: وتقول. واملدّ  ابلفتح الكفاءة واملصدر فـَُعل 
 وَكَفاَءًة، َكْفأً، َيْكَفأُهُ  هُ أَ كفَ : التّاج يف وجاء." 3له نظري ال أي املصدر، األصل يف

  .4َمْكُفْوء   وهو فـََتَكفَّأُ،

                                                           

 161 لبنان: دار املعرفة. ص.-بريوت دائرة معارف القرن العشرين.م.  1291 .حممد فريد وجدي  1 

لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. -. بريوتالقاموس املنجد. 9112 . عمروأبو شهاب الدين بن  2 
 236ص.

لبنان: دار املعرفة. -بريوت .عريب-قاموس عريب معجم الصّحاحم.  9112ي، إمام إمساعيل بن. محاد اجلوهر  3 
 216-212ص. 

 291 . ص.مكتبة لبنان . بريوت:معجم األغالط اللغوية املعاصرةم.  1291. حممد العدانين 1 
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 على قدرة الوسائل أكثر استخدام تعكس معني فعل هبا يوصف اليت الكفاءة       
 طريق عن تتحد بل. األفعال من فعل أي يف فطرية خاصية متثل وال. حمدد هدف حتقيق

 حالة: والكفاءة الكفاء .5أولويتها لرتتيب وفقا واألهداف املتعددة الوسائل بني العالقة
 بعدد تقاس(: ك) االحتادية قيمته أو جسم كفاءة. آخر لشيء مساواي الشيء هبا يكون

 نظرية اليوم حّورت وقد. مقامها تقوم أو اجلسم هذا من بذرّة تتحد اليت اهلدروجني
  .6عميقا حتويرا الكفاءة

 تظهر  معارف أو سلوكية أمناط أو مركبة مهارة: أبهنا عامة بصفة الكفاءة تعرف
 (Kay) كي عرفتها كما 7.املرغوب التعلم لنواتج وحمدد واضح تصور من املعلم سلوك يف

 أهنا يعتقد اليت واالجتاهات واملهارات املعارف مجيع تصف حمددة سلوكية أهداف أبهنا
 8.طالبه مع فاعلية أكثر ليصبح للمعلم ضرورية

 تشتق اليت واالجتاهات واملهارات املعارف من جمموعة أبهنا اهلوسنت عند والكفاءة
 القدرة أبهنا محزاوي ويعرفها 9.املهنية أدواره من أي: عمله يف املتعددة الفرد مهام من

 املؤهل،:  مثل العناصر بعض نتيجة األعمال من جمموعة أو مهنة أو عمل ممارسة على

                                                           

 116. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. ص. عالمياملعجم اإلم.  9111. حجابمنري حممد  5 

 621لبنان: دلر املشرق. ص. -. بريوتاملنجد يف اللغة واألعالم. 1296سم. دون اال 6 

 7 tency Based Education. A Process for Compe .1976Hall E. & Jones L. 

improving of Education. Englwood Cliffs, N.J. :Prentice-hall 

الكفاايت التعليمية لطلبة كليات الرتبية ابململكة العربية  م.  1221. عبد الرمحن الشعوانو  يعقوب نشوان 8 
 111 .ص. العدد الثاين والعشرون سعود:السعودية. جملة جامعة امللك 

  31ص.البيضاء. منشورات عامل الرتبية: الدار . تقييم الكفاايت م.  9111. حممد فاحتي 9 
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 اخلربة هذه على للحصول تكفي ملدة قيةوتطبي فنية ممارسة عن الناجتة العلمية واخلربة
  10.نتائجها ونشر علمية ببحوث والقيام

 أن ،املعلم عن 9112 نةس 11 رقم ندونيسيااإل اجلمهورية قانون عند الكفاءة وتعريف
 هاميلك أن معلملل جيب اليت والسلوكيات واملهارات املعارف من جمموعة هي الكفاءة

  11. ويسيطرها
 أسست اليت األعمال من جمموعة هي الكفاءة أن( Muhaimin) مهيمن ووصف      

 كشرط امتالكها الشخص على وجيب. مسؤولية بطبيعة وملئت الذكي التفكري على
 املسؤولية طبيعة ظهرت أن وجيب. حمددة مهن يف وظائف تنفيذ على قادر أنه ليعترب

 اللغة يف الكفاءة كلمة. 12واألخالق والتكنولوجيا العلم منظور من نظرا صحيح كإجراء
 ability; capacity do do s.t.; competence; skills. I'm not questioning) هي اإلجنليزية

capability as a supervisor. That official's competence impressed me his)13 
 الدراسات يف التعريفات من عديد على االطالع خالل من الباحثة وجدت وقد      

 على يعتمد الكفاءة تعريف وأن التعريفات، تشابه الكفاءات مبجال املتعلقة والبحوث
 .منها املرجوة األهداف وعلى يصفه، الذي البحث جمتمع

 طالنقا يف تتفق أهنا جند للكفاءة، التعريفات من عرضه سبق ما كل على وأتسيسا
 :التالية األساسية

                                                           

. مكتب الرتبية تقومي الكفاية املعلم يف مراحل التعليم يف دول اخلاجل العريبم.  2921 .رايض أمني محزاوي 10 
 161ص. اخلليج. لدول  العريب

112014pril A 24Kamis, diakses  -14http://www.dikti.go.id/files/atur/UU

2005GuruDosen.pdf 

 12 Bandung: PT Remaja . Paradigma Pendidikan Islam. 2004Muhaimin. 

Rosdakarya. Hal.151 

 13 Jakarta: PT Aksara  Inggris.-. Kamus Lengkap Indonesia1990Siregar, A.E. 

Binacendekia. Hal.247 

http://www.dikti.go.id/files/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf
http://www.dikti.go.id/files/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf
http://www.dikti.go.id/files/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf
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 املرتبطة قدراته خمتلف تشمل املعلم كفاءة العمل، أداء على القدرة هي الكفاءة -
 االتقان من مناسب مستوى إىل تؤدي وأهنا التعليم، مهنة أبداء

 عن التحدث ميكن وبذلك واالجتاهات، واملهارات املعارف التعليم كفاءة تشمل -
 .والقياس لالكتساب قابلة يعهاومج أدائية وكفاءة معرفية كفاءة

 ابلعمل ترتبط ال أهنا أي التعليم، مبهنة املتصلة املهام بكل التعليمية الكفاءة ترتبط -
 .وخارجه الصفي داخل للمعلم الشاملة ابألدوار أيضا بل فقط، الصفي

 .14الطالب لدى التعلم نواتج يف مباشرا أتثريا التعليمية الكفاء تؤثر -

 
 عمله من نتجسي ألنه عمله، حال كل يف كفأ إنسان كل يصبح أن أحسن وما       
. السلبية النتائج فيها تقل الكفاءة أساس على تنبىن اليت األعمال أن كما كثرية، نتائج
 العوامل سيقبتن تتم احلياة نواحي مجيع يف الكفاءة إجياد إىل الدعوة أن به املسلم فمن

 املخرجاتو ( proses produksi) اإلجراءات و( input) املدخالت: وهي عليها، املؤثرة
(output ) . 

 هناك يوجد أن لزاما فأصبح عمله، يف كفأ يصبح أن يف يرغب إنسان كل وألن      
. ختصصاهتم جماالت يف األكفاء اخلرجيني وخيرج الكفاءة أساس على يبىن دراسي برامج
 واملؤسسات واجلامعة املدرسة تكون أن يطالب اجملمع كان إذا املستغرب من فليس

 من مدرسة من خترج من كل أن مبعىن. أعماهلم يف األكفاء ألانسا خترج عامة التعليمية
 15الدراسة ملواصلة أو معينة وظيفة ألداء معينة كفاءة ميلك أن البد املدارس
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  التعليمية كفاءةال -ب
 يف ومؤهالته وسلطاته ومهاراته مقدارته هي املعلم كفاءة أن ،(Syah) لشاه ووفقا      
 16.النافذ القانون ألحكام وفقا ومالئما مسؤوال كمدرس التزاماته تنفيذ

 والقيم واملهارات واملعارف املفاهيم على املعلم سيطرة أهنا املعلم كفاءة تعريف وميكن
 .التعليمية هنتهمب القيام يف والعملية التفكريية عادته يف املعلم يظهرها اليت واملواقف

 والكفاءة الشخصية والكفاءة التعليمية الكفاءة: على تشتمل املدرسني كفاءات أن      
 هذه إىل والتقسيم. موحدة كوحدة األربع الكفاءات وهذه. االجتماعية والكفاءة املهنية
 قدرة هي (pedagogik) التعليمية والكفاءة. فقط الفهم يف التسهيل ألجل األربعة

 .17املتعلمني وتعلم التعليم إدارة على سنياملدر 
 :18الكفاءة هذه مئشرات ومن

 :األساسية املؤشرات ومن. الطالب خصائص معرفة -1

 والفكرية اجلسمانية ابجلوانب املربطة الطالب خصائص معرفة (أ
 .االجتماعية ثقافيةال وخلفيتهم واملعنوية والروحية العاطفية واإلجتماعية

  الطالب، إمكاانت تشخيص (ب

  ،(bekal ajar siswa) األول املعرفية الطالب ذخرية تشخيص     (ج

 الطالب تعلم صعوابت تشخيص     (د

 : األساسية املؤشرات ومن. ومبادئهما والتعلم التعليم نظرايت على السيطرة -2

  دئها،ومبا والتعلم التعليم نظرايت خمتلف على (أ
                                                           

 16  .sikologi Pendidikan dengan Pendekatan BaruP. 2000Syah, Muhibbin. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal.229 

 17  25diakses dosen, -dan-guru-2005-14-no-http://www.slideshare.net/srijadi/uu
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 إبداعها والتقنيات واألساليب واالسرتاجيات والطريق املداخل خمتلف تطبيق  (ب

 :األساسية املئشرات ومن. الدراسية املناهج تطوير على القدرة -3
  الدراسية، املناهج تطوير مبادئ معرفة     (أ

  التدريس، أهداف حتديد (ب

  التدريس، ألهداف وفقا الدراسية املواد اختيار     (ج

 الطالب، وخصائص املختار للمدخل وفقا الدراسية املواد تنظيم     (د

 التقومي وأدوات الكفاءة مئشرات تظوير     (ه

 :األساسية املئشرات ومن. التدريس أداة على القدرة -1
  التدريس، تصميم مبادئ فهم (أ

 التدريس، تصميم عناصر تطوير (ب

  الشامل، يسالتدر  تصميم إعداد     (ج

 جيدا، التدريس تنفيذ    (د

 واملواد الطالب خلصائص وفقا التعلم ومصادر التعليمية الوسائل استخدام    (ه
  التدريس، أهداف لتحقيق املدّرسة الدراسية

 املدروسة املادة يف وضعت اليت للحالة وفقا املالئمة القرارات أخد   (و

 منها واالستفادة واالتصاالت اإلعالم تتكنولوجيا استخدام على القدرة      -2
 :األساسية املئشرات ومن. إمكاانهتم تطوير يف الطالب تيسري على القدرة       -6

 األداء حتقيق على الطالب لتشجيع التدريس أنشطة من منوعة جمموعة توفري (أ
 األمثل

 الطالب إمكاانت لتفعيل التدريس أنشطة من منوعة جمموعة توفري (ب
 داعاهتموإب

 :الساسية املئشرات ومن. ومهذاب وحّساسا فعاال ابلطالب االتصال على القدرة -7
 وكتابة، شفها االتصال اسرتاتيجيات معرفة (أ
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 بنيت اليت املربية األلعاب أو األنشطة يف بينهم والتفاعل ابطالب االتصال (ب
 خالل من بةاللع يف للمشاركة الطالب من النفسية احلالة إعداد: من دورية

 الطالب استجابة و املشاركة، إىل الطالب ودعوة واملثال، (bujukan) املواردة
 . جرا وهلم الطالب استجابة على املدرس فعل ردود و املدرس، دعوة على

 ومن. الطالب تعلم وحتصيل التدريس عملية على والتقومي التقدير العقد على القدرة -9
 :األساسية املئشرات

 وفقا الطالب تعلم وحتصيل التعليم عملية على والتقومي التقدير مبادئ معرفة (أ
 املدرسة، الدراسية املواد خلصائص

 الدراسية املواد خلصائص وفقا التعليم وحتصيل التعليم عملية جوانب حتديد (ب
 املدرسة،

  التعليم، وحتصيل التعليم عملية على والتقومي التقدير إجاءات حتديد   (ج

 التعليم، وحتصيل التعليم عملية على والتقومي التقدير أدوات ويرتط   (د

 األدوات، خمتلف ابلستخدام مستمرا والتقومي التقدير عملية إدارة   (ه

  التعليم، وحتصيل التعليم عملية على التقومي نتائج حتليل    (و

 التعليم، وحتصيل التعليم عملية على ابلتقومي القيام    (ز

 :األساسية املئشرات ومن. والتقومي التقدير نتائج من االستفادة ىعل القدرة -2
 ketuntasan) التعلم إتقان لتحديد والتقومي التقدير نتائج استخدام (أ

belajar)، 

 ،(remedial)   العالحية الربامج لتصميم والتقومي التقدير نتائج استخدام (ب
 ،(pengayaan) واإلفافية

 .التدريس نوعية لتحسني والتقومي رالتقدي نتائج إبالغ  (ج

. التدريس نوعية لتحسني (tindakan reflektif) التفكري ابألعمال القيام على القدرة -11
 :األساسية املئشرات ومن
 تنفيذها، مت اليت التدريسية األنشطة مراجعة (أ
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 سية،الدرا املواد وتطوير التدريس نوعية لتحسني املراجعة نتائج من االستفادة (ب

 نوعية لتحسني (Classroom Action Research) اإلجرائ الصفى البحث إجراء    (ج
 .التدريس

 

 إدارة كفاءة أبهنا الكفاءة هذه راسطو يف الوطنية الرتبوية الشؤون إدارة ووصف      
 :من الكفاءة هذه وتبدو. والتعلم التعليم

 يةالتدريس الربامج خطط إعداد أو الوضع على القدرة  -1

 :الدرس خطة يف تتوفر أن جيب عناصر
 تشتمل أن املهم من أنه غري اليومية، التحضري مذكرة لكتابة حمدد شكل هناك ليس
 :التالية والعناصر املكوانت على

 :تكون أن ضوابطها أهم ومن األهداف، حتديد( أ

 وللمادة وللمرحلة للرتبية العامة ابألهداف مرتبطة-
 اجملال-املعرىف اجملال: )وهي لألهداف الرئيسة اجملاالت على اشتماهلا-

 (وجدانية-مهارية-معرفية) أخرى، وبصياغة( حركى النفس اجملال-االنفعاىل
 فعل+أن) صحيحة سلوكية صياغة األهداف عبارات تصاغ أن-

: مثال(. الطالب قبل من إتقاهنا املراد التعليمية اخلربة وصف+الطالب+إجرائ
 ..اتما إعرااب ،(خلقه حممد أعجبين) الطالب يعرب أن

 :ضوابطه ومن احملتوى اختيار ( ب
 الدرس أهداف حتقيق يف يسهم أن -

 احلصة زمن مع يتالءم مبا متوازنة بصورة املوضوع يشمل أن -

 (أمساء تواريخ، أرقام،) وصحيحة واضحة موضوعات على يشتمل أن -

 منطقيا ترتيبا مرتبة عناصره تكون أن -

 اإلسالمية واملبادئ ابلقيم تتعلق وانبج على يشتمل أن -



 

01 

 

 ونشاطات التدريس، يف املعلم أساليب) والنشاطات، األساليب اختيار( ج
 :ضوابطها ومن( للتعلم الطالب

 آخر دون أسلوب أو طريقة على تقتصر فال متنوعة تكون أن -

 خمتلفة مستوايت ذات وتكون للطالب الفردية الفروق تراعي أن -

 الصف يف عملي نشاط على تشتمل أن -

 الدرس وأهداف مبوضوع مرتبطة تكون أن -

 مدخل وهو ،التمهيد-أوال: هي مراحل، ثالث وتشمل االسرتاجية، حتديد (د
 لعرض للتشوق ويدفعهم التالميذ اهتمام يثري أن جيب الدرس لتقدمي ضروري
 املعلم فيه يقوم حيث الدرس، يف املهم اجلانب وهو العرض،-اثنيا. الدرس
 أن ينبغي ال حيث فعالة، مشاركة التالميذ مبشاركة. الدرس عناصر بعرض
 وفقا العرض يكون أن وينبغي فقط، التالقي على التالميذ دور يقتصر

 وأن األنشطة، فيه تتعدد أن الضروري ومن احملتوى، وطبيعة الدرس ألهداف
 ادة،امل لطبيعة وفقا متكلفة، غري طبيعة بصورة املعينة الوسائل تستخدم

 وهي اخلامتة،-اثلثا .للدرس املخصص والزمن الوسائل وتوفر التالميذ، وطبيعة
 وينبغي وإلبرازها، هبا للتذكري وذلك الدرس، عناصر ألهم تلخيص عن عبارة

 طبيعة حسب ضروراي، ذلك كان مىت السبورة على امللخص ذلك تدوين
 التالميذ منو ومرحلة املادة

 :ضوابطها ومن ،التعليمية واتواألدا الوسائل اختيار (ه

  الطالب وملستوى الدرس ملوضوع مالئمة تكون أن -

 بفعالية احملتوى وتوضيح الدرس أهداف حتقيق يف تسهم أن -

 استخدامها على الطالب وتشجع ومبتكرة متنوعة تكون أن -

 خطة فاعلية أو جناح مدى حتديد يتم ضوئها وعلى التقومي، أساليب اختيار (و
 :التقومي عملية ضوابط أهم ومن املطبقة يسالتدر 
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 الدرس أبهداف مرتبطا التقومي يكون أن -

 (مقايل موضوعي، حتريري، شفهي،) متنوعة التقومي وسائل تكون أن -

 رئيسة أسئلة خالل من التقومي يتم أن -

 واالجتاهات املعلومات يقيس أن -

 الزمن حتديد (ز

  وامللحوظات النتيجة إثبات (ج

 يف اخلربة تثبيت بغرض للطالب املعلم من تكليف وهو املنزلية، الواجبات حتديد (ط
 :ضوابطه أهم ومن أطول، لوقت الدراسية ابملادة وربطه ذهنه

 الدرس أهداف حتقيق يف الواجب يسهم أن -

 الطالب أذهان يف وحمددا واضحا موضوعاته يف متنوعا يكون أن -

 االطالع على وحيفزهم اعليةبف التعلم على الطالب يساعد أن -
 .19اخلارجي

 ليمالتع عملية إدارة أو تنفيذ على القدرة -9

 التعليمية الربامج لتنفيذ إمتالكها املعلم على الالزم املقدرات أن (Harahap) هارهب ذكر
 :على تشتمل

 خيتتمه، أن إىل الدرس املعلم يفتتح أن من التعلم على الطالب حتريض (أ

  والتعلمية، التعليمية األهداف أو األغراض توجيه (ب

 التعليمية لألغراض املناسبة والتقنيات ساليبواأل ابلطرق الدراسية املواد تقدمي  (ج
  والتعلمية،

 التعلم يف الرتسيخ إجراء( د

 صحيح بشكل والتعلمية التعليمية واملرافق الوسائل استخدام (ه

                                                           

دروس الدورات التدريبية ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني هبا هـ.  1191. وزمالئهإبراهيم الفوزان عبد الرمحن  19 
 133-131مشروع العربية للجميع: مؤسسة الوقف اإلسالمي. ص.)اجلانب النظري(. 
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 والتوجيهية االستشارية اخلدمات تنفيذ (و

 والتعلم التعليم برامج حتسني (ز

 التعليمي التقومي نتائج تنفيذ (ح

 يكون أن ينبغي والتعلم، التعليم إبدارة يتعلق فيما والتعلم، التعليم عملية تنفيذ ويف
 بفعالية التعليم أهداف يتقنون الطالب فأصبح ومنطما، خمططا الدراسية املواد تقدمي

 من تبدو التعليمية النشاطات لتنفيذ إمتالكها املعلم على جيب اليت والكفاءات. وكفاية
 االستجابة والتقومي التشخيص مث الطالب، مقدرات وأوائل خلصائصا حتديد على قدرته
 كفاءة أن الوطنية الرتبوية الشؤون إدارة من نقال راسطوا وقد. سلوكهم يف تغريات ألية

 :20على تشتمل والتعلم التعليم عملية إجراء
 الدرس افتتاح (أ

 الدراسية املواد عرض (ب

 التعليمية والوسائل األساليب استخدام  (ج

 (alat peraga) البصرية املعينات استخدام ( د

 االتصالية اللغة استخدام (ه

 الطالب حتريض (و

 التعليمية األنشطة تنظيم (ز

 متصال الطالب مع التفاعل (ح

 التعليم اختتام (ط

 (efek back) املرتدة التغذية إعطاء (ي

 التقومي إجراء (ك

 التعليمية واألوقات احلصص استفادة (ل

 التعليمي التقومي إجراء على القدرة -3
                                                           

 .hal. Op.cit 92. زين العارفني 20 
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 التعليم أنشطة من التخطيط جناح لتحديد والتعلم التعليم لعملية التقومي إجراء أن      
 جناح مدى حتدد عملية هو نفسه والتقومي. وتنفيذها إعدادها أو وضعها مت اليت والتعلم
 .نشودةامل األغراض لتحقيق ألجريت اليت األنشطة أو الربامج تنظيم

 :على تشتمل املتعلم تعلم لتقومي املعلم كفاءة أن      
 (tingkat kesukaran) الصعوبة معدل على بناء األسئلة اختيار على القدرة  (أ

 (daya beda) التباين درجة على بناء األسئلة اختيار على القدرة  (ب

 (irrelieble) الثابتة وغري (invalid) الصادقة غري األسئلة حتصحي على القدرة  (ج

 األجوبة تنقيح على القدرة     ( د
 التقومي نتائج تبويب على القدرة (ه

 وحتليلها التقومي نتائج عالج على القدرة (و

 التقومي نتائج ميول على التفسري وضع على القدرة (ز

 التقومي نتائج على بناء األسئلة بني ةالتبادلي العالقة حتديد على القدرة (ح

  التقومي نتائج من التنوع مستوى تشخيص على القدرة (ط

 ومعقول بوضوح التقومي نتائج استنتاج على القدرة (ي

  وإمكاانهتم املتعلمني مقدرات تصنيف (ك

 ومتابعتها التقومي نتائج مراقبة على القدرة -1
 على الكفاءة أن إىل أيضا تسري (Rasto) راسطو يف طنيةالو  الرتبوية الشؤون وإدارة       
 :على تشتمل ومتابعتها التقومي نتائج مراقبة

 التقومي لنتائج املتابعة برامج وضع  على القدرة  (أ

 التقومي لنتائج املتابعة االحتياجات تشخيص على القدرة  (ب

 ابملتابعة القيام على القدرة  (ج

 املتابعة نتائج تقوميال على القدرة      ( د

 التعليمية الربامج تقومي نتائج حتليل على القدرة (ه
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 املهنية كفاءةال -ج
 إتقاهنا عليهم جيب اليت املقدرات من جمموعة هي العربية اللغة ملعلمي املهنية لكفاءةا

. واجباهتم أداء يف للمعلمني أساسية دعامة تكون أن وجيب. التعليم خالل لينححوا

. وعمقا سعة الدراسية املواد سيطرة على القدرة هي (professional) املهنية والكفاءة

 :21يلي كما وصفها وميكن

 . املواد هبذا املرتبطة املعارف أو واملفاهيم العربية اللغة مواد العربية اللغة معلم يتقن أن -1

 :األساسية املؤشرات ومن

 ونظريتها، وعارفها ومفاهيمها مهاعلو  العربية اللغة جوانب خمتلف معرفة (أ

( oral) شفاها-االتصالية جوانبها مجيع يف سليمة عربية بلغة التعبري من التمكن  (ب

 (productive) ومنتجا (repective) ومتقبال وكتابة

 اللغة ملواد األساسية والكفاءات الكفاءات معايري العربية اللغة معلمو يتقن أن -2
 :األساسية تاملؤشرا ومن. العربية

 الدراسية للمواد الكفاءات معايري استيعاب (أ

 العربية اللغة ملواد األساسية الكفاءات استيعاب  (ب

 العربية اللغة مواد من التدريسية ابألهداف اإلملام (ج

 *األساسية املؤشرات ومن. إبداعا الدراسية املواد تطوير على القدرة -3

 الدارسني أفكار تنمية ملستوى قاوف الدراسية املواد اختيار (أ
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 أفكار تنمية ملستوى وفقا إبداعا الدراسية املواد على (to process) العملية سري  (ب
 .املتعلمني

 *األساسية املؤشرات ومن. املهين التطوير على القدرة -4

 مستمرا األداء على املراقبة أو املراجعة (أ

 املهنية الكفاءة تعزيز يف املراقبة أو كاملراجعة نتائج من االستفادة  (ب

 املهنية الكفاءة لرتقية (PTK) اإلجرائ الفصل ببحث القيام( ج
 خمتلفة مصادر من التدّرس خالل من العصر تقدم إتباع( د
 ومن. املهين األداء لتطوير واالتصاالت اإلعالم تكنولوجيا من االستفادة على القدرة -2

 :األساسية املؤشرات
 اآلخر مع االتصاالت يف واالتصاالت اإلعالم تكنولوجيا من ةاالستفاد( أ

 وقدم. املهين األداء لتطوير غرضا واالتصاالت اإلعالم تكنولوجيا من االستفادة( ب
 حتقيق أجل من املطلوبة املختلفة املقدرات أهنا املهنية الكفاءة تعريف (Surya) سوراي
 أبن جماله، يف اخلربات على املهنية ءةالكفا وتشتمل. مهنيا مدرسا ليصري املدرس نفس

، ظائفالو  عن ابملسؤولية والشعور املدّرسة، الدراسية واملواد الطرائق على يسيطر
 واإلحساس ابلوحدة مع الزمالء األخرى من املعلمني واملعلمات. 

 املعهد رأي عن نقال املهنية الكفاءة (Dahyat) ودهيات( Gumilar) غوميالر ووصف     
 :على تشتمل أهنا( Asian Institut for Teacher Education) املعلمني لتعليم وياآلسي

القدرة على اإلملام ابألسس التعليمية وتطبيقها، فلسفية كانت أم اجتماعية أم  -1
 نفسية أو لغوية أم تربوية

القدرة على اإلملام ابلنظرايت التعليمية والتعلمية وتطبيقها وفقا ملستوى تنمية  -9
 ول املتعلمني وسلوكهم ونفوسهمعق

 القدرة على اإلملام ابملواد الدراسية املدّرسة -3

 القدرة على اإلملام بطرائق التعليم أو أساليبه املناسبة وتطبيقها -1
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القدرة على استخدام خمتلف األداوات واألجهزة اإلعالمية والوسائل من املرافق  -2
 التعليمية

 التعليمية وتنفيذها القدرة على تنظيم الربامج -6

 القدرة على إجراء التقومي التعليمي والتعلمي -7

 القدرة على التحريض على أنفس املتعلمني.  -9

أهنا  (Johnson)تعريف الكفاءة املهنية نقال عن جونسون  (Anwar)وعرض أنوار        
 :22تشتمل على

 سية املدّرسة، ومفاهيم العلوم األساسية املرتبطة هباالسيطرة على متأخر املواد الدرا (أ

 السيطرة واالتقان على املفاهيم واألسس الرتبوية والتعليمية   (ب

 ج( السيطرة على العمليات الرتبوية والتعليمية وتعلم املتعلمني
، تطلب املعلم إىل أن ميتلك (Arikunto)والكفاءة املهنية عند رأي آريكونطا         

فاهيم واملعارف سعة وعمقا عن املواد الدراسية املدّرسة، واإلتقان والسيطرة على امل
املنهجية نظرية كانت أم تطبيقا ابختيار الطريقة املناسبة وتطبيقها يف عملية التعليم 

 والتعلم. 
أن الكفاءة املهنية تشتمل  (Rasto)  وقدمت إدارة الشؤون الرتبوية الوطنية يف راسطو        

: التطوير املهين، اإلملام ابملفاهيم، السيطرة على املواد الدراسية األكادميية. وفيما على
 يلي بيان كل: 

 التطوير املهين: ويشتمل على: -1
متابعة تطور العلوم والتكنولوجيات اليت تدعم هذه املهنة من خالل خمتلفة  (أ

 األنشطة العلمية،
 العلمي،ترمجة الكتاب املدرسي وكتاب العمل   (ب

 ج( تطوير خمتلف مناذج التعليم والتعلم،
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 ،(paper)د( كتابة املقال أو الورقة البحثية 
 ه( كتابة أو ترمجة املقرر الدراسي،

 و( كتابة الكتاب املدرسي،
 ز( كتابة البحث العلمي،

 ، (Classroom Action research)ح( إجراء البحث الصفي اإلجرائ 
 ناسبة النافعة،ط( اكتشاف التكنولوجيات امل

 ي( اخرتاع الوسائل البصرية والسمعية، 
 ك( إبداع األعمال الفنية،

 ل( االشرتاك ابلتدريب املعتمد، 
 م( االشرتاك ابلتعليم املؤهلي، 

 ن( االشرتاك أبنشطة تطوير املناهج الدراسية
 اإلملام ابملفاهيم واملعارف. ويشتمل على:  -9

 ،(mission)والرسالة  (Vision)أ( اإلملام ابلرأاي املستقبلة 
 ب( اإلملام ابلعالقة بني الرتبية والتعليم، 

 ج( اإلملام مبفهوم التعليم االبتدائ واملتوسطي،
 د( اإلملام بوظيفة املدرسة ودورها،

 ه( تشخيص املشاكل العامة املرتبطة بعملية التعليم والتعلم ونتائج التعلم، 
قة بني التعليم املدرسي أي داخل املدرسة وخارج و( بناء النظام الذي يدل على العال

 املدرسة.
 السيطرة على املواد الدراسية األكادميية. وتشتمل على: -3

 أ( فهم بيئة العلوم، 
 ب( السيطرة على جوهر املادة،

 ج( السيطرة على جوهر السلطة وفقا لنوع اخلدمات اليت حيتاج إليها املتعلمون.
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ي اللغة العربية، جيب أن يعلموا ابكفاءات والسيطرة عليها  وخاصة، ابلنسبة ملدرس     
 كما يلي: 

 معرفة خمتلف جوانب اللغة العربية علومها وهفاهيمها ومعارفها ونظرايهتا، (أ
 (oral)شفاها -التمكن من التعبري بلغة عربية سليمة يف مجيع جوانبها االتصالية  (ب

 . (productive)ومنتجا  (receptive)وكتابة ومتقبال 
ومن عناصر الكفاءة املهنية ومؤشراهتا السابق ذكره، تستخلص الباحثة أن      

 الكفاءة املهنية تشتمل على:
 سيطرة املعلم على املواد الدراسية عمقا وسعة. ومن مؤشراهتا: -1

 معرفة املعلم جوانب اللغة العربية املختلفة، (أ
 التصالية، سيطرة املعلم جوانب اللغة العربية ا  (ب

 ج( سيطرة املعلم على معيار الكفاءة والكفاءة األساسية ملادة اللغة العربية
 قدرة املعلم على تطوير نظام التعليم. ومن مؤشراهتا: -9

 أ( تطوير املعلم املواد الدراسية والوسائل التدريسية، 
 ب(   تفكري املعلم االنعكاسي عما فعل للتطوير املهين،

 ملعلم تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت. ج(    استفادة ا
وبعبارة أخرى، أن املعلم يعّد حسن األداء عند ما لديه مؤشرات الكفاءة منها:        

مطابقة املؤهل العلمي ابملادة الدراسية املدّرسة، والقدرة على إعداد اخلطة الدراسية، 
اسية، والقدرة على اختيار والقدرة على افتتاح الدرس ابلضبط، والسيطرة على املواد الدر 

خمتلف الطرائق التعليمية املناسبة واستخدامها، والقدرة على اختيار الوسائل التعليمية 
التعلمية واستخدامها، والقدرة على اختتام الدرس ابلضبط، والقدرة على اختيار أدوات 

 تعليم. التقومي وتطبيقها، والقدرة على متابعة نتائج التقومي ألجل حتسني نوعية ال
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 كفاءة الشخصيةال -د

كلمة "الشخصية" يف اللغة العربية من "شخص" وقد ورد يف لسان العرب         
"شخص: مجاعة شخص اإلنسان وغريه". وهو كذلك "سواد اإلنسان تراه من بعيد، 
وكل شيئ رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه". وهذا املعىن أقرب لإلشارة على اجلسم 

وقد ورد يف املعجم نفسه معىن آخر للشخص وهو أنه "كل جسم له املادي لإلنساين.  
". يالحظ يف املعىن واملراد به إثبات الذات فاستعري هلا لفظ الشخصارتفاع وظهور، 

 . 23األخري انتقاال من املعىن املادي إىل املعنوى
الشخصية الصفات اليت متيز اإلنسان عن غريه، من النواحي النفسية والعقلية        
. تكشف الشخصية عن تعقد دراستها واالختالف بني وجهات النظر 24والعملية

قد يكون أمرا -من زاوية واحدة-التعدد الباحثني إليها يف تعدد تعريفها، ولكن هذا
فإذا كانت الشخصية كال معقدا متعددا اجلنبات والسمات فإن كل تعريف -مرغواب فيه

هلا يركز على واجهة أو جانب معني هلذا الكل املعقد. ومن هذا املنظور فليس هناك 
كما يذكر جيلفورد -تعريف واحد صحيح وما عداه خاطئ، فإن تعريف أي مصطلح

(Guilford) – أمر اختياري حتكمي، ومع ذلك جيب أن نالحظ أن بعض الرتيفات أكثر
كفاءة من األخرى، يف حني أن بعضها اآلخر يتضمن جوانب واضحة اخلطأ. تعريف 

الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد، لتلك األجهزة : (Allport)جوردون ألبورت 
يف توافقه لبيئته. وقد بدل املؤلف نفسه يف نص  النفسية اجلسمية اليت حتدد طابعه اخلاص

أحدث بعبارة "توافقه لبيئة" عبارة "اليت حتدد خصائص سلوكه وفكره". تعريف جيلفورد: 
شخصية الفرد هي ذلك النموج الفريد الذي تتكون منه مساته. ويذكر أنه أسس تعريفه 
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-توائم الصنوية وتصدق حىت على-هذا على مسلمة يبدو أن اجلميع يوافقون عليها
. ويركز هذا التعريف على مبدأ الفروق (Guilford)مؤداها أن "كل شخصية فريدة" 

الفردية وعلى مفهوم السمة. تعريف رمبوند كاتل: الشخصية هي ما ميكننا من التنبؤ مبا 
سيفعله الشخص عندما يوضع يف موقف معني. ويضيف "إن الشخصية ختتص بكل 

أكان ظاهرا أم خفيا". ويعد تعريفه تعريفا عاما يركز على  سلوك يصدر عن الفرد سواء
 القيمة التنبؤية ملفهوم الشخصية. ويضع تعريفه يف شكل املعادلة اآلتية: 

 ( Xس=د )م ش 
 حيث س= استجابة الفرد السلوكية

 م= املنبة
 ش=الشخصية

 د=دالة
 .25وتعين أن االستجابة دالة خلصائص كل من املنبة والشخصية

ولقد اختلفوا العلماء يف تعريفها وقد خرجنا يف هذا البحث ببعض التعاريف نذكرها  
 ابختصار كما يلي:

هي التمايز يف سلوك الفرد عن اآلخرين والثبات النسيب لتلك األمناط السلوكية يف حياة  -1
 الفرد.

نة لألفكار واالنفعاالت اليت متيز تكيف الفرد يف هي األمناط املميزة للسلوك واملتضم -9
 مواقف حياته 

 هي اخلصائص العقلية واخللقية واالجتماعية للفرد -3
وبعد أن مت ذكره من تعاريف عن الشخصية نستنتج أبن شخصية املدرس ميكن        

 أن عليها أو تعريفها كما يلي: هي قدرة املعلم على التكيف مع فصل املدرسي وضبط
الطالب والقضاء على املشكالت اليت تواجهه داخل احلجرة الدراسية ابقل اخلسائر 
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واقصر الطرق وهذه الشخصية تتمثل يف املعلم نفسه من حيث مظهره وأسلوبه يف 
 . 26احلديث والتعامل مع الطالب

 تنمية الشخصية
 . 27أن يتقي املعلم هللا عز وجلّ  -1
 أن يلعب دور املواطن الصاحل يف اجملتمع -2

 يدرس خصائص اإلنسان الصاحل على ضوء املبادئ اخلمسة أن 
 أن يدرس صفات البطولة للشعب اإلندونسي 
  أن يتأسى ويتبع أثر األبطال يف مكافحة ودفاع اإلندونيسيا من هجوم

 املستعمرين
 أن يتعود يف تطبيق القيم املبادئ اخلمسة يف احلياة الواقعية 
 يعية احليوية أن يدرس الصلة بني البيئة الطب 

 أن يلتزم ابألخالق احملمودة املطلوبة لدى املدرس -3
إن أخالق املعلم املسلم هي أخالق إسالمية تستمد قوهتا وحسنها ومجاهلامن       

القرآن والسنة. وربط األخالق ابلدين اإلسالمي جيعلها يف موقع ال يستهان به، ألن يف 
نه، وذلك خالفا للتعاليم واألخالق الدنيوية حتقيقها طلبا ملرضاة هللا وابتغاء رضوا

والوضعية، فإهنا تعتمد على مصاحل مشرتكة بني أفرا اجملتمع لتحقيق غاايت وفوائد عاجلة 
 سرعان ما تسقط أمام حتدايت احلياة والتيارات الفكرية املعاصرة.

لو وإذا كان عامة الناس يف حاجة دائمة غلى حسن اخللق لتسمو نفوسهم وتع       
درجاهتم، فإن املعلمني إىل ذلك أحوج، وذلك الحتكاكهم املباشر مع شرحية كبرية من 

                                                           

 26 2379https://uqu.edu.sa/page/ar/ 

دافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة املهنية للمدرس والعالقة بينهما ابلتحصيل م.  9111عبد احلكيم.  27 
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اجملتمع تتمثل يف التالميذ واملعلمني اآلخرين والعاملني يف املدرسة وأولياء األمور وغريهم. 
يقول معاذ ابن جبال رضي هللا عنه: آخر ما أوصاين به رسول هللا حني وضعت رجلي 

(. وعن أيب درداء رضي هللا عنه 9/219ن خلقك اي معاذ" )املوطأ، ج فل الغرز: "أحس
قال: قال رسول هللا: "وما من شيء يف امليزان أثقل من حسن اخللق" )البخاري، األدب 

 . 28املفرد، ابب حسن اخللق(
 التفاعل والتعامل -4

 أن يتعامل مع زميله لرتقية الكفاءة املهنية 
 أن يدرس قواعد هيكل املنظمة لوزارة شؤون التعليم القومي-

 أن يدرس الصلة يف العمل املهىن -       
 أن يتدرب يف إعطاء وقبول النقد واالقرتاح-
 أن يتعود نفسه يف مشاركة التطور املهىن-
  لوفاء هدف ورسالة التعليمالتعامل مع اجملتمع 

 أن يدرس املؤسسات االجتماعمية اليت تتعلق ابلتعليم-
 أن يتدرب يف عقد األنشطة االجتماعية الىت تؤيد جناح التعليم-

 تنفيذ االرشادات والتوجيهات -5
 توجيه الطالب الذين يالقون صعبة التعلم 

 أن يدرس النظرايت األساسية للتوجيهات واالرشادات-
 يتدرب توجيه الطالب الذين يعاين هبم صعوبة التعلمأن -
 توجيه املنحرفني من الطالب 

 أن يتعرف على خصائص الطالب املنحرفني والطالب الذين هلم موهبة خاصة-
أن يتدرب لعقد وإجراء الربانمج للطالب املنحرفني والطالب الذين هلم موهبة -

 خاصة
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 تنفيذ اإلدارة املدرسية -6
  اإلدارة املدرسية أن يتعرف 

 أن يدرس بعض األنواع والوسائل لإلدارة املدرسية-
 أن يدرس التعليمات للغدارة املدرسية-
 تنفيذ األنشطة لإلدارة املدرسية-

 إجراء البحث البسيط حلاجات التعليم -7
 أن يدرس املفهوم األساسي للبحث العلمي 

 أن يدرس املفهوم األساسي للبحث العلمي اليسري-
 ن يفهم عرض التقريرات للبحث حلاجات التعليمأ-
 إجراء البحث اليسري 

 أن يعقد البحث اليسري حلاجات التعليم-
 29أن يعود يف إجراء البحث اليسري حلاجات التعليم-
 

 كفاءة اإلجتماعيةال -ه
تماعية بقوله أبن يتحدث فرج عن العالقة بني املهارات االجتماعية والكفاءة االج       

الكفاءة االجتماعية مرادفة للمهارات االجتماعية وأن كان هناك من ينظر إليها على أهنا 
أن الكفاءة االجتماعية تتضمن  Spitzbergetalأكثر عمومية من املهارات حيث أكد 

املهارات االجتماعية والتوجيه األقرب هو النظر غلى الكفاءة على أهنا مؤشر ملستوى 
رة أي أهنا حكم يصدره آخر وفق معايري معينه. ويرى البعض أن هناك تفريق بني املها

املهارة والكفاءة. فالكفاءة هي جمموعة متكاملة من املعارف واملهارات الوظيفية احملددة 
حتديدا قيقا واملتعلقة مبجال تعليمي أو تدرييب معني حبيث ميكن حتقيقها وقياسها من 

هارة وخباصة املعقدة منها فهي نواتج مركبة تتضمن معارف خالل الربانمج. أما امل
                                                           

 39عبد احلكيم، ص.  29 
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وعمليات عقلية ونفسية حركية كذلك فهي تتطلب حتليال إجرائيا أو بنائيا وترتيب 
مكوانهتا ترتيبا منطقيا يكشف عن العالقات القائمة بينها. ومما سبق يتضح أن الكفاءة 

ة يف شكلها الكامن والذي يعين أمشل وأعم من املهارة وخباصة عندما ينظر إىل الكفاء
 .30أهنا جمموعة املهارات واملعارف اليت تلتزم ألداء أي عمل من األعمال

تعترب الكفاءة االجتماعية من املوضوعات اليت تلقى اهتمام من قبل علماء الرتبية       
وعلماء النفس حيث أهنا ترتبط ابمهارات والتقبل االجتماعي. ويرى الرتتوي أن السلوك 
االجتماعي يف املدرسة على عدة أشكال فيها العصيان واملخالفة وعدم االستجابة ملا 

افة للسلوك العدواين وتعترب عملية تطوير كفاءة اجتماعية مناسبة يطلبه املعلم ابإلض
مالئمة أثناء مرحلة الطفولة تعترب عمال حامسا يف جناح الفرد يف مرحلة طفولته. وقد عرف 
املغازي الكفاءة االجتماعية أبهنا اإلحساس ابالرتياح يف املواقف االجتماعية وبذل اجلهد 

جتماعية والشعور ابلثقة اجتاه السلوك االجتماعي وحتقيق لتحقيق الرضا يف العالقات اال
التوزان املستمر بني الفرد وبيئته إلشباع احلاجات الشخصية واالجتماعية للفرد. كما 
عرف هوبر الكفاءة االجتماعية أبهنا مصطلح ملخص يعكس احلكم االجتماعي املتعلق 

يشام وريشلي أبهنا املهارات اليت ابلنوعية العامة ألداء الفرد يف موقف معني وعرفها جر 
.  ويعرف جراهم 31تستخدم لالستجابة يف مواقف اجتماعية حمددة تعريفات أورادها

(Craham)  ،الكفاءة االجتماعية أبهنا القدرة على التفاعل بنجاح وفاعلية مع اآلخرين
التواقف مع البيئة، ويساعد يف اجناز األهداف الشخصية ابلشكل الذي يسري حتقيق 

واملهنية، وذلك من خالل تكوين عالقات إجيابية هلا طابع االستمرارات، متكن الفرد من 
.  ويعرف الغريب إجرائيا على أهنا نسق من املهارات املعرفية 32التاثري يف اآلخرين

                                                           

فعالية برانمج مقرتح لزايدة الكفاءة االجتماعية للطالب اخلجولني يف . 9119مروان سليمان سامل الددا.  30 
 91-12. اجلامعة اإلسالمية بغزه. ص. مرحلة التعليم األساسي

 19-17مروان سليمان سامل الددا. نثس املراجع. ص.  31 

  32 518266vb.arabsgate.com/showthread.php?t= 
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وجدانية والسلوكية، اليت تيسر صدور سلوكيات اجتماعية تتفق مع املعايري االجتماعية وال
أو الشخصية أو كليهما معا، وتساهم يف حتقيق قدر مالئم من الفعالية والرضا، يف 
خمتلف مواقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، وتنعكس مظاهر الكفاءة يف كافة صور 

كد الذات، وحل املشكالت االجتماعية، والتوافق مهارات تواصل االجتماعي، وتو 
 النفسي االجتماعي للفرد.
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 العربية اللغة معلم: الثاين مبحث
 املعلم تعريف -أ

 له علمت( م ل ع) مادة أصل من" معلم" لفظة املنري املصباح يف الفيومي ذكر
 يتعلمه، جعله: تعليما الشيء فالان وعلم. 33يعرفها أمارة له وضعت ابلتشديد عالمة،
 يف احلق له ومن التعليم مهنة بتخذ من: إذا اللغة يف فاملعلم. معلم واملفعول معلم فافاعل
 .استقالال املهن إحدى ممارسة

 
 االصطالح يف املعلم معاين -ب

اسم فاعل لفعل علم، ونقول معلم أي قام بفعل : حاالصطال يف املعلم أما        
املتعلم وذلك بتوجيه جمموعة اخلربات اليت  وتعليم التعليم، واملعلم هو من يقوم برتبية

يتقبل ذلك بسهولة، إذن  اكتسبها إىل املتعلم وذلك بطرق ووسائل مبسطة جتعل املتعلم
من مهنته التعليم دون املرحلة -1ون:-معلم ج .34لعملية التعليم فهو اللبنة األساسية

من له احلق يف ممارسة -9اجلامعة )أما يف املرحلة اجلامعية فيسّمى مدّرسا أو أستاذا(. 
هو الشخص الذي مهنته على التثقيف والتعليم املعلم  .35إحدى املهن استقالال

. 37. املعلم عند هاري نور على هو كل شخص يؤثر شخص آخر لنيل الرشد36والرعاية

                                                           

 691م. املعجم الوسيط. القاهرة: دار التحرير. ص.1292جممع اللغة.  33 

11 http://ar.wikipedia.org/wiki/diakses 12 Mei 2014 

 ومتعلميها.عريب األساسي للناطقني ابلعربية املعجم الم. 1299أتليف وإعداد مجاعة من كبار اللغويني العرب.  35 
 969تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. ص. 

 36 . Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer .1991 Salim, Peter. Salim, Yenny.

Jakarta: MODERN ENGLISH PRESS. Hal. 494 

 37 . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. . Ilmu Pendidikan Islam1999Noer Aly, Hery. 

Hal.81 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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يون وتشرف املعلم هو الشخص الذي يتوىل تربية وتعليم النشء وفق برامج حيددها الرتبو 
عليها وزارة الرتبية والتعليم وإداراهتا. ويتصنف املعلم عادة خبصائص وصفات حمددة متيزه 
عن غريه وتتناسب مع ثقل املسؤولية وحجم الدور الذي يقوم به. ويلزم املعلم للقيام مبهنة 
التدريس إعداد تربوي وعلمي ومهين تشرف عليه مؤسسات إعداد املعلمني وكليات 

إىل التعليم الذايت الذي  للتلميذ املرشد أو والتعليم، الرتبية بدور القائم وهو املعلم 38الرتبية
 39تشرتطه الرتبية احلديثة يف العملية التعليمة.

 
 اإلسالم يف املعلم مكانة -ج

، "قل هل يستوى الذين (121البقرة:) "ويعلمهم الكتاب واحلكمة"قال هللا تعاىل:       
. و"الرمحن (31و"علم آدم األمساء كلها" )البقرة: (2يعلمون والذين ال يعلمون" )الزمر:

هذه اآلايت الكرمية تدل أن  (1-1علمه البيان" )الرمحن: .خلق اإلنسان .آنعلم القر 
 هو فاملعلم. حضارهتا يف رفيعة ومنزلة اإلسالمية األمة اتريخ يف مهمة مكانة له علمامل

 السبل أفضل إىل ويوجهه املتعلم يقود ألنه والرتبوية، التعليمية العملية جناح أساس
 األكمل املعلم هو األمة رسول أن له ذهبنا ما يؤكد ما لولع. والنمو والبحث للتحصيل

 فيه ملا وداهلم احلق إىل البشرية وهادي اخلري معلم فهو. معلما بعثت إمنا لقوله واألوىف
 عليه هللا صلى فالرسول. القيامة يوم النجاة إلىل وقائدهم ودنياهم دينهم أمور يف خريهم
 النيب أن عنه هللا رضي عباس ابن روى. متهأ على والتخفيف للتيسري يوجه كان وسلم

 من روي كما(. 213 ص الرب، عبد ابن) ثالاث قاهلا" تعسروا وال ويسروا، علموا،: "قال
 فإن تعنفوا، وال عموا: "قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة ايب

                                                           

. الرايض: جامعة امللك سعود. املدخل للتدريسهـ.  1196. والنصارراشد محيد و  صاحل عبد العزيز الكثريي 38 
 991ص.

 13. القاهرة: دار املعارف. ص. توجيه يف تدريس اللغة العربيةال. حممود على السمان 39 
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 وهو والرتبوية التعليمية ليةالعم راس هو املعلم أن نرى هذا من". املعنف من خري املعلم
 ما وجتلية واألفكار، واملفاهيم احلقائق من الغامض شرح على القادر ألنه: موجهها

 مكانة أعطي ذلك أجل ومن. فهمه عليهم يصعب ما وتوضيح التالميذ، على يستعصي
 ممعظ يف كثريا عنه وكتب اإلسالمي، الفكر ويف اإلسالمي التاريخ يف عالية ومنزلة متميزة
 الشيخ مسمى عليه يطلق كان أنه املكانة هذه علو ومن. اإلسالمية احلضارة كتب
 والعلماء واألمراء اخللفاء وكان. وميارسه به يقوم الذي ولدوره له تكرميا واملريب والعامل

 ووصف وأتهيله، كفايته عناصر حتديد يف وجيتهدون" الشيخ" املعلم ابخلتيار يهتمون
 وظائف يبينون وكانوا. فيه توافرها الواجب واخلصائص الصفات مأه وتبيان مسؤولياته،

 وتزكية عقوهلم تربية هبدف للصبيان،( تعليمه) أتديبه أثناء ويؤديها هبا يقوم أن جيب اليت
 واالجتاهات املختلفة واآلداب املعرف وإكساهبم مهاراهتم، وتنمية وأخالقهم، أنفسهم
  .40 اإلجيابية

 
 العربية اللغة معلم-د

 أما رسالة، وأخطر مهمة أبجل يقوم ألنه ممتاز نوع من معلم العربية اللغة معلم      
 القومى وجودان أسس عليها تركز اليت القومية اللغة تعليم فهي هبا يقوم اليت املهمة

 ساميا توجيها حيقق القرآن ولغة األمة لغة تعليمه خالل من ألنه رسالة ذو وهو والروحى،
 حضارة من اللغة هذه تقدمه مبا ومعتز مبقدساته، ومعتز بلغته، معتز جيل إعداد إىل يرمى

 .شدا القومية جذوره إىل يشده وتراث
 يعلم ال فهو جيل، ومنشئ معّلم هو وإمنا فقط معلما ليس القومية اللغة فمعلم        

 الفكر ميد اثنية جهة من ولكنه جهة، من اللسان يثقف إنه. أمة راثت يعّلم وإمنا حروفا
. ورواية وقصة ومقالة، وخطبة، ونثر، شعر من الكبري الرتاث هذا ضمها اليت ابألجماد

                                                           

 36-31ص. والنصار.راشد محيد ي و صاحل عبد العزيز الكثري  40 
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 ينشئه جيل صانع هو وإمنا واحملفوظات، النحو لتلقني آلة إذن العربية اللغة معلم فليس
 .وذاته كيانه به حيقق متثيال ويتمثله الضخم العرىب مرياثنا حيتضن جيعله طراز على

 على األانمل وال الصحيح، النطق على األلسنة يدّرب ال العربية اللغة معلم إن       
 العاطفة ويهز العريب، اجملد على القلوب يفتح ذلك جانب إىل وإمنا السليمة، الطتابة
 بلغتها، الفخور أبمته، عتزامل الشاب خيلق أن إذن فواجبه والروحي، اإلنساين برتاثنا

 البشرية تطوير يف وليسهم الرقي، معارج يف قدما سريه ليتابع تراثها، إلحياء املتعطش
 . واجلمال واحلق للخري املطلعة الكربى قيمها وصون مشارعها عن والتعبري

 وإمنا الضيق، مبعناه التعليم على مقتصرة مهمته ليست إذن العربية اللغة فمعلم        
 البديعي حسهم يطور أن له ينبغي كما العربية، ابألجماد طالبه نفوس يغين أن له ينبغي

 مبعلم جيدر جليلة مهمة لعمري وهي. ومؤلفني وشعراء وقصاصني، أدابء منهم ليجعل
 .41عليه تفرضها اليت املسؤولية بعظم ويشعر خطرها يدرك أن القومية اللغة

 
 التعليم عملية يف املعلم أدوار-ه
 مناخ على املهيمن وهو التعليمي، املوقف يف األساسي العنصر هو املعلم يزال ال     

 عن الجتاهاهتم واملشكل التالميذ لدوافع احملرك وهو. بداخله حيدث وما الدراسي الفصل
 اليت أهدافه حتقيق يف التقليدي املعلم اهتمام وينحصر املتنوعة، التعليم اليبأس طريق
 أيخذ أن عليه سلبية، أداة فهو التلميذ أما. املعلومات تلقني حول معظمها يف تدور

 املوقف يف األساسية املتغريات كأحد دوره متاما ويغفل مناقشة، دون له يعطى ما ويتقبل
 . التعليمي
املعلم عليه أن يراعي طبيعة املادة الدراسية، وطبيعة املتعلم، وأن يراعي إن           

نظرايت اإلدارة احلديثة والرتبية احلديثة، من جيث زايدة االهتمام بدور التلميذ ومشاركته 
إلجيابة يف العملية التعليمية وأشار دراسات الفروق الفردية وامليول واالجتاهات والقدرات، 

                                                           

 17-16لبنان: دار الفكر املعاصر. ص. -. بريوتللغة العربيةطرق تدريس ام.  1229. جودت الركايب 41 
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لتالميذ الختيار ما يناسبهم وما يرغبون فيه من موضوعات، مستعنني وإانحة الفرصة ل
ابملعلمز وزايدة يف التسامح والبهجة واحلرية مع التالميذ. مث مراعاة التعليم الفردى 
اإلرشادى، واجملموعات الصغرية والتوظيف املناسب للوسائل التعليمية، والتقومي املبدى 

لشامل واملتكامل لرتبية املتعلم. وتبىن ما يعرف حاليا والبنائ والنهائ يف ضوء املفهوم ا
ابلنظرية احلديثة لإلدارة والتنظيم، حيث يتم االهتمام أبهداف املدرسة وحتقيقها، ويف 

 نفس الوقت ال يغفل اجلانب البشرى والعالقات اإلنسانية داخل الفصل الدراسى.
ولوجيا والنظرة العلمية أصبح وعلى ضوء ما سبق، ويف إطار ثورة أساسها التكن        

ينظر إىل املعلم على أنه مدير للعملية التعليمية، يوفق فيها بني العالقة اإلنسانية وحتقيق 
األهداف التعليمية املنشودة. وزاد االهتمام بدراسة نوع القرازات اليت يتحتم على املعلم 

 اختاذها بشأن مراحل عملية التعليم وجوانبها املختلفة.
 املعلم أدوار: مها حمورين خالل من املعلم أدوار يتناول سوف الصدد هذا ويف         

 .42اجلديدة املعلم ألدوار ورؤية األساسية
 :منها األساسية، ماملعل أدوار: األول احملور -2

 التدريس وطرق والتعلم التعليم عملية يف خبري املعلم  (أ
 هذا وينال املعلم، وظيفة يف ورئيسي أساسي دور للدارسني املعارف تقدمي أن وذلك
 والدولة واجملتمع األمر ووىل الدارس، من كبريا اهتماما الدور

 الدارس ألداء مقوم املعلم (ب
 إىل دائما حيتاج املعلم فإن التعليمية، عملية يف خاصة مكانة ذات التقومي عملية ألن

 أساسيتان مرحلتان وللتقومي. يستخدمها اليت واإلجراائت الوسائل مناسبة مدى معرفة
 وحتديدها، الدارس أداء والضعفي القوة أوجه على التعريف أي التشخيص مرحلة مها
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 أداء تعوق اليت العقبات أو للمشكالت احللول تقدمي مرحلة وهي العالج ومرحلة
 .الدارس

 الفصل إدارة يف املعلم دور (ج
 دراسية بيئة لتوفري املعلم هبا يقوم اليت واإلجراائت التنظيمات الفصل إدارة وتعىن

 والتعلم التعليم عملية يف الدارسني نشاط إدارة إىل أيضا وتشري الفعال للتعلم موصلة
 املادية ابملظاهر والعناية التعليمية، الوسائل دامابستخ واالهتمام الدراسة، حجرة داخل
 .بعض إىل بعضهم الدارسني وبني والدارسني، املعلم بني والعالقات الدراسية، حلجرة

 والبيئية األسرية العالقات تنمية يف املعلم دور (د
 املدرسة بني التفاعل حيث احلاضر الوقت يف كبرية أمهية ذو الدور هذا ألن وذلك

 يف األسرية اجملاالت يف األسرية العالقات وتتمثل احمللية، والبيئة املدرسة وبني واألسرة
 الدارسني تقدم مدى ملناقشة حمدودة أوقات يف اآلابء مقابلة يف املشاركة مثل اجملاالت

 .وسلوكهم دراستهم يف
 لدراسية حسنة قدرة املعلم (ه

 لديهم التكوين مرحلة يف اشخاص مع يتعامل املعلم أن منها كثرية السباب وذلك
 مقارنة حياهتم خالل زمنية فرتة أطول معهم يتفاعل وأنه ابآلخرين، للتأثر االستداد

 وحاالهتم العقلية قواهم كامل يف وهم معهم يتعامل وأنه األخرى، املهن أبصحاب
 .الطاليعية

 وتنفيذه املنهج تطوير يف املعلم دور (و
 .التدريس جمال يف احملورى الشخص هو املعلم أن وذلك

 املستمر النهئ النمو يف املعلم دور (ز
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 وفعاال مشاركا عضوا يكون أن وجيب التعليم، مهنة يف عضو املدرس ألن وذلك
 يف واملشاركة ختصصه، جمال يف احلادثة التطورات مبالحظة القيام خالل من فيها

 عن الدراسية همادت يف اجلديدة التطورات على واالطالع املهنية، املنظمات عضوية
 البحوث وحلقات املؤمترات يف واالشرتاك املختلفة، واملصادر والدرايت الكتب طريق

 .معارفه توسع أن شأهنا من اليت امليدانية ابلرحالت والقيام والندوات
 

 التعليم مهنة أخالقيات -و

 ببعضهم املهنة تلك يف العاملني تربط أخالق من املهن من مهنة ألي البد       
 هناك أن وكما. مهنتهم مستوى من وترفع سلوكياهتم، وتنظم غريهم، عن ومتيزهم البعض،
 ملهنة عالية أخالقا هناك فإن للشرطة، واثلثة للطب، وأخرى القضاء، ملهنة أخالقا
 . التعليم

 من كان-األخرى املهن ابقي يف العاملني شأهنم-بينهم فيما خيتلفون املعلمني وألن       
 يتخذوهنا اليت األساليب يف التطرف وبني بينهم حتول اإلختالف هلذا ضوابط عوض املفيد

 وضع من واملتابعة التطوير أجهزة تتمكن ولكي مهامهم، ألداء يتبعوهنا اليت املناهج أو
 يف ابلعاملني تناط معينة ومهام حمددة، وحقوق واجبات ضوء يف رسالتها أداء خططها

  : يلي ما هي التدريس، ةمهن وأخالقيات .الرتبوي احلقل
  رسالة التعليم -1
 إليها اإلنتماء حق أبداء هبا القائمني توجب خاصة قداسة ذات مهنة التعليم: أوال 

 والقضاء واخلري، العلم لنشر مستمرا وعطاء والناس، النفس مع وصدقا العلم، يف إحالصا
 .والشر اجلهل على

 أدائها على يضن وال أبمهيتها، ويؤمن عظمتها، يستشعر رسالة صاحب املعلم: اثنيا 
 . رسالته أداء من غايته بلوغ دون عقبة كل ويستصغر رخيص، وال بغال
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 الشبهات، مواطن عن به ينأاين لرسالته املستمر وتصوره مبهنته املعلم اعتزاز: اثلثا
 التعليم مهنة شرف على حفاظا السريرة، وطهارة السرية نقاء على احلرص إىل ويدعوانه

 . عنه ودفاعا
 وطالبه املعلم- 9

 نفعهم، يف الرغبة حلمتها أببنائه، األب عالقة من صورة وطالبه املعلم بني العالقة: رابعا 
 وهدفها الضرورى، احلزم وحارسها احلانية، املودة أساسها والربهبم، عليهم الشفقة وسداها

 . والتقدم للنهضة املأمول للجيل واآلخرة الدنيا خريي حتقيق
 أثره يكون أن على حريص وهو عامة، وللمجتمع خاصة، لطالبه قدوة املعلم: خامسا

 إليها يدعو العليا، واملثل اخللقية، ابلقيم مستمسك فهو لذلك ابقيا، محيدا الناس يف
 .استطاع ما واحرتامها شيوعها على ويعمل كافة، والناس طالبه بني ويبثها

 وتربيتهم، تعليمهم، يف كله جهده يبذل به،طال نفع على الناس أحرص املعلم: سادسا
 يف عنه، ويذودهم الشر هلم ويبني فيه، وبرغبهم اخلري على الطرق بكل يدهلم وتوجيههم،

 هنى ما هو الشر أسوأ وأن به، ورسوله هللا أمر ما اخلري أعظم أن ومتجدد كامل إدراك
 . عنه ورسوله هللا

 يف الوقوع وبني بينهم وحيول ألدائهم، وتقوميه بتهورقا عطائه يف دائما يسوي املعلم: سابعا
 أصحها هو-صعبا بدأ وإن-الطرق أسهل أن دائما ويشعرهم الطائشة، الرغبات براثن

 .الصاحل ابملواطن وال العلم بطالب يليقان ال وجرمية خيانة الغش وأن وأقومها،
 تعليما طالبه، بني كاملوالت والتعاون االتفاق مواطن ترسيخ إىل دائما ساع املعلم: اثمنا
 نقاط إضعاف إىل دائما ساع وهو املتناسق، واجلهد اجلماعي العمل على وتعويدا هلو

 . نتائجها إاثرة دون أسباهبا على القضاء وحماولة فيها، اخلوض وجتنب اخلالف،
  واجملتمع املعلم-3

 يف يكون أن لىع حريص لذلك وهو وثقته، واحرتامه اجملتمع تقدير موضع املعلم: اتسعا 
 نصيب له يكون أن على اجملتمع يف يعمل واالحرتام، التقدير وذلك الثقة، هذه مستوى
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 عليه يؤخذ أن ميكن ما كل عن ميتنع-واملوجه املرشد دون-وخربته معرفته جمال يف دائما
 . له واحرتامه به اجملتمع ثقة يؤكد إال عنه يؤثر أال على وحيرص فعل، أو قول من

 مهنة يف للعاملني الرعاية من ممكن قدر أكرب توفري إىل املختصة اجلهات عىتس: عاشرا
 هذا يف ورد وما تتفق ال وسائل التماس عن تكفهم كرمية حياة هلم يوفر مبا التعليم،
 . حياهتم مادايت حتسني أو دخوهلم، لزايدة اإلعالن

 كافة، نواعهاأب ومشكالته اجملتمع قضااي من وموقف رأي صاحب املعلم: عشر حادي 
 للمتغريات الدائمة واملتابعة مصادرها، وتنويع ثقافته، نقاط توسيع عليه ذلك ويفرض

 العلم على مبين انضج رأي تكوين على قادرا ليكون والسياسية، واالجتماعية االقاصادية
 .هاوخارج املدرسة يف الرائد دوره ويؤكد االجتماعية، مكانته يعزز الواسعة، واخلربة واملعرفة

 وهو املنكر، عن والنهي ابملعروف ابألمر األمة هذه بتميز مؤمن املعلم: عشر اثين   
 املودة ألواصر وتقوية الدينية، الفريضة هلذه أداء منها، يفيد أن دون لذلك فرصة اليدع

 يف اللني أبسلوب ذلك يف ملتزم وهو عامة، والناس خاصة، الطالب مجاعات وبني بينه
 البناء بدوره عليه، وحرصه جملتمعه، وده إليهما حيدوه عنف، غري يف الشدة ضعف، غري
 .هنضته وحتقيق تطويره، يف
  نفسة رقيب املعلم-1

 هو وتعاىل سبحانه هللا بعد سلوكه على احلقيقي الرقيب أن يدرك املعلم: عشر اثلث
 الرقابة ىلإ ترقي ال أساليبها تنوعت مهما اخلارجية الرقابة وأن لوامة، ونفس يقظ، ضمري

 وجمتمعه، طالبه يف الروح هذه بث إىل متاحة وسيلة بكل املعلم يسعى لذلك الذاتية،
 .والقدوة املثل نفسه يف هبا ابالستمساك ويضرب

 يف وسعا يدخر ال احلقيقة، عن وابحث علم طالب ختصصه جمال يف املعلم: عشر رابع 
 موضوعا املهنية إلمكاانته تقوية ختصصه، حقل يف بتطورها واالحاطة املعرفة، من التزود

 .ووسيلة وأسلواب
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 تربية إىل سبيال موقف كل من ويتخذ حيسنه، نشاط كل يف املعلم يسهم: عشر خامس 
 واجلسماين والعقلي العلمى البناء تكامل بضرورة إمياان محيدة، عادة تعليم أو قوية،

 .املعلم يؤديها اليت الرتبوية العملية خالل من لإلنسان، والعاطفي
 بروح واجبه يؤدي فهو زكاة، الناس وتعليمه عبادة، تعلمه أن مدرك املعلم: عشر سادس 

 هللا عني أن املوقن وإبخالص سبحانه، هللا مرضاة سوى يرجو ال الذي اخلاشع، العابد
 .عليه أو له شهيد كله وفعله قوله وأن وتكلؤه، ترعاه

  والبيت املدرسة-2
 بني العالقات أسس هي املهنية، واألخوة التخصص واحرتام دلة،املتبا الثقة: عشر سابع 

 ظل يف التفاهم إىل املعلمون ويسعى املركزية، املدرسية واإلدارة مجيعا وبينهم وزمالئه، املعلم
 اليت األمور مجيع حول واملركزية املدرسية واإلدارة بينهم وفيما بينهم، فيما األسس هذه

 املختلفة، املواد مدرسي بني للجهود تنسيق أو مجاعي، عمل أو مشرتك، تفاهم إىل حتتاج
 . اختاذها املعلمون ميلك ال إدارية قرارات أو
 على حريص فهو لذلك والتعليم، والتقومي الرتبية يف الوالدين شريك املعلم: عشر اثمن  

 كلما يتشاور وهو قائمة، جيدها مل إذا وإنشائها واملدرسة، البيت بني الثقة أواصر توطيد
 . العلمية مسريهتم يف يؤثر أو الطالب مستقبل أمريهم كل حول الوالدين مع األمر اقتضى

 كله، سلوكهم ويصبغون كافة واجباهتم التعليم مهنة يف العاملون يؤدي: عشر اتسع 
 وأتصيلها، وترسيخها، نشرها، على ويعملون اإلعالن، هذا تضمنها اليت املبادئ بروح

 43. عام بوجه اجملتمع ويف زمالئهم بني هبا وااللتزام
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 العربية اللغة معلم صفات-ز

 يدافع موقف له يكون فاملعلم حق أنه يعتقد عما والدفاع احلقيقة عن البحث -1
 والدفاع يقةابحلق االميان روح فيهم ويريب مجيلة صفة طالبه يف يغرس الضرورة عند عنه

 .عنها

 الطالب، نفوي يف التفاؤل بذرة لغرس املدروس الواقع على املبين الذكي التفاؤل -9
 من جيعل مما لطالبه تشاؤمه ينقل املتشائم املعلم بعكس جمتمعنا إليه حيتاج ما وهذا

 .طموح وال هلم أمل ال الطالب

 اليت البيئة مع دوما متصل الناجح فاملعلم احمليطة البيئة مع االجتماعي التفاعل  -3
 عليه يصعب فقد البيئة تلك ظروف هو يتفهم مل فاذا الطلبة منه أييت واليت فيها يعمل

 يؤمنون الناس جعل كلما احمليطة البيئة مع املعلم تفالع وكلما الطالب مع التعامل
 .البنائهم املدرسة تقرتحه ومبا فيها والعاملني ابملدرسة

 فاملعلم والنفسية، االجتماعية الطالب لظروف والتفهم نسايناإل ابلعطف التميز  -1
 أو كاآللة يصبح ،مشاعرهم يف يشاركهم وال طالبه وبني بينه احلواجز يكسر ال الذي

 عن بعيد النه مضموهنا يعي أن دون دروسهم الطالب على يذيع التسجيل كجهاز
 .األصلية الرتبوية الروح

 نفوس يف الصاحلة املواطنة هذه ينمي وأن الصاحل للمواطن طيبا مثال يكون أن  -2
 . طالهبم سلوك على فورا تنعكس املعلمني فتصرفات الطالب

 اخلاص لرايه التصب عن يتعد وأن لألمور الواقعية املوضوعية ابلنظرة يتميز أن  -6
 يندفع فال االجتاهات ججميع يف األمور يقلب أن عليه فوجب مثقف إنسان أنه فيما

 مجيع من األمر هذا يبحث أن عليه وإمنا األوىل النظرة من ضده وقوعا أو لراي أتييدا
 .املتعصيني من يكونوا وأال ذلك يفعلوا أن طالبه يعلم وأن جوانبه
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 فاإلنسان لالحداث السليم التفسري على القدرة لديها انضجة عقلية ميتلك أن -7
 يفسر أن ويستطيع جوانبها يعمج من الصورة يرى أن يستطيع وانفعاليا عقليا الناضج

 . األبعاد من بعدا يفعل لن ألنه سليم بشكل االحداث

 يف متغرية اجملتمعات ألن والتقدم التغري ملسايرة الكايف االستعداد لديه يكون أن -9
 سيئا مثاال سيكون ابلتغري يؤمن ال الذي اجلامد فاملعلم مستحيل شيء والثبات طبيعتها
 لطالبه سيئا ليس تغري أن إىل الطالب انتباه لفت ضرورة عم. حتجره بسبب لطالبه
 على وجيب. خريا كله ليس تغري أن إىل الطالب انتباه لفت ضرورة مع حتجره، بسبب
 والتحديث التطور يتابع حبيث لديه املعرفة جتديد يف اإلجيايب التغري هذا يواكب أن املعلم

 يف التطور يتابع وأن املتخصصة، يةالتأهيل الدورات يف يشارك وأن ختصصه، جمال يف
 جمال يف احبااث يكتب وأن العلمية، والدورات الكتب يف يشرتك وأن التعليم، نظرايت

 .وعاداته جمتمعه ثقافة يدرس وأن حديثة، ابخرى القدمية املفاهيم يعدل وأن ختصصه،

 موقف منها يقف وأن واملكتشفات، اآلراء من واجلديد للعلم حبه يفقد أال -2
 جمتمعه وصاحل دينه حدود يعرف الذي الواعي والناقد العقل املتفتح املستقبل

 يدرسها اليت ختصصه مادة يف كله اهتمامه حيصر ال األفق واسع مثقفا يكون أن -11
 ختصصه مادة يف حسنة قدوة نريده الذي الناجح املعلم ثقافة تنحصر أن ميكن فال

 ميادين ألن حوهلا يدور فيما اال طالبه مع يتحدث وال اجلغرافيا يدؤس كأن فحسب
 . ذلك يف الناس أوىل واملعلم املثقف اإلنسان هبا يلم أن جيب ومتعمقة واسعة املعرفة

 اال تتحقق ال واليت حمسنة صورة يف الواقع ورؤية التخيل على القدرة ميتلك أي -11
 (اإلصالح) اجملتمع يف إجيايب دوره يكون وأن واخليال، الفكر أعمال خالل من

 فاملعلم خمتلفة بيئات من القادمني الطالب حتدي لقبول استعداد على يكون أن -19
 وبيئته واستعداداته قدراته حسب كال الطالب هؤالء مع يتعامل كيف يعرف اجليد

 .والثقافية االجتماعية
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 أنه دجمر  ال التدريس لعملية ممارسته عند نفسه إىل حمببا شيئا ميارس أبنه يشعر أن -13
 عظيما العمل انتج ليكون لوظيفته هاواي يصبح أن أي يؤديه أن فيه يفرتض عمال يؤدي

 . سعيد وهو اإلنسان يؤديه الذي والعمل املفروض العمل بني ما فشتان

 ومشاكلهم مشاعرهم من يقرتب كما عقوهلم من يقرتب لطالبه صديقا يكون أن -11
 شخصيته يف الطالب وثق إذا اال كذلك كوني أي ميكن وال أمينا انصحا املعلم فيكون

 . ومشاكلهم أحاسيسهم ويعيش هبم يشعر الذي املعلم على يقدمون فالطالب

 حيبب جذاب أبسلوب يدرسها اليت املوضوعات تناول على القدرة ميتلك أن -12
 جييد أن ويفضل اللغة من متمكنا يكون أن فيجب منها، ينفرهم وال فيها الطالب

 .غريه وبني بينه يفرق الذي هو للدرس املعلم تقدمي طريقةف أخرى لغات

 للملل جتنبا التدريس يف أسلوب من أطثر استخدام على القدرة ميتلك أن -16
 األسلوب خيتار وكيف أساليبه يف ينوع كيف يعرف الذي هو الناجح فاملعلم والراتبة،
 من املعلم يغري دفق املدرسي، اليوم من معني لوقت حىت أو معني لدروس املناسب
 أساليب كفاية مهارة تشمل وقد ذلك بضرورة أحس إذا الواحد الدرس يف أسلوبه

 :على التدريس

 اجلديد للدرس التمهيد يف السابقة املعلومات استخدام ضرورة -

 نشاطات أو أبسئلة للدرس التمهيد -

 ابجلديدة السابقة املعلومات ربط -

 ابملناقشة ركونيش الطالب من ممكن عدد أكرب جعل -

 الدرس ملوضوع التالميذ انتباه أاثرة -

 التالميذ بني الفردية الفروق مراعاة -

  احلياة يف التعليم حمتوى ربط -

 الدراسة للوحدة وفصلية سنوية خطة وضع -

 الطالب ملستوى مناسبة بطريقة الدرس شرح -
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 املناقشة أثناء األسئلة استخدام يف تنوع   -

 ومتسلسل منطقي بشكل املوضوع تناول -

 الدرس موضوع يف اهلامة للجوانب التالميذ اهتمام توجيه   -

 الرتبية تكنولوجيا من االستفادة -

 التدريس عملية أثناء اللوح استخدام تنظيم   -

 ولقدراهتم النفسية وحلاجاهتم سلوكهم ولدوافع طالبه لنفسيات متفهما يكون -17
 االجتماعية ظروفهم يتحسس أن عليه ينبغي بل فحسب هذا ليس. والعقلية اجلسمية

 حيضر عندما فالطالب األمور، يف أمر يف لومهم جينبه هذا حتسسه فلعل املدرسة، خارج
 األصل من حتصيله أو تقدمه تعيق قد اليت املشاكل من خاليا يكون ال قد املدرسة إىل

 مساعدة تطيعيس فقد العلل مواطن يتحسس أن هادئ أبسلوب املعلم استطاع وإذا
 .مشاكلهم بعض على التغلب على الطالب

 يكون وأن غريه على يلقيها وال منها يتهرب وال للمسؤولية متحمال يكون أن -19
 كل يف يفيت أن من اعلم ال اللزوم عند يقول وأن ابخطأ يعرتف ألن الشجاعة لديه

 .الطالب ضلل أنه ذلك بعد يكتشف مث شيء

 يبخل وال والثقافية املعرفية وحصيلته علمه من يدرسه الذي علمه إىل يضيف أن -12
 للعلم حتصيله يتوقف الذي فاملعلم إبمكانه ذلك كان طاملا منه تطلب مساعدة أبي
 يوجه أن عليه ينبغي هذا املعلم فإن الوقت بنفس. ابلتأخر نفسه على حيكم خترجه بعد

 .طلوبامل املستوى على يكونوا حىت لطالبه ومعرفته علمه من جزءا

 العالقات هلذه يضع وأن بطالبه، تربطه اليت العالقات لطبيعة حساسا يكون أن -91
 ما بكل كمعلم مركزه ومع هبا يعمل اليت البيئة مع يتماشى أنه يتصور ما احلدود من

 حيتفظ وأن ومساواة، بعدل الطالب يعامل أن فعليه صفات، من الكلمة هذه حتمله
 االلتزام على حيرص أن حبدود، واألمن احلرية لطالبه يتيح نوأ طالبه، مع طيبة بعالقات
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 أراد إذا العقوبة أسباب عيض وأن املدرسية، القوانني حيرتم وأن واملواعيد، ابلوقت
 . إيقاعها

 بعضهم الطالب بني تربط اليت للعالقات ملاحا الناجح املعلم يكون أن جيب -91
 عن تصدر قد اليت التصرفات أنواع هميتف وأن االجتماعية، وضاعهم ال نتيجة ببعض

 يناصر وال فئة على لفئة ينحاز فال الطالب بني متوسط موقع يف يظل وأن البعض، هذا
 .األسباب كانت مهما أخرى على مجاعة

 موقف كل يقتضيه ملا طبقا واحلاسم السليم التصرف على القدرة لديه يكون أن -99
 هو القوية الشخصية صاحب فاملعلم ختلفة،امل النشاطات أثناء أو الغرفة داخل سواء
 على يفتح قد احلسم عدم ألن تردد دون وحبزم بسرعة للتصرف الشجاعة ميتلك الذي
 وحيكمون بسرعة املعلم تصرفات يلتقطون الطالب أن خاصة هلا، حدود ال نوافذ املعلم
 نفوس من التصرف هذا إقتالع يصعب فإنه بضعف املعلم تصرف فإذا خالهلا من عليه

 .املعلم ضد ضعف كنقطة يستخدموهنا قد بل الطالب

 وال احمليط، اجملتمع ومع أنفسهم مع متوافقني الطالب جعل على قادرا يكون أن -93
 ابملدرسة، احمليط وللمجتمع شخصياهتم جلوانب فامها املعلم كان إذا إال ذلك ميكن

 خارج نشيطا املعلم يكون وأن ،يؤديه الذي الدور خلطورة فامها يكون وأن املؤثرة وللقوى
 . املدرسة

 يف به القيام على املعلمون تعود الذي التقليدي الدور من جزء عن يتخلى أن -91
 أو استقبال أجهزة إال الطالب يف يرى ال الذي واملنظم املوجه املتحدث وهو الفصل
  الطالب إىل املستمع ردو  إىل يتغري أن فيجب الطالب دراتق من حيد مما فقط استماع
 نفسه هو يتعلم قد أبنه املعلم يعرتف وأن أخطؤوا، لو حىت هلم املشجع ألفكارهم املتفهم

 بينهم تدور اليت املناقشات خالل من أو الطالب، أسئلة خالل من جديدا شيئا
 املعلم من والتأثري االجتاه خمتلفيت قناتني يف بل واحدة قناة يف يسري ال أن جيب فالتعليم

 .املعلم إىل الطالب ومن لبالطا إىل
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 عمله ومن نفسه من واثقا يكون وإمنا الدراسية للمادة عبدا يكون أال املعلم على -92
 حيدد وأن الدرس، حملتوى مناسبة تعليمية أهدافا خيتار أن فعليه يدرس فيما رأي صاحب

 للمادة املناسبة التدريس طريقة خيتار وأن الدرس، ألهداف املناسبة التعليمية املادة
 .التعزيز أسلوب يستخدم وأن املناسبة التعليمية الوسائل يستخدم وأن التعليمية،

 يكون أن حيب كما وليس هو كما حوله من العامل يفهم أن الناجح املعلم على -96

 عن  احلديث قبل أوال ذاته مع متوافقا يكون أن فعاال يكون كي املعلم على -97
 .حميطه إصالح حياول أن قبل لتصرفاته ينظر وأن يه،يعط ال الشيئ ففاقد التوافق،

 أن الدرس، ملوضوع اهتمامهم ويثري التالميذ تفاعل فيشجع الصف إدارة يتقن أن -99
 اإللتزام يطور أن لإلجابة، للتلميذ الكايف الوقت يعطي أن للتعليم، الصحي اجلو يوفر

 .ستمراراب اإلجيايب التعزيز يقدم أن الطلبة، عند للنظام الذايت

 وعلى املشكالت حل مهارات على الطالب فيدرب الذايت التعليم ينظم أن -92
 مصادرها، من املعرفة على احلصول على والتدريبهم والتفكري العلمي البحث أساليب

 . الكتابية ابألعمال والقيام التعاوين، العمل على يدرهبم وأن

 يشجع أن الفردية، الفروق مراعاة مع التقومي أساليب فيبين التقومي مهارة يتقن أن -31
  44.والقوة الضعف نقاط على يركز أن الفردي، التقومي ممارسة على

 

 

   

                                                           

عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، . الرتبية العملية األسس النظرية وتطبيقاهتام.  9119. اخلطايبةحممد ماجد  44 
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 الفصل الثالث

 ية البحثمنهج

 
علم  اللغة العريية ي مل التعليمية كفاءةالوفقا لغرض هذا البحث، و هو معرفة 

ماالنج   املدرسة خري أمة اإليتدائية اإلسالمية واملدرسة سوراي يوواان اإليتدائية اإلسالمية 
ت . و استعاندراسة احلالة ي عملية التعليم اللغة العرييةلالبحث حبثا ميدانيا  يعد هذا، 

و  ب اللغة العريية خصوصا عن املعلم الباحثة ي حتليل يياانهتا ابلنظرايت الواردة ي كت
 .الكتب األخرى اليت تتعلق ابملعلمكذالك 

 همنهج البحث و مدخل -أ

 يقدمو هو  .(quantitative approach) الكم  مدخل هذا البحث هو املدخل
 و األحداث لتفسري سعىي أن دون وصفا لبحثل كموضوع األحداث و الظواهر
 تعبري هدفه و. التنبوء و   التعميم يقصد قوانني و ينظرايت اخلروج و حتليلها أو الظواهر
 ابستعمال و الصور أو ابلكلمات التفصيل وجه على املبحوث املوضوع من البياانت
  1 .األرقام

ه الباحثة هو املنهج الوصف  و التقومي . ألن خدمستتالذي  و أما املدخل
صدق ي لتحقيق اكما ه  و ال تقصد   (variable)تغريات الباحثة حتاول وصف امل

و قال عثمان أن البحوث الوصفية تقدم وصفا للظواهر و  2.(hypothesis)الفروض 
                                                           

1
. اجلامعية رسائلال كتاية طرق و العلم  البحث مناهج. م 1991. عثمان أمحد الرمحن عبد  

 36. ص. للنشر العاملية أفريقيا جامعة دار: اخلرطوم

 2 : Rinehat New YorkIntroduction of Research in Education.  . 1999. Donald Ary

and Winston  
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األحداث موضع البحث دون أن تسعى لتفسري األحداث و الظواهر أو حتليلها و 
هو ليقيس نتائج اخلروج ينظرايت و قوانني يقصد التعميم و التنبوء. و املنهج التقومي  

ة تستطيع الباحث فلذلكعملية التدريس مبؤشرات النجاح الدراس  اليت وضعها املدرس. 
 ذا التقوم.أن تقارن حصول دراسة الرتمجة هب

 جمتمع البحث و عينته و أسلوب اختيارهتا -ب

معلم  اللغة العريية ي املدرسة خري أمة  ه الباحثةتتعرضجمتمع البحث الذي 
 للعام اجلامع ماالنج راي يوواان اإليتدائية اإلسالمية ة اإلسالمية واملدرسة سو اإليتدائي
2112-2111  

 أسلوب حتليل البياانت -ج
 لكفاءة املعلم  اللغة العريية من املالحظة كما ي اجلدول اآليت:املعيار 

 % 111×  عدد النشاط يعمله املعلممعدلة 
 عدد األنشطة

 اءة املعلم اآليت:مراعة هذه املعيار لكف

 التقدير فئة النتائج

 ممتاز % 111- 91

 جيد % 99 – 91

 مقبول % 39 – 11

 ضعيف % 29 – 61

 ضعيف جدا % 29> 
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 : مراعة املعيار لكفاءة املعلم1الشكل               

 مراحل تنفيذ البحث -د
بحث الوصف  و مراحل تنفيذ الدراسة اليت سلتكها الباحثة حسب خطوات ال        

 التقومي  ه :

 
 البحث خطوات: 2 الشكل                                           

 نتيجة من البياانت جبمع الباحثة تقوم املرحلة هذه ي: األوىل اخلطوة -1
 معلم  اللغة العريية ومديرة املدرسة  مع املقايلة و املالحظة

معلم   مع املقايلة و املالحظة نتيجة من علوماتامل ارتباط: الثانية اخلطوة -2
 اللغة العريية ومديرة املدرسة 

 .السايقة البياانت حتلل و الباحثة تفسر: الثالثة اخلطوة -6

 اللغة معلم  كفاءة عن احلكم ابصدار الباحثة ستقوم: الرايعة اخلطوة -4
 .أسباهبا و  العريية

 

ثصياغة األساسيات و اإلطار النظري للبح

مجع البياانت ابملالحظة واملقابلة

حتليل البياانت

تفسري البياانت

اصدار احلكم
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 أدوات مجع البياانت -ه

 املالحظة  -1

املالحظة ه  وسيلة يستخدمها االنسان العادي ي اكتسايه خلرباته ومعلوماته       
حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه. ولكن الباحث حني يالحظ 
فإنه يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة 

احلقائق عن الظواهر املعروفة أو استخدمت الباحثة املالحظة جلمع البياانت . 3معينة
معلم  اللغة العريية ي املدرسة خري أمة اإليتدائية اإلسالمية واملدرسة سوراي من  املوجودة

 . ماالنج  ئية اإلسالمية يوواان اإليتدا

 اجراائت املالحظة:      

 حتديد جمال املالحظة وييان مكاهنا وزماهنا وفقا ألهداف الدراسة -
أن يعيد يطاقة املالحظة ليسجل عليها املعلومات اليت يرحظها، وتشمل يطاقة  -

 املالحظة عادة أمناط السلوك املتوقع مالحظته، 
حظته، وللك عن طريق ععادة املالحظة أكثر أن يتأكد الباحث من صدق مال -

من مرة وعلى فرتات متباعدة، أو عن طريق مقارنة ما يالحظه مع ما يالحظه ابحث 
 آخر ي نفس اجملال.

يتم تسجيل ما يالحظه الباحث ي أثنلء املالحظة، وال جيوز أن أن يؤجل  -
نه قد يسى تسجيل الباحث تسجيل ما يالحظ عىل ما يعد انتهاء املالحظة وللك أل

 . 4يعض املظاهر اهلامة
                                                           

. الرايض: دار أسامة للنشر والتوزيع. البحث العلم مفهومه أدواته أساليبهم.  1999وزمالئه.  عبيدات لوقان. 3 
 129ص.

 111-111ص. لوقان عبيدات.4 
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 املقايلة -2

 ويياانت معلومات جبمع الباحث خالله من يقوم شفواي استبياان املقايلة تعترب        
 الذي هو املفحوص أن ي يتمثل واالستبيان املقايلة يني والفرق املفحوص، من شفوية
 ي املفحوص عجاابت ينفسه الباحث يكتب يينما االستبيان، أسئلة على اإلجاية يكتب
 .املقايلة

 وعلا البشرية، مصادرها خالل من املعلومات على للحصول هامة أداة واملقايلة        
 أمهيتها ي تفوق هامة معلومات على سيحصل فإنه ومؤهال مدراب شخصا الباحث كان
 االستبيان، أو املالحظة مثل أخرى تأدوا استخدام خالل من عليه حنصل أن ميكن ما

 واالطالع للمفحوص النفسية التعبريات وفهم دراسة من الباحث متكن املقايلة ألن للك
 . يقدمها اليت ابملعلومات وأتثره انفعاله مدى على

 خاصا العريية، اللغة التعليم ي اخلرباء مع ابملقايلة الباحثة تقوم البحث هذا ي و         
 : 1يل  كما فه  الباحثة ستقيمها اليت املقايلة اجرءات أما .اإليتدائية حلةاملر  ي

باحثة، االعداد للمقايلة: حتديد أهداف املقايلة، و األفراد الذين ستقايلهم ال (أ
 حتديد أسئلة املقايلة، حتديد مكان املقايلة و أزمنتها.

 تنفيذ املقايلة: التدريب على اجراءات املقايلة مث التننفيذ الفعل  للمقايلة.  (ب
 تسجيل املقايلة. (ج

 الباحثة نفسها وه  من أهم األدوات ي البحث الكيف  -6

 لباحثة أثناء املالحظة واملقايلة.التوثيق امليداين هو البياانت اليت وجدهتا ا -2

                                                           
 النهضة دار: القاهرة. مناهج البحث ي الرتيية و علم النفس م.  1999جاير عبد احلميد جاير و آخرون.  0

 129. ص. العريية
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 در البياانتمصا -و

 مصادر البياانت ي هذا البحث تتكون على:

معلم  اللغة العريية ي املدرسة خري أمة اإليتدائية اإلسالمية : املصدر الرئيس  -أ
 2111-2112 للعام اجلامع ماالنج راي يوواان اإليتدائية اإلسالمية واملدرسة سو 

ثناوي: كتب الرتمجة، املرتجم، و املراجع املالئمة و املناسبة ي حتليل املصدر ال -ب
 البياانت.

 حتليل البياانت   -ز

 Miles danيستخدم البحث طريقة من ميلس وهويرمن )تستخدم الباحثة         

Hubermen ) ،وه  التحليل من ثالث طبقات: ختفيض البياانت، عرض البياانت
 6واستنباط

                                                           

 6 . Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: Rajawali 2111Emzir. 

Press. 
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 الرابعالفصل  

 مناقشتهاحتليلها و عرض البياانت و 

 

مدرسة سوراي بواان  ومدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية  حملة عن: املبحث األول
 اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج

 مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج حملة عن -أ

كان انطالق مبدينة ماالنج .   غورا-وقعت هذه املدرسة يف شارع سيغورا
امل التعليم اليوم فيحتاج إىل بناء املدارس القادرة على تقدمي أتسيسها الشعور السيء بع

العلوم والتكنولوجيا مع وضع األساس التفكريي املتصدر من عقيدة اإلسالم ولتوفري 
وجود احملل املناسب لرتبية األوالد على طريقة عقيدة اإلسالم حيىتاج ذلك إىل املدرسة 

اور املتقابل بني الوالدين واملدرسة لتحقيق املسكنية لألوالد يعرف هذه املدرسة ابلتز 
 األغراض التعليمية.

ساعة  ۱٦طوال ۰۲۲٩نوفيمرب  ٩ – ٨بناء على املذكور ُعقدت ندوة بتاريخ 
تبحث عن املدرسة املسكنية لألوالد وهذه اخلطوة هي أول قصة وجود مدرسة خري أمة 

 الواقعة يف مدينة ماالنج الباردة .
 اهتا:أغراض املدرسة ومنطلق

 األساس الذي قام عليه أتسيس املدرسة – 1

هو عدم اقتناع اآلابء واألمهات بشخصيات  املدرسةهذه أتسيس أساس 
املسلمني اآلن الذين هم على وشك جتاه أتثري الثقافة الغربية السيئة الرأمسالية واحلرية 

اإلسالمية  واللربالية ال توجد معهم حقيقة نفسية منصفة صاحلة ذكية كجزء من األمة
 فكيف يصبحون أفرادا رائسيني خري أمة يبنون الثقافة اإلسالمية الكرمية وسط اجملتمع؟
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وأيضا رأفة ومسؤولية بعض اآلابء على إنقاذ أوالدهم من أتثري الثقافة الغربية 
السيئة ليسلموا من فتنة التفكري الضار وفساد األخالق وسوء السلوك اليت كلها تفرط 

رب العزة سبحانه وتعاىل مبعىن آخر أن اآلابء يريدون أن ينقذوا أوالدهم من املعاصي جتاه 
 عذاب انر هللا سبحانه وتعاىل.

ومن األسس اليت ختلف أتسيس املدرسة الشعور ابملسؤولية اليت تنبت يف ابل 
اآلابء عن ترفيق الرتبية املناسبة ألساس العقيدة اإلسالمية ألوالدهم وذلك جبعل القرآن 

 ديث النبوي مصدران يف جمال تربيتهم.واحل

ومنها الشعور ابملسؤولية اليت تبدو من ِقبل بعض املسلمني عن توليد األفراد 
وقد شرح لنا رسول هللا  اخلليفيني أفراد خري أمة يبنون الثقافة اإلسالمية وسط اجملتمع.

وقال الصحايب  صلى هللا عليه وسلم أبنه ال عطاء من األب لولده خريا من حسن الرتيبة.
اجلليل عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه : ربوا أوالدكم برتبية حسنة ألهنم خيلقون لزمان 

 غري زمانكم.

ومن األسس أيضا أن املرحلة االبتدائية مرحلة منضبطة مناسبة لوضع األُسس 
اليت تشّكل املطابع وتزيد العلوم احليوية فيكون الطالب يتصبغون بصبغة معينة حسب ما 

 يريدون فيتأثرون بذلك حلياهتم املستقبلية.

ولقد نبهنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمهية التعليم يف الصغر أبنه  
كالنقش على احلجر لسهولة النقش عليه فُيهتّم به ، وسيدوم التأثري من ذاك التعليم يف 

 مستقبلهم ألن الصغري خالص البال والفكر وقوي اإلرادة.

ج تطوير منهج التعليم لرتقية حسن تفكري الطالب وتفرحيهم تضع وابسم برانم
 املدرسة مقتضياهتا وهي كما يلي:

 جعل منهج التعليم سهل الفهم مفرحا ومشغال للطالب عند التعليم -1
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جعللل البيئللة الطبيعيللة مصللدرا مللن مصللادر التعللليم فيللتعلم الطللالب كيللف يتعللاملون مللع  -2
 تمر ويستفيدون منهااحلقيقة احليوية ابلتفكري املس

 صنع آلة التمثيل ليصبح هبا التعليم أكثر فهما ونفعا -3

جعل تنوّع قدرات الطلالب فرصلة تعلاملهم وتدارسلهم بيلنهم البلني حلش يكملن شلعور  -4
 يف ابهلم أن لديهم قيمة قيمة جتاه واحد وآخر سواء كان الطالب ممتازا أم غري ممتاز

 شكيل خربات الطالب التطبيقية.   جعل تركيز املواد الدراسية لت -5

 منهج التعليم -2 

أتخللذ املدرسللة مللنهج التعللليم التللدرلي لللألوالد الغللري البللالغني والبللالغني بتأسلليس  
. العقيدة اإلسالمية لتحقيلق اجملتملع اخلليفلي الصلاس السلليم اللذكي املهلتم ابألملة اإلنسلانية

مدرسلة لتحفليا القلرآن املكثفلة ابمللنهج ملاالنج هلي  خري أملة اإلبتدائيلة اإلسلالمية مدرسة
 :تيازات لرتقية منهج تعليمها وهياملصّدر من عقيدة اإلسالم ولديها ام

     امتيازات إضافية أ(

هللي مثللل العلللوم والتكنولوجيللا والرلضلليات وعلللوم اجليوجرافيللا والللربامج اإلضللاقية 
مارسة املباشلرة والتفتليش امليلدا  مثل الرلضة ، فتطبيق العلوم والتكنولوجيا واجليوجرايف ابمل

واإلبللداع وغللري ذلللك مللن املهللارات النفسللية مثللل الطللبخ والتخيلليط واإلزراع والتصللميم اآل  
والكتابلللة وغللللري ذلللللك. وهبللللذه التعللللاليم اإلضللللافية يسللللتطيع الطالللللب كيللللف يؤلللللف مرفقللللات 

ن حاصللل الللربانمج مللن  ليللل املكللّوانت واألدوات املسللتخدمة و التخطيطللات ومللا يبللدو ملل
العمليللات وكللذا املختصللرات النافعللة احلاصلللة مللن العمليللات التعليميللة   شللرح ذلللك أمللام 

 الفصل
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 ماالنج مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالميةالتخّرجية من االمتيازات  ب(

 حفا القرآنأ( 

 حسن الثقة النفسية وجراءة اإللقاء أمام الناسب( 

 ا وأداب وجذابقدرة التكلم بكالم أكثر انضباط ج(

 القدرة على قراءة القرآن ترتيال جمودا منغما د(

 القدرة على التكلم ابللهة العربية  ه(

 القدرة على قراءة الكتابة العربية بال تشكيل و(

 القدرة على التكلم ابلغة اإلجنليزية  ز(

 القدرة على التفكري بتفكري أكثر انضباطا ورشدا  ح(

 لغزير لعمل اخلريالوعي الكبري واحلماس ا ط(

 احلماس العا  لالمتياز البارز يف اخلريات )فاستبقوا اخلريات( ي(

 االعتماد على النفس يف توفري االحتياجات وفعل الواجبات ك(

 االعتماد على النفس يف حل مشاكل النفس ابستعانة العلوم املدروسة ل(

 االستعداد لإلمامة يف الصالة م(

  ر ابملعروف والنهي عن املنكر جتاه أي واحد من الناساجلراءة يف تطبيق األم ن(
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 مدرسة سوراي بواان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج حملة عن -ب

 يف شارع غاجاينا مبدينة ماالنج. تقع هذه املدرسة 

 أغراض املدرسة ومنطلقاهتا كاآليت :و 

 األغراض : 

 االمتياز يف املهارات الشخصية -أ

 الربوز يف اإلبداع -ب

 التقدم يف التفّنن   -ج

 : املنطلقات

 إلاد السلوك االمتيازي واحلّد والتفنن يف التفكري عند الطالب -أ

تطلللوير ملللنهج التعلللليم اإلبلللداعي واعتيلللاد التفكلللري العلملللي القلللائم عللللى ترّسلللخ اليقلللني  -ب
 وتطبيق العناصر اإلسالمية

سللالمية وتطبيقهللا إللللاد إنشللاء روح التنشلليط واملسللؤولية مللع الرسللور يف العناصللر اإل -ج
 الشخصيات ذات األخالق الكرمية.

 : األهداف

 احلصول على الدرجة اجليدة -أ

إلاد الطالب مسلمني ثقافيني خرباء يف العلوم والتكنولوجيا والفنلون ذوي األخلالق  -ب
 الكرمية

 إلاد املنهج التعليمي ينشط الطالب ويشغلهم فيه متاما -ج
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 تؤسس مهارات الطالب الشخصية تعقيد الربامج اليت -د

 إنشاء البيئة اإلسالمية املطابقة للصغار   -ه

 بناء التسابق العلمي والعملي والتفكريي -و

 إنشاء البيئة اإلسالمية املثقفة -ز

  إن الطريقلللة ملعرفلللة تقلللدم وتطلللور الطلللالب هلللي بعقلللد متابعلللة مسلللتمرة مالزملللة 
األكللادميي . فاألكللادميي يُعللرف بللدرجات  ومربجمللة أتخللذ كللال مللن التطللور األكللادميي وغللري

الطللالب االمتحانيللة وغللري األكللادميي يعللرف بسلللوكهم اخلُُلقيللة اللليت يكللون تفتيشللها بوضللع 
نقللاط املخالفللات مبعللىن أن الطالللب إذا قللام مبخالفللة تعطللى للله نقطللة املخالفللة ويكللون  لللة 

 النقاط جُتعل معيارا لتعقيب اإلنذار أو دعوة الوالدين .

 لللة نقللاط املخالفللات للوالللدين كللل منتصللف الفصللل الدراسللي وهنايللة  وسللتعرض
الفصل الدراسي فبهلذا سليعرف الواللدان درجلة تقلدم الوللد ابالسلتمرار ويعلرف ملا يللزم أن 
يفعللل ابلولللد إن قللام الولللد مبخالفللة معينللة علمللا أن هنللاك تفتلليش شللهري وتفتلليش فصلللي 

 حسب املخطط من عند هيئة الرتبية احلكومية .

أمللا العناصللر الثالثللة اللليت تقللدمها املدرسللة االبتدائيللة لبنللاء الفللرد هللي أوال اإلسللالم 
يعل  ذللك التعلليم الللدي  والعبلادات وكلذا  فليا القللرآن و يكلون التعلليم تلدرليا ابلرتتيللب 

 الدراسي ، اثنيا التوجيه التفكريي والتعريف التلميحي ، اثلثا اللغة العربية واإلجنليزية.

 امج التعليميةالب  -1

صحبة العاملم : أساس الفكرة هلذا التعليم هو تعليم الطالب كيف يواجه العراقيلل 
 احليوية وأن ال ييأسوا عند مواجهتها بل حياولون حش يبلغوا أمانيهم.
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طلللب األمسللاك )االستسللماك( : أسللاس الفكللرة هلللذا التعللليم لتللدريب الطللالب يف 
يف انتظللار السللمك يكللون كللذلك يللتعلم كيللف  الصللرب عنللد كللل شلليء فكمللا يصللرب الطالللب

يصلللرب يف براجمللله وإذا حصلللل أحلللدهم عللللى السلللمك ميكنللله أن يطبخللله يف مطلللبخ املدرسلللة 
 وأيضا لتطبيق العلوم البيولوجية.

التعلم ابللعب : فالطالب هلم دروس لعبية تفرحهم غلري دروسلهم داخلل فصلوهلم 
والشلللطرنج فبهلللذه األلعلللاب يلللتعلم مثلللل مسلللابقة كللللومبني وداكلللون )ملللن األلعلللاب اجلاويلللة( 

الطالب كيف يربمج االسلرتاتيجيا )السليالت( وروح اإلنصلاف يف اللعبلة وكلذا التعلاون يف 
 اجملموعة.
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يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية  علم  اللةة العربيةالتعليمية ملكفاءة ال: املبحث الثاين
 المية ماالنجاإلسالمية ومدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلس

 يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية علم  اللةة العربيةالتعليمية ملكفاءة ال  -أ
 ماالنج

ي اللغة العربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية قامت الباحثة مالحظة معلم
. استخدمت الباحثة منط املالحظة و حصلت على 2115مايو  1٩ماالنج يف 
 تالية:املعلومات ال

 مالحظة أستاذ حمروس صفيان: -1
 أستاذ حمروس صفيان: منط املالحظة 1اجلدول 

 ال نعم نشاط معيار انحية رقم

معرفة خصائص  1
 الطالب

 خصائص معرفة
 املربطة الطالب
 ابجلوانب
 اجلسمانية
 والفكرية

 واإلجتماعية
 العاطفية
 والروحية
 واملعنوية
 وخلفيتهم
 الثقافية

املعلم املدخل يقوم 
على الطالب مبعرفة 

خلفية الطالب )املثل: 
كيفية اعطاء األسئلة 
و دعوة اسم الطالب 

 دعوة حسنة(
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 االجتماعية

 تشخيص  
 إمكاانت
 الطالب

أمر املعلم الطالب 
 ليشرح املادة من قبل

  

 تشخيص  
 بالطال ذخرية
 األول املعرفية

يعطي املعلم املعرفية 
 األول

  

 تشخيص  
 تعلم صعوابت
 الطالب

 

يساعد املعلم الطالب 
 الذي مل يفهم املادة 

  

يعطي املعلم الفرصة 
 للطالب الستفسار

  

 على السيطرة 2
 التعليم نظرلت
. ومبادئهما والتعلم
 املؤشرات ومن

 األساسية

 خمتلف على
 التعليم نظرلت
 ومبادئها والتعلم

 

يفهم املعلم نظرية 
التعلم ومبدئة )يف 
 ختطيط الدرس(

  

 خمتلف تطبيق  
 املداخل
 والطريق

 واالسرتاجيات
 بواألسالي

استعمل املعلم الوسيلة 
والطريقة معية يف 
 عملية التدريس
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 والتقنيات
 إبداعها

 تطوير على القدرة 3
. الدراسية املناهج
 املئشرات ومن

 األساسية

 مبادئ معرفة
 املناهج تطوير

  الدراسية،

يفهم املعلم مبدأ تطوير 
منهج الدراسي يف سن 

 دراسيختطيط ال

  

 أهداف  ديد  
  التدريس،

حيدد املعلم األهداف 
 التعليمية

  

 املواد اختيار  
 وفقا الدراسية
 ألهداف
    التدريس،

يسن املعلم ختطيط 
الدراسي حسب املادة 
 واألهداف التعليمية

  

 املواد تنظيم  
 وفقا الدراسية
 للمدخل
 املختار

 وخصائص
 الطالب،

حني بدأ الدرس يعطي 
املعلم مقدمة حسب 
 خصائص الطالب

  

 ويرتط      
 شراتمؤ 

 وأدوات الكفاءة
 التقومي

يسن املعلم التقومي 
حسب مؤشرات 

 تطوير
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 أداة على القدرة 4
 ومن. التدريس
 األساسية املئشرات

 مبادئ فهم
 التدريس تصميم

يسن املعلم التصميم 
 التعليمي ويقوم به

  

 عناصر تطوير  
 التدريس تصميم

يطور املعلم التصميم 
 التعليميي

  

 تصميم إعداد  
 التدريس
 الشامل

يسن املعلم خطة 
 التدريس

  

 التدريس تنفيذ  
 جيدا

يقوم املعلم التعليم 
 حسب خطة التدريس

  

 استخدام  
 الوسائل
 التعليمية
 التعلم ومصادر
 صائصخل وفقا

 واملواد الطالب
 الدراسية
 لتحقيق املدّرسة
 أهداف
 التدريس

يستعمل املعلم الوسيلة 
التعليمية ومصدر 
التعليمي حسب 
خصائص الطالب 

 واملادة

  

 القرارات أخد  
 وفقا املالئمة

   يسيطر املعلم الفصل
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 اليت للحالة
 يف وضعت
 املدروسة املادة

 استخدام على القدرة 5
 اإلعالم تكنولوجيات
 واالتصاالت
 منها واالستفادة

يستطيع املعلم أن  
يستعمل التكنولوجيات 

اإلعالمية كمثل 
الشبكة الدولية، بوور 
 بوين، جهاز العرض

  

 تيسري على القدرة ٦
 تطوير يف بالطال

 ومن. إمكاانهتم
 األساسية املئشرات

 جمموعة توفري
 من منوعة
 التدريس أنشطة
 لتشجيع
 على الطالب
 األداء  قيق
 األمثل

لعل املعلم تنوع 
التعليم )مثل جعل 
اجملموعة التعليمية أو 

استعمال ورقة 
 الوظائف للطالب(

  

 جمموعة توفري  
 من نوعةم

 التدريس أنشطة
 لتفعيل

 إمكاانت
 الطالب
 وإبداعاهتم

يسن املعلم ورقة 
الوظائف للطالب أو 
 لعل جّو املناقشة

  

  تطيع املعلم أن يس معرفة االتصال على القدرة 7
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 فعاال ابلطالب
. ومهذاب وحّساسا
 املئشرات ومن

 الساسية

 اسرتاتيجيات
 شفها االتصال
 وكتابة

 يشرح الدرس جيدا

 االتصال  
 ابطالب
 بينهم والتفاعل

 أو األنشطة يف
 املربية األلعاب
 بنيت اليت
: من دورية
 احلالة إعداد
 من النفسية
 الطالب
 يف للمشاركة
 من اللعبة
 املواردة خالل

(bujukan) 
 ودعوة واملثال،
 إىل الطالب

 و شاركة،امل
 استجابة
 على الطالب

لعل املعلم اللعبة يف 
 عملية التدريس 
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 املدرس، دعوة
 فعل ردود و

 على املدرس
 استجابة
 وهلم الطالب
 .جرا

 العقد على القدرة ٨
 على والتقومي التقدير
 التدريس عملية
 تعلم و صيل
 ومن. الطالب
 ةاألساسي املئشرات

 مبادئ معرفة
 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل التعليم
 الطالب تعلم
 خلصائص وفقا
 الدراسية املواد

 املدرسة

يفهم املعلم مبادئ 
 التقومي 

  

 جوانب  ديد  
 التعليم عملية
 التعليم و صيل
 خلصائص وفقا
 الدراسية املواد

 املدرسة

م االختبارات يسن املعل
 للتقومي 

  

 إجاءات  ديد  
 والتقومي التقدير
 عملية على

يسن املعلم معيار 
 التقومي
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 و صيل التعليم
 التعليم

 أدوات تطوير  
 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

ملعلم هيئة التعلم يقوم ا
 للطالب

  

 عملية إدارة  
 والتقومي التقدير
 مستمرا

 ابلستخدام
 األدوات خمتلف

يسن املعلم القيمة 
 للتقومي 

  

 نتائج  ليل  
 على التقومي
 التعليم عملية
 التعليم و صيل

أن حيلل  يستطيع املعلم
 نتيجة التقومي 

  

 ابلتقومي القيام  
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

يكتب املعلم التقومي 
بعد عملية التدريس 

من حيث اهليئة ونتيجة 
 التعليم

  

 على القدرة ٩
 نتائج من االستفادة
 ومن. والتقومي التقدير

 نتائج استخدام
 والتقومي التقدير
 إتقان لتحديد

يستطيع املعلم أن يقدر 
إتقان التعلم بوسيطة 

 نتيجة التقومي
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 التعلم األساسية املئشرات
(ketuntasan 

belajar) 
 نتائج استخدام  

 والتقومي التقدير
 الربامج لتصميم
 العالحية

(  ٌremedial)، 
 واإلفافية

(pengayaan) 

يسن املعلم برامج 
 العالجية واإلفافية

  

 نتائج إبالغ  
 والتقومي التقدير
 نوعية لتحسني
 التدريس

يسن املعلم طريقة 
التعليم اجلديد لتحسني 

 نوعية التدريس

  

 القيام على ةالقدر  11
 التفكري ابألعمال

(tindakan reflektif) 
 نوعية لتحسني
 ومن. التدريس
 األساسية املئشرات

 مراجعة
 األنشطة
 اليت التدريسية

 تنفيذها مت

يكتب املعلم عملية 
 التدريس

  

 من االستفادة  
 املراجعة نتائج

 نوعية لتحسني
 التدريس

يستعمل املعلم كتابة 
عملية التدريس لسن 
طريقة التدريس وتطوير 

 املادة مرة أخرى
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 املواد وتطوير
 الدراسية

 البحث إجراء  
 الصفى
 ياإلجرائ

(Classroom 

Action 

Research) 
 نوعية لتحسني
 التدريس

 البحثيقوم املعلم 
 اإلجرائي الصفى

  

 2٩=  عدد النشاط يعمله املعلم

 مالحظة أستاذة ندرة أمينة -2
 : منط املالحظة أستاذة ندرة أمينة2اجلدول 

 ال نعم نشاط معيار انحية رقم

معرفة خصائص  1
 الطالب

 خصائص معرفة
 املربطة الطالب
 ابجلوانب
 اجلسمانية
 والفكرية

 واإلجتماعية
 العاطفية
 والروحية
 واملعنوية

يقوم املعلم املدخل 
على الطالب مبعرفة 

خلفية الطالب )املثل: 
كيفية اعطاء األسئلة 
و دعوة اسم الطالب 

 دعوة حسنة(
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 وخلفيتهم
 الثقافية

 االجتماعية

 تشخيص  
 إمكاانت
 الطالب

أمر املعلم الطالب 
 ليشرح املادة من قبل

  

 تشخيص  
 الطالب ذخرية
 األول املعرفية

يعطي املعلم املعرفية 
 األول

  

 تشخيص  
 تعلم صعوابت
 الطالب

 

يساعد املعلم الطالب 
 الذي مل يفهم املادة 

  

يعطي املعلم الفرصة 
 طالب الستفسارلل

  

 على السيطرة 2
 التعليم نظرلت
. ومبادئهما والتعلم
 املؤشرات ومن

 األساسية

 خمتلف على
 التعليم نظرلت
 ومبادئها والتعلم

 

يفهم املعلم نظرية 
التعلم ومبدئة )يف 
 ختطيط الدرس(

  

 خمتلف قتطبي  
 املداخل
 والطريق

استعمل املعلم الوسيلة 
والطريقة معية يف 
 عملية التدريس
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 واالسرتاجيات
 واألساليب
 والتقنيات
 إبداعها

 تطوير على القدرة 3
. الدراسية املناهج
 املئشرات ومن

 األساسية

 مبادئ معرفة
 املناهج تطوير

  الدراسية،

املعلم مبدأ تطوير يفهم 
منهج الدراسي يف سن 

 ختطيط الدراسي

  

 أهداف  ديد  
  التدريس،

حيدد املعلم األهداف 
 التعليمية

  

 املواد اختيار  
 وفقا الدراسية
 ألهداف
    التدريس،

يسن املعلم ختطيط 
املادة  الدراسي حسب

 واألهداف التعليمية

  

 املواد تنظيم  
 وفقا الدراسية
 للمدخل
 املختار

 وخصائص
 الطالب،

حني بدأ الدرس يعطي 
املعلم مقدمة حسب 
 خصائص الطالب

  

 ويرتط      
 شراتمؤ 

ملعلم التقومي يسن ا
حسب مؤشرات 
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 وأدوات الكفاءة
 التقومي

 تطوير

 أداة على القدرة 4
 ومن. التدريس
 األساسية املئشرات

 مبادئ فهم
 التدريس تصميم

يسن املعلم التصميم 
 التعليمي ويقوم به

  

 عناصر تطوير  
 التدريس تصميم

لتصميم يطور املعلم ا
 التعليميي

  

 تصميم إعداد  
 التدريس
 الشامل

يسن املعلم خطة 
 التدريس

  

 التدريس تنفيذ  
 جيدا

يقوم املعلم التعليم 
 حسب خطة التدريس

  

 استخدام  
 الوسائل

 لتعليميةا
 التعلم ومصادر
 خلصائص وفقا

 واملواد الطالب
 الدراسية
 لتحقيق املدّرسة
 أهداف
 التدريس

يستعمل املعلم الوسيلة 
التعليمية ومصدر 
التعليمي حسب 
خصائص الطالب 

 واملادة
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 القرارات أخد  
 وفقا املالئمة
 اليت للحالة
 يف وضعت
 دروسةامل املادة

   يسيطر املعلم الفصل

 استخدام على القدرة 5
 اإلعالم تكنولوجيات
 واالتصاالت
 منها واالستفادة

يستطيع املعلم أن  
يستعمل التكنولوجيات 

اإلعالمية كمثل 
الشبكة الدولية، بوور 
 بوين، جهاز العرض

  

 تيسري على القدرة ٦
 تطوير يف الطالب
 ومن. إمكاانهتم
 األساسية املئشرات

 جمموعة توفري
 من منوعة
 التدريس أنشطة
 لتشجيع
 على الطالب
 األداء  قيق
 األمثل

لعل املعلم تنوع 
التعليم )مثل جعل 
اجملموعة التعليمية أو 

استعمال ورقة 
 الوظائف للطالب(

  

 جمموعة توفري  
 من منوعة
 التدريس أنشطة
 لتفعيل

 إمكاانت
 الطالب

يسن املعلم ورقة 
الوظائف للطالب أو 
 لعل جّو املناقشة
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 وإبداعاهتم
 االتصال على القدرة 7

 فعاال ابلطالب
. ومهذاب وحّساسا
 املئشرات ومن

 الساسية

 معرفة
 ياتاسرتاتيج
 شفها االتصال
 وكتابة

يستطيع املعلم أن 
 يشرح الدرس جيدا

  

 االتصال  
 ابطالب
 بينهم والتفاعل

 أو األنشطة يف
 املربية األلعاب
 بنيت اليت
: من دورية
 احلالة إعداد
 من النفسية
 الطالب
 يف للمشاركة
 من اللعبة
 املواردة خالل

(bujukan) 
 ودعوة ثال،وامل

 إىل الطالب
 و املشاركة،

لعل املعلم اللعبة يف 
 عملية التدريس 
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 استجابة
 على الطالب
 املدرس، دعوة
 فعل ردود و

 على املدرس
 استجابة
 وهلم الطالب
 .جرا

 العقد على القدرة ٨
 على والتقومي التقدير
 التدريس عملية
 تعلم و صيل

 ومن. طالبال
 األساسية املئشرات

 مبادئ معرفة
 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل التعليم
 الطالب تعلم
 خلصائص وفقا
 الدراسية املواد

 املدرسة

يفهم املعلم مبادئ 
 التقومي 

  

 جوانب  ديد  
 التعليم عملية
 التعليم و صيل
 خلصائص وفقا
 الدراسية املواد

 املدرسة

يسن املعلم االختبارات 
 للتقومي 

  

  يسن املعلم معيار  إجاءات  ديد  
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 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

 التقومي

 أدوات تطوير  
 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل عليمالت

 التعليم

يقوم املعلم هيئة التعلم 
 للطالب

  

 عملية إدارة  
 والتقومي التقدير
 مستمرا

 ابلستخدام
 األدوات خمتلف

يسن املعلم القيمة 
 للتقومي 

  

 نتائج  ليل  
 على التقومي
 التعليم عملية
 التعليم صيلو 

يستطيع املعلم أن حيلل 
 نتيجة التقومي 

  

 ابلتقومي القيام  
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

يكتب املعلم التقومي 
بعد عملية التدريس 

من حيث اهليئة ونتيجة 
 التعليم

  

  يستطيع املعلم أن يقدر  نتائج استخدام على القدرة ٩
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 نتائج من الستفادةا
 ومن. والتقومي التقدير
 األساسية املئشرات

 والتقومي التقدير
 إتقان لتحديد
 التعلم

(ketuntasan 

belajar) 

إتقان التعلم بوسيطة 
 نتيجة التقومي

 نتائج استخدام  
 والتقومي التقدير
 الربامج لتصميم
 العالحية

  (remedial)، 
 واإلفافية

(pengayaan) 

يسن املعلم برامج 
 العالجية واإلفافية

  

 نتائج إبالغ  
 والتقومي التقدير
 نوعية لتحسني
 التدريس

يسن املعلم طريقة 
التعليم اجلديد لتحسني 

 نوعية التدريس

  

 القيام على القدرة 11
 التفكري ابألعمال

(tindakan reflektif )

 نوعية لتحسني
 ومن. التدريس
 األساسية املئشرات

 مراجعة
 األنشطة
 اليت التدريسية

 تنفيذها مت

يكتب املعلم عملية 
 التدريس

  

 

 

 من االستفادة 
 راجعةامل نتائج

 نوعية لتحسني

يستعمل املعلم كتابة 
عملية التدريس لسن 
طريقة التدريس وتطوير 
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 التدريس
 املواد وتطوير
 الدراسية

 املادة مرة أخرى

 البحث إجراء  
 الصفى
 ياإلجرائ

(Classroom 

Action 

Research) 
 نوعية لتحسني
 التدريس

 حثالبيقوم املعلم 
 اإلجرائي الصفى

  

 27=  عدد النشاط يعمله املعلم

  2٨=  27+2٩=  انعدد النشاط يعمله املعلممعدلة 
2 

 التقومي: 

 % 111×  عدد النشاط يعمله املعلممعدلة 
 عدد األنشطة

2٨  ×111 % 
3٦ 

 =7٨ % 

 يت:مراعة هذه املعيار لكفاءة املعلم اآلمع 

 ممتاز % 111- ٩1

 جيد % ٨٩ – 71
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 مقبول % ٦٩ – 51

 ضعيف % 4٩ – 31

 ضعيف جدا % 2٩> 
 : مراعة املعيار لكفاءة املعلم3الشكل        

مدرسة خري أمة اإلبتدائية يف  ي اللغة العربيةعلمالتعليمية ملكفاءة الفيكون 
 جيد.على درجة  % 7٨اإلسالمية ماالنج 
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اإلبتدائية  سوراي بوواانيف مدرسة  علم  اللةة العربيةالتعليمية ملكفاءة لا -ب
 ماالنج اإلسالمية

 راتنا ساري مالحظة أستاذة فينا -1
 : منط املالحظة أستاذة فينا راتنا ساري3اجلدول 

 ال نعم نشاط معيار انحية رقم

معرفة خصائص  1
 الطالب

 خصائص معرفة
 املربطة الطالب
 ابجلوانب
 ةاجلسماني
 والفكرية

 واإلجتماعية
 العاطفية
 والروحية
 واملعنوية
 وخلفيتهم
 الثقافية

 االجتماعية

يقوم املعلم املدخل 
على الطالب مبعرفة 

خلفية الطالب )املثل: 
كيفية اعطاء األسئلة 
و دعوة اسم الطالب 

 دعوة حسنة(

  

 تشخيص  
 إمكاانت
 الطالب

م الطالب أمر املعل
 ليشرح املادة من قبل

  

 تشخيص  
 الطالب ذخرية

يعطي املعلم املعرفية 
 األول
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 األول املعرفية

 تشخيص  
 تعلم صعوابت
 الطالب

 

يساعد املعلم الطالب 
 الذي مل يفهم املادة 

  

يعطي املعلم الفرصة 
 للطالب الستفسار

  

 على السيطرة 2
 التعليم نظرلت
. ومبادئهما والتعلم
 املؤشرات ومن

 األساسية

 خمتلف على
 التعليم نظرلت
 ومبادئها والتعلم

 

يفهم املعلم نظرية 
التعلم ومبدئة )يف 

 لدرس(ختطيط ا

  

 خمتلف تطبيق  
 املداخل
 والطريق

 واالسرتاجيات
 واألساليب
 والتقنيات
 إبداعها

استعمل املعلم الوسيلة 
والطريقة معية يف 
 عملية التدريس

  

 تطوير على القدرة 3
. الدراسية املناهج
 املئشرات ومن
 ساسيةاأل

 مبادئ معرفة
 املناهج تطوير

  الدراسية،

يفهم املعلم مبدأ تطوير 
منهج الدراسي يف سن 

 ختطيط الدراسي

  



56 
 

 أهداف  ديد  
  التدريس،

حيدد املعلم األهداف 
 التعليمية

  

 املواد اختيار  
 اوفق الدراسية
 ألهداف
    التدريس،

يسن املعلم ختطيط 
الدراسي حسب املادة 
 واألهداف التعليمية

  

 املواد تنظيم  
 وفقا الدراسية
 للمدخل
 املختار

 وخصائص
 الطالب،

حني بدأ الدرس يعطي 
املعلم مقدمة حسب 
 خصائص الطالب

  

 ويرتط      
 شراتمؤ 

 وأدوات الكفاءة
 التقومي

يسن املعلم التقومي 
حسب مؤشرات 

 تطوير

  

 أداة على القدرة 4
 ومن. التدريس
 األساسية املئشرات

 مبادئ فهم
 التدريس تصميم

يسن املعلم التصميم 
 التعليمي ويقوم به

  

 عناصر تطوير  
 التدريس تصميم

يطور املعلم التصميم 
 التعليميي

  

  يسن املعلم خطة  تصميم إعداد  
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 التدريس
 الشامل

 التدريس

 التدريس تنفيذ  
 جيدا

يقوم املعلم التعليم 
 حسب خطة التدريس

  

 استخدام  
 الوسائل
 التعليمية
 التعلم ومصادر
 خلصائص وفقا

 واملواد الطالب
 الدراسية
 لتحقيق املدّرسة
 أهداف
 التدريس

يستعمل املعلم الوسيلة 
التعليمية ومصدر 
التعليمي حسب 
خصائص الطالب 

 واملادة

  

 القرارات خدأ  
 وفقا املالئمة
 اليت للحالة
 يف وضعت
 املدروسة املادة

   يسيطر املعلم الفصل

 استخدام على القدرة 5
 اإلعالم تكنولوجيات
 واالتصاالت
 منها واالستفادة

يستطيع املعلم أن  
يستعمل التكنولوجيات 

اإلعالمية كمثل 
ور الشبكة الدولية، بو 
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 بوين، جهاز العرض

 تيسري على القدرة ٦
 تطوير يف الطالب
 ومن. إمكاانهتم
 األساسية املئشرات

 جمموعة توفري
 من منوعة
 التدريس أنشطة
 لتشجيع
 على الطالب
 األداء  قيق
 األمثل

لعل املعلم تنوع 
التعليم )مثل جعل 
اجملموعة التعليمية أو 

ستعمال ورقة ا
 الوظائف للطالب(

  

 جمموعة توفري  
 من منوعة
 التدريس أنشطة
 لتفعيل

 إمكاانت
 الطالب
 وإبداعاهتم

يسن املعلم ورقة 
الوظائف للطالب أو 
 لعل جّو املناقشة

  

 االتصال على القدرة 7
 االفع ابلطالب
. ومهذاب وحّساسا
 املئشرات ومن

 الساسية

 معرفة
 اسرتاتيجيات
 شفها االتصال
 وكتابة

يستطيع املعلم أن 
 يشرح الدرس جيدا

  

 االتصال  
 ابطالب
 بينهم والتفاعل

لعل املعلم اللعبة يف 
 عملية التدريس 
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 أو األنشطة يف
 املربية األلعاب
 بنيت اليت
: من دورية
 احلالة إعداد
 من النفسية

 لطالبا
 يف للمشاركة
 من اللعبة
 املواردة خالل

(bujukan) 
 ودعوة واملثال،
 إىل الطالب
 و املشاركة،
 استجابة
 على الطالب
 املدرس، دعوة
 فعل ردود و

 على املدرس
 استجابة
 وهلم الطالب
 .جرا

 العقد على القدرة ٨
 على والتقومي التقدير

 مبادئ معرفة
 والتقومي التقدير

  يفهم املعلم مبادئ 
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 التدريس عملية
 تعلم و صيل
 ومن. الطالب
 األساسية املئشرات

 عملية على
 و صيل التعليم
 الطالب تعلم
 خلصائص وفقا
 الدراسية املواد

 املدرسة

 التقومي 

 جوانب  ديد  
 التعليم عملية
 التعليم و صيل
 خلصائص وفقا
 الدراسية املواد

 املدرسة

يسن املعلم االختبارات 
 للتقومي 

  

 إجاءات  ديد  
 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

يسن املعلم معيار 
 التقومي

  

 أدوات تطوير  
 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

يقوم املعلم هيئة التعلم 
 للطالب

  

  يسن املعلم القيمة  عملية إدارة  
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 والتقومي التقدير
 مستمرا

 ابلستخدام
 األدوات خمتلف

 للتقومي 

 نتائج  ليل  
 على التقومي
 التعليم عملية
 التعليم و صيل

يستطيع املعلم أن حيلل 
 نتيجة التقومي 

  

 ابلتقومي القيام  
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

يكتب املعلم التقومي 
بعد عملية التدريس 

ونتيجة  من حيث اهليئة
 التعليم

  

 على القدرة ٩
 نتائج من االستفادة
 ومن. والتقومي التقدير
 األساسية املئشرات

 نتائج استخدام
 والتقومي التقدير
 إتقان لتحديد
 التعلم

(ketuntasan 

belajar) 

يستطيع املعلم أن يقدر 
إتقان التعلم بوسيطة 

 نتيجة التقومي

  

 نتائج استخدام  
 والتقومي التقدير
 الربامج لتصميم
 العالحية

  (remedial)، 
 واإلفافية

يسن املعلم برامج 
 العالجية واإلفافية
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(pengayaan) 
 نتائج إبالغ  

 والتقومي التقدير
 نوعية لتحسني
 التدريس

ن املعلم طريقة يس
التعليم اجلديد لتحسني 

 نوعية التدريس

  

 القيام على القدرة 11
 التفكري ابألعمال

(tindakan reflektif) 
 نوعية لتحسني
 ومن. التدريس
 األساسية املئشرات

 مراجعة
 األنشطة
 اليت التدريسية

 تنفيذها مت

يكتب املعلم عملية 
 سالتدري

  

 من االستفادة  
 املراجعة نتائج

 نوعية لتحسني
 التدريس
 املواد وتطوير
 الدراسية

يستعمل املعلم كتابة 
عملية التدريس لسن 
طريقة التدريس وتطوير 

 املادة مرة أخرى

  

 البحث إجراء  
 الصفى
 ياإلجرائ

(Classroom 

Action 

Research) 
 نوعية لتحسني
 التدريس

 البحثيقوم املعلم 
 اإلجرائي الصفى
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 27=  عدد النشاط يعمله املعلم

 مالحظة أستاذ سيف الدين -2
 : منط املالخظة أستاذ سيف الدين4اجلدول 

 ال نعم نشاط معيار انحية رقم

معرفة خصائص  1
 لطالبا

 خصائص معرفة
 املربطة الطالب
 ابجلوانب
 اجلسمانية
 والفكرية

 واإلجتماعية
 العاطفية
 والروحية
 واملعنوية
 وخلفيتهم
 الثقافية

 االجتماعية

يقوم املعلم املدخل 
على الطالب مبعرفة 

خلفية الطالب )املثل: 
كيفية اعطاء األسئلة 
و دعوة اسم الطالب 

 دعوة حسنة(

  

 تشخيص  
 إمكاانت
 الطالب

أمر املعلم الطالب 
 ليشرح املادة من قبل

  

 تشخيص  
 الطالب ذخرية

يعطي املعلم املعرفية 
 األول
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 األول املعرفية

 تشخيص  
 تعلم صعوابت
 الطالب

 

املعلم الطالب  يساعد
 الذي مل يفهم املادة 

  

يعطي املعلم الفرصة 
 للطالب الستفسار

  

 على السيطرة 2
 التعليم نظرلت
. ومبادئهما والتعلم
 املؤشرات ومن

 األساسية

 خمتلف على
 التعليم نظرلت
 ئهاومباد والتعلم

 

يفهم املعلم نظرية 
التعلم ومبدئة )يف 
 ختطيط الدرس(

  

 خمتلف تطبيق  
 املداخل
 والطريق

 واالسرتاجيات
 واألساليب
 والتقنيات
 إبداعها

استعمل املعلم الوسيلة 
ة يف نوالطريقة معي

 عملية التدريس

  

 تطوير على لقدرةا 3
. الدراسية املناهج
 املئشرات ومن

 األساسية

 مبادئ معرفة
 املناهج تطوير

  الدراسية،

يفهم املعلم مبدأ تطوير 
منهج الدراسي يف سن 

 ختطيط الدراسي
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 أهداف  ديد  
  التدريس،

حيدد املعلم األهداف 
 التعليمية

  

 املواد اختيار  
 وفقا الدراسية
 ألهداف
    التدريس،

يسن املعلم ختطيط 
الدراسي حسب املادة 
 واألهداف التعليمية

  

 املواد تنظيم  
 وفقا الدراسية
 للمدخل
 املختار

 وخصائص
 الطالب،

حني بدأ الدرس يعطي 
حسب  املعلم مقدمة

 خصائص الطالب

  

 ويرتط      
 شراتمؤ 

 وأدوات الكفاءة
 التقومي

يسن املعلم التقومي 
حسب مؤشرات 

 تطوير

  

 أداة على القدرة 4
 ومن. التدريس
 األساسية املئشرات

 مبادئ فهم
 التدريس تصميم

تصميم يسن املعلم ال
 التعليمي ويقوم به

  

 عناصر تطوير  
 التدريس تصميم

يطور املعلم التصميم 
 التعليميي

  

  يسن املعلم خطة  تصميم إعداد  
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 التدريس
 الشامل

 التدريس

 دريسالت تنفيذ  
 جيدا

يقوم املعلم التعليم 
 حسب خطة التدريس

  

 استخدام  
 الوسائل
 التعليمية
 التعلم ومصادر
 خلصائص وفقا

 واملواد الطالب
 الدراسية
 لتحقيق املدّرسة
 أهداف
 التدريس

يستعمل املعلم الوسيلة 
التعليمية ومصدر 
التعليمي حسب 
خصائص الطالب 

 املادةو 

  

 القرارات أخد  
 وفقا املالئمة
 اليت للحالة
 يف وضعت
 املدروسة املادة

   يسيطر املعلم الفصل

 استخدام على القدرة 5
 اإلعالم تكنولوجيات
 واالتصاالت
 منها واالستفادة

يستطيع املعلم أن  
التكنولوجيات  يستعمل

اإلعالمية كمثل 
الشبكة الدولية، بوور 
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 بوين، جهاز العرض

 تيسري على القدرة ٦
 تطوير يف الطالب
 ومن. إمكاانهتم
 األساسية املئشرات

 جمموعة توفري
 من منوعة
 التدريس أنشطة
 لتشجيع
 على الطالب
 األداء  قيق
 األمثل

م تنوع لعل املعل
التعليم )مثل جعل 
اجملموعة التعليمية أو 

استعمال ورقة 
 الوظائف للطالب(

  

 جمموعة توفري  
 من منوعة
 التدريس أنشطة
 لتفعيل

 إمكاانت
 الطالب
 وإبداعاهتم

يسن املعلم ورقة 
الوظائف للطالب أو 
 لعل جّو املناقشة

  

 االتصال على القدرة 7
 فعاال ابلطالب
. ومهذاب وحّساسا
 املئشرات ومن

 الساسية

 معرفة
 اسرتاتيجيات
 شفها االتصال
 وكتابة

يستطيع املعلم أن 
 يشرح الدرس جيدا

  

 االتصال  
 ابطالب
 بينهم والتفاعل

لعل املعلم اللعبة يف 
 ريس عملية التد
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 أو األنشطة يف
 املربية باأللعا
 بنيت اليت
: من دورية
 احلالة إعداد
 من النفسية
 الطالب
 يف للمشاركة
 من اللعبة
 املواردة خالل

(bujukan) 
 ودعوة واملثال،
 إىل الطالب
 و املشاركة،
 استجابة
 على الطالب
 املدرس، دعوة
 فعل ردود و

 على املدرس
 استجابة
 وهلم الطالب
 .جرا

 العقد على القدرة ٨
 على والتقومي التقدير

 مبادئ معرفة
 والتقومي التقدير

  ئ يفهم املعلم مباد
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 التدريس عملية
 تعلم و صيل
 ومن. الطالب
 األساسية املئشرات

 عملية على
 و صيل التعليم
 الطالب تعلم
 خلصائص وفقا
 الدراسية املواد

 املدرسة

 التقومي 

 جوانب  ديد  
 التعليم عملية
 التعليم و صيل
 خلصائص وفقا
 الدراسية املواد

 املدرسة

يسن املعلم االختبارات 
 للتقومي 

  

 إجاءات  ديد  
 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل التعليم
 ليمالتع

يسن املعلم معيار 
 التقومي

  

 أدوات تطوير  
 والتقومي التقدير
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

يقوم املعلم هيئة التعلم 
 للطالب

  

  يسن املعلم القيمة  عملية إدارة  
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 والتقومي التقدير
 مستمرا

 ابلستخدام
 واتاألد خمتلف

 للتقومي 

 نتائج  ليل  
 على التقومي
 التعليم عملية
 التعليم و صيل

يستطيع املعلم أن حيلل 
 نتيجة التقومي 

  

 ابلتقومي القيام  
 عملية على
 و صيل التعليم
 التعليم

علم التقومي يكتب امل
بعد عملية التدريس 

من حيث اهليئة ونتيجة 
 التعليم

  

 على القدرة ٩
 نتائج من االستفادة
 ومن. والتقومي التقدير
 األساسية املئشرات

 نتائج استخدام
 والتقومي التقدير
 إتقان لتحديد
 التعلم

(ketuntasan 

belajar) 

يقدر  يستطيع املعلم أن
إتقان التعلم بوسيطة 

 نتيجة التقومي

  

 نتائج استخدام  
 والتقومي التقدير
 الربامج لتصميم
 العالحية

(  ٌremedial)، 
 واإلفافية

يسن املعلم برامج 
 العالجية واإلفافية
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(pengayaan) 
 نتائج إبالغ  

 والتقومي التقدير
 نوعية لتحسني
 التدريس

يسن املعلم طريقة 
التعليم اجلديد لتحسني 

 نوعية التدريس

  

 القيام على القدرة 11
 التفكري ابألعمال

(tindakan reflektif )
 نوعية لتحسني
 ومن. التدريس
 األساسية املئشرات

 مراجعة
 األنشطة
 اليت التدريسية

 تنفيذها مت

يكتب املعلم عملية 
 التدريس

  

 من االستفادة  
 املراجعة نتائج

 نوعية لتحسني
 التدريس
 املواد وتطوير
 الدراسية

يستعمل املعلم كتابة 
عملية التدريس لسن 
طريقة التدريس وتطوير 

 املادة مرة أخرى

  

 البحث إجراء  
 الصفى
 ياإلجرائ

(Classroom 

Action 

Research) 
 نوعية لتحسني
 التدريس

 البحثيقوم املعلم 
 اإلجرائي الصفى
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 31=  عدد النشاط يعمله املعلم

 2٨،5= 31+27ان =عدد النشاط يعمله املعلممعدلة 
                                                 2     

 التقومي: 

 % 111×  عدد النشاط يعمله املعلممعدلة 
 عدد األنشطة
2٨85  ×111 % 
3٦ 

 =7٩ % 

 مع مراعة هذه املعيار لكفاءة املعلم اآليت:

 ممتاز % 111- ٩1

 جيد % ٨٩ – 71

 مقبول % ٦٩ – 51

 ضعيف % 4٩ – 31

 ضعيف جدا % 2٩> 
 : مراعة املعيار لكفاءة املعلم4الشكل        

اإلبتدائية  ي اللغة العربية يف مدرسة سورل بوواانعلملتعليمية ملاكفاءة الفيكون 
 جيد.على درجة  % 7٩اإلسالمية ماالنج 
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يف  علم  اللةة العربيةالتعليمية ملكفاءة الؤثرة على املبحث الثالث: العوامل امل
ويف مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمية  سة خري أمة اإلبتدائية اإلسالميةمدر 

 مالنج

يف مدرسة خري أمة  علم  اللةة العربيةالتعليمية ملكفاءة الالعوامل املؤثرة على  -أ
 ماالنج  اإلبتدائية اإلسالمية

مة اإلبتدائية قامت الباحثة ابملقابلة مع معلمي اللغة العربية يف مدرسة خري أ     
مل للحصول على املعلومات عن 2115مايو  21-21اإلسالمية ماالنج يوم األربعاء، 

حصلت الباحثة على املعلومات  اللغة العربية يف هذه املدرسة. و علممل التعليمية كفاءةال
 التالية:

 مقابلة أستاذ حمروس سفيان -1

 املؤهلة األكادميية (1

 STAIAكليلللللللة الرتبيلللللللة ملللللللن اجلامعلللللللة اإلسلللللللالمية الدرجلللللللة اجلامعيلللللللة األوىل ب -أ
 بوندوووصا

غلري مناسللب ولكلل  أخلذت الدراسللة اإلسللالمية يف معهلد نللور اجلديللد سللنة   -ب
 كاملة

 التعليم والدورة التدريسية (2

 مل يكن عندي مشاركة يف الدورة اللغوية العربية  -أ

 ملعلومات املرقّية لقدرة التدريساحملاولة شخصية ببحث ا -ب

 حميس إ اليا من جهة املدرسة فقطالت -ج
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 الندوات العلمية وغريها -د

 قلة اهتمام املدرسة بعقد الندوات العلمية وما شاهبها -ه

 خبة يف التدريس( 3

خللربة التللدريس منللذ فللرتة اجللللوس يف املدرسللة الثانويللة ويف املعهللد كنللت أدّرس  -أ
 علوم النحو

 أستطيع ولكن حسب احلاجة -ب

 لتدريس ترتقى قدرة التدريس طبعاابكثرة  -ج

 يف هذه املدرسة فقط -د

 التقومي من الرؤساء واملشرفني( 4

 مدير املدرسة -أ

 نعم ولكن أحياان فقط -ب
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 دمي ( اإلجناز األكا5

 غري موجود -أ

 إنتاج التطوير املهين (6

 غري موجود -أ

 املشاركة يف الندوة العلمية( 7

 غري موجود -أ

 مية يف جمال التعليماخلبة التنظي( 8

 مل أجد بعد -أ

 اإلمتنان املناسب جملال التعليم (9
 ما فيه -أ

 

 مقابلة أستاذة ندرة أمينة -2

 املؤهلة األكادميية (1

 كنجوروحان ماالنج جة اجلامعية األوىل بقسم تعليم الرلضيات جامعة الدر  -أ

 ثلللال ية مية يف معهلللد إسلللالمغلللري مناسلللب ولكللل  أخلللذت الدراسلللة اإلسلللال -ب
 سنوات

 التعليم والدورة التدريسية (2

 مل يكن عندي مشاركة يف الدورة اللغوية العربية  -أ
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 مني اآلخرين فقطلعاملناقشة والتشوير عن التعليم مع امل -ب

 التحميس إ اليا من جهة املدرسة فقط -ج

 الندوات العلمية وغريها -د

 ما شاهبهاقلة اهتمام املدرسة بعقد الندوات العلمية و  -ه

 خبة يف التدريس (3

 ، يع  منذ أعلم يف هذه املدرسةخربة التدريس سنتني اثنني -أ

 يستطيع -ب

 بكثرة التدريس ترتقى قدرة التدريس طبعا -ج

 يف هذه املدرسة فقط -د

 التقومي من الرؤساء واملشرفني( 4

 مدير املدرسة  -أ

 نعم ولكن أحياان فقط  -ب

 اإلجناز األكلدمي ( 5

 غري موجود -أ

 إنتاج التطوير املهين (6

 غري موجود -أ

 املشاركة يف الندوة العلمية( 7
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 غري موجود -أ

 اخلبة التنظيمية يف جمال التعليم( 8

 مل أجد بعد -أ

 ( اإلمتنان املناسب جملال التعليم9
 ما عندي -أ

 

 ياانت من املقابلةبالعرض  -3

للللة ملللع األسلللتاذين، فوجلللدت الحظلللت الباحثلللة علللن البيلللاانت ملللن القاببعلللدما 
 الباحثة اإلجابة املتساوية عن بعض األمور، و هي:

 يكون األستاذان متخرجني يف درجة اجلامعية األوىل أي البكوالريوس.  (1
 مل يكن املواد الدراسية مناسا خبلفية التعليم املعلم  (2
 التعليم و الدورة التدريسيةمل يشرتك املعلمان يف   (3
 علمان حماولة الشخصية لرتقية قدرة التعليميقوم امل  (4
 مل يكن هناك تشجيعا خاصا بل بشكل إ ا  فقط  (5
 تقوم املدرسة ابلندوة التعليمية كل سنة لتشجيع املعلمني  (6
 اهتمام املدرسة على مراعاة ترقية القدرة للمعلمني انقص  (7
 تساعد خربة التعليم لرتقية قدرة املعلم  (8
 ان املعلمان يف املدرسة األخرىال تعلم  (9

 مدير املدرسة هو الذي يقوم ابلتقومي و اإلشراف أنشطة التعليم و التعلم  (11
 مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية اإلجناز األكادميي  (11
 مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية إنتاج التطوير امله   (12
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 كة يف الندوة العلميةمل يكن املعلمي اللغة العربية مشار   (13
 مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية اخلربة التنظيمية يف جمال التعليم  (14
 مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية االمتنان املناسب جملال التعليم  (15

 
درسة سوراي يف م علم  اللةة العربيةمل ؤثرة على الكفاءة التعليميةاملعوامل ال -ب

 ماالنج ة اإلسالميةاإلبتدائي بوواان

قامت الباحثة ابملقابلة مع معلمي اللغة العربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية 
كفاءة المل للحصول على املعلومات عن 2115مايو  2٦ ،ثلثاءاإلسالمية ماالنج يوم 

 علم اللغة العربية يف هذه املدرسة. و حصلت الباحثة على املعلومات التالية:التعليمية مل

 قابلة أستاذة فينا راتنا ساريم -1
 املؤهلة األكادميية (1
وأدهبا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  قسم اللغة اإلجنليزية -أ

 م 211٦، الدفعة ماالنج
غري مناسبة ولك  كنت أدرس يف املدارس اإلسالمية من املرحلة االبتدائية   -ب

 غة العربيةإىل الثانوية اليت تدرس فيها الل
 التعليم والدورة التدريسية (2
من قبل، أما اللغة اإلجنليزية العربية  خربة يف تدريس اللغة عندي يكنمل  -أ

فمرات عديدة أدرسها وكذا الدورة اللغوية. ولكن ابلنسبة   أن تدريس 
 اللغة العربية واللغة اإلجنليزية على السواء

يدة من املدارس اليت تدرس اللغة العربية لكون مدرسة سورل بوواان هي الوح -ب
يف هذه الوالية، فالتوشري عن التدريس مع القدماء واملعلمني اآلخرين فقط 
 وأحياان يعقد اجتماع مع املعلمني الذين يعلمون يف نفس املادة الدراسية
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 الدفع اخلاص مل يكن موجودا ولكن يوجد الدفع أو التحميس اإل ا     -ج

املدرسة ندوة علمية قبل كل بداية الفصل الدراسي وأحياان من تعقد      -د
 اهليئة التعليمية احلكومية 

 مل يكن هناك أي مشكلة -ه

 خبة يف التدريس  (3
أربع سنوات، ولكن بنسبة اللغة العربية هذه السنة أول مرة أعّلمها ألن  أعلم -أ

أ  أستطيع أن  املعلمة اليت قبلي تتوقف من التدريس وقد كّلمت املديرة
أعلم اللغة العربية ولكن التطوير املنهجي هلا أعتربة شيء صعب ألن اللغة 

 العربية ليس فن درسي
 نعم، طبعا -ب

 كثرة التدريس ترّقي قدرات التدريس بال شك   -ج

ال، ألن من شروط التدريس يف هذه املدرسة عدم التدريس يف مدرسة   -د
 أخرى

 ملشرفنيالتقومي من الرؤساء وا  (4
نشوف املواد الدراسية املرحظة، فاملواد احلاضرة يالحظها املديرة واملواد  -أ

السابقة أي من الفصل السابق يالحظها مدير مدرسة أخرى والعكس 
 صحيح

مديرة املدرسة، وقد كّلمت املديرة أ  ال أستطيع أن أؤلف خطة التدريس  -ب
كل شهر بوع مثال ونعرضها  بل فقط تصويرات التدريس ما الدرس هذا األس

أمام املديرة للمعرفة والتقييم. واملشكلة أن املعلمة السابقة مل تكن عندها 
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خطة التدريس لضياع جهازها احلسايب، فال أستطيع أن أقدرها بل 
  ابلتصويرات فقط كما ذكرت 

 اإلجناز األكادمي   (5
 غري موجود، فتمّيزي يف غري األكادميي -أ
 وير املهينإنتاج التط  (6
 تصويرات التدريس فقط -أ
 املشاركة يف الندوة العلمية  (7
 نعم، ولكن يف غري اللغة العربية -أ
 اخلبة التنظيمية يف جمال التعليم  (8
 نعم، ولكن يف اللغة اإلجنليزية -أ
 اإلمتنان املناسب جملال التعليم  (9
 غري موجود -أ

 مقابلة أستاذ سيف الدين  -2

 لة األكادمييةاملؤه (1
 درجة اجلامعية األوىل بكلية الرتبية من اجلامعةقسم تعليم اللغة العربية،  -أ

 احلكومية ماالنج
 مناسب -ب
 التعليم والدورة التدريسية (2

 نعم، أشرتك يف دورة التعليم يف اجلامعة احلكومية ماالنج -أ
 (youtube) أطلع كتب التعليم و أطلب بنفسي يف قناة غوغل و يوتوب -ب
 ليس هناك دفع خاص فقط بشكل إ ا  -ج
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تعقد املدرسة ندوة علمية قبل كل بداية الفصل الدراسي وأحياان من  -د
 اهليئة التعليمية احلكومية

لبحث و وسيلة شبكة الدولية، و لكن مل تعطي املدرسة اعطاء فرصة ل -ه
 يف دراسة مقارنة مع األساتيذ من مدرسة األخرى.

 ة يف التدريسخب  (3
 مخس سنوات يف هذه املدرسة أعلم -أ
 نعم، فطبعا -ب

عملية التدريس تعطينا كثرة اخلربة على مواجهة الطالب و حل كل  -ج
 مشكالهتم يف التعلم

 ال، أان أعلم قي هذه املدرسة فقط  -د

 التقومي من الرؤساء واملشرفني (4
 عمليتنا التدريس مديرة املدرسة تقوم ابلتقومي و اإلشراف على -أ
 ليس هناك تقوميا كتابيا و لكن فقط تقومنا ابللسان -ب

 اإلجناز األكادمي  (5
 مل يكن بعد -أ
 إنتاج التطوير املهين (6

 وسيلة التعليمية للدراسة يف الفصل فقط -أ
 املشاركة يف الندوة العلمية (7

 ليس يف جمال العربية أشارك الندوة و لكن -أ
 نظيمية يف جمال التعليماخلبة الت (8

 منظمة معلمي اللغة العربية للمدراسات اإلبتدائية اإلسالمية يف ماالنج -أ
 اإلمتنان املناسب جملال التعليم  (9
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 ما فيه -أ
 

 اانت من املقابلةالبيعرض  -3

الحظلللت الباحثلللة علللن البيلللاانت ملللن القابللللة ملللع األسلللتاذين، فوجلللدت بعلللدما 
 ة عن بعض األمور، و هي:الباحثة اإلجابة املتساوي

 يكون األستاذان متخرجني يف درجة اجلامعية األوىل أي البكوالريوس  (1
 م املعلمخبلفية التعلّ  بعض املعلمي اللغة العربيةيناسب   (2
 مل يشرتك املعلمان يف التعليم و الدورة التدريسية  (3
 يقوم املعلمان حماولة الشخصية لرتقية قدرة التعليم  (4
 مل يكن هناك تشجيعا خاصا بل بشكل إ ا  فقط  (5
 تقوم املدرسة ابلندوة التعليمية كل سنة لتشجيع املعلمني  (6
 تعطي املدرسة الوسيلة لتطوير قدرة املعلمي اللغة العربية التعليمية  (7
 تساعد خربة التعليم لرتقية قدرة املعلم  (8
 ال تعلمان املعلمان يف املدرسة األخرى  (9

 مدير املدرسة هو الذي يقوم ابلتقومي و اإلشراف أنشطة التعليم و التعلم  (11
 مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية اإلجناز األكادميي  (11
 لدى املعلمي اللغة العربية إنتاج التطوير امله   (12
 مل يكن املعلمي اللغة العربية مشاركة يف الندوة العلمية  (13
 علمي اللغة العربية اخلربة التنظيمية يف جمال التعليممل يكن لدى امل  (14
 مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية االمتنان املناسب جملال التعليم  (15
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 املبحث الرابع: مناقسة نتائج البحث

كفاءة التعليمية ملعلم  اللةة العربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية ال  -أ
   اإلبتدائية اإلسالمية ماالنجومدرسة سوراي بوواان

كفاءة التعليمية ملعلمي اللغة ال عن  ليلها و السابقة البياانت عرض على اعتمادا
العربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية ومدرسة سورل بوواان اإلبتدائية اإلسالمية 

ة يف مدرسة خري أمة الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربي :هي حبثها فنتائجماالنج 
بتقدير جيد.  والكفاءة التعليمية ملعلمي  % 7٨اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج على درجة 

 % 7٩على درجة  ماالنج اللغة العربية يف مدرسة سورل بوواان اإلبتدائية اإلسالمية
 بتقدير جيد.

مدرسة خري أمة التعليمية ملعلم  اللةة العربية يف  كفاءةالعوامل املؤثرة على ال -ب
 :اإلبتدائية اإلسالمية و يف مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج

التعليمية ملعلم  اللةة العربية يف مدرسة خريري  كفاءةالعوامل املؤثرة على ال -1
 أمة اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج

مل يشلللرتك ؛ املعللللممل يكلللن امللللواد الدراسلللية مناسلللا خبلفيلللة التعلللليم عواملللل الضلللعف:  (أ
ملن املدرسلة مل يكن هناك تشلجيعا خاصلا ؛ املعلمان يف التعليم و الدورة التدريسية

اهتمللللام املدرسللللة علللللى مراعللللاة ترقيللللة القللللدرة للمعلمللللني ؛ بللللل بشللللكل إ للللا  فقللللط
مل يكللللن لللللدى ؛ مل يكللللن لللللدى املعلمللللي اللغللللة العربيللللة اإلجنللللاز األكللللادميي؛ انقللللص

مل يكلن معلملي اللغلة العربيلة مشلاركة يف ؛ التطلوير املهل  املعلمي اللغة العربية إنتاج
؛ معلمي اللغة العربية اخلربة التنظيميلة يف جملال التعلليم؛ مل يكن لدى الندوة العلمية

  مل يكن لدى املعلمي اللغة العربية االمتنان املناسب جملال التعليم
األوىل أي  ةيكلللللللللون األسلللللللللتاذان متخلللللللللرجني يف درجلللللللللة اجلامعيللللللللل عواملللللللللل اللللللللللدفع:  (ب

تقلللوم املدرسلللة ؛ يقلللوم املعلملللان حماوللللة الشخصلللية لرتقيلللة قلللدرة التعلللليمالبكوالريلللوس؛ 
؛ تساعد خربة التعليم لرتقية قلدرة املعللم؛ ابلندوة التعليمية كل سنة لتشجيع املعلمني
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مللدير املدرسللة هللو الللذي يقللوم ابلتقللومي و ؛ ال تعلمللان املعلمللان يف املدرسللة األخللرى
 .ة التعليم و التعلماإلشراف أنشط

درسريرية سريريوراي التعليميريرية ملعلمريري  اللةريرية العربيريرية يف م كفريرياءةالعوامريريل املريريؤثرة علريريى ال -2
 اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج بوواان

مل يشللرتك املعلمللان يف التعللليم و الللدورة التدريسللية؛ مل يكللن هنللاك عوامللل الضللعف:  (أ
علمي اللغة العربيلة اإلجنلاز مل يكن لدى امل تشجيعا خاصا بل بشكل إ ا  فقط؛

األكللادميي؛ مل يكللن معلمللي اللغللة العربيللة مشللاركة يف النللدوة العلميللة؛ مل يكللن لللدى 
معلمللي اللغللة العربيللة اخلللربة التنظيميللة يف جمللال التعللليم؛ مل يكللن لللدى معلمللي اللغللة 

 العربية االمتنان املناسب جملال التعليم
ني يف درجلللللللللة اجلامعيلللللللللة األوىل أي يكلللللللللون األسلللللللللتاذان متخلللللللللرج: عواملللللللللل اللللللللللدفع  (ب

معلمي اللغة العربية خبلفية اللتعّلم املعللم؛ يقلوم املعلملان بعض البكوالريوس؛ يناسب 
تقلوم ؛ حماولة الشخصية لرتقية قدرة التعليم؛ ال تعلملان املعلملان يف املدرسلة األخلرى
يلة لتطلوير املدرسة ابلندوة التعليمية كل سنة لتشجيع املعلمني؛ تعطلي املدرسلة الوسل

قللدرة املعلمللي اللغللة العربيللة التعليميللة؛ تسللاعد خللربة التعللليم لرتقيللة قللدرة املعلللم؛ مللدير 
املدرسلة هلو الللذي يقلوم ابلتقلومي و اإلشللراف أنشلطة التعلليم و الللتعلم؛ للدى معلمللي 

 اللغة العربية إنتاج التطوير امله 
 

  

 

 



111 
 

 اخلامسالفصل  

 و االقرتاحاتصيات نتائج البحث و التو ملخص 

 

 نتائج البحثملخص  -أ

علم  التعليمية ملكفاءة ال عن مناقشتها و السابقة البياانت عرض على اعتمادا
ومدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اللغة العربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية اإلسالمية 

 :ه  هاحبث فنتائج اإلسالمية ماالنج

اللغة العربية يف مدرسة خري أمة اإلبتدائية  علم الكفاءة التعليمية مل -1
والكفاءة التعليمية   بتقدير جيد. % 87رجة على د اإلسالمية ماالنج

ماالنج  علم  اللغة العربية يف مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالميةمل
 قدير جيد.بت % 87على درج

درسة خري يف ملعربية علم  اللغة االتعليمية مل كفاءةالالعوامل املؤثرة على  -2
 اإلبتدائية اإلسالمية يف مدرسة سوراي بوواان و أمة اإلبتدائية اإلسالمية

 :ماالنج

درسلة خللري يف معلمل  اللغلة العربيلة التعليميللة مل كفلاءةالالعواملل امللؤثرة عللى  (أ
  ماالنج أمة اإلبتدائية اإلسالمية

مل ؛ فيلة التعلليا املعللاا خبلبمل يكن املواد الدراسية مناسل: عوامل الضعف (1
مل يكلن هنلا  جشلايعا ؛ يشلك  املعلملايف يف التعلليا و اللدورة التدريسلية

اهتملللامل املدرسلللة عللللى ؛ بلللل بشلللكل قطلللا  فقللل ملللن املدرسلللة خاصلللا 
معلم  اللغلة العربيلة مل يكن لدى ؛ مراعاة جرقية القدرة للمعلمني انقص

يلللة قنتلللاج الت لللوير معلمللل  اللغلللة العربمل يكلللن للللدى ؛ اإلجنلللاأل ادميلللاد  
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مل يكلن ؛ مل يكن معلم  اللغلة العربيلة مشلارمية يف النلدوة العلميلة؛ املهين
مل يكلللن ؛ معلمللل  اللغلللة العربيلللة ايللل ة التنايميلللة يف  لللا  التعللللياللللدى 

 .لدى املعلم  اللغة العربية االمتنايف املناسب جملا  التعليا
ادوىل أي  جلامعيةيكويف ادستاذايف متخرجني يف درجة ا :عوامل الدفع (2

جقومل ؛ يقومل املعلمايف حماولة الشخصية لكقية قدرة التعلياالبكوالريوس؛ 
جساعد خ ة  ؛املدرسة ابلندوة التعليمية ميل سنة لتشايع املعلمني

مدير ؛ املعلمايف يف املدرسة ادخرى ال يعلا؛ التعليا لكقية قدرة املعلا
 .أنش ة التعليا و التعلااملدرسة هو الذي يقومل ابلتقومي و اإلشراف 

علم  اللغة العربية يف مدرسة سوراي التعليمية مل ميفاءةالعوامل املؤثرة على    (ب
 اان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج: بوو 
مل يشللك  املعلمللايف يف التعللليا و الللدورة التدريسللية؛ مل : عوامللل الضللعف (1

ى مل يكللن لللد يكللن هنللا  جشللايعا خاصللا بللل بشللكل قطللا  فقلل ؛
املعلملل  اللغللة العربيللة اإلجنللاأل ادميللاد  ؛ مل يكللن معلملل  اللغللة العربيللة 
مشلللارمية يف النلللدوة العلميلللة؛ مل يكلللن للللدى معلمللل  اللغلللة العربيلللة ايللل ة 

معلملل  اللغللة العربيللة االمتنللايف مل يكللن لللدى التنايميللة يف  للا  التعللليا؛ 
 املناسب جملا  التعليا.

تخرجني يف درجة اجلامعيلة ادوىل أي يكويف ادستاذايف م: عوامل الدفع (2
معلمل  اللغللة العربيلة خبلفيللة اللتعلما املعلللا؛ بعلل  البكوالريلوس؛ يناسلب 

املعلمايف يف  ال يعلايقومل املعلمايف حماولة الشخصية لكقية قدرة التعليا؛ 
جقلللومل املدرسلللة ابلنلللدوة التعليميلللة ميلللل سلللنة لتشلللايع ؛ املدرسلللة ادخلللرى

وسللليلة لت لللوير قلللدرة املعلمللل  اللغلللة العربيلللة املعلملللني؛ جع للل  املدرسلللة ال
التعليميللة؛ جسللاعد خلل ة التعللليا لكقيللة قللدرة املعلللا؛ مللدير املدرسللة هللو 
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الذي يقومل ابلتقلومي و اإلشلراف أنشل ة التعلليا و اللتعلا؛ للدى معلمل  
 اللغة العربية قنتاج الت وير املهين.

 

 التوصيات -ب

أمة اإلبتدائية  خري العربية يف مدرسةعلم  اللغة التعليمية مل كفاءةال لتحسني
 ةالباحث وص جو غريمها  ماالنج اإلسالمية سوراي بوواان اإلبتدائيةمدرسة اإلسالمية و 
 :ابآليت احبثه قليه جوصل ما على ابالعتماد

 املواد مع دراستها خلفية بني نسااي أيف: العربية اللغة معلم  على -1
 لكقية التدريسية الدورة و لتعلياا يشك  أيف سيعلممها، اليت الدراسية
 أيف ،لت وير املهين التعليمية وسيلة النتاج يعمل أيف قدرهتا، و مفهومها
 أيف يف  ا  اللغة العربية، الندوة العلميةيف معلم  اللغة العربية  يشار 
 .ة يف  ا  اللغة العربيةمنامعلم  اللغة العربية امل ينتضا

 

على جشايعا خاصا  املدرسة مدير يشاع أيف (:املدير) املدرسة على -2
اهتمامل املدرسة أيف يرجفع ؛ بشكل قطا  فق معلم  اللغة العربية ال 

 اللغة العربية.على مراعاة جرقية القدرة ملعلم  
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 االقرتاحات -ج

 البحوث جتبعه ةانفع حماولة البحث هذا نتائج جكويف أيف الباحثة تمىنج
 :اآليت حاتاالقكا ةالباحث تقدم لذلك القادمة،

 علم  اللغة العربيةالتعليمية مل كفاءةال جقومي يف املقبل الباحث يبحث أيف -1
يف املرحلة التعليمية ادخرى، قما يف املدرسة املتوس ة و املدرسة الثنوية و 

 . قما يف املرحلة اجلامعية

 استعدوا حىت اجلامعية ال لبة عدادال ادساس جعت  البحث هذا نتياة أيف -2
 يف ج ويرها على املقبل الباحث من يرجى ،العربية اللغة معلم  يكويف أيف

 .ادوسع ادخرى اجملا 
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 املراجعاملصادر و قائمة 

 

 املصادر-أ

 القرآن الكرمي

. عريب-معجم الّصحاح قاموس عريبم.  5002اد اجلوهري. إمام إمساعيل بن مح
 لبنان: دار املعرفة.-بريوت

املعجم العريب األساسي م.  8811أتليف وإعداد مجاعة من كبار اللغويني العرب. 
 . تونس: املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.للناطقني ابلعربية ومتعلميها

 لبنان: دار املشرق.-. بريوتللغة واألعالماملنجد يف ام.  8811دون اإلسم. 
لبنان: دار الفكر -م. القاموس املنجد. بريوت 5002شهاب الدين بن أبو عمرو. 
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 . القاهرة: دار التحرير.املعجم الوسيطم.  8818جممع اللغة العربية. 
 ريوت: مكتبة لبنان. . بمعجم األغالط اللغوية املعاصرةم.  8811حممد العدانين. 

-بريوت دائرة معارف القرن اهلجري والعشرين امليالدي.م.  8851حممد فريد وجدى. 
 لبنان: دار املعارف.

 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.املعجم اإلعالميم.  5001حممد منري حجاب. 
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 املراجع -ب

 املراجع العربية

 . الرايض: دار إشبيليا للنشر والتوزيع يةالرتبية اإلسالمم.  5005أمحد احلمد.  

. اإلسكندرية: األبعاد األساسية للشخصيةم.  8880أمحد حممد عبد اخلالق وزمالئه. 
 دار املعرفة اجلامية.

منهج دراسي ملهارة الكتابة على أساس الكفاءة يف قسم م.  5002أوريل حبر الدين. 
. ماالنج: برانمج الدراسات االنجاللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية مب

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

، .مهارات التدريس، حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء م 5088أوريل حبر الدين. 
 .UIN Maliki Pressماالنج: 

. مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسم.  8891جابر عبد احلميد جابر وآخرون. 
 عربية.القاهرة: دار النهضة ال

 لبنان: دار الفكر املعاصر.-. بريوتطرق تدريس اللغة العربيةم.  8881جودت الركايب. 

. الرايض: دار البحث العلم مفهومه أدواته أساليبهم.  8889ذوقان عبيدات وزمالئه. 
 أسامة للنشر والتوزيع.

 ود.. الرايض: جامعة امللك سعاملدخل للتدريسم.  5002راشد محد الكثريي وزميله. 

تقومي الكفاية املعلم يف مراحل التعليم يف دول اخلاجل م.  8818رايض أمني محزوي. 
 . مكتب التبية العريب لدول اخلليج.العريب
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. الرايض: املدخل للتدريسه.  8151صاحل عبد العزيز الكثريي وراشد محيد والنصار. 
 جامعة امللك سعود.

دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة هـ.  8151عبد الرمحن إبراهيم الفةوان وزمالئه. 
مشروع العربية للجميع: مؤسسة  العربية لغري الناطقني هبا )اجلانب النظري(.

 الوقف اإلسالمي.

.مناهج البحث العلمي و طرق كتابة الرسائل  م8882عبد الرمحن أمحد عثمان. 
 اخلرطوم: دار جامعة أفريقيا العاملية للنشراجلامعية. 

. عمان: دار الرتبية العملية األسس النظرية وتطبيقاهتام.  5005د اخلطابية. ماجد حمم
 الشروق للنشر والتوزيع.

 . منشورات عامل الرتبية: دار البيضاء.تقييم الكفاايتم.  5001حممد فاحتي. 

تربية املعلم للقرن احلادي م.  8882حممود أمحد شوقي وحممد مالك وحممد سعيد. 
 مكتبة العبيكان. . الرايض:والعشرين

الندوة العاملية األوىل لتعليم  م.  8891إمساعيل صيين و علي حممد القامسي. حممود 
 لرايض: اململكة العربية السعودية. ا .العربية لغري الناطقني هبا

 . القاهرة: دار املعارف.التوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان. دون سنة.  

التعليم -التدريب الرتبوي للمعلمني: التعليم الساسي.  م 5008 مسعد حممد زايد.
 ر الصحوة للنشر والتوزيع. القاهرة: دا. الثانوي

م  500لغة العربية للناطقني بلغات أخرى. ندوة تطوير برامج إعداد معلمي ال
 .إيسيسكو. 
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ت الكفاايت التعليمية لطلبة كليام.  8880يعقوب نشوان و عبد الرمحن الشعوان. 
. جملة جامعة امللك سعود: العدد الثاين الرتبية ابململكة العربية السعودية

 والعشرون.

 املراجع من البحوث العلمية

تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية لدى مدرسي اللغة م.  5088زين العارفني. 
حة غري . أطرو العربية ابملدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى

 منشورة: ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج.

دافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة املهنية للمدرس والعالقة  م. 5088عبد احلكيم. 
بينهما ابلتحصيل الدراسي يف مادة اللغة العربية )حبث إرتباطي يف املدرسة الثانوية 

طروحة غري منشورة. ماالنج: أاإلسالمية احلكومية مسارانج جاوى الوسطى(. 
 جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج.

فعالية تطوير مقرر تكنولوجيا التعليم ابجلامعة م.  5008حممود حممد درويش الرنتيسي. 
اإلسالمية الكتساب الطالب املعلمني الكفاايت الالزمة يف ضوء املعايري 

 دول العربية.. معهد البحوث والدراسات العربية: جامعة الاملعاصرة

فعالية برانمج مقرتح لزايدة الكفاءة االجتماعية م.  5001مروان سليمان سامل الددا. 
 . اجلامعة اإلسالمية بغزه.للطالب اخلجولني يف املرحلة التعليم األساسي
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PANDUAN OBSERVASI 

NO ASPEK INDIKATOR AKTIVITAS Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Mengetahui 

Karakteristik 

siswa 

Mengetahui karakteristik 

siswa dari aspek fisik, 

intelektual, sosial, 

emosional, moral, 

spiritual, dan latar 

belakang budaya 

sosialnya. 

 

Guru melakukan 

pendekatan kepada siswa 

dengan mengenal latar 

belakang siswa (misalnya 

cara bertanya, 

memberikan panggilan 

yang baik dsb) 

  

Mampu mengidentifikasi 

potensi siswa 

 

Guru mengarahkan siswa 

untuk menjelaskan 

kembali 

  

Mampu mengidentifikasi 

bekal ajar 

awal/kemampuan awal 

siswa 

 

Guru memberikan 

apersepsi awal kepada 

siswa 

  

Mampu mengidentifikasi 

kesulitan belajar siswa 

Guru membantu siswa 

yang mengalami 

kesulitan memahami 

pelajaran 

  

Guru memberikan siswa 

kesempatan untuk 

bertanya 

  

2 Menguasai 

teori belajar 

dan prinsip-

prinsip 

pembelajaran

nya 

 

Menguasai berbagai teori 

belajar mengajar dan 

prinsip-prinsipnya 

 

Guru memahami teori 

belajar dan prinsipnya (di 

dalam RPP) 

  

Menerapkan berbagai 

pendekatan, metode, 

strategi, uslub dan teknik 

pembelajarannya. 

Guru menggunakan 

model dan metode 

tertentu dalam proses 

pembelajaran 

  

3 Mampu 

mengembang

kan 

kurikulum 

pelajaran. 

 

Mengetahui prinsip-

prinsip pengembangan 

kurikulum pelajaran 

 

Guru memahami prinsip 

pengembangan 

kurikulum dalam 

menyusun RPP 

  

Membatasi/menentukan 

tujuan pembelajaran 

 

Guru membatasi tujuan 

pembelajaran (di dalam 

RPP) 

  

Memilih materi 

pembelajaran sesuai tujuan 

pembelajaran 

 

Guru menyusun RPP 

dengan menyesuaikan 

materi dan tujuan 

pembelajaran 

  

Menyusun materi 

pembelajaran sesuai 

dengan pendekatan yang 

dipilih dan sesuai dengan 

karakteristik siswa 

Saat memulai materi 

guru memberikan 

pengantar yang sesuai 

dengan karakteristik 

siswa 

  



Mengembangkan indikator 

kompetensi dan alat 

evaluasi 

Guru  membuat evaluasi 

yang disesuaikan dngan 

pengembangan indikator 

  

4 Mampu atau 

menguasai 

instrumen 

pengajaran 

Memahami prinsip 

desain/rancangan 

pengajaran 

 

Guru menyusun desain 

pengajaran dan 

melaksanakannya 

  

Mengembangkan unsur-

unsur desain pengajaran 

Guru mengembangkan 

desain pengajaran 

  

Menyiapkan desain 

pengajaran secara 

menyeluruh 

Guru membuat dan 

menyusun RPP 

  

Menggunakan sarana 

pengajaran dan sumber-

sumber belajar sesuai 

karakteristik siswa dan 

materi pengajaran untuk 

mewujudkan tujuan 

pengajaran 

Guru menggunakan 

sarana dan sumber 

belajar yang ada sesuai 

dengan karakter siswa 

dan materi 

  

  Mengambil keputusan 

yang tepat yang sesuai 

dengan kondisi materi 

belajar 

Guru mampu menguasai 

kelas 

  

5 Mampu 

menggunaka

n teknologi 

informasi 

dan 

komunikasi 

yang 

bermanfaat 

Memahami teknologi 

informasi dan komunikasi 

yang bermanfaat 

Guru menggunakan 

teknologi informasi 

misalnya internet, power 

point, infokus, dsb 

  

6 Mampu 

mengembang

kan potensi 

yang ada 

pada siswa 

Menyiapkan variasi 

kegiatan belajar untuk 

mendorong siswa dalam 

merealisasikan optimasi 

kerja 

Guru membuat variasi 

belajar(misalnya 

membentuk kelompok 

belajar/penggunaan LKS) 

  

  Menyiapkan variasi 

kegiatan belajar untuk 

mengaktifkan potensi dan 

kreativitas siswa 

Guru membuat LKS, 

atau membuat diskusi 

  

7 Mampu 

berinteraksi 

dengan siswa 

secara 

efektif, peka, 

dan santun 

Mengetahui strategi 

komunikasi secara lisan 

dan tulisan 

Guru mampu 

menjelaskan dengan baik 

  

Berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan siswa 

dalam kegiatan atau 

permainan yang mendidik 

secara periodik, 

diantaranya; menyiapkan 

kondisi psikis siswa untuk 

bermain bersama dengan 

Guru mengadakan 

permainan dalam 

kegiatan pembelajaran 

  



menggunakan bujukan dan 

contoh serta mengajak 

siswa untuk ikut serta dan 

meminta siswa merespon 

ajakan guru, mengulang 

kembali aktifitas guru 

untuk meminta respon 

siswa, dsb 

8 Mampu 

melaksanaka

n penilaian 

dan evaluasi 

atas proses 

pembelajaran 

dan hasil 

belajar siswa 

Mengetahui prinsip 

penilaian dan evaluasi atas 

proses belajar dan hasil 

belajar siswa sesuai 

karakteristik materi 

pelajaran yang diajarkan 

Guru memahami prinsip 

penilaian dan evaluasi 

  

Membatasi aspek-aspek 

proses pembelaaran dan 

hasilnya sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran yang diajarkan 

Guru membuat alat 

penilaian hasil belajar 

berupa tes 

  

Membatasi langkah-

langkah penilaian dan 

evaluasi atas proses 

pembelaaran dan hasil 

belajar 

Guru membuat pedoman 

penskoran (penilaian) 

  

Mengembangkan alat 

penilaian dan evaluasi atas 

belajar dan hasil belajar 

Guru menilai sikap 

belajar siswa 

  

Mengatur proses penilaian 

dan evaluasi dilanjutkan 

dengan menggunakan alat 

yang bervariasi 

Guru membuat skor 

penilaian 

  

Menganalisis hasil 

evaluasi proses belajar dan 

hasil belajar 

Guru mampu 

menganalisa hasil 

evaluasi proses belajar 

dengan baik 

  

Melakukan evaluasi 

aktifitas dan hasil belajar 

Guru membuat catatan 

evaluasi setelah 

melakukan pembelajaran 

terkait sikap dan hasil 

belajar 

  

9 Mampu 

untuk 

memanfaatka

n hasil 

penilaian 

evaluasi 

Menggunakan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk membatasi 

ketuntasan belajar 

Guru mampu mengukur 

ketuntasan belajar 

dengan menggunakan 

hasil penilaian  

  

Menggunakan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menyusun program 

remedial dan pengayaan 

Guru membuat program 

remedial dan pengayaan 

  

Menyampaikan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk memperbaiki cara 

Guru menyusun cara 

pengajaran yang baru 

dalam rangka 

  



pengajaran memperbaiki pengajaran 

10 Kemampuan 

untuk 

melaksanaka

n tindakan 

reflektif 

untuk 

memperbaiki 

cara 

pengajaran 

Mengevaluasi kembali 

kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan 

Guru membuat catatan 

terhadap kegiatan 

pembelajaran 

  

Memanfaatkan hasil 
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PANDUAN WAWANCARA 

A. Kualifikasi Akademik 

1. Apa tingkat pendidikan formal terakhir yang telah Bapak/Ibu capai? 

2. Apakah tingkat pendidikan itu sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak/Ibu 

ajarkan? 

B. Pendidikan dan Pelatihan 

1. Apa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah Bapak/Ibu ikuti dalam rangka 

pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas 

sebagai pendidik? 

2. Usaha-usaha apa sajakah yang Bapak/Ibu tempuh untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik? 

3. Bagaimana dukungan/pembinaan dari madrasah (Kepala sekolah), masyarakat 

(swasta), dan pemerintah terhadap usaha Bapak/Ibu untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik? 

4. Dalam bentuk apa sajakah dukungan mereka wujudkan? 

5. Faktor apa sajakah yang Bapak/Ibu rasakan dapat mendukung atau menghambat 

usaha Bapak/Ibu dalam mengembangkan kompetensi pedagogik? 

C. Pengalaman Mengajar 

1. Berapa lama Bapak/Ibu melaksanakan tugas sebagai pendidik pada pendidikan 

formal terutama pada MI? 

2. Apakah pengalaman mengajar dapat membantu meningkatkan kompetensi 

Bapak/Ibu? 

3. Bagaimana pengalaman mengajar dapat membantu meningkatkan kompetensi 

Bapak/Ibu? 

4. Apakah Bapak/Ibu mengajar di sekolah lain? 

D. Penilaian dari atasan atau Pengawas 

1. Selama ini siapakah yang melakukan evaluasi terhadap kinerja Bapak/Ibu? 

2. Apakah kepala sekolah memeriksa dan memberikan penilaian atas kesiapan 

Bapak/Ibu dalam mengajar dan perlengkapan (sumber belajar/media/alat peraga) 

yang Bapak/Ibu pergunakan untuk membantu Kegiatan Belajar Mengajar? 

E. Prestasi Akademik 

1. Apakah prestasi yang pernah Bapak/Ibu capai sebagai guru, utamanya yang terkait 

dengan bidang keahlian Bapak/Ibu yang mendapat pengakuan dari 

lembaga/panitia penyelenggara, terkait dengan karya akademik, pembimbingan, 

dan kegiatan ekstra kurikuler? 

F. Karya Pengembangan Profesi? 

1. Apa sajakah karya yang Bapak/Ibu hasilkan yang menunjukkan adanya upaya 

pengembangan profesi Saudara sebagai guru, semisal artikel, resensi (review), 

modul, PTK, dan media pembelajaran? 

G. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah 

1. Forum ilmiah/seminar apa sajakah yang Bapak/Ibu ikuti yang relevan dengan 

bidang Bapak/Ibu baik pada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, 

ataupun internasional, baik sebagai pemakalah maupun peserta? 

H. Pengalaman Organisasi di Bidang Pendidikan 



1. Kegiatan organisasi kependidikan apa sajakah yang Bapak/Ibu ikuti selama ini 

untuk mengembangkan kompetensi pedagogik? 

I. Penghargaan yang Relevan dengan bidang pendidikan 

1. Penghargaan apa sajakah yang Bapak/Ibu peroleh karena atas dedikasi yang baik 

yang Saudara tunjukkan dalam melaksanakan tugas baik pada tingkat 

kecamatan/kabupaten, provinsi, nasioanal, maupun internasioanal? 

2. Apakah penghargaan tersebut berkorelasi positif dengan kesejahteraan Bapak/Ibu?  
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