
 

 

 

 
 

 
 

 ة إندونيسـياـجمـهوريـ
 وزارة  الشـؤون الدينيـة

 بماالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

 

 
ومدرسة  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في  معلمي اللغة العربية  كفاءة

 بماالنج  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 ( تقويمية ) دراسة تحليلية

 

 الماجستير في تعليم اللغة العربيةبحث تكميلي لنيل درجة 
 
 

 إشراف : إعداد :
 الماجستير محمد عبد الحميدالدكتور  اللو مرزوان الطالب        : 
 شيخون الماجستيرالدكتور محمد أ.   13103131رقم التسجيل : 

 
 العام الجامعي

 م 0315



 

 

 اعتماد لجنة المناقشة 
 عنوان البحث :

ومدرسة  1كفاءة معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 بماالنج 3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

  10103131رقم التسجيل :    إعداد الطالب : اللو مرزوان 

 بحث تكميلي لنيل درحة الماجستير قسم تعليم اللغة العربية 
قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة المناقشة وتقرر قبولها شرطا لنيل درحة 

 0312سفتنبير  0الماجستير قسم تعليم اللغة العربية، وذلك في يوم الجمعة، بتاريخ : 

 ن السادة األساتذة :وتتكون لجنة المناقشة م
.  الدكتورة أمي محمودة الماجستير، رئيسا ومناقشا         التوقيع : 1

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

التوقيع :          . الدكتور شهداء صالح الماجستير، مناقشا خارجيا0
............... 

. الدكتور محمد عبد الحميد الماجستير، مشرفا ومناقشا     التوقيع : 0
............... 

التوقيع:       . الدكتور فيصل محمود آدم الماجستير، مشرفا ومناقشا4
         ............... 

 االعتماد على 



 

 

 عميد كلية الدراسات العليا، 

 األستاذ الدكتور مهيمن
 112110111110301332رقم التوظيف :  

 
 إقرار الطالب

 أنا الموقع أدناه، وبياناتي كالتالي :
 : اللو مرزوان    االسم 

 10103131:   رقم التسجيل
 : سيغار فنجالين، لمبوك الشمالية، نوسا تنجار الغربية   العنوان

أقّر بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير شرط لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة 
حكومية بماالنج العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ال

 تحت االعنوام :

ومدرسة  1كفاءة معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  
 بماالنج  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

حضرتها وكتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخر . وإذا ادعى 
عال ليست من بحثي فأنا أتحمل المسؤولية أحد استقباال أنها من تأليفه وتبين أنها ف

على ذلك، ولن تكون المسؤولية على المشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة 
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج .

 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة ولم يجبري أحد على ذلك .
 



 

 

 م 0312 أكتوبير 1 ماالنج
 صاحب اإلقرار

 اللو مرزوان  
 10103131رقم التسجيل : 

 اإلهداء

 

 إلى : العلمى أهدي هذا البحث

  والدتي إياها إكرامي ومحبتي بعد محبة الله  وساعد األيمنضياء حياتي

التي التزال محبتها إلّي وتربني بحقيقة التربية  هي "أمي ريحانورسوله " 

والمحبة والنعومة، وتزينني باألخالق الكريمة هي التي تدعو إسمي في كل  

 كلمة من كلمات دعاء ها. إياها حمدي وشكري بعد حمد ربي .

  " ،هو الذي  اللو ايوبوالدي إياه إكرامي ومحبتي بعد ربي ورسوله "

 لكي أذوق طلب علم ربي، وأسألصبب عرقه يذكرني في أبيات دعائه، وب

في جنة الله سبحانه وتعالى الفردوس، فله كل  يعوض تعبد من الفهمالله أن 

 حمدي وشكري بعد حمد الله وشكره.



 

 

  إخواتي اللو حمدان و اللو حمدى في قرية فنجالين لمبوك الشمالية نوسا

 تنجارا الغربية. 

 

 

 

 

 

 
 

 إســـــــــتــــــــهالل
 

          

 
 

قل هل يستوي الذين يعملون والذين ال 

 يعلمون 

  إنما يتذكر أولوا األلباب

 

  



 

 

 

 ﴾9:  الزمر﴿سورة 

 
 
 

 
 

 ركلمة الشكر والتقدي  

 

الحمد لله الذي مّن علينا بنعمة اإليمان، وأكرمنا بسيد ولد عدنان، الذي أنزل 
الجنان. والصالة والسالم على سيد الجن واإلنسان الذي  عليه القرآن الكريم بلغة أهل 

 كان القرآن الكريم أعظم معجزاته، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله و أصحابه.
وبعد، برحمة الله تعالى وعونه قد انتهى الباحث من إتمام الكتابة بهذا البحث 

الثانوية اإلسالمية مدرستي  فيمعلمي اللغة العربية  كفاءةالعلمى تحت الموضوع " 
" لتكملة بعض الشروط  بماالنج 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك إبراهيم  (S2)لنيل درجة الماجستير 
 اإلسالمية الحكومية بماالنج .

 شكر إلى:وفي هذه المناسبة الثمينة والمباركة قدم الباحث خالص ال
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  مدير ،راحرجاموجيا  سعادة األستاذ الدكتور .1

 الحكومية ماالنج.
سعادة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك  .0

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.



 

 

العليا العربية كلية الدراسات  اللغةولدانا وارغاديناتا، رئيس قسم تعليم فضيلة الدكتور  .0
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.

مشرفان محاضران كريمان، الدكتور محمد عبد الحميد الماجستير، واألستاذ  .4
مى الدكتور  محمد شيخون الماجستير على اشرافهما في عملية هذا البحث العل

 منذ بداية الكتابة حتى نهايتها.
بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية أساتذتى وأستاذاتي المحاضرون  .2

  بماالنج.
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج الذين  أصحابي في .1

ي عملية هذا البحث العلمي منذ تقديم موضوع البحث يشجعون ويساعدوني ف
 مي والخطة حتى إنهاء هذا البحث التكميلي العل

الله أن يعطي  ىاألساتذ و األساتذة من المدارس الميدان هذا البحث العلمي ، عس .1
 الرحمة والبركة . أمين

 
 م    0312سنة  أكتوبيرماالنج                                                          

      
 الباحث                                                         

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محتويات البحث

 الصفحة الموضوع
 أ ................................................... كشف الغالط

 ب ..........................................................إستهالل
 ج ...........................................................اإلهداء

 د ...................................................الشكر والتقدير
 و .............................................المناقشةاعتماد لجنة 
 ز .....................................................إقرار الطالب

 ح ...........................................مستخلص باللغة العربية
 ط .......................................مستخلص باللغة اإلنجليزية

 ي ......................................مستخلص باللغة اإلندونيسية
 ك .................................................محتويات البحث

 ن ......................................................قائمة الصور
 س ....................................................قائمة الجداول
 ف ....................................................قائمة المالحق



 

 

 الفصل األول
  االطار العام

 

 1 ........................................................مقدمة  -أ
 2 .................................................أسئلة البحث -ب
 2 ..............................................أهداف البحث   -ج
 2 ..................................................فوائد البحث  -د
 1 ..............................................حدود البحث    -ه
 1 ...........................................الدراسات السابقة    -و
تحديد المصطلحات  -ز

............................................ 
10 

 الفصل الثاني
 االطار النظري

 

 12   معلم اللغة العربية..................................  المبحث األول:
 12 حقيقة المعلم .............................................. -أ

 11 ................................. اللغة العربية صفات معلم -ب
 11 للمعلم...............................الصفات العامة  -1
الصفات الخاصة لمعلم اللغة العربية  -0

................... 
11 

 03 اللغة العربية الناجح ............... معلماللغة صفات  -0
 01 .......................كفايات معلمي اللغة العربية   المبحث الثاني:

 01 ......................................مفهوم كفاءة المعلم  -أ
 00 ................مفهوم الكفايات......................... -ب
 00ضرورة تحقق كفايات لدى المعلمين  -ج



 

 

.......................... 
 04 تصنيف كفايات معلمي اللغة العربية ومعيارها .................. -د

 04 التعليمية................................الكفايات  -1
الكفايات المهنية  عية   -0

............................ 
01 

 01 الكفايات اإلجتماعية  ............................ -0
 01 الكفايات الشخصية............................... -4

معايير كفاءة معلم اللغة العربية في المدرسة  -ه
 الثانوية................. 

03 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 00  مدخل البحث ومنهجه....................................... -أ
_ مجتمع البحث وعينته   ب 

.................................... 
00 

مجتمع  -1
 البحث............................................

00 

 00  ...................................عينة البحث وطريقة إختيارها 0
 00 ..............................حضور الباحث ............... -د
 04 ....................مصادر البيانات.......................... -هـ
 أساليب جمع البيانات -و

........................................ 
04 

أسلوب تحليل  -ز
 ........................................البيانات

40 



 

 

 الرابعالفصل 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

 45 : التعريف بميداني البحث......................... المبحث األول
 1المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  .أ

 بماالنج................... 
45 

 1نبذة مختصرة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -1
 بماالنج.................................................. 

45 

رأية المدرسة المستقبلة  -0
 ورسالته.............................

46 

 1المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية أحوال  -0
 بماالنج.

47 

 1أحوال الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -4
 بماالنج...

47 

 0المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  .ب
 بماالنج....................

48 

 1نبذة مختصرة عن المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -1
.................................................بماالنج.

.  

48 

رأية المدرسة المستقبلة  -0
 .............................ورسالته

49 

 1أحوال المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -0
 بماالنج.

50 

 51 1أحوال الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -4



 

 

 بماالنج...
: كفاءة معلمي اللغة العربية المثاليين لدى طلبة  الثاتيالمبحث 

ومدرسة الثانوية اإلسالمية  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 0الحكومية 

 بماالنج....................................................

20 

ومدرسة الثانوية  1أرآء طلبة مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  .أ
بماالنج عن كفاءة معلمي اللغة العربية  0اإلسالمية الحكومية 

المثاليين من حيث الكفاءة 
 التعليمية.............................

 
 
20 

ومدرسة الثانوية  1أرآء طلبة مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية   .ب
بماالنج عن كفاءة معلمي اللغة العربية  0اإلسالمية الحكومية 

يين من حيث الكفاءة المثال
 الشخصية...........................

 
 
10 

ومدرسة الثانوية  1أرآء طلبة مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  .ج
بماالنج عن كفاءة معلمي اللغة العربية  0اإلسالمية الحكومية 

المثاليين من حيث الكفاءة 
 اإلجتماعية..........................

 
 
11 

ومدرسة الثانوية  1طلبة مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية أرآء  .د
بماالنج عن كفاءة معلمي اللغة العربية  0اإلسالمية الحكومية 

المثاليين من حيث الكفاءة 
 المهنية...............................

 
 
10 

 الفصل الخامس
 خالصة البحث والتوصيات والمقترحات

 



 

 

 11 ...................................خالصة البحث........... .أ
التوصيات  .ب

 والمقترحات.........................................
10 

 قائمة المراجع
 قائمة المالحق

 

 

 
 الصورة قائمة

 الصفحة  الموضوع الرقم
 1صورة  مقابلة مع مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1

 ....................................................بماالنج
 

صورة  مقابلة مع أستاذة يس معلم الغة العربية لمدرسة الثانوية  0
 1اإلسالمية الحكومية 

 ...............................بماالنج

 

 1مقابلة مع الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية صورة  0
 ...........................................بماالنج.........

 

صورة  مقابلة مع وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية  4
 0الحكومية 
 بماالنج.................................................

 

صورة  مقابلة مع أستاذة رابعة معلمة اللغة العربية لمدرسة الثانوية  2
 0الحكومية اإلسالمية 

 بماالنج...............................

 



 

 

صورة  مقابلة مع أستاذة رابعة معلمة اللغة العربية لمدرسة الثانوية  1
 0اإلسالمية الحكومية 

 بماالنج...............................

 

 0صورة مقابلة مع الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1
 .............................................بماالنج.......

 

صورة مالحظة أنشطة التعليمية أستاذة رابعة عن المادة القواعد  1
 0النحوية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 بماالنج...........

 

صورة مالحظة أنشطة التعليمية أستاذة ميا عن المادة القواعد  1
 0الثانوية اإلسالمية الحكومية النحوية لمدرسة 

 بماالنج...........

 

 
  

 
 الجدوالقائمة 

 الصفحة  الموضوع الرقم
 1أحوال المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1

 .......بماالنج
41 

 1أحوال الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  0
 بماالنج.........

41 

 0أحوال المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  0
 ......بماالنج

23 

 21 0أحوال الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  4



 

 

 بماالنج........
بيانات عن الكفاءة التعليمية لمدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  2

 ..............بماالنج... 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 1
24 

بيانات اإلستبانة عن الكفاءات معلمي اللغة العربية المثاليين لدى  1
ومدرسة الثانوية  1طلبة مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 بماالنج................................. 0اإلسالمية الحكومية 

13 

الثانوية اإلسالمية بيانات اإلستبانة عن الكفاءة التعليمية مدرستي  1
 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 بماالنج.........

11 

بيانات عن الكفاءة الشخصية لمدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  1
 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 1

 ...................بماالنج

10 

ية مدرستي الثانوية اإلسالمية بيانات اإلستبانة عن الكفاءة الشخص 1
 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 بماالنج.........

11 

بيانات عن الكفاءة اإلجتماعية لمدرستي الثانوية اإلسالمية  13
 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 1الحكومية 

 بماالنج..................

11 

الكفاءة اإلجتماعية مدرستي الثانوية اإلسالمية  بيانات اإلستبانة عن 11
 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 بماالنج.........

10 

بيانات عن الكفاءة المهنية لمدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  10
 بماالنج................. 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 1

10 



 

 

اإلستبانة عن الكفاءة المهنية مدرستي الثانوية اإلسالمية  بيانات 10
 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 بماالنج........

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    المالحق قائمة

 
 الرقم

 الموضوع

  العربية اللغة مدرسة مع المقابلة دليل 1
 دليل مقابلة مع الطلبة  0
 دليل مقابلة مدير المدرسة  0
  والتعلم التعليم عملية صورة 4
ومدرسة  1صورة مقابلة مع مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  2

 بماالنج  0الثانوية اإلسالمية الحكومية 
ومدرسة  1صورة مقابلة مع الطلبة مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  1

 بماالنج 0ومية الثانوية اإلسالمية الحك
 دليل الوثائق 1
 إبراهيم مالك موالنا جامعة في العليا الدراسات كلية عميد خطاب 1

تي الثانوية اإلسالمية المدرس رئيس إلى بماالنج الحكومية اإلسالمية
 جاوى بماالنج 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

  .الشرقية
ومدرسة الثانوية  1المدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  رئيس خطاب 1

 جامعة في العليا الدراسات كلية عميد إلىبماالنج  0اإلسالمية الحكومية 
  جاوى الشرقية. بماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

  اإلشراف بطاقة 13
  الذاتية السيرة 11

 



 

 

 
 مستخلص البحث

ومدرسة الثانوية  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في معلمي اللغة العربية  كفاءة 0312، اللو مرزوان 
، رسالة الماجستير بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 0اإلسالمية الحكومية 

األستاذ الدكتور محمد شيخون ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية ، المشرف األول : 
 الماجستير، والمشرف الثاني :  الدكتور محمد عبد الحميد الماجستير

  معلمي اللغة العربية كفاءة:  الكلمات األساسية

 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  فيمعلمي اللغة العربية  كفاءةفي هذا البحث يبحث عن  
والهدف لهذا البحث هو لمعرفة درجة أعلى، متوسط أو درجة  بماالنج. 0ة ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومي

ومدرسة الثانوية اإلسالمية  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  فيمعلمي اللغة العربية كفاءة منخفض عن  
اإلسالمية مدرستي الثانوية  فيمعلمي اللغة العربية كفاءة بماالنج. ولمعرفة كم في الميئة عن   0الحكومية 
بماالنج عن الكفاءات األربع، هي الكفاءة التعليمية،  0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 أما نتائج  من هذا البحث إلصالح وتطوير كفاءة المدرسين.الكفاءة الشخصية، والكفاءة المهنية. 

بالمالحظة، المقابلة والوثائق، للحصول البيانات الكيفي استخدم الباحث المنهج الكيفي والكمي. 
 معلمي اللغة العربية باإلستبانة.   كفاءةوأما البيانات الكمي لمعرفة كم في الميئة عن  

معلمي  كفاءة( أن  1أما نتائج البحث من المالحظة، المقابلة والوثائق ومن نتائج اإلستبانة تدل على )
بماالنج من  0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  فياللغة العربية 

أن  (  0بمعيار درجة األعلى، )  %86,12حيث الكفاءة التعليمية هي اإلعلى وبتأكيد من نتائج اإلستبانة 
 0ثانوية اإلسالمية الحكومية ومدرسة ال 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  فيمعلمي اللغة العربية  كفاءة

بمعيار درجة األعلى،  %84,79بماالنج من حيث الكفاءة الشخصية هي اإلعلى وبتأكيد من نتائج اإلستبانة 
ومدرسة الثانوية اإلسالمية  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  فيمعلمي اللغة العربية كفاءة أن  (  0) 

بمعيار  %85,25ة اإلجتماعية هي اإلعلى وبتأكيد من نتائج اإلستبانة بماالنج من حيث الكفاء 0الحكومية 
 1معلمي اللغة العربية المثاليين لدى طلبة مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  كفاءةأن  (  4درجة األعلى، ) 

نتائج  بماالنج من حيث الكفاءة المهنية هي اإلعلى وبتأكيد من 0ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 بمعيار درجة األعلى.  %82,03اإلستبانة 
 

 



 

 

 
 

ABSTRAK 

 

Lalu Marzoan, 2015, Kompetensi guru bahasa arab yang di madrasah aliyah 

negeri 1 dan madrasah aliyah negeri 3 kota malang, Tesis, Pascasarjana 

Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Pembimbing I :Prof. Dr. H. Mohamed Shaekoun. Pembimbing II : 

Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A. 

 

Kata Kunci : kompetensi guru bahasa arab 

Penelitian ini membahas tentang kompetensi guru bahasa arab di madrasah 

aliyah negeri 1 dan madrasah aliyah negeri 3 kota Malang. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui tinggi, sedang dan rendahnya kompetensi guru 

bahasa arab di madrasah aliyah negeri 1 dan madrasah aliya negeri 3 kota malang, 

dan untuk mengetahui persentasi dari kompetensi guru bahsa arab di madrasah 

aliyah 1 dan madrasah aliyah 3 kota malang dalam 4 kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial,dan kompetensi 

profesional. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki dan 

meningkatkan kompetensi guru bahasa arab yang ada di madrasah aliyah negeri 1 

dan madrasah aliyah negeri 3 kota malang. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuatitatif.untuk 

pemperoleh data kualitatif melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi, 

sedangkan data kuantitatif untuk mengetahui persentasi dari kompetensi guru 

bahasa arab  menggunakan teknik angket.data yang terkumpul dianalisis secara 

statistik diskriptif dengan persentasi. 

Hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi beserta 

hasil  perhitungan dari angket terhadap kompetensi guru bahasa arab di madrasah 

aliya negeri 1 dan madrasah aliyah negeri 3 kota malang adalah (1 ) bahwa 

kompetensi guru bahasa arab di madrasah aliyah negeri 1 dan madrasah aliyah 

negeri 3 kota malang dalam segi kompetensi pedagogik adalah tinggi di dukung 

dengan nilai angket 86,12% dengan kreteria tinggi, ( 2 ) bahwa kompetensi guru 

bahasa arab di madrasah aliyah negeri 1 dan madrasah aliyah negeri 3 kota 

malang dalam segi kompetensi kepribadian adalah tinggi di dukung dengan nilai 

angket 84,79% dengan kreteria tinggi, ( 3 ) bahwa kompetensi guru bahasa arab di 

madrasah aliyah negeri 1 dan madrasah aliyah negeri 3 kota malang dalam segi 

kompetensi sosial tinggi di dukung dengan nilai angket 85,25% dengan kreteria 

tinggi, ( 4 ) bahwa kompetensi guru bahasa arab di madrasah aliyah negeri 1 dan 

madrasah aliyah negeri 3 kota malang dalam segi kompetensi profesional adalah 

tinggi di dukung dengan nilai angket 82,03% dengan kreteria tinggi. 
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This research about profile of Arabic language teacher is ideal perspective of 

students in senior high school 1 and senior high school 3 of malang. The purpose 

of this study was to determine high, medium and low profile of the ideal teacher 

Arabic language in perspective students in senior high school 1 and senior high 

school 3 of malang city, and to determine the percentage the profile of teacher 

Arabic language ideal of perspective students in senior high school 1 and senior 

high school 3 of malang city in four competencies are pedagogy competence, 

personality competence, social competence, and professional competence. Results 

of this study are expected to improve and enhance the competence of  teachers 

Arabic language in the senior high school 1 and senior high school 3 of  malang 

city. 

The method used is qualitative method and kuatitatif method. qualitative data 

through observation and interview and documentation, while quantitative data to 

determine the percentage profile of Arabic language teacher is ideal perspective of 

students using techniques angket.data were analyzed by descriptive statistics with 

presentation. 

The results based on observation, interviews and documentation as well as the 

calculation results of the questionnaire to profile of  teacher Arabic language ideal 

perspective student in senior high school 1 and senior high school 3 of malang 

city is (1) that the profil of teacher Arabic language ideal perspective of students 

in senior high school 1 and senior high school 3 of malang cuty in terms of 

pedagogy competence is supported by the high value of the questionnaire 86.12% 

with a high criteria, (2) that the profil of teacher Arabic language ideal perspective 

of students in senior high school 1 and senior high school 3 of malang cuty in 

terms of personality competence is supported by the high value of the 

questionnaire 84.79% with a high criteria, (3) that the profil of teacher Arabic 

language ideal perspective of students in senior high school 1 and senior high 

school 3 of malang cuty in terms of social competence questionnaire supported 

with value 85.25% with a high criteria, (4) that the profil of teacher Arabic 

language ideal perspective of students in senior high school 1 and senior high 



 

 

school 3 of malang cuty in terms of profesional competence is supported by 

questionnaire value 82.03% with high criteria. 
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األول المبحث  
  اإلطار العام

 مقدمة  .أ

مؤسسة التعليمية ال، وهذا يعني أن المعلم قد أعد من شخص مهني هو المعلم
، مدرسينك  الكفاءة على للحصول خصوصا مدربون ويعلمون. وهو وضرباءه المختصة

 1التعليم. في مجال و الخبرات، ةالشخصيلمعارف والمهارات و با

 تطوع حقيقة قد، ألنه  في الالمهني هو المعلم أن المعلمدرجة  زكية قالت
اآلباء  عاتق تقع علىالتي التعليم، من من المسؤولية بعض وتحمل لقبول نفسهب

الى   ابنه فوض أنه قدهذا يعني ف، الى المدرسةأطفاله يحمل الوالد  دمافعن واألمهات. 
كل فليس  ،غير معلم منالعلم الوالد ال يعطي إبنه  هذا يشير إلى أنو  .المعلمين تعليم

بين وظيفة  ةوظيفة مهنية مختلف نجد كل ، ولذلك2بذاته الناس يستطيع أن يكون معلما
 حتاج الى المعارف والمهارات والشخصيات والخبرات.  تة يوظيفة المهنال، ألن ىآخر و 

يسمى" باللغة اإلنجليزية و  " معلم " يسمى العربية أن المعلمين فيقال مهيبان   
teacher "  3التدريسوظيفته  يمتهن الذين هو الشخص . 

 نجاح يكرم باحترام ألن المعلم له  دور كبير في هو الشخص الذي المعلم
 المتعلمين تطوير التالميذ أو في المساعدة على له دور مهمو المعلم  المدرسة التعلم في
، في ذلك المدرسةفي  اآلباء أطفالهم وعند تسجيل على النحو األمثل أهدافه لتحقيق
يمكن ، بحيث المعلمين منالمبكر من عمرهم فهذا يعني أن لديه رجاء كبير الوقت 

 .4على النحو األمثل واتطور ي لألطفال أن

                                             
1 . http://. Duniaguru. Com/index.php?option=comcontent & task. D akses tggl 25/11/2014.  
2 .  Muhammad nurdin,kiat menjadi guru professional, ( yogyakarta: prismashopie, 2004), hlm: 

106 
3 . http://www.balipost.co.id/balipostcetak, di akses tanggal 24/11/2014 
4 . Mulyasa, 2005. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya 

http://www.balipost.co.id/balipostcetak
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 النجاح ، لحصول على إثبات اقادر  في إندونيسيا لم يكن  تعليم اللغة العربية
هذه  .لطالبكثر اها  أي ال يحبهة مكرو  تميل إلى أن تكون اللغة العربية مواد حتى

ولو   األجنبية األخرى اللغاتبين  صعبة للتعليم هي لغة اللغة العربية دل على أنتالواقعية 
خاصة  قد يتصور المرء صعبة كما ليست اللغة العربيةكان في األساسي أن 

 اماتستخدافي كل يوم  لديهم الواقع، ألنه في هم من المسلمين اإلندونيسيين الذين
 المفردات كثير منفي الواقع  وكذلك  .الدعاءكالصالة و  العبادة الممارسةفي  هذه اللغةل

 .تعلم اللغة العربيةيسهل لمما  من اللغة العربية همشتق اإلندونيسية

المهن، ال يصح أن ينتصب إليها إال من يعد لها تخصصيا، من مهنة التعليم 
تربويا، ويظل يستمر في ومهنيا، وثقافيا ، وال يجب أن يعمل بها إال من يؤهل لها 

 5بمستجداتها. -أوال بأول-التطوير والتنمية لإللمام

ومهنة تعليم اللغة العربية : رسالة قبل أن تكون وظيفة ، ودعوة تربوية قبل أن 
 .اتكون تدريس

والقائمون بمهنة تعليم اللغة العربية يجب أن يكونوا معلمين أكفاء ومتميزين من 
 مة برام  تأهيلهم، واستمرار تدريبهم وتنميتهم.خالل جودة إعدادهم ، وسال

ومعلم اللغة العربية العصري خري  برنام  متكامل لإلعداد اللغوي والتربوي : 
 مهارات، ومعارف، واتجاهات وفقا لمعايير أكاديمية قياسية لخريجي هذا البرنام .

رغم وال يكفي أن يكون معلمو اللغة العربية خريجي برام  دراسية معتمدة 
تدريب، -ضرورة ذلك حاليا ومستقبال، بل يجب أن يتبع هذا التخرج ، وباستمرار

 وتنمية مهنية مستدامة. 

                                             

) القاهرة :علم  1معلم اللغة العربية معايير إعداده ومتطلبات تدريبه دراسات وبحوث، طد. محمد رجب عبد الله، . 5 
 7م ( ص: 2111الكتب، 
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يحتل إعداد المعلم وتدريبه مكانة هامة وخاصة ، وال سيما معلمي اللغة العربية و 
لغير الناطقين نها ، ألن كثيرا منهم غير متخصصين بعلم اللغة التطبيقي ، وغير مدربين 

هذا الميدان . وتأتي مسألة إعداد المعلم وتدريبه من أهمية المعلم نفسه ودوره في  في
 –بشكل عام  -العملية التعليمية، حيث تشير الدراسات التربوية إلى أن دور المعلم

من التأثير في تكوين الطالب ، بينما تشترك بقية العناصر األخرى في  % 01يمثل 
لتأثير. وإن إعداد معلم اللغة ال بد أن يشتمل في حده من ا % 41العملية التربوية ب 

 األدنى على عناصر أساسية : 

 اإلعداد اللغوي   -1

أي إعداده في الجانب اللغوي في اللغة الهدف التي سيقوم بتعليمها ، ويشتمل 
ذلك على الكفاية اللغوية المناسبة في المهارات المختلفة ، إضافة إلى المعلومات 

لغة وثقافتها وتاريخها ، وبدون ذلك لن يكون معلما ناجحا ، ألن فاقد المناسبة عن ال
 الشيء ال يعطيه ، كما يقول المثل العربي المعروف.

 اإلعداد العملي  -2

أي تزويد المتدرب بالمعارف اللسانية النظرية والتطبيقية العامة والخاصة باللغة 
حوية والصرفية والصوتية، الهدف. ويشمل ذلك : الدراسات الخاصة بأبنية اللغة الن

والداللية وقضاياها البالغية ، وتحليل الخطاب ، ونظريات اكتساب اللغة األولى والثانية 
 ، وقضايا اللسانيات االجتماعية.

 اإلعداد التربوي  -3

ويشمل ذلك تزويد الدارس بما يحتاج إليه من معلومات تتعلق بطرق تعليم اللغة 
بوصفها لغة أجنبية ، وأساليب تقويم أداء الدارسين ، وتحليل أخطائهم ، وتصويبها ، 
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بطريقة فعالة.  ستخدامها وإعداد المعينات السمعية والبصرية المناسبة لتعليم اللغة ، وا
 يمية ، مثل تأليف الدروس والتدريبات المختلفة.كذالك إعداد المواد التعل

أن نؤكد على أن يكون اإلعداد في هذه المجاالت بطريقة تخدم  يود الباحثو 
معلم اللغة بصورة مباشرة ، فقد أثبتت التجربة أن تدريس المتدرب مواد عامة ، مثل 

قد ال يفيد  طرق التدريس العامة أو أساليب التقويم التربوي أو الوسائل التعليمية،
المتدرب كثيرا ، ألن معظم المتدربين يتلقون هذه المعلومات بشكل نظري ، وال 

 يحسنون الربط بينها وبين تعليم اللغة وتدريسها أثناء ممارستهم الفعلية للتدريس. 

لم يجد أو لم  اللغة العربية أن من خالل تدريس قال هاريس من نتائ  بحثه
المواد الموارد البشرية ) نوعية المعلمين (، ينت  عن  اهذو ظهر من نتائجه متكامال، ، ت

اللغة العربية في  معلميمن  ٪75، فإن أكثر من التعليمية حتى إلى منهجيته. ولذالك
كانت أو في المدارس    الذي كان مادة تعليم اللغة العربية في المدارس العامة المدارس
 .0لعربيةللغة ا كمدرس مثالي مستوى ليست لديهم الدينية

في إندونيسيا لها مشكالت   تعلم اللغة العربية قال مهيبان للتأكيد كما يقول هاريس أن
 .7معلمين، والطالب ، وجوانب وسائل التعلمالكثيرة وهي من جوانب 

ليس لديهم كفاءة مدرسين في تعليم فهي كونهم معلمين الأما المشكالت من 
اللغة العربية   الكافية في لديهم الكفاءة اللغة العربية ومحدود عدد المعلمين الذين

الكافية، خصوصا في مهاراة الكالم والكتابة، وكذالك محدود عدد من المعلمين الذين 
 مدرس اللغة العربية األكاديمية. كلديهم الكفاءة  

                                             

6 . Abdul haris. 2001. ‘studi kontrastif bahasa arab dengan bahasa indonesia pada tataran 

sintaksis’. Laporan penelitian. Fakultas tarbiyah universitas muhammadiyah malang. 

7 . Muhaiban. 2006. ‘Al-lughah al-‘Arabiyyah fi Indunisiya: Dirasah Ta’liliyyah ‘an 

Tatawwuratiha wa Musykilat Ta‘limiha’. Jurnal Studia Islamika UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Vol. 13, No. 1. 
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خلفية التعليمية، فهي ناتجة عن الوأما المشكالت التي يتعلق بالطالب 
 م اللغة العربية.    والدوافع، واألهداف في تعلي

يعني عدم وجود وسيلة للتعلم في فوأما المشكالت التي يتعلق بوسائل التعلم 
م الوسائل في التعلم. استخداصنع و في  كفاءة مدرس   ية المدارس، وكذالك محدود

واجه الصعوبات تكمبيوتر وغيرها، الالمؤسسات التعليمية التي لديها األجهزة مثل و 
 البرنام . ادعدامعلمين القادرين على العمل و بسبب محدود عدد ال

 كفاءةواسنادا على خلفية البحث هذه يعد الباحث هذا البحث تحت الموضوع : " 
والثانوية اإلسالمية  1 الثانوية اإلسالمية الحكومية في مدرستياللغة العربية  يمعلم

  " بماالنج 3

 أسئلة البحث  .ب

الباحث ، فإن البحث الرئيسية يعني  كما سبق في خلفية البحث الذي قد ذكره 
ومدرسة  1كيف كفاءة معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 كما يلي :  بماالن ، من هذا السؤال تتفرع أسئلة 3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 1في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية اللغة العربية  يعلمم كفاءةكيف   .أ
التعليمية كفاءة المن حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 ؟
في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يعلمكفاءة مكيف   .ب

بماالن  من حيث  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 
 ؟الكفاءة الشخصية 
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 1الثانوية اإلسالمية الحكومية في مدرستي اللغة العربية  يعلمكفاءة مكيف  ج.  
بماالن  من حيث الكفاءة اإلجتماعية  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 ؟
 1في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية اللغة العربية  يعلممكفاءة كيف  د.   

 ؟ المهنية كفاءة ال من حيث بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 أهداف البحث  .ج

 : وضع الباحث أهداف البحث كما يلي استنادا الى ما قد ذكر في أسئلة البحث

في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمعلم كفاءة لكشف .أ
من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

  التعليمية كفاءة ال
في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمعلم كفاءة شفلك .ب

 من حيث بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 
 الكفاءة الشخصية

في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمعلم كفاءة لكشف .ج
من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 جتماعية اإلكفاءة ال
في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمعلم كفاءة لكشف .د

من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 
 المهنية كفاءة ال

 فوائد البحث  .ذ
 يرجى لهذا البحث أن يكون مفيدا في الجوانب التالية : 

 الجانب التطبيقي -1
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مدرستي  في اللغة العربية يلمعلمللمؤسسة : أن يكون مرجعا  (أ
 3والثانوية اإلسالمية الحكومية  1 الثانوية اإلسالمية الحكومية

 بماالن .
المراجع خاصة في في للجامعة : أن يكون هذا البحث زيادة   (ب

في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمجال معلم
   .بماالن 3والثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية

حث من خالل هذا البحث العلوم والمعرفة الباحث : يستفيد اللب (ج
 التعليمية. العملية فرة فياالمتو 

 حدود البحث  .ه

لقد قام الباحث بتحديد جوانب فيما يتعلق بالبحث، وهي : الحدود الموضوعية، 
 والحدود المكانية، والحدود الزمانية.

 الحدود الموضوعية   -1
 أما الحدود الموضوعية ، فتتكون الدراسة من وجهين هما : 

في ين اللغة العربية المثالي يدراسة نظرية تختص بمناقشة صورة معلم -أ
والثانوية اإلسالمية  1 الثانوية اإلسالمية الحكومية مدرستي

 بماالن . 3الحكومية 
اللغة  يدراسة ميدانية، وتختص بتحليل المحاوالت عن صورة معلم -ب

 اإلسالمية الحكومية ين لدى الطلبة  مدرستي الثانويةبية المثاليالعر 
 بماالن .  3والثانوية اإلسالمية الحكومية  1

 الحدود المكانية   -2
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اللغة العربية  يأما الحدود المكانية ، فتنحصر هذه الدراسات عن صورة معلم
والثانوية اإلسالمية  1اإلسالمية الحكومية مدرستي  الثانوية  ين لدى طلبةالمثالي

 بماالن .  في الفصل الثاني  3الحكومية 

 الحدود الزمانية   -3
فمدة الدراسة شهرين ، تبدأ من شهر مارس إلى شهر يونيو من العام 

 م.  2110-2115الدراسي 
 الدراسات السابقة  .و

لقد قام الباحث باالطالع على عدة دراسات سابقة ووجد دراسات معينة 
 يستفاد منها في جوانب موضع البحث، وسيعرض الباحث بعض األمثلة عليها. 

 ومن تلك الدراسات : 
، عنوان البحث : المهنة للمدرس من اللغة العربية  2112أيلي إيرماواتي، .1

الرسالة العقيدة على الكفاءة لمدرس بمدرسة العالية الحكومية سليمان ) 
اللغة العربية (. بحث مقدمة لنيل دراجة سرجان بجامعة سونن كاليجاغا 

 2112اإلسالمية الحكومية جغجاكرتا، 
وقد استخدم الباحث في تلك الدراسة المنه  الوصفي الذي يقوم على 

 التحليل وخرج بالنتائ  التالية :
ة بتلك المدرسة التي تشمل المهنية الكفاءة لمدرس اللغة العربي -(1

المدرس اللغة العربية كافيا، وذلك تشمل من المهارات لتخطيطيها 
وتعرف ذلك الحال من الكتب العواملي الترتيبي . وتنفيذها وتقييمها

لمدرس، ترتيب إعداد التدريس اليومي وإعداد التدريس الفصلي 
رة في تنفيذ ويقدر المدرس المادة قيل تنفيذ التدريس. والمها

التدريس ويعرف ذلك الحال من تحليل البحث على إعداد التدريس 
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اليومي في الفصل. وفي مهارة التقييم يعني المهارة من المدرس في 
 . صنع أو ترتيب السؤاالت لإلمتحان عن المادة

وبالمعرفة الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية أم ال بمدرسة ذلك  -(2
 .ا، يعني لمدرس الكفاءة المهنية بتلك المدرسةوهذا الحال مناسب

يؤثر العوامل الداخلية والعوامل الخارجية الكفاءة المهنية لمدرسة  -(3
 بمدرسة ذلك التي تشمل :

اإلنصاف من النفس أن المدرس اللغة العربية المهنية لكفاءة عن  -أ
 المهارات اإلعدادية والمهارات في التنفيذية والمهارات في تقييم

 . التدريس
كثير من الدرس ولقاء الطريقة التدريسية التجديدية واإلبتكارية  -ب

 .باآللة
الهمة لينقل العلم إلى الطالبة بمصلحة معا والكيفية للمنبع  -ج

 اإلنساني والعوامل الخارجية التي تشمل: 
كانت المشاورة م.ج.م.ب ) المداولة الدرس المدرس ( "  -1

المدرسة العالية بجوقجاكرتا الدرس اللغة العربية " في كل 
 .الذي يخاضر الحلقة التربية عن اللغة العربية

 كانت الفرصة لكلية الماجستير -2
، عنوان البحث :مستوى كفاءة معلم اللغة العربية في 2112امرأة فاطمة، .2

المدرسة العالية الحكومية في مدينة جوكجاكرتا.بحث مقدم لنيل دراجة 
 2112إلسالمية الحكومية بجوكجاكرتا سرجان بجامعة سونن كاليجاكا ا

يهدف هذا البحث لمعرفة كفاءة معلم اللغة العربية على حسب خلفية 
دراستهم واإلجراء والتقييم حسب كفائاتهم التربوية والشخصية والمهارتية 
واإلجتماعية في المدرسة العالية الحكومية في مدينة جوكجاكرتا. تستخدم 
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مالحظة والمقابلة واالستفناء والتوثيق. ثم بيانات هذا البحث بطريقة ال
 تحلل البيانات باتحليل النوعي.

 وخرج بالنتائ  التالية :
أن معلمي اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية في مدينة  (1

ومهارتهم  1جوكجاكرتا لهم كفائات بدليل إجازتهم على دراجة س 
وية والشخصية والمهارتية على التعليم والتدريس الذان لهما كفاءة الترب

 واالجتماعية.
وأنهم يستطيعون أن يطبق لهم المهنة في التعليم والتدريس بدليل  (2

مهارتهم التربوية في المدرسة العالية الحكومية في مدية جوكجاكرتا 
يعني يمكن أن يعرفوا خصوصة الطلبة ويقدرون أن يديروا الفصل 

ويدرك نجاح عملية تعليمهم ويمكن أن يرسموا الدراسات إلى يقيمواها. 
بكفاؤتهم الشخصية واالجتماعية بانضباط الوقت وهمتهم وأخالقهم 
المتبع بها تالميذهم ومشاركتهم واتصالهم مع مديرهم والمعلمين آخر 
والموظفين ويقيمون بخلق حسن في المدرسة أو بيؤتهم. ولهم كفاءة 

ة العربية وأن المهارتية يشمل على ترسيم الدراسة ومهارتهم في اللغ
يطبقوا طرق التعليم المختلفة وأن يستخدموا أجهزة التعليم وأن يقرئوا 

 الكتب النافعة لهم ويدخلوا في التداريب الدراسية.
فهذه الكفاءات من العوامل الفعال في عملية تعليمهم اللغة العربية. 
فيالحظ من ذلك على أن معلمي اللغة العربية في المدرسة العالية 

ومية في مدينة جوكجاكرتا لهم مهارات وكفاءات فيها، فلهم كفاءة الحك
 على حسب التربوية والشخصية والمهارتية واالجتماعية.

، عنوان البحث :تربية الكفاءة المهنية لدى معلم اللغة 2113ترى رهايوا، .3
العربية في اختيار الطريقة عرض المواد الدراسية إلرتقاء تحصل تعلم 



11 
 

سة الثانوية الحكومية سيكان سلمان جوكجاكرتا. بحث الطالب في المدر 
مقدم لنيل دراجة سرجان بجامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية 

 بجوكجاكرتا. 

يستهدف هذا البحث للمعرف محاولة البناء التي يجرى عليها مدير 
المدرسة ونائب المنه  في إرتقاء الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية في 

يار الطريقة وعرض المواد الدراسية. ومعرفة الطريقة وعرض المواد الدراسية اخت
التي طبقها معلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية سيكان في 
إرتقاء تحصل تعلم الطالب. ومعرفة محاولة التي يرتكبها معلم اللغة العربية 

ر الطريقة وعرض المواد على سبيل الفرد إلرتقاء الكفاءة المهنية في اختيا
 الدراسية.

وهذا البحث بحثا كيفي ويقصد به فهم الظواهر اإلجتماعية 
بإستخدام الصورة الشمولية وكثرة الفهم الدقيق حتى يحصل ذلك الفهم الذى 
يحتاج إلى وجود المناسبة بين النظرية والتطبيق. وأما جنس هذا البحث فهو 

لهذا البحث فهي مدير المدرسة  البحث الميدان. وأما مصادر البيانات
ونائب المنه  ومعلم اللغة العربية. وجمع البيانات الذى بين عليها الباحثة 
فهو المقابلة والمالحظة والوثائق. وتحليل البيانات الذي يجرى عليها 

 الباحثة هو تحليل الكيفي الوصفي.

 التالية :لنتائ  وخرج با

أن محاولة البناء تسير عليها مدير المدرسة والمدرسة في إرتقاء الكفاءة   (1
المهنية لمعلمي اللغة العربية في المشغل والندوات والتدريبات واللسانيات 
وساورة معلم المواد الدراسية وايجاد الكتب التي تتعلق باللغة العربية وطريقة 

 تعليم اللغة العربية.
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ة البناء التي يجري عليها مدير المدرسة وجانب ذلك مشاركة انشط  (2
والمدرس ومعلمي اللغة العربية على سبيل الفرد في إكثار القراءة والبحث 
عن الكتب التي تتعلق باللغة العربية وطرق التعليم وإبداع تعديل اللغة 
العربية. كان معلمي اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية سيكان فإن 

 في اختيار الطريقة وعرض المواد الدراسية.لهم كفاءات 
ما الطريقة المختارة وعرض المواد الدراسية التي طبقها معلمي اللغة أو   (3

 طلبة.الالعربية طوال عملية تعليم في ارتقاء تحصيل التعليم لدى 

وبعد الرجوع إلى الدراسة السابقة واالطالع المكثف عليها، وجد 
الباحث أن الموضوع بكر تصلح الدراسات فيه حيث لم يجد دراسة تتحدث 
عن موضوع البحث الذي يقوم الباحث بدراسته. ومن هنا ينفرد موضوع هذا 

 البحث عن غيره من الدراسات السابقة على النحو التالي : 

الكشف أراء الطلبة عن صورة معلمي اللغة العربية  يحاول هذا البحث -أ
 لمدارس الثانوية اإلسالمية الحكومية بماالن .

 تحديد المصطلحات .ز
يستخدم الباحث بعض المصطلحات المهمة في هذا البحث، ولتيسير الفهم 

 فيشرحها الباحث المصطلحات كما يلي : 
  معلمي اللغة العربية -1

ة في هذا البحث هو األساتيذ الذي يتعلمون المفهوم من معلمي اللغة العربي
 اللغة العربية وهم متخرجون من قسم تعليم اللغة العربية.  

 كفايات معلمي اللغة العربية -2
 الكفايات التعليمية  .أ
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كفايات المعلم في تخطيط التدريس، وتتمثل في تطوير  (1
 .ليمعالمناه  والمواد التعليمية واستراتيجية الت

تقويم إجراءات العملية التعليمية ونتائ  كفايات المعلم في  (2
التعليم ، وتتمثل في استخدام آالت القياس والتقويم الصحيحة 
في ضوء شروط وقواعد القياس الصحيحة، منطلقا من أهداف 

 التعليم.
كفايات المعلم في تنفيذ التدريس ، وتتمثل في معرفة خلفية  (3

به ، وأنواع الطالب وخصائصهم ، وأنواع طرائق التعليم وأسالي
 .الوسائل التعليمية ، وإدارة العملية التعليمية

كفايات المعلم في االستفادة من نتائ  البحوث العملية لترقية  (4
جودة األداء في العملية التعليمية ، وتتمثل في عمل البحوث 
العلمية في مجال التعليم أو مجال تخصيصه العلمي واالستفادة 

 جودة األداء في العملية التعليمية.من نتائجها وتوظيفها لترقية 
 الكفايات المهنية   .ب

كفايات المعلم في استيعاب المواد التعليمية بشكل دقيق  (1
 وعميق.

وكتابة التقرير ءاته البحث وإجرا كفايات المعلم في وضع خطة (2
 عنه.

 كفاية المعلم في اإلبداع ونشره. (3
كفايات المعلم في وضع خطة خدمة المجتمع وتحقيقه  (4

 وتقويمه.  
 الكفايات اجتماعية   .ج
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وهو عبارة عن تكوين العالقات االجتماعية بين المعلم   
والطالب، وزمالء العمل ، والموظفين ، والمجتمع بشكل عام. وكل 
هذه العالقات تتم من أجل تحقيق األهداف التعليمية. وتتمثل هذه 

في القدرة على اإلنفتاح والتكيف االجتماعي ، والقدرة  الكفايات
على تقديم اآلراء اآلخرين ، والقدرة على تكوين المناخ في الفصل 

 العمل.في والعمل ، والقدرة على أشراك المجتمع 
 الكفايات الشخصية .د

وهي عبارة عن مجموعة من القيم والتعاليم واألخالق التي   
العمل وأسرته  في طالبه وزمالئه تؤثر على تصرفات المعلم نحو

ومجتمعته، وهي في الوقت نفسه تؤثر على نشاط الطالب 
 وحماستهم في التعليم وتنمية كفايتهم. 

مما سبق يتضح أنه رغم تعدد أساليب تصنيف الكفايات بين   
المتخصصين، إال أن هناك اتفاق على ضرورة اتساق التصنيف مع 

ح مما سبق أيضا أن تصنيف أهداف العملية التعليمية. ويتض
الكفايات السابقة عام لجميع المعلمين، وال يختص التصنيف 

 بكفايات معلمي اللغة العربية.
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 الثاني المبحث
 اإلطار النظري                              

يتناول هذا الفصل اإلطار النظري، وفيه تبين الباحثين ، هو المبحث   
األول عن معلم اللغة العربية ) حقيقة المعلم ، صفات معلم اللغة العربية ، صفات معلم 
اللغة العربية الناجح (، والمبحث الثاني كفايات معلمي اللغة العربية ) مفهوم كفاءة 

تحقق الكفايات لدى المعلمين ، نصنيف كفايات المعلم ، مفهوم الكفايات ، ضرورة 
 معلمي اللغة العربية ومعيارها ، ومعايير كفاءة معلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية(.  

 المبحث األول : معلم اللغة العربية 
 حقيقة المعلم  -أ

ذكر الفيومي في المصباح المنير لفظة " معلم " من أصل مادة ) ع ل م ( ، 
. وعلم فالنا الشيئ تعليما : 1المة ، بالتشديد : وضعت له أمارة يعرفهاعلمت له ع

جعله يتعلمه، فالفاعل معلم والمغعول معلم. فالمعلم في اللغة إذا : من يتخذ مهنة 
 2.التعليم ومن له الحق في ممارسة إحدى المهن استقالال

نشاط والمعلم في االصطالح : هو الفرد الذي يساعد المتعلم عن طريق ال
غير أو التعديل في السلوك أو الخبرة الجديدة تهما معا على البالعقلي أو الحركي أو 

 3التي لم يسبق أن مرت به في خبراته السابقة.

ا كان المعلم وال يزال حتى اآلن هو العنصر األساسي في موقف التعليمي، إذ
قيس بينه وبين العنصرين اآلخرين، المواد الدراسية والمتعلم. ال شك أن هناك عوامل  

                                             

م، ص  7891، بيروت لبنان،  المصباح في غريب الشرح الكبير. أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي،  1 
849  

م ( 2009، الطبعة الرابعة ، المجلدة الثاني، ) مكتبة الشروق الدولة : القاهرة  المعجم الوسيط. إبراهيم أنيس وآخرون ، 2 
 مادة ع ل م .

  761م( ص : 2002، ) الرياض : دار إشبيليا للنشر والتوزيع ،  7. أحمد الحمد ، التربية اإلسالمية، ط8 
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جاح العملية التعليمية، إال أن المعلم ما زال في المرتبة األولى وال ينازعه أى نكثيرة ل
عامل من تلك العوامل. فالمعلم مهيمن على مخ الفصل الدراسي، وما يحدث بداخله 

الب، والمشكل التجاهاتهم عن طريق أساليب التعليم وهو المحرك لدوافع الط
المتنوعة، وهو العامل الحاسم في مدى فاعلية عمليةالتعليم، رغم مستحدثات التربية، 
وما تقدم التكنولوجيا المعاصرة من مبتكرات تستهدف تيسير العملية التعليمية برمتها. 

 4ه األهداف المحددة منها.فالمعلم هو الذي ينظم الخبرات ويديرها ينفذها في اتجا

فال تستغتي العملية التعليمية عن المعلم، وهو صاحب رسالة يستشعر عظمتها 
ها بكل غال أو رخيص، ويستصغر كل عقبة دون ئويؤمن بأهميتها ، وال يتعب من أدا

أداء رسالته. وقد رأى على راشد أن المعلم إذا كان معتزا بمهنته ولديه في بلوغ غايته 
عتزازا والتصور يبعدان به عن مواطن الشبهات، اللمستمر لرسالته فإن ذلك االتصور ا

ة، حفاظا على شرف مهنة التعليم ير وبدعونه إلى الحرص على نقاء السيرة وطهارة السر 
  5ودفاعا عنه.

ا ، فقد عن طريق الخبرة ، ولكن ذلك قد ال يكون مفيد اإن المعلم يتعلم كثير 
أو يهمل مسائل مهمة،كما أن بعضهم قد يعتمد طريقة ، يكرر المعلم سلوكا خاطئا

 6المحاولة والخطأ. 

 وهناك ثالثة أنواع من أساليب االرتقاء بالمعلم، وهي : 
 التأهيل   -7

                                             

،) القاهرة : دار الصحوة النشر  التعليم الثانوي -التدريب التربوي للمعلمين : التعليم األساسي. مسعد محمد زياد ، 4 
 207م( ص: 2008والتوزيع ، 

   76م( ص : 2002، ) القاهرة : دار الفكر العربي 7، طخصائص المعلم العصري وأدواره. على راشد ، 5 
م 2077تبة الملك فهد، ، ) الرياض : مك إضاءات لمعلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها.عبد الرحمن إبراهيم الفوزان، 6 

  8( ص : 
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ويسمى أحيانا اإلعداد، ويعني ذلك ما نقوم به لتهيئه شخص ما لعملية 
العملية التعليمية. وهذا هو في  التدريس من إعداد لغوي وعملي وتربوي قبل أن يخوض

 ما تقوم به البرامج األكاديمية غالبا، كما في كليات التربية وأقسامها وما شابهها. 

 التدريب  -2

ويقصد به أحيانا ما يتم أثناء ممارسة المعلم لعمله، كما في التدريب أثناء 
 الخدمة في صور شتى مثل الدورات التدريبية وورش العمل. 

 التطوير -8

ك الوسائل واألساليب المختلفة، التي تساهم في تطوير شخصية ويشمل ذل
المعلم وتنمية معلوماته وقدراته العلمية والمهنية، والنشرات التوجيهية ومشاهدة البرامج 
والنماذج الجيدة ذات العالقات بمجال عمل المعلم . كما أن تطوير معلم اللغة يعني 

الكتابي، وتنمية معلوماته عن اللغة التي التحسين المستمر لمستواه اللغوي الشفوي و 
 يدرسها وعن ثقافة أهلها.

فيبذل عندئذ أقصى ما عنده من الجهد من أجل أداء رسالته الشريفة، فالمعلم 
أحرص الناس على نفع طالبه حيث يقوم بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، ويدلهم بكل 

منه. إنه وسيط بين الدارس  طريق على الخير ويرغبهم فيه، ويبين لهم الشر ويحذرهم
والشيئ المدروس وعامل مساعد لدراسيه على تعلم أشياء مناسبة كما أنه مثير العملية 

  7الدارس. دفر الالتعليمية إلحداث التغير المطلوب في سلوك 

 

 

                                             
، ) مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم 1. بحر الدين أوريل، مهارات التدريس: نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ط7 

 13م( ص : 2111اإلسالمية الحكومية بماالنق، 
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 صفات معلم اللغة العربية  -ب

كل معلم البد له من صفات تميزه عن غيره ، ومعلم اللغة العربية يجب أن 
يتصف بصفات أخرى، تفرضها عليه طبيعة المادة التي يقوم بتدرسها. وفي هذه الحالة 
سنشير أوال إلى الصفات المشتركة بين معلم اللغة العربية وغيره من معلمي المواد 

 الدراسية األخرى، ثم نذكر بعد ذلك الصفات الخاصة بعلم اللغة العربية.

 الصفات العامة للمعلم   -1

حمن قنديل أن هناك الصفات العامة التي ينبغي أن يتصف بها  رأى يس عبد الر 
 ه، من أهمها : صكل معلم بعض النظر عن مجال تخص

الصفات العقائدية، وتتمثل في اإليمان الراسخ بعقيدة الدولة التي يعمل  -أ
 فيها والرغبة في الدعوة إلى ما يؤمن به ونشره بين الناس.

الصفات الجسمية، وتتمثل بصحة جيدة، وأن يخلو جسم المعلم من   -ب
العاهات الظاهرة، بما فيها العاهات التي تؤثر على حالته الصحية 
العامة، وأن يكون جسم المعلم متناسقا، ووجهه جذابا، وينسجم مع 
هذه الصفة اهتمام المعلم بمظهره الخارجي، فينبغي أن يكون ملبسه 

سجما مع العادات والتقاليد السائدة لكونه قدوة ، نظيفا ومرتبا ومن
 حيث يتخذه كثير من الطالب مثاال لهم، فيقلده في مظهره وتصرفاته.

الصفات العقلية والنفسية، وتتمثل في أن يتمتع المعلم بقدر من الذكاء   -ت
والفطنة التي تمكنه من التصرف بطريقة سريعة ومناسبة في المواقف 

المعلم بقدر من الثقافة العامة في شتى مجاالت  المختلفة، وأن يتمتع
المعرفة، كما يتمتع بمعرفة مصادر المعرفة المختلفة، وكيفية الحصول 
على المعارف منها، وأن يتمتع المعلم بقدر مرتفعة من فهم الذات 

 والرضا عنها وعن أحواله وظروف حياته المختلفة.
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يتمتع المعلم بمعرفة الصفات األكاديمية والمهنة ، وتتمثل في أن   -ث
واسعة وعميقة في مجال المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها، وأن يتمتع 
المعلم بفهم كامل لألسس النفسية للتعليم، وأن يلم المعلم بالطرق 
والمداخل المختلفة للتعليم، ويتمكن من توظيفها حسب متقضيات 

لمهارات التعلم المختلفة لطالبة، كما يجب أن يتمتع بقدر من ا
التعليمية الالزمة لتمكينه من القيام بمهام عمله داخل الفصل وخارجه ، 

 8ويشمل ذلك مهارات تخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه.
  اللغة العربية  الصفات الخاصة لمعلم  -2

إن طبيعة مادة اللغة العربية تفرض على معلمها صفات أخرى إضافة إلى الصفات 
ي ما المعلم خصوصية ومكانة مرموقة بين أقرانه من معلالسابقة، وهي صفات تجعل لهذ

 المواد األخرى.

ومن أهم تلك الصفات هي حب اللغة العربية واالعتزازا بها والتمسك باللغة 
الثقافة واالطالع، والقدرة على اإلبداع  في العربية ، والتزام العربية تحدثا وكتابة، وسعة

اللغة العربية معلما عاديا مقتصرا على التعليم  األدبي وتعني هذه الصفة أال يكون معلم
، بل يجب أن يكون ذا نتاج أدبي علمي، كما يجب أن يشارك في التأليف طاليومي فق

المدرسي فالنتاج األدبي العام يعني ثقافته، والتأليف المدرسي يزيد من قدرته التعليمية 
ليمية وال سيما في األنشطة ويمده بالخبرات التي تساعده على حسن القيام بمهنته التع

داع األدبي، وإسهامه فيه، يجعله حريصا باللغوية غير الصفية. فقدرة المعلم على اإل
على إقامة هذه األنشطة ومتابعتها، كما يعطيه القدرة على اكتشاف الموهوبين بحسه 

 9األدبي. 

                                             

 220-275م ( ص : 2000الدولي، ) الرياض : دار النشر  2، طالتعليم وإعداد المعلميس عبد الرحمن قنديل ، . 8 
  50-49م( ص: 2005، ) دمشق : دار الفكر، 70، ططرق تعليم اللغة العربية. جودت الركبي ، 8 
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 الناجحاللغة العربية اللغة صفات معلم  -3

المعلم الناجح هو الذي يتميز بصفات شخصية ، وعملية ومهارية، ولكي 
   11تتوافر فيه صفات عديدة، منها : أن يوصف المعلم بأنه معلم ناجح ، ال بد 

 أن يكون ذا شخصية قوية. .7
 أن يتميز بالذكاء والموضوعية والعدل. .2
 أن يتصف بالحيوية والتعاون. .8
 ا في غير ضعف ، حازما في غير عنف. حسامتأن يكون م .4
أن يكون مثقفا، واسعا األفق ، لديه اهتمام باالطالع على ما استجد  .5

 في طرق التدريس وفي مادته. 
 أن يكون أداءه للعربية صحيحا ، خاليا من األخطاء. .6
 أن يكون محبا لعلمه، متحمسا له. .1
، حسن أن يكون متمكنا من المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها  .9

 العرض لها. 
 أن يكون على عالقة طيبة مع طالبه وزمالئه ورؤسائه. .8

 11أن يراعي ما يلي :عليه تلك الصفات المذكورة، فال بد  فضال عن ويجب

شاطه وعمله نومن الضروري على المعلم أن يقسم وقته بين مجاالت  (أ
العلمي وهو خالف الوقت الذي يخصصه المعلم لبيته وأهله. والمعلم 

 المنظم في عمله يمكنه أن يستفيد من وقته كله.

                                             

م ( 2077عبد الرحمن إبراهيم الفوزان ، إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، ) الرياض : مكتبة الملك فهد، . 11 
 78ص: 

 78. نفس المرجع ، ص: 77 
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ومما يطلب من المعلم الحكمة في إدارة الصف ، وهي تتضمن   (ب
التفاهم والتعاطف مع طالبه، وتوجيههم وإرشادتهم فرديا وجماعيا، 
واالهتمام بالقيم الروحية واألخالقية لهم، ومراعاة حاجاتهم العملية 

 واالجتماعية.
 ات معلمي اللغة العربيةالمبحث الثاني :كفاي

 مفهوم كفاءة معلم اللغة  -أ

بشأن المدرسين  2005لسنة  74قانون جمهورية إندونيسيا رقم  في
هي مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات التي يجب  كفاءةوالمحاضرين، "ال

أن تكون مملوكة وعاش التي تسيطر عليها المدرس أو المحاضر في مهمة االحتراف". 
 12التعليم.تنفيذ شيء المكتسبة من لالقدرة  علىيشير  كفاءة، أن العلى ذلكيدل 

مؤسسات المتعلقة بتنمية  أويمكن استخدامها من منظمات  كفاءةمعايير ال
مؤسسات التعليم والتدريب فائدته على الموارد البشرية، وفقا الحتياجاتهم الفردية. 

دراسية، كمرجع في تنظيم التدريب والتقييم توفير المعلومات لتطوير البرامج والمناهج الل
 وإصدار الشهادات. 

 29 فصلبشأن معايير التعليم الوطني ال 78/2005الحكومة رقم  عند نظام
التربوية  يت، وهءاوكيل التعليم يجب أن يكون أربع أنواع من الكفا درس هوالم"

 13والشخصية والمهنية واالجتماعية.

 

 

                                             
12 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional, (Jogjakarta; 2013, Ar-Ruzz Media), hlm. 

98. 
 .700المراجع النفسه، ص. 78
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 مفهوم الكفايات   -ب

المعجم الوجيز في مادة ) كفى ( كفاه الشيء يكفيه كفاية : استغنى به  ورد في 
. فالكفاية هي : االكتفاء واالستغناء. وقد جاء في الحديث 14عن غيره ، فهو كاف

 أي أغناه. "الشريف: " من قرأ اآليتين من آخر سورة البقرة كفتاه

هي في معناها الواسع    competencyوالكفاية ترجمة من الكلمة اإلنجليزية  
تعني : معرفة المادة العلمية أو اكتساب المهارات، كما أنها تعني قدرة الفرد على 

، وتعني أيضا 15الدراسية حياته ترجمة ما تعلمه في مواقف حياتية فعلية بعد انتهاء
 المهارات والقدرة والصالحية. 

رف والمهارات الكفايات بأنها المعافيعرف  ،  Mc Ashanأما ماك أشن   
والقدرات التي يكتسبها الفرد لتصبح جزءا من سلوكه، األمر الذي يمكنه من أداء 
سلوكيات مرضية في المجاالت  المعرفية واإلنفعالية والحركية، وتبين هذه الكفايات 
األغراض التعليمية للبرنامج التي يقوم الفرد بدراستها ، وتكتب في صورة أهداف محددة 

 .16ويجب تحقيقها

ويرى هول وجونز أن تعريف الكفايات ال يمكن أن يتم بمنأى عن بعض  
المصطالحات األخرى ذات الصلة الوثيقة بها ، مثل األهداف العامة ، واألهداف 
الخاصة ، حيث تقع الكفايات في موقع متوسط على المتصل الذي يربط بين هذين 

                                             

، ) مطبعة جامعة موالنا مالك 7، طمهارات التدريس: نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء.  بحر الدين أوريل، 74 
  68م( ص: 2077إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق، 

 88م ( ص: 2000) الرياض : دار النشر الدولي،  2، ط التدريس وإعداد المعلميس عبد الرحمن قنديل ، . 15 
 64. مرجع السابق، ص : 76 



9 
 

عبارة تصف األداء الذي يمكن المستويين من مستويات األهداف، ويعبر عن الكفاية ب
 17مالحظته نتيجة اكتساب الكفاية

 

 ضرورة تحقق الكفايات لدى المعلمين   -ج

يرتكز تدريس اللغة العربية بوصفها لغة على مرتكزات دينية وقومية واجتماعية 
وتعليمية، ومن ثم فإن العناية المستمرة بتقويم عناصر منهج اللغة العربية وتطويرها أمر 

 18ومهم. ضرورى

ويعد معلم اللغة العربية أحد أهم عناصر منهج اللغة العربية ، فهو المنوط به 
المشاركة في التحطيط لهذا المنهج، وتنفيذه ، وتقويمه وتطويره، وبالتأكيد فإن جودة 

 القيام به تتطلب وجود معلم كفء وفعال ال يقل عن نظرائه من معلمي اللغات األم.

إعداد معلمي اللغة العربية بكليات التربية مطلب تربوي ال إن اإلهتمام ببرامج  
سيما في ظل التغييرات والتحديات التى تواجه اللغة العربية. والحقيقة أن خبراء التربية 

معلم اللغة العربية اهتمامهم ورعايتهم فكثرت كتابتهم حوله،  -ولسنوات طويلة -قد أولوا
 .تطوير كفايتهوتعددت دراستهم لتقويم برامج إعداده و 

وتأتي أهمية الكفايات للمعلم بصفة عامة من أن عمليه التربوي كله يقوم عليها،  
 فمعلم بال كفايات كجندي بال سالح. 

فحاجاته للمهارات كحاجات هؤالء إلى أسلحتهم وأدواتهم، ذلك أن مهنة  
الب، التدريس تستلزم نشاطات تتصل بالشرح والفصل، وحفظ النظام ، وتوجيه الط

                                             

 84. يس عبد الرحمن فنديل ، المرجع السابق ، ص : 71 
) القاهرة :علم  1دراسات وبحوث، طمعلم اللغة العربية معايير إعداده ومتطلبات تدريبه . فضل الله محمد رجب ، 79 

 22-27م ( ص: 2077الكتب، 
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وجمع المعلومات ومتابعة الطالب، وتعزيز استجابتهم ، وتقويم مدى تقدم الدارس ، 
إلى غير ذلك من نشاطات متعددة ، هي في نهاية األمر مهارات تعليمية ال يمكن 

  19للمعلم االستغناء عنها في أداء علمه التربوي

 

 تصنيف كفايات معلمي اللغة العربية   -د

تقسيم الكفايات وتحديد محاورها التي تدور حلولها يقصد بالتصنيف هنا 
الكفايات باعتبارها كفايات رئيسية ، وينتمي كل محور إلى مجموعة من الكفايات 
الثانوية. وقد تعددت أساليب تصنيف الكفايات بين الباحثين كما تعددت آراؤهم في 

أن يمتلكها  ذلك، فترى أمي محمودة وعبد الوهاب رشيدي أن الكفايات التي ال بد
 21المعلم تنقسم إلى ثالثة أقسام ، الكفايات الشخصية واإلجتماعية والمهنية التعليمية

وأما وزارة التربية الوطنية اإلندونيسية ، فترى أن المعلم الجامعي حتى يصبح  
كفءا في مهنته ال بد أن يحصل على مجموعة من الكفايات ، فصنفت الكفايات 

 21يلمعلم الجامعة إلى التال

 الكفايات التعليمية  .أ
كفايات المعلم في تخطيط التدريس، وتتمثل في تطوير المناهج  -7

 ليم.عوالمواد التعليمية واستراتيجية الت

                                             

 10. بحر الدين أريل، المرجع السابق، ص: 19 

20. Umi mahmudah dan abdul wahab rosyidi, active learning dalam pembelajaran bahasa arab, ( 

malang: UIN-malang  press, 2008)  cet.1,pp.13-15 .  

، ) مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم 7بحر الدين أوريل، مهارات التدريس: نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ط
                   15م( ص : 2077اإلسالمية الحكومية بماالنق، 

 97. بحر الدين أوريل،  المرجع السابق ص: 27 
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كفايات المعلم في تقويم إجراءات العملية التعليمية ونتائج التعليم ،  -2
وتتمثل في استخدام آالت القياس والتقويم الصحيحة في ضوء 

 الصحيحة، منطلقا من أهداف التعليم. شروط وقواعد القياس
كفايات المعلم في تنفيذ التدريس ، وتتمثل في معرفة خلفية  -8

الطالب وخصائصهم ، وأنواع طرائق التعليم وأساليبه ، وأنواع 
 الوسائل التعليمية ، وإدارة العملية التعليمية.

كفايات المعلم في االستفادة من نتائج البحوث العملية لترقية جودة  -4
األداء في العملية التعليمية ، وتتمثل في عمل البحوث العلمية في 
مجال التعليم أو مجال تخصيصه العلمي واالستفادة من نتائجها 

 وتوظيفها لترقية جودة األداء في العملية التعليمية.

في أو التعليمية   التربوية الكفاءةمحددة من في التنظيم هناك التفصيل 
 22الموضوع هي كما يلي:

من الناحية المادية والفكرية األخالقية والروحية  طلبةالخصائص ل اإللمام (أ
 الفكرية.واالجتماعية والثقافية والعاطفية و 

 فيما يتعلق الخلفية المادية والفكرية واالجتماعية  طلبةفهم خصائص ال
 والعاطفية واألخالقية والروحية واالجتماعية الثقافية

  ع المحتملة. يضافي المو  طلبةالقّوة تحديد 

 ع المحتملةيضافي وقت مبكر من المو  طلبةتوفير تعليم ال. 

 ع المحتملةيضافي مو  طلبةالتعلم من ال مشكالت تحديد. 

 التعلم ومبادئ التعلم  نظريات توكيل (ب

 نظريات التعلم ومبادئ التعلم التي المرتبطة الموضوع المحتملة عنفهم ي. 

                                             
22 Abdul Kadim Masaong, Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas 

Guru, (Bandung; 2013, Alfabeta), hlm. 120. 
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 و الطريقة و األساليب التعليم واالستراتيجيات تطبيق المدخل  

 .ع المحتملةيضابالمو  المرتبطةتطوير المناهج الدراسية  (ج

 فهم مبادئ تطوير المناهج الدراسية. ي 

  التدريس. و تحديد أهداف التعلم 

  التدريس. و تحديد خبرات التعلم المناسبة لتحقيق أهداف التعلم 

  تعلم وأهداف التعلم لتجربة الالمرتبطة اختيار مواد التعليم والتعلم 

 طلبةخصائص الالمختار و  مدخللل وفقا  اتنظيم المواد التعليمية صحيح  

  مؤشرات وأدوات التقييم تطوير 

 إجراء التعلم (د

 تعلم. ال و فهم مبادئ التصميمي 

  .تطوير مكونات تصميم التعلم 

 كاملة الالدرس  يط خطةخطت 

  الميدان من خالل  و المختبر و التعليمية في الفصل الدراسي العمليةتنفيذ
 مراقبة معايير السالمة المطلوبة 

 وموضوع  طلبةلخصائص الالمرتبطة ستخدام الوسائل التعليمية والموارد ي
 التعلم لتحقيق أهداف التعلم في مجملها 

 الحالة  على اتخاذ قرارات المعامالت في التعلم وفقا 

 م. تعلللاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (ه

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم 

 على تفعيل إمكاناتهم  طلبةتسهيل تطوير القدرة ال (و

 األفضلعلى تحقيق اإلنجاز  طلبةمتنوعة لتشجيع ال توفير أنشطة التعلم . 

  اإلبداع  ه، بما فيطلبةمتنوعة لتفعيل إمكانات ال توفير أنشطة التعلم 

 . طلبةعاطف مع الالت و التواصل الفعال (ز
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  الشفاهي و التواصل بأشكال  ةفعالالاستراتيجيات االتصاالت يفهم
 غيرها.  التحريري و

 األلعاب التي تثقيف  أونموذجية في أنشطة التفاعل الاللغة يا بالتواصل فعال
للمشاركة في اللعبة من اإلقناع والمثال  طلبةعداد النفسي الاإلالدورية من )أ( 

 تأثيرالمدرس )د(  دعوةل طلبةالإجابة للمشاركة )ج(  طلبة)ب( دعوة إلى ال
 . طلبةال جابةالمدرس إل

 يم لتعلم و عمليات التقييم والتقإجراء  (ح

 يم ونتائج التعلم وفقا لخصائص الموضوع. و فهم مبادئ التقييم وعملية التقي 

  يم وفقا للخصائص موضوع و يم وتقييتقلالتعلم  نتائجو تحديد جوانب عملية 

 يم ونتائج التعلم و تحديد إجراءات التقييم وعمليات التق 

 يم ونتائج التعلم. و تطوير أدوات التقييم وعمليات التق 

  متنوعة.  أدوات عالقة المستدامة باستخدامبإدارة عملية التقييم ونتائج التعلم 

  ألهداف متنوعةتحليل نتائج عملية التقييم والنتائج التعلم 

  لتقييم عملية ونتائج التعلم 

 يم و االستفادة من نتائج التقييم والتق (ط

 التعلم إنتاج يم لتحديد و والتقالتقييم معلومات نتائج ستخدام ي 

 يم لتصميم برامج عالجية وتخصيب و تقالمعلومات نتائج التقييم و ستخدام ي 

  يم ألصحاب المصلحة. و والتق التقييمتواصل نتائج 

  يم التعلم لتحسين نوعية التعلم. و نتائج تقييم تقو معلومات من االستفادة 

 ت الالزمة لتحسين نوعية التعلم. ئااتخاذ اإلجرا (ي

  .التفكير في الدروس التي تم تنفيذها 

 وتطوير التعلم في الموضوع  تحسيناالستفادة من نتائج ل 

  لتحسين نوعية التعلم في الموضوع. ةلميعإجراء بحوث  
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   الكفايات المهنية .ب

وهو عبارة عن الموقف الذي يتولد من اعتقاد المعلم بأهمية المهنة التي يقوم  
بها ومحبتها، ويظهر ذلك في محاوالته الدائمة والمستمرة نحو اإلصالح . فالكفايات 

ية المعلم العلمية ، ومهاراته عند تطبيق تلك المهنية هي الكفايات التي تتولد من خلف
الخلفية ، ومواقفة اإليجابية والطبيعية نحو تطور العلوم، حيث السعي المستمر والعزم 

 الفتي لتحقيق ذلك في حياته اليومية. وتندرج تحت هذه الكفايات كالتالي : 

 كفايات المعلم في استيعاب المواد التعليمية بشكل دقيق وعميق. -7
 وكتابة التقرير عنه.ءاته البحث وإجرا كفايات المعلم في وضع خطة -2
 كفاية المعلم في اإلبداع ونشره. -8
 كفايات المعلم في وضع خطة خدمة المجتمع وتحقيقه وتقويمه.   -4

معايير اإلعداد المهني وهي أربعة معايير تتصل بالتخطيط واإلعداد لتدريس 
علم اللغوي، والتنفيذ الفعال الستراتيجيات تدريس اللغة العربية ، وضبط بيئة التعليم والت

 اللغة العربية ، وتحمل المسؤولية المهنية. 

ولكل معيار مهني خمسة مكونات بإجمالي ) عشرين مكونا ( ، وذلك كما 
 يلي : 

المعيار األول : وتتصل أداءاته بمكونات التخطيط للتدريس وهي :  -7
تحليل المحتوي ، ومعرفة المتعلمين، واألهداف التعليمية ، وتصميم 

 التدريس، وتصميم أساليب تقويم التعلم اللغوي. 
المعيار الثاني : وتتصل أداءاته بمكونات البيئة الصفية وهي : االحترام  -2

تعلم، واإلدارة الواعية، وضبط السلوك، وتنظيم والمودة، والحث على ال
 المكان. 
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المعيار الثالث : وتتصل أداءاته بمكونات تنفيذ التدريس وهي :  -8
التواصل الفعال، والمناقشة المثمرة، والتعلم النشط، ومرونة التنفيذ 

 واستخدام التقنيات. 
تأمل  المعيار الرابع : وتتصل أداءته بالمسؤولية المهنية ومكوناته : -4

التدريس، واالحتفاظ والمنطقة، والنمو المهني وااللتزام بأخالقيات 
 23المهنة

 
  الكفايات اإلجتماعية. ج

وهو عبارة عن تكوين العالقات االجتماعية بين المعلم والطالب، وزمالء العمل 
، والموظفين ، والمجتمع بشكل عام. وكل هذه العالقات تتم من أجل تحقيق 
األهداف التعليمية. وتتمثل هذه الكفايات في القدرة على اإلنفتاح والتكيف 

والقدرة على تكوين المناخ في الفصل االجتماعي ، والقدرة على تقديم اآلراء اآلخرين ، 
 العمل. في والعمل ، والقدرة على أشراك المجتمع 

 الكفايات الشخصية  د.

وهي عبارة عن مجموعة من القيم والتعاليم واألخالق التي تؤثر على تصرفات 
العمل وأسرته ومجتمعته، وهي في الوقت نفسه تؤثر على  في المعلم نحو طالبه وزمالئه

 الب وحماستهم في التعليم وتنمية كفايتهم. نشاط الط

مما سبق يتضح أنه رغم تعدد أساليب تصنيف الكفايات بين المتخصصين، إال 
أن هناك اتفاق على ضرورة اتساق التصنيف مع أهداف العملية التعليمية. ويتضح مما 

                                             

) القاهرة :علم  1معلم اللغة العربية معايير إعداده ومتطلبات تدريبه دراسات وبحوث، طفضل الله محمد رجب ، .  23 
 29م ( ص: 2077الكتب، 
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سبق أيضا أن تصنيف الكفايات السابقة عام لجميع المعلمين، وال يختص التصنيف 
 بكفايات معلمي اللغة العربية.

معايير األداء التخصصي : وهي ثالثة معايير تتصل بأمتالك الطالب المعلم ) 
تخصص اللغة العربية ( لمهارات االتصال باللغة العربية، واكتسابه للمفاهيم اللغوية، 

 وتطوير معرفته باألدب العربي.

مكونا (، وذلك   ولكل معيار تخصصي أربعة مكونات بإجمالي ) اثنى عشر
 كما يلي : 

المعيار األول تتصل أداءاته بمهارات : االستماع، والتحدث، والقراءة،  -7
 والكتابة. 

المعيار الثاني وتتصل أداءاته بمفاهيم : النحو، والصرف، واإلمالء،  -2
 والبالغة.

 24المعيار الثالث وتتصل أداءته بمعارف أدبية ونقدية وتذوقية -8

 المدرسة الثانويةدرس اللغة العربية في ممعايير كفاءة  -ه

تطوير قدرات لقدرة المدرس ل يحتاج طلبةلمحورها  التيفي عملية التعلم 
وركزت في بيئة  تطور إمكاناتهم منهجية  ي يستطيعون طلبةوتسهيل التعلم حتى ال طلبةال

معين من مجال مادة  توكيل :خصائص له المدرس يجب أن يكون. فتعليمية مشجعة  
في عمق واسعة ويمكن تنفيذ التعلم والتقويم التربوي والشخصية وااللتزام واالهتمام في 

 فضال عن التغيرات الحماسية مبتكرة وقابلة للتكيف في التعليم.  طلبةالتطوير 

أبعاد المكان  عندالدراسة والتعلم السياق المتطور والمتغير دائما  موضوع
حول جمع معلومات القدرة  هالمدرس لدي .للمدرس أنيحسن تخصصه اليوالزمان، وبالت

                                             

 29. فضل الله محمد رجب، المرجع السابق،  ص: 24 
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المصادر االلكترونية  فيها ،التعليم ومجال الدراسة من المصادر مجموعة متنوعة
 التعليمية.  العملية فعيدت العلمية وكذلك إجراء دراسات أو أبحاث لئاواللقا

ت ومجموعة من المعرفة والمهارا مجموعةهي  مدرس اللغة العربية كفاءة
ته عند ط العتبار قادر و شخص كشر ال هاإلجراءات الذكية والمسؤولية الكاملة التي يملكه

 أربع يدّل علىفي مجال التعليم وتعلم اللغة العربية. عند  واجبالمجتمع في تنفيذ ال
 مدرس اللغة العربيةكل  على الواجبالصلة و ت المحددة ئاالكفافت للمدرس، ئاالكفا

 المهنية.  كفاءةالتربوية وال كفاءةال هي

تضمن تالتي التربوية لمدرسي اللغة العربية هي القدرة على إدارة التعلم  كفاءةال
 لتفعيل إمكاناتهم.  طلبةوتصميم وتنفيذ تعلم اللغة العربية وتطوير ال طلبةالفهم 

اسع مواد تعليم اللغة العربية على نطاق و  عن لماماإل يالمهنية ه كفاءةال إما
، اللغة العربيةوعميق من خالل التمكن المادة العلمية اللغة العربية موضوعات المناهج 

 التربوية المنصوص عليها في المعايير كفاءةالمعايير لى إ طلبةالة والذي يسمح لتوجي
 .وطنيال
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األول المبحث  
  اإلطار العام

 مقدمة  .أ

مؤسسة التعليمية ال، وهذا يعني أن المعلم قد أعد من شخص مهني هو المعلم
، مدرسينك  الكفاءة على للحصول خصوصا مدربون ويعلمون. وهو وضرباءه المختصة

 1التعليم. في مجال و الخبرات، ةالشخصيلمعارف والمهارات و با

 تطوع حقيقة قد، ألنه  في الالمهني هو المعلم أن المعلمدرجة  زكية قالت
اآلباء  عاتق تقع علىالتي التعليم، من من المسؤولية بعض وتحمل لقبول نفسهب

الى   ابنه فوض أنه قدهذا يعني ف، الى المدرسةأطفاله يحمل الوالد  دمافعن واألمهات. 
كل فليس  ،غير معلم منالعلم الوالد ال يعطي إبنه  هذا يشير إلى أنو  .المعلمين تعليم

بين وظيفة  ةوظيفة مهنية مختلف نجد كل ، ولذلك2بذاته الناس يستطيع أن يكون معلما
 حتاج الى المعارف والمهارات والشخصيات والخبرات.  تة يوظيفة المهنال، ألن ىآخر و 

يسمى" باللغة اإلنجليزية و  " معلم " يسمى العربية أن المعلمين فيقال مهيبان   
teacher "  3التدريسوظيفته  يمتهن الذين هو الشخص . 

 نجاح يكرم باحترام ألن المعلم له  دور كبير في هو الشخص الذي المعلم
 المتعلمين تطوير التالميذ أو في المساعدة على له دور مهمو المعلم  المدرسة التعلم في
، في ذلك المدرسةفي  اآلباء أطفالهم وعند تسجيل على النحو األمثل أهدافه لتحقيق
يمكن ، بحيث المعلمين منالمبكر من عمرهم فهذا يعني أن لديه رجاء كبير الوقت 

 .4على النحو األمثل واتطور ي لألطفال أن

                                             
1 . http://. Duniaguru. Com/index.php?option=comcontent & task. D akses tggl 25/11/2014.  
2 .  Muhammad nurdin,kiat menjadi guru professional, ( yogyakarta: prismashopie, 2004), hlm: 

106 
3 . http://www.balipost.co.id/balipostcetak, di akses tanggal 24/11/2014 
4 . Mulyasa, 2005. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya 

http://www.balipost.co.id/balipostcetak


2 
 

 النجاح ، لحصول على إثبات اقادر  في إندونيسيا لم يكن  تعليم اللغة العربية
هذه  .لطالبكثر اها  أي ال يحبهة مكرو  تميل إلى أن تكون اللغة العربية مواد حتى

ولو   األجنبية األخرى اللغاتبين  صعبة للتعليم هي لغة اللغة العربية دل على أنتالواقعية 
خاصة  قد يتصور المرء صعبة كما ليست اللغة العربيةكان في األساسي أن 

 اماتستخدافي كل يوم  لديهم الواقع، ألنه في هم من المسلمين اإلندونيسيين الذين
 المفردات كثير منفي الواقع  وكذلك  .الدعاءكالصالة و  العبادة الممارسةفي  هذه اللغةل

 .تعلم اللغة العربيةيسهل لمما  من اللغة العربية همشتق اإلندونيسية

المهن، ال يصح أن ينتصب إليها إال من يعد لها تخصصيا، من مهنة التعليم 
تربويا، ويظل يستمر في ومهنيا، وثقافيا ، وال يجب أن يعمل بها إال من يؤهل لها 

 5بمستجداتها. -أوال بأول-التطوير والتنمية لإللمام

ومهنة تعليم اللغة العربية : رسالة قبل أن تكون وظيفة ، ودعوة تربوية قبل أن 
 .اتكون تدريس

والقائمون بمهنة تعليم اللغة العربية يجب أن يكونوا معلمين أكفاء ومتميزين من 
 مة برام  تأهيلهم، واستمرار تدريبهم وتنميتهم.خالل جودة إعدادهم ، وسال

ومعلم اللغة العربية العصري خري  برنام  متكامل لإلعداد اللغوي والتربوي : 
 مهارات، ومعارف، واتجاهات وفقا لمعايير أكاديمية قياسية لخريجي هذا البرنام .

رغم وال يكفي أن يكون معلمو اللغة العربية خريجي برام  دراسية معتمدة 
تدريب، -ضرورة ذلك حاليا ومستقبال، بل يجب أن يتبع هذا التخرج ، وباستمرار

 وتنمية مهنية مستدامة. 

                                             

) القاهرة :علم  1ومتطلبات تدريبه دراسات وبحوث، طمعلم اللغة العربية معايير إعداده د. محمد رجب عبد الله، . 5 
 7م ( ص: 2111الكتب، 
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يحتل إعداد المعلم وتدريبه مكانة هامة وخاصة ، وال سيما معلمي اللغة العربية و 
لغير الناطقين نها ، ألن كثيرا منهم غير متخصصين بعلم اللغة التطبيقي ، وغير مدربين 

هذا الميدان . وتأتي مسألة إعداد المعلم وتدريبه من أهمية المعلم نفسه ودوره في  في
 –بشكل عام  -العملية التعليمية، حيث تشير الدراسات التربوية إلى أن دور المعلم

من التأثير في تكوين الطالب ، بينما تشترك بقية العناصر األخرى في  % 01يمثل 
لتأثير. وإن إعداد معلم اللغة ال بد أن يشتمل في حده من ا % 41العملية التربوية ب 

 األدنى على عناصر أساسية : 

 اإلعداد اللغوي   -1

أي إعداده في الجانب اللغوي في اللغة الهدف التي سيقوم بتعليمها ، ويشتمل 
ذلك على الكفاية اللغوية المناسبة في المهارات المختلفة ، إضافة إلى المعلومات 

لغة وثقافتها وتاريخها ، وبدون ذلك لن يكون معلما ناجحا ، ألن فاقد المناسبة عن ال
 الشيء ال يعطيه ، كما يقول المثل العربي المعروف.

 اإلعداد العملي  -2

أي تزويد المتدرب بالمعارف اللسانية النظرية والتطبيقية العامة والخاصة باللغة 
حوية والصرفية والصوتية، الهدف. ويشمل ذلك : الدراسات الخاصة بأبنية اللغة الن

والداللية وقضاياها البالغية ، وتحليل الخطاب ، ونظريات اكتساب اللغة األولى والثانية 
 ، وقضايا اللسانيات االجتماعية.

 اإلعداد التربوي  -3

ويشمل ذلك تزويد الدارس بما يحتاج إليه من معلومات تتعلق بطرق تعليم اللغة 
بوصفها لغة أجنبية ، وأساليب تقويم أداء الدارسين ، وتحليل أخطائهم ، وتصويبها ، 
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بطريقة فعالة.  ستخدامها وإعداد المعينات السمعية والبصرية المناسبة لتعليم اللغة ، وا
 يمية ، مثل تأليف الدروس والتدريبات المختلفة.كذالك إعداد المواد التعل

أن نؤكد على أن يكون اإلعداد في هذه المجاالت بطريقة تخدم  يود الباحثو 
معلم اللغة بصورة مباشرة ، فقد أثبتت التجربة أن تدريس المتدرب مواد عامة ، مثل 

قد ال يفيد  طرق التدريس العامة أو أساليب التقويم التربوي أو الوسائل التعليمية،
المتدرب كثيرا ، ألن معظم المتدربين يتلقون هذه المعلومات بشكل نظري ، وال 

 يحسنون الربط بينها وبين تعليم اللغة وتدريسها أثناء ممارستهم الفعلية للتدريس. 

لم يجد أو لم  اللغة العربية أن من خالل تدريس قال هاريس من نتائ  بحثه
المواد الموارد البشرية ) نوعية المعلمين (، ينت  عن  اهذو ظهر من نتائجه متكامال، ، ت

اللغة العربية في  معلميمن  ٪75، فإن أكثر من التعليمية حتى إلى منهجيته. ولذالك
كانت أو في المدارس    الذي كان مادة تعليم اللغة العربية في المدارس العامة المدارس
 .0لعربيةللغة ا كمدرس مثالي مستوى ليست لديهم الدينية

في إندونيسيا لها مشكالت   تعلم اللغة العربية قال مهيبان للتأكيد كما يقول هاريس أن
 .7معلمين، والطالب ، وجوانب وسائل التعلمالكثيرة وهي من جوانب 

ليس لديهم كفاءة مدرسين في تعليم فهي كونهم معلمين الأما المشكالت من 
اللغة العربية   الكافية في لديهم الكفاءة اللغة العربية ومحدود عدد المعلمين الذين

الكافية، خصوصا في مهاراة الكالم والكتابة، وكذالك محدود عدد من المعلمين الذين 
 مدرس اللغة العربية األكاديمية. كلديهم الكفاءة  

                                             

6 . Abdul haris. 2001. ‘studi kontrastif bahasa arab dengan bahasa indonesia pada tataran 

sintaksis’. Laporan penelitian. Fakultas tarbiyah universitas muhammadiyah malang. 

7 . Muhaiban. 2006. ‘Al-lughah al-‘Arabiyyah fi Indunisiya: Dirasah Ta’liliyyah ‘an 

Tatawwuratiha wa Musykilat Ta‘limiha’. Jurnal Studia Islamika UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Vol. 13, No. 1. 
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خلفية التعليمية، فهي ناتجة عن الوأما المشكالت التي يتعلق بالطالب 
 م اللغة العربية.    والدوافع، واألهداف في تعلي

يعني عدم وجود وسيلة للتعلم في فوأما المشكالت التي يتعلق بوسائل التعلم 
م الوسائل في التعلم. استخداصنع و في  كفاءة مدرس   ية المدارس، وكذالك محدود

واجه الصعوبات تكمبيوتر وغيرها، الالمؤسسات التعليمية التي لديها األجهزة مثل و 
 البرنام . ادعدامعلمين القادرين على العمل و بسبب محدود عدد ال

 كفاءةواسنادا على خلفية البحث هذه يعد الباحث هذا البحث تحت الموضوع : " 
والثانوية اإلسالمية  1 الثانوية اإلسالمية الحكومية مدرستيفي اللغة العربية  يمعلم

  " بماالنج 3

 أسئلة البحث  .ب

كما سبق في خلفية البحث الذي قد ذكره الباحث ، فإن البحث الرئيسية يعني  
ومدرسة  1في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية معلمي اللغة العربية  كفاءةكيف  

 كما يلي :  ، من هذا السؤال تتفرع أسئلةبماالن  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في اللغة العربية  يعلمم كفاءةكيف   .أ
 التعليميةكفاءة المن حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 ؟
ستي الثانوية اإلسالمية في مدر اللغة العربية  يعلممكفاءة كيف   .ب

من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 
 ؟الكفاءة الشخصية 
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 1في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية اللغة العربية  يعلممكفاءة كيف  ج.  
من حيث الكفاءة اإلجتماعية  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 ؟
 1في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية اللغة العربية  يعلممكفاءة كيف  د.   

 ؟ المهنية كفاءة ال من حيث بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 أهداف البحث  .ج

 : وضع الباحث أهداف البحث كما يلي استنادا الى ما قد ذكر في أسئلة البحث

في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمعلم كفاءة لكشف .أ
من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

  التعليمية كفاءة ال
في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمعلم كفاءة شفلك .ب

 من حيث بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 
 الكفاءة الشخصية

في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمعلم كفاءة لكشف .ج
من حيث  بماالن  3 ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 1الحكومية 

 جتماعية اإلكفاءة ال
في مدرستي الثانوية اإلسالمية اللغة العربية  يمعلم كفاءة لكشف .د

من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 
 المهنية كفاءة ال

 فوائد البحث  .ذ
 يرجى لهذا البحث أن يكون مفيدا في الجوانب التالية : 

 التطبيقيالجانب  -1
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مدرستي  في اللغة العربية يللمؤسسة : أن يكون مرجعا لمعلم (أ
 3والثانوية اإلسالمية الحكومية  1 الثانوية اإلسالمية الحكومية

 بماالن .
المراجع خاصة في في للجامعة : أن يكون هذا البحث زيادة   (ب

مدرستي الثانوية اإلسالمية  فياللغة العربية  يمجال معلم
  بماالن . 3انوية اإلسالمية الحكومية والث 1الحكومية

حث من خالل هذا البحث العلوم والمعرفة الباحث : يستفيد اللب (ج
 التعليمية. العملية فرة فياالمتو 

 حدود البحث  .ه

لقد قام الباحث بتحديد جوانب فيما يتعلق بالبحث، وهي : الحدود الموضوعية، 
 والحدود المكانية، والحدود الزمانية.

 الحدود الموضوعية   -1
 أما الحدود الموضوعية ، فتتكون الدراسة من وجهين هما : 

في ين اللغة العربية المثالي يدراسة نظرية تختص بمناقشة صورة معلم -أ
والثانوية اإلسالمية  1 الثانوية اإلسالمية الحكومية مدرستي

 بماالن . 3الحكومية 
اللغة  يرة معلمدراسة ميدانية، وتختص بتحليل المحاوالت عن صو  -ب

 اإلسالمية الحكومية ين لدى الطلبة  مدرستي الثانويةالعربية المثالي
 بماالن .  3والثانوية اإلسالمية الحكومية  1

 الحدود المكانية   -2
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اللغة العربية  يأما الحدود المكانية ، فتنحصر هذه الدراسات عن صورة معلم
والثانوية اإلسالمية  1اإلسالمية الحكومية مدرستي  الثانوية  ين لدى طلبةالمثالي

 بماالن .  في الفصل الثاني  3الحكومية 

 الحدود الزمانية   -3
فمدة الدراسة شهرين ، تبدأ من شهر مارس إلى شهر يونيو من العام 

 م.  2110-2115الدراسي 
 الدراسات السابقة  .و

لقد قام الباحث باالطالع على عدة دراسات سابقة ووجد دراسات معينة 
 يستفاد منها في جوانب موضع البحث، وسيعرض الباحث بعض األمثلة عليها. 

 ومن تلك الدراسات : 
، عنوان البحث : المهنة للمدرس من اللغة العربية  2112أيلي إيرماواتي، .1

ة العقيدة على الكفاءة لمدرس بمدرسة العالية الحكومية سليمان ) الرسال
اللغة العربية (. بحث مقدمة لنيل دراجة سرجان بجامعة سونن كاليجاغا 

 2112اإلسالمية الحكومية جغجاكرتا، 
وقد استخدم الباحث في تلك الدراسة المنه  الوصفي الذي يقوم على 

 التحليل وخرج بالنتائ  التالية :
المدرسة التي تشمل المهنية  الكفاءة لمدرس اللغة العربية بتلك -(1

المدرس اللغة العربية كافيا، وذلك تشمل من المهارات لتخطيطيها 
وتعرف ذلك الحال من الكتب العواملي الترتيبي . وتنفيذها وتقييمها

لمدرس، ترتيب إعداد التدريس اليومي وإعداد التدريس الفصلي 
تنفيذ ويقدر المدرس المادة قيل تنفيذ التدريس. والمهارة في 

التدريس ويعرف ذلك الحال من تحليل البحث على إعداد التدريس 
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اليومي في الفصل. وفي مهارة التقييم يعني المهارة من المدرس في 
 . صنع أو ترتيب السؤاالت لإلمتحان عن المادة

وبالمعرفة الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية أم ال بمدرسة ذلك  -(2
 .ي لمدرس الكفاءة المهنية بتلك المدرسةوهذا الحال مناسبا، يعن

يؤثر العوامل الداخلية والعوامل الخارجية الكفاءة المهنية لمدرسة  -(3
 بمدرسة ذلك التي تشمل :

اإلنصاف من النفس أن المدرس اللغة العربية المهنية لكفاءة عن  -أ
المهارات اإلعدادية والمهارات في التنفيذية والمهارات في تقييم 

 . التدريس
كثير من الدرس ولقاء الطريقة التدريسية التجديدية واإلبتكارية  -ب

 .باآللة
الهمة لينقل العلم إلى الطالبة بمصلحة معا والكيفية للمنبع  -ج

 اإلنساني والعوامل الخارجية التي تشمل: 
كانت المشاورة م.ج.م.ب ) المداولة الدرس المدرس ( "  -1

المدرسة العالية بجوقجاكرتا الدرس اللغة العربية " في كل 
 .الذي يخاضر الحلقة التربية عن اللغة العربية

 كانت الفرصة لكلية الماجستير -2
، عنوان البحث :مستوى كفاءة معلم اللغة العربية في 2112امرأة فاطمة، .2

المدرسة العالية الحكومية في مدينة جوكجاكرتا.بحث مقدم لنيل دراجة 
 2112إلسالمية الحكومية بجوكجاكرتا سرجان بجامعة سونن كاليجاكا ا

يهدف هذا البحث لمعرفة كفاءة معلم اللغة العربية على حسب خلفية 
دراستهم واإلجراء والتقييم حسب كفائاتهم التربوية والشخصية والمهارتية 
واإلجتماعية في المدرسة العالية الحكومية في مدينة جوكجاكرتا. تستخدم 
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مالحظة والمقابلة واالستفناء والتوثيق. ثم بيانات هذا البحث بطريقة ال
 تحلل البيانات باتحليل النوعي.

 وخرج بالنتائ  التالية :
أن معلمي اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية في مدينة  (1

ومهارتهم  1جوكجاكرتا لهم كفائات بدليل إجازتهم على دراجة س 
وية والشخصية والمهارتية على التعليم والتدريس الذان لهما كفاءة الترب

 واالجتماعية.
وأنهم يستطيعون أن يطبق لهم المهنة في التعليم والتدريس بدليل  (2

مهارتهم التربوية في المدرسة العالية الحكومية في مدية جوكجاكرتا 
يعني يمكن أن يعرفوا خصوصة الطلبة ويقدرون أن يديروا الفصل 

ويدرك نجاح عملية تعليمهم ويمكن أن يرسموا الدراسات إلى يقيمواها. 
بكفاؤتهم الشخصية واالجتماعية بانضباط الوقت وهمتهم وأخالقهم 
المتبع بها تالميذهم ومشاركتهم واتصالهم مع مديرهم والمعلمين آخر 
والموظفين ويقيمون بخلق حسن في المدرسة أو بيؤتهم. ولهم كفاءة 

ة العربية وأن المهارتية يشمل على ترسيم الدراسة ومهارتهم في اللغ
يطبقوا طرق التعليم المختلفة وأن يستخدموا أجهزة التعليم وأن يقرئوا 

 الكتب النافعة لهم ويدخلوا في التداريب الدراسية.
فهذه الكفاءات من العوامل الفعال في عملية تعليمهم اللغة العربية. 
فيالحظ من ذلك على أن معلمي اللغة العربية في المدرسة العالية 
الحكومية في مدينة جوكجاكرتا لهم مهارات وكفاءات فيها، فلهم كفاءة 

 على حسب التربوية والشخصية والمهارتية واالجتماعية.
، عنوان البحث :تربية الكفاءة المهنية لدى معلم اللغة 2113ترى رهايوا، .3

العربية في اختيار الطريقة عرض المواد الدراسية إلرتقاء تحصل تعلم 
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لمدرسة الثانوية الحكومية سيكان سلمان جوكجاكرتا. بحث الطالب في ا
مقدم لنيل دراجة سرجان بجامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية 

 بجوكجاكرتا. 

يستهدف هذا البحث للمعرف محاولة البناء التي يجرى عليها مدير 
 المدرسة ونائب المنه  في إرتقاء الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة العربية في
اختيار الطريقة وعرض المواد الدراسية. ومعرفة الطريقة وعرض المواد الدراسية 
التي طبقها معلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية سيكان في 
إرتقاء تحصل تعلم الطالب. ومعرفة محاولة التي يرتكبها معلم اللغة العربية 

ختيار الطريقة وعرض المواد على سبيل الفرد إلرتقاء الكفاءة المهنية في ا
 الدراسية.

وهذا البحث بحثا كيفي ويقصد به فهم الظواهر اإلجتماعية 
بإستخدام الصورة الشمولية وكثرة الفهم الدقيق حتى يحصل ذلك الفهم الذى 
يحتاج إلى وجود المناسبة بين النظرية والتطبيق. وأما جنس هذا البحث فهو 

انات لهذا البحث فهي مدير المدرسة البحث الميدان. وأما مصادر البي
ونائب المنه  ومعلم اللغة العربية. وجمع البيانات الذى بين عليها الباحثة 
فهو المقابلة والمالحظة والوثائق. وتحليل البيانات الذي يجرى عليها 

 الباحثة هو تحليل الكيفي الوصفي.

 التالية :لنتائ  وخرج با

ير المدرسة والمدرسة في إرتقاء الكفاءة أن محاولة البناء تسير عليها مد  (1
المهنية لمعلمي اللغة العربية في المشغل والندوات والتدريبات واللسانيات 
وساورة معلم المواد الدراسية وايجاد الكتب التي تتعلق باللغة العربية وطريقة 

 تعليم اللغة العربية.
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لمدرسة وجانب ذلك مشاركة انشطة البناء التي يجري عليها مدير ا  (2
والمدرس ومعلمي اللغة العربية على سبيل الفرد في إكثار القراءة والبحث 
عن الكتب التي تتعلق باللغة العربية وطرق التعليم وإبداع تعديل اللغة 
العربية. كان معلمي اللغة العربية في المدرسة الثانوية الحكومية سيكان فإن 

 لدراسية.لهم كفاءات في اختيار الطريقة وعرض المواد ا
ما الطريقة المختارة وعرض المواد الدراسية التي طبقها معلمي اللغة أو   (3

 طلبة.الالعربية طوال عملية تعليم في ارتقاء تحصيل التعليم لدى 

وبعد الرجوع إلى الدراسة السابقة واالطالع المكثف عليها، وجد 
الباحث أن الموضوع بكر تصلح الدراسات فيه حيث لم يجد دراسة تتحدث 
عن موضوع البحث الذي يقوم الباحث بدراسته. ومن هنا ينفرد موضوع هذا 

 البحث عن غيره من الدراسات السابقة على النحو التالي : 

الكشف أراء الطلبة عن صورة معلمي اللغة العربية  يحاول هذا البحث -أ
 لمدارس الثانوية اإلسالمية الحكومية بماالن .

 تحديد المصطلحات .ز
يستخدم الباحث بعض المصطلحات المهمة في هذا البحث، ولتيسير الفهم 

 فيشرحها الباحث المصطلحات كما يلي : 
  معلمي اللغة العربية -1

المفهوم من معلمي اللغة العربية في هذا البحث هو األساتيذ الذي يتعلمون 
 اللغة العربية وهم متخرجون من قسم تعليم اللغة العربية.  

 كفايات معلمي اللغة العربية -2
 الكفايات التعليمية  .أ
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كفايات المعلم في تخطيط التدريس، وتتمثل في تطوير  (1
 .ليمعواستراتيجية التالمناه  والمواد التعليمية 

كفايات المعلم في تقويم إجراءات العملية التعليمية ونتائ   (2
التعليم ، وتتمثل في استخدام آالت القياس والتقويم الصحيحة 
في ضوء شروط وقواعد القياس الصحيحة، منطلقا من أهداف 

 التعليم.
كفايات المعلم في تنفيذ التدريس ، وتتمثل في معرفة خلفية  (3

وخصائصهم ، وأنواع طرائق التعليم وأساليبه ، وأنواع الطالب 
 .الوسائل التعليمية ، وإدارة العملية التعليمية

كفايات المعلم في االستفادة من نتائ  البحوث العملية لترقية  (4
جودة األداء في العملية التعليمية ، وتتمثل في عمل البحوث 

واالستفادة العلمية في مجال التعليم أو مجال تخصيصه العلمي 
 من نتائجها وتوظيفها لترقية جودة األداء في العملية التعليمية.

 الكفايات المهنية   .ب
كفايات المعلم في استيعاب المواد التعليمية بشكل دقيق  (1

 وعميق.
وكتابة التقرير ءاته البحث وإجرا كفايات المعلم في وضع خطة (2

 عنه.
 كفاية المعلم في اإلبداع ونشره. (3
كفايات المعلم في وضع خطة خدمة المجتمع وتحقيقه  (4

 وتقويمه.  
 الكفايات اجتماعية   .ج



14 
 

وهو عبارة عن تكوين العالقات االجتماعية بين المعلم   
والطالب، وزمالء العمل ، والموظفين ، والمجتمع بشكل عام. وكل 
هذه العالقات تتم من أجل تحقيق األهداف التعليمية. وتتمثل هذه 

في القدرة على اإلنفتاح والتكيف االجتماعي ، والقدرة  الكفايات
على تقديم اآلراء اآلخرين ، والقدرة على تكوين المناخ في الفصل 

 العمل.في والعمل ، والقدرة على أشراك المجتمع 
 الكفايات الشخصية .د

وهي عبارة عن مجموعة من القيم والتعاليم واألخالق التي   
العمل وأسرته  في طالبه وزمالئه تؤثر على تصرفات المعلم نحو

ومجتمعته، وهي في الوقت نفسه تؤثر على نشاط الطالب 
 وحماستهم في التعليم وتنمية كفايتهم. 

مما سبق يتضح أنه رغم تعدد أساليب تصنيف الكفايات بين   
المتخصصين، إال أن هناك اتفاق على ضرورة اتساق التصنيف مع 

ح مما سبق أيضا أن تصنيف أهداف العملية التعليمية. ويتض
الكفايات السابقة عام لجميع المعلمين، وال يختص التصنيف 

 بكفايات معلمي اللغة العربية.
 

 
 
 
 
 
 



15 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الثاني المبحث
 اإلطار النظري                              

يتناول هذا الفصل اإلطار النظري، وفيه تبين الباحثين ، هو المبحث   
األول عن معلم اللغة العربية ) حقيقة المعلم ، صفات معلم اللغة العربية ، صفات معلم 
اللغة العربية الناجح (، والمبحث الثاني كفايات معلمي اللغة العربية ) مفهوم كفاءة 

تحقق الكفايات لدى المعلمين ، نصنيف كفايات المعلم ، مفهوم الكفايات ، ضرورة 
 معلمي اللغة العربية ومعيارها ، ومعايير كفاءة معلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية(.  

 المبحث األول : معلم اللغة العربية 
 حقيقة المعلم  -أ

ذكر الفيومي في المصباح المنير لفظة " معلم " من أصل مادة ) ع ل م ( ، 
. وعلم فالنا الشيئ تعليما : 8عالمة ، بالتشديد : وضعت له أمارة يعرفهاعلمت له 

                                             

م، ص  1827، بيروت لبنان،  الشرح الكبير المصباح في غريب. أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي،  8 
342  
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جعله يتعلمه، فالفاعل معلم والمغعول معلم. فالمعلم في اللغة إذا : من يتخذ مهنة 
 9.التعليم ومن له الحق في ممارسة إحدى المهن استقالال

لنشاط والمعلم في االصطالح : هو الفرد الذي يساعد المتعلم عن طريق ا
غير أو التعديل في السلوك أو الخبرة الجديدة تهما معا على البالعقلي أو الحركي أو 

 10التي لم يسبق أن مرت به في خبراته السابقة.

ا كان المعلم وال يزال حتى اآلن هو العنصر األساسي في موقف التعليمي، إذ
 شك أن هناك عوامل  قيس بينه وبين العنصرين اآلخرين، المواد الدراسية والمتعلم. ال

جاح العملية التعليمية، إال أن المعلم ما زال في المرتبة األولى وال ينازعه أى نكثيرة ل
عامل من تلك العوامل. فالمعلم مهيمن على مخ الفصل الدراسي، وما يحدث بداخله 
وهو المحرك لدوافع الطالب، والمشكل التجاهاتهم عن طريق أساليب التعليم 

و العامل الحاسم في مدى فاعلية عمليةالتعليم، رغم مستحدثات التربية، المتنوعة، وه
وما تقدم التكنولوجيا المعاصرة من مبتكرات تستهدف تيسير العملية التعليمية برمتها. 

 11فالمعلم هو الذي ينظم الخبرات ويديرها ينفذها في اتجاه األهداف المحددة منها.

المعلم، وهو صاحب رسالة يستشعر عظمتها فال تستغتي العملية التعليمية عن 
ها بكل غال أو رخيص، ويستصغر كل عقبة دون ئويؤمن بأهميتها ، وال يتعب من أدا

أداء رسالته. وقد رأى على راشد أن المعلم إذا كان معتزا بمهنته ولديه في بلوغ غايته 
طن الشبهات، عتزازا والتصور يبعدان به عن مواالالتصور المستمر لرسالته فإن ذلك ا

                                             

م ( 2112، الطبعة الرابعة ، المجلدة الثاني، ) مكتبة الشروق الدولة : القاهرة  المعجم الوسيط. إبراهيم أنيس وآخرون ، 8 
 مادة ع ل م .

  107م( ص : 2112، ) الرياض : دار إشبيليا للنشر والتوزيع ،  1. أحمد الحمد ، التربية اإلسالمية، ط11 

،) القاهرة : دار الصحوة النشر  التعليم الثانوي -التدريب التربوي للمعلمين : التعليم األساسي. مسعد محمد زياد ، 11 
 211م( ص: 2118والتوزيع ، 
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ة، حفاظا على شرف مهنة التعليم ير وبدعونه إلى الحرص على نقاء السيرة وطهارة السر 
  12ودفاعا عنه.

ا ، فقد عن طريق الخبرة ، ولكن ذلك قد ال يكون مفيد اإن المعلم يتعلم كثير 
أو يهمل مسائل مهمة،كما أن بعضهم قد يعتمد طريقة ، يكرر المعلم سلوكا خاطئا

 13الخطأ. المحاولة و 

 وهناك ثالثة أنواع من أساليب االرتقاء بالمعلم، وهي : 
 التأهيل   -1

ويسمى أحيانا اإلعداد، ويعني ذلك ما نقوم به لتهيئه شخص ما لعملية 
العملية التعليمية. وهذا هو في  التدريس من إعداد لغوي وعملي وتربوي قبل أن يخوض

 كليات التربية وأقسامها وما شابهها.   ما تقوم به البرام  األكاديمية غالبا، كما في

 التدريب  -2

ويقصد به أحيانا ما يتم أثناء ممارسة المعلم لعمله، كما في التدريب أثناء 
 الخدمة في صور شتى مثل الدورات التدريبية وورش العمل. 

 التطوير -3

ويشمل ذلك الوسائل واألساليب المختلفة، التي تساهم في تطوير شخصية 
معلوماته وقدراته العلمية والمهنية، والنشرات التوجيهية ومشاهدة البرام  المعلم وتنمية 

والنماذج الجيدة ذات العالقات بمجال عمل المعلم . كما أن تطوير معلم اللغة يعني 

                                             

   10م( ص : 2112، ) القاهرة : دار الفكر العربي 1، طخصائص المعلم العصري وأدواره. على راشد ، 12 
م 2111، ) الرياض : مكتبة الملك فهد،  إضاءات لمعلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها.عبد الرحمن إبراهيم الفوزان، 13 

  8( ص : 
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التحسين المستمر لمستواه اللغوي الشفوي والكتابي، وتنمية معلوماته عن اللغة التي 
 يدرسها وعن ثقافة أهلها.

ندئذ أقصى ما عنده من الجهد من أجل أداء رسالته الشريفة، فالمعلم فيبذل ع
أحرص الناس على نفع طالبه حيث يقوم بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، ويدلهم بكل 
طريق على الخير ويرغبهم فيه، ويبين لهم الشر ويحذرهم منه. إنه وسيط بين الدارس 

أشياء مناسبة كما أنه مثير العملية والشيئ المدروس وعامل مساعد لدراسيه على تعلم 
  14الدارس. دفر الالتعليمية إلحداث التغير المطلوب في سلوك 

 

 

 صفات معلم اللغة العربية  -ب

كل معلم البد له من صفات تميزه عن غيره ، ومعلم اللغة العربية يجب أن 
الحالة يتصف بصفات أخرى، تفرضها عليه طبيعة المادة التي يقوم بتدرسها. وفي هذه 

سنشير أوال إلى الصفات المشتركة بين معلم اللغة العربية وغيره من معلمي المواد 
 الدراسية األخرى، ثم نذكر بعد ذلك الصفات الخاصة بعلم اللغة العربية.

 الصفات العامة للمعلم   -1

رأى يس عبد الرحمن قنديل أن هناك الصفات العامة التي ينبغي أن يتصف بها  
 ه، من أهمها : صنظر عن مجال تخصكل معلم بعض ال

الصفات العقائدية، وتتمثل في اإليمان الراسخ بعقيدة الدولة التي يعمل  -أ
 فيها والرغبة في الدعوة إلى ما يؤمن به ونشره بين الناس.

                                             
، ) مطبعة جامعة موالنا مالك 1. بحر الدين أوريل، مهارات التدريس: نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ط14 

 13م( ص : 2011ق، إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالن
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الصفات الجسمية، وتتمثل بصحة جيدة، وأن يخلو جسم المعلم من   -ب
لى حالته الصحية العاهات الظاهرة، بما فيها العاهات التي تؤثر ع

العامة، وأن يكون جسم المعلم متناسقا، ووجهه جذابا، وينسجم مع 
هذه الصفة اهتمام المعلم بمظهره الخارجي، فينبغي أن يكون ملبسه 
نظيفا ومرتبا ومنسجما مع العادات والتقاليد السائدة لكونه قدوة ، 

 فاته.حيث يتخذه كثير من الطالب مثاال لهم، فيقلده في مظهره وتصر 
الصفات العقلية والنفسية، وتتمثل في أن يتمتع المعلم بقدر من الذكاء   -ت

والفطنة التي تمكنه من التصرف بطريقة سريعة ومناسبة في المواقف 
المختلفة، وأن يتمتع المعلم بقدر من الثقافة العامة في شتى مجاالت 

لحصول المعرفة، كما يتمتع بمعرفة مصادر المعرفة المختلفة، وكيفية ا
على المعارف منها، وأن يتمتع المعلم بقدر مرتفعة من فهم الذات 

 والرضا عنها وعن أحواله وظروف حياته المختلفة.
الصفات األكاديمية والمهنة ، وتتمثل في أن يتمتع المعلم بمعرفة   -ث

واسعة وعميقة في مجال المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها، وأن يتمتع 
المعلم بفهم كامل لألسس النفسية للتعليم، وأن يلم المعلم بالطرق 
والمداخل المختلفة للتعليم، ويتمكن من توظيفها حسب متقضيات 

لمختلفة لطالبة، كما يجب أن يتمتع بقدر من المهارات التعلم ا
التعليمية الالزمة لتمكينه من القيام بمهام عمله داخل الفصل وخارجه ، 

 15ويشمل ذلك مهارات تخطيط الدرس وتنفيذه وتقويمه.
  اللغة العربية  الصفات الخاصة لمعلم  -2

                                             

 221-215م ( ص : 2111) الرياض : دار النشر الدولي،  2، طالتعليم وإعداد المعلميس عبد الرحمن قنديل ، . 15 
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ضافة إلى الصفات إن طبيعة مادة اللغة العربية تفرض على معلمها صفات أخرى إ
ي مالسابقة، وهي صفات تجعل لهذا المعلم خصوصية ومكانة مرموقة بين أقرانه من معل

 المواد األخرى.

ومن أهم تلك الصفات هي حب اللغة العربية واالعتزازا بها والتمسك باللغة 
الثقافة واالطالع، والقدرة على اإلبداع  في العربية ، والتزام العربية تحدثا وكتابة، وسعة

األدبي وتعني هذه الصفة أال يكون معلم اللغة العربية معلما عاديا مقتصرا على التعليم 
، بل يجب أن يكون ذا نتاج أدبي علمي، كما يجب أن يشارك في التأليف طاليومي فق

يد من قدرته التعليمية المدرسي فالنتاج األدبي العام يعني ثقافته، والتأليف المدرسي يز 
ويمده بالخبرات التي تساعده على حسن القيام بمهنته التعليمية وال سيما في األنشطة 

داع األدبي، وإسهامه فيه، يجعله حريصا باللغوية غير الصفية. فقدرة المعلم على اإل
على إقامة هذه األنشطة ومتابعتها، كما يعطيه القدرة على اكتشاف الموهوبين بحسه 

 16ألدبي. ا

 

 الناجحاللغة العربية اللغة صفات معلم  -3

المعلم الناجح هو الذي يتميز بصفات شخصية ، وعملية ومهارية، ولكي 
   17تتوافر فيه صفات عديدة، منها : أن يوصف المعلم بأنه معلم ناجح ، ال بد 

 أن يكون ذا شخصية قوية. .1
 أن يتميز بالذكاء والموضوعية والعدل. .2
 ة والتعاون.أن يتصف بالحيوي .3

                                             

  51-42م( ص: 2115، ) دمشق : دار الفكر، 11، ططرق تعليم اللغة العربية. جودت الركبي ، 10 

م ( 2111العربية لغير الناطقين بها، ) الرياض : مكتبة الملك فهد، عبد الرحمن إبراهيم الفوزان ، إضاءات لمعلمي اللغة . 17 
 13ص: 
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 ا في غير ضعف ، حازما في غير عنف. حسامتأن يكون م .4
أن يكون مثقفا، واسعا األفق ، لديه اهتمام باالطالع على ما استجد  .5

 في طرق التدريس وفي مادته. 
 أن يكون أداءه للعربية صحيحا ، خاليا من األخطاء. .0
 أن يكون محبا لعلمه، متحمسا له. .7
أن يكون متمكنا من المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها ، حسن  .2

 العرض لها. 
 أن يكون على عالقة طيبة مع طالبه وزمالئه ورؤسائه. .8

 18أن يراعي ما يلي :عليه تلك الصفات المذكورة، فال بد  فضال عن ويجب

شاطه وعمله نومن الضروري على المعلم أن يقسم وقته بين مجاالت  (أ
الف الوقت الذي يخصصه المعلم لبيته وأهله. والمعلم العلمي وهو خ

 المنظم في عمله يمكنه أن يستفيد من وقته كله.
ومما يطلب من المعلم الحكمة في إدارة الصف ، وهي تتضمن   (ب

التفاهم والتعاطف مع طالبه، وتوجيههم وإرشادتهم فرديا وجماعيا، 
حاجاتهم العملية  واالهتمام بالقيم الروحية واألخالقية لهم، ومراعاة

 واالجتماعية.
 المبحث الثاني :كفايات معلمي اللغة العربية

 مفهوم كفاءة معلم اللغة  -أ

بشأن المدرسين  2115لسنة  14قانون جمهورية إندونيسيا رقم  في
هي مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات التي يجب  كفاءةوالمحاضرين، "ال

                                             

 13. نفس المرجع ، ص: 12 
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أن تكون مملوكة وعاش التي تسيطر عليها المدرس أو المحاضر في مهمة االحتراف". 
 19التعليم.تنفيذ شيء المكتسبة من لالقدرة  علىيشير  كفاءة، أن اليدل على ذلك

مؤسسات المتعلقة بتنمية  أويمكن استخدامها من منظمات  كفاءةمعايير ال
مؤسسات التعليم والتدريب فائدته على الموارد البشرية، وفقا الحتياجاتهم الفردية. 

توفير المعلومات لتطوير البرام  والمناه  الدراسية، كمرجع في تنظيم التدريب والتقييم ل
 وإصدار الشهادات. 

 22 فصلبشأن معايير التعليم الوطني ال 18/2115الحكومة رقم  عند نظام
التربوية  يت، وهءاوكيل التعليم يجب أن يكون أربع أنواع من الكفا درس هوالم"

 20والشخصية والمهنية واالجتماعية.

 

 

 

 مفهوم الكفايات   -ب

ورد في المعجم الوجيز في مادة ) كفى ( كفاه الشيء يكفيه كفاية : استغنى به  
. فالكفاية هي : االكتفاء واالستغناء. وقد جاء في الحديث 21عن غيره ، فهو كاف

 أي أغناه. "الشريف: " من قرأ اآليتين من آخر سورة البقرة كفتاه

                                             
19 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional, (Jogjakarta; 2013, Ar-Ruzz Media), hlm. 

98. 
 .111المراجع النفسه، ص. 21

، ) مطبعة جامعة موالنا مالك 1، طمدرس اللغة العربية الكفءمهارات التدريس: نحو إعداد .  بحر الدين أوريل، 21 
  03م( ص: 2111إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق، 



23 
 

هي في معناها الواسع    competencyوالكفاية ترجمة من الكلمة اإلنجليزية  
تعني : معرفة المادة العلمية أو اكتساب المهارات، كما أنها تعني قدرة الفرد على 

، وتعني أيضا 22الدراسية حياته ترجمة ما تعلمه في مواقف حياتية فعلية بعد انتهاء
 المهارات والقدرة والصالحية. 

رف والمهارات الكفايات بأنها المعافيعرف  ،  Mc Ashanأما ماك أشن   
والقدرات التي يكتسبها الفرد لتصبح جزءا من سلوكه، األمر الذي يمكنه من أداء 
سلوكيات مرضية في المجاالت  المعرفية واإلنفعالية والحركية، وتبين هذه الكفايات 
األغراض التعليمية للبرنام  التي يقوم الفرد بدراستها ، وتكتب في صورة أهداف محددة 

 .23ويجب تحقيقها

ويرى هول وجونز أن تعريف الكفايات ال يمكن أن يتم بمنأى عن بعض  
المصطالحات األخرى ذات الصلة الوثيقة بها ، مثل األهداف العامة ، واألهداف 
الخاصة ، حيث تقع الكفايات في موقع متوسط على المتصل الذي يربط بين هذين 

عبارة تصف األداء الذي يمكن المستويين من مستويات األهداف، ويعبر عن الكفاية ب
 24مالحظته نتيجة اكتساب الكفاية

 

 ضرورة تحقق الكفايات لدى المعلمين   -ج

                                             

 83م ( ص: 2111) الرياض : دار النشر الدولي،  2، ط التدريس وإعداد المعلميس عبد الرحمن قنديل ، . 22 
 04. مرجع السابق، ص : 23 
 84المرجع السابق ، ص : . يس عبد الرحمن فنديل ، 24 
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يرتكز تدريس اللغة العربية بوصفها لغة على مرتكزات دينية وقومية واجتماعية 
وتعليمية، ومن ثم فإن العناية المستمرة بتقويم عناصر منه  اللغة العربية وتطويرها أمر 

 25ومهم. ضرورى

ويعد معلم اللغة العربية أحد أهم عناصر منه  اللغة العربية ، فهو المنوط به 
المشاركة في التحطيط لهذا المنه ، وتنفيذه ، وتقويمه وتطويره، وبالتأكيد فإن جودة 

 القيام به تتطلب وجود معلم كفء وفعال ال يقل عن نظرائه من معلمي اللغات األم.

إعداد معلمي اللغة العربية بكليات التربية مطلب تربوي ال إن اإلهتمام ببرام   
سيما في ظل التغييرات والتحديات التى تواجه اللغة العربية. والحقيقة أن خبراء التربية 

معلم اللغة العربية اهتمامهم ورعايتهم فكثرت كتابتهم حوله،  -ولسنوات طويلة -قد أولوا
 .تطوير كفايتهوتعددت دراستهم لتقويم برام  إعداده و 

وتأتي أهمية الكفايات للمعلم بصفة عامة من أن عمليه التربوي كله يقوم عليها،  
 فمعلم بال كفايات كجندي بال سالح. 

فحاجاته للمهارات كحاجات هؤالء إلى أسلحتهم وأدواتهم، ذلك أن مهنة  
الب، التدريس تستلزم نشاطات تتصل بالشرح والفصل، وحفظ النظام ، وتوجيه الط

وجمع المعلومات ومتابعة الطالب، وتعزيز استجابتهم ، وتقويم مدى تقدم الدارس ، 
إلى غير ذلك من نشاطات متعددة ، هي في نهاية األمر مهارات تعليمية ال يمكن 

  26للمعلم االستغناء عنها في أداء علمه التربوي

 

 تصنيف كفايات معلمي اللغة العربية   -د
                                             

) القاهرة :علم  1معلم اللغة العربية معايير إعداده ومتطلبات تدريبه دراسات وبحوث، ط. فضل الله محمد رجب ، 25 
 22-21م ( ص: 2111الكتب، 

 71. بحر الدين أريل، المرجع السابق، ص: 26 
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تقسيم الكفايات وتحديد محاورها التي تدور حلولها يقصد بالتصنيف هنا 
الكفايات باعتبارها كفايات رئيسية ، وينتمي كل محور إلى مجموعة من الكفايات 
الثانوية. وقد تعددت أساليب تصنيف الكفايات بين الباحثين كما تعددت آراؤهم في 

أن يمتلكها  ذلك، فترى أمي محمودة وعبد الوهاب رشيدي أن الكفايات التي ال بد
 27المعلم تنقسم إلى ثالثة أقسام ، الكفايات الشخصية واإلجتماعية والمهنية التعليمية

وأما وزارة التربية الوطنية اإلندونيسية ، فترى أن المعلم الجامعي حتى يصبح  
كفءا في مهنته ال بد أن يحصل على مجموعة من الكفايات ، فصنفت الكفايات 

 28يلمعلم الجامعة إلى التال

 الكفايات التعليمية  .أ
كفايات المعلم في تخطيط التدريس، وتتمثل في تطوير المناه   -1

 ليم.عوالمواد التعليمية واستراتيجية الت
كفايات المعلم في تقويم إجراءات العملية التعليمية ونتائ  التعليم ،  -2

وتتمثل في استخدام آالت القياس والتقويم الصحيحة في ضوء 
 الصحيحة، منطلقا من أهداف التعليم. شروط وقواعد القياس

كفايات المعلم في تنفيذ التدريس ، وتتمثل في معرفة خلفية  -3
الطالب وخصائصهم ، وأنواع طرائق التعليم وأساليبه ، وأنواع 

 الوسائل التعليمية ، وإدارة العملية التعليمية.
كفايات المعلم في االستفادة من نتائ  البحوث العملية لترقية جودة  -4

األداء في العملية التعليمية ، وتتمثل في عمل البحوث العلمية في 

                                             
27. Umi mahmudah dan abdul wahab rosyidi, active learning dalam pembelajaran bahasa arab, ( 

malang: UIN-malang  press, 2008)  cet.1,pp.13-15 .  

، ) مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم 1بحر الدين أوريل، مهارات التدريس: نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ط
                   75م( ص : 2111اإلسالمية الحكومية بماالنق، 

 21الدين أوريل،  المرجع السابق ص: . بحر 22 
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مجال التعليم أو مجال تخصيصه العلمي واالستفادة من نتائجها 
 وتوظيفها لترقية جودة األداء في العملية التعليمية.

في أو التعليمية   التربوية الكفاءةمحددة من في التنظيم هناك التفصيل 
 29الموضوع هي كما يلي:

من الناحية المادية والفكرية األخالقية والروحية  طلبةالخصائص ل اإللمام (أ
 الفكرية.واالجتماعية والثقافية والعاطفية و 

 فيما يتعلق الخلفية المادية والفكرية واالجتماعية  طلبةفهم خصائص ال
 والعاطفية واألخالقية والروحية واالجتماعية الثقافية

  ع المحتملة. يضافي المو  طلبةالقّوة تحديد 

 ع المحتملةيضافي وقت مبكر من المو  طلبةتوفير تعليم ال. 

 ع المحتملةيضافي مو  طلبةالتعلم من ال مشكالت تحديد. 

 التعلم ومبادئ التعلم  نظريات توكيل (ب

 نظريات التعلم ومبادئ التعلم التي المرتبطة الموضوع المحتملة عنفهم ي. 

 و الطريقة و األساليب التعليم واالستراتيجيات تطبيق المدخل  

 .ع المحتملةيضابالمو  المرتبطةتطوير المناه  الدراسية  (ج

 فهم مبادئ تطوير المناه  الدراسية. ي 

  التدريس. و تحديد أهداف التعلم 

  التدريس. و تحديد خبرات التعلم المناسبة لتحقيق أهداف التعلم 

  تعلم وأهداف التعلم لتجربة الالمرتبطة اختيار مواد التعليم والتعلم 

 طلبةخصائص الالمختار و  مدخللل وفقا  اتنظيم المواد التعليمية صحيح  

  مؤشرات وأدوات التقييم تطوير 

                                             
29 Abdul Kadim Masaong, Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas 

Guru, (Bandung; 2013, Alfabeta), hlm. 120. 
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 إجراء التعلم (د

 تعلم. ال و فهم مبادئ التصميمي 

  .تطوير مكونات تصميم التعلم 

 كاملة الالدرس  يط خطةخطت 

  الميدان من خالل  و المختبر و التعليمية في الفصل الدراسي العمليةتنفيذ
 مراقبة معايير السالمة المطلوبة 

 وموضوع  طلبةلخصائص الالمرتبطة ستخدام الوسائل التعليمية والموارد ي
 التعلم لتحقيق أهداف التعلم في مجملها 

 الحالة  على اتخاذ قرارات المعامالت في التعلم وفقا 

 م. تعلللاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (ه

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم 

 على تفعيل إمكاناتهم  طلبةتسهيل تطوير القدرة ال (و

 األفضلعلى تحقيق اإلنجاز  طلبةمتنوعة لتشجيع ال توفير أنشطة التعلم . 

  اإلبداع  ه، بما فيطلبةمتنوعة لتفعيل إمكانات ال توفير أنشطة التعلم 

 . طلبةعاطف مع الالت و التواصل الفعال (ز

  الشفاهي و التواصل بأشكال  ةفعالالاستراتيجيات االتصاالت يفهم
 غيرها.  التحريري و

 األلعاب التي تثقيف  أونموذجية في أنشطة التفاعل الاللغة يا بالتواصل فعال
للمشاركة في اللعبة من اإلقناع والمثال  طلبةعداد النفسي الاإلالدورية من )أ( 

 تأثيرالمدرس )د(  دعوةل طلبةالإجابة للمشاركة )ج(  طلبة)ب( دعوة إلى ال
 . طلبةال جابةالمدرس إل

 يم لتعلم و عمليات التقييم والتقإجراء  (ح

 يم ونتائ  التعلم وفقا لخصائص الموضوع. و فهم مبادئ التقييم وعملية التقي 
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  يم وفقا للخصائص موضوع و يم وتقييتقلالتعلم  نتائ و تحديد جوانب عملية 

 يم ونتائ  التعلم و تحديد إجراءات التقييم وعمليات التق 

 يم ونتائ  التعلم. و تطوير أدوات التقييم وعمليات التق 

  متنوعة.  أدوات عالقة المستدامة باستخدامبإدارة عملية التقييم ونتائ  التعلم 

  ألهداف متنوعةتحليل نتائ  عملية التقييم والنتائ  التعلم 

  لتقييم عملية ونتائ  التعلم 

 يم و االستفادة من نتائ  التقييم والتق (ط

 التعلم إنتاج يم لتحديد و والتقالتقييم معلومات نتائ  ستخدام ي 

 يم لتصميم برام  عالجية وتخصيب و تقالمعلومات نتائ  التقييم و ستخدام ي 

   يم ألصحاب المصلحة. و والتق التقييمتواصل نتائ 

  يم التعلم لتحسين نوعية التعلم. و نتائ  تقييم تقو معلومات من االستفادة 

 ت الالزمة لتحسين نوعية التعلم. ئااتخاذ اإلجرا (ي

  .التفكير في الدروس التي تم تنفيذها 

 وتطوير التعلم في الموضوع  تحسيناالستفادة من نتائ  ل 

  لتحسين نوعية التعلم في الموضوع. ةلميعإجراء بحوث  
   الكفايات المهنية .ب

وهو عبارة عن الموقف الذي يتولد من اعتقاد المعلم بأهمية المهنة التي يقوم  
بها ومحبتها، ويظهر ذلك في محاوالته الدائمة والمستمرة نحو اإلصالح . فالكفايات 

ية المعلم العلمية ، ومهاراته عند تطبيق تلك المهنية هي الكفايات التي تتولد من خلف
الخلفية ، ومواقفة اإليجابية والطبيعية نحو تطور العلوم، حيث السعي المستمر والعزم 

 الفتي لتحقيق ذلك في حياته اليومية. وتندرج تحت هذه الكفايات كالتالي : 

 كفايات المعلم في استيعاب المواد التعليمية بشكل دقيق وعميق. -1
 وكتابة التقرير عنه.ءاته البحث وإجرا كفايات المعلم في وضع خطة -2
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 كفاية المعلم في اإلبداع ونشره. -3
 كفايات المعلم في وضع خطة خدمة المجتمع وتحقيقه وتقويمه.   -4

معايير اإلعداد المهني وهي أربعة معايير تتصل بالتخطيط واإلعداد لتدريس 
علم اللغوي، والتنفيذ الفعال الستراتيجيات تدريس اللغة العربية ، وضبط بيئة التعليم والت

 اللغة العربية ، وتحمل المسؤولية المهنية. 

ولكل معيار مهني خمسة مكونات بإجمالي ) عشرين مكونا ( ، وذلك كما 
 يلي : 

المعيار األول : وتتصل أداءاته بمكونات التخطيط للتدريس وهي :  -1
تحليل المحتوي ، ومعرفة المتعلمين، واألهداف التعليمية ، وتصميم 

 التدريس، وتصميم أساليب تقويم التعلم اللغوي. 
المعيار الثاني : وتتصل أداءاته بمكونات البيئة الصفية وهي : االحترام  -2

تعلم، واإلدارة الواعية، وضبط السلوك، وتنظيم والمودة، والحث على ال
 المكان. 

المعيار الثالث : وتتصل أداءاته بمكونات تنفيذ التدريس وهي :  -3
التواصل الفعال، والمناقشة المثمرة، والتعلم النشط، ومرونة التنفيذ 

 واستخدام التقنيات. 
تأمل  المعيار الرابع : وتتصل أداءته بالمسؤولية المهنية ومكوناته : -4

التدريس، واالحتفاظ والمنطقة، والنمو المهني وااللتزام بأخالقيات 
 30المهنة

 

                                             

) القاهرة :علم  1معلم اللغة العربية معايير إعداده ومتطلبات تدريبه دراسات وبحوث، طفضل الله محمد رجب ، .  30 
 22م ( ص: 2111الكتب، 
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  الكفايات اإلجتماعية. ج

وهو عبارة عن تكوين العالقات االجتماعية بين المعلم والطالب، وزمالء العمل 
، والموظفين ، والمجتمع بشكل عام. وكل هذه العالقات تتم من أجل تحقيق 
األهداف التعليمية. وتتمثل هذه الكفايات في القدرة على اإلنفتاح والتكيف 

والقدرة على تكوين المناخ في الفصل االجتماعي ، والقدرة على تقديم اآلراء اآلخرين ، 
 العمل. في والعمل ، والقدرة على أشراك المجتمع 

 الكفايات الشخصية  د.

وهي عبارة عن مجموعة من القيم والتعاليم واألخالق التي تؤثر على تصرفات 
العمل وأسرته ومجتمعته، وهي في الوقت نفسه تؤثر على  في المعلم نحو طالبه وزمالئه

 الب وحماستهم في التعليم وتنمية كفايتهم. نشاط الط

مما سبق يتضح أنه رغم تعدد أساليب تصنيف الكفايات بين المتخصصين، إال 
أن هناك اتفاق على ضرورة اتساق التصنيف مع أهداف العملية التعليمية. ويتضح مما 
سبق أيضا أن تصنيف الكفايات السابقة عام لجميع المعلمين، وال يختص التصنيف 

 بكفايات معلمي اللغة العربية.

معايير األداء التخصصي : وهي ثالثة معايير تتصل بأمتالك الطالب المعلم ) 
تخصص اللغة العربية ( لمهارات االتصال باللغة العربية، واكتسابه للمفاهيم اللغوية، 

 وتطوير معرفته باألدب العربي.

مكونا (، وذلك   ولكل معيار تخصصي أربعة مكونات بإجمالي ) اثنى عشر
 كما يلي : 

المعيار األول تتصل أداءاته بمهارات : االستماع، والتحدث، والقراءة،  -1
 والكتابة. 
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المعيار الثاني وتتصل أداءاته بمفاهيم : النحو، والصرف، واإلمالء،  -2
 والبالغة.

 31المعيار الثالث وتتصل أداءته بمعارف أدبية ونقدية وتذوقية -3

 المدرسة الثانويةدرس اللغة العربية في ممعايير كفاءة  -ه

تطوير قدرات لقدرة المدرس ل يحتاج طلبةلمحورها  التيفي عملية التعلم 
وركزت في بيئة  تطور إمكاناتهم منهجية  ي يستطيعون طلبةوتسهيل التعلم حتى ال طلبةال

معين من مجال مادة  توكيل :خصائص له المدرس يجب أن يكون. فتعليمية مشجعة  
في عمق واسعة ويمكن تنفيذ التعلم والتقويم التربوي والشخصية وااللتزام واالهتمام في 

 فضال عن التغيرات الحماسية مبتكرة وقابلة للتكيف في التعليم.  طلبةالتطوير 

أبعاد المكان  عندالدراسة والتعلم السياق المتطور والمتغير دائما  موضوع
حول جمع معلومات القدرة  هالمدرس لدي .للمدرس أنيحسن تخصصه اليوالزمان، وبالت

المصادر االلكترونية  فيها ،التعليم ومجال الدراسة من المصادر مجموعة متنوعة
 التعليمية.  العملية فعيدت العلمية وكذلك إجراء دراسات أو أبحاث لئاواللقا

ت ومجموعة من المعرفة والمهارا مجموعةهي  مدرس اللغة العربية كفاءة
ته عند ط العتبار قادر و شخص كشر ال هاإلجراءات الذكية والمسؤولية الكاملة التي يملكه

 أربع يدّل علىفي مجال التعليم وتعلم اللغة العربية. عند  واجبالمجتمع في تنفيذ ال
 مدرس اللغة العربيةكل  على الواجبالصلة و ت المحددة ئاالكفافت للمدرس، ئاالكفا
 المهنية.  كفاءةالتربوية وال كفاءةال هي

تضمن تالتي التربوية لمدرسي اللغة العربية هي القدرة على إدارة التعلم  كفاءةال
 لتفعيل إمكاناتهم.  طلبةوتصميم وتنفيذ تعلم اللغة العربية وتطوير ال طلبةالفهم 

                                             

 22. فضل الله محمد رجب، المرجع السابق،  ص: 31 
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اسع مواد تعليم اللغة العربية على نطاق و  عن لماماإل يالمهنية ه كفاءةال إما
، اللغة العربيةوعميق من خالل التمكن المادة العلمية اللغة العربية موضوعات المناه  

 التربوية المنصوص عليها في المعايير كفاءةالمعايير لى إ طلبةالة والذي يسمح لتوجي
 .وطنيال
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 الثالث المبحث                             
 منهجية البحث                            

ومنهجه ومجتمع البحث وعينته  البحثيشتمل هذا الفصل على مدخل 
وحضور البحث والبيانات ومصادرها وأساليب جمع البيانات وأدواتها وأساليب تحليل 

 البيانات. عنها فيما يلي:   

 ومنهجه البحثمدخل  .أ

في هذا البحث يستخدم الباحث مدخلين هي النوعي وكمي ، الباحث يستخدم   
مدخل كمي ليعرف كم في الميئة أراء طلبة عن صورة معلم اللغة العربية المثالي ، ثم 
يستخدم الباحث مدخل نوعي ليعمق عن صورة معلم اللغة العربية باالمقابلة. وأما 

يستخدم الباحث هذا المنه  كما لي ، منهجه في هذا البحث المنه  الوصفي التحلي
أنه يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهر كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 

 عن صورة معلم اللغة العربية المثالي. وسيعبر الباحث 32ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا
 في هذا البحث تعبيرا كيفيا.

  تهعينمجتمع البحث و  .ب

 مجتمع البحث -1

المجتمع في هذا البحث هو جميع و  33مجتمع هو كل العناصر المراد دراستها.  
ومدرسة الثانوية  1 الحكوميةاإلسالمية  بالمدرسة الثانوية  نيفصل الثاالفي  الطلبة

 بماالن  . 3اإلسالمية الحكومية 

  

                                             

 218(، 1887، )الرياض: دار أسامة، البحث العلميذوقان عبيدات،  32 
 .160 ، دار المسيرة(، ص.2117، )عمان: أساسيات البحث العلميمنذر الضامن، 33
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 عينة البحث وطريقة اختيارها  -2

ال يعتمد على الحساب اإلحصائي.  ي الذىتعيين العينة في البحث الكيف 
البحث. أما  مجرى يعين الباحث العينة عند ما يدخل في ميدان البحث وفي أثناءو 

 Snowballو  Purposive Samplingطريقة أخذ العينة في هذا البحث فهي العينة الغرضية 

Sampling.34  يختار الباحث العينة اختيارا حرا على أساس  أن بالعينة الغرضيةوالمقصود
وسيأخذ الباحث العينة لمصادر  35أنها تحقق أغراض الدراسة المعينة التي يقوما بها.

الطلبة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية األولى واالثالثة في فصل البيانات من 
 .التي يصوغها الباحث بنفسه الثاني 

يأخذ الباحث قليال من العينة في البداية  Snowball Samplingية وباستخدام العينة الغرض
ويكثرها في أثناء البحث حتى يحصل الباحث المعلومات الكثيرة في الحد األعلى، و 

حتى أن أي زيادة العينة  redundancyحتى تبلغ البيانات إلى درجة وافرة من التشبع  
 36التالية ال تعطي المعلومات الجديدة.

 ج. حضور الباحث 
أداة من أدوات البحث لبحثه. فكان لزاما عليه   في هذا البحث، تكون الباحث  

أن تركز البحث، وتختار المجيبين كمصادر البيانات، وتجمع البيانات ثم تحلل وتفسر 
وتستنت  حتى تجد نتائ  البحث األخيرة من بحثه. ومن أجل ذلك، أصبحت الباحث 

ة أسئلة البحث بجمع البيانات الموجودة والمناسبة ببحثه، وتجتهد مفتاح األجوبة إلجاب
 37أن تعدل في إجراء عملية بحثه مناسبا بدليل البحث الموجود

 
 

                                             
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), 301 

 110ذوقان عبيدات، المرجع السابق،  35 
36 Sugiyono, 302 
37 . Ibid, 306  
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 مصادر البيانات . د

ينقسم إلى قسمين مصادر البيانات  مصادر البيانات في هذا البحث
األولية ومصادر البيانات الثانوية. مصادر البيانات األولية هي مصادر البيانات 
األصلية الذي تجمع من موضوع البحث مباشرة و مصادر البيانات الثانوية هي 

مصادر األولية تجمع 38مصادر البيانات اإلضافية ليساعد مصادر البيانات األولية.
اإلسالمية  بالمدرسة الثانوية مي اللغة العربية والطلبة في الفصل الثاني من معل

بماالن  ليعرف كفاءة معلمي  3ومدرسة  الثانوية اإلسالمية الحكومية  1 لحكوميةا
اللغة العربية من حيث كفاءة التعليمية، كفاءة المهنية، كفاءة اإلجتماعية وكفاءة 

ة عن صورة معلمي اللغة العربية المثاليين. الشخصية وليأخذ البيانات أراء الطلب
ومصادر الثانوي تجمع من رئيس المدرسة أو وكيل المدرسي بأسلوب المقابلة أو 

 تقسيم المصادر كما تالي : 39التوثيق، البيان هو بيان الكيفي الداخلي.
 : مقابلة  رئيس المدرسة (أ

 : مقابلة مدرس اللغة العربية  (ب
 نة: استبا طالب الفصل الثاني  (ج
السيرة الذاتية المعلمين والصور، والكتب والمجالت :   وثائق المدرسة  (د

 وغيرها والشهادات
 وأدوائها أساليب جمع البيانات .د

التي يحتاج  ويحتاج الباحث إلى أساليب جمع البيانات للوصول إلى البيانات 
محتاجة في هذا البحث، فيجمع الباحث البيانات عن طريق المالحظة ) إليها 

observase   والمقابلة )  (interview ودراسة الوثائق ) .واستبانة 
                                             

38Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung; 2011, Pustaka Setia), hlm. 152. 
استخدم حاصله بيان الكيفي الداخلي هو بيان تصنيفه بأساس كيفية الموضوع و تجماع من اللجنة نفسها و   39

 .Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung; 2011, PT. Remaja RosdaKarya), hlm) بنفسها.

191) 
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 (dokumentasi    : وسيأتي البيان لكل منها فيما يلي .) 

 المالحظة  -1

البيانات المحتاجة إليها في هذا البحث استخدام البحث طريقة إن في 
البيانات، وهناك المالحظة، تعتبر المالحظة المباشرة وسيلة مهمة من وسائل جمع 

بالفحص المباشر. والمالحظة تستخدم  عليها معلومات يمكن للباحث أن يحصل
عادة لفهم الظواهر وأنماط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا والبحث في السلوك الفردي 
وعملية وقوع الحوادث التي تستطيع مالحظاتها في المواقف الواقعية أو المواقف 

   40الوضعية.

المعلومات والبيانات كيفية  ث في هذه المالحظة للحصول علىويقوم الباح
، منها عملية إعداد  التي تتعلق بعملية معلم اللغة العربية عن كفاءة معلمي اللغة العربية
لمعلمين، وعملية التعليم والتعلم، وتقام هذه ا على المعلم، عملية إشراف المدير

 المالحظة من خالل عملية التعليم والتعلم. 

 المقابلة  -2

تعتبر المقابلة الشخصية واحدة من الطرق في البحث االجتماعي مستخدم 
لجمع البيانات أو الختيار الفروض البحثية. فالمقابلة هي محادثة بين شخصين يبدأها 
الشخص  الذي يجري المحادثة وتتم ألهداف معينة منها الحصول على معلومات 

 41توى محدد بأهداف بحثه.وثيقة الصلة بالبحث ويركز فيها على مح

فالمقابلة المناسبة لكشف البيانات في هذا البحث هي المقابلة الدقيقة ) 
Deep Interview   وهي مقابلة حرة يوجه فيها الباحث أسئلته ويوجه بالموضوع الذي .)

                                             
40  . Nana jurnaja, dasar-dasar proses belajar mengajar, ( bandung : sinar algesindo, 2000), 109  

وطرق كتابة الرسالة الجامعة، ) الخرطوم : دار جامعة إفريقيا العالمية، . عبد الرحمن أحمد عثمان، مناه  البحث العلمي 41 
 83-22م( ص : 1888
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يدور حوله ثم يترك الحرية للمستجيب يتكلم كما يريد ويتدخل الباحث من حين إلى 
  42المستجيب ويشجعه على الكالم. حين آخر ليدفع

عن أراء الطلبة عن صورة  ويقوم الباحث المقابلة المغلقة للوصول على البيانات 
ومدرسة الثانوية  1معلم اللغة العربية المثالي في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 بماالن .  3اإلسالمية الحكومية 

 الوثائق تحليل -3

 المطلوبةدراسة الوثائق هي إحدى الطرق المستخدمة لكشف البيانات 
المالئمة بتشخيص البحث. ودراسة التوثيق هي الكشف عن البيانات أو المتغيرات 
التي تتكون من التسجيالت والسجل الدراسي ، والكتاب المدرسي والجرائد 

  43والمجالت وكتابة التقارير وغير ذلك . 

بكفاءة معلم البيانات التي تتعلق إلى ة الوثائق للوصول ويقوم الباحث بدراس
وهي باالطالع على الوثائق منها رسائل التكليف وتحضير الدرس   اللغة العربية األربعة

وجذاذات واستمارة العمل وتقريرات االنتقاء والبحوث والسيرة الذاتية المعلمين والصور، 
معلم  اتوجميع الوثائق المتعلقة بعملي والكتب والمجالت والشهادات ، وفيديو/ أفالم

 اللغة العربية.

    استبانة -4

للحصول على  العلمياإلستبانة هو أداة مفيدة من أدوات البحث 
الحقائق، والتوصل إلى الوقائعى والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة 
المواقف واإلتجاهات واالراء، يساعد المالحظة ويكملها، وهو في بعض 

                                             

  83-22. نفس المرجع ، ص : 42 
43 suharsimi arikonto, prosedur penelitian, suatu pendekatan peraktek, ( Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 1998), 236    
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وكما قال سوجيونو 44األحيان الوسيلة العملية الوحيدة للقيام بالدراسة العلمية.
تستعمل بإعطاء المسائل  طريقة االستبيان هي طريقة لجمع البينات التي

لجمع البيانات إستخدم الباحث هذه الطريقة 45.المكتوبة إلى الملتقى إلجابتها
لمي اللغة العربية المثاليين لدى طلبة مدرستي الثانوية اإلسالمية ععن صورة م
بماالن  .وتوجيه وأسئلة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 .في الملحق اإلستبيان كما تقدم
 اختبار أسئلة اإلستبيان )الصدق والثبات( .1

 صدق اإلختبار (1
أن صدق اإلختبار هو مهارة اإلستبيان لقياس وتصوير الشيئ الذي يناسب  

المقصود بالصدق هو إلى أي درجة يقيس االختبار 46أهداف اإلستبيان.
 48.صدق االختبار هو مقياس يشير به صدق أدة التجريب47ماوضع لقياسه.

اذا أدوات غير اإلختبار لها لقياس النفسي فيستخدم إختبار الصدق البنائ  
(construct).49 

والمقصود بالصدق البنائ يعني المفاهيم التي نصف رؤيتها أوسماعها أو 
لمسها مثل مفهوم الذكاء أومفهوم تقدير الذات. فالشخص الذي يبني االختبار 

ذات عالي يمكن ان يدافع عن  يمكن ان يتوقع ان الطالب الذي لديه تقدير
نفسه اذا تعرض لموقف ناقد، فالعالقة بين مفهوم الشخص عن نفسه أو تقديره 

                                             
 .1(، ص 1885)المعهد العالي التدريس وعلوم التربية، الوسائل المعينات في تعليم العربية، اندوس إمام أسراري، د. 44

45Sugiono, MetodologiPenelitianKualitatif, Kuantitatifdan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2008), hlm. 142 
46 Hamid Darmadi, MetodePenelitianPendidikandanSosial(Bandung; Alfabeta, 2013) 

hlm.110 
 113( ص. 2117)عمان : دار المسيرة ، اساسيات البحث العلميمنذر الضامن، . 47

48Suharsimi, Prosedur Penelitian, hlm 168 
49Sugiono, MetodologiPenelitianKualitatif, Kuantitatifdan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2008), hlm. 123 
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لذاته مع سلوكه هو ما كان ينظر إليه على أنه صدق بنائ، أو صدق 
 : 51انظر إلي الصورة التالية50المفهوم.

 
 

 
 
 
 
 

صدق البنائية يحتاج إلى رأى تربوّي بدرجة دوكتور عموما وبعده تجريب  
عبد الملك كريم أمرالله قد شاور الباحث عن أسئلة اإلستبيان مع د. إلى العينة. 

في جامعة موالنا مالك إبراهيم  انمعلمهما ) و د. أمي محمودة الماجستير
 يختبر، الحاصل هو مقبول بتحسين وبعد ذلك  اإلسالمية الحكومية بماالن  (

 .spssببرنام  الباحث
الحاصل من تجريب يستخدم تحليل إرتباط بين درجة كل سؤال ودرجة  

 spssمجموعة. تحليل إرتباط يستخدم برنام  

 الحاصل الى جدول كالتالية :
 بيان نتيجةR سؤال

 صدق 1،32 1

 صدق 1،42 2

                                             
 114ص.  ، العلمي اساسيات البحثمنذر الضامن،  .50

51Sugiono, MetodologiPenelitianKualitatif, Kuantitatifdan R & D, hlm. 124 

 أدوات الجيدة
م  يختبر ببرنا 

SPSS /  

Ms.Excel 

تشاور مع 
ويخبير الترب   يناسب إلى ما يقيس 
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 صدق 1،55 3

 صدق 1،30 4

 صدق 1،53 5

 صدق 1،04 0

 صدق 1،34 7

 صدق 1،51 2

 صدق 1،35 8

 صدق 1،32 11

 صدق 1،57 11

 صدق 1،55 12

 صدق 1،58 13

 صدق 1،41 14

 صدق 1،42 15

 صدق 1،33 10

 صدق 1،31 17
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 صدق 1،53 12

 صدق 1،52 18

 صدق 1،51 21

 صدق 1،55 21

 صدق 1،32 22

 صدق 1،32 23

 صدق 1،33 24

 صدق 1،33 25

 صدق 1،32 20

 صدق 1،52 27

 صدق 1،32 22

 صدق 1،35 28

 صدق 1،35 31

 

 52غير مقبول. 1،31مقبوال وأدنى 1،31اذا درجة اإلرتباط أعلى من 
 

                                             
52Sugiono, MetodologiPenelitianKualitatif, Kuantitatifdan R & D, hlm. 126 
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 ختباراإلالثبات  (2
اإلستقرار. يقال اإلختبار ثابتا الخصائص من إختبار جيد يعني اإلختبار 

أو اإلستقرار يعني هناك يختبار اإلختبار مرتين إلى نفس الشخص 
. أن يعرف في المستوي الثبات لنتائ  نفساب تقريبا ا لدرجةجانتوإ

يعني الطريقة جزء من الثانية  sperman-brownاإلختبار يستخدم بطريقة 
 53(.Yالوتر )( ودرجة Xبكيفية يفّصل بين درجة الشفعّي )

 

 

 

 

درجة الشفعّي ودرجة الحاصل من تجريب يستخدم تحليل إرتباط بين 
 spss. تحليل إرتباط يستخدم برنام  الوتر

 الحاصل كالتالية :
 

Correlations 

  X Y 

X Pearson Correlation 1 .052 

Sig. (2-tailed)  .783 

N 30 30 

Y Pearson Correlation .052 1 

Sig. (2-tailed) .783  

N 30 30 

2 x  1،52r =  
1 + 1،52 

                                             
53 Imam Asrori, Muh. Tohir, M. Ainin, EvaluasiPembelajaranBahasa Arab, (Malang; 

Misykat Cet.3, 2012 ) Hlm.79 

r = 2 x r 

     1 x r 
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r =1،02 
 

 :54يناسب الحاصل إلى جدول تفسير معامل اإلرتباط، كالتالية
 درجة االرتباط فاصلة المعامل

 ضعيف جدا 1،18 – 1،11

 ضعيف 1،38 – 1،21

 متوسط 1،58 – 1،41

 قويّ  1،78 – 1،01

 قوّي جدا 111 – 1،21

 
 .  ويعتقد هذه االستبيات ثابتا بتقدير قوّي.  = r 1،02 حاصل 

 أسلوب تحليل البيانات .ه

بعد عملية جمع البيانات ال بد للباحث أن يقوم بعملية التحليل، وتحليل 
البيانات الموجودة في البحث يشتمل على ثالثة عناصر، وهي تخفيض  البيانات ) 

Reduksi Data    ( وعرض البيانات )Penyajian Data   ( واالستنباط والتحقيق )
 Virifikasi -Simpulan.)55 

                                             
54Kasmadi, Nia SitiSunariah, Panduan Modern PenelitianKuantitatif, (Bandung; Alfabeta 

2013), hlm.89 

55  .mattew B. huberman A miles, Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-

metode baru, terjemahan oleh tjejep rohendi rohidi, ( Jakarta : universitas Indonesia ( U1) press, 

1992), 16-17.  
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 تخفيض البيانات  -1

يعتبر تخفيض البيانات كعملية االختبار وتركيز االهتمام نحو البيانات الخشنة ) 
kata kasar   تتوقع ( الظاهرة من التسجيالت المكتوبة في ميدان البحث ، فهذه العملية

 باستمرار طوال عملية البحث.

 عرض البيانات -2

واألسلوب الثاني من عملية تحليل البيانات في هذا البحث هو عرض 
البيانات.يشتمل عرض البيانات على عملية التحرير والتنظيم حتى ترتيب البيانات في 

عينة ها إلى الفكر ، والفصيلة المبالجدوال وكذلك عملية اختصار جمع البيانات وتقري
حتى يمكن ه أو إلى الموضوع المعين. فعرض البيانات كمجموعة بيانات منظمة ومرتب

 من استنباطها وتخطيط أية خطوة منها.

 االستنباط من البيانات  -3

واألسلوب الثالث من عملية تحليل البيانات في هذا البحث هو االستنباط 
والتحقيق. في هذا األسلوب تعتقد عملية التحقيق بين الظاهرة الواقعية والنظرية فجمع 
البيانات وتحليلها بالحقيقة تجريان في وقت واحد طوال عملية البحث، تلك العملية ال 

 ابليا. تصلح بالعمل مرة بل هي تتفاعل تق

 تصحيح البيانات  -4
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لباحث أن يقوم بعملية تصحيح البيانات لتقرير لوبعد عملية التحليل ال بد 
صحة البيانات في هذا البحث. فللحصول على البيانات واإلكتشافات الصحيحة 
يستخدم الباحث طريقة المقارنة والمراقبة الدقيقة. طريقة المقارنة هي الطريقة لمعرفة 

األشياء الموجودة خارج البيانات نفسها للفحص أو للمقارنة. وأما صحة البيانات ب
المراقبة الدقيقة فإنها للحصول على الخصائص والعناصر في األحوال المطابقة 

  56بالمشكلة التي يبحثها ثم يركز تفصيلها.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
56 . lexi J. meleong, metodologi penelitian kualitatif, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2000), 177-178.   



46 
 

 

 

 

 المبحث الرابع

تحليلها ومناقشتهاو عرض البيانات   

يتناول الباحث في هذا الفصل عرض البيانات التي تم جمعها من مدرسة 
ثم بماالن .  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

ويكون ترتيب عرض واالستنتاج منها. عملية التحليل ومناقشتها  تلحق عرض البيانات
، ثم البيانات عن  تعريف بميداني البحثهذا الفصل بداية من عرض البيانات عن 

ومدرسة  1كفاءات معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 بماالن .  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 المبحث األول : التعريف بميداني البحث 

 بماالنج 1 مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةال .أ
  بماالنج 1الثانوية اإلسالمية الحكومية  مدرسةالنبذة مختصرة عن  -1

بماالن  هو مؤسسة  1مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ال
وبنيت للتربية اإلسالمية الذي تقع في مدينة ماالن  في الشارع دينويوا. 

 – 1872ريمان ب.أ سنة م تحت اشراف 1872هذه المؤسسة في 
من السنة  األكاديمية غيراألكاديمية و  في اإلنجاز مع تحسن  .1820

ماالن   1يتطور مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  الى السنوات
من مدن مختلفة في جاوا، ولذالك كثير من المجتمع ،  بسرعة كبيرة
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مثل بالي يهتمون أبنائهم لتعلم في تلك المدرسة  وحتى خارج جاوا
 وسومطرا، ونوسا تنجارا الشرقية، وسوالويزي وغير ذالك.

وتشير هذه الظواهر المذكورة أن ثقة المجتمع في تنفيذ التعليم 
بماالن  عالية جدا، وباإلضافة  1بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

هذه العوامل يتم اعتماد أيضا بموقع بمدرسة الثانوية اإلسالمية 
في وسط المدينة بماالن  هو تمام واستراتيجي، هو تقع  1الحكومية 

 1ويدعم مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  ،دينويوافي الشارع 
 . ماالن  بوسائل التعليم الجيدة،والمريحة، والجميلة

اعتمادا على ثقة المجتمع ، أن مدرسة الثانوية اإلسالمية 
 57بماالن  ترغب في االستمرار في خدمة المجتمع 1الحكومية 

  رؤية المدرسة المستقبلة ورسالتها -2
 1ورؤية المستقبلة من مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

لوجود نوعية اإلنسان المرتفيع في العلم والتكنولوجيات  هي ماالن  
 الدينية واإلنسانية

 وأما رسالتها فيما يلي :  
  .والتكنولوجيا واإليمان والتقوىتطوير العلوم التعلم ل تعزيز روح -أ

  .المستقبلجديدة لهدف   فكرة بحوث للحصول على تطوير -ب
 لوجود األنشطة التعليمية المفرحة، الخالقة ومبتكرة.  -ج
 .في الحياة اليوميةممارسة اإلسال مية و  التقدير روح لتطوير -د
                                             

وقد تم تحميلها في التاريخ ،  pandang-manmalang1.sch.id/selayang/  البيانات مأخوذة من موقع المدرسة. 57 
 م 2115مايو  21
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 لنفسهلوجود مجتمع المدرسة الذين لديهم اإلهتمام عالية   -ز
 52.والبيئة، ولديهم جمالية عالية

 ماالنج 1ة الحكومية أحوال المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمي -3

قام الباحث فى جميع البيانات عن عدد المدرسين لمدرسة الثانوية 
 فى جدوال األتي:بماالن   1اإلسالمية الحكومية 

 ( 1رقم : الجدول)  

 ماالنج 1أحوال الطلبة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

المعلمين/الموظ الرقم 
 فين 

 البيان  مجموع الطالبات الطالب

 : CAT 2 4 4 معلم الدينية  1

 = PNS 53 28 24 معلم العامة  2
59 

معلم توجيه  3
 اإلرشاد

1 5 0 GTT = 
12 

 = PTT 22 2 14 موظفين  4
18 

  28 40 43 مجموع

 1اإلسالمية الحكومية الثانوية المـدرسـة  ائقكتاب الوث :1جدول 
 2112/2112السنة الدراسية بماالنج 

 

 بماالنج  1اإلسالمية الحكومية لطلبة لمدرسة الثانوية أحوال ا -4

                                             

  نفس المراجع. 58 
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لمدرسة الثانوية  الطلبةقام الباحث فى جميع البيانات عن عدد 
 فى جدوال األتي:بماالن   1اإلسالمية الحكومية 

 ( 2 رقم: الجدول)  

 ماالنج 1أحوال الطلبة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 المجموع  الطالبات الطالب   المرحلة  الرقم 
 274 175 88 األول 1
 313 182 121 الثاني 2
 221 121 111 الثالث 3

 202 542 321 المجموع
 1الثانوية اإلسالمية الحكومية المـدرسـة  ائقكتاب الوث: 2جدول 

 2112/2112بماالنج السنة الدراسية 
  بماالنج 3مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية   .ب

 .بماالنج 3نبذة مختصرة عن مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية   -1
بماالن  هو مؤسسة  3 رسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةمدال

 .بندون للتربية اإلسالمية الذي تقع في مدينة ماالن  في الشارع 
هو واحد من خمسة  بماالن  3 المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية

وكذلك المدرسة الثانوية الشرقية،  ىفي جاو  المثالي الدينية المدارس
واحدة من ثمانية مدرسة متكاملة بماالن  هو  3اإلسالمية الحكومية 

المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  المختصرةتاريخ الإندونيسيا. في 
من مؤسسة التعليمية التي تهدف إلى تلبية في األولها  بماالن  3

الحكومية ربية الدينية اإلسالمية في المدارس احتياجات معلمي الت
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م تحت اشراف 1882وبنيت هذه المؤسسة في  .المنخف
 م.1883-1882سنة   الدكتورندوس انتون  صالح

 منذ بماالن  3المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سيرة 
 جدا كبير حدب قد ظهرت تطورها  اآلن حتى 1882 عام في هاأتنش
 المشاركة المجتمع الثقة مؤشرات المستمرة الزيادة من يتضح ما وهذا

المدرسة الثانوية اإلسالمية  في التعليم تنفيذ دعمل أبنائهم للدخول
من مدن مختلفة في وكذلك كثير من المجتمع  .ماالن ب 3 الحكومية 

مثل يهتمون أبنائهم لتعلم في تلك المدرسة  جاوا، وحتى خارج جاوا
 تنجارا الشرقية، وسوالويزي وغير ذالك.بالي وسومطرا، ونوسا 

 3اعتمادا على ثقة المجتمع ، أن مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 58بماالن  ترغب في االستمرار في خدمة المجتمع

 رؤية المدرسة المستقبلة ورسالتها -2
 3ورؤية المستقبلة من مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

في  والمراجعالتمييز  لمركزالنموذجية المدرسة هي  لوجود ماالن  
  واألخالق الكريمة. اآلكاديمية وغير اآلكاديمية الجودة

 وأما رسالتها فيما يلي :  
  الوطنية لمعاييرالمدرسة  التعليم تحقيق (1
  الدولية معاييرالمدرسة التي توجها ل  تحقيق (2
 المدرسة. تطوير في المصلحة أصحاب مشاركة الرتفاع دور (3

                                             

وقد تم تحميلها في التاريخ ،  pandang/.-manmalang3.sch./selayang  . البيانات مأخوذة من موقع المدرسة59 
 م 2115مايو  21
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 بناء ثقافة المدرسة التعليمية والتشجيع التميز. (4
 تطوير الموارد البشرية لمدرسة المختصة. (5
 وغير أكاديميةب مؤهلينال جينخر المت لنتائ  التعليم توفير (0

 .كريمةال واألخالقية األكاديمية
 ومتناغم ،ةصح بيئة على يحافظو  صناع (7
 01.تطوير النظام وإدارة المدرسة إلى جودة القائمة (2

 بماالنج 3المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  حوالأ -3
قام الباحث فى جميع البيانات عن عدد المدرسين لمدرسة الثانوية 

 فى جدوال األتي:بماالن   3اإلسالمية الحكومية 
 ( 3 رقم: الجدول)  

 ماالنج 3أحوال المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
المعلمين/المو  الرقم 

 ظفين 
 البيان  مجموع الطالبات الطالب

 : CAT 2 4 4 معلم الدينية  1

 = PNS 53 28 24 معلم العامة  2
59 

معلم توجيه  3
 اإلرشاد

1 5 0 GTT = 
12 

 = PTT 22 2 14 الموظفين  4
18 

  28 40 43 مجموع

                                             

  نفس المراجع. 60 
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 3 الثانوية اإلسالمية الحكوميةالمـدرسـة  ائقكتاب الوث: 3جدول 
 2112/2112بماالنج السنة الدراسية 

 
 بماالنج 3أحوال الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -4

قام الباحث فى جميع البيانات عن عدد المدرسين لمدرسة 
 فى جدوال األتي:بماالن   3اإلسالمية الحكومية الثانوية 

 
 ( 4ل رقم : الجدو )  

 بماالنج  3أحوال الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 المجموع  الطالبات الطالب   المرحلة  الرقم 

 281 107 123 األول  1

 218 134 25 الثاني 2

 233 151 23 الثالث 3

 742 451 281 مجموع

 3 الثانوية اإلسالمية الحكوميةالمـدرسـة  ائقكتاب الوث:  4 جدول
 2112/2112بماالنج السنة الدراسية 
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إلسالمية مدرستي الثانوية افي معلمي اللغة العربية  كفاءة : المبحث الثاني
.بماالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية   

المعلم عنده أدوار كبيرة في عملية التعليم والتعلم فضال في محاولة تشكيل فكرة 
تنمية شخصيتهم أو القيم الموريدة. لذالك إن تكوين المعلمين  الطلبة إما من حيث

 الذين لديهم الجودة، والسلوك، والكفاءات والمتأهلة هو شيء ضروري ومهم جدا.

مع أن إدارة ترقية جودة المعلمين، خاصة لمعلمي اللغة العربية هي إحدى 
بعمل مؤثر وفّعال،  المحاوالت التي تواجه في تنظيمهم ورعايتهم حتى يعملوا أعمالهم

وبعد ذلك سوف يكون أحسن عملية التعليم، ولتكوين ذلك األحوال يحتاج ما يسمى 
بالعلوم ولكفاءات المتعلقة بها. أي بمعنى مدير المدرسة واجب عليه أن يحرك نظام 
الجمعية بمدخل علوم اإلدارية كذا التي تبحث عن كيفية تنظيم البشرية ألن المدير هي 

 ع أعمال أعضاءهم.محرك الجمي

 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في  معلمي اللغة العربية كفاءة .أ
بماالنج من حيث الكفاءة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 .التعليمية

مدرسللتي قبللل أن قللام الباحللث فللي عمليللة هللذا البحللث فبللدأ بالمالحظللة الميدانيللة 
علللن   بملللاالن  3ومدرسلللة الثانويلللة اإلسلللالمية الحكوميلللة  1الثانويلللة اإلسلللالمية الحكوميلللة 

 .معلمي اللغة العربية كفاءة
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معلمي اللغة العربية  كفاءةومن هذه المالحظة نال الباحث البيانات التي تتعلق  
 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  في

 :  . وهذه البيانات كمايليبماالن 

الفصل الثاني في قام الباحث بالمالحظة  2115من أبريل  21في التاري  
 ،بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 تعليم القواعد.  الموضوع عن

 01وأّما خطوات التدريس التى يستخدمها معّلم كما يلى: 
 يفتح المعّلم الدرس. (1

 الدرس السابق. يراجع المعّلم (2

 يبّين المعّلم الموضوع عن النحو حسب وقته. (3

 يبّين المعّلم من المثال أوال قبل التعريف. (4

وبعد فهم الطلبة على البيانات من المعّلم، فيعطى التعريف ويكتب المعّلم  (5
 على السبورة.

 يشرح المعّلم عن التعريف. (0

 يفهمهم الطلبة.يسئل المعّلم الطلبة من الكلمة أو العبارة التى لم  (7

 يختتم المعّلم الدراسة ويقّدم الوجبات المنزلية. (2

الطلبة يظهرون حماسة ودافعة في عملية التعليمية ألن في هذه المالحظة 
، المعلم يستخدمون معلمهم لديهم الكفاءات والخبرات والمهارات في تعليم اللغة العربية

في ة يسهلون أن يفهموا عن المادة ، إذا الطلبفي كل عملية التعليمية الوسائل والطرق
 عملية التعليمية.

                                             

  2015أبريل  11في التاريج  الثانيالمالحظة في الفصل  61 
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وفي آخر الدراسة يعطي المعلم الدافيعة للطلبة عن الحيات المستقبل ليكون  
، وبعد ذالك يطلب المعلم إلى الطلبة التوصيات  إنسانا منافعا وسرورا في الدنيا واألخرة

  والمقترحات عن عملية التعليمية.
 كفاءةالباحث في اليوم التالي  لنيل البيانات المقابلة التي تتعلق ب مثم قا   

ومدرسة الثانوية  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في معلمي اللغة العربية 
       . بماالن  3اإلسالمية الحكومية 

اللغة العربية ومدير المدرسة أو  علميمهي  من مقابلة الالمصادر البيانات وأما  
ومدرسة  1في فصل الثاني مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  وكيل المنه  والطلبة

 .و األنشطة في التعليم بماالن  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 
كما في عن الكفاءة التعليمية    البياناتومن هذه المقابلة نال الباحث 

 الجدول،
 ( 2م : ) الجدول رق 

 حاصل بيانات عن الكفاءة التعليمية
 نمرة مؤشر بيان الكيفي

ع الطلبة على درجة يتحديد مشكالت التعلم بجم
 ذكاء األعلى و المتوسط و األدنى

 التعلم  تحديد مشكالت
1 

واالستراتيجيات و الطريقة و تطبيق المدخل و 
األساليب التعليم تعليقا بكفاءة الطلبة و حاجتهم 

 المادة المستخدمةو 

تطبيق المدخل و 
راتيجيات و واالست

الطريقة و األساليب في 
 التعليم

2 

و يخبره على طلبة بأهداف  تحديد أهداف التعلم
 طلبة يستطيع أن يتابع التعلم جيدا

  تحديد أهداف التعلم
3 

يناسب على أهداف و قد  اختيار مواد التعليم اختيار مواد التعليم  4 
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لتجربة وأهداف المرتبطة  سيناسب على تجربة طلبة
 التعلم

كفاءة يناسب على   مؤشرات وأدوات التقييمتطوير 
 طلبة و حاجتهم وتجربتهم

مؤشرات وأدوات تطوير 
 التقييم

5 

يناسب على حاجة طلبة  التعليمية العمليةتنفيذ 
 وكفاءتهم في حول الفاهم لمادة التعلم

التعليمية  العمليةتنفيذ 
 و في الفصل الدراسي

 الميدان و المختبر

0 

الوسائل المستخدمة في التعلم هي وسائل بسيطة 
 سهلة لتطبيق في المدرس والطلبة في تعلم

ستخدم الوسائل ي
التعليمية والمواد 

 المرتبطة 

7 

 يةلافع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ألن كفاءة مدرس و خصائص طلبة يناسب

استخدام تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت 

2 

بيؤثر الطلبة في استخدم اللغة  توفير أنشطة التعلم
العربية كما في األمر أو حوار الفصلي ويتابع طلبة 

في أنشطة بيان المادة و يساعد الطلبة في 
 اإلستعداد لسباق العربي

 توفير أنشطة التعلم
تنوعة لتفعيل إمكانات م

 الطلبة

8 

لتنمية  نموذجيةالاللغة يا بالتواصل فعالاستخدام 
 فسيولوجية طلبة المستعّدة للتعلم

اللغة يا بالتواصل فعال
نموذجية في أنشطة ال

 األلعاب و التفاعل

11 

يناسب  يميتقلالتعلم  نتائ تحديد جوانب عملية و 
 على خصائص المادة و حاجة طلبة

جوانب عملية تحديد 
يم يتقلالتعلم  نتائ و 

 يم و وتقي

11 

لطلبة وأهلهم لتنمية  يمو والتق التقييمتواصل نتائ    12 التقييمتواصل نتائ  
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 يم و والتق اإلهتمام على تعليم اللغة العربية

يستخدم معلومة الحاصل التقييم لتنمية جودة 
 التعلم

 علوماتمن م االستفادة
يم و نتائ  تقييم تقو 

 لتحسين نوعية التعلم

13 

مناسبة التعلم  تتعلق بكفاءة الطلبة وحاجتهم 
 يناسب على تخطط الدرسي و مناه  التعلم. 

المناسبة بين التعلم و 
 مناه  التعلم

14 

جودة الكفاءة التربوية لمدرس اللغة العربية هي 
األعلى ألن الطلبة يستطيع متابعة التعلم يناسب 

كفاءات ال، ومعلم اللغة له على مناه  التعلم
 . كثيرة في التعليم  والمهارات خبراةالو 

جودة كفاءة التربوية 
 اللغة العربية معلم

15 

 التعليمية اءةكفالعن   . حاصل بيانات2 جدول

من حيث الكفاءة التعليمية أشار إليه  فيما يتعلق بكفاءات معلمي اللغة العربية
معلمي كفاءة   بماالن ، فقال: أن  3مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية وكيل المنه  ل

 هي : من حيث الكفاءة التعليميةالعربية  اللغة

م مناسب بالخطة عملية التعلفي  ،أن يفهم الطبيعيات الطلبةال بد للمعلم  "
التقويم والتقييم مناسب بالخطة الدراسية  عمليةوكذالك في الدراسية والمنه  ، 

البد للمعلم لديهم القدرات،   يستخدم الوسائل والطرق المناسبة والمنتوعة، ،والمنه 
معلمي اللغة العربية لديهم ال بد للمعلم خصوصا  الكفاءات، الخبرات، المهارات كثيرة،

اءة اإلجتماعية الكفالكفاءات األربعة وهي الكفاءة التعليمية، الكفاءة الشخصية، 
 02والكفاءة المهنية"

                                             
  2115من مايو سنة  11بماالن  في التاريخ  3مقابلة مع وكيل المنه  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . 62 
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اللغة العربية في فصل  ة، هو أحد معلمرابعة ةوقد أكد هذه البيانات أستاذ
معلمي اللغة كفاءة   أن  :تبماالن ، فقال 3الثاتي لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 هي :العربية من حيث الكفاءة التعليمية 

لديهم المهنية عن ، ومبادئ التعلم في التربيةيفهم عن النظريات التعليم  "
يستخدم  ،يستخدم الوسائل والطرق المناسبة بالمواد الدراسية، الواجبات التي يملكهم
 03"التكنولوجيات في التعلم

  أنبماالن  فقال:  1وأشار أيضا مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
  04معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة التعليمية هي : كفاءة

 المتنوعة ستخدم الوسائل التعليميةي، تحديد المشكالت التي يواجه الطلبة"  
استخدام ، متنوعة لتفعيل إمكانات الطلبة توفير أنشطة التعلم ،المرتبطةوالمواد 

واالستراتيجيات و الطريقة تطبيق المدخل و بفعالية،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
     وغيرها. و األساليب التعليم تعليقا بكفاءة الطلبة و حاجتهم و المادة المستخدم

ويرى ما كدونلد أن الكفاءة التعليمية هي المهارات في حل المشكالت التي 
تواجه المعلم في أثناء التدريس، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة حوله، وهذه 
المشكالت أمور حتمية الحدوث، نظرا لتباين التالميذ، وتباين األهداف التعليمية، ومن 

  05ثم تباين ما يقوم المعلم بعمله من إجراءات أو استراتيجيات للتدريس.

                                             

من مايو سنة  15بماالن  في التاريخ  3لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . مقابلة مع أستاذة رابعة هي معلمة 63 
2115 

 2115من مايو سنة  21بماالن  في التاريخ  1. مقابلة مع مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  04
 85. يس عبد الرحمن قنديل، المرجع السابق، ص 05 
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الطالبات في فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية  هيوأضاف تاتي 
 من حيث الكفاءة التعليميةمعلمي اللغة العربية  كفاءة  بماالن  فقالت، أن 3الحكومية 

 هي: 

يزال أن يعطي ، يزال أن يسأل عن المشكالت التي يواجه الطلبةالمعلم  "
يعطي المفردات المتعلقة والتعلم،  في عمليم التعليم والطرقيستخدم الوسائل ، الدافية

  00"قبل اإلمتحان والتمرينات يعطي األسئلة، بالمادة الدراسية

معلمي اللغة العربية كفاءة وقال فهمي أيضا تأكيدا كما قالت تاتي يقول : أن  
  07المثاليين من حيث الكفاءة التعليمية هي:

يزال أن يعطي ، يزال أن يسأل عن المشكالت التي يواجه الطلبةالمعلم " 
يعطي والتعلم،  في عمليم التعليم متنوعة والطرقيستخدم الوسائل للطلبة،  الدافية

تطبيق ، قبل اإلمتحان والتمرينات يعطي األسئلة، المفردات المتعلقة بالمادة الدراسية
واالستراتيجيات و الطريقة و األساليب التعليم تعليقا بكفاءة الطلبة وحاجتهم المدخل و 

  ".و المادة المستخدم

 يحتاج طلبةلمحورها  التيفي عملية التعلم وفي البيان السابقة تبين للباحث 
تطور ي يستطيعون طلبةوتسهيل التعلم حتى ال طلبةتطوير قدرات اللعلم قدرة المل

 له المدرس يجب أن يكون. فوركزت في بيئة تعليمية مشجعة   إمكاناتهم منهجية  
معين من مجال مادة في عمق واسعة ويمكن تنفيذ التعلم والتقويم  توكيل :خصائص
فضال عن التغيرات الحماسية  طلبةالفي تطوير  واالهتماموالشخصية وااللتزام  التربوي

 .مبتكرة وقابلة للتكيف في التعليم

                                             

 2115من مايو سنة  15بماالن  في التاريخ  3لثانوية اإلسالمية الحكومية . مقابلة مع تاتي هي الطالبات لمدرسة ا00 

 2115من مايو سنة  21بماالن  غي التاريخ  1. مقابلة مع فهمي هو الطالب لمدرسة الثانوىة اإلسالمية الحكومية 67 
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اللغة علم م كفاءة،  ومدير المدرسة وفهمي المنه لوكيل وعالقة على ذلك، وفقا 
المعرفة والمهارات ومجموعة من اإلجراءات الذكية والمسؤولية  مجموعةهي  العربية

 واجبالمجتمع في تنفيذ الته عند العتبار قادر ط و شخص كشر ال هالكاملة التي يملكه
تحديد المشكالت التي يواجه فالمعلم أن يكون ، في مجال التعليم وتعلم اللغة العربية

 .المرتبطةوالمواد  المتنوعة ستخدم الوسائل التعليميةيالطلبة، و 

التربوية لمدرسي اللغة العربية هي القدرة على إدارة  كفاءةالورأى الباحث أن 
لتفعيل  طلبةوتصميم وتنفيذ تعلم اللغة العربية وتطوير ال طلبةالفهم  تضمنتالتي التعلم 

 .إمكاناتهم

معلمي اللغة  كفاءةبانطالقا من البيانات السابقة وتحليلها ومناقشتها المتعلقة 
 1بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الكفاءة التعليمية  حيثالعربية المثاليين من 

  بماالن ، توصل الباحث إلى نتائ  التالية :  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

ع الطلبة على درجة ذكاء األعلى و المتوسط يتحديد مشكالت التعلم بجم   (1
 و األدنى.

األساليب التعليم تعليقا واالستراتيجيات و الطريقة و المدخل و  تطبيق  (2
 .بكفاءة الطلبة و حاجتهم و المادة المستخدمة

و يخبره على طلبة بأهداف طلبة يستطيع أن يتابع  التعلم أهدافتحديد   (3
 .التعلم جيدا

 .يناسب على أهداف و قد سيناسب على تجربة طلبة اختيار مواد التعليم  (4

طلبة و حاجتهم كفاءة يناسب على   مؤشرات وأدوات التقييمتطوير   (5
 .وتجربتهم

يناسب على حاجة طلبة وكفاءتهم في حول الفاهم  التعليمية العمليةتنفيذ   (0
 .لمادة التعلم
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الوسائل المستخدمة في التعلم هي وسائل بسيطة سهلة لتطبيق في المدرس   (7
 والطلبة في تعلم.

و معلم ألن كفاءة  فعالية واالتصاالت المعلوماتاستخدام تكنولوجيا   (2
 .ئص طلبة يناسبخصا

بيؤثر الطلبة في استخدم اللغة العربية كما في األمر أو  توفير أنشطة التعلم  (8
حوار الفصلي ويتابع طلبة في أنشطة بيان المادة و يساعد الطلبة في 

 .اإلستعداد لسباق العربي

لتنمية فسيولوجية طلبة المستعّدة  نموذجيةالاللغة يا بالتواصل فعالاستخدام   (11
 .للتعلم

يناسب على خصائص  يميتقلالتعلم  نتائ تحديد جوانب عملية و   (11
 .المادة و حاجة طلبة

لطلبة وأهلهم لتنمية اإلهتمام على تعليم  يمو والتق التقييمتواصل نتائ    (12
 .اللغة العربية

 معلومة الحاصل التقييم لتنمية جودة التعلم. يستخدم  (13

وحاجتهم لإلختبار تتعلق بكفاءة طلبة في فصل يناسب على  التعليم  (14
 الوطني. تركيز المواد على مؤشرات اإلختبار الوطي.

مدرستي الثانوية اإلسالمية إذا جودة كفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية  
 ماالن  هي األعلى. 3الثانوية اإلسالمية الحكومية  ومدرسة 1الحكومية 

 
ليوم التالي  لنيل البيانات ثم قام الباحث في ابعد نال الباحث البيانات المقابلة 

مدرستي الثانوية  فيعن الكفاءات معلمي اللغة العربية  لمعرفة كم في الميئة اإلستبانة
من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

    .الكفاءة التعليمية
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الثاني مدرستي الثانوية اإلستبانة من الطلبة في الفصل وأما المصادر البيانات  
 بماالن . 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

مدرستي في الكفاءات معلمي اللغة العربية ومن اإلستبانة نال الباحث البيانات 
كما في   بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الجكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 ،الجدول
 
 
 
 

 ( 2) الجدول رقم : 
 البيانات اإلستبانة

 
 : حاصل بيانات اإلستبانة2جدول 
ى جدول في األعاله يدل على أن كفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي الثانوية تعليقا إل

 بماالن  جيد جدا. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

Series1

Series278
80
82
84
86
88

86,12
84,79 85,25

82,03

1حلكومية درجة كفاءات معلمي اللغة العربية مدرسيت الثانوية ا
مباالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

Series1

Series2
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األول الكفاءة .من كل كفاءاتإلى تحليل بيانات  الباحث ستمربعد ذلك، ي
التحليل يدل على تصوير متغّير تابع. التحليل يستخدم درجة الكاملة كالقاسم ، التعليمية

، % 111على درجة المتحصلة. بعد يعرف الحاصل من التقسيم ثم يضرب إلى 
 . التقسيم كما التالي،𝑋1فيعرف بعده درجة متغّير المستقل 

 ( 7جدول رقم ) 
 حساب درجة متغير المستقل

 درجة متغّير التابع  درجة الكاملة درجة المتحصلة
2134 4211 111 % 86,12 % 

درجة الكفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي الثانوية يعرف أن  من هذا الجدول
من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

 .% 86,12هي  الكفاءة التعليمية
 

 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  في معلمي اللغة العربيةكفاءة     .ب
بماالنج من حيث الكفاءة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 الشخصية.

اللغة العربية ومدير علمي م معمقابلة المن ومن المعلومات والبيانات السابقة 
نال الباحث البيانات  عن الكفاءة الشخصية كما  أو وكيل المنه  والطلبة ، المدرسة

 ،في الجدول

 ( 8) الجدول رقم : 
 حاصل بيانات عن الكفاءة الشخصية

 نمرة مؤشر بيان الكيفي
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معلم اللغة العربية تسلك مناسبا للقواعد الدينية، 
 واإلجتماعية والثقافة الوطنية. 

تسلك وفقا للقواعد 
الدينية، واإلجتماعية، 

 . والثقافة الوطنية

1 

بشكل شخص صادق، المعلم تظهر أنفسه 
واألخالق الكريمة وأسوة للطلبة حول المدرسة 

 والمجتمع.

تظهر بشكل شخص 
صادق، واألخالق 

الكريمة وأسوة للطلبة 
 والمجتمع.

2 

تظهر المعلم بشخص بالغ، عارف، ووقور للطلبة 
  . أو خارجها ي داخل الفصلوالمجتمع ف

تظهر بشكل شخص 
بالغ، عارف، ووقور 
 للطلبة والمجتمع. 

3 

تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر 
 بالفخر بمقام معلم، والثقة بالنفس. 

تظهر أخالقيات العمل 
والمسؤولية العالية، 

ويشعر بالفخر بمقام 
 معلم، والثقة بالنفس.

4 

أخالقيات مهنية  يحافظونمعلمي اللغة العربية 
 التدريس. 

يحافظ أخالقيات 
 مهنة التدريس.

5 

 . حاصل بيانات الكفاءة الشخصية 8 جدول

أشار إليه  الشخصيةفيما يتعلق بكفاءات معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة 
معلمي  كفاءة  بماالن ، فقال: أن 3وكيل المنه  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 هي : من حيث الكفاءة الشخصيةاللغة العربية 

في اليومية داخل المدرسة أو خارجها أن تسلك وفقا للقواعد  للمعلميببغي  "
الدينية، واإلجتماعية، والثقافة الوطنية ألنه تقليدا وأسوة للطلبة والمجتمع. وينبغي للمعلم 
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 أن يظهر نفسه بشكل شخصية جيدة، الطبيعيات الكريمة ألنه أسوة للطلبة والمجتمع.
ويحافظ أخالقيات  لعمل والمسؤوليات العاليةوكذالك البد للمعلم أن يظهر أخالقيات ا

 02"مهنية التدريس

الثانوية اإلسالمية لمدرسة   ومعلم اللغة العربية أشار أيضا مدير المدرسة
معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة الشخصية  كفاءة  بماالن  فقال : أن 1الحكومية 

 هي : 

اللغة العربية تسلك مناسبا للقواعد الدينية، واإلجتماعية  يمعلمال بدا ل " 
بشخص بالغ، عارف، ووقور للطلبة والمجتمع في أنفسهم تظهر و  ،والثقافة الوطنية

تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر بالفخر و  ،داخل الفصل أو خارجها
والمسؤولية العالية، ويشعر بالفخر تظهر أخالقيات العمل ، بمقام معلم، والثقة بالنفس
    08."بمقام معلم، والثقة بالنفس

معلمة اللغة العربية في فصل الثاتي  هيوقد أكد هذه البيانات أستاذة رابعة، 
 معلمي اللغة العربية كفاءة  بماالن ، فقالت: أن 3الحكومية  اإلسالميةلمدرسة الثانوية 

 : هي  من حيث الكفاءة الشخصية

يظهر بشكل شخص ، بمقام معلم بالفخرالمعلم له المسؤولية العالية ويشعر  "
، يظهر بشكل شخص بالغ، عارف، ووقور للطلبة جيد واألخالق الكريمة

  71".والمجتمع
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هي عبارة عن مجموعة من القيم والتعاليم واألخالق التي الكفاءة الشخصية 
العمل وأسرته ومجتمعته، وهي في  في تؤثر على تصرفات المعلم نحو طالبه وزمالئه

 71الوقت نفسه تؤثر على نشاط الطالب وحماستهم في التعليم وتنمية كفايتهم.

الطالبات في فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية  هي مولدىوأضاف 
من حيث الكفاءة  معلمي اللغة العربية المثالي كفاءة  بماالن  فقالت، أن 3الحكومية 
 هي:  الشخصية

يزال ابتسام عند ، يظهر بشكل شخصية الجيدة، االكريمة األخالقالمعلم له  "
، له المسؤوليات العالية في يواجه الطلبة، يزال يعطي الدافية للطلبة عن اليوم المستقبل

  72" التربوية، الصالة في أول وقتها وغيرها

معلمي اللغة العربية من كفاءة على ما تقول مولدى عن  تأكيدا ى وقالت رحم
 حيث الكفاءة الشخصية هي: 

، وصادق في كالمه، وأسوة للطلبة في عمله، االكريمة األخالقالمعلم له "  
 73."وتظهر نفسه بشكل بالغ و بشكل شخص جيد

أن  الكفاءة الشخصية للمعلم السابقة تبين للباحث  اتالبيانمن المعلومات و 
مهمة جدا ألن الشخصية المعلم في إجراءات عملية التعليم والتعلم والتفاعلية مع الطلبة 

وجود الشخصية السليمة أو الجيدة التي يملك سيتحدد من خصائص شخصية المعلم، 
  المعلم كما المعلومات السابقة هذه يدل على أن يكون معلما ناجحا. 

                                             

) القاهرة  1معلم اللغة العربية معايير إعداده ومتطلبات تدريبه دراسات وبحوث، ط. فضل الله محمد رجب ، 71 
  22م ( ص: 2111:علم الكتب، 
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البد للمعلم أن يظهر أخالقيات العمل ، لوكيل المنه لك، وفقا وعالقة على ذ
المهنية  هو المربي المعلموالمسؤوليات العالية ويحافظ أخالقيات مهنية التدريس ألن 

للمعلم  ملةالكفاءة الشخصية الكا .طلبةشخصية الالمهمتها في تطوير  تتمثلالتي 
 . الطلبةشخصية التطوير ليساعد 

واحدة من الكفاءت التي ال بد أن  هيأن الكفاءة الشخصية  الباحثورأى 
يملكها المعلم في إجراءات عملية التعليم والتعلم كما ذكرت في القانون الحكومية رقم 

عن معايير التربية الوطنية أن الكفاءة الشخصية هو القدرة المعلم  2115سنة  18
بشكل شخص عارف، بالغ، ووقور، األخالق الكريمة، وأسوة للطلبة والمجتمع، يظهر 

 والتقييم عن أداء نفسها وتطوير نفسها بالدوام. 

معلمي اللغة كفاءة انطالقا من البيانات السابقة وتحليلها ومناقشتها المتعلقة ب
 ومدرسة 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  الشخصيةالعربية من حيث الكفاءة 
معلمي اللغة بماالن ، توصل الباحث إلى نتائ  التالية :  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 العربية  في حول المدرسة داخل الفصل أو خارجها

 تسلك وفقا للقواعد الدينية، واإلجتماعية، والثقافة الوطنية (1
  ق الكريمة وأسوة للطلبة والمجتمعتظهر بشكل شخص صادق، واألخال (2
 تظهر بشكل شخص بالغ، عارف، ووقور للطلبة والمجتمع (3
تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر بالفخر بمقام معلم، والثقة   (4

 بالنفس
 يحافظ أخالقيات مهنة التدريس.  (5

 1الثانوية اإلسالمية الحكومية  مدرستيفي  العربيةمعلمي اللغة كفاءة إذا  
هي  من حيث الكفاءة الشخصية بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 األعلى.
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بعد نال الباحث البيانات المقابلة ثم قام الباحث في اليوم التالي  لنيل البيانات 
مدرستي الثانوية في اإلستبانة لمعرفة كم في الميئة عن الكفاءات معلمي اللغة العربية 

بماالن  من حيث  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
  الكفاءة التعليمية.  

وأما المصادر البيانات اإلستبانة من الطلبة في الفصل الثاني مدرستي الثانوية  
 بماالن . 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

في األعاله يدل على أن كفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي  0رقم  يقا إلى جدولتعل
من  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 .أو األعلى جيد جدا حيث الكفاءة التعليمية هي

. الكفاءة الشخصية الثاني هي بياناتإلى تحليل  الباحث ستمريبعد ذلك، 
التحليل يدل على تصوير متغّير تابع. التحليل يستخدم درجة الكاملة كالقاسم على 

، فيعرف % 111درجة المتحصلة. بعد يعرف الحاصل من التقسيم ثم يضرب إلى 
 . التقسيم كما التالي،𝑋1بعده درجة متغّير المستقل 

 ( 9جدول رقم ) 
 حساب درجة متغير المستقل

 درجة متغّير التابع  درجة الكاملة المتحصلةدرجة 
1022 1821 111 % 84,79% 
مدرستي الثانوية  اللغة العربيةمعلمي  الكفاءاتدرجة يعرف أن  من هذا الجدول

من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
 .%84,79هي  الكفاءة الشخصية

 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في  العربية معلمي اللغة كفاءة .ج
بماالنج من حيث الكفاءة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 اإلجتماعية. 
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ومن المعلومات والبيانات السابقة من المقابلة مع معلمي اللغة العربية ومدير 
كما اإلجتماعية  المدرسة أو وكيل المنه  والطلبة ، نال الباحث البيانات  عن الكفاءة 

 في الجدول،

 

 

 

 ( 11) الجدول رقم : 
 حاصل بيانات عن الكفاءة اإلجتماعية

 نمرة مؤشر بيان الكيفي

المعلم ال تميز الطلبة من كل الناحية ) ناحية الجنسية، 
 الدينية، الحالة الفكرية والخلفية( 

ال تميز الطلبة من 
ناحية الجنسية، 

الدينية، الحالة الفكرية 
 والخلفية.

1 

التواصل مع زمالء المعلمين، الموظفين، وأولياء الطلبة 
 والمجتمع بشكل فعالية.

التواصل مع زمالء 
المعلمين ،الموظفين، 

وأولياء الطلبة 
والمجتمع بشكل 

 فعالية.

2 

المعلم يزال يناسب نفسه في المنطقة المتنوعة عن 
 .الثقافية

تناسب نفسه في 
المنطقة المنتوعة عن 

 . الثقافية

3 
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المعلم يزال التواصل مع المجتمع المهنية الخاصة والمهنية 
 األخرى.

التواصل مع المجتمع 
الخاصة المهنية 

 والمهنية األخرى.

4 

 . حاصل بيانات الكفاءة اإلجتماعية11جدول 

أشار اإلجتماعية فيما يتعلق بكفاءات معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة 
 كفاءة  بماالن ، فقال: أن 3لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  إليه وكيل المنه 
 هي : اإلجتماعيةمن حيث الكفاءة معلمي اللغة العربية 

في أدائه، التواصل المعلم مع زمالء المعلمين  الطلبةال يميز المعلم   "
ناسب نفسه في المنطقة المتنوعة يوالموظفين وأولياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية، 

لتطوير  ، المعلم يزال التواصل مع المجتمع المهنية الخاصة والمهنية األخرىعن الثقافة
 74" مهنته

وشرحت أيضا أستاذة ميا هي معلمة اللغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
معلمي اللغة العربية من كفاءة بماالن  كمثل كما قال وكيل المنه  عن   3الحكومية 

 حيث الكفاءة اإلجتماعية هي: 

في أدائه، التواصل المعلم مع زمالء المعلمين  الطلبة" ال يميز المعلم  
لياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية، يناسب نفسه في المنطقة المتنوعة والموظفين وأو 

عن الثقافة، المعلم يزال التواصل مع المجتمع المهنية الخاصة والمهنية األخرى لتطوير 
  75مهنته."

                                             

  2115من مايو سنة  11بماالن  في التاريخ  3مقابلة مع وكيل المنه  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . 74 
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معلم اللغة العربية في فصل الثاتي  هو، يسوقد أكد هذه البيانات أستاذ 
 معلمي اللغة العربية كفاءة  بماالن ، فقال: أن 1لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 هي : من حيث الكفاءة اإلجتماعية ينالمثالي

 ،عن الطلبة وزمالئهم والمجتمع وغيرها العاليةلطفية اإلجتماعية  المعلم له "
تكوين العالقات االجتماعية بين المعلم والطلبة، وزمالء العمل، والموظفين، والمجتمع 

  70"يناسب نفسه  في المنطقة المتنوعة عن العادة والثقافة  .بشكل عام

العالقات االجتماعية بين المعلم  تكوينهو عبارة عن الكفاءة اإلجتماعية 
والطالب، وزمالء العمل ، والموظفين ، والمجتمع بشكل عام. وكل هذه العالقات تتم 
من أجل تحقيق األهداف التعليمية. وتتمثل هذه الكفايات في القدرة على اإلنفتاح 

المناخ والتكيف االجتماعي ، والقدرة على تقديم اآلراء اآلخرين ، والقدرة على تكوين 
 77العمل.في في الفصل والعمل ، والقدرة على أشراك المجتمع 

في فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية  الطالبات هيوأضاف تاتي 
من حيث الكفاءة  ينمعلمي اللغة العربية المثالي كفاءة  أن :بماالن  فقالت 3الحكومية 
 هي:  االجتماعية

داخل الفصل كانت أو خارجها، يزال ال يميز المعلم  الطلبة في عمله " 
، التواصل مع زمالء التحدث مع الطلبة ويسأل عن الخبر والمشكالت الحياتية

 72" المعلمين وأولياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية

                                             

من مايو  17بماالن  في التاريخ  3اللغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  مقابلة مع أستاذة ميا هي معلمة. 76 
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 1وأكد فهمي هو الطالب في فصل الثاتي لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
لعربية المثاليين من حيث الكفاءة اإلجتماعية معلمي اللغة ا كفاءة  بماالن  فقال: أن

 هي: 

" ال يميز المعلم  الطلبة في عمله داخل الفصل كانت أو خارجها، يزال 
والمشكالت التي يواجه  التحدث مع الطلبة ويسأل عن الخبر والمشكالت الحياتية

، بشكل فعالية، التواصل مع زمالء المعلمين وأولياء الطلبة والمجتمع الطلبة في الدراسية
 78"قريبا مع الطلبة 

أن الكفاءة االجتماعية هي تبين للباحث  في األعاله والبيانات المعلوماتمن 
 قدرة المعلم على التواصل والتفاعل االيجابية مع البيئة المدرسية وخارج البيئة المدرسية.

    ير التواصل مع المعلمين والمجتمع.يجب للمعلم أن يحاول تطو 

التواصل المعلم مع زمالء ،  وفهمي لوكيل المنه وعالقة على ذلك، وفقا 
د من المعلمين والموظفين وأولياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية ألن المعلم هو واح

عوامل نجاح عملية التعليمية، في األساسي المعلم هو المتعلمين لتطور قدراتهم وتحقيق 
عملية التعليم والتعلم بشكل جيد، صحيح أو متكامال األهداف التربوية المرجوة، لن يتم 

إذا كان المعلم غير قادرا التواصل مع الطلبة، ولذلك يجب للمعلم القدرة على التواصل 
     الطلبة وزمالء المعلمين وكذالك مع الموظفين وأولياء الطلبة. مع 

للمعلم هو قدرة المعلم على التواصل والتفاعل  الجتماعيةا الكفاءةورأى الباحث 
في تنفيذ عملية التعلم. انطالقا على هذه الفهم يجب للمعلم أن يملك  بشكل فعالية

الكفاءة االجتماعية الجيدة لتسهيل تحقيق األهداف التعليمية. الطلبة يشعر بالراحة 
 م.   والفراحة عندما المعلم قادر على التواصل بشكل جيد مع الطالبه

                                             

  2115من مايو سنة  21بماالن  في التاريخ  1درسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . مقابلة مع فهمي هو الطالب لم78 
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معلمي اللغة كفاءة انطالقا من البيانات السابقة وتحليلها ومناقشتها المتعلقة ب
ومدرسة  1 بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية اإلجتماعيةالعربية من حيث الكفاءة 
 بماالن ، توصل الباحث إلى نتائ  التالية :  3 الثانوية اإلسالمية الحكومية

ال تميز الطلبة من معلمي اللغة العربية في أنشطة التعليمية أو خارج الفصل   (1
 ناحية الجنسية، الدينية، الحالة الفكرية والخلفية. 

 التواصل مع زمالء المعلمين ،الموظفين، وأولياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية (2
 تناسب نفسه في المنطقة المنتوعة عن الثقافية  (3
 .مع المهنية الخاصة والمهنية األخرىالتواصل مع المجت  (4

الثانوية اإلسالمية الحكومية مدرستي إذا الكفاءة االجتماعية معلمي اللغة العربية 
 بماالن  هي األعلى. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية  1

بعد نال الباحث البيانات المقابلة ثم قام الباحث في اليوم التالي  لنيل البيانات 
مدرستي الثانوية في اإلستبانة لمعرفة كم في الميئة عن الكفاءات معلمي اللغة العربية 

بماالن  من حيث  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
  الكفاءة التعليمية.  

وأما المصادر البيانات اإلستبانة من الطلبة في الفصل الثاني مدرستي الثانوية  
 بماالن . 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

يدل على أن كفاءات معلمي اللغة العربية  األعالهفي  0تعليقا إلى جدول رقم 
بماالن   3الثانوية اإلسالمية الحكومية  ومدرسة 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 من حيث الكفاءة الشخصية هي جيد جدا أو األعلى.
اإلجتماعية. هي الكفاءة  الثالثبعد ذلك، يستمر الباحث إلى تحليل بيانات 

التحليل يدل على تصوير متغّير تابع. التحليل يستخدم درجة الكاملة كالقاسم على 
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، فيعرف % 111درجة المتحصلة. بعد يعرف الحاصل من التقسيم ثم يضرب إلى 
 . التقسيم كما التالي،𝑋1بعده درجة متغّير المستقل 

 ( 11جدول رقم ) 
 حساب درجة متغير المستقل

 درجة متغّير التابع  لةدرجة الكام درجة المتحصلة
1304 1011 111 % 85,25% 

درجة الكفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي يعرف أن  من هذا الجدول
من  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 .%85,25هي  حيث الكفاءة اإلجتماعية

 
 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في  معلمي اللغة العربيةكفاءة    .د

 المهنية.بماالنج من حيث الكفاءة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

ومن المعلومات والبيانات السابقة من المقابلة مع معلمي اللغة العربية ومدير 
كما في   المهنيةالمدرسة أو وكيل المنه  والطلبة ، نال الباحث البيانات  عن الكفاءة 

 الجدول،

 ( 12) الجدول رقم : 
 حاصل بيانات عن الكفاءة المهنية

 نمرة مؤشر بيان الكيفي

يعمق معلمي اللغة العربية عن المادة التعليمية، 
والهيكل التعليمية ومفهومها والعلم األخرى 

 ليساعدها بالمدة التعليمية. 

تعمق المادة التعليمية، 
والهيكل التعليمية 

والعلم ومفهومها 
األخرى الذى 

1 
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يساعدها بالمادة 
 التعليمية.

متعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية 
 عن المادة التعليمية. 

متعمق في المعيار 
الكفاءية والكفاءات 
األساسية عن المادة 

 التعليمية.

2 

 3 .تطوير المادة التعليمية تطوير المادة التعليمية حسب الكفاءة الطلبة

معلمي اللغة العربية تطوير كفاءة مهنيتهم على طول 
 الزمان بالعمل المنعكس.   

تطوير الكفاءة المهنية 
على طول الزمان 
 بالعمل المنعكس.

4 

د المعلم التكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت استفا
 للتواصل والتطوير المعلمين. 

استفادة التكنولوجيات 
المعلومات واإلتصاالت 

والتطوير نوعية للتواصل 
 المعلمين

5 

 المهنيةالكفاءة  عن . حاصل بيانات12جدول 

 المهنيةفيما يتعلق بكفاءات معلمي اللغة العربية المثالي من حيث الكفاءة 
  بماالن ، فقال: أن 3أشار إليه وكيل المنه  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 هي : المهنيةمن حيث الكفاءة معلمي اللغة العربية  كفاءة

التقويم والتقييم  مناسب بالخطة الدراسية والمنه  ، عملية التعلمعملية  "
ال بد للمعلمي اللغة العربية نتائ  من المتخرجين ، مناسب بالخطة الدراسية والمنه 

عن المادة التعليمية، والهيكل التعليمية ومفهومها والعلم األخرى يعمق ، المعتديل
 ،تطوير كفاءة مهنيتهم على طول الزمان بالعمل المنعكس، التعليميةليساعدها بالمدة 



76 
 

تطوير المادة ، و متعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة التعليمية
 21".التعليمية حسب الكفاءة الطلبة

بماالن ،  1الثانوية اإلسالمية الحكومية مدير المدرسة البيانات  هذهوقد أكد 
 هي : من حيث الكفاءة المهنية معلمي اللغة العربية كفاءة  فقال: أن

لديهم المهنية عن ، يفهم عن النظريات التعليم ومبادئ التعلم في التربية "
متعمق في  ،يستخدم الوسائل والطرق المناسبة بالمواد الدراسية، الواجبات التي يملكهم

تطوير المادة التعليمية ، التعليميةالمعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة 
  21".حسب الكفاءة الطلبة

وهو عبارة عن الموقف الذي يتولد من اعتقاد المعلم بأهمية الكفاءة المهنية 
المهنة التي يقوم بها ومحبتها، ويظهر ذلك في محاوالته الدائمة والمستمرة نحو 
اإلصالح . فالكفايات المهنية هي الكفايات التي تتولد من خلفية المعلم العلمية ، 

والطبيعية نحو تطور العلوم، حيث  ومهاراته عند تطبيق تلك الخلفية ، ومواقفة اإليجابية
 22.السعي المستمر والعزم الفتي لتحقيق ذلك في حياته اليومية

الطالبات في فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية  هيتاتي  وأضاف
 من حيث الكفاءة المهنيةمعلمي اللغة العربية  كفاءة  بماالن  فقالت، أن 3الحكومية 

 هي: 

استقامة في كفائتهم ، والمهارات والخبرات في التعليمالمعلم له الكفاءات " 
  23، "تطوير المادة التعليمية حسب الكفاءة الطلبة ،ومهارتهم

                                             

  2115من مايو سنة  11بماالن  في التاريخ  3. مقابلة مع وكيل المنه  لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 80 

 2115من مايو سنة  21بماالن  في التاريخ  1. مقابلة مع مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 81 
 22. المرجع السابق، ص: 22 
 2115من مايو سنة  11بماالن  في التاريخ  3. مقابلة مع تاتي هي الطالبات لمدرسة القانوية اإلسالمية الحكومية 23 
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معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة المهنية كفاءة وبين أيضا مولدى عن  
 فقالت هي: 

ال بدا للمعلم له الكفاءات والمهارات والخبرات في عملية التعليم والتعلم،  " 
، المعلم في تطوير المادة التعليمية حسب الكفاءة الطلبة استقامة في كفائتهم ومهارتهم،

 24".ليس مختلفةماجستير ثم الدكتور بقسم واحد الدرجة سرجان و 

المهنية هي واحدة من الكفاءات أن الكفاءة وفي البيان السابقة تبين للباحث 
وكذلك واجب للمعلم لتطوير كفاءتهم أن يفهموا  ،ال بدا للمعلم أن يملكها قبل التعليم

يعني عن المفاهم األساسية للمنه  والخطوات الرئيسية لتطوير المنه  المنه  وتطويره 
بجيد ، والقدرة على العمل بالتخطيط والبرنام ، والقدرة في استخدام الوقت الدراسية

  .وكذلك ينبغى للمعلم المهارات في تقنيات التعليمومناسب، 

مدير و  3لوكيل المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  وعالقة على ذلك، وفقا
عملية  هي أن الكفاءة المهنية للمعلم ،ومولدى  1الثانوية اإلسالمية الحكومية  المدرسة

التقويم والتقييم مناسب بالخطة  عمليةو مناسب بالخطة الدراسية والمنه  ،  هميالتعل
عن المادة التعليمية، والهيكل التعليمية ومفهومها والعلم يعمق و  ،الدراسية والمنه 

الزمان بالعمل تطوير كفاءة مهنيتهم على طول و ، األخرى ليساعدها بالمدة التعليمية
، متعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة التعليميةو ، المنعكس

 .تطوير المادة التعليمية حسب الكفاءة الطلبةو 

معلمي اللغة كفاءة وتحليلها ومناقشتها المتعلقة ب السابقةانطالقا من البيانات 
ومدرسة  1بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  المهنيةالعربية من حيث الكفاءة 
 بماالن ، توصل الباحث إلى نتائ  التالية : 3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

                                             

 2115من مايو سنة  21بماالن  في التاريخ  3مقابلة مع مولدى هي الطالبات لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . 84 
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تعمق المادة التعليمية، والهيكل التعليمية ومفهومها معلمي اللغة العربية  (1
 والعلم األخرى الذى يساعدها بالمادة التعليمية.

 .الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة التعليميةمتعمق في المعيار  (2

  .تطوير المادة التعليمية  (3

 .تطوير الكفاءة المهنية على طول الزمان بالعمل المنعكس (4

استفادة التكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت للتواصل والتطوير   (5
  نوعية المعلمين.

 1الثانوية اإلسالمية الحكومية مدرستي العربية  اللغةمعلمي  المهنيةإذا الكفاءة 
 بماالن  هي األعلى. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

بعد نال الباحث البيانات المقابلة ثم قام الباحث في اليوم التالي  لنيل البيانات 
مدرستي الثانوية في اإلستبانة لمعرفة كم في الميئة عن الكفاءات معلمي اللغة العربية 

بماالن  من حيث  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1لحكومية اإلسالمية ا
  الكفاءة التعليمية.  

وأما المصادر البيانات اإلستبانة من الطلبة في الفصل الثاني مدرستي الثانوية  
 بماالن . 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

يدل على أن كفاءات معلمي اللغة العربية  هاألعالفي  0تعليقا إلى جدول رقم 
بماالن   3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 من حيث الكفاءة اإلجتماعية هي جيد جدا أو األعلى.
. الرابع هي الكفاءة المهنيةإلى تحليل بيانات  الباحث ستمريبعد ذلك، 

التحليل يدل على تصوير متغّير تابع. التحليل يستخدم درجة الكاملة كالقاسم على 
، فيعرف % 111درجة المتحصلة. بعد يعرف الحاصل من التقسيم ثم يضرب إلى 

 . التقسيم كما التالي،𝑋1بعده درجة متغّير المستقل 
 ( 13جدول رقم ) 
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 حساب درجة متغير المستقل
 درجة متغّير التابع  الكاملةدرجة  درجة المتحصلة

1050 1280 111 % 82,03 % 
درجة الكفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي الثانوية يعرف أن  من هذا الجدول

من حيث  بماالن  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
 .% 82,03هيالكفاءة المهنية 

 

 

 

 

 

 

الخامس لمبحثا  
والمقترحات والتوصيات البحثص خلم  

وقد تم بعون الله تعالي وتوفيقه تحليل هذا البحث ومناقشته تحت عنوان " 
ومدرسة  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في معلمي اللغة العربية كفاءة 

، ومن التقويمية" بستخدام الطريقة التحليلية بماالنج 3الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 الباحث يعرض ويذكر الخالصة كنتيجة من تحليل ذلك البحث.هنا كان 
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 البحث صخلم .أ
 :انطالقا من البيانات وتحليلها ومناقشتها واالستنتاج منها، توصل الباحث إلى

 تيمدرسفي الكفاءة التعليمية  حيثمعلمي اللغة العربية من  كفاءة أن .أ
 بماالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

    هي:
تحديد مشكالت التعلم بجميع الطلبة على درجة ذكاء األعلى و  (1

 المتوسط و األدنى.

واالستراتيجيات و الطريقة و األساليب التعليم تطبيق المدخل و   (2
 .تعليقا بكفاءة الطلبة و حاجتهم و المادة المستخدمة

و يخبره على طلبة بأهداف طلبة يستطيع أن  التعلمتحديد أهداف   (3
 .يتابع التعلم جيدا

يناسب على أهداف و قد سيناسب على  اختيار مواد التعليم  (4
 .تجربة طلبة

كفاءة طلبة و حاجتهم يناسب على   مؤشرات وأدوات التقييمتطوير   (5
 .وتجربتهم

يناسب على حاجة طلبة وكفاءتهم في حول  التعليمية العمليةتنفيذ   (0
 .الفاهم لمادة التعلم

الوسائل المستخدمة في التعلم هي وسائل بسيطة سهلة لتطبيق في   (7
 المدرس والطلبة في تعلم.

فعالية ألن كفاءة معلم  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (2
 .و خصائص طلبة يناسب
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ي استخدم اللغة العربية كما في بيؤثر الطلبة ف توفير أنشطة التعلم (8
األمر أو حوار الفصلي ويتابع طلبة في أنشطة بيان المادة و يساعد 

 .الطلبة في اإلستعداد لسباق العربي

لتنمية فسيولوجية طلبة  نموذجيةالاللغة يا بالتواصل فعالاستخدام   (11
 .المستعّدة للتعلم

يناسب على خصائص  يميتقلالتعلم  نتائ تحديد جوانب عملية و   (11
 .المادة و حاجة طلبة

لطلبة وأهلهم لتنمية اإلهتمام على  يمو والتق التقييمتواصل نتائ    (12
 .تعليم اللغة العربية

 يستخدم معلومة الحاصل التقييم لتنمية جودة التعلم.  (13

تتعلق بكفاءة طلبة وحاجتهم التعليم في فصل يناسب على   (14
 مؤشرات اإلختبار الوطي. لإلختبار الوطني. تركيز المواد على

لمعلمي اللغة العربية المثاليين لمدرسة الثانوية اإلسالمية  التعليميةإذا الكفاءة   
بماالنح هي األعلى مناسبا من  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 .%86,12البيانات اإلستبانة هي 
 

 

مدرستي في  الشخصيةالكفاءة  حيثمعلمي اللغة العربية من  كفاءةأن   .ب
بماالنج  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

  هي:  
 تسلك وفقا للقواعد الدينية، واإلجتماعية، والثقافة الوطنية (1
 تظهر بشكل شخص صادق، واألخالق الكريمة وأسوة للطلبة والمجتمع  (2
 ووقور للطلبة والمجتمعتظهر بشكل شخص بالغ، عارف،  (3
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تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر بالفخر بمقام معلم،   (4
 والثقة بالنفس

 يحافظ أخالقيات مهنة التدريس. (5

إذا الكفاءة الشخصية لمعلمي اللغة العربية المثاليين لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
بماالنح هي األعلى مناسبا من  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 .%84,79البيانات اإلستبانة هي 

مدرستي في  اإلجتماعيةالكفاءة  حيثمعلمي اللغة العربية من كفاءة أن   .ج
بماالنج  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

  هي:  
ال تميز الطلبة معلمي اللغة العربية في أنشطة التعليمية أو خارج الفصل  (1

 من ناحية الجنسية، الدينية، الحالة الفكرية والخلفية. 
التواصل مع زمالء المعلمين ،الموظفين، وأولياء الطلبة والمجتمع بشكل  (2

 فعالية
 تناسب نفسه في المنطقة المنتوعة عن الثقافية  (3
 .المجتمع المهنية الخاصة والمهنية األخرىالتواصل مع   (4

إذا الكفاءة االجتماعية لمعلمي اللغة العربية المثالي لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
  .%85,25بماالنح هي األعلى مناسبا من البيانات اإلستبانة هي  1الحكومية 

مدرستي في الكفاءة التعليمية  حيثمعلمي اللغة العربية من  كفاءةأن   .د
بماالنج  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

  هي:  
تعمق المادة التعليمية، والهيكل التعليمية ومفهومها معلمي اللغة العربية  (1

 والعلم األخرى الذى يساعدها بالمادة التعليمية.
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 .المادة التعليميةمتعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن  (2

 . تطوير المادة التعليمية  (3

 .تطوير الكفاءة المهنية على طول الزمان بالعمل المنعكس (4

استفادة التكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت للتواصل والتطوير نوعية  (5
  المعلمين.

إذا الكفاءة المهنية  لمعلمي اللغة العربية المثالي لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .%82,03مناسبا من البيانات اإلستبانة هي  بماالنح هي األعلى 1ة الحكومي

 التوصيات البحث واقتراحته .د
كل من   -بناء على ما توصل إليه -يوصي الباحث ويقدم بعض االقتراحات

ومدرسة الثانوية  1يعني بمجال تعليم اللغة العربية بمدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 بماالن  أو اآلخرين باآلتي:  3اإلسالمية الحكومية 

إلسالمية ومدرسة الثانوية ا 1لمدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  -(1
 بماالنج. 3الحكومية 
، خاصة لترقية جودتهم ومهارتهم المداخالت  المعلمين أن يعطي مديرينبغي لل

لمعلمي اللغة العربية هي إحدى المحاوالت التي تواجه في تنظيمهم ورعايتهم حتى 
 ن عملية التعليم.يعملوا أعمالهم بعمل مؤثر وفّعال، وبعد ذلك سوف يكون أحس

ومدرسة  1اللغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية لمعلمي  -(2
 بماالنج. 3الثانوية اإلسالمية 

أن تسهم نتائ  هذا البحث في شدة حمسة معلمي اللغة العربية على أهمية 
ترقية كفاءاتهم وجودتهم التعليمية باستمرار بشكل ذاتي أو جماعي عن طريق الفرد أو 

لتحسين العملية التعليمية إلى المستوى األفضل من  وكل ذلك المؤسسة/المدرسة.
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وضعها الحالي وتستطيع العملية التربية أن توؤدي دورها الفعال في تثفيف أبناء األمة 
 والشعب، ومن هن تزيد نسبة جودة الموارد البشرية.
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 المبحث الرابع

تحليلها ومناقشتهاو عرض البيانات   

يتناول الباحث في هذا الفصل عرض البيانات التي تم جمعها من مدرسة 
بماالنج. ثم  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

تلحق عرض البيانات عملية التحليل ومناقشتها واالستنتاج منها. ويكون ترتيب عرض 
ف بميداني البحث، ثم البيانات عن  هذا الفصل بداية من عرض البيانات عن تعري

ومدرسة  1كفاءات معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 بماالنج.  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 المبحث األول : التعريف بميداني البحث 

 بماالنج 1مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ال .أ
  بماالنج 1انوية اإلسالمية الحكومية نبذة مختصرة عن المدرسة الث -1

بماالنج هو مؤسسة  1المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
للتربية اإلسالمية الذي تقع في مدينة ماالنج في الشارع دينويوا. وبنيت 

 – 1791م تحت اشراف ريمان ب.أ سنة 1791هذه المؤسسة في 
من السنة  األكاديميةغير األكاديمية و  في اإلنجاز مع تحسن.  1711

ماالنج  1يتطور مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الى السنوات 
من مدن مختلفة في جاوا، ولذالك كثير من المجتمع ،  بسرعة كبيرة

مثل بالي يهتمون أبنائهم لتعلم في تلك المدرسة  وحتى خارج جاوا
 وسومطرا، ونوسا تنجارا الشرقية، وسوالويزي وغير ذالك.
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ير هذه الظواهر المذكورة أن ثقة المجتمع في تنفيذ التعليم وتش
بماالنج عالية جدا، وباإلضافة  1بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

هذه العوامل يتم اعتماد أيضا بموقع بمدرسة الثانوية اإلسالمية 
بماالنج هو تمام واستراتيجي، هو تقع في وسط المدينة  1الحكومية 

 1ويوا، ويدعم مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية في الشارع دين
 ماالنج بوسائل التعليم الجيدة،والمريحة، والجميلة. 

اعتمادا على ثقة المجتمع ، أن مدرسة الثانوية اإلسالمية 
 1بماالنج ترغب في االستمرار في خدمة المجتمع 1الحكومية 

  رؤية المدرسة المستقبلة ورسالتها -2
 1ورؤية المستقبلة من مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

هي  لوجود نوعية اإلنسان المرتفيع في العلم والتكنولوجيات ماالنج 
 الدينية واإلنسانية

 وأما رسالتها فيما يلي :  
  .والتكنولوجيا واإليمان والتقوىتطوير العلوم التعلم ل تعزيز روح -أ

  .المستقبلجديدة لهدف   فكرة بحوث للحصول على تطوير -ب
 لوجود األنشطة التعليمية المفرحة، الخالقة ومبتكرة.  -ج
 .في الحياة اليوميةممارسة اإلسال مية و  التقدير روح لتطوير -د
 لنفسهلوجود مجتمع المدرسة الذين لديهم اإلهتمام عالية   -ز

 2.والبيئة، ولديهم جمالية عالية
                                             

وقد تم تحميلها في التاريخ ،  pandang-manmalang1.sch.id/selayang/  المدرسةالبيانات مأخوذة من موقع . 1 
 م 2212مايو  22
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 ماالنج 1اإلسالمية الحكومية أحوال المدرسين لمدرسة الثانوية  -3

قام الباحث فى جميع البيانات عن عدد المدرسين لمدرسة الثانوية 
 فى جدوال األتي:بماالنج  1اإلسالمية الحكومية 

 ( 1رقم : الجدول)  

 ماالنج 1أحوال الطلبة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

المعلمين/الموظ الرقم 
 فين 

 البيان  مجموع الطالبات الطالب

 : CAT 1 4 4 معلم الدينية  1

 = PNS 23 27 24 معلم العامة  2
59 

معلم توجيه  3
 اإلرشاد

1 2 1 GTT = 
12 

 = PTT 22 1 14 موظفين  4
18 

  17 41 43 مجموع

 1الثانوية اإلسالمية الحكومية المـدرسـة  ائقكتاب الوث: 1جدول 
 2112/2112بماالنج السنة الدراسية 

 

 بماالنج  1اإلسالمية الحكومية لطلبة لمدرسة الثانوية أحوال ا -4

لمدرسة الثانوية  الطلبةقام الباحث فى جميع البيانات عن عدد 
 فى جدوال األتي:بماالنج  1اإلسالمية الحكومية 

                                                                                                                                                               

  نفس المراجع. 2 
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 ( 2 رقم: الجدول)  

 ماالنج 1أحوال الطلبة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 المجموع  الطالبات الطالب   المرحلة  الرقم 
 294 192 77 األول 1
 313 172 121 الثاني 2
 211 111 122 الثالث 3

 111 241 322 المجموع
 1الثانوية اإلسالمية الحكومية المـدرسـة  ائقكتاب الوث: 2جدول 

 2112/2112بماالنج السنة الدراسية 
  بماالنج 3مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية   .ب

 .بماالنج 3نبذة مختصرة عن مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية   -1
بماالنج هو مؤسسة  3المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 للتربية اإلسالمية الذي تقع في مدينة ماالنج في الشارع بندونج.
هو واحد من خمسة  بماالنج 3المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

وكذلك المدرسة الثانوية الشرقية،  ىفي جاو  المثالي الدينية المدارس
واحدة من ثمانية مدرسة متكاملة بماالنج هو  3اإلسالمية الحكومية 

المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  المختصرةتاريخ الإندونيسيا. في 
من مؤسسة التعليمية التي تهدف إلى تلبية بماالنج في األولها  3

الحكومية ربية الدينية اإلسالمية في المدارس احتياجات معلمي الت
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م تحت اشراف 1772وبنيت هذه المؤسسة في  .المنخف
 م.1773-1772الدكتورندوس انتونج صالح سنة  

 منذ بماالنج 3سيرة المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 جدا كبير حدب قد ظهرت تطورها  اآلن حتى 1772 عام في هاأتنش

 المشاركة المجتمع الثقة مؤشرات المستمرة الزيادة من يتضح ما وهذا
المدرسة الثانوية اإلسالمية  في التعليم تنفيذ دعمل أبنائهم للدخول

من مدن مختلفة في وكذلك كثير من المجتمع  .ماالنجب 3الحكومية  
مثل يهتمون أبنائهم لتعلم في تلك المدرسة  جاوا، وحتى خارج جاوا

 ارا الشرقية، وسوالويزي وغير ذالك.بالي وسومطرا، ونوسا تنج
 3اعتمادا على ثقة المجتمع ، أن مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 3بماالنج ترغب في االستمرار في خدمة المجتمع
 رؤية المدرسة المستقبلة ورسالتها -2

 3ورؤية المستقبلة من مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
المدرسة النموذجية لمركز التمييز والمراجع في هي  لوجود ماالنج 

 الجودة اآلكاديمية وغير اآلكاديمية واألخالق الكريمة. 
 وأما رسالتها فيما يلي :  

  الوطنية لمعاييرالمدرسة  التعليم تحقيق (1
  الدولية معاييرالمدرسة التي توجها ل  تحقيق (2
 المدرسة. تطوير في المصلحة أصحاب مشاركة الرتفاع دور (3

                                             

وقد تم تحميلها في التاريخ ،  pandang/.-manmalang3.sch./selayang  . البيانات مأخوذة من موقع المدرسة3 
 م 2212مايو  22
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 بناء ثقافة المدرسة التعليمية والتشجيع التميز. (4
 تطوير الموارد البشرية لمدرسة المختصة. (2
 وغير أكاديميةب مؤهلينال جينخر المت لنتائج التعليم توفير (1

 .كريمةال واألخالقية األكاديمية
 ومتناغم ،ةصح بيئة على يحافظو  صناع (9
 4.تطوير النظام وإدارة المدرسة إلى جودة القائمة (1

 بماالنج 3المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  حوالأ -3
قام الباحث فى جميع البيانات عن عدد المدرسين لمدرسة الثانوية 

 فى جدوال األتي:بماالنج  3اإلسالمية الحكومية 
 ( 3 رقم: الجدول)  

 ماالنج 3أحوال المدرسين لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
المعلمين/المو  الرقم 

 ظفين 
 البيان  مجموع الطالبات الطالب

 : CAT 1 4 4 معلم الدينية  1

 = PNS 23 27 24 معلم العامة  2
59 

معلم توجيه  3
 اإلرشاد

1 2 1 GTT = 
12 

 = PTT 22 1 14 الموظفين  4
18 

  17 41 43 مجموع

                                             

  نفس المراجع. 4 
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 3الثانوية اإلسالمية الحكومية المـدرسـة  ائقكتاب الوث: 3جدول 
 2112/2112بماالنج السنة الدراسية 

 
 بماالنج 3أحوال الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -4

قام الباحث فى جميع البيانات عن عدد المدرسين لمدرسة 
 فى جدوال األتي:بماالنج  3اإلسالمية الحكومية الثانوية 

 
 ( 4) الجدول رقم :  

 بماالنج  3أحوال الطلبة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 المجموع  الطالبات الطالب   المرحلة  الرقم 

 272 119 123 األول  1

 217 134 12 الثاني 2

 233 122 13 الثالث 3

 942 421 271 مجموع

 3الثانوية اإلسالمية الحكومية المـدرسـة  ائقكتاب الوث:  4جدول 
 2112/2112السنة الدراسية بماالنج 
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إلسالمية مدرستي الثانوية افي معلمي اللغة العربية  كفاءةالمبحث الثاني:   
.بماالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية   

المعلم عنده أدوار كبيرة في عملية التعليم والتعلم فضال في محاولة تشكيل فكرة 
شخصيتهم أو القيم الموريدة. لذالك إن تكوين المعلمين الطلبة إما من حيث تنمية 

 الذين لديهم الجودة، والسلوك، والكفاءات والمتأهلة هو شيء ضروري ومهم جدا.

مع أن إدارة ترقية جودة المعلمين، خاصة لمعلمي اللغة العربية هي إحدى 
ؤثر وفّعال، المحاوالت التي تواجه في تنظيمهم ورعايتهم حتى يعملوا أعمالهم بعمل م

وبعد ذلك سوف يكون أحسن عملية التعليم، ولتكوين ذلك األحوال يحتاج ما يسمى 
بالعلوم ولكفاءات المتعلقة بها. أي بمعنى مدير المدرسة واجب عليه أن يحرك نظام 
الجمعية بمدخل علوم اإلدارية كذا التي تبحث عن كيفية تنظيم البشرية ألن المدير هي 

 أعضاءهم. محرك الجميع أعمال

 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في  معلمي اللغة العربية كفاءة .أ
بماالنج من حيث الكفاءة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 .التعليمية

مدرسللتي قبللل أن قللام الباحللث فللي عمليللة هللذا البحللث فبللدأ بالمالحظللة الميدانيللة 
علللن   بملللاالنج 3الثانويلللة اإلسلللالمية الحكوميلللة ومدرسلللة  1الثانويلللة اإلسلللالمية الحكوميلللة 

 .كفاءة معلمي اللغة العربية
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كفاءة معلمي اللغة العربية ومن هذه المالحظة نال الباحث البيانات التي تتعلق  
 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 :  . وهذه البيانات كمايليبماالنج

الفصل الثاني في قام الباحث بالمالحظة  2212من أبريل  22لتاريج في ا
 ،بماالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 تعليم القواعد.  الموضوع عن

 2وأّما خطوات التدريس التى يستخدمها معّلم كما يلى: 
 يفتح المعّلم الدرس. (1

 السابق.يراجع المعّلم الدرس  (2

 يبّين المعّلم الموضوع عن النحو حسب وقته. (3

 يبّين المعّلم من المثال أوال قبل التعريف. (4

وبعد فهم الطلبة على البيانات من المعّلم، فيعطى التعريف ويكتب المعّلم  (2
 على السبورة.

 يشرح المعّلم عن التعريف. (1

 طلبة.يسئل المعّلم الطلبة من الكلمة أو العبارة التى لم يفهمهم ال (9

 يختتم المعّلم الدراسة ويقّدم الوجبات المنزلية. (1

في هذه المالحظة الطلبة يظهرون حماسة ودافعة في عملية التعليمية ألن 
معلمهم لديهم الكفاءات والخبرات والمهارات في تعليم اللغة العربية، المعلم يستخدمون 

أن يفهموا عن المادة في الوسائل والطرق في كل عملية التعليمية، إذا الطلبة يسهلون 
 عملية التعليمية.

                                             

  2115أبريل  11في التاريج  الثانيالمالحظة في الفصل  5 
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وفي آخر الدراسة يعطي المعلم الدافيعة للطلبة عن الحيات المستقبل ليكون  
إنسانا منافعا وسرورا في الدنيا واألخرة ، وبعد ذالك يطلب المعلم إلى الطلبة التوصيات 

 والمقترحات عن عملية التعليمية. 
ي  لنيل البيانات المقابلة التي تتعلق بكفاءة ثم قام الباحث في اليوم التال   

ومدرسة الثانوية  1معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 
   بماالنج.      3اإلسالمية الحكومية 

وأما المصادر البيانات المقابلة هي  من معلمي اللغة العربية ومدير المدرسة أو  
ومدرسة  1فصل الثاني مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية وكيل المنهج والطلبة في 

 بماالنج و األنشطة في التعليم. 3الثانوية اإلسالمية الحكومية 
ومن هذه المقابلة نال الباحث البيانات  عن الكفاءة التعليمية كما في 

 الجدول،
 ( 2) الجدول رقم :  

 حاصل بيانات عن الكفاءة التعليمية
 نمرة مؤشر بيان الكيفي

تحديد مشكالت التعلم بجميع الطلبة على درجة 
 ذكاء األعلى و المتوسط و األدنى

 التعلم  تحديد مشكالت
1 

واالستراتيجيات و الطريقة و تطبيق المدخل و 
األساليب التعليم تعليقا بكفاءة الطلبة و حاجتهم 

 و المادة المستخدمة

تطبيق المدخل و 
راتيجيات و واالست

الطريقة و األساليب في 
 التعليم

2 

و يخبره على طلبة بأهداف  تحديد أهداف التعلم
 طلبة يستطيع أن يتابع التعلم جيدا

  تحديد أهداف التعلم
3 

يناسب على أهداف و قد  اختيار مواد التعليم اختيار مواد التعليم  4 
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لتجربة وأهداف المرتبطة  سيناسب على تجربة طلبة
 التعلم

كفاءة يناسب على   مؤشرات وأدوات التقييمتطوير 
 طلبة و حاجتهم وتجربتهم

مؤشرات وأدوات تطوير 
 التقييم

2 

يناسب على حاجة طلبة  التعليمية العمليةتنفيذ 
 وكفاءتهم في حول الفاهم لمادة التعلم

التعليمية  العمليةتنفيذ 
 و في الفصل الدراسي

 الميدان و المختبر

1 

المستخدمة في التعلم هي وسائل بسيطة الوسائل 
 سهلة لتطبيق في المدرس والطلبة في تعلم

ستخدم الوسائل ي
التعليمية والمواد 

 المرتبطة 

9 

فعالية  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 ألن كفاءة مدرس و خصائص طلبة يناسب

استخدام تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت 

1 

بيؤثر الطلبة في استخدم اللغة  تعلمتوفير أنشطة ال
العربية كما في األمر أو حوار الفصلي ويتابع طلبة 

في أنشطة بيان المادة و يساعد الطلبة في 
 اإلستعداد لسباق العربي

 توفير أنشطة التعلم
متنوعة لتفعيل إمكانات 

 الطلبة

7 

لتنمية  نموذجيةالاللغة يا بالتواصل فعالاستخدام 
 المستعّدة للتعلم فسيولوجية طلبة

اللغة يا بالتواصل فعال
نموذجية في أنشطة ال

 األلعاب و التفاعل

12 

يناسب  يميتقلالتعلم  نتائجتحديد جوانب عملية و 
 على خصائص المادة و حاجة طلبة

تحديد جوانب عملية 
يم يتقلالتعلم  نتائجو 

 يم و وتقي

11 

لطلبة وأهلهم لتنمية  يمو والتق التقييمتواصل نتائج   12 التقييمتواصل نتائج 
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 يم و والتق اإلهتمام على تعليم اللغة العربية

يستخدم معلومة الحاصل التقييم لتنمية جودة 
 التعلم

 علوماتمن م االستفادة
يم و نتائج تقييم تقو 

 لتحسين نوعية التعلم

13 

مناسبة التعلم  تتعلق بكفاءة الطلبة وحاجتهم 
 يناسب على تخطط الدرسي و مناهج التعلم. 

المناسبة بين التعلم و 
 مناهج التعلم

14 

جودة الكفاءة التربوية لمدرس اللغة العربية هي 
األعلى ألن الطلبة يستطيع متابعة التعلم يناسب 

كفاءات العلى مناهج التعلم، ومعلم اللغة له 
 كثيرة في التعليم.   والمهارات خبراةالو 

كفاءة التربوية جودة  
 معلم اللغة العربية

12 

 . حاصل بيانات عن  الكفاءة التعليمية2جدول 

فيما يتعلق بكفاءات معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة التعليمية أشار إليه 
بماالنج، فقال: أن  كفاءة معلمي  3وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 العربية من حيث الكفاءة التعليمية هي : اللغة

م مناسب بالخطة عملية التعلال بد للمعلم أن يفهم الطبيعيات الطلبة، في  "
التقويم والتقييم مناسب بالخطة الدراسية  الدراسية والمنهج ، وكذالك في عملية

درات، ، يستخدم الوسائل والطرق المناسبة والمنتوعة،  البد للمعلم لديهم القوالمنهج
معلمي اللغة العربية لديهم الكفاءات، الخبرات، المهارات كثيرة، ال بد للمعلم خصوصا 

اءة اإلجتماعية الكفاءات األربعة وهي الكفاءة التعليمية، الكفاءة الشخصية، الكف
 1والكفاءة المهنية"

                                             
  2212من مايو سنة  12بماالنج في التاريخ  3مقابلة مع وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . 6 
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وقد أكد هذه البيانات أستاذة رابعة، هو أحد معلمة اللغة العربية في فصل 
بماالنج، فقالت: أن  كفاءة معلمي اللغة  3لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  الثاتي

 العربية من حيث الكفاءة التعليمية هي :

لديهم المهنية عن ، يفهم عن النظريات التعليم ومبادئ التعلم في التربية "
يستخدم  ،يستخدم الوسائل والطرق المناسبة بالمواد الدراسية، الواجبات التي يملكهم
 9"التكنولوجيات في التعلم

أن  بماالنج فقال:  1وأشار أيضا مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
  1كفاءة معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة التعليمية هي :

 المتنوعة ستخدم الوسائل التعليميةي"  تحديد المشكالت التي يواجه الطلبة، 
استخدام ، متنوعة لتفعيل إمكانات الطلبة أنشطة التعلم توفير، المرتبطةوالمواد 

واالستراتيجيات و الطريقة تطبيق المدخل و بفعالية،  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
    وغيرها.  و األساليب التعليم تعليقا بكفاءة الطلبة و حاجتهم و المادة المستخدم

ات في حل المشكالت التي ويرى ما كدونلد أن الكفاءة التعليمية هي المهار 
تواجه المعلم في أثناء التدريس، والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة حوله، وهذه 
المشكالت أمور حتمية الحدوث، نظرا لتباين التالميذ، وتباين األهداف التعليمية، ومن 

  7ثم تباين ما يقوم المعلم بعمله من إجراءات أو استراتيجيات للتدريس.

                                             

مايو سنة من  12بماالنج في التاريخ  3. مقابلة مع أستاذة رابعة هي معلمة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 7 
2212 

 2212من مايو سنة  22بماالنج في التاريخ  1. مقابلة مع مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1
 72. يس عبد الرحمن قنديل، المرجع السابق، ص 7 
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الطالبات في فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية  هيوأضاف تاتي 
بماالنج فقالت، أن كفاءة معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة التعليمية  3الحكومية 

 هي: 

يزال أن يعطي ، يزال أن يسأل عن المشكالت التي يواجه الطلبة" المعلم 
يعطي المفردات المتعلقة والتعلم،  تعليمفي عمليم ال والطرقيستخدم الوسائل ، الدافية

  12"قبل اإلمتحان والتمرينات يعطي األسئلة، بالمادة الدراسية

وقال فهمي أيضا تأكيدا كما قالت تاتي يقول : أن كفاءة معلمي اللغة العربية 
  11المثاليين من حيث الكفاءة التعليمية هي:

يزال أن يعطي ، الطلبةيزال أن يسأل عن المشكالت التي يواجه المعلم " 
يعطي والتعلم،  في عمليم التعليم متنوعة والطرقيستخدم الوسائل للطلبة،  الدافية

تطبيق ، قبل اإلمتحان والتمرينات يعطي األسئلة، المفردات المتعلقة بالمادة الدراسية
هم واالستراتيجيات و الطريقة و األساليب التعليم تعليقا بكفاءة الطلبة وحاجتالمدخل و 

 ." و المادة المستخدم

 يحتاج طلبةلمحورها  التيفي عملية التعلم وفي البيان السابقة تبين للباحث 
تطور ي يستطيعون طلبةوتسهيل التعلم حتى ال طلبةتطوير قدرات اللعلم قدرة المل

 له المدرس يجب أن يكون. فوركزت في بيئة تعليمية مشجعة   إمكاناتهم منهجية  
معين من مجال مادة في عمق واسعة ويمكن تنفيذ التعلم والتقويم  توكيل :خصائص

فضال عن التغيرات الحماسية  طلبةالفي تطوير  واالهتماموالشخصية وااللتزام  التربوي
 .مبتكرة وقابلة للتكيف في التعليم

                                             

 2212 من مايو سنة 12بماالنج في التاريخ  3. مقابلة مع تاتي هي الطالبات لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 12 

 2212من مايو سنة  22بماالنج غي التاريخ  1. مقابلة مع فهمي هو الطالب لمدرسة الثانوىة اإلسالمية الحكومية 11 
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اللغة علم م كفاءة،  ومدير المدرسة وفهمي المنهجوعالقة على ذلك، وفقا لوكيل 
المعرفة والمهارات ومجموعة من اإلجراءات الذكية والمسؤولية  مجموعةهي  العربية

 واجبالمجتمع في تنفيذ الته عند ط العتبار قادر و شخص كشر ال هالكاملة التي يملكه
تحديد المشكالت التي يواجه ، فالمعلم أن يكون في مجال التعليم وتعلم اللغة العربية

 .المرتبطةوالمواد  المتنوعة ستخدم الوسائل التعليميةيالطلبة، و 

التربوية لمدرسي اللغة العربية هي القدرة على إدارة  كفاءةالورأى الباحث أن 
لتفعيل  طلبةوتصميم وتنفيذ تعلم اللغة العربية وتطوير ال طلبةالفهم  تضمنتالتي التعلم 

 .إمكاناتهم

معلمي اللغة  كفاءةانطالقا من البيانات السابقة وتحليلها ومناقشتها المتعلقة ب
 1الكفاءة التعليمية بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  حيثالعربية المثاليين من 

  بماالنج، توصل الباحث إلى نتائج التالية :  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

تحديد مشكالت التعلم بجميع الطلبة على درجة ذكاء األعلى و المتوسط    (1
 و األدنى.

واالستراتيجيات و الطريقة و األساليب التعليم تعليقا المدخل و  تطبيق  (2
 .بكفاءة الطلبة و حاجتهم و المادة المستخدمة

و يخبره على طلبة بأهداف طلبة يستطيع أن يتابع  التعلم أهدافتحديد   (3
 .التعلم جيدا

 .يناسب على أهداف و قد سيناسب على تجربة طلبة اختيار مواد التعليم  (4

كفاءة طلبة و حاجتهم يناسب على   مؤشرات وأدوات التقييمتطوير   (2
 .وتجربتهم

يناسب على حاجة طلبة وكفاءتهم في حول الفاهم  التعليمية العمليةتنفيذ   (1
 .لمادة التعلم
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الوسائل المستخدمة في التعلم هي وسائل بسيطة سهلة لتطبيق في المدرس   (9
 والطلبة في تعلم.

فعالية ألن كفاءة معلم و  واالتصاالت المعلوماتاستخدام تكنولوجيا   (1
 .خصائص طلبة يناسب

بيؤثر الطلبة في استخدم اللغة العربية كما في األمر أو  توفير أنشطة التعلم  (7
حوار الفصلي ويتابع طلبة في أنشطة بيان المادة و يساعد الطلبة في 

 .اإلستعداد لسباق العربي

لتنمية فسيولوجية طلبة المستعّدة  نموذجيةالاللغة يا بالتواصل فعالاستخدام   (12
 .للتعلم

يناسب على خصائص  يميتقلالتعلم  نتائجتحديد جوانب عملية و   (11
 .المادة و حاجة طلبة

لطلبة وأهلهم لتنمية اإلهتمام على تعليم  يمو والتق التقييمتواصل نتائج   (12
 .اللغة العربية

 .معلومة الحاصل التقييم لتنمية جودة التعلم يستخدم  (13

تتعلق بكفاءة طلبة وحاجتهم لإلختبار في فصل يناسب على  التعليم  (14
 الوطني. تركيز المواد على مؤشرات اإلختبار الوطي.

إذا جودة كفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية مدرستي الثانوية اإلسالمية  
 ماالنج هي األعلى. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 
بعد نال الباحث البيانات المقابلة ثم قام الباحث في اليوم التالي  لنيل البيانات 
اإلستبانة لمعرفة كم في الميئة عن الكفاءات معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية 

بماالنج من حيث  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
  الكفاءة التعليمية.  
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أما المصادر البيانات اإلستبانة من الطلبة في الفصل الثاني مدرستي الثانوية و  
 بماالنج. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

ومن اإلستبانة نال الباحث البيانات الكفاءات معلمي اللغة العربية في مدرستي 
بماالنج كما في  3ية اإلسالمية الجكومية ومدرسة الثانو  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 الجدول،
 
 
 
 

 ( 2) الجدول رقم : 
 البيانات اإلستبانة

 
 : حاصل بيانات اإلستبانة2جدول 

تعليقا إلى جدول في األعاله يدل على أن كفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي الثانوية 
 بماالنج جيد جدا. 3الحكومية ومدرسة الثانوية اإلسالمية  1اإلسالمية الحكومية 

Series1

Series278
80
82
84
86
88

86,12
84,79 85,25

82,03

1حلكومية درجة كفاءات معلمي اللغة العربية مدرسيت الثانوية ا
مباالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

Series1

Series2
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بعد ذلك، يستمر الباحث إلى تحليل بيانات من كل كفاءات.األول الكفاءة 
التعليمية، التحليل يدل على تصوير متغّير تابع. التحليل يستخدم درجة الكاملة كالقاسم 

، % 122على درجة المتحصلة. بعد يعرف الحاصل من التقسيم ثم يضرب إلى 
 كما التالي،  . التقسيم𝑋1فيعرف بعده درجة متغّير المستقل 

 ( 7جدول رقم ) 
 حساب درجة متغير المستقل

 درجة متغّير التابع  درجة الكاملة درجة المتحصلة
2134 4122 122 % 86,12 % 

درجة الكفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي الثانوية يعرف أن  من هذا الجدول
من حيث  بماالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

 .% 86,12هي  الكفاءة التعليمية
 

 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  في معلمي اللغة العربيةكفاءة     .ب
بماالنج من حيث الكفاءة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 الشخصية.

ومن المعلومات والبيانات السابقة من المقابلة مع معلمي اللغة العربية ومدير 
المدرسة أو وكيل المنهج والطلبة ، نال الباحث البيانات  عن الكفاءة الشخصية كما 

 في الجدول،

 ( 8) الجدول رقم : 
 حاصل بيانات عن الكفاءة الشخصية

 نمرة مؤشر بيان الكيفي
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معلم اللغة العربية تسلك مناسبا للقواعد الدينية، 
 واإلجتماعية والثقافة الوطنية. 

للقواعد تسلك وفقا 
الدينية، واإلجتماعية، 

 . والثقافة الوطنية

1 

المعلم تظهر أنفسه بشكل شخص صادق، 
واألخالق الكريمة وأسوة للطلبة حول المدرسة 

 والمجتمع.

تظهر بشكل شخص 
صادق، واألخالق 

الكريمة وأسوة للطلبة 
 والمجتمع.

2 

تظهر المعلم بشخص بالغ، عارف، ووقور للطلبة 
 والمجتمع في داخل الفصل أو خارجها.  

تظهر بشكل شخص 
بالغ، عارف، ووقور 

 للطلبة والمجتمع. 

3 

تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر 
 بالفخر بمقام معلم، والثقة بالنفس. 

تظهر أخالقيات العمل 
والمسؤولية العالية، 

ويشعر بالفخر بمقام 
 معلم، والثقة بالنفس.

4 

مي اللغة العربية يحافظون أخالقيات مهنية معل
 التدريس. 

يحافظ أخالقيات 
 مهنة التدريس.

2 

 . حاصل بيانات الكفاءة الشخصية 8جدول 

فيما يتعلق بكفاءات معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة الشخصية أشار إليه 
معلمي  كفاءة  أنبماالنج، فقال:  3وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 اللغة العربية من حيث الكفاءة الشخصية هي :

في اليومية داخل المدرسة أو خارجها أن تسلك وفقا للقواعد  للمعلميببغي  "
الدينية، واإلجتماعية، والثقافة الوطنية ألنه تقليدا وأسوة للطلبة والمجتمع. وينبغي للمعلم 
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لكريمة ألنه أسوة للطلبة والمجتمع. أن يظهر نفسه بشكل شخصية جيدة، الطبيعيات ا
وكذالك البد للمعلم أن يظهر أخالقيات العمل والمسؤوليات العالية ويحافظ أخالقيات 

 12مهنية التدريس"

أشار أيضا مدير المدرسة ومعلم اللغة العربية  لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
حيث الكفاءة الشخصية بماالنج فقال : أن كفاءة معلمي اللغة العربية من  1الحكومية 

 هي : 

اللغة العربية تسلك مناسبا للقواعد الدينية، واإلجتماعية  يمعلم"  ال بدا ل
بشخص بالغ، عارف، ووقور للطلبة والمجتمع في أنفسهم تظهر و  ،والثقافة الوطنية

تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر بالفخر و  ،داخل الفصل أو خارجها
تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر بالفخر ، معلم، والثقة بالنفسبمقام 

    13."بمقام معلم، والثقة بالنفس

وقد أكد هذه البيانات أستاذة رابعة، هي معلمة اللغة العربية في فصل الثاتي 
بماالنج، فقالت: أن كفاءة معلمي اللغة العربية  3الحكومية  اإلسالميةلمدرسة الثانوية 

 من حيث الكفاءة الشخصية هي : 

يظهر بشكل شخص ، بمقام معلم بالفخرالمعلم له المسؤولية العالية ويشعر  "
، يظهر بشكل شخص بالغ، عارف، ووقور للطلبة جيد واألخالق الكريمة

  14".والمجتمع

                                             

  2212من مايو سنة  12بماالنج في التاريخ  3. مقابلة مع وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 12 

من مايو  22بماالنج في التاريخ  1عربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية مقابلة مع مدير المدرسة ومعلم اللغة ال.  13 
 2212سنة 

من  12بماالنج في التارخ  3. مقابلة مع أستاذة رابعة هي معلمة اللغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 14 
 2212مايو سنة 
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مجموعة من القيم والتعاليم واألخالق التي  هي عبارة عنالكفاءة الشخصية 
العمل وأسرته ومجتمعته، وهي في  في تؤثر على تصرفات المعلم نحو طالبه وزمالئه

 12الوقت نفسه تؤثر على نشاط الطالب وحماستهم في التعليم وتنمية كفايتهم.

الطالبات في فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية  هيوأضاف مولدى 
بماالنج فقالت، أن كفاءة معلمي اللغة العربية المثالي من حيث الكفاءة  3 الحكومية

 الشخصية هي: 

، يزال ابتسام عند يظهر بشكل شخصية الجيدة، االكريمة األخالقالمعلم له  "
يواجه الطلبة، يزال يعطي الدافية للطلبة عن اليوم المستقبل، له المسؤوليات العالية في 

  11أول وقتها وغيرها "التربوية، الصالة في 

وقالت رحمى تأكيدا على ما تقول مولدى عن كفاءة معلمي اللغة العربية من 
 حيث الكفاءة الشخصية هي: 

، وصادق في كالمه، وأسوة للطلبة في عمله، االكريمة األخالقالمعلم له "  
 19وتظهر نفسه بشكل بالغ و بشكل شخص جيد."

ن للباحث أن  الكفاءة الشخصية للمعلم من المعلومات والبيانات السابقة تبي
مهمة جدا ألن الشخصية المعلم في إجراءات عملية التعليم والتعلم والتفاعلية مع الطلبة 
سيتحدد من خصائص شخصية المعلم، وجود الشخصية السليمة أو الجيدة التي يملك 

 المعلم كما المعلومات السابقة هذه يدل على أن يكون معلما ناجحا.  

                                             

) القاهرة  1إعداده ومتطلبات تدريبه دراسات وبحوث، ط معلم اللغة العربية معايير. فضل الله محمد رجب ، 12 
  21م ( ص: 2211:علم الكتب، 

من  12بماالنج في التاريخ  3فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  في . مقابلة مع مولدى هي الطالبات11
 2212مايو سنة 
  2212من مايو سنة  11بماالنج في التاريخ  1الحكومية . مقابلة مع رحمى هي الطاليات لمدرسة الثانوية اإلسالمية 17 
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البد للمعلم أن يظهر أخالقيات العمل قة على ذلك، وفقا لوكيل المنهج، وعال
المهنية  هو المربي المعلموالمسؤوليات العالية ويحافظ أخالقيات مهنية التدريس ألن 

للمعلم  ملةالكفاءة الشخصية الكا .طلبةشخصية الالمهمتها في تطوير  تتمثلالتي 
 . الطلبةشخصية التطوير ليساعد 

أن الكفاءة الشخصية هي واحدة من الكفاءت التي ال بد أن  الباحثورأى 
يملكها المعلم في إجراءات عملية التعليم والتعلم كما ذكرت في القانون الحكومية رقم 

عن معايير التربية الوطنية أن الكفاءة الشخصية هو القدرة المعلم  2212سنة  17
لكريمة، وأسوة للطلبة والمجتمع، يظهر بشكل شخص عارف، بالغ، ووقور، األخالق ا

 والتقييم عن أداء نفسها وتطوير نفسها بالدوام. 

انطالقا من البيانات السابقة وتحليلها ومناقشتها المتعلقة بكفاءة معلمي اللغة 
ومدرسة  1العربية من حيث الكفاءة الشخصية مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 

معلمي اللغة بماالنج، توصل الباحث إلى نتائج التالية :  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 العربية  في حول المدرسة داخل الفصل أو خارجها

 تسلك وفقا للقواعد الدينية، واإلجتماعية، والثقافة الوطنية (1
 تظهر بشكل شخص صادق، واألخالق الكريمة وأسوة للطلبة والمجتمع  (2
 والمجتمعتظهر بشكل شخص بالغ، عارف، ووقور للطلبة  (3
تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر بالفخر بمقام معلم، والثقة   (4

 بالنفس
 يحافظ أخالقيات مهنة التدريس.  (2

 1في مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  العربيةإذا كفاءة معلمي اللغة 
بماالنج من حيث الكفاءة الشخصية هي  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 األعلى.
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بعد نال الباحث البيانات المقابلة ثم قام الباحث في اليوم التالي  لنيل البيانات 
بية في مدرستي الثانوية اإلستبانة لمعرفة كم في الميئة عن الكفاءات معلمي اللغة العر 

بماالنج من حيث  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
  الكفاءة التعليمية.  

وأما المصادر البيانات اإلستبانة من الطلبة في الفصل الثاني مدرستي الثانوية  
 نج.بماال 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

في األعاله يدل على أن كفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي  1تعليقا إلى جدول رقم 
بماالنج من  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 حيث الكفاءة التعليمية هي جيد جدا أو األعلى.
بعد ذلك، يستمر الباحث إلى تحليل بيانات الثاني هي الكفاءة الشخصية. 
التحليل يدل على تصوير متغّير تابع. التحليل يستخدم درجة الكاملة كالقاسم على 

، فيعرف % 122درجة المتحصلة. بعد يعرف الحاصل من التقسيم ثم يضرب إلى 
 ،. التقسيم كما التالي𝑋1بعده درجة متغّير المستقل 

 ( 9جدول رقم ) 
 حساب درجة متغير المستقل

 درجة متغّير التابع  درجة الكاملة درجة المتحصلة
1121 1722 122 % 84,79% 
درجة الكفاءات معلمي اللغة العربية مدرستي الثانوية يعرف أن  من هذا الجدول

من حيث  بماالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
 .%84,79هي  الكفاءة الشخصية

 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في  معلمي اللغة العربيةكفاءة  .ج
بماالنج من حيث الكفاءة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 اإلجتماعية. 



24 
 

ومن المعلومات والبيانات السابقة من المقابلة مع معلمي اللغة العربية ومدير 
أو وكيل المنهج والطلبة ، نال الباحث البيانات  عن الكفاءة اإلجتماعية كما المدرسة 

 في الجدول،

 

 

 

 ( 11) الجدول رقم : 
 حاصل بيانات عن الكفاءة اإلجتماعية

 نمرة مؤشر بيان الكيفي

المعلم ال تميز الطلبة من كل الناحية ) ناحية الجنسية، 
 الدينية، الحالة الفكرية والخلفية( 

تميز الطلبة من ال 
ناحية الجنسية، 

الدينية، الحالة الفكرية 
 والخلفية.

1 

التواصل مع زمالء المعلمين، الموظفين، وأولياء الطلبة 
 والمجتمع بشكل فعالية.

التواصل مع زمالء 
المعلمين ،الموظفين، 

وأولياء الطلبة 
والمجتمع بشكل 

 فعالية.

2 

المتنوعة عن المعلم يزال يناسب نفسه في المنطقة 
 الثقافية.

تناسب نفسه في 
المنطقة المنتوعة عن 

 . الثقافية

3 
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المعلم يزال التواصل مع المجتمع المهنية الخاصة والمهنية 
 األخرى.

التواصل مع المجتمع 
المهنية الخاصة 

 والمهنية األخرى.

4 

 . حاصل بيانات الكفاءة اإلجتماعية11جدول 

اللغة العربية من حيث الكفاءة اإلجتماعية أشار فيما يتعلق بكفاءات معلمي 
 كفاءة  بماالنج، فقال: أن 3لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  إليه وكيل المنهج

 معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة اإلجتماعية هي :

في أدائه، التواصل المعلم مع زمالء المعلمين  الطلبةال يميز المعلم   "
ياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية، يناسب نفسه في المنطقة المتنوعة والموظفين وأول

عن الثقافة، المعلم يزال التواصل مع المجتمع المهنية الخاصة والمهنية األخرى لتطوير 
 11مهنته "

وشرحت أيضا أستاذة ميا هي معلمة اللغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
بماالنج كمثل كما قال وكيل المنهج عن كفاءة معلمي اللغة العربية من  3الحكومية 

 حيث الكفاءة اإلجتماعية هي: 

في أدائه، التواصل المعلم مع زمالء المعلمين  الطلبة" ال يميز المعلم  
لياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية، يناسب نفسه في المنطقة المتنوعة والموظفين وأو 

عن الثقافة، المعلم يزال التواصل مع المجتمع المهنية الخاصة والمهنية األخرى لتطوير 
  17مهنته."

                                             

  2212من مايو سنة  12بماالنج في التاريخ  3مقابلة مع وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . 18 
من مايو  22التاريخ بماالنج في  3. مقابلة مع أستاذة ميا هي معلمة اللغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 17 

 2212سنة 
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وقد أكد هذه البيانات أستاذ يس، هو معلم اللغة العربية في فصل الثاتي 
بماالنج، فقال: أن كفاءة معلمي اللغة العربية  1ة لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومي

 المثاليين من حيث الكفاءة اإلجتماعية هي :

، عن الطلبة وزمالئهم والمجتمع وغيرها العاليةلطفية اإلجتماعية  المعلم له "
تكوين العالقات االجتماعية بين المعلم والطلبة، وزمالء العمل، والموظفين، والمجتمع 

  22"يناسب نفسه  في المنطقة المتنوعة عن العادة والثقافة  .بشكل عام

العالقات االجتماعية بين المعلم  تكوينهو عبارة عن الكفاءة اإلجتماعية 
والطالب، وزمالء العمل ، والموظفين ، والمجتمع بشكل عام. وكل هذه العالقات تتم 

لقدرة على اإلنفتاح من أجل تحقيق األهداف التعليمية. وتتمثل هذه الكفايات في ا
والتكيف االجتماعي ، والقدرة على تقديم اآلراء اآلخرين ، والقدرة على تكوين المناخ 

 21العمل.في في الفصل والعمل ، والقدرة على أشراك المجتمع 

في فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية  الطالبات هيوأضاف تاتي 
بماالنج فقالت: أن كفاءة معلمي اللغة العربية المثاليين من حيث الكفاءة  3الحكومية 

 االجتماعية هي: 

ال يميز المعلم  الطلبة في عمله داخل الفصل كانت أو خارجها، يزال " 
تواصل مع زمالء التحدث مع الطلبة ويسأل عن الخبر والمشكالت الحياتية، ال

 22المعلمين وأولياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية "

                                             

من مايو  19بماالنج في التاريخ  3مقابلة مع أستاذة ميا هي معلمة اللغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . 21 
 2212سنة 

 21.  المرجع السابق ، ص: 21 
 2212من مايو سنة  12ي التاريخ بماالنج ف 3. مقابلة مع تاتي هي الطالبات لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 22 
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 1وأكد فهمي هو الطالب في فصل الثاتي لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
بماالنج فقال: أن كفاءة معلمي اللغة العربية المثاليين من حيث الكفاءة اإلجتماعية 

 هي: 

الفصل كانت أو خارجها، يزال " ال يميز المعلم  الطلبة في عمله داخل 
التحدث مع الطلبة ويسأل عن الخبر والمشكالت الحياتية والمشكالت التي يواجه 
الطلبة في الدراسية، التواصل مع زمالء المعلمين وأولياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية، 

 23قريبا مع الطلبة "

ة االجتماعية هي في األعاله تبين للباحث أن الكفاء والبيانات المعلوماتمن 
قدرة المعلم على التواصل والتفاعل االيجابية مع البيئة المدرسية وخارج البيئة المدرسية. 

 يجب للمعلم أن يحاول تطوير التواصل مع المعلمين والمجتمع.   

التواصل المعلم مع زمالء وعالقة على ذلك، وفقا لوكيل المنهج وفهمي ، 
لبة والمجتمع بشكل فعالية ألن المعلم هو واحد من المعلمين والموظفين وأولياء الط

عوامل نجاح عملية التعليمية، في األساسي المعلم هو المتعلمين لتطور قدراتهم وتحقيق 
األهداف التربوية المرجوة، لن يتم عملية التعليم والتعلم بشكل جيد، صحيح أو متكامال 

ك يجب للمعلم القدرة على التواصل إذا كان المعلم غير قادرا التواصل مع الطلبة، ولذل
  مع الطلبة وزمالء المعلمين وكذالك مع الموظفين وأولياء الطلبة.    

االجتماعية للمعلم هو قدرة المعلم على التواصل والتفاعل  الكفاءةورأى الباحث 
بشكل فعالية في تنفيذ عملية التعلم. انطالقا على هذه الفهم يجب للمعلم أن يملك 

االجتماعية الجيدة لتسهيل تحقيق األهداف التعليمية. الطلبة يشعر بالراحة الكفاءة 
 والفراحة عندما المعلم قادر على التواصل بشكل جيد مع الطالبهم.   

                                             

  2212من مايو سنة  22بماالنج في التاريخ  1. مقابلة مع فهمي هو الطالب لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 23 
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انطالقا من البيانات السابقة وتحليلها ومناقشتها المتعلقة بكفاءة معلمي اللغة 
ومدرسة  1العربية من حيث الكفاءة اإلجتماعية بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 بماالنج، توصل الباحث إلى نتائج التالية :  3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

ال تميز الطلبة من لتعليمية أو خارج الفصل معلمي اللغة العربية في أنشطة ا  (1
 ناحية الجنسية، الدينية، الحالة الفكرية والخلفية. 

 التواصل مع زمالء المعلمين ،الموظفين، وأولياء الطلبة والمجتمع بشكل فعالية (2
 تناسب نفسه في المنطقة المنتوعة عن الثقافية  (3
 .رىالتواصل مع المجتمع المهنية الخاصة والمهنية األخ  (4

إذا الكفاءة االجتماعية معلمي اللغة العربية مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 بماالنج هي األعلى. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية  1

بعد نال الباحث البيانات المقابلة ثم قام الباحث في اليوم التالي  لنيل البيانات 
اإلستبانة لمعرفة كم في الميئة عن الكفاءات معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية 

بماالنج من حيث  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
  الكفاءة التعليمية.  

أما المصادر البيانات اإلستبانة من الطلبة في الفصل الثاني مدرستي الثانوية و  
 بماالنج. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

يدل على أن كفاءات معلمي اللغة العربية  األعالهفي  1تعليقا إلى جدول رقم 
بماالنج  3لثانوية اإلسالمية الحكومية ومدرسة ا 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 من حيث الكفاءة الشخصية هي جيد جدا أو األعلى.
بعد ذلك، يستمر الباحث إلى تحليل بيانات الثالث هي الكفاءة اإلجتماعية. 
التحليل يدل على تصوير متغّير تابع. التحليل يستخدم درجة الكاملة كالقاسم على 
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، فيعرف % 122من التقسيم ثم يضرب إلى  درجة المتحصلة. بعد يعرف الحاصل
 . التقسيم كما التالي،𝑋1بعده درجة متغّير المستقل 

 ( 11جدول رقم ) 
 حساب درجة متغير المستقل

 درجة متغّير التابع  درجة الكاملة درجة المتحصلة
1314 1122 122 % 85,25% 

مدرستي درجة الكفاءات معلمي اللغة العربية يعرف أن  من هذا الجدول
من  بماالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 .%85,25هي  حيث الكفاءة اإلجتماعية

 
 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في  معلمي اللغة العربيةكفاءة    .د

 المهنية.بماالنج من حيث الكفاءة  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

ومن المعلومات والبيانات السابقة من المقابلة مع معلمي اللغة العربية ومدير 
المدرسة أو وكيل المنهج والطلبة ، نال الباحث البيانات  عن الكفاءة المهنية كما في 

 الجدول،

 ( 12) الجدول رقم : 
 حاصل بيانات عن الكفاءة المهنية

 نمرة مؤشر بيان الكيفي

يعمق معلمي اللغة العربية عن المادة التعليمية، 
والهيكل التعليمية ومفهومها والعلم األخرى 

 ليساعدها بالمدة التعليمية. 

تعمق المادة التعليمية، 
والهيكل التعليمية 
ومفهومها والعلم 

األخرى الذى 

1 
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يساعدها بالمادة 
 التعليمية.

متعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية 
 عن المادة التعليمية. 

متعمق في المعيار 
الكفاءية والكفاءات 
األساسية عن المادة 

 التعليمية.

2 

 3 .تطوير المادة التعليمية تطوير المادة التعليمية حسب الكفاءة الطلبة

معلمي اللغة العربية تطوير كفاءة مهنيتهم على طول 
 الزمان بالعمل المنعكس.   

تطوير الكفاءة المهنية 
على طول الزمان 

 بالعمل المنعكس.

4 

استفاد المعلم التكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت 
 للتواصل والتطوير المعلمين. 

استفادة التكنولوجيات 
المعلومات واإلتصاالت 

والتطوير نوعية للتواصل 
 المعلمين

2 

 . حاصل بيانات عن الكفاءة المهنية12جدول 

فيما يتعلق بكفاءات معلمي اللغة العربية المثالي من حيث الكفاءة المهنية 
  بماالنج، فقال: أن 3أشار إليه وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة المهنية هي : كفاءة

التقويم والتقييم  مناسب بالخطة الدراسية والمنهج ، عملية التعلمعملية  "
ال بد للمعلمي اللغة العربية نتائج من المتخرجين ، مناسب بالخطة الدراسية والمنهج

ومفهومها والعلم األخرى عن المادة التعليمية، والهيكل التعليمية يعمق ، المعتديل
، تطوير كفاءة مهنيتهم على طول الزمان بالعمل المنعكس، ليساعدها بالمدة التعليمية
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تطوير المادة ، و متعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة التعليمية
 24".التعليمية حسب الكفاءة الطلبة

بماالنج،  1البيانات مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  هذهوقد أكد 
 فقال: أن كفاءة معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة المهنية هي :

لديهم المهنية عن ، يفهم عن النظريات التعليم ومبادئ التعلم في التربية "
متعمق في ، الدراسيةيستخدم الوسائل والطرق المناسبة بالمواد ، الواجبات التي يملكهم

تطوير المادة التعليمية ، المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة التعليمية
  22".حسب الكفاءة الطلبة

وهو عبارة عن الموقف الذي يتولد من اعتقاد المعلم بأهمية الكفاءة المهنية 
المهنة التي يقوم بها ومحبتها، ويظهر ذلك في محاوالته الدائمة والمستمرة نحو 
اإلصالح . فالكفايات المهنية هي الكفايات التي تتولد من خلفية المعلم العلمية ، 

والطبيعية نحو تطور العلوم، حيث  ومهاراته عند تطبيق تلك الخلفية ، ومواقفة اإليجابية
 21.السعي المستمر والعزم الفتي لتحقيق ذلك في حياته اليومية

الطالبات في فصل الثاني لمدرسة الثانوية اإلسالمية  هيتاتي  وأضاف
بماالنج فقالت، أن كفاءة معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة المهنية  3الحكومية 

 هي: 

والمهارات والخبرات في التعليم، استقامة في كفائتهم المعلم له الكفاءات " 
  29، "تطوير المادة التعليمية حسب الكفاءة الطلبة ومهارتهم،

                                             

  2212من مايو سنة  12بماالنج في التاريخ  3. مقابلة مع وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 24 

 2212من مايو سنة  22بماالنج في التاريخ  1مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية . مقابلة مع 25 
 21. المرجع السابق، ص: 21 
 2212من مايو سنة  12بماالنج في التاريخ  3. مقابلة مع تاتي هي الطالبات لمدرسة القانوية اإلسالمية الحكومية 29 
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وبين أيضا مولدى عن كفاءة معلمي اللغة العربية من حيث الكفاءة المهنية 
 فقالت هي: 

لم، "  ال بدا للمعلم له الكفاءات والمهارات والخبرات في عملية التعليم والتع
، المعلم في تطوير المادة التعليمية حسب الكفاءة الطلبة استقامة في كفائتهم ومهارتهم،

 21درجة سرجان والماجستير ثم الدكتور بقسم واحد ليس مختلفة."

وفي البيان السابقة تبين للباحث أن الكفاءة المهنية هي واحدة من الكفاءات 
واجب للمعلم لتطوير كفاءتهم أن يفهموا  ال بدا للمعلم أن يملكها قبل التعليم، وكذلك

المنهج وتطويره يعني عن المفاهم األساسية للمنهج والخطوات الرئيسية لتطوير المنهج 
الدراسية، والقدرة على العمل بالتخطيط والبرنامج، والقدرة في استخدام الوقت بجيد 

 ومناسب، وكذلك ينبغى للمعلم المهارات في تقنيات التعليم. 

ومدير  3ة على ذلك، وفقا لوكيل المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية وعالق
عملية ومولدى ، أن الكفاءة المهنية للمعلم هي  1المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

التقويم والتقييم مناسب بالخطة  مناسب بالخطة الدراسية والمنهج ، وعملية هميالتعل
المادة التعليمية، والهيكل التعليمية ومفهومها والعلم عن يعمق ، و الدراسية والمنهج

تطوير كفاءة مهنيتهم على طول الزمان بالعمل ، و األخرى ليساعدها بالمدة التعليمية
، متعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة التعليمية، و المنعكس

 .تطوير المادة التعليمية حسب الكفاءة الطلبةو 

وتحليلها ومناقشتها المتعلقة بكفاءة معلمي اللغة  السابقةمن البيانات  انطالقا
ومدرسة  1العربية من حيث الكفاءة المهنية بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 بماالنج، توصل الباحث إلى نتائج التالية : 3الثانوية اإلسالمية الحكومية 

                                             

 2212من مايو سنة  22بماالنج في التاريخ  3انوية اإلسالمية الحكومية مقابلة مع مولدى هي الطالبات لمدرسة الث. 28 
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والهيكل التعليمية ومفهومها  تعمق المادة التعليمية،معلمي اللغة العربية  (1
 والعلم األخرى الذى يساعدها بالمادة التعليمية.

 .متعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة التعليمية (2

 . تطوير المادة التعليمية  (3

 .تطوير الكفاءة المهنية على طول الزمان بالعمل المنعكس (4

واإلتصاالت للتواصل والتطوير استفادة التكنولوجيات المعلومات   (2
  نوعية المعلمين.

 1الثانوية اإلسالمية الحكومية مدرستي العربية  اللغةمعلمي  المهنيةإذا الكفاءة 
 بماالنج هي األعلى. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

بعد نال الباحث البيانات المقابلة ثم قام الباحث في اليوم التالي  لنيل البيانات 
اإلستبانة لمعرفة كم في الميئة عن الكفاءات معلمي اللغة العربية في مدرستي الثانوية 

بماالنج من حيث  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
  الكفاءة التعليمية.  

أما المصادر البيانات اإلستبانة من الطلبة في الفصل الثاني مدرستي الثانوية و  
 بماالنج. 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 

يدل على أن كفاءات معلمي اللغة العربية  األعالهفي  1تعليقا إلى جدول رقم 
بماالنج  3لثانوية اإلسالمية الحكومية ومدرسة ا 1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 من حيث الكفاءة اإلجتماعية هي جيد جدا أو األعلى.
بعد ذلك، يستمر الباحث إلى تحليل بيانات الرابع هي الكفاءة المهنية. 
التحليل يدل على تصوير متغّير تابع. التحليل يستخدم درجة الكاملة كالقاسم على 

، فيعرف % 122من التقسيم ثم يضرب إلى  درجة المتحصلة. بعد يعرف الحاصل
 . التقسيم كما التالي،𝑋1بعده درجة متغّير المستقل 

 ( 13جدول رقم ) 
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 حساب درجة متغير المستقل
 درجة متغّير التابع  درجة الكاملة درجة المتحصلة

1050 1280 122 % 82,03 % 
مدرستي الثانوية درجة الكفاءات معلمي اللغة العربية يعرف أن  من هذا الجدول

من حيث  بماالنج 3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1اإلسالمية الحكومية 
 .% 82,03هيالكفاءة المهنية 

 



 

 

الخامس لمبحثا  
والمقترحات والتوصيات البحثملخص   

وقد تم بعون الله تعالي وتوفيقه تحليل هذا البحث ومناقشته تحت عنوان " 
ومدرسة  1مدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية في معلمي اللغة العربية كفاءة 

التقويمية، ومن " بستخدام الطريقة التحليلية بماالنج 3الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 هنا كان الباحث يعرض ويذكر الخالصة كنتيجة من تحليل ذلك البحث.

 البحث ملخص .أ
 انطالقا من البيانات وتحليلها ومناقشتها واالستنتاج منها، توصل الباحث إلى:

مدرستي في الكفاءة التعليمية  حيثمعلمي اللغة العربية من  كفاءةأن   .أ
بماالنج  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

  هي:  
تحديد مشكالت التعلم بجميع الطلبة على درجة ذكاء األعلى و  (1

 المتوسط و األدنى.

واالستراتيجيات و الطريقة و األساليب التعليم تطبيق المدخل و   (2
 .لمادة المستخدمةتعليقا بكفاءة الطلبة و حاجتهم و ا

و يخبره على طلبة بأهداف طلبة يستطيع أن  تحديد أهداف التعلم  (3
 .يتابع التعلم جيدا

يناسب على أهداف و قد سيناسب على  اختيار مواد التعليم  (4
 .تجربة طلبة

كفاءة طلبة و حاجتهم يناسب على   مؤشرات وأدوات التقييمتطوير   (5
 .وتجربتهم



 

 

يناسب على حاجة طلبة وكفاءتهم في حول  التعليمية العمليةتنفيذ   (6
 .الفاهم لمادة التعلم

الوسائل المستخدمة في التعلم هي وسائل بسيطة سهلة لتطبيق في   (7
 المدرس والطلبة في تعلم.

فعالية ألن كفاءة معلم  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (8
 .و خصائص طلبة يناسب

بيؤثر الطلبة في استخدم اللغة العربية كما في  توفير أنشطة التعلم (9
األمر أو حوار الفصلي ويتابع طلبة في أنشطة بيان المادة و يساعد 

 .الطلبة في اإلستعداد لسباق العربي

لتنمية فسيولوجية طلبة  نموذجيةالاللغة يا بالتواصل فعالاستخدام   (11
 .المستعّدة للتعلم

يناسب على خصائص  يميتقلالتعلم  نتائجتحديد جوانب عملية و   (11
 .المادة و حاجة طلبة

لطلبة وأهلهم لتنمية اإلهتمام على  يمو والتق التقييمتواصل نتائج   (12
 .تعليم اللغة العربية

 يستخدم معلومة الحاصل التقييم لتنمية جودة التعلم.  (13

تتعلق بكفاءة طلبة وحاجتهم التعليم في فصل يناسب على   (14
 المواد على مؤشرات اإلختبار الوطي.لإلختبار الوطني. تركيز 

لمعلمي اللغة العربية المثاليين لمدرسة الثانوية اإلسالمية  التعليميةإذا الكفاءة   
بماالنح هي األعلى مناسبا من  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 .%86,12البيانات اإلستبانة هي 
 

 



 

 

مدرستي في  الشخصيةالكفاءة  حيثمعلمي اللغة العربية من  كفاءةأن   .ب
بماالنج  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

  هي:  
 تسلك وفقا للقواعد الدينية، واإلجتماعية، والثقافة الوطنية (1
 تظهر بشكل شخص صادق، واألخالق الكريمة وأسوة للطلبة والمجتمع  (2
 ووقور للطلبة والمجتمعتظهر بشكل شخص بالغ، عارف،  (3
تظهر أخالقيات العمل والمسؤولية العالية، ويشعر بالفخر بمقام معلم،   (4

 والثقة بالنفس
 يحافظ أخالقيات مهنة التدريس. (5

إذا الكفاءة الشخصية لمعلمي اللغة العربية المثاليين لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
بماالنح هي األعلى مناسبا من  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الحكومية 

 .%84,79البيانات اإلستبانة هي 
مدرستي في  اإلجتماعيةالكفاءة  حيثمعلمي اللغة العربية من كفاءة أن   .ج

بماالنج  3ومدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  1الثانوية اإلسالمية الحكومية 
  هي:  

ال تميز الطلبة معلمي اللغة العربية في أنشطة التعليمية أو خارج الفصل  (1
 من ناحية الجنسية، الدينية، الحالة الفكرية والخلفية. 

لطلبة والمجتمع بشكل التواصل مع زمالء المعلمين ،الموظفين، وأولياء ا (2
 فعالية

 تناسب نفسه في المنطقة المنتوعة عن الثقافية  (3
 .التواصل مع المجتمع المهنية الخاصة والمهنية األخرى  (4



 

 

إذا الكفاءة االجتماعية لمعلمي اللغة العربية المثالي لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
  .%85,25بماالنح هي األعلى مناسبا من البيانات اإلستبانة هي  1الحكومية 

مدرستي في الكفاءة التعليمية  حيثمعلمي اللغة العربية من  كفاءةأن   .د
بماالنج  3ة اإلسالمية الحكومية ومدرسة الثانوي 1الثانوية اإلسالمية الحكومية 

  هي:  
تعمق المادة التعليمية، والهيكل التعليمية ومفهومها معلمي اللغة العربية  (1

 والعلم األخرى الذى يساعدها بالمادة التعليمية.
 .متعمق في المعيار الكفاءية والكفاءات األساسية عن المادة التعليمية (2

 . تطوير المادة التعليمية  (3

 .الكفاءة المهنية على طول الزمان بالعمل المنعكستطوير  (4

استفادة التكنولوجيات المعلومات واإلتصاالت للتواصل والتطوير نوعية  (5
  المعلمين.

إذا الكفاءة المهنية  لمعلمي اللغة العربية المثالي لمدرسة الثانوية اإلسالمية 
 .%82,03مناسبا من البيانات اإلستبانة هي  بماالنح هي األعلى 1الحكومية 

 التوصيات البحث واقتراحته .د
كل من   -بناء على ما توصل إليه -يوصي الباحث ويقدم بعض االقتراحات

ومدرسة الثانوية  1يعني بمجال تعليم اللغة العربية بمدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية 
 آلتي: بماالنج أو اآلخرين با 3اإلسالمية الحكومية 

ومدرسة الثانوية اإلسالمية  1لمدرستي الثانوية اإلسالمية الحكومية  -(1
 بماالنج. 3الحكومية 



 

 

ينبغي للمدير أن يعطي المعلمين المداخالت لترقية جودتهم ومهارتهم ، خاصة 
لمعلمي اللغة العربية هي إحدى المحاوالت التي تواجه في تنظيمهم ورعايتهم حتى 

 بعمل مؤثر وفّعال، وبعد ذلك سوف يكون أحسن عملية التعليم.يعملوا أعمالهم 
ومدرسة  1لمعلمي اللغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  -(2

 بماالنج. 3الثانوية اإلسالمية 
أن تسهم نتائج هذا البحث في شدة حمسة معلمي اللغة العربية على أهمية 

ستمرار بشكل ذاتي أو جماعي عن طريق الفرد أو ترقية كفاءاتهم وجودتهم التعليمية با
المؤسسة/المدرسة. وكل ذلك لتحسين العملية التعليمية إلى المستوى األفضل من 
وضعها الحالي وتستطيع العملية التربية أن توؤدي دورها الفعال في تثفيف أبناء األمة 

 والشعب، ومن هن تزيد نسبة جودة الموارد البشرية.
 



 المراجعالمصادير و  قائمة 
 المصادير والمراجع العربية  .أ

 كتب  .1

 أوريل بحر الدين، مهارات التدريس، نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء ، ) ماالنج
UIN Maliki Press   ،1122 ) 

 مهدي محمود سالم وعبد اللطيف الحليبي ، التربية الميدانية وأساسيات التدريس.  

وطرق كتابة الرسالة الجامعة ،  عبد الرحمن أحمد عثمان ، مناهج البحث العلمي
 م (  2111: دار جامعة  إفريقيا العالمية ، لخرطوم)

أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي، المصباح في غريب الشرح الكبير 
 م  2191، بيروت لبنان، 

إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، الطبعة الرابعة ، المجلدة الثاني، ) مكتبة 
 م ( مادة ع ل م.  1119الشروق الدولة : القاهرة 

، ) الرياض : دار إشبيليا للنشر والتوزيع،  2أحمد الحمد ، التربية اإلسالمية ، ط
 م (  1111

 م (  1112مشق : دار الفكر ، ، ) د 21جودة الركبي ، طرق تعليم العربية ، ط 

 (  2111ذوقان عبيدات، البحث العلمي ، ) الرياض : دار أسامة، 

عبد الرحمن أبراهيم الفوزان ، إضاءات لمعلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها ، ) 
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INSTRUMEN PENILAIAN PROFIL GURU BAHASA ARAB YANG IDEAL 

MENURUT PERSEPSI SISWA 

 

 

Nama   : ... 

Sekolah  : ... 

Guru Pengajar  : ... 

TanggalPengisian : ... 

No Pernyataan A B C D 

1 
Guru bahasa Arab saya, manpu memahami kemampuan saya dalam 

mata pelajaran ini 

    

2 
Guru bahasa Arab saya, menanyakan pepahaman saya mengenai mata 

pelajaran yang akan di ajarkan. 

    

3 
Guru bahasa arab saya, mampu memahami kesulitan-kesulitan saya di 

dalam proses pembelajaran 

    

4 
Guru bahasa arab saya, menyampaikan materi pembelajaran sesuai 

dengan buku bahan ajar yang digunakan. 

    

5 
Guru bahasa arab saya,  menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum 

memulai kegiatan pembelajaran. 

    

6 Guru bahasa Arab saya,  menggunakan media pembelajaran     

7 
Guru bahasa Arab saya,  menggunakan buku paket yang sesuai 

dengan materi pembelajaran 

    

8 
Guru bahasa Arab saya,  menggunakan lab bahasa dalam 

pembelajaran 

    

9 
Guru bahasa Arab saya,  menggunakan media elektronik dalam 

pembelajaran 

    

10 
Guru bahasa Arab saya,  menjadi contoh/model dalam penggunaan 

bahasa Arab 

    

11 
Guru bahasa Arab saya,  berkomunikasi dengan baik terhadap 

siswanya 

    

12 
Guru bahasa Arab saya,  menentukan penilaian sesuai dengan materi 

pembelajaran 

    

13 
Guru bahasa Arab saya,  melakukan penilaian dari berbagai aspek 

(kecerdasan, kerajinan, dan kelakuan) 

    

14 Guru bahasa Arab saya,  mengumumkan hasil penilaian     

15 
Guru bahasa Arab saya,  memberikan remidi jika ada siswa yang 

nilainya dibawah standar 

    

16 
Guru bahasa arab saya,  mengajak saya untuk mendiskusikan terkait 

hasil belajar saya.  

    

17 Guru bahasa arab saya,  memberikan masukan-masukan kepada saya     



 
 

dalam rangka meningkatkan nilai dan hasil belajar. 

18 
Guru bahasa arab saya,  memberikan apresiasi( penghargaan) di 

dalam proses pembelajaran kepada siswanya. 

    

19 
Guru bahasa arab saya,  berperilaku dengan norma dan agama yang di 

akui di dalam kelas. 

    

20 
Guru bahasa arab saya,  menunjukkan sikap yang jujur dan tegas 

didalam proses pembelajaran.   

    

 

 

No Pernyataan A B C D 

21 
guru bahasa arab saya,  menunjukkan pribadi sebagai seorang yang 

arif dan berwibawa terhadap siswanya. 

    

22 
Guru basa arab saya,  sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik 

dadalam kelas. 

    

23 

Guru bahasa arab saya,  tidak membeda-bedakan saya dan temen-

temen saya di dalam kelas baik dari jenis kelamin,latar belakang 

keluarga dan status social. 

    

24 
Guru bahasa arab saya,  melibatkan orang orang tua saya di dalam 

mengatasi kesulitan belajar saya di dalam kelas.  

    

25 
Guru bahasa arab saya, berkomunikasi secara baik dan santun dengan 

guru-guru yang lain di sekolah . 

    

26 
Guru bahasa arab saya,  mampu beradaptasi dilingkungan sekolah 

dengan baik. 

    

27 

Guru bahasa arab saya,  pernah menjelaskan materi/modul 

pembelajaran ( karya ilmiah/penelitian) selain mata pelajaran yang 

sudah ada disekolah. 

    

28 
Guru bahasa arab saya,  menjelaskan kepada saya mengenai indicator 

yang harus saya capai sebelum kegiatan pembelajaran di mulai. 

    

29 
Guru bahasa arab saya,  mengelola kelas secara kreatif pada proses 

pembelajaran sedang berlangsung. 

    

30 
Guru bahasa arab saya,  pernah meminta saran dan pendapat saya 

terkait kinerjanya sebagai guru didalam kelas. 

    

 

 

 

 



 
 

ANGKET PENILAIAN PROFIL GURU BAHASA ARAB YANG IDEAL  

PERSPEKTIF  SIWA 

 

 

KepadaYth: Siswa kelas XI MAN 1 DAN MAN  3 KOTA MALANG  

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program Magister 

pada Program Studi Pembelajaran Bahasa Arab Sekolah Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Malang, saya meneliti “Profil Guru Bahasa Arab Yang Ideal 

Perspektif Siswa”. 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan anda untuk memberikan 

penilaian yang berkaitan dengan Profil Guru Bahasa Arab Yang Ideal Perspektif Siwa 

Di MAN 3 ,yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket ini. 

Pertanyaan dijawab dengan member tanda cek (  ) pada kolom yang disediakan. 

Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nilai hasil belajar. Jadi sangat 

disarankan untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. 

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 

JA
W

A
B

A
N

 

SkalaPenilaian 

A B C D 
SangatSetuju 

SangatPositif 

Selalu 

SangatBaik 

Setuju 

Positif 

Sering 

Baik 

TidakSetuju 

Negatif 

Kadang-Kadang 

TidakBaik 

SangatTidakSetuju 

SangatNegatif 

TidakPernah 

SangatTidakBaik 

SKOR 4 3 2 1 

 
Jawaban dari anda akan sangat bermanfaat bagi saya untuk melakukanan alisis 

guru bagasa arab yang ideal perspektif siswa D MAN 3 yang sedang saya teliti saat 

ini. 

Atas perhatian dan bantuan anda saya mengucapkan terima kasih. 

 

Malang, 19 Mei 2014  

Peneliti, 

Lalu Marzoan  

NIM: 13720101/S-2 
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PEDOMAN WAWANCARA  

UNTUK GURU BAHASA ARAB 

 

 

NAMA     : 

KELAS    :  

 

A. KOMPETENSI PEDAGOGIK  

 

1. Apakah bapak/ibu menguasai karakteristik peserta didik bapak dari aspek 

semua aspek ( fisik, moral, sosial, kultural, emosional,dan intelektual).? 

2. Apakah bapak/ibu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang sifatnya mendidik. 

3. Apakah bapak/ibu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran/ bidang pengembangan yang bapak/ibu ampu.? 

4. Apakah bapak/ibu menyelenggarakan pembelajaran yang sifatnya 

mendidik.?  

5. Apakah bapak/ibu memamfaatkan tekhnologi imformasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran yang bapak/ibu ampu.? 

6. Apakah sekolah memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki bapak/ibu.? 

7. Apakah bapak/ibu berkomunikasi secara efektif,empatik,dan santun 

dengan peserta didik.? 

8. Apakah bapak/ibu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar.? 

9. Apakah bapak/ibu memamfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran.? 

10. Apakah bapak/ibu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran.? 

 

B. KOMPETENSI KEPERIBADIAN 

1. Apakah bapak/ibu Bertindak sesuai dengan norma 

agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional Indonesia.?  

2. Apakah bapak/ibu Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,berakhlak 

mulia,dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.? 

3. Apakah bapak/ibu Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

mantab,stabil,dewasa,arif,dan berwibawa.? 



 
 

4. Apakah bapak/ibu Menunjukkan etos kerja,tanggung jawab yang 

tinggi,rasa bangga menjadi guru,dan rasa percaya diri.? 

5. Apakah bapak/ibu Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.? 

 

C. KOMPETENSI SOSIAL  

 

1. Apakah bapak/ibu bersikap inklusif,bertindak obyektif,dan tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin,agama,ras,kondisi 

fisik,latar belakang,dan status sosial ekonomi.? 

2. Apakah bapak/ibu berkomunikasi secara efektif,empatik,dan santun 

dengan sesama pendidik,tenaga kependidikan,orang tua danmasyarakat.? 

3. Apakah bapak/ibu beradaftasi di tempat di seluruh wilayah RI yang 

memiliki keragaman sosial budaya.? 

4. Apakah bapak/ibu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.? 

 

D. KOMPETENSI PROFESIONAL 

 

1. Apakah bapak/ibu menguasai materi, struktur, konsep,dan pola fikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaranyang bapak/ibu ampu.? 

2. Apakah bapak/ibu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran/bidang pengembangan yang bapak/ibu ampu.? 

3. Apakah bapak/ibu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif.? 

4. Apakah bapak/ibu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif.? 

5. Apakah bapak/ibu memamfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 

 

 

NAMA          : 

SEKOLAH   : 

 

 

A. KOMPETENSI PEDAGOGIK  

 

1. Apakah guru bahasa arab anda mengetahui kesulitan-kesulitan anda 

didalam proses pembelajaran? 

2. Apakah guru bahasa arab anda menyampaikan materi pembelajaran 

sesuai dengan buku bahan ajar yang digunakan? 

3. Apakah guru bahasa arab anda menggunakan metode dan strategi 

pembelajaran yang bermacam-macam didalam proses pembelajaran? 

4. Apakah guru bahasa arab anda menyampaikan tujuan pembelajaran 

sebelum memulai kegiatan pembelajaran? 

5. Apakah guru bahasa arab anda menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

6. Apakah guru bahasa arab anda memberikan latihan soal setelah 

kegiatan pembelajaran? 

7. Apakah guru anda menggunakan media pembelajaran didalam proses 

pembelajaran? 

8. Apakah guru bahasa arab anda menggunakan internet sebagai materi 

atau bahan ajar dalam pembelajaran? 

9. Apakah guru bahasa arab anda memberikan kesempatan kepada anda 

untuk berdiskusi dengan teman anda didalam kegiatan pembelajaran? 

10. Apakah guru bahasa arab anda berkomunikasi dengan santun dan baik 

didalam proses pembelajaran? 

 

B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

1. Apakah guru bahasa arab anda memberikan apresiasi (penghargaan) 

kepada anda, jika anda baik dalam proses pembelajaran? 

2. Apakah perilaku guru bahasa arab anda didalam kelas sesuai dengan 

norma dan agama yang diakui? 

3. Apakah guru bahasa arab anda menunjukan sikap yang jujur dan tegas 

didalam proses pembelajaran? 



 
 

4. Apakah guru bahasa arab anda memberikan contoh perilaku, sikap 

yang baik dalam proses pembelajaran? 

5. Apakah guru bahasa arab anda menunjukan pribadi seorang guru yang 

arif dan berwibawa? 

6. Apakah guru bahasa arab anda menunjukan sikap yang bertanggung 

jawab sebagai guru didalam kelas? 

7. Guru berperan sebagai pengajar sekaligus pendidik didalam kelas, 

apakah kinerja guru bahasa arab anda sesuai dengan profesinya 

sebagai guru? 

 

C. KOMPETENSI SOSIAL 

1. Apakah guru bahasa arab anda membeda-bedakan dengan teman-

teman anda didalam kelas dari jenis kelamin, latar belakang keluarga 

dan status sosial ekonomi? 

2. Apakah guru bahasa arab anda pernah melibatkan orang tua dalam 

mengatasi kesulitan belajar anda dikelas? 

3. Apakah guru bahasa arab anda berkomunikasi secara baik dan santun 

dengan teman guru yang lain  didalam sekolah? 

4. Apakah guru bahasa arab anda mengikuti secara aktif program-

program (Pelatihan) pengembangan dan peningkatan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh sekolah? 

5. Apakah guru bahasa arab anda mampu beradaptasi dilingkungan 

sekolah dengan baik? 

6. Apakah guru bahasa arab anda berdiskusi dengan guru bahasa arab 

yang lain terkait materi pembelajaran bahasa arab disekolah? 

7.   Apakah guru anda pernah menjelaskan materi/modul pembelajaran 

(karya ilmiah/penelitian) selain mata pelajaran yang sudah ada 

disekolah?  

 

D. KOMPETENSI PROFESIONAL 

1. Apakah guru anda menguasai materi, struktur, dan konsep materi 

pembelajaran (mata pelajaran) yang diampunya? 

2. Didalam pembelajaran ada Standar Kompetensi Dan Kompetensi 

Dasar Mata Pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, apakah 

guru bahasa arab anda menjelaskan kepada anda mengenai Standar 

Kompetensi Dan Kompetensi Dasar yang harus anda capai sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai? 



 
 

3. Apakah guru bahasa arab anda mengajarkan materi pelajaran sesuai 

dengan Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar yang berlaku? 

4. Apakah guru bahasa arab anda mengajarkan materi pelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan? 

5. Didalam pemilihan materi mata pelajaran, apakah guru bahasa arab 

anda menyesuaikan dengan tingkat pemahaman anda dikelas? 

6. Apakah guru bahasa arab anda mengolah kelas secara kreatif pada 

proses pembelajaran sedang berlangsung? 

7. Apakah guru bahasa arab anda pernah meminta saran dan pendapat 

anda terkait kinerjanya sebagai guru didalam kelas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

UNTUK KEPALA SEKOLAH 

 

NAMA        :  

SEKOLAH  : 

 

1. Bagaimana persiapan rpp yang digunakan oleh guru bahasa di MAN 3. 

2. Bagaimana penentuan bahan ajar yang digunakan oleh guru bahasa arab di 

MAN 3. 

3. Bagaimana penentuan metode yang diterapkan oleh guru bahasa arab di MAN 

3.   

4. Bagaimana penentuan media yang digunakan oleh guru bahasa arab di MAN 3.  

5. Bagaimana proses evaluasi yang diterapkan oleh guru bahasa arab man 3 

6. Apakah guru bahasa arab  memberikan follw up terhadap hasil evaluasi di 

MAN 3. 

7. Bagaimana pendapat anda tentang kesiapan mental guru bahasa arab dalam 

proses belajar mengajar di MAN 3  

8. Bagaimana pendapat anda tentang cara berintraksi guru bahasa arab dengan 

siswa.  

9. Apakah cara intraksi guru bahasa arab juga mempengaruhi hubungan 

kedekatan guru dengan siswa. 

10. Bagaimana bentuk kerja sama guru bahasa arab dengan lingkungan sekitar ( 

peserta didik,temen sejawat,sesama guru ) dalam melaksanakan pembelajaran. 

11. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh guru bahasa arab di 

MAN 3 malang untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidika. 

12. Bagaimana pendapat anda tentang guru bahasa arab yang ideal. 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 

 

 

NAMA          : 

SEKOLAH   : 

 

 

E. KOMPETENSI PEDAGOGIK  

 

11. Apakah guru bahasa arab anda mengetahui kesulitan-kesulitan anda 

didalam proses pembelajaran? 

12. Apakah guru bahasa arab anda menyampaikan materi pembelajaran 

sesuai dengan buku bahan ajar yang digunakan? 

13. Apakah guru bahasa arab anda menggunakan metode dan strategi 

pembelajaran yang bermacam-macam didalam proses pembelajaran? 

14. Apakah guru bahasa arab anda menyampaikan tujuan pembelajaran 

sebelum memulai kegiatan pembelajaran? 

15. Apakah guru bahasa arab anda menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

16. Apakah guru bahasa arab anda memberikan latihan soal setelah 

kegiatan pembelajaran? 

17. Apakah guru anda menggunakan media pembelajaran didalam proses 

pembelajaran? 

18. Apakah guru bahasa arab anda menggunakan internet sebagai materi 

atau bahan ajar dalam pembelajaran? 

19. Apakah guru bahasa arab anda memberikan kesempatan kepada anda 

untuk berdiskusi dengan teman anda didalam kegiatan pembelajaran? 

20. Apakah guru bahasa arab anda berkomunikasi dengan santun dan baik 

didalam proses pembelajaran? 

 

F. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

8. Apakah guru bahasa arab anda memberikan apresiasi (penghargaan) 

kepada anda, jika anda baik dalam proses pembelajaran? 

9. Apakah perilaku guru bahasa arab anda didalam kelas sesuai dengan 

norma dan agama yang diakui? 

10. Apakah guru bahasa arab anda menunjukan sikap yang jujur dan tegas 

didalam proses pembelajaran? 



 
 

11. Apakah guru bahasa arab anda memberikan contoh perilaku, sikap 

yang baik dalam proses pembelajaran? 

12. Apakah guru bahasa arab anda menunjukan pribadi seorang guru yang 

arif dan berwibawa? 

13. Apakah guru bahasa arab anda menunjukan sikap yang bertanggung 

jawab sebagai guru didalam kelas? 

14. Guru berperan sebagai pengajar sekaligus pendidik didalam kelas, 

apakah kinerja guru bahasa arab anda sesuai dengan profesinya 

sebagai guru? 

 

G. KOMPETENSI SOSIAL 

8. Apakah guru bahasa arab anda membeda-bedakan dengan teman-

teman anda didalam kelas dari jenis kelamin, latar belakang keluarga 

dan status sosial ekonomi? 

9. Apakah guru bahasa arab anda pernah melibatkan orang tua dalam 

mengatasi kesulitan belajar anda dikelas? 

10. Apakah guru bahasa arab anda berkomunikasi secara baik dan santun 

dengan teman guru yang lain  didalam sekolah? 

11. Apakah guru bahasa arab anda mengikuti secara aktif program-

program (Pelatihan) pengembangan dan peningkatan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh sekolah? 

12. Apakah guru bahasa arab anda mampu beradaptasi dilingkungan 

sekolah dengan baik? 

13. Apakah guru bahasa arab anda berdiskusi dengan guru bahasa arab 

yang lain terkait materi pembelajaran bahasa arab disekolah? 

14.   Apakah guru anda pernah menjelaskan materi/modul pembelajaran 

(karya ilmiah/penelitian) selain mata pelajaran yang sudah ada 

disekolah?  

 

H. KOMPETENSI PROFESIONAL 

8. Apakah guru anda menguasai materi, struktur, dan konsep materi 

pembelajaran (mata pelajaran) yang diampunya? 

9. Didalam pembelajaran ada Standar Kompetensi Dan Kompetensi 

Dasar Mata Pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, apakah 

guru bahasa arab anda menjelaskan kepada anda mengenai Standar 

Kompetensi Dan Kompetensi Dasar yang harus anda capai sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai? 



 
 

10. Apakah guru bahasa arab anda mengajarkan materi pelajaran sesuai 

dengan Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar yang berlaku? 

11. Apakah guru bahasa arab anda mengajarkan materi pelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan? 

12. Didalam pemilihan materi mata pelajaran, apakah guru bahasa arab 

anda menyesuaikan dengan tingkat pemahaman anda dikelas? 

13. Apakah guru bahasa arab anda mengolah kelas secara kreatif pada 

proses pembelajaran sedang berlangsung? 

14. Apakah guru bahasa arab anda pernah meminta saran dan pendapat 

anda terkait kinerjanya sebagai guru didalam kelas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA  

UNTUK GURU BAHASA ARAB 

 

 

NAMA     : 

KELAS    :  

 

E. KOMPETENSI PEDAGOGIK  

 

11. Apakah bapak/ibu menguasai karakteristik peserta didik bapak dari aspek 

semua aspek ( fisik, moral, sosial, kultural, emosional,dan intelektual).? 

12. Apakah bapak/ibu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang sifatnya mendidik. 

13. Apakah bapak/ibu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran/ bidang pengembangan yang bapak/ibu ampu.? 

14. Apakah bapak/ibu menyelenggarakan pembelajaran yang sifatnya 

mendidik.?  

15. Apakah bapak/ibu memamfaatkan tekhnologi imformasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran yang bapak/ibu ampu.? 

16. Apakah sekolah memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki bapak/ibu.? 

17. Apakah bapak/ibu berkomunikasi secara efektif,empatik,dan santun 

dengan peserta didik.? 

18. Apakah bapak/ibu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan 

hasil belajar.? 

19. Apakah bapak/ibu memamfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran.? 

20. Apakah bapak/ibu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran.? 

 

F. KOMPETENSI KEPERIBADIAN 

6. Apakah bapak/ibu Bertindak sesuai dengan norma 

agama,hukum,sosial,dan kebudayaan nasional Indonesia.?  

7. Apakah bapak/ibu Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur,berakhlak 

mulia,dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.? 

8. Apakah bapak/ibu Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

mantab,stabil,dewasa,arif,dan berwibawa.? 



 
 

9. Apakah bapak/ibu Menunjukkan etos kerja,tanggung jawab yang 

tinggi,rasa bangga menjadi guru,dan rasa percaya diri.? 

10. Apakah bapak/ibu Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.? 

 

G. KOMPETENSI SOSIAL  

 

5. Apakah bapak/ibu bersikap inklusif,bertindak obyektif,dan tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin,agama,ras,kondisi 

fisik,latar belakang,dan status sosial ekonomi.? 

6. Apakah bapak/ibu berkomunikasi secara efektif,empatik,dan santun 

dengan sesama pendidik,tenaga kependidikan,orang tua danmasyarakat.? 

7. Apakah bapak/ibu beradaftasi di tempat di seluruh wilayah RI yang 

memiliki keragaman sosial budaya.? 

8. Apakah bapak/ibu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.? 

 

H. KOMPETENSI PROFESIONAL 

 

6. Apakah bapak/ibu menguasai materi, struktur, konsep,dan pola fikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaranyang bapak/ibu ampu.? 

7. Apakah bapak/ibu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran/bidang pengembangan yang bapak/ibu ampu.? 

8. Apakah bapak/ibu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif.? 

9. Apakah bapak/ibu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif.? 

10. Apakah bapak/ibu memamfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( 1صورة رقم: ) 

 بماالنج 1مقابلة مع مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 

 
 

 

 



 
 

 ( 2) صورة رقم: 

 بماالنج 1معلم الغة العربية لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  أستاذ يسمقابلة مع 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 ( 3) صورة رقم: 

 بماالنج 1لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  الب والطالباتالطمقابلة مع 
 

 
 

 
 



 
 

 
 ( 4) صورة رقم: 

 بماالنج 3مقابلة مع وكيل المنهج لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 5) صورة رقم: 

 3لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية معلمة اللغة العربية  أستاذة رابعةمقابلة مع 

 بماالنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 6) صورة رقم: 

 3لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية معلمة اللغة العربية مقابلة مع أستاذة ميا 

 بماالنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ( 7) صورة رقم: 

 بماالنج 3لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  الطالباتمقابلة مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( 8) صورة رقم: 

التعليمية أستاذة رابعة عن المادة القواعد النحوية لمدرسة الثانوية مالحظة أنشطة 

 بماالنج 3اإلسالمية الحكومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( 9) صورة رقم: 

مالحظة أنشطة التعليمية أستاذة ميا عن المادة القواعد النحوية لمدرسة الثانوية 
 بماالنج 3اإلسالمية الحكومية 
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