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  من جانب الكفاءة التربوية والمهنية  ٢٠١٣استعداد مدرسي اللغة العربية في تنفيذ المنهج 
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  رسالة الماجستير
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  يف تعليم اللغة العربية

  

  :إعداد

  عني املصلحة 
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Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami(nya). 

اجهد وال تكسل وال تك غافـال فـالندامة العقبى لمن يتكاسل  

  )المحفوظات(

Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula  

 lengah,  karena penyesalan itu resiko bagi orang yang bermalas-malasan 
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  اإلهداء
  ) املرحوم(إىل والدي احملبوب

  عسى أن يغفر اهللا مجيع ذنوبه، ورمحه وعافيه وعف عنه

  

  والديت احملبوبة 

املعلمة األوىل اليت مت تثقيفها يل واليت دعتين و محاستين، عسى اهللا أن يرمحها كما ربياين صغرية 

  . وحفظها اهللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة

  

  تببإىل زوجي احملبوب  

  الذي شّجعين وّمحسين يف كل وقته، عسى اهللا جيعلنا عبد اهللا يف اإلميان واإلسالم

  

  من قسم تعليم اللغة العربية إىل مجيع األصدقاء

  الذين يتعلمون معي يف هذه اجلامعة على نفس اجلهاد واحلماسة
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  كلمة الشكر والتقدير

  

احلمد هللا رب العاملني الذي علم اإلنسان ما مل يعلم والذي من علينا بنعمة اإلميان، 

اجلن واإلنسان الذي كان القرآن الكرمي أعظم معجزاته، حممد صلى والصالة والسالم على سيد 

  .اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه

وبرمحة اهللا تعاىل وعونه، تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا 

م وساعدها تريد الباحثة أن تقدم من صميم قلبها العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساه

  : على كتابة هذه الرسالة، ويف هذه املناسبة الثمينة واملباركة قدمت الباحثة أجزل الشكر إىل

كمدير جامعة موالنا مالك  املاجستري احلاج موجيا راهرجو،الدكتور  لربوفيسورسعادة ا

 . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

املاجستري عميد كلية الدراسات العليا جبامعة  سعادة األستاذ الدكتور احلاج حبر الدين،

 . موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية ، املاجستري  فضيلة األستاذ الدكتور ولدانا وارغادينتا

 . الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

اضران كرميان، الدكتور شهداء صاحل املاجستري، والدكتور زيد بن مسري مشرفان حم

املاجستري، على اشرافهما يف مساعد�ما يف عملية هذا البحث العلمي منذ بداية الكتابة حىت 

  .�ايتها

مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحثة أن 

  .تذكرهم مجيعا هنا

، واهللا أسأل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه نافعة ومفيدة هذا  

  .للعباد والبالد، آمني
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   موافقة المشرف

  : بعد االطالع على رسالة املاجستري اليت أعد�ا الطالبة

  عني املصلحة:       االسم  

 / s-2 ١٣٧٢٠٠٢٧:     رقم التسجيل  

باملدرسة الثانوية  ٢٠١٣استعداد مدرسي اللغة العربية يف تنفيذ املنهج :  عنوان  البحث   

  .ومدرسة الثانوية  خدجية مباالنج ١احلكومية 

  

  .وافق املشرفان على تقدميها إىل جملس املناقشة    

  املشرف الثاين             املشرف األول    

  

  

  جستريزيد بن مسري، املا. د                  شهداء صاحل، املاجستري. د  

  ١٩٦٧٠٣١٥٢٠٠٠٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف        ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١ :رقم التوظيف     

  

  االعتماد

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  

  

  الدكتور ولدانا وركادينتا، املاجستري

 ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف        
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  جمهورية  إندونيسيا                      

  وزارة الشؤون الدينية                     

    جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج                                     

 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية                                     

 

  لجنة المناقشة الموافقة واالعتماد من

من   ٢٠١٣استعداد مدرسي اللغة العربية في تنفيذ المنهج : إن رسالة املاجستري حتت العنوان 

بالمدرسة الثانوية الحكومية  جانب الكفاءة التربوية والمهنية 

  .ومدرسة خديجة ماالنج

        عني املصلحة:  إعداد الطالبة

   ١٣٧٢٠٠٢٧:  رقم التسجيل

هذه الرسالة أمام جملس املناقشة وتقرر قبوهلا شرطا لنيل درجة املاجستري قد دافعت الطالبة عن 

  .٢٠١٦ينايري  ١٩غة العربية، وذلك يف يوم الثالثاء، بالتاريخ يف تعليم الل

   : ويتكون جملس املناقشة من السادات

 _________    : التوقيع    رئيسا ومناقشا      الدكتور نور هادي - ١

 _________: التوقيع      مناقشا     الدكتور ولدنا وركادينتا  - ٢

 _________: التوقيع    مشرفا ومناقشا    الدكتور شهداء صاحل  - ٣

  _________: التوقيع    مشرفا ومناقشا    الدكتور زيد بن مسري  - ٤

  اعتماد

  مدير الدراسات العليا

  

  ر الدين، املاجستريالدكتور حب

 ١٩٥٦١٢٣١١٩٨٣٠٣١٠٣٢: رقم التوظيف
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 إقرار الطالبة

  : أنا املوقعة أدناه، وبيانايت كاآليت

  عني املصلحة:     إسم

  ١٣٧٢٠٠٢٧:   رقم التسجيل

  جوى الشرقية –ترينجاليك :     عنوان

يف ) S-2(أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر�ا لتوفري شرطا من شروط النجاح لنيل درجة املاجستري 

العربية يف دراسة العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، قسم تعليم اللغة 

  :   حتت املوضوع

  

  ٢٠١٣استعداد مدرسي اللغة العربية في تنفيذ المنهج "

  "ومدرسة خديجة ماالنج ١بالمدرسة الثانوية الحكومية 

  

و إذا أدعي أحد استقباال أنه . حضرته و كتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

من تأليفه و تبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك و لن تكن مسؤولية 

امعة على املشرف أو على اللجنة املناقشة يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية يف دراسة العليا جب

 . موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  ٢٠١٦ينايري  ٥   ماالنج،              

 صاحبة اإلقرار                

 

    عني املصلحة                

 ١٣٧٢٠٠٢٧: رقم التسجيل              
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 مستخلص البحث

من جانب الكفاءة  ٢٠١٣استعداد مدرسي اللغة العربية يف تنفيذ املنهج . ٢٠١٥. مصلحة، عني

البحث العلمي، الدراسات . ومدرسة الثانوية اخلدجية ماالنج ١الرتبوية واملهنية باملدرسة الثانوية احلكومية 

. ١املشرف . جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. العليا قسم تعليم اللغة العربية

 .ري، املاجستريالدكتور زيد بن مس. ٢املشرف . الدكتور شهداء صاحل، املاجستري

  .، الكفاءة الرتبوية واملهنية٢٠١٣استعداد مدرس، املنهج : الكلمات املفتاحية

جيعل ، يف هذه احلالة هيف بعض املدارس املعينة يف تنفيذ ٢٠١٣منهج أنشطة التعليم والتعلم باستخدام 

عدم وجود  ألن .٢٠١٣باستخدام منهج  يف تعليم دروس اللغة العربية مستعدة  مل يكناللغة العربية  يمدرس بعض

وهذا البحث ملعرفة استعداد مدرس اللغة العربية يف تنفيذ املنهج . التعليم جودةعلى  يأثر وهذاتدريب للمعلمني 

 . من ناحية الكفاءة الرتبوية واملهنية ٢٠١٣

من  ٢٠١٣املنهج  يف تنفيذ اللغة العربية مدرسياستعداد  كيف) ١: أما أسئلة البحث يف هذا البحث مها

  ومدرسة اخلدجية ماالنج؟ ١الرتبوية واملهنية يف املدرسة الثانوية احلكومية اجلوانب 

اليت طبقها  وكيف حّل  تلك الصعوبات ٢٠١٣ما الصعوبات اليت يقابلها مدّرسو اللغة العربية يف تنفيذ املنهج ) ٢

  مدرسو اللغة العربية؟

ومجع البيانات بالطريقة . دراسة حالة باملدخل الكيفي ته الباحثة ستخدممنهج الذي ايف هذا البحث، 

  . ملعرفة استعداد مدرس يف عملية التدريس دروس اللغة العربية من ناحية الرتبوية واملهنية. املالحظة، املقابلة، والوثائق

ن ناحية الرتبوية م ٢٠١٣نتائج هذا البحث أن االستعداد ملدرس اللغة العربية يف تنفيذ املنهج الدراسي 

من  ٢٠١٣تنفيذ املنهج الدراسي. أ) ١: (ومدرسة الثانوية خدجية ماالنج يعين ١واملهنية باملدرسة الثانوية احلكومية 

تنفيذ املنهج . ب. نظر من تعليمه مناسب بتنفيذهابالكاملة وهذا  ١ناحية الرتبوية واملهنية باملدرسة الثانوية احلكومية 

) ٢. (بوية املهنية مبدرسة الثانوية خدجية مل يكن كاملة وهذا ننظر من استعداده يف وسط التعليممن ناحية الرت  ٢٠١٣

النعاس، التعب، عدم الفهم، عدم االهتمام، املرض، : يعين ١الصعوبات واحللول اليت تواجهها املدرس اللغة العربية . أ

. ب. ددة يف التعليم مناسب مبشكلة الطالب يف الفصلواحللول من هذه املشكلة بتطبيق الطريقة املتع. واالستخبارات

، عدم االهتمام، املرض، ومنزل النعاس، عدم الفهم: يعين ٢الصعوبات واحللول اليت تواجهها املدرس اللغة العربية 

ن والطريقة حتليلها يعين بتطبيق الطريقة املتعددة يف التعليم مناسب مبشكلة الطالب وخيرب إىل مدرس آخر ع. تمحم

 .هذه املشكلة
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ABSTRACT 
 

Muslichah, Ainul. 2016.The Readiness of Teachers of Arabic in the implementation of 
Curriculum 2013 from Aspects of Pedagogic and professionalism in MTsN-1 Malang and MTs 
Khadija Malang. Thesis, Pascasrjana Education of arabic language. Islamic State University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I, Dr.H.Syuhadak Soleh, M.A. Advisor II: Dr.H.Zeid 
B. Smeer, M.A 

 
Key words: The readiness of teachers, curriculum 2013, pedagogy and professionalism. 

Teaching and learning activities using curriculum 2013 in several institutions designated 
in the implementation school for subjects of Arabic, in this case made some Arabic language 
teachers are not ready to apply learning of Arabic language with  curriculum 2013. Because, still 
lack of training for teachers and it is very influential on the quality of his teaching. And this 
study aimed to find out the extent of the readiness of the arab language teachers in the 
implementation of curriculum on pedagogic aspect  and  professional. 

The formulation of the problem in this research are: 1) How is the readiness of teachers in 
implementation of curriculum 2013 of the pedagogic and professional aspects? 2) What are the 
difficulties that teachers face when teaching and what is the solution of the teacher?. 

 In this research method used is a case study with a qualitative approach. The collection 
of data used in this study were interviews, observation, documentation. In order to determine the 
extent of readiness of teachers in teaching the Arabic language in the pedagogical and 
professional aspects. 

The results of this study indicate that the readiness of the arab language teachers in the 
implementation of curriculum 2013 and pedagogic aspect and  professional aspect in  MTsN – 1 
malang and MTs Khadija: (1) a. the implementation of curriculum and pedagogic aspect of the 
2013 professional MTsN-1 is  perfect, visible from the aspects that ruled during his teaching 
arabic language. b. implementation of the curriculum and pedagogic aspect of the 2013 
professional MTs Khadija rudimentary, seen from the lack of related aspects and mandatory 
teacher-controlled during the execution of the instruction. (2) a. the difficulties experienced by 
teachers for learning to take place and solutions that have been implemented include: drowsiness, 
lack of passion, was slow in understanding the lesson, less noticed, illness, intelligentsia. as for 
how to deal with that is by giving a range of specific methods for learning to take place in 
accordance with the problems encountered and discuss with other teachers. b. Difficulties 
experienced teachers for learning to take place and solutions that have been implemented 
include: drowsiness, slow in understanding the lesson, less noticed, sick, broken home. As for 
how to deal with that is by applying a variety of learning methods in accordance with the 
problems encountered at each meeting and discussing with teachers the particular problems 
associated with BK. Because, if not addressed will affect the teaching and learning activities 
during the school day. 
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ABSTRAK 
 

Muslichah, Ainul.2016. Kesiapan Guru Bahasa Arab dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 dari 
Aspek Pedagogik dan Profesionalisme  di MTsN-1 Malang dan MTs Khadijah Malang. Tesis, 
Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, Pembimbing I, Dr.H. Syuhadak Soleh,MA. Pembimbing II, Dr. H. Zeid B. Smeer, M.A 

Kata Kunci: Kesiapan  Guru, Kurikulum 2013, Pedagogik dan Profesional. 

Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013 di beberapa lembaga 

sekolah yang ditunjuk dalam pelaksanaanya untuk mata pelajaran bahasa arab, dalam hal ini 

membuat sebagian guru bahasa arab belum siap untuk menerapkan pembelajaran bahasa arab 

menggunakan kurikulum 2013. Karena, masih kurangnya  pelatihan untuk guru dan hal ini 

sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaranya. Dan penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui sejauh mana kesiapan guru bahasa arab dalam penerapan kurikulum 2013 dari aspek 

pedagogik dan profesional. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kesiapan guru dalam 

penerapan kurikulum 2013 dari aspek pedagogik dan profesional?  2) Apa kesulitan yang 

dihadapi guru ketika mengajar dan apa solusi dari guru?    

Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan 

kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi. Guna untuk mengetahui sejauh mana kesiapan guru dalam mengajar bahasa arab 

pada aspek pedagogik dan profesional. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan guru bahasa arab dalam pelaksanaan  

kurikulum 2013 dari aspek pedagogik dan  profesional di MTsN-1 malang dan MTs Khadijah 

yaitu: (1) a. Pelaksanaan  kurikulum 2013 dari aspek pedagogik dan profesional di MTsN-1 

sempurna, terlihat dari aspek-aspek yang dikuasai selama KBM berlangsung. b. Pelaksanaan  

kurikulum 2013 dari aspek pedagogik dan profesional di MTs Khadijah belum sempurna, terlihat 

dari kurangnya aspek-aspek yang terkait dan wajib dikuasai guru  selama pelaksanaan 

pembelajaran. (2) a. Kesulitan yang dialami guru selama pembelajaran berlangsung dan solusi 

yang telah diterapkan meliputi:  mengantuk, kurang semangat, lambat dalam memahami 

pelajaran, kurang memperhatikan, sakit, intelegensi.adapun cara menghadapi yaitu dengan cara 

memberikan berbagai metode tertentu selama pembelajaran berlangsung sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi dan membicarakan dengan guru yang lain. b. Kesulitan yang 

dialami guru selama pembelajaran berlangsung dan solusi yang telah diterapkan meliputi: 

mengantuk, lambat dalam memahami pelajaran, kurang memperhatikan, sakit, broken home. 

Adapun cara menghadapi yaitu dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi pada setiap pertemuan dan membicarakan dengan guru BK 

terkait dengan permasalahan tertentu. Karena, jika tidak diatasi akan mempengaruhi aktifitas 

belajar mengajar selama di sekolah. 
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  محتويات البحث

  

  أ ................................................................االستهالل   

  ب.............. ....................................................ء هدااإل  

  ج................ ..................................... تقديرالشكر و كلمة ال  

  د............................................................   تقرير املشرفني  

  ه.................................. .....................اعتماد جلنة املناقشة   

  و ..............................................................بة الإقرار الط  

  ز ................................. ...........مستخلص البحث باللغة العربية   

  ح ................... ......................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية   

  ط................................ .......مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية   

  ي......... .................................................حمتويات البحث   

  

  الفصل األول

  اإلطار العام والدراسات السابقة

 ١.............................................................. املقدمة   - أ

 ٤........................................................ أسئلة البحث   -  ب

  ٥....................................................... أهداف البحث  - ج

  ٥.........................................................  أمهية البحث  -د

  ٦........................................................ حدود البحث  - ه
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     ٦.................................................... حتديد املصطلحات  -و

  

  ٧............................. ........................الدراسات السابقة  -ز

  

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  

  املنهج الدراسي:  املبحث األول

 ١٠.............................................. مفهوم املنهج الدراسي  - أ

 ١٢...................................................  ٢٠١٣املنهج    -  ب

 ١٢................................  ......... ٢٠١٣مفهوم املنهج   ) أ(

 ١٤.............................................. عناصر املنهج   ) ب(

  املدرس : املبحث الثاين

 ١٩.................................................... مفهوم املدرس   - أ

 ٢٣.................................................. أدوات املدرس   -  ب

  الكفاءة التعليمية: املبحث الثالث

 ٢٦................................................... مفهوم الكفاءة   - أ

 ٣٠................................................. الكفاءة الرتببوية    -  ب

  ٣١................................. اجلوانب املهمة من الكفاءة الرتبوية  - ج

  ٣٢................................................... الكفاءة املهنية   -د

  ٣٣.................................. اجلوانب املهمة من الكفاءة املهنية  - ه

  

  الفصل الثالث



 ل 
 

  منهجية البحث

 ٣٦. ...................................................منهج البحث   - أ

 ٣٧. ..................................................ميدان البحث   -  ب

  ٣٧.... ...............................حضور الباحثة يف ميدان البحث   - ج

  ٣٨.... ...............................أسلوب مجع البيانات ومصادرها   -د 

  ٤٠ ...................................................مصادر البيانات  - ه

  ٤٠.. ...........................................أسلوب حتليل البيانات  -و

  ٤٢................................ ..................تصحيح البيانات  -ز

  

  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  

  حملة املدرستني: ولاملبحث األ

   ٤٤........................... املدرسة الثانوية احلكومية األوىل ماالنج   - أ

 ٤٦......................... .......................لرؤية والرسالة ا  ) أ(

 ٤٧....................................  أحوال املعلمني واملتعلمني  ) ب(

  ٥٣.... ...................................خدجية ماالنج املدرسة     -  ب

   ٥٣...................................................... الشعار ) أ(

  ٥٤.............................................. مهمة املدرسة ) ب(

  ٥٤.............................................. املرافق املدرسة ) ج(

 ٥٥..................................... أحوال املعلمني واملتعلمني ) د(

  استعداد مدرسي اللغة العربية: املبحث الثاين

 من١استعداد مدرس اللغة العربية باملدرسة الثانوية احلكومية   - أ



 م 
 

 ٥٦  ........................................الرتبوية  الكفاءة جانب

 من ١استعداد مدرس اللغة العربية باملدرسة الثانوية احلكومية    -  ب

 ٦٣......................................... جانب الكفاءة املهنية 

  ٦٨............................... عملية التدريس لتأكيد البيانات   - ج

  منباملدرسة الثانوية خدجية استعداد مدرس اللغة العربية  -د 

  ٧٣........................................... نب الكفاءة الرتبوية جا 

 استعداد مدرس اللغة العربية باملدرسة الثانوية خدجية من   -  ح

  ٧٧. ........................................املهنية  جانبا لكفاءة

  ٨٠............................. العملية التعليمية  لتأكيد البيانات    -و

  الصعوبات واحللول: املبحث الثالث  

 ٨٦.................  ١الصعوبات واحللول من املدرسة الثانوية احلكومية   - أ

 ٨٩....................  الصعوبات واحللول من املدرسة الثانوية خدجية    -  ب

 ٩٢.......................................... املداخالت من الباحثة  - ج

  مناقشات البحث: املبحث الرابع

 ٩٣............................................... مناقشات البحث  - أ

  

  ننننننننننن الفصل الخامس

  الخاتمة     

 ٩٧................................................. ملخص البحث   - أ

 ١٠٠..................................................... التوصيات    -  ب

   ١٠١..................................................... االقرتاحات  - ج

  المالحق
 



1 
 

  الفصل األول

  االطار العام

 مقدمة  . أ

، املدرس: هناك عناصر خمتلفة تؤثر يف جناح برامج التدريس، وهي 

ومن هذه       ١.الطالب، املادة الدراسية ، منهج الدراسة، املرفق، اإلدارة والبيئة

العناصر الست، كان املدرس أهم العناصر وحيتل مكانا مهما جدا يف أنشطة 

وبدون جتاهل املكونات املدعمة األخرى، كان مدرس  ٢.املدرسةالتدريس يف 

  ٣.بدوره كفاعل التدريس حيدد جناح التدريس نفسه

أنشطة ، نفيذهت يف املناسب الكثري عداداست دون ،٢٠١٣املنهج  قد طبق

يف و ، هيف بعض املدارس املعينة يف تنفيذ ٢٠١٣منهج التعليم والتعلم باستخدام 

يف تعليم دروس مستعدة  مل يكنمن مدرس اللغة العربية  بعضجيعل هذه احلالة 

 وهذاعدم وجود تدريب للمعلمني  ألن .٢٠١٣باستخدام منهج  اللغة العربية 

وهذا البحث ملعرفة استعداد مدرس اللغة العربية يف تنفيذ . التعليم جودةعلى  يأثر

يف تعلم اللغة العربية  عدادواست . من ناحية الكفاءة الرتبوية واملهنية ٢٠١٣املنهج 

متاما  ٢٠١٣إذا مل ينفذ املنهج يف عام  مشكلةوتكون  .باستخدام املنهج اجلديد

وتنفيذ املناهج . ٢٠١٣م ناهج عاتدريب املاملشاركني يف ألن ليس كل املعلمني 

ال يزال من احملرمات للمعلمني، ألنه باإلضافة إىل غياب  ٢٠١٣يف عام  دراسيةال

وعدم وجود  ٢٠١٣يف عام  الكتب املدرسية على نشر حديثند املنهج، تست

 .توافر الكتب

                                                           
1 . Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan.(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 
٢
   . ٢ص)ه ١٤٠٠الرياض، مطابع جامعة : الرياض(. وسائل تدريب معلمي اللغة األجنبية و تطويرهمحممد إمساعيل صيين، .  

٣
  .تطبیق الكفاءة التعلیمیة والكفاءة المھنیة لدي مدرسي اللغة العربیة. البحث الجامعي، زین العارفین.  
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إىل تطوير من خالل تسليط الضوء اجلوانب  يةناهج التعليمامل تثحد

يف تغيري يف املناهج ٤ .اليت تعترب أفضل وتقليل أوجه القصور يف املنهج السابق

على تطوير و الدراسية، وجيب أن تكون أساليب التدريس قادرة على التأثري 

  ٥.التعليم ألن التعليم هو مقياس التعلم داخل املدرسة

ارتداء املناهج عام يف بني املعلمني الذين ليسوا مستعدين  يناقشوما زال 

املنهج ومدى استعداد املعلمني أمر حاسم لتخفيف يف تنفيذ املنهج  .٢٠١٣

الدراسية ويضطر املعلمني ال يزال تعليم استخدام املناهج  .٢٠١٣الدراسي 

 .(KTSP) القدمية، التعليم مستوى وحدة املناهج الدراسية

ال  .يهلتشغيل املنهج اجلديد، حيتاج املعلمون االستعداد العقلي وإتقان ف

منذ إطالق املناهج الدراسية يف عام  .ميكن احلصول على هذا االستعداد يف حلظة

من اخلرباء  ، وجاء رد االجيابيات والسلبيات من جمموعات خمتلفة٢٠١٣

 . واملمارسني وكذلك ا�تمعات األخرى

املناهج الدراسية تعد الطالب ملواجهة التحديات يف املستقبل من   

خالل املعارف واملهارات، واملواقف واملهارات التكيف والبقاء على قيد احلياة يف 

يف كثرية اليف مناسبات " حممد نوح"أكد وزير الثقافة والتعليم  .٦البيئات املتغرية

أسباب  .مسألة هامة وحامسة ٢٠١٣تطوير املناهج الدراسية، وعام  التغيري

بسبب تغيري  .العصر طالبمناهج التعليم جيب أن تعدل لالتغريات يف املناهج، 

 .الوقت، ينبغي أن يستند املنهج إىل تعزيز التفكري، مل يعد جمرد تالوة وحفظ

على التبسيط، النهج  ٢٠١٣ركزت تطوير املناهج الدراسية يف عام     

يف عام  املناهج التكاملي على خلفية ألن ال تزال هناك بعض املشاكل-املوضوعي

                                                           
4. Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran INOVATIF dalam Kurikulum 2013. 

5 . M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI/MTs/MA. 

6
 . Nana Syaudih Sukmadinata, pengembangan kurikulum. 
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إن حمتوى املناهج الدراسية ال تزال كثيفة جدا كما  (1) .، من بني آخرين ٢٠٠٦

هو مبني من قبل عدد من املواضيع والكثري من املواد اليت اتساع ومستوى الشدة 

مل يكن كامال وفقا ملتطلبات وظائف  (2) .طور عمر الطفلتتجاوز مستوى ت

الكفاءة بشكل كلي ال تصف  (3)على أساس الكفاءة وأهداف التعليم الوطين؛ 

املواقف واملهارات واملعرفة؛ بعض الكفاءات املطلوبة وفقا الحتياجات التنمية 

مثل التعليم الطابع، منهجية التعلم النشط، والتوازن من املهارات واملهارات (

مل تكن حساسة وسريعة ) ٤(الصعبة، مل يتم استيعا�ا يف املناهج الدراسية، 

. ات االجتماعية اليت حتدث على الصعيد احمللي والوطين والعاملي االستجابة للتغري 

يتم توضيح معايري عملية التعلم تسلسل التعلم مفصل حبيث الفرص ) ٥(

مل يؤد إىل ) ٦. (تفسريات متنوعة وأسفرت عن التعلم املتمحور حول املعلم

لب صراحة ومل يكن يتط) عملية ونتائج(معايري تقييم التقييم على أساس الكفاءة 

يتطلب وثائق أكثر تفصيال  ٢٠٠٦املنهج مع ) ٧(أي عالج بشكل دوري، و 

 ٢٠١٣.٧مشروع املناهج و املناهج الدراسية من أجل جتنب تفسريات متعددة 

هو استمرار وتطوير املناهج على أساس الكفاءة اليت  ٢٠١٣منهج   

 . قة متكاملةمع موقف الكفاءة واملعرفة واملهارات بطري ٢٠٠٤بدأت يف عام 

متاشيا مع متطلبات التغريات يف خمتلف  ٢٠١٣تطوير املناهج الدراسية يف عام 

تعليم بشأن نظام ال ٢٠٠٣لسنة  ٢٠جوانب احلياة، وتنفيذ والية من القانون رقم 

بشأن خطة التنمية متوسطة  ٢٠١٠لسنة  ٥سي رقم يالوطين وكذلك املرسوم الرئ

  .األجل الوطنية

لتحسني التحصيل العلمي يتم مع اثنني من  ٢٠١٣عام وقدم املناهج     

االسرتاتيجيات الرئيسية اليت تزيد من فعالية التعلم يف وحدة تعليمية والوقت 

                                                           
7
 . M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI/MTs/MA. 
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ويتم حتقيق فعالية التعلم من خالل ثالث مراحل،  .اإلضايف التعليمي يف املدرسة

  .وهي فعالية التفاعل، وفعالية التفاهم، وفعالية امتصاص

، وهي إضافة ساعات ٢٠١٣واحدة من املنهج الدراسي يف عام ميزة     

إضافة ساعات الدراسة نتيجة لتغيري يف عملية التعلم، وهذا ما جيعل  .الدراسة

وعالوة على ذلك،  .الطالب واملعلمني حباجة إىل التكيف مع املناهج اجلديدة

يات فإنه سيتم تغيري أيضا أن تستند عملية التقييم األصلية على العمل

ينفذ إضافة ساعة من الدروس يف املناهج  .خرجات القائم على االنتاجتوامل

وينبغي دعمها من قبل مجيع األطراف، حىت  ٢٠١٣. ٢٠١٣الدراسية املناهج 

لذلك ميكن أن تتنافس يف  ،أن التعليم يف هذا البلد أكثر تقدما ورفع مستواها

  . خضم املنافسة العاملية

ضوع ملعرفة كثريا كيف مدرس يستعد عملية تعليمية آخذ الباحثة هذا املو     

  . ٢٠١٣يف تنفيذ املنهج 

 

 أسئلة البحث  . ب

 :  اعتمادا على ما تقدمت فيمكن للباحثة أن حتول عن

من اجلوانب  ٢٠١٣يف تنفيذ املنهج  اللغة العربية مدرسياستعداد  كيف .١

  ماالنج؟ ومدرسة خدجية ١املدرسة الثانوية احلكومية يف واملهنية الرتبوية 

وكيف  ٢٠١٣ما الصعوبات اليت يقابلها مدّرسو اللغة العربية يف تنفيذ املنهج  .٢

 اليت طبقها مدرسو اللغة العربية؟ حّل  تلك الصعوبات
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  أهداف البحث. ج

بعد ما عرضت الباحثة أسئلة البحث حمتاجة إىل األجوبة من األسئلة     

يف عملية هذا البحث ما املذكورة يف أسئلة البحث وللباحثة أهداف خاصة 

  :يلي

الرتبوية من اجلوانب يف تنفيذ املنهج  اللغة العربية مدرسياستعداد عن وصف   .١

  .ومدرسة اخلدجية ماالنج ١املدرسة الثانوية احلكومية يف واملهنية 

لعربية يف تنفيذ املنهج وصف عن الصعوبات اليت يواجهها مدّرسو اللغة ا .٢

 .اليت طبقها مدرسو اللغة العربية حّل عن تلك الصعوباتو  ٢٠١٣

  

  أهمية البحث. د

ترجو الباحثة من هذا البحث فوائد كثرية، لكل قارئ هذا البحث و       

  :خاصة ملدّرسي اللغة العربية باختيار املنهج التعليمي اجلديد املناسب فيما يلي

  . لتسهيل تدريب اللغة العربية للمّدرسني .١

 .   ٢٠١٣كفاءة املدرسني اللغة العربية يف استعمال املنهج   ترقية .٢

 .ملعرفة ولتعليم مدّرس والقارئ اآلخر من الزمالء وغري ذلك .٣

  

  حدود البحث. ه

  :هذا البحث ينقسم على ثالثة حدود، وهم
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  : الحدود الموضوعية 

الكفاءة حدود البحث يف هذا البحث يعين استعداد مدرسي اللغة العربية من ناحية 

  .٢٠١٣الرتبوية والكفاءة املهنية يف تنفيذ املنهج 

  : الحدود المكانية    ا

يعين يف الفصل السابع يف مدرسني ومها  ٢٠١٣املدارس اليت تستخدم املنهج 

  ".املدرسة اخلدجية مباالنج"، "الثانوية اإلسالمية احلكومية مباالنج"املدرسة 

  : الحدود الزمانية   

  .٢٠١٥يونو يف السنة  –للسنة الدراسية  من  مايو جري هذا البحث 

 

       تحديد المصطلحات. و

هلذا البحث مصطالحات مهمة جيب بيا�ا ابتعادا بالقارئ عن التوهم، و 

  : كما يلي هلذا البحث  أهم املصطالحات 

املنهج اجلديد الذي مت تنفيذه يف العام الدراسي  ٢٠١٣املنهج :  ٢٠١٣املنهج  .١

هذا املنهج هو تطوير املناهج الّدراسية اليت قد تستخدم يف . ٢٠١٤/  ٢٠١٣

 .تنفيذه

القدرة على إدارة التعليم لدى املتعلمني يتضمن فهم املتعلمني، : الرتبوية  .٢

والتصميم والتنفيذ التعلم، وتقييم نتائج التعلم وتطوير املتعلمني لتحسني 

 .إمكانتهم
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. ب عليهم إتقا�ا لينجحوا حالل التدريسجمموعة من املقدرات اليت جي: املهنية  .٣

الكفاءة املهنية هي . وجيب أن تكون دعامة أساسية للمدرسني يف أداء واجبا�م

 ٨.القدرة على سيطرة املواد الدراسية سعة وعمقا

 

  الدراسات السابقة. ي

توجد الدراستان فيما يتعلق بالبحث يتعلق بالكفاءة التعليمية والكفاءة 

  :قام �ما الباحثان السابقان ومها املهنية اليت

  ٢٠١١.٩زين العارفني  .١

تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية لدي مدرسي اللغة : موضوع البحث 

العربية باملدارس املتوسطة اإلسالمية مبنطقة رمبانج جاوى 

  ).دراسة وصفية تقوميية(الوسطى 

يم عن الصورة امليدانية حول لصانعي القرار ومديري وحدة التعل: أهداف البحث 

إتقان مدرسني الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية وتطبيقهما 

  .على أنشطة التدريس

إستخدم الباحث يف هذا البحث، الوصفي التقوميي بالتقنية : منهجية البحث 

املسحية، وجلمع البيانات بالباحث نفسه واالستبانة 

 .واملالحظة واملقابلة

 

                                                           
8
 . Penjelasan atas undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 10.  

http://dikti.go.id/tatalaksana/upload/uu_2005.pdf. 
إلسالمية يف اجلامعة ا(رسالة املاجستري  .الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية وأثرها يف نتائج تعلم اللغة العربيةزين العارفني،  .  ٩

  ).٢٠١١احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج 
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 ١٠. ٢٠١٣باكاس موكيت نسراوي  .٢

الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية وأثرها يف نتائج تعلم اللغة : عنوان البحث 

  .العربية

ملعرفة الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية وملعرفة أثر الكفاءة : أهداف البحث 

املهنية ملدرس اللغة العربية يف نتيجة التعلم باللغة العربية 

 .لطالب

نوع البحث يعين سار بالبحث الكمي، قام بتنظيم العملية :  البحث يةمنهج

وحتليلها من أجل اختبار الفرضية يف امليدان، ويستخدم هذا 

  .البحث منهج البحث الوصفي

أن الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية تأثر إجيابيا على نتيجة : نتائج البحث 

  .التعلم باللغة العربية لطالب

 

 

 

  

 

                                                           
يف (رسالة املاجستري  .الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية وأثرها يف نتائج تعلم اللغة العربيةباكاس موكيت نسراوي،  . ١٠

 ).٢٠١١اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج 
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 ١١ .أوريل حبر الدين .٣

تنمية الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف اجلامعات : موضوع البحث 

دراسة احلاالت املتعددة يف مراكز تعليم اللغة (اإلندونيسية 

العربية جبامعات موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  ).مباالنج وحممدية مباالنج وماالنج احلكومية

�دف هذه الدراسة إىل وصف واقع الكفاءات التعليمية ملعلمي : البحثأهداف 

اللغة العربية يف مراكز تعليم اللغة العربية وكيفية تنمية تلك 

  .الكفاءات التعليمية يف تلك املراكز

إستخدم الباحث يف هذه الدراسة يعين املدخل الكيفي : منهجية البحث 

بيانات باملقابلة املكثفة ودراسة احلالة املتعددة، ويتم مجع ال

  .واملالحظة املشرتكة والوثائق

من خطة التعليم يتميز معلمو اللغة العربية بربنامج دراسة العربية : نتائج البحث 

اآلخرين يف  املكثفة فقط بتحقيق ذلك وال جيد يف املراكزين

تنفيذه وبتحقيق ذلك بشكل جيد مبا فيه من إدارة املواد، 

. املدخل أو الطريقة واألساليب املناسبةوالفصل، واستخدام 

يف تقوميه لتحسني تعليم اللغة العربية قد طبق وتكون نتائج 

تغدية راجعة لتحسني مسرية عملية التعليم واعادة بناء املنهج 

 .وحتسني إعداد أدوات التقومي

                                                           
دراسة احلاالت املتعددة يف مراكز تعليم (تنمية الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف اجلامعات اإلندونيسية  أوريل حبر الدين،.  ١١

ماالنج، كلية . رسالة الدكتورة غري مطبوع ).اللغة العربية جبامعات موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج وحممدية مباالنج وماالنج احلكومية

  ) ٢٠١١: سات العليا قيم تعليم اللغة الربية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالدرا
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  المبحث األول  

 : مفهوم المنهج الدراسي  .أ 

من أصل اللغة الالتينية املستخدمة يف الرياضة، يعين  " املنهج"إن كلمة 

مبعىن مسافة اجلري، أي مسافة يلزم لكل فرد أن يقوم �ا   currereكلمة 

ويف اللغة العربية . مث استخدم هذا املصطلح يف الرتبية ١من بدايتها إىل النهاية، 

. مبعىن املنهج أي السبيل املنري، يعين سبيل منري يسري عليه الناس يف أداء حياته

ويف الرتبية أن املنهج هو السبيل املنري الذي يسري عليه املعلم والتالميذ لرتقية 

يون ال ينحصر على املواد ألن املنهج عند ناسوت. املعلومات واملهارات والقيم

  ٢. الدراسية ولكنه يشمل على التجارب داخل الفصل وخارجه

تعين الطريق الواضح " منهج"ذكر ابن منظور يف لسان العرب، أن كلمة     

وأشار لويس معلوف يف املنجد أن املنهج     ٣.وأن كلمة ناهجة تعين واضحة

     ٤.جيمع على مناهج، هو الطريق الواضح

هج هو كل اخلربات التعليمية والرتبوية واإلجتماعية والثقافية اليت فاملن  

بقصد مساعد�م على  -داخل املدرسة وخارجها–�يئها املدرسة لطال�ا 

                                                           
1
 . Muhaimin, Pengembangan kurikulum Pendidikan di Sekolah,Madrasah dan Perguruan Tinggi, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal 1 
2
 . Nasution, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, tt) Hal. 9 

. ص)دار صادر، بال سنة: بیروت(الثاتي، الجزء لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، .١٣

٣٨٣ 
 ٨٤١. ص)١٩٧٧بیروت، (الطبعة الثاتیة والعشرون، المنجد في اللغة األعالم، لویس معلوف، . ١٤  
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النمو الكامل والشامل وتعديل سلوكهم وذلك من أجل حتقيق أهدافها 

   ٥.الرتبوية

بوية والثقافية وعند الدكتور حممد الطيب، املنهج هو جمموعة اخلربات الرت     

واإلجتماعية والرياضية والفنية اليت �يئها املدرسة لتالميذها داخل املدرسة، أو 

خارجها بقصد مساعد�م على النمو الشامل و تعديل سلوكهم طبقا 

  ٦. لألهداف الرتبوية

املنهج الدراسي هو أن املنهج الدراسي حيتوي على مجيع املعلومات، 

  ٧.والقيمة اليت حصل عليها الطلبة من قبل رجال املدرسةواخلربة، والنشاطات، 

عن تعريف ) Dubin dan Olshatain(قد قال دوبني وألصتني 

املنهج الدراسي هو وصف واسع عن األهداف العامة تقوم على فلسفة 

وثقافة الرتبية اليت تطبق يف املواد الدراسية وتتجه اجتاه نظرية اللغة ونظرية 

قهما بأن املنهج الدراسي يطبق يف مجيع منطقة البالد واتف. تعليم اللغة

 .وحلجة سياسية

فال شك أن املنهج مسة جوهرية يف كل علم من العلوم، فال يوجد 

ونسبة إىل . علم بدون منهج إذ أن من مقومات العلم سريه على منهج

التعريفات السابقة فمناهج الدرس اللغوي هي املناهج اليت حتكم خطة 

العمل، ويسري على مقتضاها التفكري عند حبث اللغة ذا�ا بعناصرها األربعة 

                                                           
دار : الطبعة الثانیة، المملكة العربیة السعودیةمدخل إلى المناھج وطرق التدریس، محمد مزمل البشیر وزمیلھ،   ١٥  

  ٢١-١٩، ص ١٤١٦\١٩٩٠، اللواء للنشر والتوزیع
16

مایو  \ه ١٤٢٩جمادي األولى : معھد العلوم اإلسالمیة والعربیة في إندونیسیا(إخباریة ثقافیة محمد الطیب، . 
  ٣٤. ص ٢٠٠٨

رسالة تطویر مادة تعلیم اللغة العربیة المبنیة على منھج مستوى الوحدة الدراسیة، محمد قوس األمل، . 17
  .الماجستیر
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األهداف واحملتوى أو املادة الدراسية وخربات التعلم املدرسية أو الطريقة وهي 

  .التدريس والتقومي

ومن التعاريف السابق ذكرها ميكن االستنباط على أن املنهج هو 

جمموعة املعلومات املنظمة ضمن املواد الدراسية والتجارب اليت يسري عليها 

 .رتبويةالتالميذ حتت رعاية املدرسة أو املؤسسة ال

  ٢٠١٣المنهج    .ب 

  ٢٠١٣مفهوم المنهج   ) أ(

يعين خطط " curriculum"املنهج لغة أخذ من اللغة اإلجنليزية 

 ٨.يعين سريع "currere"من اللغة اآلتينية "  curriculum "و . الدرس

املنهجالدراسي هو كل  )Kerr, J.F 1968(ف .وأما عند كري ج

أو يف جمموعات، سواء يف املدرسة  التعليم اليت يتم تصميمها وتنفيذها منفردة

  .أو خارج املدرسة

املنهج هو عبارة عن جمموعة من  UU no. 20 Tahun 2003ويف 

اخلطط والرتتيبات املتعلقة الغرض، واحملتوى، واملواد التعليمية واألساليب 

  . املستخدمة لتوجيه تنظيم أنشطة التعليم لتحقيق أهداف التعليم الوطين

نهج اجلديد الذي مت تنفيذه يف العام الدراسي امل ٢٠١٣املنهج 

هذا املنهج هو تطوير املناهج الّدراسية اليت قد تستخدم . ٢٠١٤/  ٢٠١٣

يف تنفيذه، على حد سواء املنهج القائم على الكفاءة اليت شرع يف عام 

                                                           
8
 . http://Wikipedia.menurut para ahli. 
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فقد صحافة نقطة املناهج الدراسية يف عام .  KTSPيعين  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٤

املهارات الداخلية واملهارات اخلارجية واليت تشتمل  مع زيادة تطوير ٢٠١٣

  ٩.على جوانب املوقف والكفاءة واملعرفة

. أكثر تكاملية يف مجيع املواد ٢٠١٣وأما التعليم باستخدام املنهج 

هو  ٢٠١٣وبالتايل فإنه ميكن أن يكون مفهوما أن املناهج الدراسية يف العام 

والتوازن بني املهارات الصعبة يف  املنهج الذي مت تطويره لتحسني وحتقيق

  .شكل املواقف واملهارات واملعرفة

ويسعى ملواصلة  ٢٠١٣ويف هذا السياق، املناهج الدراسية يف العام 

يف ممارسة القيمة اليت تنعكس يف املواقف ميكن أن تكون مناسبة مباشرة مع 

كن تطبيقها املهارات املكتسبة من خالل املتعلمني املعرفة يف املدرسة حبيث مي

أّن  ٢٠١٣ومن املتوقع أن املناهج الدراسية يف العام . يف احلياة اليومية

املتعلمني ميكن هلا املواقف واملعرفة خاصة وتطور وفقا ملستوى التعليم وسوف 

 .تكون قادرة على التأثري وحتديد النجاح يف احلياة يف وقت الحق

ي حلصول هو املنهج الذي يسع ٢٠١٣كما عرفنا أن املنهج 

  .اإلحتياج التعليم والتعلم يف املدرسة

  

  

  

                                                           
9
 . Dra. Loeloek Endah Poerwati, Panduan Memahami Kurikulum 2013. (Jakarta:PT Prestasi 

Pustakarya). 



14 
 

 عناصر المنهج  ) ب(

يتكون املنهج من العناصر األربع األساسية املرتابطة، وهي 

األهداف واحملتوى أو املادة الدراسية وخربات التعلم املدرسية أو طريقة 

  . والعالقات بني هذه املكونات واضحة. التدريس والتقومي

 األهداف )١(

إن األهداف هو عنصر مهم من عناصر املنهج، ونظريات 

سواء تلك اليت تتناول عناصر املنهج، أو بناءه، أو . املناهج ومناذجها

هذه تشمل املعارف واملهارات واإلجتاهات واإلهتمامات اليت . تطويره

بتوفري اخلربات التعليمية املناسبة، يشجع املعلمون التالميذ على اكتسا�ا 

بح أهداف املنهج هي النتائج املتوقعة للتعلم، وهذه األهداف و�ذا تص

هلا مصادر تشتق منها، تستجد من التالميذ وا�تمع وجماالت املعرفة 

  .املنظمة

واألهداف السلوكية هي نواتج تعليمية متوقع من التلميذ أداؤها 

وتظهر أمهية . بعد عملية التدريس وميكن أن يالحظها املعلم ويقيسها

   ١٠:ة األهداف السلوكية لكل معلم، فيما يليصياغ

تساهم صياغة األهداف السلوكية يف صياغة فقرات االختبار  -

 .أو حتديد أساليب التقومي

تنظيم صياغة األهداف عمل املعلم اليومي وتزيد يف هذا  -

 .العمل ثقته بنفسه

                                                           
١٠

 UIN PRESS.منھج اللغة العربیة لمدارس اإلسالمیة من الطرازدیوي حمیدة، .  
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صياغة األهداف السلوكية تسهل كثريا عملييت التعليم  -

 .والتعلم

األهداف السلوكية جتعل العلم يقوم بعملية حتليل صياغة  -

 .احملتوى للموضوع الدراسي املقرر

 املادة الدراسية )٢(

املعرفة املنظمة، وهي العنصر الثاين للمنهج فتستمد من ميادين 

وتتضمن اختيارا وتنظيما للحقائق واملفاهم واملبادئ، ويراعي يف تنظيمها 

صر تعريف املادة الدراسية يف املنهج ال يقت .االستمرار والتكامل والتتابع

على أنه جمموعة مواد التعليم، ولكنه يشمل جمموعة املعارف واملهارات 

والقيم واالجتاهات اليت ميكن أن حتقق بواسطتها األهداف واألغراض 

جيب أن يقسم املادة الدراسية بالرتابط والتكامل، وأن يكون . الرتبوية

اري والعملي، ويكون مناسبا من حيث مرنا، وحيقق التوازن بني النظ

  .ثيفااحلجم، فال يكون قصريا وال يكون ك

وتقع على املعلم مسؤولية تقدمي هذه املادة الدراسية للطالب 

بطريقة حيقق فيها األهداف واألغراض الرتبوية اليت جيب أن تكون 

واضحة يف ذهنه، وعلى هذا فيجب أن يتعامل مع املادة الدراسية تعامل 

  ١١. اخلبري

وإن أسلوب املعلم يف التعامل مع املادة الدراسية تنعكس بشكل  

ى الطالب، وجيب على املعلم أن يعرف كيف جيعل املعلومات كبري عل

ال جيب أن يكون وظيفية، مبعىن أن تكون وسيلة وليست غاية، فاحملتوى 
                                                           

١١
  ١٠. ص. دوي حمیدة، نفس المرجع . 
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معلومات فقط، بل إن املعلم الناجح هو الذي يستخلص من هذه املادة 

الدراسية جماالت تربوية شاملة للمعرفة واملهارة والقيم حبيث يوجد الوسيلة 

عل الطالب قادرا على إدراك العالقة بني املعلومة املوجودة يف املادة اليت جت

واحلاجة إليها وكيفية استخدامها واالستفادة منها يف احلياة الدراسية 

العامة هذا فضال عن جعلها منطلقا لزرع القيم وتفعيل األخالق وتعديل 

   .ا�تمع السلوكيات املنحرفة وتعليم السلوكيات النهضوية الالزمة لبناء

وجيب أن ال حنول طالبنا إىل جمرد بنوك للمعلومات هدفهم 

وختزينها من أجل تفريغها فيما بعد على ورقة األول هو حفظ املعلومات 

  .اإلمتحان ألن هذا األمر له انعكاسات خطرية على احلياة بشكل عام

 ١٢طريقة التدريس )٣(

وهو عنصر ثالث للمنهج يستفيد يف توفريها من الفرص ا�تمعية 

جمتمع املدرسة، والعالقات بني املعلم والتلميذ، وطرق التدريس ومن 

  .ملعايشة هذه اخلرباتوحمتوى التدريس، مع مراعات استعداد التلميذ 

ويقصد بطريقة التدريس هي األسلوب الذي يستخدمه املعلم 

عليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه بأيسر يف معاجلة النشاط الت

: ومن الطرق اليت انتشرت يف تعليم اللغة هي. السبل وأقل الوقت واجلهد

واليت يسمع فيها صوت املعلم أكثر : الطريقة اإللتقائية أو املباشرة) ١(

ويتم فيها البدء بالقاعدة مث : الطريقة القياسة) ٢(من صوت تالميذه، 

: الطريق االستقرائية أو االستتاجية) ٣(توضيح القاعدة ، األمثلة لتأيت 

ويتم فيها : الطريقة اجلمعي) ٤(وفيها تعرض األمثلة مث تستنبط القاعدة، 
                                                           

١٢
  ١٤. ص. نفس المرجعدوي حمیدة، .  
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ويتم : الطريقة احلوارية) ٥(اجلمع بني الطريقتني االستقرائية القياسية، 

  .فيها الوصول للحقائق عن طريق احلوار وإبداء اآلراء

يقة ناجحة توصل الدرس إىل التالميذ بأيسر هو يف حقيقته طر 

السبل فهما كان املعلم غزير املادة ولكنه ال ميلك الطريقة اجلديدة فإن 

  .النجاح لن يكون حليفه يف عمله

هو ماذا تستطيع أن تفعل ال إن معيار التعليم يف هذه الرسالة 

ماذا تعرف ومن هنا تظهر جدوى الطرق والنظريات الرتبوية فهي تطلع 

معلم املستقبل على األساليب املختلفة والنظريات العديدة ولكن ذلك 

توجد خلدمة املادة وال من قيمة غزارة املادة العلمية فالطريقة  أن نقلل 

سعى الطريقة لتوصيلها إن مل يكن مادة تفائدة من طريقة جيدة 

للتالميذ، لذلك كانت الطريقة الصاحلة واملادة الغزيرة عنصرين هامني  

 .لنجاح املعلم يف أداء رسالته

 .التقومي )٤(

مجع املعلومات وهو العنصر اخلامس للمنهج، ويتطلب 

الستخدامها يف اختاذ قرارات بشأن املنهج، وتستخدم فيه وسائل متعددة 

كان يف عملية . مقابالت واملالحظات والتقديراتمنها االختبارات وامل

تطوير التعليم على اجلوانب التعليم تقييم األداء اليت تركز معظم حماوالت 

اإلدارية واملناهج، إال أن مبادرة تطوير التعليم يف قطر ركزت معظم 

إال أن مبادرة حماوالت تطوير التعليم على اجلوانب اإلدارية واملناهج، 

ليم يف قطر ركزت على عنصر هام وهو التقييم وذلك للتأكد تطوير التع
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ة تطوير وخط. من أن متخذي القرار لديهم معلومات موضوعية ودقيقة

التعليم يف دولة قطر تنص على تويل هيئة التقييم مجع وحتليل املعلومات 

من خالل نظام آمن للبيانات الرتبوية حتت مظلة ا�لس األعلى للتعليم، 

تتوىل هيئة التقييم مسؤولية حتديد مدى حتقيق الطلبة واملعلمني ألهدافهم 

، وأن املدرسة تقوم بعملها وعما إذا كان الطلبة يتعلمون بالطريقة املطلوبة

  : وفق األهداف املرصودة وهلذا فلهيئة دوران أساسيان

إبالغهم بنتيجة مراقبة أداء املدارس والطلبة واملعلمني، و   ) أ(

 .أدائهم، ومساعد�م على التطوير وحتسني األداء

تزويد أولياء األمور ومتخذي القرار باملعلومات الالزمة   ) ب(

 .لدورهاعن مدى حتقيق املدرسة 

وهذه املعلومات ستعمل على متكني أولياء األمور من اختيار 

املدرسة األفضل ألبنائهم، ومتكني النظام من تقييم أداء كل مدرسة من 

 ١٣.املدارس

  

  

 

 

 

                                                           
١٣

  ١٩.ص. دوي حمیدة، نفس المرجع.  
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  المدرس:  المبحث الثاني 

 مفهوم المدرس   . أ

 

منصب  فو وصح كثري من كلمة املدرس وجدنا يف جمالت وجرائد

منصب مشرف ولديه مسؤلية كثرية ألن املدرس هو قائد أساسي  املدرس هو

وايضا املدرس هو أول  ١٤.ويكون قوة مهيمة يف تطوير العمل ومسؤلية الذي فيه

م يالتعل متازة والبد للمدرس شخصية مفتوحة يفنسان يف يصنع الشابات املاال

ن صاحب ن مل يكبعلومه واسلوب تدريسه وغريمها، إ فال يكفي أن يلم املدرس

ى حدألن هذه إ. فع الطالب وحمبوبشخصية مرحة ودائما ابتسامة مشرقة ويد

 قيةرت ل ومن بعض ١٥.إدارة الصف مث حتقيق أفضل النتائج على يسهلل الطرائق

ن إ. تعليمي له دور كبري واسرتاتيجينوعية التعليم ألن املدرس يف السياق الال

مهنة املدرس بنظر على العمل املدرس له يشتغل بالوظيفة وبعثة ثقيلة حىت 

 .العظيم

 ت متييز عن بقية املدرسني اليت يشرتككل مدرس له خصائص وصفا

 ةوالقدرة واملهم ةالبشاشة والعدل: لرتقية دافعية طالبه، من هذه الصفات 

ألن مدرسون هم  الناس الذي كل صفتهم وعملهم مزيفة . واإلجناز البندالكف

  ١٦.يت جيب ان يزيف من الطالبمبعىن هم ميلك سحرة  وهيبة ح

                                                           
14 Zainal Aqib, Menjadi Guru Profesional Bersama Nasional, (Bandung : Yrama Widya, 

2009), hlm. 2 
 ،)٢٠١١الرياض الطبعة األوىل، (، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني �اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   ١٥

  ٢١ص 
16 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hlm. 15 
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احلزم، والكياسة،  البند أسعد أمحد إىل خصائص املعلم أنه البديف كت

اتصاف املعلم باحلزم يغرس يف نفوس طالبه احرتامه جلميع تصرفاته، . واحلكمة

دراك أن اتصاف املعلم بالشدة والقسوة ليس وجيب على املعلم أن يدرك متام اإل

واحلكمة وذلك حبسن التصرف مع طالبه والقدرة على  دليال على قوة الشخصية

 ١٧.حل مشكال�م

احملاضر يعين املدرس هو  / املعلم / ومن هناك أن تعريف املدرس

له مسؤلية يف تربية الطالب، وايضا ميلك قادر يف ختطيط النظام التعليم  يةشخص

جة ويقادر يف ترتيب إدارة الصف لكي الطالب يستطيع ان يتعلم ويبلغ درا

  ١٨.هداف التعليم حمصول عليه يف عملية التعليمالبلوغ وأ

طالبه، فإنه ليس فقط ل املدرس هو املريب له مسؤولية كبرية ،خرآمن رأي 

ب وتقييم ويقدر على يعطي مشورة ويوجه ويدر ل له دور يريب ويدّرس ولكن

وارد ملأن جيعل الطالب يكون األم الثانية بعد والدهم يف البيت، ويكون 

متنوعة  املدرس له واجبة .جودة يف يوم املستقبل للحياة ا�تمع اتاإلنسانية ذ

س حياته لرتبية، وجماالت املهنة واإلنسانية وكذلك اليت يتم تنفيذه بشكل كر 

مهية من املدرس هو يريب أأن قوانني املدرس واحملاضر نصوص على لتمع عنده اا�

   ١٩.س ويدرب حىت يف تقومي الطالبويوجه ويدر 

                                                           
  ٨٦. ص)  ٢٠٠٦دار العصماء، : برامكة - سوريا دمسق(،  ١أسعد أمحد مجعة، الوجيز يف طرائق التدريس، ط  ١٧

18 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 
Indonesia   . . . 

19Uyoh Sadulloh Dkk, Pedagogik (Ilmu Mendidik) . . . hlm. 202  
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يعطيهم سهل عند التعليم  والد الطالب يف بيتهم،  منواملدرس كبدال

  : ٢٠، فمن هذا البد املدرسالبر كفاءة الطيطو ويقدر يف ت

 بصفة حمبة عند الطالب همكوالد .١

 حساساكصاحبتهم يستطيع ان يشكو ا .٢

 كوسائل الذي يستعد ان يعطي سهال وخيدمهم مناسب بكفاء�م .٣

 ومسؤلية وغري ذلكقدة وشجاعة يعزز عاطفة مع .٤

 ا ليعنييهتمام جبدالاملدرس مهم ليحظى باميكننا أن نلخص أن وجود 

املدرس جيب أن يستبطن على نفسه، ونوعية املدرس ينبغي أن . أن نوعية الرتبية

بقصد جودة الرتبية متكن يف ترقية إذا كان . حيسن بشكل مستمر وفقا من الزمان

ألن الكفاءة هي صهر . لواجبات واملسؤولياتاملدرس لديه معايري الكفاءة وفقا ل

مبعىن أخرى أن كفاءة هو . من املعارف واملواقف واملهارات املطبقة على الفعل

صهر من املعارف واملهارات والقيم واملواقف واضحة يف العادة من التفكري 

من من املعرفة واملهارات فقط بل يشمل  شدأالكفاءة  ٢١.والعمل يف واجباته

ة املوارد النفسي واالجتماعية يف يكلتلبية مطالب جمّمع مع وصف وحتر رة على القد

  .سياق معني

جناح العملية التعليمية اىل مدرس نفسه، رب مدرس قدير يستطيع أن 

يتغلب على ما عسى أن يكون يف مدرسته وغريها من نقص أو قصور فيحصل 

                                                           
20 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 36 
21 Muhammad Rohman & Sofan Amri, Strategi & Desain Pengembangan Sistem 

Pembelajaran, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2013), hlm. 183 
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يتوىل على لكن ليس كل فرد صاحلا ألن  ٢٢.من تدريسه على أحسن النتائج

مسؤليته وله األمانة، بل ينبغي ملن يتصدى هلذه املهمة أن يتحلى بصفات نذكر 

  :منها 

 الصفات العقلية .١

الذكاء البد له يصل إىل : البد ملدرسي على هذا اخلصائص العقلية املطلوبة هي 

مستوى خاص يف التحصيل العلمي وهو مستوى الميكن بلوغه يف املواد املدرسية 

بدون الذكاء، إملامه مبادته ومبا جيد فيها من نظريات، واستعداد طبيعى املختلفة 

للمهنة وذكاء فطرى أنه حسن التصرف يف التخطيط والتنفيذ والتقييم والتقومي 

وفيما يعرض له من مشكالت وغريها مث املدرس حيتاح إىل أكثر من مادة 

الطالب فالبد دراسا ختصصه واىل الثقافة وعلم النفس ليفهم ويعطي الفائدة منه 

  .ممتازا لكي يكون مدرسا ممتازا

 الصفات اخللقية .٢

األخالق تعلم بالقدوة أكثر مما تعلم بالوعظ واحلفظ وايضا سبيل ا�د ودعامته 

  .ولن تقوم قائمة ألمة احنلت �ا عرى االخالق

 الصفات االجتماعية .٣

على درالبند مبا لقد مضى العهد الذي كان فيه فقيه هو املدرس والبد ملدرسي 

يدور  يف بيئته وجمتمعه وعامله ألن مستمريا مطالعا على الوقيع  اجلارية احلولة ويف 

داخل وخارج وطنه ألن علق بني املدرس والطالب علقا تعمقا  يعطف عليهم 

  .ويقدر ظروفهم ويعينهم عل حل مشكال�م

                                                           
   ١٧- ١٤ص ) ١٩٨٣دار املعارف،: القاهرة (، التوجية يف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان،   ٢٢
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 الصفات اجلسمية .٤

ه اجلسمية، أن يكون املدرس متصفا ال يستطيع املدرس القيام بوظيفته اذا ليس في

بكل الصفات اجلسمية اليت تعينه على أداء وظيفته، ويكون سليم الصحة خاليا 

  .من الضعف واالمراض وفياض النشاط وحسن الزى نظيفا منظما وغري ذلك

 الصفات املهنية .٥

يكون املدرس دارسا لعلم الرتبية وعلم النفس ولطرق التدريس اخلاصة مبادة 

  وكيفية توجيه نشاط الطالب واكتسا�م اخلربات املختلفةالتخصص 

 

 أدوار المدرس  . ب

كما ذكرنا  ان وظيفة املدرس هي الرتبية واملدرس مرب، ونائب عن 

الوالدين وايضا عن ا�تمع الذي عهد عليه ان يريب الصغار من أبنائه حىت 

ه بشكل كّرس املدرس له واجبة متنوعة اليت يتم تنفيذ ٢٣.يصريوا مواطنني صاحلني

نسانية وكذلك ا�تمع عنده اليت مت املنصوص ياته لرتبية، وجماالت املهنة واالح

س مهية من املدرس هو يريب ويوجه ويدر أعلى القوانني املدرس واحملاضر أن 

 ٢٤.ويدرب حىت يف تقومي الطالب

املدرس أيضا ميلك دورا مهما يف حتديد كّمّية ونوعية التدريس به حىت 

يعمل املدرس كمدير لعملية التعليمة، . يف حتسني نوعية الرتبوية الوطنية البند�

والقيام بدور املسّهل الذين يسعون إىل خلق عملية تعليمية فعالة، وتطوير مواد 

                                                           
ص ) دار املعارف مبصر، جزء األول: القاهرة ( ، الرتبية وطرق التدرسصاحل عبد العزيز و عبد العزيز عبد ا�يد،   ٢٣

١٦١  
24Uyoh Sadulloh Dkk, Pedagogik (Ilmu Mendidik). . . hlm. 202  
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الدراسة اجليدة وترقية قدرة الطالب على االستماع إىل الدروس ومتهر فيها 

لى تغيريات يف فهم معرفة الرتبوية هذا يطلب ع. األهداف الرتبية حتتاجو�ا إلجناز

املدرس، وتطوير املناهج الدراسية، واستخدام طريقة التعليم، واسرتاتيجيات 

  .التعليم، واملواقف وخصائص املدرس يف إدارة عملية التعليمة

خالق ميان واالإلدور املدرس كما سيتم حتديد خصائص الطالب ب

املدرس أن ألنه مطلوب من  ٢٥.مةالكرمي واملستقل واملفيد للدين والوطن واال

املدرس لديه وظائف . حسن وكذلك إطار تطوير الرتبيةاينظم عملية التعليمة ب

القانون . إىل تطوير كمهنة كرمية  تطوير الرتبية، وبالتايل حتتاجودور اسرتاتيجي يف

يؤكد أن املدرس وكيل ) ٤(بشأن املدرس واحملاضر الفصل  ٢٠٠٥لسنة  ١٤رقم 

 .ظيفة لتحسني نوعية الرتبية الوطنيةالتعليم و 

يفهم من شرح السابق املدرس لديه ذو فضل كبري لعمله يف شكل 

الطالب وهذا عمل غري سهل يف التطبيق إذا لدينا ما عند الكفاءة، ألن املدرس 

:  

 كمربني .١

ن تكون املدرس قدوة صاحلة لطالبه أ املدرس كمريب البد له ميلك كفاءة جيدة

 يف حيا�م

 كمعلمني .٢

                                                           
25 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan, (Bandung : 

Alfabeta,2013), hlm.13 
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تتعلق �ذا يعين املعلم واجب عليه ان تشرح شيئ والبد يعمل شيئ واضحا اىل 

 طالبه وماهر يف إمتام كل مشكلة

 كمشريف .٣

 .فة وخربةحيا�م الذي بإساس إىل معر يعين مشريف يف 

 كمدرب .٤

 .الطالب متدرب الكتشف نفسهم ما الذي يريدون أن يعرفهم

 كمستشار .٥

 .ي، والنفسي والعقلي الطالب ليمشي وظيفتهالبد ملدرس تعريف عن السلوك

املدرس اللغة العربية غري خمتلف من املدرس اآلخر، يكون مدرسا البد له 

. اللغة العربية تعليمها صعبة عند رأي الطالب. الكفاءة يف دراسة اللغة العربية

وتأثري عند كفاءة املدرس . فاملدرس وجب عليه أن ميلك كفاءة خصة يف تعليمها

  .خلفية الرتبويةهي 

على أحسن مدرس اللغة العربية يعين من البكالوريوس أل�ا ليس فقط 

من علوم اللغة العربية بل ايضا من علوم الرتبية  فيه تعليم واسرتاتنجية ووسائل 

وايضا معارف عن كيفية ترتيب خطة املقرر وخطة التدريس وأنواع منهج 

  .الدراسية
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  الكفاءة التعليمية:  المبحث الثالث

 مفهوم الكفاءة   . أ

مشكل عن الكفاءة دائما حيصل على االهتمام من قبل احلكومة 

ترى احلكومة أن كفاءة املدرس هو . وا�تمع عام ومن عامل الرتبية خاص

الكفاءة لدى املدرس  ملاذا .وسيلة  أمهّية يف خمّطط بناء وتطوير الدول

 الرمح البندبد ألن هذه يف التعليم،والبد توجد إهتماما خاصا  التعليمية

الكوادر لتشكيل و  املدرس من مسؤوليةأيضا و نفسه  نوعية يف حتديد املدرس

التعليم يف  التقدم مزيد من لتشكيلو  مواصلة ميكن حبيث نوعية ممتازة،

 .مستقبل

الكفاءة ندونيسية أن مفهوم من الكفاءة من قاموس أكرب اللغة اال

شيئ اليت تصف "لكفاءة هي ن تعريف اويف كتابة سوريا أ ٢٦.هي القدرة

  :مبقصد " فاءة شحص من نوعي وكميالك املؤهل أو

 .هار عمل اليت املرصودةكمؤشر الكفاءة الظ .١

 ٢٧.تشمل إىل جوانب املعريف والوجداين والسلوكي حىت ختطيط يف تطبيقها .٢

العمل الذكاء اليت املسؤولية جمموعة "واملعىن من عبد احمليد هي 

إذا تتعلق " الكاملة البد عند املدرس لشروط قادر على كل الواجب كمعلم

 ميكن الكفاءة ٢٨.اىل عملية التعليمة اليت البد مهر إىل تكرم بانضباط الرتبية

                                                           
26 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasaindonesia, Cetakan Kedua Edisi Ketiga ( Jakarta : 

Balai Pustaka, 2002, hlm 584 
27 Janawi, Kompetensi Guru Citra Guru Profesional, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 33 
28 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung : Rosyadakarya, 2007), hlm 4 
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 من واملهارات واملواقف املعرفة على قائم املهارات على القدرة تعريف

 ١٤/٢٠٠٥رقم   RIأدائه، ومن قانون  يف يتجسد الذياملدرس  الشخص

 واملهارات املعارف من جمموعةعن املدرس واحملاضر، الكفاءة هي 

  ٢٩. هنيةامل أداء العمل يفأن يفهم أو ميلك عليه  جيب اليت والسلوكيات

 ىف وخاصة الوضوح وعدم اخللط من شئ يشوبه مصطلح الكفاءة

 أو اخلدمة إنتاج على القدرة " بأ�ا الكفاءة تعريف ميكن الرتبوى، ا�ال

 وهى داخلية كفاءة : نوعني على تشتمل الكفاءة أن ،تكلفة بأقل اهلدف حتقيق

 �ا متر الىت العمليات خالل ووظائفها من املدرسة أهداف املخرجات فيها حتقق الىت

 ا�تمع ملتطلبات التعليم مؤسسات حتقيق مبدى وترتبط خارجية وكفاءة املدخالت،

  ٣٠.املؤسسات هذه خريج على حكمها ومدى العمل وسوق

ومن نوع تعريف اخلرباء ان كفاءة هي قادر وماهر مطلق لشحص 

املدرس، والقدرة من بعض املعريف والوجداين والسلوكي وهذه كفاءة مطيق 

القدرة على القيام  وايضا لتطبيق وميلك معيار ظاهر مناسب مبعيار الكفاءة

وباملعىن الضيق يف جمال إعداد الربنامج  ،بوظيفة عمل وار واملهام املتعلقةباألد

تشتمل كفاءة ما على جمموعة من التصرفات االجتماعية العاطفية، املهارات 

املعرفية، املهارات النفسية، واحلسية احلركية اليت متكن من ممارسة وظيفة، 

. مهمة بدرجة من اإلتقان تناسب أدىن متطلبات سوق العمل أونشاط، 

يف ميدان العمل عندما كان االهتمام منصب على  البندمل يف البداستعو 

                                                           
29 Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departeman Agama Ri, Undang-Undang Dan 

Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, hlm  84 
ص  ١٩٩٣يوليو ، الرتبوية القاهرة جملة العلوم جبامعة املنعقد واملستقبل احلاضر بني اجلامعى التعليم مؤمتر توصيات  ٣٠

١١٤-١٠٩  
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حتقيق أحسن وأكثر إنتاج ،باختيار العمال الذين تتوفر فيهم الكفاءات اليت 

 ).العامل املناسب يف املكان املناسب(  تناسب وظائف معينة

يف ساجنايا أن الكفاءة هي املعرفة ) McAshan(ذكر مج أشان 

اليت ميلكها الشخص وتكون جزء من نفسه حىت تؤثر على واملهارة والقدرة 

من ذلك الرأي فينبغي على الكفاءة متتع . سلوكه الذهين والعاطفي واحلركي

إذن ال ميكن ظهور الكفاءة املعينة بدون   ٣١بتأييد املعرفة واملوقف والتقدير،

  . املعرفة واملوقف

مستوى  أن الكفاءة ليست إال يف) Gordon(عند الرأي غوردون 

مبعىن يقال أن . املعرفة فحسب، ولكن ينبغي على الكفاءة تصوير السلوك

شخص لديه الكفاءة إذا كان يعرف كيف تضمني املعرفة وتنفيذها يف منط 

فالكفاءة على أساسها تعترب من إندماج املعرفة واملهارة . السلوك أو العمل

والكفاءة ليست إال . والنتيجة واملوقف اليت تتأمل يف عادة التفكري والفعل

فهم مواد الدرس لتطوير الذكاء فحسب، ولكن كيف تنفيذ تلك املواد 

  .للسلوك يف احلياة

املفهوم األساسي للكفاءة هي ) muhibbin syah(عرف حمبني شاه 

   ٣٢).kecakapan(أو براعة ) kemampuan(قدرة أو مقدرة 

                                                           
31

 . Sanjaya, Wina, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2005)hlm.6 
32

 . Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2000). 



29 
 

هلة كل ما يثمل مؤ ) usman(وأما تعريف الكفاءة عند عثمان 

كيفية كانت أو  ) kemampuan(أو مقدرته ) kualifikasi(شخص 

  ٣٣.كمية

املعارف واملهارات : هي) mulyasa(و كفاءة عند موليسى 

واملقدارات اليت يسيطر عليها شخص وأصبحت جزءا من نفسه حىت يكون 

) afektif(والوجداين ) kognitif(قادرا على القيام بأحسن السلوك املعريف 

  ).psikomotorik(ركي والنفسي احل

أن الكفاءة هي جمموعة  ٣٤)Muhaimin(ووصف الدكتور مهيمني 

. من األعمال اليت أسست على التفكري الذكي وملئت بطبيعة مسؤولية

وجيب على الشخص امتالئها كشرط ليعترب أنه قادر على تنفيذ الوظائف يف 

وجيب أن تظهر الطبيعة املسؤولية كإجراء صحيح نظرا من . مهن حمددة

  . منظور العلم والتكنولوجيا واألخالق

 Departemen(كفاءة عند إدارة الشؤون الرتبوية الوطنية وتعريف ال

pendidikan Nasional ( وعند رستوا)Rasto ( هي املعارف واملهارات

و كما قال  ٣٥.والقيم األساسية اليت ُتظَهر يف العادة التفكريية والعملية

أن الكفاءة هي القدرة على القيام بشيئ ما اليت ) Lefrancois(ليفروجنويس 

وستنضم املثريات مبحتويات الذاكرة وتؤدي إىل . من عملية التعلمتنتج 

وإذا كان الفرد إذا    .تغيريات يف القدرة على فعل شيئ خالل عملية التعلم

                                                           
33

 . Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994) 
34

 .Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2004). 
٣٥

  ....الكفاءة التعلیمیة والكفاءة المھنیة لدي مدرسي اللغة العربیة البحث العلمي، زین العارفین، تطبیق .  
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مت وجنح يف معرفة كيفية عمل ما من األعمال املعقدة من قبل، فإنه قد 

الفرصة  وال يبدو تغري الكفاءة إذا ماال توجد. حدث تغري الكفاءة يف نفسه

وهو ما يعين أن الكفاءة هي متر ومتضي وقتا . للقيام بذالك يف وقت الحق

 ٣٦. طويال وتؤدي الفرد إىل القدرة على القيام بأداء معّني 

كما عرفت الباحثة أن الكفاءة للمدرسة الزم أن تشتمل على أربع 

 الكفاءة الرتبوية، الكفاءة الشخصية، الكفاءة اإلجتماعية والكفاءة: وهم

ويف هذا البحث ستبحث الباحثة للبحث عن استعداد مدّرسي اللغة . املهنية

 .من اجلوانب الرتبوية واملهنية ٢٠١٣العربية يف تنفيذ املنهج 

  الكفاءة التربوية   . ب

الكفاءة الرتبوية هو القدرة على إدارة التعليم لدى املتعلمني يتضمن 

وتقييم نتائج التعلم وتطوير فهم املتعلمني، والتصميم والتنفيذ التعلم، 

وتشتمل الكفاءة الرتبوية فهم املعلم من املعلم . املتعلمني لتحسني إمكانتهم

إذن تصميم وتنفيذ التعلم وتقييم النتائج التعلم وتطوير الطالب . إىل املتعلم

  ٣٧.لتفعيل إمكانا�م و لتحسني يف إيصال املعلومات إىل األذهان التالميذ

 علمني الرتبوي فيما يتعلق إتقانهو قدرة الكفاءة امل الرتبوية الكفاءة

 ٣٨. النظرية والتطبيق يف عملية التعلم

و تعريف آخر عن الكفاءة الرتبوية تعين قدرة شخص ما على القيام 

  .باألدوار التعليمية واملهام املتعلقة بوظيفة عمل املعلم

                                                           
36

. Guy R. Lefrancois, Theories of Human Learning. “البحث العلمي لزین العارفین 
37

 .M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013 (Ar-Ruzz media: 2013). 
38

 . Janawi, KOMPETENSI GURU Citra guru Profesional. (ALFABETA BANDUNG). 
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إدارة قدرة مدرسني على ) pedagogik(وأما الكفاءة الرتبوية هي  

أن ) Mulyasa(ورأي آخر عند مولياسى   ٣٩.التعليم وتعلم املتعلمني

الكفاءة الرتبوية هي قدرة املدرسني على ما يتعلق بإدارة التعليم وتعلم 

املتعلمني من وضع أو إعداد خطط الربامج التدريسية وتنفيذ أو إدارة عملية 

ومن . التدريس وإجراء التقومي التدريسي ومراقبة نتائج التقومي ومتابعتها

  : مؤشرات هذه الكفاءة يعين

 .معرفة خصائص الطالب .١

 .السيطرة على نظريات التعليم والتعلم ومبادئها  .٢

 . القدرة على تطوير املناهج الدراسية .٣

  الجوانب المهمة لمدرس من الكفاءة التربوية -ج  

 من اجلوانب الكفاءة املعلمنيحث تبس ةويف هذه احلالة الباحث

  : علىمتتد  ةالرتبوي

 .إتقان على خصائص الطالب .١

 .إتقان على النظريات واملبادئ التعليمية  .٢

 .تطوير املناهج التعليمية  .٣

 .إجراء عملية التعليم والتعلم  .٤

 .استعمال تكنولوجيات  .٥

 .تسهيل إمكانات الطالب  .٦

                                                           
39

 . Penjelasan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 
10 (online) http://dikti.go.id/tatalaksana/upload/uu_14_2005.pdf , diakses 20 agustus 2015. 
(Thesis; zaenal arifin, Evaluasi kompetensi pedagogic dan kompetensi professional untuk guru 
Bahasa Arab). 
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 .التواصل الفعايل والتعاطفي والتعاوين  .٧

 .تنظيم واستفادة التعليم  .٨

  تنفيذ العمل التأميلي  .٩

  

 الكفاءة المهنية  . د

املهنية هي قدرة شخص ما على استعمال مكتسباته من أجل الكفاءة 

ممارسة وظيفة حرفة أو مهنة حسب متطالبات حمددة ومعرتف �ا يف عامل 

وتتّم مالحظتها من خالل العمل امليداين، والذي يعطي هلا صفة  ٤٠.الشغل

  ٤١.القبول

 واليت تشتمل.الكفاءة املهنية يعين توكيل املواد التعليمية واسع وعميق

التمكن من املنهج املوضوعي يف املدارس واملادة العلمية اليت تضم املواد، فضال 

  .عن التمكن من بنية ومنهجية العلوم

الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية هي جمموعة من املقدرات اليت جيب      

وجيب أن تكون دعامة أساسية . عليهم إتقا�ا لينجحوا حالل التدريس

الكفاءة املهنية هي القدرة على سيطرة املواد . أداء واجبا�مللمدرسني يف 

  ٤٢.الدراسية سعة وعمقا

                                                           
٤٠

  .حممود أمحد شوقي وحممد مالك حممد سعيد جممود، تربية املعلم للقرن احلادي والعشرين.  
  )online(تعريف الكفاءة دركاوي حليمة، .  ٤١

42
 . Penjelasan atas undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 

10.  http://dikti.go.id/tatalaksana/upload/uu_2005.pdf. 
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فمهنية املدّرس هي املهارة احملتاجة يف جمال التدريس كحصول على درجة 

الليسانس وغريها من طبقة تربوية متساوية ومشاركة يف التمرينات اخلاصة، 

احملرتف أو املذهب الذي يعلم حىت قدر على تنفيذ واجبته ووظيفته كاملّدرس 

   ٤٣.على أن العمل البد أن يعمل باإلنسان احملرتف

  

  الجوانب المهمة من الكفاءة المهنية -ه  

  : وميكن وصفها كما يلي 

 والبنية، ومفهوم التعلم إتقان على املواد الدراسية .١

 واالتصاالت يف تعزيز فعالية التعليم استخدام التكنولوجيا  .٢

 قادرة على تطبيق أساليب التعليم املتنوعة  .٣

 .تناسبها يف وضع معيار للمتعلمنيقادرة على تطبيق نظريات التعليم   .٤

 التعليم قادرة على االضطالع بتقييم نتائج  .٥

 . قادرة على تنمية شخصية املتعلمني .٦

القدرة على االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت لتطوير األداء  .٧

  ٤٤.املهين

                                                           
43

 Ahmad Tafsir, Metodik Khusus Pendidikan agama Islam.(Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya,1992) 

44
 . Standar kualifikasi dan Kompetensi guru. http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/permen 16-

2007kompetensi guru.pdf. 



34 
 

تعريف الكفاءة املهنية أ�ا مقدرات املختلفة ) surya(وقدم سوريا 

وتشتمل الكفاءة . املطلوبة من أجل حتقيق نفس املدرس ليصري مدرسا مهنيا

. املهنية على اخلربات يف جمالة، بأن يسيطر على الطرائق واملواد الدراسية مدروسة

الزمالء األخرى من  والشعور باملسؤولية عن الوظائف  واإلحساس بالوحدة مع

 ٤٥. املدرسني  واملدرسات

تعريف الكفاء املهنية نقال عن جونسون    ٤٦)Anwar(و عرض أنوار 

)Johnson(أ�ا تستمل على :  

السيطرة على متأخر املواد الدراسية ملدرسة، ومفاهيم العلوم األساسية املربطة   .١

 .�ا

 .والتعليميةالسيطرة واإلتقان على املفاهيم واألسس الرتبوية   .٢

 .السيطرة على العمليات الرتبوية والتعليمية وتعلم املتعلني  .٣

تطلب املدرس إىل )   Arikunto(والكفاءة املهنية عند رآى أريكونطا 

أن ميتلك املفاهيم واملعارف سعة و عمقا عن املواد الدراسية، واإلتقان والسيطرة 

الطريقة املناسبة وتطبيقها يف عملية على املنهجية النظرية كانت أم تطبيقا باختيار 

 ٤٧.التعليم والتعلم

تشتمل ) Yusuf hadi(والكفاءة املهنية للمدرس عند يوسوف هادي 

  : على
                                                           

45
 . Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. (Bandung: Yayasan 

Bhakti Winaya, 2003) 
46

 . Moch Anwar idochi, Administasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan. 
(Bandung Alfabeta:2004) 

47
 . Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusia. (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993). 
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 .االلتزام على تعلم الطالب .١

 .السيطرة على املواد الدراسية سعة و عمقا .٢

 .املسؤولية عن تنظيم ومراقبة تعلم الطالب .٣

 .التفكري االنعكاسي عما فعل .٤

 ٤٨.أن املدرس هو جزء من جمتمع التعلمالوعي  .٥

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
48

 . Yusufhadi Miarso, Sinopsis Kajian Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan. www.yusuf hadi.net . 
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  الفصل الثالث

 البحث يةمنهج

 منهج البحث  . أ

الكيفي و باملدخل  إن املنهج الذي استخدمت الباحثة هو دراسة احلالة

وأن دراسة احلالة تستخدم جلمع . هذا يعين دراسة احلالة ببحث املتعددة

ببحث املتعددة لكشف  ١.ومها التحليلية و املقارنةالبيانات واملعلومات، 

املعلومات أو البيانات الذي أخذت يف امليدانية ويتم بيانا�ا باملالحظة واملقابلة 

 ١فإطارات البحث اليت أجرت الباحثة هي املدرسة الثانوية احلكومية . والوثائق

  .ماالنج واملدرسة الثانوية اخلدجية ماالنج

 هو ونوعه الكيفي البحث من أنه حيث البحث مدخل من انطالقا

 دفهي وإمنا الفرضية حتقيق إىل فعال دفهي ال البحث مصري فإن احلالة، دراسة

 فإن ذلك ورغم ٢.اهصحت حتقق آخر حبث إىل تتطلب اليت الفرضية إجياد إىل

 الباحثة تقوم كما والتفصيل الشمول وجه على املوضوع بكشف تقوم الباحثة

 .البيانات جلمع اسبةاملن الطريقة باستخدام

 الذى عما ظاهرة فجم إىل جيدف الذى البحث هو الكيفي البحث

 والعمل والتحفيز واإلدراك السلوك كمثل البحث موضوع عن اخلربة من ينهاله

 ٣.واللغة الكلمات بشكل الوصف وسيلة وبواسطة شامال، وغريها

 

                                                           
١
  . البحث النوعي في التربیة وعلم النفس. ثائر أحمد غیاري ویوسوف عبد القادر.  

2
 .Arif Furchan,Pengantar Penelitian dalam Pendidikan,(Surabaya: Usaha Nasional, 1982)hlm, 

417 
3
 . Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 6  
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 ميدان البحث   . ب

" ية األوىلاحلكوم"املدرسة الثانوية  هو الباحثة اختار�ا الذيث البح ميدان كان

وأسباب اختيار هذه املدرسة مكانا للبحث . ماالنج" خدجيةالثانوية "واملدرسة 

  :ترجع إىل األمور كما يلي 

هلما " اخلدجية"واملدرسة الثانوية " احلكومية األوىل"أّن يف املدرسة الثانوية  )١

لعربية وقد يستعمل املنهج التعليمي إرشاد ودستور يف تنفيذ التعليم اللغة ا

 .يف استخدام تعليمه ٢٠١٣

يف هذه املدرسة هناك مدرس اللغة العربية وتساعد تالميذهم ملمارسة يف  )٢

 .تعّلم اللغة العربية

يف هذه املدرسة إجراء عملية تعليم اللغة العربية مرّتني يف األسبوع والزم  )٣

 . عليهم أن يتعلموا جّيدا

 

 في ميدان البحثحضور الباحثة   . ج

والباحثة . وجبت الباحثة أن ختضر يف امليدانية ألن الباحثة مفتاح البحث

هي أداة هامة يف مجع البيانات وأصبحت األدوات األوىل ملساعدة ولسهولة يف 

أن الباحثة كأداة قادر على وضع نفسه سوماردي سوريابرتا كما قال . البحث

  ٤.خرى اليت تستخدم يف البحث الكمييف مجع البيانات، ال متلك األدوات األ

                                                           
4
 . Sumardi Suryabarta, Metodologi penelitian. Cetakan II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

1998). Hal. 45-48. 
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و إن من إحدى خصائص البحث الكيفي هي أن الباحثة هو الذي 

يقوم بدور آلة الوصف الرئيسية يف البحث، يعين مشاركة وجود التفاعل 

  ٥.االجتماعي من الباحث والفاعل داخل البيئة اليت عاش فيها الفاعل

اإلنسانية وتكون من أدوات حضرت الباحثة يف امليدانية كاملصادر 

البحث لبحثها إلجابة البيانات بوسيلة املالحظة الكاملة واملقابلة والوثائق يف 

وأما الوثائق أخذت الباحثة يف كل مراكز . مجع البيانات يف تفسريها وحتليلها

ومدرسة الثانوية اخلدجية  ١اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  .وأما البيانات أخذ من مدرس اللغة العربية مبدرستني. مباالنج

وأما يتعّلق بالبيانات يف امليدان فإن الباحثة ال تعتمد كثريا على اجلدوال 

اخلاصة املعينة، ولكن جيري البحث كما هو يف امليدان حيت يتماشى مع أحوال 

  .املوضوع ومشكالته يف امليدان

  

  ومصادرها أسلوب جمع البيانات.  د

 اجراءات ثالث يف تتخطى البيانات جلمع املستخدمة الطريقة إن

 الطرق وهذه صادقة، بيانات على حتصل كي مرات الباحثةها علي ختطو

  :هي الثالثة

 مالحظةال. ١    

وتكتسب الباحثة هذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق 

وجتري . ٢٠١٣باجلوانب املذكورة عن استعداد املدرسني يف تنفيذ املنهج 

                                                           
5
 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 117 
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الباحثة كذالك مالحظة مباشرة بأسلوب املشاركة السلبية جلمع البيانات 

 املرتبطة بتنفيذ استعدادهم من اجلوانب الكثرية و تطبيقها يف التدريس

واستعدادهم يف التدريس، حبيث يكتب ويسجل الباحثة كل ما يشهد وال 

 ٦.يتفاعل وال يتصل مع األشخاص أو املوضوعات املدروسة

 المقابلة .٢

تستخدم الباحثة باملقابلة لتأكيد اجلمع البيانات من املدرسني لغة العربية يف 

يقوم من  وتعترب املقابلة استبيان شفويا. بعض املدارس الثانوية مباالنج

حالله الباحثة جبمع املعلومات والبيانات الشفوية من املفحوص، وهي أداة 

   ٧.هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية

مقيدة جلمع البيانات املرتبطة  ستخدم الباحثة أيضا مقابلة حرةوت

. ميةستخدمها أيضا لتحقيق نتائج املالحظة على الوثائق التعليمية والتعلوت

سمع من املعلومات يف وتعد الباحثة للمقابلة وتنفذها وتسجل كل ما ت

  .املقابلة

  الوثائق .٣

 .اليت تستعملها الباحثة للكشف على البيانات املتعلقة عند التعليم

استعداد مدرسي اللغة العربية  عن املعلومات جلمع الوثائق الباحثة تستخدم

ومدرسة الثانوية اخلدجية  ١مبدرسة الثانوية احلكومية  ٢٠١٣يف تنفيذ املنهج

 تنفيذ يف العربية، للغة التعليم يف وظائف وعن ،هافي يتعلق وما مباالنج

 .البحث �ذا املتعلقة الصور ووثائقالرتبوية واملهنية، 

                                                           
6
  .Sugiyono, metode penelitian pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, RnD). 

  ).دار الفكر :عمان( أساليبه-أدوته-البحث العلمي، مفهومهذوقان عبيدات وآخرون، .  ٧
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  مصادر البيانات. ه

وهناك طريقة متوفرة ومتعّددة لتكوين الباحثة وحاصلة على 

البيانات املطلوبة، إن البيانات يف البحث تنقسم إىل قسمني مها البيانات 

أن " موليونج"يف كتاب " لوفليند"املكتوبة والبيانات غري املكتوبة و أّكد 

يف البحث الكيفي كلمات وأفعال أو تصرفات وهي البيانات األساسية 

  ٨. رئيسية وأّما غريها فهي البيانات اإلضافية فهي الوثائقال

  : أما مصادر البيانات يف هذا البحث فهي كما يلي    

  .مدرس اللغة العربية، تعقد املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف املدرسة .١

 . رئيس املدرسة، جتري املقايلة أواحلوار على جمموعة كثرية .٢

  أسلوب تحليل البيانات. و

 مةهامل البحثية األنشطة سلسلة من إحدى هو البيانات لحتلي

 اليت املعلومات أو البيانات أو التحليل هذا أنشطة خالل من .واحلامسة

 من البيانات حتليل يتم البحث يف وميكن .وضوحا أكثر تصبح اهمجع مت

 إذا الكيفية، البيانات حتليل مت نفسه، الوقت ويف .الكيفي املنهج قبل

 أن ينبغي اليت السلوك أو ظاهرة هي وإمنا العددية، غري البيانات كانت

 ٩. املقال شكل يف تعرض

 البيانات تلك .الكيفي املنهج البحث هذا يف الباحثة استخدمت

 هذا واستند، كيفي مبنهج البيانات حتليل ميكن حبيث عددية، ليست

                                                           
8
 . lexy J. moleong, hal 157 

9
. Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 103. 
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 يف يتطلع أنه ينظر البحث وهذا .بنهائية فلسفة على الكيفي البحث

 اخلربة على بنهاء التفسري ويتطلب والتفاعلية، األبعاد مجع األمر واقع

  . ةاإلجتماعي

 مراحل، ثالث إىل البيانات حتليل خطوات تصنهفت عام، بشكل

 اكتشاف ومرحلة البيانات تنهظيم ومرحلة البيانات ججيز مرحلة وهي

 : التايل النهحو على مرحلة كل وصف .البيانات

  : لتحليل البيانات ختتوي الباحثة ثالث خطوات يعين

 إعداد املدّرسة .١

. ويشتمل عن خطط التعليم وكل ما حيتاج يف تعليم ويف تطبيق بعد يدرس

 .وكذلك عن كل استعداد والذي يشتمل عن الكفاءة الرتبوية واملهنية

 املقابلة .٢

املعلومات وتعترب املقابلة استبيان شفويا يقوم من حالله الباحثة جبمع 

والبيانات الشفوية، مع مدير املدرسة أو نائبه وكذلك مع مدرس اللغة 

  .العربية عن استعداده

 املالحظة .٣

و تكتسب الباحثة هذه املالحظة للحصول علي البيانات اليت تتعلق 

بأنشطة التالميذ، و اإلتصال بني التالميذ يف عملية التعليم و التعلم، و 

تالميذ، و اإلتصال بني التالميذ أنفسهم و اإلتصال بني املدرس و ال

  .مشاركة التالميذ يف عملية التعليم و التعلم
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  البيانات تحقيق صحة.  ز

 كما العلمية البحوث يف ضروري أمر اهوصحت البيانات صدق إن

 البيانات حتتاج ذلك على بنهاء .الكيفي البحث يف أيضا ضروري أمر هو

 عن البيانات فتحقيق .هلا والصحة الصدق قدر ملعرفة التخقيق عملية إىل

  :التالية اخلطوات يف يتمثل املصادر تنهظيم

 جلمع استعداد مدرسي اللغة العربية من جهة كفائة تربوية وكفائة مهنية حتقيق .١

 . البيانات

 البيانات حصول عنهد البحث موضوعية حلفظ هي ، (Triangulasi) مثلث .٢

 .اهمهوف

 عند البحث هذا يف مستخدمة كلها أنواع ثالثة يف تتسم Lege وطريقة

 :هي الثالثة األنواع وتلك البيانات، حصول

 البيانات صدق ومراجعة باملقابلة تكون الطريقة هذه .املصادر على مثلث  )أ

 هذه وصورة أيضا، املختلف الزمن يف املتنوعة األسئلة طريق عن احملصلة

 :يلي كما الطريقة

 طريق عن بالبيانات املالحظة طريق عن احملصلة البيانات مقارنة -

 املقابلة

 :مها أمرين مبتابعة تكون الطريقة هذه . املنهج على مثلث  )ب

 البيانات مجع كيفية طريق عن البيانات صدق متابعة  -

 تساويها أخرى بطريقة البيانات مصادر صدق متابعة -

 الباحثة حصلته ما مبقارنة تكون الطريقة هذه إجراء .الطريقة على مثلث ) ج

 طريق عن مثلجا األخرى النهظريات يف موجودة كانت مبا البحث اءأثن

 متوفرة، تكن مل وإذا . (rival explanation) افسمن تفسري
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 مرات تؤدي ما إىل تصل حىت عديدة مرات مبراجعتها الباحثة فقامت

  .والكفاية الكمال إىل تؤدي ما إىل تصل حىت عديدة

 

 مراجعة من اهفي ملا اسبةمن طريقة الباحثة عنهد الطريقة هذه فإن

 ال االستدالل يف ورشيخة احلجة قوية البيانات تصبح حىت ذلك.إىل وما البيانات

 هذا يف مستخدمة اهكل أنواع ثالثة يف تتسم Lege وطريقة.أحد ينهكرها

 :هيو  البيانات حصول عنهد البحث

 البيانات صدق ومراجعة باملقابلة تكون الطريقة هذه .املصادر على مثلث

 الطريقة هذه وصورة أيضا، املختلف الزمن يف وعةاملتن األسئلة طريق عن احملصلة

   :يلي كما

 .وتفسريها البحث ميدان يف احملصلة البيانات حتقيق .١

 .بالوثائق واملالحظة بني مدرستني البيانات قيقحت .٢

املدرسة الثانوية و  ١يف تدريس بني املدرسة الثانوية احلكومية  مقارنة .٣

 ١٠.خدجية

 

                                                           
10

  Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta,2011) 
hlm. 203.  
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

  

  ملخص نتائج البحث  . أ

اعتمادا على هذا البحث، أخذت الباحثة اإلستنتاج عن استعداد و 

  : من جوانب الرتبوية واملهنية فيما يلي ٢٠١٣مدرسى اللغة العربية يف تنفيذ املنهج 

من جوانب الرتبوية  ٢٠١٣استعداد مدرس اللغة العربية يف تنفيذ املنهج  .١

 .واملهنية

 .١استعداد من مدرس يف املدرسة الثانوية احلكومية  ١.١

  الكفاءة الرتبوية استعداد من .    أ

 اللغة العربية �ا من املعلم يقدراليت  بناء على نظرية عن كفاءة الرتبوية

تنمية شخصية الطالب  ل املبادئفهم طالب و هو فهم خصائص ال

اللغة العربية علم كان م. الطالبالكفاءة  مكاناتاإلجل تفعيل أل

النظام لفهم خصائص ماالنج يعترب على  ١مبدرسة الثانوية احلكومية 

م، واستخدام التكنولوجيا ي، السيطرة على نظرية ومبادئ التعلالطالب

يكون مفيدا ملساعدة و فهم بعض مفاهيم التعليم و . وأنشطة العاكسة

تطوير  يف الطالب على إتقان بعض طرق التدريس املناسبة للموضوع 

عرفة مب. وحسنجيد السيطرة على نظام تقييم و  الطالب،كفاءة 

  . هميحبث عن حلول عند مشاكل يف التعل علمللم ،الطالبخصائص 
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 استعداد من جانب الكفاءة املهنية. ب

كان مدرس اللغة العربية يطور منهج دراسي يف صناعة خطة الدرس 

يشعرون بامللل، وتقدمي ويستخدم شرحية مطابقة باملواد الدراسية كي ال 

 .وسائل اإليضاح مناسبة مبهارة الطالب

 

باملدرسة  ٢٠١٣املنهج استعداد مدرس اللغة العربية يف تنفيذ  ١.١

 .خدجيةالثانوية 

أمر املعلم الطالب قبل بداية الدرس  استعداد من جانب الرتبوي   . أ

يف كل حصة تعليمهم على حفظ مفردات اللغة العربية، باإلضافة 

ظة املعلم إىل وظائف الطالب من ناحية القراءة أو الكتابة، إىل مالح

فبهذه الواقعة، قام املعلم باملعاجلة . والتقاطهم عن الدروس اجلديدة

ولرتقية لغتهم آمر معلم اللغة العربية  .املختلفة لدى كل الطالب

طالبه أن يكتب مفردات يف املذاكرة الصغرية ووجب عليهم أن 

يف بداية  أنشطة التعليم، قام املعلم و . انحيمل إىل أّي مكان ك

  .بقراءة املواد حيث يكون التعليم تعليما فعاال

قرأ معلم اللغة  قبل دخول الفصلاستعداد من جانب املهين يعين   . ب

العربية، املواد الدراسية لتسهيل تعلمهم يف عملية تعليم و استعدادا 

خطط الدرس، وقبل بداية الدرس طلب معلم اللغة العربية حلفظ 

املعلم ال . مفردات أمام الفصل، جيعل عملية التعليم جذابة ١٠

يستعمل تكنولوجية و شرحية يف تعليم اللغة العربية يف الفصل إذن 

استعمل املعلم اللغة العربية وسائط اإلعالم بإعطاء عملية كل فرقة 

 . بالقرطاس
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 .الصعوبات واحللول اليت يقابلها مدرس اللغة العربية  .٢

الصعوبات واحللول من مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية   ) أ

 . احلكومية األوىل

 النعاس  )١(

 التعب )٢(

 عدم الفهم )٣(

 عدم اإلهتمام )٤(

 املرض )٥(

 اإلستخبارات )٦(

يف عملية تعليم وجد معلم املشاكل والصعوبات مذكورة وعمل 

آمر معلم اللغة العربية طالبه أن مدرس عن هذه الصعوبات يعين 

يتقدم إىل األمام ليخفظ املفردات ويعرتف نفسه كذلك آمر 

معلم اللغة العربية بإعطاء الواجبات والسؤال املضحك لكي 

سأمة، وكذلك يدرس بطريقة عديدة عملية تعليمية ال يكون بال

 .كي يف ايصال معلوماته يكون جذابة

الصعوبات واحللول من مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية     ) ب

 .اخلدجية

  النعاس) ١(

 عدم الفهم) ٢(

 عدم اإلهتمام) ٣(

 املرض) ٤(
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 منزل املختم ) ٥(

كفاءته، إما من   كان معلم اللغة العربية تطور تعليم اللغة العربية برتقية

 .جيعل درس اللغة العربية جّذابة ومناسبة بالدرسجهة نطق، و 

 والطباشري، السبورة، يه اللغة العربية سو در  يف املستخدمة والوسائل

ما ميكني كي يكون التعليم  وليس فيه شرحية إذن علم معلم بأحسن

جذابة يف توجيه الطالب الذين غري نشاطة يف تعلمهم وطريقة 

 .عديدة يف كل صعوبات

  التوصيات . ب  

من نتائج هذه الدراسة امليدانية ميكن صياغة بعض اعتمادا 

  : التوصيات ذات العالقة ومن أمهها

ملواد ينبغي على مدرس اللغة العربية يف هذه مدرستني أن يستعد ا .١

والطريقة التعليمية  وكل شيء يعتمد يف عملية التعليم مناسة حبالة 

 .الطالب

جيب تقدمي التغذية واملدخالت للمعلم ينبغي على رئيس املدرسة  .٢

 . اللغة العربية مرتبطة بنوعية التعلم

خدجية توفري األدوات أو الوسائل التعليمية ينبغي على رئيس املدرسة  .٣

 . تساعد يف التعليم كاجلهاز أو غري ذلك
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  اإلقتراحات. ج

  :بناء على نتائج البحث اليت قدمتها الباحثة اإلقرتاحات التالية ومها

أن تكون نتائج البحث اعتبارا ألية مؤسسة أخرى بتطوير املنهج  .١

 . من ناحية تربوية و مهنية ويستعد متاما قبل تعليم ٢٠١٣

أن يبحث الباحث التايل حبث آخر ما يتعلق بتحليل منهج الدراسية  .٢

 .من ناحية الكفاءة الرتبوية واملهنية يف املدرسة الثانوية آخر ٢٠١٣
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PEDOMAN WAWANCARA GURU 

 

1. Dalam adanya kurikulum 2013, pemerintah mengggunakan buku teks 

siswa dan buku pegangan guru sebagai sumber belajar. Apakah Bapak/Ibu 

menyetujui hal tersebut? 

2. Adakah kesulitan yang bapak/ibu guru alami setelah mengajar bahasa arab 

dengan menggunakan kurikulum 2013? 

3. Pemerintah baru - baru ini melakukan uji publik dan sosialisasi kurikulum 

2013. Apakah Bapak/Ibu terlibat langsung dalam kegiatan tersebut? 

4. Apakah sekolah tempat Bapak/Ibu mengajar menerapkan kurikulum 2013. 

2013? 

5. Apakah masukan dari Bapak/Ibu sebagai saran kepada pemerintah sehingga 

dapat digunakan untuk menyempurnakan implementasi kurikulum 2013? 

6. Bagaimana usaha Bapak/Ibu guru dalam menguasai karakteristik peserta 

didik di kelas? 

7. Bagaimana cara Bapak/Ibu guru dalam menguasai teori dan prinsip – 

prinsip pembelajaran? 

8. Bagaimana cara mengembangkan kurikulum dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa arab? 

9. Apa langkah- langkah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik? 



10.  Apakah Bapak / Ibu guru memanfaatkan TIK untuk kepentingan 

pembelajaran? 

11.  Apakah Bapak/Ibu guru memfasilitasi pengembangan potensi peserta 

didik.?  

12. Apakah Bapak/Ibu guru berkomunikasi efektif, empatik dan santun dengan 

peserta didik. 

13.  Apakah Bapak/Ibu guru menyelenggarakan dan memanfaatkan evaluasi 

setelah akhir pembelajaran? 

14.  Bagaimana Bapak/Ibu guru melakukan kegiatan reflektif ? 

 

 

15. Apa kiat – kiat Bapak/Ibu guru dalam menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan? 

16. Dengan cara apa penerapan Bapak/Ibu guru dalam penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran. 

17. Bagaimana Bapak/Ibu guru memanfaatkan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran? 

18. Bagaimana kiat – kiat Bapak/Ibu guru dalam menguasai filosofi, 

metodologi, teknis dan praksis? 

19. Bagaimana cara Bapak/Ibu guru mengembangkan diri dan kinerja 

profesional? 



20. Apa langkah – langkah Bapak/Ibu guru untuk meningkatkan kinerja dan 

komitmen pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA MTs NEGERI 1 MALANG 

1. Pasti  menyetujui, karena sebagian Guru disekolah MTs NEGERI 1 

malang ditunjuk untuk ikutserta  dalam pembuatan kurikulum 2013. 

2. Tidak ada kesulitan dalam penerapan dan pengembanganya, kesulitan biasa 

dari muridnya, terkadang tidak terlalu semangat dalam belajar bahasa arab. 

3. Iya terlibat, dalam hal ini kami guru dari MTs NEGERI 1 berperan serta 

dalam dalam sosialisasi kurikulum bagi guru yang menggunakan kurikulum 

2013 walaupun belum semua sekolah. 

4. Iya pasti, karena suatu keharusan untuk menerapkan kurikulum 2013 

karena sebuah inovasi dan InshaAllah kurikulum 2013 ini sesuai untuk 

peserta didik dalam belajar. 

5. Sebaiknya ketika ada inovasi baru kurikulumnya  bagi pemerintah juga ikut 

andil dalam sosialisasi di berbagai sekolah dan daerah yang menggunakan 

kurikulum 2013. 

6. Melakukan pendekatan terlebih dahulu pada awal mula pembelajaran, 

soalnya tidak mudah bagi siswa untuk belajar bahasa arab tanpa harus 

menyukai guru pengajarnya terlebih dahulu. 

7. Mempelajari materi ajar walaupun sekedar membaca tujuanya agar tahu apa 

bagaimana penyampainya dan agar tidak terlalu monoton sehingga siswa 

menjadi bosan dan sebagai guru harus memberikan perhatian lebih bagi 

siswa yang masih kurang dalam nilainya ataupun semangatnya dalam 

belajar. 

8. Saya harus memilih dan menyusun rencana pembelajaran dan memilih 

metode yang cocok dalam setiap BAB nya. 

9. Pembelajaran bahasa arab tidak melulu diadakan dalam kelas, selain 

menerapkan bahasa arab sesuai dibuku, saya juga menyediakan film kartun 

dalam bahasa arab dan power  poit ketika pembelajaran berlangsung dikelas, 

selain itu adanya peribahasa berbahasa arab yang tertempel di dinding 



sekolah dan juga dari pihak sekolah juga mendukung yaitu dengan adanya 

adanya sholat dhuha berjamaah dan sholat wajib dan ini bertujuan untuk 

melatih peserta didik dalam melafalkan huruf dan kalimat – kalimat bahasa 

arab agar terbiasa. 

10.  Pasti, pemanfaatan TIK bertujuan untuk meningkatkan semangat siswa 

dalam  belajar dan sekolah juga memfasilitasi berbagai macam teknologi 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran seperti : LCD,TV, dan 

KOMPUTER 

11. Iya, guru mengikutsertakan peserta didik untuk mengikuti berbagai lomba. 

12.  Iya dan suatu keharusan,karena kedekatan dan sikap peserta didik kepada 

gurunya bias dilihat dari sikapnya kepada murid. 

13. Iya, karena siswa dituntut untuk menghafal seluruhkosa kata bahasa arab 

sewaktu pembelajaran berlangsung. 

14.  Yaitu dengan cara me review pelajaran yang telah diajarkan dalam bentuk 

kuis dll. 

 

 

15.  Dengan belajar berbagai keilmuan dan mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan 

16.  Dengan cara menyediakan power point dan film kartun bahasa arab untuk 

menunjang kemahiran peserta didik dalam berbagai aspek dan bertujuan 

untuk meningkatkan semangat siswa. 

17.   Dengan memanfaatkan dan mengaplikasikan yang ada. 

18.  Belajar lebih banyak karena MTs Negeri 1 malang ini menjadi kiblat dan 

contoh pembelajaran di berbagai sekolah. 

19. Selalu mencari inovasi baru dan menyempurnakan system pembelajaran 

dengan yang terdahulu. 



20.  Selalu berusaha untuk menjadi panutan yang baik dengan tidak 

menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku, dan sesuai dengan kode 

etik guru. Karena kode etik mengatur guru untuk menjadi manusia terpuji 

di mata masyarakat, karena kode etik juga merupakan cerminan kehendak 

masyarakat terhadap guru, maka menjadi suatu kewajiban jika saya selaku 

pendidik menjadi contoh bagi masayarakat dan peserta didik khususnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA MTs KHODIJAH MALANG 

1. Iya menyetujui, karena selain adanya perubahan kurikulum yang lebih baik, 

pemerintah juga menyediakan buku teks siswa dan buku pegangan guru 

sebagai sumber belajar. 

2. Banyak menuai kesulitan, karena kurangnya pelatihan oleh pemerintah atau 

perwakilan dari pembuat kurikulum untuk memudahkan proses 

pembelajaran dan evaluasi atau pengisian rapot sangat sulit, sehingga 

pembelajaran kurang maksimal. 

3. Pernah itupun hanya satu kali pada saat sosialisasi kurikulum di daerah Batu. 

4. Iya, menerapkan akan tetapi tidak semua kelas dan mata pelajaran 

menggunakan kurikulum 2013. Dan disekolah ini masih uji coba memakai 

kurikulum 2013. 

5. Harus ada sosialisasi lebih sering kepada setiap guru mata pelajaran. Agar 

penerapanya dan pengembanganya pun jadi lebih maksimal dan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

6. Dengan melakukan komunikasi lebih banyak ketika bertemu dengan siswa 

dimanapun sehingga adanya kedekatan antara guru dan murid agar 

mengetahui bagaimana menyikapi murid di kelas pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

7. Dengan mempelajari dan mencari sumber – sumber belajar terkait. 

8. Mengupayakan mencari inovasi dalam pembelajaran agar siswa tidak terlalu 

bosan. 

9. Dengan memberi tugas dan  tidak melampaui batas intelektual siswa. 

10. Iya, akan tetapi bukan dikelas dikarenakan belum tersedianya LCD dan 

computer di dalam kelas. Dalam hal ini siswa dapat menonton kartun 

berbahasa arab di perpustakaan dan pemanfaatan lainya yaitu I’lan dengan 

menggunakan 2 bahasa yaitu bahasa arab dan bahasa inggris. 



11. Iya dengan menyediakan berbagai buku bacaan di perpustakaan dan 

mengikut sertakan murid dalam berbagai lomba yang ada. 

12. Harus, karena guru adalah panutan bagi peserta didik dimanapun berada 

dalam istilahnya “ GURU itu di gugu lan ditiru” jadi apapun yang akan 

dilakukan seorang guru tidak menutup kemungkinan akan ditiru oleh 

murid yang lain. 

13. Iya, agar murid selalu mengingat dengan apa yang telah dipelajari dikelas. 

14. Dengan mengulang kembali materi bahasa arab yang telah diajarkan. 

 

15.  Belajar dari pengalaman sebelumnya, dengan melihat apa yang kurang 

dalam pembelajaran, sehingga bisa menjadi acuan untuk meningkatkan 

kompetensi. 

16. Sesekali siswa diajak nonton film kartun yang berbahasa arab di 

perpustakaan karena sekolah belum menyediakan LCD di ruang kelas. 

17.  Meminta bantuan dengan guru yang lebih berkompetensi sehingga mutu 

da n kualitas pembelajaran dapat terpenuhi sesuai dengan kurikulum yang 

ada. 

18. Belajar dari lingkungan, buku, rekan sesama guru dan saling bertukar 

pikiran. 

19.  Dengan mengikuti berbagai pelatihan yang ada. 

20.  Saya rasa bisa menjadi panutan yang baik, baik bagi sesama guru, siswa, dan 

orang tua,dan bagaimana menyikapi antar individu dengan baik. Dan juga 

membuat diri saya lebih baik lagi dalam bermasyarakat karena guru adalah 

tokoh milik masyarakat, tingkah laku yang dilakukan guru disekolah dan di 

masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Kewajiban yang harus 

dilakukan guru yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang baik serta kemampuan untuk menjadi contoh yang baik 

dalam menghadapi kehidupan dimasa mendatang. 




