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 إهداء
البحث اجلامعي إىل:أىدم ىذا   

كالدم ككالديت الكرؽلتُت احملًتمُت كاحملبوبُت، أيب عفيد رلاليل كأمي سيت مرًن الذين ربياين 
صغَتا فاصطربا على تربية كاعتنيايب يف كربل ، كغرس يف قليب حب العلم كشجعاين على  

ء كبرؾ يف طلبو كأخذا يدل إىل ربصيلو كمنحاىن فضلو كتوجيهاتو فجزىم اهلل خَت اجلزا
 عمرىا كنفع بعلمها كحفظهما اهلل كأبقاعلا يف سالمة كاإلسالـ يف الدنيا األخرة.

*** 

أخي الكبَت عفيد فوزاف كزكجتو سرم ديفي احملبوبُت اللذاين شجعاين كلما شعرت بتعب 
كملل يف إسباـ ىذا البحث اجلامعي، كالأنس ابنتهما احملبوب قراين أزكيارا صربا عسى اهلل 

علهم رزقا كاسعا يف حياتو أف غل  

*** 

الذين ػلبوف اللغة العربية كمعلومها لنشر اإلسالـ، نٌور اهلل قلوُّم بنوره كيهديهم إىل 
 صراط ادلستقيم

 

 
 

  



 ح 

 تقديرالشكر و كلمة ال
 

محدا يليق جباللو أف كفقٍت إلسباـ ىذا البحث العلمى فلك احلمد هلل رب العادلُت 
كل ما قد أعطيت حلياتى. كالصالة كالسالـ على أشرؼ احلمد ياريب حىت ترضى على  

 األنبياء كادلرسلُت كعلى آلو كأصحابو أمجعُت.
قد مٌن اهلل علٌي باالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو سبحانو أذلج باحلمد 
كالثناء، فلك احلمد يااهلل ريب حىٌت ترضى، على جزيل نعمائك كعظيم عطائك كيشرفٍت 

أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كاف ذلم فضل يف  –ىل بعد محد هلل تعا -
خركج ىذا البحث إىل حيز الوجود كمل يبخل أحدىم بشيئ طلبتو، فهذا البحث 
ادلتواضع اليتم إال باإلرشادات كالتوجيهات كاالقًتاحات كادلساعدات من األساتيذ 

لباحثة أكفر الشكر كالتقدير لكل كاألستاذات الكراـ كالزمالء األحياء. لذلك، يقدـ ا
 من بذؿ جهده يف ادلساعدة على إسباـ ىذا البحث. كزبص بالشكر: 

.مساحة الربكفيسور الدكتور احلاج موجياراىرجو ، مدير جامعة موالنا مالك إبرذليم ُ
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

امعة موالنا مالك جب لياالدكتور احلاج حبر الدين ، مدير الدراسة الع .مساحة الربكفيسورِ
 إبرذليم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

موالنا رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة ،  كلدانا كرغاديناتا. مساحة الدكتور احلاج ّ
 .دباالنجاحلومية اإلسالمية مالك إبراىيم 

 لرب. مساحة الدكتور احلاج سوتاماف بصفتو ادلشرؼ األكؿ. كالدكتور نور حسن عبد اْ
، الذاين كجها الباحثة يف كل مراحل إعداد ىذا ادلاجستَت بصفتو ادلشرؼ الثاين

البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منو كأشرفا عليو بكل اىتماـ كصرب 
كحكمة يف كتابة ىذه الرسالة، فلهما من اهلل خَت اجلزاء كمن الباحثة كعظيم الشكر 

 كالتقدير. 



 ط 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسة العليا جبامعة موالنا مالك  . مجيع األساتذة يفٓ
إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فلهم من الباحث كل الشكر كالتقدير على 

 ماقدموه من العلـو كادلعارؼ كالتشجيع كجزاىم اهلل عٌٍت خَت اجلزاء.
 ِاإلسالمية احلكومية . مساحة زلٌمد سوُّاف ادلاجستَت، مدير ادلدرسة ادلتوسطة ٔ

 ماالنج.
. مساحة زلٌمد احلاجة سيت محيدة ادلاجستَت، مديرة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ٕ

 احلكومية باتو.
. مساحة زلٌمد سوحلاف كمشيطة، معلمُت اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ٖ

 ماالنج. ِاحلكومية 
يق فجر فَتمانا، معلمُت اللغة العربية يف ادلدرسة . مساحة نور يايوؾ فريدة كزلفوظ كتوفٗ

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو.
. أيب احملبوب احلاج عفيد موجاليل كأمي احملبوبة احلاجة سيت مرًن الذاين شجعاين يف ٖ

طلب العلم كيف إسباـ البحث كعسى اهلل أف يرمحهما كما ربٌياين صغَتا كحفظهما من 
 خَت اجلزاء كبرؾ يف عمرعلا كأبقاعلا يف سالمة الدنيا كاألخرة. البالء كجزىم اهلل

. أخي الكبَت احملبوب عفيد فوزاف كزكجتو احملبوبة سرم ديفي الذين شجعاين يف إسباـ ٗ
البحث كعسى اهلل أف غلعلهم رزقا كاسعا كأسرة ساكنة كمٌودة كرمحة يف الدنيا 

 كاألخرة. 
ن يساعدكف الباحثة للحصوؿ على العلـو ادلفيدة . مجيع األساتيذ كاألستاذات الذيَُ

 يف ادلستقبل.
. مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسة العليا جبامعة موالنا مالك ُُ

إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الاليت قد أعطوين ادلدخالت كاالقًتاحاتفي كتابة 
 البحث.

لذين شجعاين يف إسباـ البحث كغلعلوين صديقا طيبا . أصدقائي يف بيت ادلستأجر اُِ
 كفرػلا.



 م 

 كاألصدقاء كمن ال يستطيع الباحث أف يذكرىم مجيعا ىنا.. ُّ
كآخر إف ىذا البحث الؼللو من األخطاء كالنقائص. فرجو الباحثة من القارئ العزيز 

افعا تصحيحا ألخطائها ادلوجودة فيها حىت غلعل ىذا البحث العلمي حبثا كامال كن
كمفيدا لنا كديننا يف الدارين كموافقة ألذىاف من اطلع فيو. كتقبل اهلل تعاىل منا تقبل 

 حسن كجزاءىم اهلل خَت اجلزاء يف الدين كالدنيا كاآلخرة، أمُت يارب العادلُت.
 

 
 ـ. َُِٕ يونيو  ٓ ماالنج،   

 ،ةالباحث     
 

 
 فرػلة أفضل النعمة
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 مستخلص البحث
 ِالكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية . َُِٕ، أفضل النعمةفريحة 

ادلاجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية  رسالة .ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو
األستاذ ( ُشرؼ )ماالنج. ادل الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية

 نور حسن.الدكتور  األستاذ( ِ، )الدكتور سوتاماف 
 التعليمية، معلمي اللغة العربيةالكلمات الرئيسية : الكفاءة 

 
علم من أىم مكونات التعليم يف عملية التعليم كالتعلم بادلدرسة. كأف مفتاح صلاح ادلدرسة يف ربقيق أىداؼ الًتبية ادل

أيدم ادلعلم. كيطلب ادلعلم لديو الكفاءة يف التعليم. إف الكفاءة التعليمية ىي الكفاءة األساسية اليت غلب أف ؽللك  بادلدرسة يف
ادلعلم لتحقيق بيئة التعلم يف الفصل مرػلة كفعالة كغلب عليو السيطرة على ادلواد التعليمية باستخداـ طريقة كاسًتاتيجية مناسبة، 

 تعة، فادلعلم غلب أف يتعلم على النحو األمثاؿ إلتقاف ىذه الكفاءة من حيث النظرية كالتطبيقية.ككذلك كسائل التعليم ادلم
 ِالعربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة  دلعرفة كلوصفيهدؼ ىذا البحث 

( ّ( الكفاءة يف زبطيط التعليم ِ( الكفاءة يف فهم الطالب ُاليت تشمل على:  ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو
( اسًتاتيجية مدير ادلدرسة ٔ( الكفاءة يف تطوير إمكانات الطالب ك ٓ( الكفاءة يف تقزًن نتائج التعليم ْالكفاءة يف تنفيذ التعليم 

ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ِسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرسة ادلتو لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية في
 باتو.

ي ادلالحظة، ادلقابلة البياناهت كاألساليب ادلستخدمة جلمعكأما ادلنهج يف ىذا البحث ىو دراسة احلالة بادلدخل الكيفي. 
 .تقصَت البيانات، عرض البيانات كاالستنتاجتشمل إىل ثالث مراحل: ، لتحليل البيانات أما خطوات كالتوثيق، كالتثليث. 

ماالنج  ِأف الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كنتائج ىذا البحث، 
مستول  الكفاءة يف فهم الطالب، إف مستول ذكاء الطالب سلتلفة يبدأ من( ُكادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو ىي: 

كيفهم ادلعلم مستول ذكاء الطالب عند شرح ادلادة كمن نتيجة  علىذكاء ادلنخفض كمستول ذكاء ادلتوسط كمستول ذكاء األ
( الكفاءة يف  زبطيط التعليم، ِاالختبار، ككذلك يعطي الدركس اخلاصة للطالب الذين مل يفهموا ادلواد التعليمية اليت مت تسليمها. 

األجهزة التعليمية مرتبا كمنظما دبناسبة ادلنهج ادلقرر مثل الربنامج النصف السنول كالربنامج السنول كزبطيط ادلعلم بإعداد ؽلكن 
( الكفاءة يف تنفيذ التعليم، قاـ ادلعلم كفقا خبطط التعليم ادلخطط الذم يتكوف من ادلقدمة ّالدرس كربضَت الدرس التعليم، 

علم التنوع يف الطرائق كالوسائل كيستخدـ مصادر التعليمية األساسية من كزارة الشوكف كاألنشطة األساسية كاالختتاـ كيستخدـ ادل
( الكفاءة يف تطوير إمكانات الطالب، يتكوف ٓ( الكفاءة يف تقوًن نتائج التعليم، قاـ ادلعلم تقوًن نتائج التعليم بالتقييم ْالدينية. 

كادلعاجلة كاإلثراء قاـ ادلعلم عند يوجد الطالب نتيجة أقل من  arabic clubمن األنشطة اإلظافية بإقامة إشراؼ اخلطابة كأنشطة 
( اسًتاتيجية ٔمعيار اكتماؿ األدىن كاإلشراؼ االجتماعية عند غلرم  تعليم اللغة العربية يإعطاء التشجيع كالتوجيو كاإلرشادات. ك 

اشًتاؾ ك دراستهم إىل الدراسات العليا  ث ادلعلم على مواصلةرئيس ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية كىي ح
ادلعلم التدريبات كالندكة عن اللغة العربية من احلكومة أك ادلوسسات األخرل ، كاشًتاؾ ادلعلم مشاكرة معلم للمواد التعليمية 

 ليبحث عن ادلشكلة اليت تواجهها.
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 Teacher is one of components in school adressing a job which play an important 

role in learning and teaching process. The success key of the school in accomplishing the 

education goals is in teacher’s hand. Teacher is demanded to have a competence in teaching. 

Pedagogic competence is the main competence which must be owned by  teacher to bring learning 

comfortable and effective circumstance and have to master the materials of subjects by using a 

proper method, strategy, and joyful learning media, teacher have to learn maximally to master this 

pedagogic competence both theoritically and practically. 

 This reaserch is aimed to describe the pedagogic competence of arabic teacher in MTsN 2 

and MTsN Batu that include: 1) The understanding to the students 2) Learning plan 3) Learning 

implementation 4) Outcomes evaluation 5) Student character development, and 6) the strategy of 

the headmaster to increase techer competence in MTsN 2 Malamg and MTsN Batu.  

 This thesis uses qualitative reaserch with research type study case. The data collection is 

done by using observation, interview, and documentation. The step of data analysis by data 

collection, data reducing, data serving, verification, and making summary. 

 The result of this study are, the pedagogic competence in State Madrasah Tsanawiyah 2 

Malang and State Madrasah Tsanawiyah of Batu that include: 1) The understanding to the 

students, the intellegence stages are different start from the lowest, middle, and the higest. Teacher 

understand student intellegence stage while teaching and seeing the examination result, teacher 

also give special additional guidance for  the students who haven’t understand about the materials 

taught. 2) Learning plan: in the learning plan teacher arranges the learning tools orderly and well 

based on the decided curriculum, such as syllabus, yearly program, semester program, and  

program implementation planning. 3) Learning implementation, teacher implements the learning 

process based on the learning plan which have been made which consists of introduction, core 

activity, and closing, teacher uses various media and methods and uses learning book from 

Ministry of Religion. 4) Outcomes evaluation, teacher evaluates the student learning outcomes 

with class assesment consists of daily test. Middle semester test and final semester test. 5) Student 

character development, covers the additional activity by making speech founding and Arabic club 

for student who deepen the Arab language, remidial and enrichment are done when the student 

gets the low score under standard minimum score and Guidance and Counseling are done when in 

the time of Arabic lesson by giving spirit, motivation, and direction for the student about the 

importance of Arabic lesson. (6) Head of school uses the strategy to increase the teacher pedagogic 

competence by advising the teacher to continue the study to Master level (S2), follow the training 

and seminar about Arabic language from the government or other institution and follow MGMP 

for discussing the problem they faced.   
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Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik, Guru Bahasa Arab 

Guru merupakan salah satu komponen di sekolah menempati profesi yang memainkan peranan 

penting dalam proses belajar mengajar. Kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di 

sekolah ada di tangan guru. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam mengajar. Kompetensi 

pedagogic merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki guru untuk membawa suasana belajar di kelas 

nyaman dan efektif serta harus menguasai materi-materi pelajaran dengan menggunakan metode dan strategi 

yang sesuai serta media pembelajaran yang menyenangkan, guru harus belajar secara maksimal untuk 

menguasai kompetensi pedagogik ini baik secara teori dan praktik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di MTs N 2 

Malang dan MTs N Batu yang meliputi: 1) Pemahaman terhadap peserta didik 2) Perencanaan pembelajaran 

3) Pelaksanaan pembelajaran 4) Evaluasi hasil belajar siswa 5) Pengembangan karakteristik siswa dan 6) 

Strategi Kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di MTs N 2 Malang 

dan MTs N Batu. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualiatif dengan jenis spenelitian studi kasus. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah analisis data dengan 

cara pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, kompetensi pedagogik guru bahasa Arab di MTs N Malang 

dan MTs N Batu yang meliputi: 1) Pemahaman terhadap peserta didik, tingkat kecerdasan siswa berbeda-

beda mulai dari rendah, sedang dan tinggi, guru memahami tingkat kecerdasan siswa ketika sedang mengajar 

dan melihat dari hasil ujian dan begitu juga guru memberikan pembinaan tambahan khusus bagi siswa yang 

belum memahami materi yang telah disampaikan. 2) Perencanaan pembelajaran: dalam perencanaan 

pembelajaran guu merancang perangkat pembelajaran sudah teratur dan baik sesuai dengan kurikulum yang 

telah ditetapkan seperti silabus, prota, promes, dan RPP. 3) Pelaksanaan pembelajaran, guru melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan 

inti dan penutup, guru menggunakan metode dan media bermacam-macam dan menggunakan buku 

pembelajaran dari kementeriaan agama. 4) Evaluasi hasil belajar siswa, guru melakukan evaluasi hasil belajar 

siswa dengan penilaian kelas, yang terdiri dari ulangan harian, ulangan tengah semseter dan ulangan akhir 

semester, 5) Pengembangan karakteristik siswa, terdiri dari kegiatan tambahan dengan diadakannya 

pembinaan khitobah dan Arabic club bagi siswa yang ingin memperdalam bahasa Arab, remidial dan 

pengayaan dilakukan ketika terdapat siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM dan Bimbingan dan 

Konseling diadakan ketika pelajaran bahasa Arab berlangsung dengan memberikan semangat, motivasi dan 

arahan bagi siswa tentang pentingnya bahasa Arab, 6) Strategi yang dilakukan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru adalah menganjurkan bagi guru untuk melanjutkan belajarnya ke 

jenjang S2, mengikuti pelatihan dan seminar tentang bahasa arab dari pemerintahan atau instansi lainnya dan 

mengikuti MGMP guna membahasa masalah yang dihadapinya.  
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 الفصل األول
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 أ. مقّدمة
دة اليت يكتسب ادلتعلم بواسطتها ادلعرفة كادلهارات إعاالتعليم ىو عملية  

restructuring  بناء اخلربة كاالذباىات كالقيم. إنو بعبارة أخرل رلموع األساليب اليت يتم
لبيئة من معاف من بواسطها تنظيم عناصر البيئة احمليطة بادلتعلم ؽلثل ماتتسع لو كلمة ا

عن نظاـ  ََِّيف السنة  َِعند القانوف رقم ك ُأجل اكتسابو خربات تربوية معينة.
م ، التعليم ىو عملية التعامل بُت التلميذ كادلعلَِية كاآل ُيف الفصل  يةالوطن بيةالًت 
صائص يف ىو أىم األشياء كاخلالتعامل  ِم.يف بيئة التعلي ية ادلوجودةدر التعليمادبص

 ككسائل التعليم األصدقاءعلم، ك همن حيث تعاملهبادلادلتعلم ببيئة تعليم بُتالتعليم، إما 
 صادر التعليم األخرل. فيها كإمادب
( أىداؼ التعليم ُمكونات منها:  ية ربتول علىعدةنشطة التعليماألعركؼ أف منادل
( ٓمنهج الدراسي، كليم  ( زبطيط التعْ( ادلعلم، ّ( ادلتعلم أك التلميذ، ِكالتعلم، 

 ّ( تقوًن التعليم.ٕ( كسائل التعليم، ٔاسًتاتيجيات التعليم، 
مكونات التعليم يف عملية التعليم  أىم أف ادلعلم من نعرؼكمن النظر السابق،  

يف ربقيق أىدافالًتبية بادلدرسة يف أيدم مفتاح صلاح ادلدرسة كأف كالتعلم بادلدرسة. 
، توعرفم، تومفهـو شخصي من حيث تالميذلدل التنمية النمو ك اليف عملية دكر كلو . ادلعلم

 4.ذكائو، سلوكو، كمعيشتو، وهارتم
" أف عملية تربية ادلعلم على أساس مدخل الكفاءةيف كتاب "ذكرعمر ىامليك كما 

فقط،  ناىج الدراسيةكاألساليب، كادل ط،ا،كاألظلادلدرسةبال يتحدد  للتالميذالتعلم 
                                                 

)إيسيسكو: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو  تعليم العربية لغَت الناطقُت ُّا مناىجو كأساليبورشدم أمحد طعيمة، ُ
  ْٓـ(، ص.  ُٖٗٗكالثقافة، 
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، ىوالذم ادلعلم األكفاءشدىم. ككاف ر يك  همعلميكلكنيتعلق كذلك بكفاءة ادلعلم الذم 
تنظيمالفصل حىت يتعلم أكثر قدرة على ك  ،متعةادلفعالة ك مالتعلالبيئة  إغلادعلى  يقدر

 دلساعدةكن ؽلالذم ىو ادلعلم أف ادلعلم احملتاج كادلرجو كلذلك، ٓالتالميذبأجيد ما ؽلكن.
يف كل مستول من  ادلوجودةأىداؼ التعليمية على كفقا  ىاكتطوير  ذالتالمي يف ظلو
 .ادلدرسة

يف السنة  ُٓ يف القانوف رقمالكفاءة، كما قد كضح  لديوطلب ادلعلم تفلذلك ي
عن ادلعلم كاحملاضر، كىو غلب على ادلعلم أف ؽللك كمية األكادؽلية  ٖفصل  ََِٓ

كالكفاءة كشهادة الًتبية كصحة اجلسد كالركح كأيضا لو القدرة على ربقيق أىداؼ الًتبية 
عن ادلعلم كاحملاضر ََِٓعاـ  ُْرقم يف القانوف كأما ما يقصد بالكفاءة  ٔالوطنية.

كنظاـ كزير الًتبية الوطنية  ِآية  ّعن ادلعلم فصل  ََِٖعاـ  ْٕومة رقم كنظاـ احلك
تشمل على الكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة  ََِٕعاـ  ُٔرقم 

هنة ادلعلم. كمن دب ادلتخصصُت ُتادلكتسبة من خالؿ ادلربي اإلجتماعية كالكفاءة ادلهنية
 عليميةالكفاءة الت يم ىيبأنشطة عملية التعل السابقة اليت تتعلق ربعةاألالكفاءات 

 . كيف ىذا البحث، تركز الباحثة عن كفاءة تعليمية.كالكفاءة ادلهنية
ات الكفاءأربع  فالغلوز فصليا. أل أربعة أنواع من ىذه الكفاءاتإف ، تطبيقيا

جبة الًتبية. يف أداء كالبناء الكفاءة ادلهنية ؽلملكو كغلب أف  يف إطار ادلعلم مًتابطات
كلكن من الناحية النظرية أربعة أنواع من ىذه الكفاءات ؽلكن فصلها عن بعضها 

 .البعض
شعر صعبا الذم يتلميذ التوجيو  يف ادلعلمؽللك غلب أف األساسية اليت  ةالكفاءإف 

 ادلعلم ، غلب أف يتعلمديناميكية ىو الكفاءة التعليميةك ة م فعاليالتعلم من أجل التعل يف
تطبيقية. كمن ىذا، التغيَت كالمن حيث النظرية ه الكفاءة ىذعلى النحو األمثل إلتقاف 

 .ػلدث بسرعةكالتقدـ 
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،ىي قدرة ادلعلم بند أ ّآية  ِٖ فصللتعليم، الكفاءة التعلمية عند ادلعيار الوطٍت ل
على إدارة كتنظيم التعليم للطالب من حيث فهم الطالب، التخطيط كتنفيذ التعليم، 

قدرة بمتعلقة الكفاءة ىذه .قوًن نتائج التعلم، كتطوير إمكانات اليت سبلكها الطالبكت
ػلدث ألف . كىذا ديناميكيةل دث يف الفصاحملم  يالتعل. ميادلعلم على فهم عملية التعل

يف  تالميذتنوع الع التلميذ. متلميذكال تلميذكال االتصاؿ أك التفاعل ادلتبادؿ بُت ادلعلم
 .ميمهارات ادلعلم يف تصميم برامج التعلػلتاج أيضا  فصلال

يف عليم يف الت عليميةأيضا لديها الكفاءة الت طلباللغة العربية، ي يعلميتعلق دب
اللغة صلاح تعليم ألف  .مفيد لتحقيق األىداؼ التعليمية ادلرجوة هاكلة.  الفصوؿ الدراس

إغلاد بيئة قدر على أف يللغة العربية ا علمدلكينبغي . ادلعلمحبسب كفاءة كقدرة  العربية
 طريقةالسيطرة على ادلواد التعليمية باستخداـ  عليو مرػلة كفعالة كغلب التعلم يف الفصوؿ

 استيعابفهم ك  ادلمتعة ليسهل التالميذ يفم يالتعل مناسبة ككذلك كسائل ةكاسًتاتيجي
دلعلم فا يف الفصوؿ مرػلة كفعالة، ميالتعلإغلاد بيئة إذا كاف ادلعلم قادرة على . اللغة العربية

 اللغة العربية ىي لغة التخاطب كنادرا ما يستخدـ يف ديو الكفاءة اجليدة.كذالك ألفل
 .هاتعلمك  صعبالتالميذ يف فهمهاندكنيسي، حىت يإلاحلياة اليومية 
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج كا ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية إف 

ظل كزارة الشوكف الدينية. ربت االنج يف مبارزتاف الدرستاف ادل اماالنج عل باتوة يماحلكو 
كعلا معركفتاف كمشهورتاف حوؿ اَّتمع يف ماالنج. كمعظم اَّتمع يرغبوف يف كضع 

 أبنائهم للدراسة يف تلك ادلدرسة. 
 فيها ماالنج ىي مدرسة تطبق ِكأما ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

متحمسة كرلتهدة التالميذ  كلكنيف القرية  مهما كانت ادلدرسة تقعتعليم اللغة العربية. 
ادلداعمة ستخدـ ادلعلم طريقة كاسًتاتيجية التعليم ادلتنوعة كالوسائل التعليمية ييف التعليم. 

التالميذ فيها متنوعة أم أهنم ك م يف الفصل. يعند التعل ة لكي اليسأـ التالميذاإلبداعي
هم من ادلدرسة اإلبتدائية سة اإلبتدائية اإلسالمية، بل بعضليس فقط متخرجُت يف ادلدر 
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، مثل: كاتذلك، لتعميق ادلهارات اللغوية، اشًتؾ ادلعلم كثَت من الند جبانب ٕالعامة.
مع جامعة ماالنج  IMLAُّا ارباد ادلدرسي اللغة العربية بإندكنيسيا الندكة العربية اليت تقاـ

 ذلا كفاءة كقدرة كاملة.  التالميذ ادلعلم ىذا ليحصلككل  ٖ.احلكومية
ادلتوسطة  درسةادلماالنج ىي  باتوادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أما 

ستخدـ ادلعلم ي. ك فيها يتعلم التالميذ اللغة العربية الواحدة يف باتو.اإلسالمية احلكومية 
يعد  لمادلعذلك، انب . جبااإلبداعيةكالوسائل  الطريقة كاالسًتاتيجية ادلتنوعةا يف تعليمه

فعاؿ م لتتوافقيدخوؿ إىل فصوؿ الدراسية لعملية التعلقبل خطط الدرس مسبقا 
 كىذا يدؿ على أف تعليم اللغة العربية فيها جيدة. كهتتم ٗ.نشودةادلاألىداؼ التعليمية ب

تباع التدريبات لًتقية  يف ا ادلدرسة أيضا على كفاءة ادلعلم فيها بالنظر إىل أنشطة ادلعلم
كإما يف تعليم اللغة العربية كربسُت جودة ادلدرسة، كىي إما كانت أهنا من جامعة  كفاءتو

 . نفسوادلعلم  ىومن أسباب صلاح تعليم اللغة العربية ألف َُكزارة الشوكف الدينية. من

"الكفاءة السابقة، تريد الباحثة أف تبحث  استنادا إىل ما قد شرحت الباحثة
ماالنج ٕلمعلمى اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية التعليمية 

 ماالنج". باتووالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 

 ب. أسئلة البحث
ادلدرسة ادلشكلة الرئيسية ىي يف الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف  

. كمن ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ىذه ادلشكلة الرئيسية تأخذ الباحثة أسئلة البحث كما يلى:

 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كفاءة مكيف   .ُ
 ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف فهم الطالب ؟

                                                 
 (َُِٕينايَت  ِْ) ، ادلقابلةسوحلاف ٕ
 (َُِٕينايَت  ِِ) ، ادلقابلةسوُّاف ٖ

9
Dhieta anindita, wawancara (Malang, 25 Januari 2017)  

10
Fitri, wawancara (Malang, 25 Januari 2017) 
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 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف م كيف كفاءة .ِ
 ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف زبطيط التعليم ؟

 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كيف كفاءة م .ّ
 يذ التعليم ؟ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف تنف

 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كيف كفاءة م .ْ
 ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف تقوًن كنتائج التعليم ؟

 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كيف كفاءة م .ٓ
 إلسالمية احلكومية باتو يف تطوير إمكانات الطالب؟ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة ا

ما اسًتاتيجية مدير ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف  .ٔ
ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 احلكومية باتو ؟

 
 ج. أهداؼ البحث

 ؼ الباحثة ىذا البحث إىل:بالنظر إىل أسئلة البحث، فتهد
 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كصف كفاءة م .ُ

 ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف فهم الطالب.

 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كصف كفاءة م .ِ
 اإلسالمية احلكومية باتو يف زبطيط التعليم.ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة 

 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كصف كفاءة م .ّ
 ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف تنفيذ التعليم.

 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كصف كفاءة م .ْ
 ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف تقوًن كنتائج التعليم.

 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية علمي اللغة العربية يف كصف كفاءة م .ٓ
 ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف تطوير إمكانات الطالب.
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اللغة العربية يف  يالكفاءة التعليمية دلعلم دلعرفة اسًتاتيجية مدير ادلدرسة لًتقية .ٔ
ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 احلكومية باتو.

 
 د. فوائد البحث

 إف ىذا البحث لو فوائد من الناحية النظرية كالتطبيقية. 
 من الناحية النظرية:  .ُ

 ة دلعلمى اللغة العربية دلعلومات البحث عن الكفاءة التعليمي .أ 
أف يكوف ربسُت كترقية جودة الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية   .ب 

 كدرجتها على حسب معيار النجاح الدراسي. 
 أما من الناحية التطبيقية: .ِ

للموسسة: أف يكوف مرجعا دلعلمي اللغة العربية يف مدرسيت ادلتوسطة  .أ 
 ماالنج كادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو.  ِاإلسالمية احلكومية 

للمعلم:  أف يكوف مدخالت يف إدارة عملية تعليم بالكفاءة، كأف يكوف  .ب 
 ىذا البحث إعالما للمعلم اللغة العربية يف ربقيق الدراسة.

عن الكفاءة التعليمية دلعلمي كادلدخالت للباحث: أف يكوف ادلعلومات  .ج 
 اللغة العربية يف تربية التالميذ ك يكوف دليل ادلعلم يف عملية التعليم.

 
 ه. حدود البحث

 تركز الباحثة يف ىذا البحث بتحديد ما يتعلق بادلوضوع كادلكاف كالزماف: 
 . احلدكد ادلوضوعيةُ

ث يف الكفاءة التعليمية دلعلمى اللغة العربية يف ادلدرسة ربدد موضوع ىذا البح
ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 باتو.
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 . احلدكد ادلكانية ِ
ماالنج  ِتركز الباحثة يف حبثها يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

 كومية باتو.كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احل
 . احلدكد الزمانيةّ

 .  َُِٕ-َُِٔغلرل ىذا البحث يف العاـ الدراسي  
 

 و. الدراسات السابقة
البحث ػلتاج إىل أصالتو، كالدليل لوضوح أف لو األصالة فيو بالدراسات السابقة  

ادلشبو بو. فلذلك كتبت الباحثة يف ىذا البحث بعض الدراسات السابقة لوضوح أف لو 
 األصالة فيو. كالدراسات السابقة يف ىذا البحث كما يلي:

 ـ( رسالة ادلاجستَتَُِٓكوسوما ديوم ) .ُ

: الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف مدرسة خَت أمة اإلبتدائية  عنواف البحث
اإلسالمية كمدرسة سوريا بوكانا اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج )دراسة 

 كصفية تقوؽلية(.
( دلعرفة الكفاءة التعليمية دلعلى اللغة ُ: كيهدؼ ىذا البحث:  البحث أىداؼ

العربية يف مدرسة خَت أمة اإلبتدائية اإلسالمية كيف مدرسة سوريا 
( دلعرفة العوامل ادلوثرة على ِبوكانا اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج؟ 

ئية الكفاءة التعليمية دلعلى اللغة العربية يف مدرسة خَت أمة اإلبتدا
 اإلسالمية كيف مدرسة سوريا بوكانا اإلبتدائية اإلسالمية مالنج؟.

( لتقوًن كفاءة quantitative: يستخدـ ىذا البحث طريقة الكمي ) منهج البحث
( كالذباه على evaluativeالتعليمية لدل معلمى اللغة العربية )

 (.descriptiveالبيانات الوصفية )
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ليمية دلعلمي اللغة العربية يف ىذين مدرستُت على أف الكفاءة التع:  نتائج البحث
مستول "جيد". كالعوامل ادلوثرة على الكفاءة التعليمية دلعلي اللغة 

 العربية ىي عوامل الضعف كعوامل الدافع.
 ـ( رسالة ادلاجستَتَُِٓريشا ) .ِ

عنواف البحث  : الكفاءة التعليمية دلدرسي الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية 
امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج )دراسة جب

مقارنة بُت خرغلي قسم التأىيل التعليمي كغَته(. كيستخدـ ىذا 
 البحث ادلدخل الكمي بالدراسة ادلقارنة بصفة الوصفية.

( دلعرفة الكفاءة التعليمية دلدرسي الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة ُ:  البحث أىداؼ
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العربية 

( دلعرفة الكفاءة التعليمية دلدرسي ِاخلرغلُت قسم التأىيل التعليمي 
الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراخيم 

( ّاإلسالمية ماالنج اخلرغلُت من قسم غَت التأىيل التعليمي 
ءة التعليمية دلدرسي الربنامج ادلكثف لتعليم لوصف مقارنة الكفا

اللغة العربية جبلمعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
( لوصف ْماالنج بُت اخلرغلُت قسم التأىيل التعليمي كغَته 

اسًتاتيجة رئيس الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية لًتقية الكفاءة 
 راىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.التعليمية جبامعة موالنا مالك إب

: أف مقارنة بُت الكفاءة التعليمية دلدرسي الربنامج ادلكثف لتعليم   كنتائج منو
اللغة العربية خرغلي قسم التأىيل التعليمي كغَته كطريقة رئيس 
الربنامج جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

عن الكفاءة التعليمية دلدرسي Raring Scaleيعٍت: بشكل ادلالحظة 
الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية من قسم التأىيل التعليمي 
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كجدت 
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% كدخلت إىل درجة قوية. الكفاءة التعليمية ُٕالباحثة بدرجة 
قسم غَت التأىيل  دلدرسي الربنامج ادلكثف لتعليم اللغة العربية من

التعليمي جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
% دخلت إىل الكيمة الكايف. كمن ٖٓكجدت الباحثة بدرجة 

كىناؾ مقارنة  ِٕ،ِ >ْ،َِ < َّ،ِمقارنة بينهما بدرجة 
قاطعة ألف نتيجة مالحظة أكرب من نتيجة جدكلة. مث من طريقة 

ف لتعليم اللغة العربية لًتقية الكفاءة التعليمية رئيس الربنامج ادلكث
( اإلختبار القبوؿ حسب على كفاءة ادلدرس ُللمدرس يعٌت: 

( ّ( دكرة تعليم اللغة العربية ِكبشهادة الًتبية يف تعليم اللغة العربية 
يف كل LKD( كبعمل ْموصلة الدراسة إىل ادلاجستَت أك الدكتور 

كل أسبوع للمدرس تتحدث كتبحث ( الدكرة اخلاصة يف  ٓادلرحلة 
 كتناقش حلل مشكلة عن تعليم اللغة العربية. 

 ـ( رسالة ادلاجستَت، َُِٓاللو مرزكاف ) .ّ

:كفاءة معلمى اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسالمية احلكومية  موضوعها 
 دباالنج.  ّكمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ُ

 ىي النوعي كالكمي، كأما منهجو يف ىذا : يستخدـ مدخلُت منهج البحث
 البحث ادلنهج الوصفي التحليلي. 

( دلعرفة درجة أعلى، متوسط أك درجة منخفض عن كفاءة ُؼ البحث: اىدأ
 ُمعلمي اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسالمية احلكومية 

( كدلعرفة كم يف ِدباالنج  ّكمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
يئة عن كفاءة معلمي اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسالمية ادل

دباالنج عن  ّكمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ُاحلكومية 
الكفاءات األربع، ىي الكفاءة التعليمية، كالكفاءة الشخصية، 

 كالكفاءة ادلهنية.
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 : إلصالح كتطوير كفاءة ادلدرسُت. كنتائج منو 

 رسالة ادلاجستَت، ـ(َُِٔجوميايت ) .ْ

:  كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية كادلهنية جبامة أنتاسارم  موضوعها
 اإلسالمية احلكومية باصلارماسُت بكاليمانتاف اجلنوبية. 

 : ادلدخل الكمي كادلنهج الوصفي التحليلي. منهج البحث

التعليمية جبامعة ( الكفاءة التعليمية معلمي اللغة العربية ُكأىدؼ البحث: 
( ِأنتاسارم اإلالمية احلكومية باصلارماسُت بكاليمانتاف اجلنوبية؟ 

الكفاءة ادلهنية معلمي اللغة العربية ادلهنية جبامعة أنتاسارم 
 اإلسالمية احلكومية باصلارماسُت كاليمانتاف اجلنوبية.

دلصرية : أف الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية الشركة ا كنتائج منو
% يف ادلوية، من نتيجة ٖٖلالتصاالت ػلصل على درجة جيد جدا 

%. من نتائج ىذه الدراسة خلصت إىل أف ْٖ-%ٗٔاألجوبة 
الكفاءة التعليمية كادلهنية، كاليت ؽللكو معلمي اللغة العربية جبامعة 
أنتاسارم اإلسالمية احلكومية باصلارماسُت يف كاليمانتاف اجلنوبية ىو 

  بدرجة جيد.
 رسالة ادلاجستَت (ـَُِٔأصلكى رامحانا فوترا ) .ٓ

التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدارس احملمدية بباندار  : الكفاءة موضوعو 
 المبونج.

 منهج البحث : بادلدخل الكيفي، كادلنهج الوصفي الطبيعي.

لى البحث: لكشف عن الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية اليت تشمل ع أىداؼ
الكفاءات يف فهم الطالب، زبطيط التعليم، تنفيذ التعليم، تقوًن 

 نتائج الطالب، كتطوير إمكانيات الطالب. 
: إف الكفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدارس احملمدية  نتائج منو

%(، كتفصيلها  ٖ،ِبباندار المبونج صنفت يف صنف ادلتوسط )
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يف فهم الطالب على صنف ( كضعت الكفاءة ُكما تايل: 
( كيف تنفيذ ّ( كيف زبطيط التعليم على صنف األدىن، ِادلتوسط، 

( كيف تقوًن نتائج الطالب على ْالتعليم على صنف ادلتوسط، 
( كيف تطوير إمكانات الطالب على صنف ٓصنف األعلى، 

 األعلى.
إىل  كلسهولة فهما عن مضموف الدراسات السابقة أعاله، فاقتصرهتا الباحثة 

 اجلدكؿ التايل:
 

 ٔ.ٔالجدول 
 المقارنة بين الدراسات السابقات والدرسة التي أدتها الباحثة

 اسم الباحث الرقم
 

 االختالؼأوجه  أوجه الشبه عنوان البحث

ُ 

كوسوما ديوم 
(َُِٓ) 

الكفاءة التعليمية دلعلمى 
اللغة العربية يف مدرسة 

خَت أمة اإلبتدائية 
اإلسالمية كمدرسة 

بوكانا اإلبتدائية  سوريا
اإلسالمية ماالنج 

 )دراسة كصفية تقوؽلية(

كالعلا يبحثاف عن  .ُ
الكفاءة التعليمية 

 دلعلمي اللغة العربية

يستخدـ ذلك البحث  .ُ
ادلدخل الكمي كالذباه 
على البيانات الوصفية، 

كأما ىذا البحث 
يستخدـ ادلدخل 

الكيفي. كمنهجيتو 
 بدراسة احلالة.

كمكاف البحث كالعلا  .ِ
 سلتلفاف

ِ 
ريشا 

 ـ(َُِٓ)
الكفاءة التعليمية 

دلدرسي الربنامج ادلكثف 
لتعليم اللغة العربية 

كالعلا يبحثاف عن  .ُ
الكفاءة التعليمية 

 دلعلمي اللغة العربية

يستخدـ ذلك البحث  .ُ
ادلدخل الكمي بالدراسة 
ادلقارنة بصفة الوصفية، 
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جبامعة موالنا مالك 
إبراىيم اإلسالمية 

احلكومية ماالنج )دراسة 
مقارنة بُت خرغلي قسم 
 التأىيل التعليمي كغَته(.

كأما ىذا البحث 
يستخدـ ادلدخل 

 الكيفي. 

كمكاف البحث سلتلفاف  .ِ
 أيضا.

ّ 

اللو مرزكاف 
 ـ(َُِٓ)

كفاءة معلمى اللغة 
العربية يف مدرسيت 
الثانوية اإلسالمية 

كمدرسة  ُاحلكومية 
الثانوية اإلسالمية 

 دباالنج ّاحلكومية 

كالعلا يبحثاف عن  .ُ
الكفاءة دلعلمي 

 اللغة العربية

يبحث عن ذلك البحث .ُ
الكفاءات األربع دلعلمي 

، كأما ىذا اللغة العربية
البحث يبحث عن الكفاءة 

 فقط.التعليمية 

يستخدـ ذلك البحث  .ِ
مدخلُت ىي النوعي 
كالكمي، كمنهجو يف 
ذلك البحث ادلنهج 

الوصفي التحليلي، كأما 
حث يستخدـ ىذا الب

ادلدخل 
الكيفي.كمنهجيتو 

 بدراسة احلالة.

كمكاف البحث سلتلفاف  .ّ
 أيضا.

ْ 
جوميايت 

 ـ(َُِٔ)
كفاءة معلمي اللغة 

العربية التعليمية كادلهنية 
جبامة أنتاسارم 

كالعلا يبحثاف عن  .ُ
الكفاءة التعليمية 

 العربيةدلعلمي اللغة 

يستخدـ ذلك البحث  .ُ
كادلنهج ادلدخل الكمي 

الوصفي التحليلي، كأما 
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اإلسالمية احلكومية 
باصلارماسُت بكاليمانتاف 

 اجلنوبية

ىذا البحث يستخدـ 
 الكيفي.ادلدخل 

 كمنهجيتو بدراسة احملالة

كمكاف البحث سلتلفاف  .ِ
 أيضا.

ٓ 

أصلكى رامحانا 
فوترا 

 (ـَُِٔ)

التعليمية دلعلمي  الكفاءة
اللغة العربية يف ادلدارس 
 احملمدية بباندار المبونج

كالعلا يبحثاف عن  .ُ
الكفاءة التعليمية 

 دلعلمي اللغة العربية

يستخدـ ذلك البحث  .ُ
ادلدخل الكيفي كادلنهج 

ي، كأما الوصفي الطبيع
ىذا البحث يستخدـ 

ادلدخل 
كمنهجيتو الكيفي.

 بدراسة احلالة

كالعلا كمكاف البحث   .ِ
 سلتلفاف 

 
 

 ز. تحديد المصطلحات
 يعٍت:إف ربديد ادلصطلحات من ىذا البحث  

.الكفاءة التعليمية ىي قدرة ادلعلم على إدارة التعليم للطالب كتشمل على فهم ُ
الطالب، التخطيط كتنفيذ التعليم، كتقوًن نتائج التعلم كتقوًن نتائج التعلم، 

 ُُكتطوير إمكانات ما ؽللكها الطالب.
يف ادلدرسة . معلم اللغة العربية يف ىذا البحث ىو ادلعلم الذم يدرس اللغة العربية ِ

 ماالنج كادلدرسة اإلسالمية احلكومية باتو. ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
                                                 
11

Departemen Agama RI, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisidiknas serta 

Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Ditjen Depag, 2007), 

hlm. 92  



 
 

 ُْ   

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 أ. الكفاءات لمعلمي اللغة العربية

 تعريف الكفاءة . ٔ
كرد يف دائرة معارؼ القرف العشرين حملمد فريد كجدم " )كفأه( يكفأه كفأ 
جرفو ككبو. ك)كافأه علي كذا( جاره. ك)أكفأ( ماؿ. ك)أكفأه( أمالو. ك)نكفأ( رجع. 

الكفاءة: ادلماثلة يف القٌوة كالٌشرؼ. كمنو الكفاءة يف الزكاج.  ُِك)الكفاءة( االىلية".
للعمل: القدرة عليو  -مساكيا للمرأة يف حسبها كدينها كغَت ذلك. كأف يكوف الرجل 
أما يف معجم الصٌحاح فيقاؿ "ككذلك الكفء كالكفوء، على  ُّكحيٍسني تصريفو.
، كادلصدر  كسر، كىو يف األصل كادلٌد. كتقوؿ: ال كفاء لو، بال بالفتحالكفاءةفػيٍعلو

 ُْادلصدر، أم النظَت لو.
كأما الكفاءة عند قانوف  ُٓإلندكنيسية ىي القدرة.كالكفاءة يف قاموس أكرب ا

عن ادلعلم، أف الكفاءة ىي رلموعة من  ََِٓسنة  ُْاجلمهورية اإلندكنيسيا رقم 
 ُٔادلعارؼ كادلهارات كالسلوكيات اليت غلب للمعلم أف ؽللكها كيسيطرىا.

 الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارؼ كادلهارات كالسلوؾ الىت أف ؽلتلكها ادلعلموف
 ُُٖٕلتحقيق أىداؼ التعليم.

كعند كوناندار، كفاءة ادلعلم ىي رلموعة من إتقاف اليت غلب أف تكوف موجوة 
كعند أكريل، كنقل من  ُٗداخل ادلعلم من أجل ربقيق أدائها على ضلو مناسب كفعاؿ.

                                                 
 َُٔـ(، ص. ُِْٗلبناف: دار ادلعرفة، -)بَتكت دائرة معارؼ القرف العشرينزلمد فريد كجدم، ُِ
 ُٕٗتركيا: ادلكتبة اإلسالمية، دكف السنة(، ص. -إبراىيم مصطفي كآخركف، ادلعجم الوسيط )استانبوؿُّ
 ُٔٗ-ُٓٗـ(، ص. ََِٓلبناف: دار ادلعرفة، -)بَتكت عريب-معجم الصحٌاح قاموم عريبمحاد اجلوىرم، إماـ إمساعيل بن، ُْ

15
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua Edisi Ketiga (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), hlm. 584  
16

http://www.dikti.go.id/files/atur/UU 14, diakses  tanggal 21 Oktober 2016 
17

Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Dan Sumber Belajar Teori Dan 

Praktik (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 29  
18

  
19

Kunandar, Guru Profesional (Jakarta: Rajawali, 2009), hlm. 55  

http://www.dikti.go.id/files/atur/UU%2014
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إف الكفاية )الكفاءة( ترمجة من الكلمة  ،(Delandsheree)ديلنسرم ىي قوؿ
competency اىا الواسع تعٍت معرفة ادلادة العلمية أك اكتساب ادلهارات  ىي يف معن

كما أهنا تعٍت قدرة الفرد على ترمجة ما تعلمو يف موقف حياتو فعلية بعد انتهاء 
 َِالدراسة، كتعٍت أيضا ادلهارة كالقدرة كالصالحية.

عند أدلى كأصحاُّا كأنقلت من إيكا فطرم يف مقالتها، أف الكفاءة التعليمية 
ة على إدارة التعليم. كتشمل ىذه على مفهـو زبطيط التعليم ادلوجو من ىي قدر 

استيعاب ادلعارؼ أك ادلعلومات كمهارات كتقنيات التعليم. الكفاءة التعليمية اليت البد 
 ُِأف ؽلتلكها ادلعلم منها فهم الطالب، التخطيط، التنفيذ، كتقوًن التعليم.

 . تصنيف كفاءة المعلمٕ
تقسيم الكفايات كربديد زلاكرىا اليت تدكر حوذلا  يقصد بالتصنيف ىنا

 ََِٓعاـ  ُٗالكفايات باعتبارىا كفايات رئيسية، مناسبا بالنظاـ احلكومي رقم 
( تعرب بأف الكفاءة اليت البد أف ؽلتلكها ّ) ِٖعن ادلعيار احلكومي الًتبوم، باب 
 ِِادلعلم كمنفذ التعليم، ىي كما تلي:

القدرة على إدارة تعليم الطالب اليت تشمل على فهم . الكفاءة التعليمية ىي ُ
الطالب، التخطيط كتنفيذ التعليم، تقوًن نتائج الطالب كتطوير الطالب كتطوير 

 الطالب لتمكُت من أنواع كفاءاهتم.
.الكفاءة الشخصية ىي القدرة الشخصية الثابتة، ادلعدلة، البالغة، العارفة، اذلائبة، ِ

 كاألخالؽ الكرؽلة.كأصبحت أسوة للطالب 
. الكفاءة ادلهنية ىي القدرة على استيعاب مواد التعليم كاسعا كعامقا اليت ؽلكن أف ّ

 تشرؼ الطالب الستفاء معيار الكفاءة احملددة.

                                                 
بعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ط)ماالنج: م مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأكريل حبر الدين، َِ

 ّٔ(، ص. َُُِاحلكومية ماالنج، 
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Ika Fitri Maharani, "Kompetensi Pedagogik Guru dalam Mendorong Motivasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS SMA Negeri 5 (Dalam Penelitiannya), hlm. 3  
22

Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 

3, hlm. 21  
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. الكفاءة اإلجتماعية ىي قدرة ادلعلم كجزءمن اَّتمع اتصالية كمعاملة فعالة مع ْ
 سة، ابآء الطالب كاَّتمع حولو. الطالب، مع ادلعلمُت كادلوظفُت يف ادلدر 

 . الكفاءة التعليميةٖ
الكفاءة التعليمية ىو أىم الكفاءات اليت غلب أف ؽلتلكو ادلعلم، ألف ىذه 
الكفاءة ىي قدرة ادلعلم يف اتقاف عملية نظرية كتطبيق التعليم.عند النظاـ احلكومي 

بند أ، أف الكفاءة ّآية  ِٖعن ادلعيار احلكومي الًتبوم، باب  ََِٓعاـ  ُٗرقم 
التعليمية ىي القدرة على إدارة تعليم الطالب اليت تشمل على فهم الطالب، 
التخطيط كتنفيذ التعليم، تقوًن نتائج الطالب كتطوير الطالب كتطوير الطالب 

 ِّلتمكُت من أنواع كفاءاهتم.
 خارجالطالب كمعاجلتهم داخل ك  كتثقيف لتعليملدل ادلعلم ل الرئيسيةالوظيفة 

 كادلهارات ادلعرفة إىل ػلتاجوف الذين الطالب معادلعلم  تعاملي .الدراسية الفصوؿ
 ِْ.ادلستقبل يفم حياهت دلواجهة كادلواقف

 لإلذلامو مصدرا كوفي الألمل،كأف ىدؼادلعلم  صبحي،بالطالب يتعلق فيما
 أنيكوف غلب الكفاءاتىذه الكفاءة إحدل  مثِٓ.التعليمية العملية يف للخلف الطاقة

 .ادلنشودة التعليمية األىداؼ ربقيق أجل منالتعليم  دارةادلعلم إل يف
 اليتالتعليمية  الكفاءة أف ستنتاجاال ؽلكن أعاله الواردة اآلراء بعض إىل استنادان 

 عن عامة حملة عطيالتعليمية ت الكفاءة ألف علمادل منقبل شللوكة تكوف أف غلبىي 
 رلاؿ يف تدرس اليتالكفاءات  إىل باإلضافة مطلوب ادلعلمللتعليم. ك   علمية ادلكيف

ادلعلم  مطالبُّا  النظر. اليومية كاجباهتا يف رةاادلهللمعلم  منهما،غلب كل اسبهاـ
 كأداة ادلوضوع كاستخداـ العملية، ىذه يف كادلهارة كالعادات، قدرات،الك  بالبصَتة،

 .تعليمية

                                                 
23

Peraturan Pemerintahan No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 

3, hlm. 21  
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Prayitno, Dasar Teori Dan Praktis Pendidikan (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hlm 185) 
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مهمة من الكفاءة التعليمية يف مفهـو الكفاءة ادلذكور، يستخلص الباحث نقط 
تشمل على فهم الطالب، زبطيط التعليم، تنفيذ التعليم، تقوًن نتائج التعلم كتطوير 

 إمكانات الطالب، كبياهنا كما يلي:
 الكفاءة في فهم الطالب . أ

يشكل عاـ فهم الطالب ؽلكن أف تعٍت القدرة على فهم ادلعلم أحواؿ 
ة التعليم. كيتوقع من ذلك إنشاؤىا الطالب )اجلسمانية أك العقلية( يف عملي

بواسطة التفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب يف ترتيب تكوين أنشطة التعلم كالتعليم 
ادلكيفة. يف ادلعٌت معرفة ادلعلم عموميات الطالب الذم يدرس، ربديد الطرؽ 
كادلواد التدريس األدكات الصحيحة للسماح للطالب بوضع اإلمكانات احملتملة 

ق التفاعل كالتعليم من اخلربات. ىناؾ على األقل أربعة من األشياء ذلم عن طري
اليت ربتاج إىل أف يفهمها ادلعلم من طالبو، ىي مستول الذكاء، كاإلبداع، 

 كالعاىات اجلسمانية كتطوير ادلعريف.
عند سوكماديناتا يف جيجُت يقوؿ، البد أف يفهم معلم طالبو جيدا، يفهم 

عليو، قدراهتم، كمزايهم كعيوُّم، عوائق موقعة كاجلوانب تطويرىا فيما حصلوا 
 ِٔاألكىل اليت تأثرىم.

فهم الطالب ىو أحد أنواع الكفاءة التعليمية اليت البد أف ؽلتلكها 
ادلعلم.كمن قلة ىناؾ أربعة أشياء اليت البد أف يفهمها ادلعلم من الطالب، ىو 

 ِٕتنمية كتطوير ادلعريف.مستول الذكاء، إلبداعهم، العاىات اجلسمانية، 
 ( مستول الذكاءُ
 يف كتابة على النفس الًتبوم" أليسوؼ يستخلص معٌت الذكاء كما يلي:  

يف هر من خالؿ العملية أك القياـ أك القدرة العقلية العامة لإلنساف الذم يظ (أ 
 حل ادلشاكل أك االضطالع ُّذه ادلهمة.
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سرعة، كالدقة، كالنجاحة القدرة العقلية لإلنساف يظهر من خالؿ نوعية ال (ب 
 ِٖيف العملية أك حل ادلشاكل اليت تواجهها.

 ( اإلبداعِ
فضال عن فهم مستول ذكاء الطالب، ينبغى للمعلم أف يكوف بإنشاء  

التعليم يوفر فرص الطالب لتطوير إمكانات كإبداعو. استنادا إىل أحباثو، 
حلرية، كمل يكن خلصت جيبس ؽلكن تطوير اإلبداع بتوفَت الثقة، االتصاالت ا

التوجيو كاإلشراؼ ضيقا. ماأعرب عنو جيبس، بالطبع غلب أف تدعم أيضا 
 ِٗالطرؽ التعليمية./بابداع ادلعلم نفسو يف استخداـ ادلداخل

 ( العاىات اجلسمانيةّ
فهم أحواؿ الطالب ذلم القيود ادلفركضة أك الشذكذ )العاىات(. من أجل 

تنفذ خدمات سلتلفة كفقا للحالة مساعدة شخصيتهم، ادلواقف، ؽلكن أف 
 ادلادية ماأصابة الطالب.

 ( ظلو الطالبْ
األساس يف عملية التعليم كالتعلم اليت هتدؼ إىل تكوين البيئة كاألحواؿ 
اليت ؽلكن أف تسبب تغيَتات )كالتنمية التطوير( اذليكل ادلعريف للطالب. يف 

مستول أدىن إىل مستول اَّاؿ ادلعريف، كىناؾ ستة مستول عمليات، بدءا من 
 َّأعلى من معظم التفكَت، كىي:

 ادلذكرة/احلفظ/( ادلعرفةُ 
 ( الفهمِ 
 ( التطبيقّ 
 ( التحليلْ 
 ( التقييمٓ 
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يف حبثو، يشرح عبد الرشيد على أف فهم الطالب ىو شيء كاجب لدل 
على ادلعلم ليسهلو يف إشراؼ كتوجيو طلبتو. يف عملية التعلم كالتعليم، على كل 

علمُت التزامهم الىتماـ كفهم كػلاكلوف على مناسبة ادلواد التعليمية بأحواؿ ادل
طلبتو، إما ماتتعلق من ناحية اخللفية الدراسية، الفركؽ السنية، مواىبهم، مهارهتم، 

 ُّالفركؽ اجلسدية، نفسيتهم كغَتىا. لذا ربتاج إىل التفريق التعليمي.
التعليمية كؼللصها أف التفريق يف  نانامج يف مقالتو كأنقل من آراء اخلرباء

التعليم ىو تدريب على التعليم الواعي من الواقع بأف الطالب ىو سلتلفوف ككل 
طالب يتعلم على أشكاذلم ادلختلفة. سيقـو ادلعلم الفعاؿ دبجموعة متنوعة من 
الطرؽ التغلب على التنوع يف طلبتو، كضيط عملية التعليم كفقا الحتياجات تعلم 

تعريف التفريق التعليمي كنظرية تستند إىل فرصية أف تكوف متنوعة النهج  الطالب،
اإلشادم، كعدلت يف اتصاؿ مع كل طالب ككل ماتتسمبو من تنوعهم، االىتماـ 
بتنوع الطالب، بالسماح للمعلمُت زبطيط احملتول كعملية التعليم اليت تدعم حركة 

 ِّشدد على الطالب كمركز ذلا.تعلم الطالب ادلختلفة، كالتعليم الفلسفة اليت ت
من اآلراء السابقة، فيستخلص الباحثة، كفاءة يف فهم الطالب ينبغي على 

 ادلعلم إفادة ادلبادئ للتطوير ادلعريف كالشخصي كربديد ادلواد التعليمية للطالب.
 الكفاءة في تخطيط التعليم . ب

كذلك  التخطيط ىو تصميم اخلطوات اليت ستنفذ لتحقيق األىداؼ احملددة.
التخطيط مصمم معتمد على احتياجات يف مد كقت طويل زلدد دبا تقصد إىل 

  ّّتكوين التخطيط.
عند مولياسا، زبطيط التعليم ىو أحد من الكفاءة التعليمية اليت البد أف 
ؽلتلكها ادلعلم، أنو سوؼ يأيت إىل تنفيذ التعليم، كعلى األقل ثالث نشاطات يف 
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حتياجات التعليمية للطالب، صياغة الكفاءة األساسية ادلشركع، االكىي ربديد اال
  ّْللطالب، كبرنامج الطالب.

 ( ربديد االحتياجات ُ
ىذه ادلرحلة فيها إشراؾ ادلعلمُت كالطالب يف ربديد احتياجات التعلم،  

كادلواد تدعم أنشطة التعليم كاحلواجز اليت ؽلكن مواجهتها فضال عن اآلخر. ربديد 
ن بُت أمور أخرل إىل إشراؾ كربفيز الطالب على أنشطة االحتياجات هتدؼ م

 التعلم ينظر إليها على أهنا جزء من احلياة كيشعركف إهنم شلتلكوف ُّا.
 ( صياغة الكفاءة األساسيةِ

البد أف يشمل كل ادلواد التعليمية ايل ستقٌدـ إىل التالميذ الكفاءات  
مناقشة ادلواد فسهل للمعلم  ادلطلوبة ربقيقها. بوجود الكفاءات الواردة يف كل

توجيو ادلواد التعليمية. كذلك، الكفاءات ادلصممة يف كل التعليم دائما ػلتول على 
يعٍت  D. Krathowhlك Benjamin S. Bloomثالث تصنيف التعلم متقدـ من 

اجلانب ادلعريف كالعاطفي كالنفسي احلركي. يف معيار الكفاءة دلادة تعليم الدين 
 أف ػلتول على:اإلسالمي غلب 

 ( يعٍت القدرة يف رلاؿ ادلعريف. Knowledge. ادلعريف )ُ 
 ( يعٍت مستول دقة الفهم للتالميذ.understanding. الفهم )ِ 
 (يعٍت مهارة التالميذ عملية ضلو الواجبات ادلفدمة ذلم.skill. ادلهارة )ّ 
 ( النظـو احلسنية عند التالميذ.value. القيمة )ْ 
 (يعٍت زلاكلة التالميذ ضلو األشياء.attitude. اذليئة )ٓ 
 ّٓ( يعٍت رغبة التالميذ يف عملية األشياء.interest. الرغبة )ٔ 

بذلك، مجيع معيارالكفاءة ادلوجودة يف كل ادلواد التعليمية هتدؼ إىل تطوير 
العلـو ادلعرفية، كالفهم، كادلهارة، كالقيمة، اذليئة الرغبة التالميذ ليستوعبوف 

 ئموف بتلك ادلواد التعليمية.كالقا
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 ( تصمم برنامج التعليمّ
أصبحث عملية التعليم يف حقها لتطوير نشاطات كإبداع الطالب، من 
خالؿ التفاعل كخربات التعلم. بل يف تنفيذىا، كمازلنا ترؾ كدكف كعاء، كثَت من 

 ّٔنشاطات التعليم اليت مت تنفيذىا، ربقق أك تعوؽ فعالية كإبداع الطالب.
ه ادلرحلة ىي مرحلة مشًتكة من تصميم اخلطة التعليمية. كتلك اخلطة ىذ

التعليمية ىي اخلطة لتعليم الدركس لكل كحداهتا اليت سيطبقها ادلعلم يف 
 ّٕالفصل.

اعتمادا من ىذه اخلطة التعليمية ينبغي أف يكوف ادلعلم قادرا على تنفيذ 
ة فعالية، كربتاج إىل بعض برنامج التعليم. كلتكوين ىذه اخلطة التعليمية مصمم

 النشاطات األتية:
 ( تصنيف الكفاءات لكل كحدةُ 
 ( قياـ بتحليل زبصيص الوقتِ 
 ( تصميم الربنامج كنصف السنةّ 

اخلطة التعليمية ىي ترمجة ادلنهج، اليت اإلجراءات من شركط اخلطة التعليمية 
تستخدـ ىذه اخلطة لتحقيق الكفاءات األساسية ادلبينة يف معايَت احملتويات. 

التعليمية كدليل ادلعلم لتنفيذ التعليم، إما يف الصف الدراسي، ادلعمل التعليمي، 
أك ادليداف. أف تكوف يف اخلطة التعليمية النقل من أىداؼ التعليم، الطرؽ /ك

التعليمية، ادلواد التعليمية، مصادر التعلم، تقييم نتائج التعلم. بالنسبة إىل شكل 
 مية كسبكُت تطويرىا منها على النحو التايل:اخلطة التعلي

مستول، زبصيص الوقت، معيار /اذلوية تتكن من ادلدرسة، الدرس، الصف .أ 
 الكفاءة، الكفاءة األساساية كادلوشرات

 داؼ التعليمأى .ب 
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 ادلواد التعليمية .ج 

 الطرؽ التعليية .د 

 خطوات التعليم، منها: .ق 

 كاإلختتاـ. اللقاء األكؿ يتكوف من ادلقدمة، العرض ُ
 . اللقاء الثاين يتكوف من ادلقدمة، العرض كاإلختتاـِ

 مصادر التعلم . ك

 ّٖالتقييم . ز
 الكفاءة في تنفيذ التعليم . ج

سيأيت تصميم برنامج التعليم من زبطيط التعليم، كإنتاج برنامج التعليمعلى 
كيف تنفيذ  ّٗادلدل القصَت، كيشمل على مكونة التعليم كعملية تنفيذ الربنامج.

التعليم، ادلعلم ىو زعم الذم يقض معظم كقتهم يف الفصوؿ الدراسية، فضال عن 
كىذه  َْازباذ دكر قيادم يف رلموعة متنوعة من الفرص ادلختلفة يف حياهتم ادلهنية.

الكفاءة تتمثل يف معرفة خلفية الطالب كخصائصهم، كأنواع طرائق التعليم 
 ُْمية، كإدارة العملية التعليمية.كأساليبو، كأنواع الوسائل التعلي

عاما، يتكوف تنفيذ التعليم من ثالث أسياء، كىي: االختبار ادلبدئي، العملية 
 ِْكاالختبار النهائي.

 ( االختبار ادلبدئيُ
ؽلكن أف نبدأ التعليم باالختبار ادلبدئي الستكشاؼ عملية التعلم اليت ستنفذ.  

داد الطالب يف التعليم، كدلعرفة تقدـ كأما من فوائد االختبار ادلبدئي ىي إلع
الطالب متعلقا بعملية التعليم، دلعرفة القدرة األكلية اليت ؽلتلكها الطالب عن 

 قدرة ادلوضوع يف عملية التعليم، كدلعرفة مدل أف يبدأ التعليم.
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 ( العملية )العرض(ِ
ف تقصد بالعملية كنشاط من تنفيذ التعليم كتكوين كفاءات الطالب. البد أ

تنفذ عملية التعليم كتكوين كفاءات الطالب ذلا متعتا، كىي تتطلب إىل 
نشاطات كإبداع ادلعلم يف تكوين البيئة التعليمية ادلواتية. إىل أف تكوف عملية 
التعليم فعالة، إذا اشًتكوا الطالب فيها، إما يف ناحية العقلية أك البدنية أك 

التنوع يف عملية التعليم، التنوع يف االجتماعية. لذت، ياـز للمعلم أف يستخدـ 
 عملية التعليم، ؽلكن أف يكوف تنفيذه كما تلي:

 أ( التنوع يف استخداـ الطرؽ
 ب( التنوع يف استخداـ الوسائل التعليمية كمصادر التعلم

 ّْج( التنوع يف التفاعل كنشاطات الطالب
 ( االختبار النهائيّ

النهائي، شفهيا أك ربريريا. كما ىو احلاؿ كعادة يف هناية التعليم تعقد االختبار 
لالختبار ادلبدئي، يف لالختبار النهائي لو فوائد، خاصة يف نظر صلاح التعليم. 

 دلعرفة مستول استيعاب الطالب ضلو الكفاءة احملددة، فرديا أك مجعيا.
 الكفاءة في تقويم الطالب . د

كؽلكن مالحظة  ينظر ىذا الفهـو إىل تقييم نتائج تعلم الطالب مهمة جدا.
موشرات النجاح لتحقيق اذلدؼ التعلمي من التقييم لنتائج ىذه الدراسية. ككثَتا 
ما يقاس التقييم القدرة على اإلجابة على عدد من األسئلة كاذلدؼ بشكل 
صحيح يتم التقييم أيضا باستخداـ التنسيق، غَت احملجوزة، حسب الصك، 

 ْْادلالحظة، ادلقابلة، االستبانة، كغَتىا.
التقوًن ىو احلصوؿ على معلومات حوؿ تعلم الطالب ادلكاسب اإلمجالية، 
إما من ادلعارؼ، كادلفاىيم، كادلواقف كالقيم كالعمليات. كباإلضافة إىل ذلك، 
الغرض األساسي للضطالع بتقوًن عملية التعلم كالتعليم للحصوؿ على ادلعلومات 
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نب الطالب، حيث ستتم دقيقة عن ربقيق مستول األىداؼ التعليمية من جا
 زلاكلة عليها ادلتابعة بنتائج الدراسية كتنفيذىا.

يهدؼ تقوًن برنامج التعليم كموجو أنشطة تقوًن الربنامج كصادر دلعرفة 
الفعالية كالفاعلية من أنشطة تقوًن الربنامج. صلاح الربنامج مقيم من ناحية تناسب 

 ْٓلتوفَت االحتياجات.نوعية الربنامج كربصيلها، كأكلياهتا يف أنشطة 
شرح مولياسا، التقوًن ىو أىم جوانب يف التعليم ادلعقد، الف تتدخل فيها 
اخلليفة كاالتصالية ؽلكن فصل يف السياؽ من ادلستحيل تقريبا مع أم جانب من 
جوانب التقوًن. كعملية، يقـو التقوًن أف يقـو بادلبادئ كالتقنيات ادلالئمة، سبكنو 

ختبار. أية تقنية زبتار، ينبغي أف يقـو باإلجراءات الواضحة، االختبار أك غَت اال
 ْٔاليت تشمل إىل ثالثة مراحل، كىي التخطيط، التنفيذ كالعمل ادلستمر.

ادلعلم لديو القدرة على تقوًن التعلم اليت تشمل التخطيط كاالستجابة 
ي أف للطفل، كنتائج التعلم للطفل، كاألساليب كالنهج. ليتمكن من تقييم، ينبغ

يكوف ادلعلم قادرا على خطة التقوًن السليم كإجراء القياسات بشكل صحيح، 
 كجعل االستنتاجات كاحللوؿ بدقة.

 لذا، ىناؾ أربع ترجيحات اليت ػلتاجها ادلعلم يف تقوًن التعليم، منها:
 ربديد األىداؼ ادلطلوبة (ُ
كادلقدمة كالوسطية، تعيُت اخلربات التعليمية اليت ؽلكن تنفيذىا باالختبار ادلبدئي   (ِ

 هناية التعليم.
 تعيُت ادلعايَت اليت ؽلكن احلصوؿ عليها كربدم الطالب ليتعلموا أشد تعلما (ّ
 ْٕتطوير ادلهارة كازباذ القرار، لتعيُت نتائج الطالب. (ْ

من أجزاء تقوًن نتائج التعلم ىي أف ػلاكؿ تقوًن الفهم مبادئ تقييم كتقوًن 
ائص الًتبية اإلسالمية، مث ربديد اجلوانب العملية العملية كنتائج التعلم كفقا خلص
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كنتائج التعلم ىامة لتقييم كتقوؽلها كفقا خلصائص الًتبية اإلسالمية، ربديد 
إجراءات التقييم كالتقوًن العملية كنتائج التعلم، كتطوير أدكات تقييم العمليات 

تور باستخداـ رلموعة كتقوًن كنتائج التعلم. تدكير تقييم للعملية كنتائج التعلم ادلس
متنوعة من األدكات. ربليل نتائج تقييم العملية، كنتائج التعلم َّموعة متنوعة من 
األغراض. القياـ بتقييم العملية كنتائج التعلم إبالغ نتائج تقييم كالتقوًن ألصحاب 
ادلصلحة. االستفادة من نتائج التقييم كالتقوًن من أجل التعلم. االستفادة من 

مات لنتائج التقييم كتقوًن التعليمية لتحسُت نوعية التعليم. استخداـ ادلعلو 
ادلعلومات لنتائج التقييم كتقوًن لتصميم الربنامج باستخداـ ادلعلومات نتائج التقييم 
كالتقوًن لتحديد صلاح التعلم، العالجية كاإلشراؼ. من ادلناقشة الواردة أعاله، 

 التايل: ؽلكن أف يتم تقوًن نتائج التعلم كما
 ( االختبار القدرة األساسيةُ

إجراء االختبار على القدرات األساسية دلعرفة قدرة القراءة كالكتابة، كاحلسابية 
 الالزمة برنامج التعلم.

 ( التقييم النهائي للوحدات التعليمِ
التقييم النهائي للفصل الدراسي يتم يف هناية كل الفصل الدراسي كالسنة 

احلصوؿ على فكرة سبامة كدقة عن صلاح تعلم الطالب يف الدراسية من أجل 
كحدة معينة من الوقت. كترد نتائج التعلم يف لوحة ترخيص منتهى التعلم ليس 

 فقط استنادا إىل نتائج التقييم يف هناية مستول ادلدرسة.
 ( تقييم الربنامجّ

كالغرض من غلرم دلعرفة مستول مواءمة ادلناىج الدراسية مع القاعدة كالدالة، 
الًتبية الوطنية، فضال عن مستول التوافق مع متطلبات تنمية اَّتمع كالتقدـ 
احملرز يف األكقات. تقييم برنامج يقاـ بو كزارة التعليم الوطٍت كاخلدمة الًتبوية 

 ادلستمر كالتحسُت ادلستمر.
 ( تقييم الصفْ
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أصبحث  . كىو،Assesmentتقييم على األسس الصفي ىو تقييم على معٌت 
البيانات كادلعلومات من تقييم على األسس الصفي ىي دليلة يف استخداـ 

 ْٖلقياس صلاح برنامج التعليم.
تقييم الصف الدراسي ؽلكن القياـ بو مع أداه االختبار اليومي، االختبار العاـ، 
كاالختبار النهائي. االختبار اليومي يعقد يف كل إصلاز عملية التعليم كيتم يف 

ختصاصات. بينما االختبار العاـ ادلشًتكة كل هناية الفصل الدراسي بعض اال
 مع ادلواد اليت قدمت كالتايل: 

االختبار العاـ األكؿ كانت األسئلة مأخوذة من مواد الفصل الدراسي  .أ 
 األكؿ

كانت األسئلة لالختبار العاـ الثاين رلموعة من مواد الفصل الدراسي  .ب 
 مع تأكيد للفصل الدراسي األكؿ كمواد الفصل الدراسي الثاين

 خ.ْٗالثاين.

 ت الطالبا. الكفاءة في تطوير إمكانه
ليس ادلعلم إنسانا من حيث ادلركز، ادلعلم ىو صانع للرجاؿ. كما أنو دليل 
مصَتىم يف كجهتهم النهائية. كدكر ادلعلم كبَت جدا كىاـ، مطلبُت دبسوكلية كاسعة 

 َٓكمهارات كمعنوية عالية.
ىوجزء من الكفاءة التعليمية اليت ينبغي أف تكوف شللوكة من تطوير الطالب 

قبل ادلعلمُت، كلتفعيل إمكانيات سلتلفة ؽلتلكها كل طالب. ؽلكن أف يتم تطوير 
الطالب بادلعلمُت من خالؿ كسائل سلتلفة، ىي من خالؿ أنشطة ادلناىج 

 ُٓاالجتماعية.الدراسية اخلارجية أم اإلضافة، اإلثراء كادلعاجلة، ككذلك اإلشراؼ 
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كيف ىذه البحث، تأخذ الباحثة البيانات عن كفاءة ادلعلم يف تطوير 
إمكانات الطالب اليت تتكوف من النشاط اإلضايف، العالجية كاإلثراء، كاإلشراؼ 
االجتماعي. كأيضا لتسهيل الطالب لتطوير عدد مامل من اإلمكانات األكادؽلية 

 كغَت األكادؽلية.
 تالميذ ادلعلمُت من خالؿ كسائل سلتلفة التايل:ؽلكن أف يتم تطٌور ال

 . النشاطات اإلضافية ُ
ىذه األنشطة ىي كثَت مايشار إىل "الربنامج غَت رسم" ىو نشاط الذم يتم 
خارج الفوؼ الدراسية كخارج الدركس )ادلناىج( لتنمية كتطوير إمكانات ادلواد 

 البشرية ادلملوكية للتالميذ.
 . اإلثراء كادلعاجلة ِ

برنامج  ِٓتعليم اإلثراء ىو شكل خاص مقدـ للطالب كمتسرعوف يف التعلم.
اإلثراء يف عملية التعليم ىو نشاط للطالب ادلمتلكوف من األكادؽلية العالية اليت 

كتعليم ادلعاجلة ىو  ّٓتعٍت إهنم الطالب يف صنف يرع يف إهناء كاجبة تعلمهم.
الذين ذلم الصعوبة شكل خاص من التعليم مقدـ لشخص أك يعض أشخاص 

 ْٓيف التعلم.
أىداؼ تعليم ادلعاجلة ىي مساعدة كمعاجلة الطالب ماذلم الصعوبة يف التعلم من 
خالؿ ادلواقف كالتعليم. تبدأ تعليم ادلعاجلة من ربديد احتياجات الطالب 
كتكوف مستهدؼ ادلعاجلة. كاعتمادا على تلك الصعوبات، مث تقدًن ادلعلم تعليم 

كن ذبرم ادلساعدة إىل الطالب على شكل ربسُت طريقة التعلم، ادلعاجلة, كؽل
إصالح كحدة القياس، إصالح الكراسات التدريبات، كتبسيط ادلفاىيم اليت 

 ٓٓزبطئوف الطالب يف تفسَتىا.
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 (BK. اإلشراؼ االجتماعي )ّ
ادلدارس تكوف ملزمة بتوفَت اإلشراؼ اإلجتماعي للتالميذ كتشمل الشخصية 

التعليمية كادلهنية. باإلضافة اإلشراؼ على ادلعلمُت، كمدرسي ادلواد كاالجتماعية ك 
اليت تفي دبعايَت كزارة اإلرشاد كادلستشارين الوظيفي يسمح لتصبح معلما. 
كلذلك، ينبغي أف مدرسي ادلواد دائما مناقشة كتنسيق مع ادلعلم اإلشراؼ 

رس إىل خلق كيسهى ادلد ٔٓاالجتماعي على أساس منتظم، كالتحسُت ادلستمر.
بيئة تساعد على التعلم. كمن األساسليب اليت تتبعها ادلدرس مايلي: إشراؾ 
الطالب يف ادلناقشة احلوار، كتبادؿ الرأم، كمنح الطالب فرضا منكافئة، كاحًتاـ 
الطالب كآرائهم كثقافتهم، كخلق جو من الثقة بينو طالبو، كإثارة دافعية 

 الصف، كعدـ التعايل على الطالب، الطالب للتعلم، كإشاعة ركح ادلرح يف
 ٕٓكجعل الطالب يعتمدكف على أنفسهم.

 
 اللغة العربية يمعلم. ٕ

 أ. تعريف المعلم
فالنا الشيئ  -معٌلما. ك -تعليما –يعٌلم  –كلمة "معٌلم" يشتق من عٌلم 

ذكر الفيومي يف ادلصباح ادلنَت لفظو "معلم" من أصل مادة ك  ٖٓتعليما: جعلو يتعٌلو.
كعالـ فالف الشيء  ٗٓـ( علمت لو عالمة، بالتشديد كضعت لو أمارة يعرفها.)ع ؿ 

تعليما: جعلو يتعلمو، فافاعل معلم كادلفعوؿ معلم. فادلعلم يف اللغة إذا: من يتخذ 
 َٔمهنة التعليم كمن لو احلق يف شلارسة إحدل ادلهن استقالال.
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طريق النشاط العقلي كادلعلم يف اإلصطالح ىو الفرد الذم يساعد ادلتعلم عن 
احلركي أك ُّما معا على التغَت أك التعديل يف السلوؾ أك اخلربة اجلديدة اليت مل يسبق 

ادلعلم ىو الشخص الذم مهنة على التثقيف  ُٔأف مرت بو يف خرباتو السابقة.
ادلعلم عند ىارم نور علي ىو كل شخص يوثر شخص آخر لنيل  ِٔكالتعليم كالرعاية.

ىو الشخص الذم يتوىل تربية كتعليم النشء كفق برامج ػلددىا ادلعلم  ّٔالرشد.
الًتبويوف كتشرؼ عليها كزارة الًتبية كالتعليم كإدارهتا. كيتصنف ادلعلم عادة خبصائص 
كصفات زلددة سبيزه عن غَته كتتناسب مع ثقل ادلسوكلية كحجم الدكر الذم يقـو 

وم كعلمي كمهٍت تشرؼ عليو بو. كيلـز ادلعلم للقياـ دبهنة التدريس إعداد ترب
ادلعلم ىو القائم بدكر الًتبية كالتعليم، أك  ْٔموسسات إعداد ادلعلمُت ككليات الًتبية

 ٓٔادلرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت الذم تشًتطو الًتبية احلديثة يف العملية التعليمية.
 ب. أدوار معلم في عملية التعليم

ادلوقف التعليمي، كىو ادلهيمن على مناخ  اليزاؿ ادلعلم ىو العنصر األساسي يف
الفصل الدراسي كما ػلدث بداخلو. كىو احملرؾ لدكافع التالميذ كادلشكل الذباىاهتم 
عن طريق أساليب التعليم ادلتنوعة، كينحصر اىتماـ ادلعلم التقليدم يف ربقيق أىدافو 

سلبية، عليو أف اليت تدكر يف معظمو حوؿ تلقُت ادلعلومات. أما التلميذ فهو أداة 
يأخذ كيتقبل ما يعطى لو دكف مناقشة، كيفعل سباما دكره كأحد ادلتغَتات األساسية يف 

 ادلوقف التعليمي.
إف ادلعلم عليو أف يراعى طبيعة ادلادة الدراسية، كطبيعة ادلتعلم، كأف يراعي 

ميذ نظريات اإلدارة احلديثة كالًتبية اجلديثة، من حيث زيادة االىتماـ بدكف التل
كمشاركتو إلغلابة يف العملية التعليمية كأشار دراسات الفركؽ الفردية كادليوؿ 
كاالذباىات كالقدرات، كإناحة الفرصة للتالميذ الختيار مايناسبهم كما يرغبوف فيو من 
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موضوعات، مستعنُت بادلعلمز كزيادة يف التسامح كالبهجة كاخلرية مع التالميذ. مث 
إلرشادل، كاَّموعت الصغَتة كالتوظيف ادلناسب للوسائل مراعة التعليم الفردم ا

التعليمية، كالتقوًن ادلبدل البنائ كالنهائ يف ضوء ادلفهـو الشامل كادلتكامل لًتبية 
ادلتعلم. كتبٌت مايعرؼ حاليا بالنظرية احلديثة لإلدارة كالتنظيم، حيث يتم االىتماـ 

فل اجلانب البشرم كالعالقات بأىداؼ ادلدرسة كربقيقها، كيف نفس الوقت اليغ
 اإلنسانية داخل الفصل الدراسي.

كعلى ضوء ماسبق، كيف إطار ثورة أساسها التكنولوجيا كالنظرة العلمية أصبح 
ينظر إىل ادلعلم على أنو مدير للعملية التعليمية، يوفق فيها بُت العالقة اإلنسانية 

بدراسة نوع القرارات اليت يتحتم كربقيق األىداؼ التعليمية ادلنشودة. كزاد االىتماـ 
 على ادلعلم ازباذىا بشأف مراحل عملية التعليم كجوانبها ادلختلفة.

كيف ىذا الصدد سوؼ يتناكؿ أدكار ادلعلم من خالؿ زلورين علا: أدكار ادلعلم 
 ٔٔاألساسية رؤية ألدكار اجلديدة.

 احملور األكؿ: أدكار ادلعلم األساسية، منها: .ُ
 لية التعليم كالتعلم كطرؽ التدريسادلعلم خبَت يف عم ( أ

 ب( ادلعلم مقـو ألداء الدارس

 ج( دكر ادلعلم يف إدارة الفصل
 د( دكر ادلعلم يف تنمية العالقات األسرية كالبيئة

 ق( ادلعلم قدرة حسنة لدراسية
 ك( دكر ادلعلم يف تطوير ادلنهج كتنفيذه

 ز( دكر ادلعلم يف النمو النهائي ادلستمر 
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 األداء لمعلمي اللغة العربيةمعايير ج.
ىو ك دكر اسًتاتيجي أكثر  الذم لوالتعليمية  ادلعلم ىو كاحد من العوامل

مث يتم القياـ باخلطوة  .التعلم كالتعليمدكث األكثر حسما يف عملية حل"ادلشغل" 
 ٕٔمقدمامعلم فيها األكىل لتحسُت نوعية التعليم يتمثل يف ربسُت نوعية 

قائمة معايَت أداء معلمي اللغة العربية، يف سبعة  كعند زلمد رجب، كجاءت
 معايَت كذلك جزأين :

اجلزء األكؿ : معايَت األداء التخصصي : كىي ثالثة معايَت تتصل بامتالؾ 
الطالب ادلعلم )زبصيص اللغة العربية( دلهارات االتصاؿ باللغة العربية، كاكتسابو 

 للمفاىيم اللغوية، كتطوير معرفتو باألدب العريب. 
كلكل معيار زبصيصي أربعة مكونات بإمجايل )اثٌت عشر مكونا(، كذلك  

 مايلي :ك
ادلعيار األكؿ كتتصل أداءاتو دبهارات : االستماع، كالتحدث،  -

 كالقراءة، كالكتابة.
ادلعيار الثاين كتتصل أداءاتو دبفاىيم : النحو، كالصرؼ، كاإلمالء  -

 كالبالغة.
 ادلعيار الثالث : كتتصل أداءاتو دبعارؼ أدبية كنقدية كتذكقية. -

كىي أربعة معايَت تتصل بالتخطيط اجلزء الثاين : معايَت اإلعداد ادلهٍت 
كاإلعداد لتدريس اللغة العربية، كضبط بيئة التعليم كالتعلم اللغوم، كالتنفيذ الفعاؿ 

 السًتاتيجيات تدريس اللغة العربية، كربمل ادلسوكلية ادلهنية.
 كلكل معيار مهٍت مخسة مكونات بإمجايل )عشرين مكونا(، كذلك كما يلي :

صل أداءاتو دبكونات التخطيط للتدريس كىي : ادلعيار األكؿ : كتت -
ربليل احملتول، كمعرفة ادلتعلمُت، كاألىداؼ التعليمية، كتصميم 

 التدريس، كتصميم أساليب تقوًن التعلم اللغوم.
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ادلعيار الثاين : كتتصل أداءه دبكونات البيئة الصفية كىي :  -
كضبط االحًتاـ كادلادة، كاحلث على التعلم، كاإلدارة الواعية، 

 السلوؾ، كتنظيم ادلكاف.
ادلعيار الثالث : كتتصل أداءه بادلسئوليات ادلهنية كمكوناتو :  -

تأمل التدريس، كاالحتفاظ، بادلعلومات اخلاصة بالتالميذ 
كتسجيلها، كالتواصل مع األسر، كخدمة ادلدرسة كادلنطقة، كالنمو 

 ٖٔادلهٍت كااللتزاـ بأخالقيات ادلهنية.
 لمعلمي اللغة العربيةالشروط الالزمة د. 

كلو . الدراسية الفصوؿ كخارج الدراسية الفصوؿ إما يف التعليم يف عنصرىا ادلعلم
 بناء يف شاملة قدرة أف يكوف معو  أيضا الطالب،كينبغي مع مباشرةل للتفاع فرص

 . األطفاؿ شخصية
 كلدعم كفاءة معلمي الشركط التعليمية كما تايل :

 )الشهادة التعليمية( ادلرخصة (أ 
 الطرؼ أف على دليل ىو كىذا ادلطلوب، الدبلـويف يد ادلعلم  يكوف أف غلب

 .كمعلم مهامو لتنفيذ كاَّتمع، لدكلة منقبال السلطة،كقدعهد سبتزيارهتا ادلعٍت
 جسدياكعقليا (ب 

 شأف كمن  .ذباىلها الؽلكن حالة ىي الصحة كمتطلبات احملتملُت، للمعلمُت
يف عاقب طالبو سيئة يف مهنتو كمعلم  ادلعدية، األمراضمعو  كاف الذم ادلعلم

 كمريب.
 احلميدة كاألخالؽالواحد  كتعاىل سبحانولل التقول (ج 

 الذين أكلئك منقبلتنفيذه  هلل،شلكن التقولعلى  اإلنساين لسلوؾ تشكيال
 .ادلعمولبها األنظمة ككذلك كاَّتمع ينالذ لقواعد كفقاكيعيشوف  ؽلتلكوف
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 مسوكلة. (د 
 كمدرس، ادلهامو وؿمسئ يكوف وؿ،ادلسئ الشخص ادلعلم يكوف أف غلب

 .إليو أككلت الذين األطفاؿ كتثقيف كتعليم
 .احلماسية الوطنية (ق 

 الينشأ لكي كاحلفاظ دائما كالتزاـ معلم ليتذكر الوطنية، مشاعر لغرس
 .ٗٔىللغاية بالغايف كطنيم احلساؿ أم الشوفينية،

العامة كاخلاصة دلعلمي اللغة العربية، كيف ىذه كأيضا يضيف أكريل عن الصفات 
 احلالة عرضها الباحثة لتحليلها إىل الكفاءة التعليميةدلعلمي اللغة العربية

 ه. صفات معلمي اللغة العربية
كل معلم البد لو من صفات سبيز عن غَته، كمعلم اللغة العربية غلب أف  

 يقـو بتدرسها. كيف ىذه احلالة يتصف بصفات أخرل، تفرضها عليو طبيعة ادلادة اليت
سنشَت أكال إىل الصفاة ادلشًتكة بُت معلم اللغة العربية كغَته من معلمى ادلواد الدراسية 

 األخرل، مث بعد ذلك الصفات اخلاصة بعلم اللغة العربية.
 . الصفات العامة للمعلم اللغة العربيةُ

ليت ينبغي أف رأل يس عبد الرمحن قنديل أف ىناؾ الصفات العامة ا  
 يتصف ُّا كل معلم بعض النظر رلاؿ زبصصو، من أعلها:

أ. الصفات العقائدية، كتتمثل يف اإلؽلاف الراسخ بعقيدة الدكلة اليت يعمل فيها 
 كالرغبة يف الدعوة إىل مايومن بع كنشره بُت الناس.

ب. الصفات اجلسمية، كتتمثل بصحة جيدة، كأف ؼللو جسم ادلعلم من 
العاىات الظاىرة، دبا فيها العاىات اليت توثر على حالة الصحية العامة، كأف 
يكوف جسم ادلعلم متناسقا، ككجو جذابا، كينسجم مع ىذه الصفة اىتماـ 

سجما مع ادلعلم دبظهره اخلارجي، فينبغي أف يكوف ملبسا نظيفا كمرتبا كمن
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العاجات كالتقاليد السائدة لكونو قدكة، حيث يتخذه كثَت من الطالب 
 مثاال ذلم، فيقلده يف مظهر كتصرفاتو.

ج. الصفات العقلية كالنفسية، كتتمثل يف أف يتمتع ادلعلم بقدر من الذكاء 
كالفطنة اليت سبكنو من التصرؼ بطريقة سريعة كمناسبة يف ادلوقف ادلختلفة، 

ادلعلم بقدر من الثقافة العامة يف شىت رلاالت ادلعرفة، كما يتمتع كأف يتمتع 
دبعرفة مصادر ادلعرفة ادلختلفة، ككيفية احلصوؿ على ادلعارؼ منها، كأف يتمتع 
ادللم بقدر مرتفعة من فهم الذايت كالرضا عنها كعن أحوالو كظركؼ حياتو 

 ادلختلفة.
تع ادلعلم كاسعة كعميقة يف رلاؿ د. الصفات األكادؽلية كادلهنة، كتتمثل أف يتم

ادلادة الدراسية اليت بتدريسها، كأف يتمتع ادلعلم بفهم كامل لألسس النفسية 
التعليم، كأف يلم ادلعلم بالطرؽ كادلداخل ادلختلفة للتعليم، كيتمكن من 
توظيفها حسب متقضيات التعلم ادلختلفة لطالبة، كما غلب أف يتمتع بقدر 

ية الالزمة لتمكينة من القياـ دبهاـ عملو داخل الفصل من ادلهارات التعليم
 َٕكخارجو، كيشمل ذلك مهارات زبطيط الدرس كتنفيذه كتقوؽلو.

 . الصفات اخلاصة دلعلم اللغة العربية ِ
إف طبيعة مادة اللغة العربية تفرض على معلمها صفات أخرل إضافة إىل   

كمكانة مرموقة بُت أقرانو الصفات السابقة، كىي صفات ذلذا ادلعلم خصوصية 
 من معلمى ادلواد األخرل.

كمن أىم تلك الصفات ىي حب اللغة العربية كاالعتزازا ُّا كالتمسك   
باللغة العربية، كالتزاـ العربية ربدثا ككتابة، كسعة يف الثقافة كاالطالع، كالقددرة 

ة معلما عاديا على اإلبداع األديب كتعٌت ىذه الصفات أال يكوف معلم اللغة العربي
مقتصرا على التعليم اليومي قفط، بل غلب أف يكوف ذا نتاج أديب علمي، كما 
غلب أف يشارؾ يف التأليف ادلدرسي فالنتاج األديب العاـ يعٍت ثقافتو، كالتأليف 
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ادلدرس يزيد من قدرتو التعليمية كؽلده باخلربات اليت تساعده على حسن القياـ 
يف األنشطة اللغوية غَت الصفية، فقدرة ادلعلم اإلبداع دبهنتو التعليمية كالسيما 

األديب، كإسهامو فيو، غلعلو حريصا على إقامة ىذه األنشطة كمتابعتها، كما 
 ُٕيعطيو القدرة على اكتشاؼ ادلوىوبُت حبسو األديب.
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 ّٔ   

 الفصل الثالث
 ثحالب يةمنهج

 
البحث ميداف كحضور الباحث ك  كمنهجويشتمل ىذا الفصل على مدخل البحث 

 كمصادر البيانات كأدكات مجع البيانات كأسلوب ربليل البيانات. عنها فيما يلي:

 
 مدخل البحث ومنهجهأ. 

كىو تنفيذ البحث الذم انتاجو الكيفي،  بحثيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة ال
الكلمات الشفوية أك التحريرية من اإلنساف كطبيعتهم  البيانات الصفية كاشتمل على

تستخدـ الباحثة ادلدخل الكيفي لوصفي الظواىر احلقيقة مثل ِٕكؽلكن مالحظتها.
البيانات ادلتعلقة بالكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

اتو. كُّذا ادلدخل سبكن الباحثة لنيل ماالنج كادلدرسة اإلسالمية احلكومية ب ِاحلكومية 
البيانات شفويا كربريريا بأسلوب مجع البيانات ادلوجودة يف ىذا ادلدخل، كىي ادلالحظة 

 كادلقابلة كالوثائق.
بادلنهج دراسة احلالة، ألنو منهجا لتنسيق كربليل كتستخدـ الباحثة يف ىذا البحث 

اليت يعيش فيها، أك ىي عبارة عن ربليل دقيق ادلعلومات اليت مجعها عن الفرد كعن البيئة 
للموقف العاـ للفرد كبياف األسباب اليت دعت الدراسة كأف تكن لديو مشكلة عاجلة 
كالبحث عن أسباب عدـ التكيف اليت أدت إىل حدكث ادلشكلة من حيث القياـ 

ىر الكفاءة كُّذا ادلنهج تريد الباحثة لبحث الظوا ّٕبتحليل ادلعلومات عن الفرد كالبيئة.
ماالنج كادلدرسة  ِالتعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

اإلسالمية احلكومية باتو. كالبيانات فيها ماتتعلق بالكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية 
 كومية باتو.ماالنج كادلدرسة اإلسالمية احل ِيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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 ب.حضور الباحث
إف من إحدل خصائص البحث الكيفي ىي أف الباحث ىو الذم يقـو بدكر آلة 

يعٍت مشاركة كجود التفاعل االجتماعي من الباحثة  ْٕالوصف الرئيسية يف البحث.
 ٕٓكالفاعل داخل البيئة عاش فيها الفاعل.

عند مجع البيانات.  يف ىذا البحث تقـو الباحثة كمقاـ اآللة األساسية للبحث 
كما يستخدـ الباحثة أيضا آلة أخرل تساعد على مجع البيانات إال أهنا مل تكن مت 
األدكات األساسية بل اإلضافية. فسبب كوف الباحثة آلة أساسية للبحث ىو عدـ 
الشكل الواضح ادلتعمد يف بداية إجراء ىذا البحث. إف الباحث ىو اآللة الوحيدة اليت 

ع البيانات دلا كاف لو من صيغة تتماشى مع كوف البيانات الكيفية. سبلك كظيفة مج
 ٕٔفالباحثة فعال ؽللك قدرة حاكمة ألخذ القرار فيها.

بوجود ىذه ادلشاركة يقـو الباحثة يف ىذا البحث كادلالحظة الكامل، ترل الباحثة  
عل، كل ما فعل الفاعل الذم يبحث فيو مث ػلصل الباحثة على اخلربة عن نشاط الفا

كبعد ذلك ػلصل منو الباحثة على البيئة الواثقة ألعلية ثقة البحث الذم يصل إىل 
اذلدؼ ادلطلوب. كلتوفَت ادلعلومات، لـز حضور الباحثة ىل رلتمع البحث كيهدؼ من 
ذلك إىل مجع البيانات احملققة. كمن مث، إف حضور الباحثة يف ىذا البحث اعًتفو كمسحو 

 ِا اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية صاحب ادلوضوع كىو مدرسو 
 ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو.

أما الذم يتعلق خبطوات البحث يف ادليداف فإف الباحثة التعتمد كثَتا على اجلدكاؿ 
اخلاصة أك ادلواقيت ادلعينة، بل غلرم البحث كما ىو يف ادليداف مع أحواؿ ادلوضوع 

 كمشكالتو يف ادليداف.  
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 ميدان البحثج. 
ماالنج  ِية ميداف البحث يف ىذا البحث ىو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوم

كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو. إف معلم اللغة العربية يف ادلدسرسة ادلتوسطة 
ماالنج معلمُت، أما يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو  ِاإلسالمية احلكومية 

 الاليت اخلاصة  زاياا دلألهنادلدارس ختار تلك اماالنج ىناؾ  ثالثة معلمُت لللغة العربية. ك 
 عليمية دلعلمي اللغة العربية.التيتعلق بتنمية الكفاءة ما ادلدارس األخرل، كخاصة سبلكو 

 
 . مصادر البياناتد

مصادر البيانات يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت كعلا مصادر البيانات األساسية 
البيانات األصلية اليت كمصادر البيانات الثانوية. كمصادر البيانات األساسية ىي مصادر 

ذبمع من موضوع البحث مباشرة. كمصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات 
 كأما تفصيل البيانات ادلطلوبة كما يلي:  ٕٕاإلضافية ليساعد مصادر البيانات األساسية.

ربصلها من معلم اللغة العربية عن الكفاءة التعليمية، أراء مدير البيانات األساسية:  .ُ
ادلدرسة يف ترقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية كالتالميذ عن تعليم اللغة 

 العربية يف الفصل.
ربصلها من الوثائق حوؿ ادلدرسة رؤية ادلدرسة كبعثتو كتارؼلو، البيانات الثانوية:  .ِ

 .الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية من معلم اللغة العربيةعن الوثائق ك 

 

 سلوب جمع البياناته. أ
 ٖٕأسلوب مجع البيانات ىو الطريقة اليت استخدامها الباحث جلمع البيانات.

أسلوب مجع البيانات اليت تستخدـ الباحثة يتكوف من ادلالحظة كادلقابلة كالوثائق. كأما 
 بياهنا كما يلي:

 . ادلالحظةُ
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ت ادلالحظة ىي عملية مراقبة أك مشاىدة لسلوؾ الظاىرات كادلشكال
فتستخدـ الباحثة  ٕٗكاألحداث كمكوناهتا ادلادية كالبيئية كمتابعة سَتىا كعالقتها.

بادلالحظة. تعترب ادلالحظة ادلباشرة كسيلة مهمة من كسائل مجع البيانات، كىناؾ 
ادلعلومات ؽلكن للباحثة أف ػلصل عليها بالفحص ادلبشر. كادلالحظة تستخدـ 

اتصاؿ الفرقة طبيعيا كالبحث يف السلوؾ عادة لفهم الظواىر كأظلاط السلوؾ ك 
 الفردم كعملية كقوع تستطيع مالحظا ذلا يف الواقع أك ادلواقف الوضعية.

كيف ىذه ادلالحظة تقـو الباحثة دبالحظات األحداث كالظواىر اليت تتعلق 
بأنشطة يف عملية التعليم كالتعلم، كاستخداـ كسائل التعليمية ادلستخدمة. كمشاركة 

 يف عملية التعليم كالتعلم كاصلازات التالميذ الذين يدرسوف. التالميذ
 . ادلقابلةِ

ادلقابلة ىي طريقة جلمع ادلعلومات اجلوىرية بسأؿ األجوبة من جانب 
كادلقابلة ىي الطريقة الرئيسية ادلستخدمة يف  َٖكاحد، كجها لوجو بأىداؼ احملدد.

تقـو الباحثة  ُٖىذه البحوث الكتشاؼ كتأكيد يف حدث أك نشاط البحث.
دبقابلة شبو ادلنظمة. إف ادلقابلة شبو ادلنظمة أكثر حرية يف إقامتها من ادلقابلة 
ادلنظمة. كاذلدؼ منها لكشف ادلشكالت صرػلة، من حيث طلب األراء كاألفكار 

 ِٖإىل ادلػيخرب. كينبغي للباحث غي إقامتها أف يسمع دقيقا كيكتب مايقاؿ ادلخرب.
حلصوؿ ادلعلومات الكاملة لوصف ابلة شبو ادلنظمة كتستخدـ الباحثة ادلق

عن الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو. كذبرم ىذه الطريقة إىل  ِ

 أفراد معينة:

                                                 
 ُِٕ(، ص. ََِ)دارالفكرم:  البحث العلمي: أساسيتها النظرية كشلارستو العملية ،رجاء كحيد دكيدرمٕٗ

80
MasriSingarimbungdanSofian Effendi, MetodePenelitianSurvei (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 

192  
81

UharSuharsaputra, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, danTindakan (Bandung: PT 

RefikaAditama, 2014), hlm. 213  
82

Sugiyono, MetodePenelitian, hlm. 319 



َْ 
 

 

ماالنج  ِسالمية احلكومية معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإل . أ
يف فهم كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو حوؿ: كفاءهتم 

الطالب، يف زبطيط التعليم، يف تنفيذ التعليم، تقوًن نتائج التعليم 
 كتطوير إمكانات الطالب.

ماالنج  ِمدير ادلدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  . ب
معرفتهم عن سالمية احلكومية باتو ، حوؿ: كادلدرسة ادلتوسطة اإل

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الكفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية ب
ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو  ِاحلكومية 

 اسًتاتيجية كلًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية.ك 

للغة العربية يف الفصل الدراسي، كمدل التالميذ، حوؿ : عملية تعليم ا . ج
ادلدرسة معرفتهم حوؿ الكفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف 

ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 احلكومية باتو.

 . الوثائق ّ
دراسة الوثائق ىي إحدل الطرؽ ادلستخدمة لكشف البيانات ادلطلوبة 

ئمة بتشخيص البحث. كدراسة التوثيق ىي الكشف عن البيانات أك ادلتغَتات ادلال
اليت تتكوف من التسجيالت كالسجل الدراسي، كالكتاب ادلدرسي كاجلرائد 

 ّٖكاَّالت ككتابة التقارير كغَت ذلك.
كتقـو الباحثة بدراسة الوثائق للحصوؿ البيانات اليت تتعلق برؤية ادلدرسة 

كىي باالطالع على الوثائق منها رسائل التكليف كربضَت الدرس  كبعثتها كتارؼلها،
كتقريرات االنتقاء كالبحوث كالسَتة الذاتية للمعلم كالصور، اخلطة التعليمية لدرس 
اللغة العربية، كالكتب كاَّالت كالشهادات، كمجيع الوثائق ادلتعلقة بالكفاءة 

 التعليمية دلعلمي اللغة العربية.
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 التثليثي. ْ
فحص صدؽ البيانات ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو التثليثي. التثليثي ىو 
تقنية مجع البيانات اليت ذبمع بُت تقنيات مجع البيانات كمصادر البيانات 

كالتثليثي ينقسم إىل ثالثة أقساـ، منها: ادلصدر، تقنيات مجع  ْٖادلوجودة.
 ٖٓالزمن./البيانات، كالوقت

تخدـ الباحثة ىذه الطريقة عندما كجد اعتمادا إىل النظرية أعاله، تس
ابلة، االختالفات بُت البيانات اَّموعة من ادلالحظة كالوثائق، أك بُت الوثائق كادلق

 .أك بُت ادلالحظة كادلقابلة
كلسهولة فهم الباحثة يف إقامة البحث بتقدًن جدكؿ البيانات كمصادرىا  

  كما يلي:
 

 ٖ.ٔالجدول 
 أسلوب جمع البيانات 

 البيانات مصادر البيانات أسلوب جمع البيانات الرقم

ُ 
 معلم اللغة العربية  - ادلالحظة

 
التسجيالت ادليدانية   -

عن عملية تعليم اللغة 
 العربية

ِ 

 معلم اللغة العربية - ادلقابلة

 تالميذ -

 مدير ادلدرسة  -

 نائب مدير ادلدرسة -

 

عملية تعليم اللغة   -
 العربية يف الفصل

 الكفاءة التعليمية  -

استَتاتيجية   -
ادلستخدمة مدير 

ادلدرسة لًتقية 
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كلتحسُت الكفاءة 
التعليمية معلمي الللغة 

 العربية

ّ 

رؤية ادلدرسة كبعثتها  - معلم اللغة العربية  - الوثائق
 كتارؼلها

السَتة الذاتية دلعلمي  -
 اللغة العربية

 ادلنهج الدراسي -

 اخلطة الدراسي -
 
 تحليل البياناتأسلوب . و

البيانات اليت استخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي طريقة التحليل طريقة ربليل 
، إف ربليل البيانات يف البحث (Miles and Hubermenالكيفي عند ميلس ىربماف )

 ٖٔالكيفي يقـو بشكل التفاعل يستمر على مر الزمن حىت ذبعل بو البيانات الكاملة.
 كيتكوف ربليل البيانات أربع مراحل كىي:

 

 
ا     
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 مجع البيانات  .ُ

مجعت الباحثة عن البيانات قبل البحث، يف كقت البحث كبعده، مجع البيانات 
قبل البجث ىو دراسة سابقة إلثبات أف الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف 

ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرسة 
  باتو. التزاؿ الباحثة مجع البيانات يف بداية العملية حىت هنايتها.

 تقصَت البيانات  .ِ

كىي يستخلص الباحث كؼلتار البيانات كيهتم ُّا، مث تقصَت البيانات ىي تلخيص، 
البيانات كجد الباحث من ادلبحوث جبملة كثَتة، مث  يًتؾ الباحث مااليهتم بو. ألف

كنشاط تقصَت البيانات يف ىذا ٕٖػلتاج ُّا الباحث تلخيص البيانات حلصوؿ النتيجة.
البحث متعلق بالكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 كادلدرسة اإلسالمية احلكومية باتو ماالنج. ِاحلكومية 

 عرض البيانات .ّ

بعد تقصَت البيانات فاخلطوة التالية ىي عرض البيانات. عرض البيانات يف البحث 
وصفي ادلوجز، الرسـو البيانات، العالقات بُت الفئات، الكيفي ؽلكن إقامتو بشكل ال

كادلخططات كما أشبو ذلك. كقاؿ ميلس كىوبَتماف، أف أكثر استخداـ عرض البيانات 
يسهل عرض البيانات على فهم ماػلدث، ٖٖو النص القصصي.يف البحث الكيفي ى

زبطيط العمل التايل على أساس ما قد فهم. كتستخدـ الباحثة عرض البيانات يف ىذا 
البحث لوصفي البيانات كصفية عن الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة 

 طة اإلسالمية احلكومية باتو.ماالنج كادلدرسة ادلتوس ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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 االستنتاج كربقق .ْ

وبَتماف ىي االستنتاج كربقق. اخلطوة الثالثة يف ربليل البيانات عند ميلس كى
االستنتاج األكؿ الذم يطرح اليزاؿ ادلوقتة، كسيتغَت إذا اليوجد الدليل القوم الذم يدعم 

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

كتريد الباحثة ُّما لنيل نتائج البحث الصديقة أم أهنا بإكماؿ األدلة ٖٗادلصداقية.
 الصديقة كثابتة يف بيانتو.
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 الفصل الرابع
 ت وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانا

 
يف ىذا الفصل، تعرض الباحثة نتائج البيانات عن الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة 

ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ِالعربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
كالكفاءة احلكومية باتو. كيتكوف ىذا الفصل إىل ثالثة مباحث فهي حملة عن ادلدرسة، 

ماالنج كادلدرسة  ِالتعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو، كاسًتاتيجية مدير ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية 

سة ادلتوسطة ماالنج كادلدر  ِدلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 اإلسالمية احلكومية باتو.

 
 ماالنج ٕالمتوسطة اإلسالمية الحكومية المبحث األول: لمحة عن المدرسة 

 والمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو
 ماالنج ٕالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  . أ

 ماالنج ٕالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  ذاتية .ٔ

  ماالنج ِ: ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   اسم ادلوسسة
 : احلكومية  احلالة ادلدرسة
 : أ  قيمة االعتماد

 َََُُُِِّّٕٓ:  رقم اإلحصاء للمدرسة
 ماالنج ٕ: شارع رايا جيمورككنداع، رقم   عنواف ادلدرسة

 ََُُٕٓ( َُّْرقم اذلاتف: )    
 ِٕٕٔٔٔ( َُّْرقم الفاكس: )    
 ماالنج:    ادلنطقة

 : جاكل الشرقية   ادلقاطعة
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 ُٖٕٗ:   سنة التأسيس
 mtsn2malang.blogspot.com:  الربيد اإللكًتكين

 ماالنج ٕ. تاريخ عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ٕ
يف أكؿ سنة الدراسة  ََِْبٌت ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية باتوا سنة 

كجبميع اَّتمع باتوا. اما قبلو كانت برؤسة رئيس ادلدينة كنائبو  ََِٓ/ََِْ
ادلدرسة احلكومية يف باتوا اليت قد كجد فقط ادلدرسة الثانوية احلكومية الثانية باتوا. 
بعد ذلك ظهر أف يف ىذه ادلدينة ليس ذلا ادلدرسة دلرحلة اإلبتدائية احلكومية 

و اذف ػلتاج بنياف كادلرحلة ادلتوسطة احلكومية لكاملة ادلدرسة الثانة اليت قد بٍت قبل
 ادلدرسة يف ىذه ادلدينة. كىذا لتحقيق ادلدينة بلقاب مدينة الرحلة الدينية.

يسمى ىذه ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية باتوا ب "ادلدرسة ادلتوسطة باستعداد 
على حسب رسالة ادلقررة رئيس  ََِٓ/ ََِْللحكومية " منذ سنة الدراسة 

.  َّ  .pp ْ/ْ ُّاجلاكل الشرقية رقم  الوزارة الشوكف الدينية يف منطقة
ِ/َِٖٓ /skp ََِْ  برقم االحسائي ادلدرسة   ََِْنوفمبَت  ٓيف تاريخ

 .َََُُُِّٕٗٓك  َُُِِِّّٕٓٗٓ
ادلدرسة ادلتوسطة االستعداد باتواربت مدير ادلوسسة الًتبوية "اإلخالصشارع 

قد مستعد مدينة باتوا. ىذا ادلدرسة ُُِِّٓ( َُّْ. )ٕسلطاف أكوغ رقم 
لتكوف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتوأ. أما العنواف امدرسة ادلتوسطة 
احلكومية تقع يف شارع فركانويودا، قرية دادافرجو. جواف رجا باتوا كاحلاؿ حوؿ 

 ادلدرسة جبلية ُّواء بارد. ككاف معظم السكاف ديٍت حىت يدعم كاقعية ادلدرسة.
اعتمادا على تقرير كزارة  ََِٗأبريل  َِ بعد مخس سنوات، يف تاريخ

، قد رسم تقرير ىذه ادلدرسة تغَت حكومية ََِٗسنة  ْٖالشوكف الدينية رقم 
على رئيس الديواف الوالية الشوكف الدينية جاكا شرقية كباحلاضر رئيس ادلدينة مع 

ف أىلو يف حفلة رمسية ادلدرسة لتجعل حكومية كأيضا بإكرار رئيس ادلدرسة كادلوظ
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اإلدارية يف ادلدرسة شارع فركانويودا قرية جونرجا باتوا. بذلك قد رسم كقد تغَت 
 ىذه ادلدرسية حكومية.

. قد مستقبل ََِٓ/ََِْحبالة استقبالة التالميذ اجلدكد سنة الدراسة 
تالميذ.  ُّٔحىت جبملة  ََِٔ /ََِٓتلميذة. يرتفع عدد تالمذ سنة  َٗ

تالميذ كيف سنة الدراسة  ُٕٖمستقبل قد  ََِٕ ََِٔكيف سنة الدراسة 
لًتقيو فعالية  ََِٗ ََِٖتالميذكيف سنة  ِّٕمستقبا ب    ََِٖ ََِٕ

مسجل. كيف سنة السادسة  ِّّتالميذ من  ُْٕعملية التعليم فقد مستقبل
مسجل. أما  ّْْتالميذ من  ُِٕمستقبل  ََُِ ََِٗيعٍت بسنة الدراسة 

مسجل. سنة  ََٓتالميذ من  ِْٓمستقبل  َُُِ ََُِيف سنةالدراسة 
مسجل. سنة الدراسة  ْٔٗتالميذ من  ِِٔمستقبل  َُِِ َُُِالدراسة 
 َُِْ َُِّمسجل يف سنة  َٗٓتالميذ من  ِٕٓمستقبل  َُِّ َُِِ

 ُِٗمستقبل  َُِٓ َُِْمسجل كيف سنة  ُٗٔتالميذ من  ِٓٗمستقبل 
 مسجل َٓٔمستقبل من  ِٓٗ َُِٔ َُِٓمسجل كيف سنة  َْٔمن 

 مسجل.      َّْمن  َِٖمستقبل  َُِٕ َُِٔكفس ينة 
 ِٔكسائل التعليمية دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتوا منها  

فصوال كمعمل اللغة كاحدة كمكتبة كاحدة كسلزاف اثناف كستة عشرة محاما كلها 
ا يبٌت بدفاع من سوادايا أسفي الشوكف الدينية كدبساعدة الوزارة ادلدينة باتو 

. أما الوسائل التعليمية ََُِمنذ سنة الدراسة  DIPAكمساعدة الوالد كبدفاع 
اليت مل يوجد فيو منها إدارة الرئيس ادلدرسة كغرفة للمدارس كغرفة للموظف 

 اإلدارية كمعمل العلمية كمعمل اللغوية كمكتبة كسلزف كالقاعة.
ىذا احملاؿ سلتلفة جدا ُّمة اَّتمع للدخوؿ أكالدىم يف ىذه ادلدرسة. 
كتكوف مشجعا للمدرسة لًتقية إدارية كلكاملة الوسائل ادلدرسية. بنسبة إىل كضع 
ىذه ادلدرسة ربت رئاسة الوزارة الشوكف الدينية يسعى لًتقية كفاءة ادلدرسة حىت 
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ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرسة  موازف بادلدرسة ادلمثلة كاألف تكوف ادلدرسة
 الوحدة يف تلك ادلنطقة. 

لتحقيق األىداؼ ادلستقبلية فالبد بكل ادلوظف أف يساكم رئاية مستقبلية 
حىت توجد األحواؿ الفعالية للتعليم كبكاملة الوسائل ادلدرسية أيضا دباعدة الوزارة 

 الشوكف الدينية .    
 سالتها. رؤية المدرسة المستقبلة ور ٖ

 أ. رؤية المدرسة

ماالنج تتطور على أساس  ِإف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
الرؤية ىي "تصبح ادلدرسة ادلعيارية الوطنية العالية اإلسالمية كقادرة على 

 ادلتنافسة".
 كأما موشرات لتحقيق ىذه الرؤية كما يلي: 

 توفَت ادلعايَت الوطنية للتعليم. .ُ

 اصلازة األكادؽلية.التفوؽ يف  .ِ

 التفوؽ يف اصلازة غَت األكادؽلية. .ّ

 تستعياب الثقافات اإلسالمية القائمة كاالتقاف على اهلل يف ادلدرسة. .ْ

 قدرة على ادلنافسة يف ادلستول ادلػحلى كاإلقليمي كالوطٍت كالعادلي. .ٓ

 ب. رسالة المدرسة
ة اإلسالمية استنادا إىل الرؤية السابقة، فتتطور رسالة ادلدرسة ادلتوسط 

 ماالنج كما تلي: ِاحلكومية 
 القياـ بتطوير ادلدرسة كفق ادلعايَت الوطنية للتعليم. .ُ

تنفيذ التعليم السياقي، الفعلي، اإلبداعي، على أساس التكنولوجيات.  .ِ
 كادلعلومات، كذلك تطوير الكفاءة للمتعلم يف إتقاف العلـو كالتكنولوجيا.

ب كاىتمامات ادلتعلم  حبيث ادلتعلم توفَت ادلرافق كتنمية قدرات كمواى .ّ
 يتطور على النحو ادلثاؿ.
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 تطوير كتعزيز اإلسالـ اخلاص يف منظمة تنفيذ التعليم. .ْ

تنمية الوعي الديٍت لدم الطالب كادلعلمُت كالعماؿ يف ادلدرسة على  .ٓ
 أساس تعاليم اإلسالـ احلنيف.

كادلعلمُت كالعماؿ تنمية السلوؾ اإلسالمي كاألخالؽ الكرؽلة لدم الطالب  .ٔ
 يف ادلدرسة.

تنمية الوعي كاالىتماـ بادلدرسة لدم الطالب كادلعلمُت كالعماؿ حىت  .ٕ
 ربصل بيئة ادلدرسية النظيفة كالصحة كالسالمة.

تنمية الوعي الذايت لدم اإلصلازات الدراسية ادلدرسة كالدكافع عن محاسة  .ٖ
 العمل ادلنتجة جلميع ادلعلمُت كالعماؿ يف ادلدرسة.

 ماالنج ٕ. أهداؼ المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ٗ
كانت ماالنج ىناؾ أىداؼ عامة.   ِدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

الؿ منح خمن ربية تسعة سنوات فرضتها احلكومة أغراضها العامة ىي ربقيق ت
خلاصة فهي كما  أىدافهاالتسهيالت كالتجهيزات الًتبوية ادلنتجة للدراسة.  أما 

 يلي: 
ربقيق ادلعايَت الًتبوية للمدرسة كفق ادلعايَت الًتبوية الوطنية الىت قررهتا  .ُ

 احلكومة. 
 ربقيق اإلصلارات الدراسية للمدرسة.   .ِ
 ربقيق اإلصلارات األخرل للمدرسة.  .ّ
 ربقيق اذلوية اإلسالمية يف ادلدرسة.  .ْ
 دراسية. ربقيق بيئة ادلدرسة الالئقة كادلنتجة للعملية ال .ٓ
ربقيق الوعي الذايت لدم اإلصلازات الدراسية للمدرسة كالدفاع عن محاسة  .ٔ

 يف ادلدرسة. كالعماؿ العمل ادلنتجة جلميع ادلعلمُت 
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كمٌت متدرٌج كفق األلوكيات الىت قررهتا ادلدرسة. ىداؼ ككاف ربقيق ىذه األ
السابقة إىل األىداؼ التفصيلية من خالؿ اخلطط  ىداؼتقسيم ىذه األ

 االسًتاتيجية كاخلطط التطبيقية للمدرسة لتسهيل ربقيقها إىل أرض الواقع.  
 ٕاإلسالمية الحكومية لمتوسطة لمدرسة ااب. المرافق والوسائل التعليمية ٘

 ماالنج
على أرض مساحتها  ماالنج ِاإلسالمية احلكومية دلتوسطة بنيت ادلدرسة ا

 :اليت تشمليت اآلف ادلرافق كأماكن التعليم ها بني. فِـََُٓ
 (ٔ.ٗالجدول )

 ماالنج ٕاإلسالمية الحكومية لمتوسطة لمدرسة اابالمرافق والوسائل التعليمية 
 عدد الغرفة أنواع المبنى رقم
 ِْ الفصل ُ
 ُ غرفة رئيس  ادلدرسة ِ
  ُ غرفة الوسائط ادلتعددة  ّ
  ُ غرفة ادلدرس ْ
  ُ مكتبة  ٓ
  ُ معمل الطبيعة ٔ
  ُ معمل احلاسوب ٕ
  ُ مقعد ُِٗالقاعة بسعة  ٖ
  ُ مصلى  ٗ
  ُ ادلقصف َُ
 - مالعب الرياضة ُُ
  ُ غرفة الضيوؼ ُِ
 ِٓ احلماـ للطلبة ُّ

 
 



ُٓ 
 

 

 ماالنج ٕ. أحوال الطالب والطلباتبالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ٙ

الطالب كالطالبات يف ىذه ادلدرسة زبرجو يف ادلدارس ادلختلفة يف مدينة إف 
ماالنج، منهم زبرجوا يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية، كادلدرسة اإلبتدائية 
اإلسالمية، كادلدرسة اإلبتدائية احلكومية ماالنج. كعدىم قد تنٌقص كل السنة 

 يف اجلدكؿ اآليت: َُِٕ/َُِٔالدراسية اجلديدة، كللعاـ الدراسي 
 (ٕ.ٗالجدول )

 ماالنج ٕحالة الطلبة والطالبات بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالعام الدراسي 

 الفصل
 الجنس

 عدد
 أنثى ذكر

 ُْٕ ُٖ ٔٔ األكؿ
 َُْ ّٔ ٕٕ الثاين
 ُُٖ ْٗ ٕٖ الثالث
 ٛٙٗ ٖٕٛ ٖٕٓ عدد

 
 ماالنج ٕوالمدرس بالمدرسة اإلسالمية الحكومية . البيانات المواظف ٚ

دعم عملية التعليم. بادلدرسة  موارد ادلواظف كادلدرس ىو رصيدا ىاما يف 
نسبة ، بسادر ادلواظف كادل ْٗلديها  ماالنج ِاإلسالمية احلكومية  توسطةادل

 % ادلدرس كادلوظف األىلية.ّٓ،ِٔ% ادلدرس كادلوظف احلكومية ك ْٔ،ّٕ
 ّٔالشوكف الدينية ادلدرس الذين حصلوا على شهادات من كزارة ادلواظف ك 

. يف رلاؿ تنمية ادلوارد البشرية، استمرت عدد ادلواظف كادلدرس ْٗمن  شخصا
يف ربسُت نوعية ادلعلمُت من خالؿ  ماالنج ِاإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةادلدرسة 

 التدريب ككرش العمل كاحللقات الدراسية
 :البشرية ينظر من اخللفية التعليمية ذلمكاجلدكؿ التايلأما ادلوارد 
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 (ٖ.ٗ)الجدول 
 ماالنج ٕبالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  حالة المواظف والمدرس

 
 الرقم

 
 تعليم

  المواظف المدرس
 األهلية الحكومية األهلية الحكومية الجملة

 ٗ - ُ - ٖ ادلاجسًت  .ُ

 ّّ ِ ِ ٔ ِّ الليسانس  .ِ

 ُ ُ - - - الديبلـو  .ّ

ادلدرسة   .ْ
 الثانوية

- - ِ ّ ٓ 

ادلدرسة   .ٓ
 ادلتوسطة

- - - ُ ُ 

 ْٗ ٖ ْ ٗ ِّ الجملة
 
 

 ٕ. البيانات معلم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ٛ
 ماالنج

ماالنج  ِإف معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
معلمُت من مواظف احلكومية. كأما حملة من ادلعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ىناؾ 

 ماالنج كما يلي: ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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 (ٗ.ٗالجدول )
 ماالنج ٕاللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  لمحة معلم

 ة ط: مشي      االسم
 ُٗٓٗأغستس  َّ: ماالنج،       مولد  
 ماالنج ِ: فَتكمناس ساككجاجار       العنواف

 (PNSكضع العمل : ادلوظف احلكومة )

 ( تعليم اللغة العربيةS1التعليم       : بكالوريوس )
 ادلتخرج      : اجلامعة احملمدية ماالنج

 ََُُِّْٖٖٓٓٗرقم اذلاتف  : 
 : زلٌمد سوحلافاالسم       

 ُْٔٗيوليو  ُٔمولد        : ماالنج، 
 رندك أغوع َّ/َُشارع كراجاف الشرقية العنواف      : 

 (PNSكضع العمل : ادلوظف احلكومة )

 ( تعليم اللغة العربيةS1التعليم       : بكالوريوس )
 ادلتخرج      : موسسة سوناف أمبيل اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 َُّّْٖٖٖٓٔٓٓرقم اذلاتف  : 
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 ماالنج ٕبالمدرسة اإلسالمية الحكومية . الهيكل التنظيمي ٜ
 (ٔ.ٗصورة )

 ماالنج ٕالهيكل التنظيمي بالمدرسة اإلسالمية الحكومية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 البياف:
 = خط اإلرشادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .............. = خط التنسيق     
 
 

 رئيس وزارة الشؤون الدينية
 زلٌمد زيٍت

 المدرسةرئيس 
 سوُّاف ادلاجستَت

 اللجنة
 سيسونتو

 قسم عالقة المجتمع
 ماريانا يوغاكايت

 قسم المرافق والوسائل
 إيدا موكرمة

 المناهج الدرسقسم 
 عاتيٍت كوستيانيعرـك

 الطالبقسم 
 مصطفى

 والرعايتهاقسم االجتماية 
 تيتيك سوليستيوكايت

رئيس الوسائط 
 المتعددة

 

 المعملقسم 
 إيرنا دكم

 المكتبةقسم 
 نور شعبانيا

 الصيحةقسم 
 ىيداجايت

 الترتيبقسم 
 مفتاح اخلَتم

قسم منظمة 
 الطالب

 عريف خبتيار

 غير الرسمقسم 
 زلٌمد سوخبي

الوسائط 
 المتعددة

 ولي الفصلي

 األساتيذ واألساتيذات

 الطالب/ منظمة الطالب
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 باتوالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  . ب

 باتوالمتوسطة اإلسالمية الحكومية . ذاتية المدرسةٔ

  باتو: ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   اسم ادلوسسة 
 : احلكومية  احلالة ادلدرسة
 : أ  قيمة االعتماد

 َََُُُُِّٕٗٓ:  رقم اإلحصاء للمدرسة
 فركنويودك، دادا فرغلو، جونرغلو بباتو: شارع   عنواف ادلدرسة

 : باتو   ادلنطقة
 : جاكل الشرقية   ادلقاطعة

 ََِْ:   سنة التأسيس
   mtsnegeribatu.sch.id:   اإللكًتكينالربيد 

 . تاريخ عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتوٕ

إف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو تقع يف الشارع فركنويودك، 
دائرة القرية دادا فرغلو، الناحية جونرغلو بباتو. أسست ىذه ادلدرسة يف السنة 

ادلدينة بباتو لتكملة ادلدرسة اإلسالمية احلكومية بباتو، على دعوة زلافظة  ََِْ
بنظر إىل تلك السنة قد بينت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية فحسب، 

 َٗكمل توجد ادلدرسة اإلسالمية احلكومية للمرحلة ادلتوسطة كاإلبتدائية.
نت إمسها قبل أف تصبح ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو، كا

بناء  ََِٓ/ََِْادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلستعدة بباتو منذ السنة 
على تقرير كزارة الشوكف الدينية اإلسالمية لوالية جاكل الشرقية. مث بعد حوايل مخس 
سنوات تكوف ىذه ادلدرسة بإمسها ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو يف 

 .ََِٗسنة  ْٖبتقرير كزارة الشوكف الدينية رقم  ََِٗأبريل  ِالتاريخ 

                                                 
 نتيجة الوثائق من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بباتو   َٗ
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كاآلف، تكوف ىذه ادلدرسة من ادلدارس ادلتفوقة دبدينة باتو جبودة ادلدرسة 
حبالة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الوحيدة بباتو.  َُِِشلتازة منذ سنة 

ة التعلم كالتعليم كىذه ادلدرسة تقـو باألعماؿ النافعة لًتقية جودهتا كتكوف عملي
الفعالة على الدكاـ، ربت إشراؼ رئيس ادلدرسة سوديرماف ادلاجستَت كىو رئيس 

 .  َُِٓ-ََِْادلدرسة األكىل يف ىذه ادلدرسة منذ السنة 
 المدرسة المستقبلة ورسالتهارؤية . ٖ

 أ. رؤية المدرسة

ككانت رؤية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو ىي "ربقيق  
ادلدرسة ادلتفوقة كالناجحة يف رلاؿ العلـو كالتكنولوجية، كاإلؽلاف كالتقول، زذم 

 ُٗاخلصائص اإلسالمية بنظر البيئة".

 ب. رسالة المدرسة
لتنفيذ ىذه الرؤية ادلذكورة أعاله، قد ربدد ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية باتو الرسالة كمهمتها كما يلي: 
كاإلرشاد بفعالية حيث أف طالب يتطور على النحو تنفيذ أنشطة التعلم  .ُ

 األمثاؿ كفقا إلمكانات.

غرس اإلؽلاف كالوعي الديٍت حيث أف الطالب قادركف على العيش فضال  .ِ
 عن الشريعة اإلسالمية سبارس بشكل صحيح كالكماؿ.

تعزيز ركح للطالب يف ميداف إؽلتاؽ، كالعلـو كالتكنولوجيا من أجل ربسُت  .ّ
 فسية، كاالعتماد على الذات.القدرة التنا

 هتيئة أجول مرػلة من البيئة التعليمية، رائعة كمجيلة. .ْ

 . أهداؼ المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتوٗ
 سنوات، ىم يقدركف على: ّبعد أف يتعلم الطالب دلدة 

 . تنفيذ العبادة اليومية بشكل صحيح كترتيب.ُ

                                                 
 اإلسالمية احلكومية باتو نتيجة الوثائق من ادلدرسة ادلتوسطةُٗ
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 . ختم القرآف كقرائتو.ِ
 األخالؽ الكرؽلة.. ذم ّ
 . حفظ القرآف، خاصة جزء عم.ْ
 . احملادثة باللغة اإلصليليزية كالعربية.ٓ
 . ادلنافسة مع الطالب من مدارس أخرل يف رلاؿ العلـو كالتكنولوجية.ٔ

 .  المرافق والوسائل التعليمية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو٘
على أرض مساحتها  ماالنج ِاحلكومية اإلسالمية دلتوسطة بنيت ادلدرسة ا

 :. فبها بنيت اآلف ادلرافق كأماكن التعليم كاليت تشملِـَُٖٓ
 (٘.ٗالجدول )   

 المرافق والوسائل التعليمية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو
 عدد الغرفة أنواع المبنى رقم
 ِْ الفصل ُ
 ُ ادلكتبة  ِ
 - معمل العلـو الطبيعة ّ
 ُ معمل احلاسوب ْ
 ُ غرفة رئيس ادلدرسة ٓ
 ُ غرفة ادلدرسُت ٔ
 ُ غرفة اإلدارة ٕ
 ُ غرفة نائب رئيس ادلدرسة ٖ
 ُ غرفة الوسائط ادلتعددة ٗ
 - معمل الفنوف َُ
 ُ غرفة إلشراؼ اجتماعي ُُ
 ُٔ احلماـ للطلبة ُِ
 ُ ادلخزف ُّ
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 - احلجرة الصحية ُْ
 
 
 والطالبات بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو. أحوال الطالب ٙ

إف الطالب كالطالبات يف ىذه ادلدرسة زبرجو يف ادلدارس ادلختلفة يف مدينة 
باتو كماالنج، منهم زبرجوا يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية، كادلدرسة 

كماالنج. كعدىم قد زاد اإلبتدائية اإلسالمية، كادلدرسة اإلبتدائية احلكومية بباتو 
-َُِٔ/َُِٓدائما كل السنة الدراسية اجلديدة، كللعاـ الدراسي من 

 يف اجلدكؿ اآليت:َُِٕ/َُِٔ
 (ٙ.ٗالجدول )

 حالة الطلبة والطالبات بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو
 ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓالعام الدراسي 

 الفصل
 الجنس

 المجموع
 أنثى ذكر

 َِٖ ُِْ ُٔٓ األول
 ِِٕ ُْْ ُِٖ الثاني
 ِْٖ َُٓ ُّْ الثالث
 ّٖٖ ُْٗ ُْٗ عدد

 
 . البيانات المواظف والمدرس بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتوٚ

دعم عملية التعليم. بادلدرسة  موارد ادلواظف كادلدرس ىو رصيدا ىاما يف 
البياف من عدد أما ك  .درسادلواظف كادل ْٕلديها  باتواإلسالمية احلكومية  توسطةادل

 :كاجلدكؿ التايلادلواظف كادلدرس  
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 (ٚ.ٗ)الجدول 
 في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو حالة المواظف والمدرس

 عدد الموظف/عدد المدرس الرقم
ادلدرس احلكومية من كزارة الشوكف  .ُ

 الدينية
ُِ 

 ِٗ ادلدرس األىلية .ِ
 ِ ادلدرس العقد .ّ
 ّ ادلواظف احلكومية .ْ
 ٗ ادلواظف األىلية .ٓ
 َُ ادلدرب اإلضايف .ٔ

 ْٕ العدد
 

 ٕ. البيانات معلم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ٛ
 ماالنج

 ّإف معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو ىناؾ 
كاألىلية. كأما حملة من ادلعلم اللغة العربية يف معلمُت من مواظف احلكومية 

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو كما يلي:
 

 (ٛ.ٗالجدول )
 باتواللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  لمحة معلم
 نور يايوؾ فريدةاالسم       : 
 ُٕٓٗيوليو  ٗفاسوركاف، مولد        : 
 شارع كندكرغلو أكرك أكرك أكمبو باتوالعنواف      : 

 (PNSكضع العمل : ادلوظف احلكومة )

 ( تعليم اللغة العربيةS1التعليم       : بكالوريوس )



َٔ 
 

 

 ادلتخرج      : ادلدرسة األعلى علـو الدين اإلسالمية احلكومية ماالنج
 َِِّّْٕٕٖٗٔٓرقم اذلاتف  : 

 : زلٌمد توفيق فجر فَتمانا االسم       
 ُُٗٗفربايرا  ِمولد        : ماالنج، 

 ب عركتو فوجوف ُِشارع كييو رقم العنواف      : 
 األىليةكضع العمل : ادلوظف 

 ( تعليم اللغة العربيةS1التعليم       : بكالوريوس )
 ادلتخرج      : اجلامعة احلكومية ماالنج

 َِِْْٖٗٗٗٗٔٓرقم اذلاتف  : 
 : زلفوظالسم       ا

 ُٕٔٗأغستوس  َُماالنج، مولد        : 
 فيندًن باتو ِشارع كيلَتاع رقم العنواف      : 
 ادلوظيف األىليةكضع العمل :

 ( تعليم اللغة العربيةS1التعليم       : بكالوريوس )
 ادلتخرج      : موسسة علـو الدين اإلسالمية احلكومية ماالنج

 َُِِٖٖٗٗٔٔٓٓرقم اذلاتف  : 
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 . الهيكل التنظيمي بالمدرسة اإلسالمية الحكومية باتو ٜ
 (ٕ.ٗصورة )

 الهيكل التنظيم بالمدرسة اإلسالمية الحكومية باتو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 الببان:

 = خط اإلرشادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 التنسيق .............. = خط

 اللجنة
 الريس: زلفود ايفيندم

 

 رئيسة المدرسة
 احلاجة سيت محيدة ادلاجستَت

 رئيس ترتيب المدرسة
 زلٌمد شفر أمُت الدين

 قسم المناهج الدرس
 ديوم خَتية

 قسم الطالب
 ادلاجستَت أغوس صاحلُت

 قسم البنية 
 تيتيك ىيندراياين

 

 قسم عالقة المجتع
 قمسة البنت

 عملالمقسم 
 أمحد سوغيارتو 

 مكتبةقسم ال
 نينيك  ألفياف

االجتماعية قسم 
 والرعايتها

 طلرككم فاش
 

 المدرسة والبحثقسم 
 دية أمربركين

ترتيب قسم 
 السلوك
 فريدا

 ولي الفصل

 األساتيذ كاالستاذات

 الطالب
 منظمة الطالب
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المبحث الثاني: الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة 
 سطة اإلسالمية الحكومية باتوماالنج والمدرسة المتو  ٕالحكومية اإلسالمية 

الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية أ.
 ماالنج  ٕالحكومية 

نتائج البحث اليت حصلت الباحثة من ادلقابلة كادلالحظة كالوثائق عن اعتمادا على 
ماالنج  ِالكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو اليت تشمل على فهم الطالب، التخطيط 
 ِٗلطالب كتطوير الطالب لتمكُت من أنواع كفاءاهتم،كتنفيذ التعليم، تقوًن نتائج ا

 كالبياف كما يلي:
 ٕالكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية . ٔ

 في فهم الطالب. ماالنج
فهم الطالب ىو أحد أنواع الكفاءة التعليمية اليت البد أف ؽلتلكها ادلعلم. إف  

فهم الطالب يشمل على مستول الذكاء كإبداعات كالعاىات اجلسمانية كتطوير 
معرفيتو. كمعلم اللغة العربية يفهم مستول ذكاء الطالب مناسبا بقدرات الطالب. يبدأ 

 كعرفا ادلعلمُت خصائص الطالب ادلختلفة. من مستول ادلنخفض كادلعتدؿ كالعايل. 
كحصلت الباحثة البيانات من مقابلة مع أستاذة مشيطة، كىي إحدل معلمة  

 ماالنج للفصل السابع: ِاللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
لديها القدرة ادلختلفة، كىي سهلة يف فهم الدرس كصعبة يف فهمو.  الطالب"كل 

يف فهم الدرس، فيوفَت ادلعاملة اخلاصة من معلم اللغة  الطالبكإذا كاف يصعب 
العربية لكي يستطيع أف يفهم الدرس جيدا. كإين أحاكؿ لفهم مستول ذكاء 

ذلم استجابة جيدة، التالميذ من حركات التالميذ يف الفصل عند أشرح ادلادة، إذا 
فلو الذكاء العايل، كمن مل يظهر استجابة للتعلم، كلو الذكاء ادلنخفض. حلل ىذه 
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مرة  االختالؼ فأعطيهم الطرؽ ادلختلفة عند شرح ادلادة، ؽلكن أف أعطي الشرح
  ّٗبطريقة متنوعة دلن لو الذكاء ادلنخفض حىت يفهم". أخرل

، ككل رلموعة مخسة أشخاص. كىذه بالطال"كأصنع اَّموعة كفقا دبستول ذكاء 
اسًتاتيجة تقـو ليسهل التالميذ يف فهم ادلواد التعليمية. كأحيانا، ليس مجيع 

يفهموف من شرح  الطالبيفهموف ادلواد اليت شرحت ادلعلمة، كىناؾ  الطالب
 ْٗزمالئها".

كىذا موكد عند عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع "ج"، عند تشرح  
مة اللغة العربية عن فعل ادلاضى كفعل ادلضارع، كىناؾ الطالب الذم الغليب األسئلة معل

 ٓٗمن ادلعلمة، فادلعلمة تأيت إىل مقعد التلميذ باَّد ليقوؿ على ذلك.
كباإلضافة ذلك، عند عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع "ب"، عند  

حفظوا ادلفردات مامت تسليمها. كاف معلمة تعطي ادلفردات، كليس كل من التالميذ 
ادلفردات بشكل الكلمات، كتلك ربتاج الفهم كاحلفظ. كعند رأت ادلعلمة الطالب الذم 

فادلعلمة تأيت إىل مقعد الطالب باَّد ليعرؼ  اليستطيع أف غليب األسئلة من ادلعلمة،
 ٔٗاإلجابة.
 كشرح األستاذ سوحلاف : 

ماالنج مل يعرفوا عن  ِاإلسالمية احلكومية  "إف معظم الطالب بادلدرسة ادلتوسطة
% منهم يأيت من َِ% منهم يأيت من ادلدرسة اإلبتدائية كَٖاللغة العربية، ألف 

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية". فلذلك، أنا كادلعلم اللغة العربية أحاكؿ لفهم 
 ٕٗمستول ذكاء الطالب كي عملية التعليم سبر فعالة.

 ة كمعلمة اللغة العربية يف الفصل السابع:كقالت األستاذة مشيط
                                                 

 (َُِٕماريس  ُّ)ماالنج، ادلقابلة ، كمعلمة اللغة العربية  مشيطة ّٗ
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"حلل الطالب الذم لديو مستول الذكاء األدىن، الأجرب التلميذ ليفهم ادلادة يف 
كقت قصَت، بل أتبٌُت باستمرار كأعطي التشجيع يف تعلم اللغة العربية. جبانب 
ذلك، أمر الطالب ليأيت إىل غرفيت يف كقت اإلسًتاحة لتعلم عن ادلادة اليت 

 ٖٗالتفهمو. كاليشعر الطالب حياء كعقدة النقص."
 كأما قاؿ األستاذ سوحلاف:

"أعطى الوظيفة اإلضافية للطالب الذم لديو مستول الذكاء األدىن،  على سبيل 
مثاؿ أمر الطالب ليكتب سورة الفاربة يف البيت أك ينقل النص من الكتاب إىل  

 ٗٗالدفًت دلمارسة التلميذ يف الكتابة".
ستول الذكاء، اإلبداعة ىي ناحية األخرل من فهم الطالب. إف معلمُت جبانب م

اللغة العربية حاكال ليجعل حالة التعليم يف الفصل جيدا بتنوع الطرائق. ككما قاؿ 
 األستاذة مشيطة:

"عادة...، أقـو األلعاب اللغوية بعد شرح الدرس لًتقية محاسة الطالب يف تعليم 
دلمل كادلتشٌبع يف التعلم. كما أف درس اللغة العربية البد إبداع اللغة العربية ككي اليشعر ا

  ََُجيدا لدل الطالب، كي ينمو سعيهم لتعلم اللغة العربية".
كيوكد ىذه البيانات عند عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع "ج"، إف 

علمة القرطاس معلمة اللغة العربية قامت اللعبة اللغوية بعد شرح الدرس، كىي رميت ادل
 َُُادلستدير إىل الطالب عشويا كإذا يصيب الطالب فعليو أف غليب السواؿ من ادلعلمة.

 كقاؿ معلم اللغة العربية للفصل الثامن:
"إف اللغة العربية ىي لغة صعبة عند الطالب، فلذلك، أحاكؿ أف غلعل الطالب 

يسهل الطالب يف ذكر ادلواد ػلبوف اللغة العربية ضلو بالطريقة الغناء. كىذه الطريقة 
  َُِالتعليمية".
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من البيانات ادلذكور، تستطيع الباحثة أف تأخذ اخلالصة من نتائج ادلالحظة 
كادلقابلة مع معلمُت اللغة العربية يف فهم الطالب، إف معلم اللغة العربية يف ادلدرسة 

يشرح ادلواد ماالنج يفهم مستول ذكاء الطالب عند  ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
التعليمية يف الفصل. كللطالب لو مستول ذكاء األدىن فادلعلم يعطي الوظيفة اإلضافية 

 كيأيت إىل غرفة ادلعلم ليعلم عن ادلواد التعليمية السابقة.  
 ٕالكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية . ٕ

 في تخطيط التعليم. ماالنج
لتعليم ىو أحد من الكفاءة التلعيمية اليت البد ؽلتلكها ادلعلم، يأيت إىل زبطيط ا 

تنفيذ التعليم. دكف خطط درسا دقيقا، كجب على مجيع ادلدرسُت عن زبطيط التعليم 
 لكي عملية التعليم ىادفة.

كمن نتائج التوثيق كادلقابلة، نالت الباحثة البيانات،أف مجيع معلمي اللغة العربية  
إعداد األجهزة التعليمية مرتب كمنظم، اليت تتكوف من الربنامج السنوم كالربنامج قاموا ب

النصف السنوم كخطة الدرس كربضَت الدرس كادلنهج الدراسي كالتقوًن التعليمي. كما 
 ماالنج: ِقابل مع األستاذ سوُّاف كرئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

األجهزة التعليمية كل العاـ الدراسي اجلديد  "البد للمعلم أف يقـو بإعداد 
كالربنامج السنوم كالربنامج النصف السنوم كخطة التعليم كربضَت الدرس كادلنهج 
الدراسي لكي عملية التعليم مرتبا كمنظما. كتناقش عن خطة التعليمية تقييمنا 

ا أك (، مث إذا كاف البيانات ناقصMGMPكناقشنا يف مشاكرة ادلعلم دلادة خاصة )
 َُّالتناسب بادلنهج ادلقرر فناقشنا معا."

كباإلضافة ذلك قالت أستاذة عاتيٍت كوستيانيعرـك كنائبة ادلناىج الدراسية بادلدرسة 
 ماالنج: ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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"أف كل ادلعلم غلب أف طلطط برنامج التعليم يناسب بادلنهج من كزارة الشوكف 
( دلناقشة MGMPتعليم، كيقـو مناقشة ادلعلم دلادة خاصة )الدينية كىم ؼلربكف خطة ال

عن خطة التعليم لكي عملية التعليم فعالة كمنظمة. كقد قاموا مجيع ادلعلمُت خطة 
 َُْالتعليم يف ىذه ادلدرسة منظما كمرتبا".

كقالت أستاذة مشيطة كمعلمة اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة 
 ماالنج: ِمية اإلسالمية احلكو 

لتعليم اللغة العربية  َُِّ"أخطط خطة التعليم دبناسبة ادلنهج ادلقرر كىي ادلنهج 
يف أكؿ ادلرحلة اليت تشمل على الكفاءة الرئيسية كالكفاءة األساسية كادلوشرات 
كادلواد التعليمية كالطريقة التعليمية كالوسائل التعليمية كإجراءات التعليمية كتقوًن 

 َُٓعليم لتوجيو عملية التعليم".نتائج الت
كاستناد إىل مقابالت السابقات، أف مجيع معلمُت اللغة العربية خططوا خطة 
التعليم دبناسبة ادلنهج ادلقرر مث ناقشوا كتطوركا عند مناقشة ادلعلم دلادة خاصة. كىذا دليل 

الكتابة، على أف معلم اللغة العربية لدم الكفاءة اجليد يف زبطيط التعليم. كلتخصَت 
ظهرت الباحثة البيانات من كثائق خطة التعليم اليت قدمها معلم اللغة العربية، كىي كما 

 تلي:
 اللغة العربية عليمخطة ت

 ٕللفصل السابع في المرحلة الثاني بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 ماالنج

 ماالنج ِ: ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   ادلدرسة
 اللغة العربية :  الدرس

 /الثاينسابعال: الفصل/ادلرحلة
 : االستماع عن ادلهنة الطبيبة ادلادة الرئيسية

                                                 
َُْ ،  (َُِٕماريس  ِٗ)ماالنج،  ادلقابلةعاتيٍت كوستيانيعرـك
 ( َُِٕماريس  ُّ)ماالنج،  ادلقابلةمشيطة، ، َُٓ



ٕٔ 
 

 

 دقيقة َْ xّ:   الوقت
 الكفاءة الرئيسية  . أ

 احًتاـ كتقدير تعاليم دينهم .ُ

احًتاـ كتقدير سلوؾ الصدؽ كاالنضباط كادلسوكلية كرعاية )التسامح، كالعمل  .ِ
 امل فعالة مع البيئة اإلجتماعية كالطبيعية.  اجلماعي(، الثقة يف التع

حب االستطالع عن فهم ادلعرفة )الوقائع كادلفاىيمية كاإلجرائية( حسب شعور  .ّ
 العلـو التكنولوجيا كالفن كالثقافة كاألحداث كالظواىر.

التهجيز كالتقدًن كجعل الشعور يف رلاؿ اخلرسانة )استخداـ، ربليل، تأليف،  .ْ
اَّرد )كتابة، قراءة، حساب، رسم، إنشاء( كفقا لدراسة  تعديل كإنشاء( كرلاؿ

 يف ادلدرسة كغَتىا من ادلوارد كلها يف منظور النظرية.

 الكفاءة األساسية . ب

 التعرؼ على الصوت كالكلمة كمجلة اللغة العربية عن "بييت". ُ.ّ

 ج. المؤشرات
 نطق صوت الكلمات، كالعبارات كالكتابة اليت تسمعها عن "بييت". ُ.ُ.ّ
تقدًن الكتابة كفقا بصوت الكلمات، كعبارة اللغة العربية اليت تسمعها عن  ِ.ُ.ّ

 "بييت".
معارض صوت الكلمات كالعبارات كاجلمل للغة العربية اليت تسمعها عن "  ّ.ُ.ّ

 بييت"
تقدًن الصور دبناسبة الصوت، كالكلمات، كالعبارات كاجلمل للغة العربية  ْ.ُ.ّ

 عن "بييت".
 عليمد. أهداؼ الت

 . ؽلكن التالميذ يقرأ الصوت، كالعبارات كالكتابة اليت تسمعها عن "بييت".ُ
. ؽلكن التالميذ يظهر الكتابة دبناسبة الصوت كالعبارات كالكتابة اليت تسمعها عن ِ

 "بييت".
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 . ؽلكن التالميذ يعرض الصوت كالعبارات كالكتابة اليت تسمعها عن "بييت".ّ
الصور دبناسبة الصوت كالعبارات كالكتابة اليت تسمعها عن . ؽلكن التالميذ يظهر ْ

 "بييت".
 ه. المواد التعليمية

 . الغرفةُ

RuangKerja RuangMakan RuangTidur RuangBelajar RuangTamu 

 غرفة اجللوس غرفة ادلذاكرة غرفة النـو غرفة األكل غرفة ادلكتب
 

KamarMandi Mushala 

Rumah 
Dapur Kebun 

RuangKeluarga 

مصلى/  احلماـ
 بيت

 غرفة األسرة احلديقة ادلطبخ

 
 
 زلتويات الغرفة .ِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلعٌت ادلفردة
 Pensil مرسم

 Buku كتاب

Tempatp مقلمة

ena 
 Pena قلم

 Telepon تلفوف

 Fax فاكس

 Meja مكتب

 Kursi كرسي

 Rak رؼ

 ادلعٌت ادلفردة
MejaTa منضدة

mu 
 Bunga زىرة

 Vas زىريٌة

 TV تلفزيوف

 Balkon شرقة

 Pagar سور

 Pohon شجرة

 Kopi قهوة

Mejama مائدة

kan 

 ادلعٌت ادلفردة
 Almari خزانة

 Celana سركاؿ

 Baju ملبس

 Ranjang سرير

 Bantal كسادة

 Kalender تقوًن

 Gambar صورة

 Jam ساعة

 Lampu مصباح



ٔٗ 
 

 

 و. طريقة التعليم
 : اإلندماجي   ادلدخل -
 : احملاضرة  ظلوذج التعليم -

 األسئلة األجابة     
 مسعية شفوية     

 ز. إجراءات التعليم 
 دقيقة( xَِْاللقاء األكؿ )

 الوقت األنشطة رقم
 المقدمة ُ

 إلقاء السالـ كالدعاء قبل بداية التعليم .ُ
 سأؿ اخلرب من التالميذ كحضر .ِ
 الغناء أك اجلنبازُّيجة حالة التعليم سركرا بطريقة  .ّ
 سأؿ ادلواد السابقة  .ْ
 بُت خط التعليم بإجراءات األنشطة التالية  .ٓ
 بُت أىداؼ التعليم  .ٔ

 دقيقة َُ

 األنشطة الرئيسة ِ
 مالحظة

يالحظ التالميذ نطق الكلمات، العبارات، كاجلمل للغة  .ُ
 العربية اليت تسمعها عن بييت

للغة يكرر التالميذ نطق الكلمات، العبارات، كاجلمل  .ِ
 العربية اليت تسمعها عن بييت

 يالحظ التالميذ الصور دبناسبة النص  .ّ

 أسئلة
يقـو التالميذ أسئلة اإلجابة باستخداـ الكلمات،  .ْ

 دقيقة َٔ
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 كالعبارات كاجلمل للغة العربية عن بييت

 سأؿ التالميذ الصور دبناسبة النص من الصور .ٓ

 تجربة

 يلفظ التالميذ ادلادة عن بييت .ٔ

ناسبة نطق الكلمات كالعبارات يظهر التالميذ الصور دب .ٕ
 اليت تسمعها

 فكرة

 غلب التالميذ السواؿ عن الصور باللغة العربية مناسبا .ٖ

يظهر التالميذ الصور دبناسبة الكلمات كالعبارات كاجلمل  .ٗ
 اليت تسمعها

يعرض التالميذ بالكلمات كالعبارات كاجلمل اليت  .َُ
 تسمعها

 مواصلة

 يلفظ التالميذ كلمات اللغة العربية مناسب بالصور  .ُُ

 يلفظ التالميذ كلمات اللغة العربية عن الصور بادلعٌت .ُِ

 يعرض التالميذ بالكلمات كالعبارات كاجلمل اليت تسمعها .ُّ
 اإلختتام ّ

يدعو ادلعلم إلعادة قراءة النص كادلفردات اجلديدة عن  .ُ
 بييت

كربفيظ ادلفردات اجلديدة عن يدعو ادلعلم دلمارسة قراءة  .ِ
 بييت

 يبلغ ادلعلم الكلملت ادلختصر عن ادلادة اآلتية .ّ

 ؼلتم ادلعلم التعليم بقراءة محد اهلل .ْ

 دقيقة َُ
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 ح. تقويم نتائج التعليم
 اإلختبار  -

 اللقاء األول
 ِاْمَلإ اْلفإرإاغ ِبمإْضُمْوِن اْلُغْرفإِة اْلُمنإاِسبإة كإمإا ِفى اْلِمثإال  ! . أ

 مإْضُمْوُن اْلُغْرفإةِ  اْلُغْرفإة الرَّْقم
ة غيٍرفىةي اجلٍيليٍوسً  ُ    ًمٍنضىدى
    غيٍرفىةي ٍاأليٍسرىة ِ
اكىرىة ّ     غيٍرفىةي اٍلميذى
    احلٍىًديٍػقىة ْ
    غيٍرفىةي النػٍَّوـ ٓ
    اٍلمىٍطبىخ ٔ
    غيٍرفىةي األىٍكل ٕ
    ميصىلَّى اٍلبػىٍيت ٖ
    اٍلمىٍكتىبغيٍرفىةي  ٗ

    احلٍىمَّاـ َُ
 

 اللقاء األول
 ِاْختإر الصَِّحْيح ِممَّا بػإْينإ اْلقإْوسإْين!ب. 
 احلٍىمَّاـ ( -غيٍرفىًةالنػٍَّوـ  -اٍلمىاءكالصَّابػيٍوف ًِف ... ) غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس  .ُ
اًئدىة ( -عىلىى احلٍىاًئط  -اٍلمىٍلبىس كىالسٍٍّركىاؿ... ) ِف اخٍلًزىانىة  .ِ  عىلىى اٍلمى
 احلٍىًديٍػقىة ( -غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىب  -التػٍٍّلفيٍونوفىاٍكس ًِف ... ) اٍلمىٍطبىخ  .ّ
 عىلىى السَّرًٍير ( -ِف اخٍلًزىانىة  -اٍلًمٍرسىم كىاٍلقىلىم ... ) ِف اٍلًمٍقلىمىة  . ْ
 (اٍلمىٍطبىخ  -احلٍىًديٍػقىة  -الشَّجىرىةًِف ... )غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىب .ٓ
 اٍلمىٍطبىخ ( -غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىة  -السَّرًٍير كىالًوسىادىة ًِف ... ) غيٍرفىًةالنػٍَّوـ  .ٔ
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اًئدىة  .ٕ  عىلىى احلٍىاًئط( -ِف اخٍلًزىانىة  -الصٍُّورىة كىالسَّاعىة ... ) عىلىى اٍلمى
اًئدىة كىالصٍَّحن ًِف ... ) غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىب .ٖ  ًةاألىٍكل(غيٍرفى  -احلٍىمَّاـ  -اٍلمى
 اٍلمىٍطبىخ ( -غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىب  -الزٍَّىرىةكىالزٍَّىرًيَّة ِف ... ) غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس  .ٗ
اًئدىة  -الشَّام كىاٍلقىٍهوىة على ... ) اخٍلًزىانىة     َُ   احلٍىاًئط ( -اٍلمى

 ط.وسيلة التعليم ومصادر التعليم
 : الصورة، فوكير فوئُت أ. كسيلة التعليم

 من كزارة الشوكف الدينية ٕب. مصادر التعليم : أ. كتاب ادلدرس للغة العربية للفصل 
من كزارة الشوكف    ٕب. كتاب ادلتلميذ للغة العربية للفصل  

 الدينية
 ٗ-ٖ، الصفحة ٕج. الكراسة الفتاح للفصل  
 د. ادلعجم اللغة العربية 

 
 َُِٕينايَت  َّماالنج،            يعرؼ،

 معلم ادلواد التعليمية       رئيسة ادلدرسة 
 

 مشيطة        عاتيٍت كوستيانيعرـك
كمن خطة التعليم السابق، فعرفنا أف خطة التعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

ماالنج منفصل كل مهارات اللغوية، اليت تتكوف من خطة التعليم دلهارة  ِاحلكومية 
ة القراءة كخطة التعليم دلهارة الكالـ كخطة التعليم دلهارة االستماع كخطة التعليم دلهار 

  الكتابة. 
 ٕالكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية . ٖ

  في تنفيذ التعليم. ماالنج
استنادا إىل نتائج البحث اليت حصلت الباحثة من ادلقابلة كادلالحظة يف ادلدرسة  

ماالنج، أف معلم اللغة العربية تنفيذ عملية تعليم اللغة  ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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العربية يف الفصل كفقا خبطة التعليم اليت خططها، كنفذ معلمُت اللغة العربية مناسبة 
 عليم ادلقررة.دبراحل يف خطة الت

كتوكد ىذه البيانات مع تنائج ادلقابلة مع معلمة اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة  
 ماالنج: ِاإلسالمية احلكومية 

"إين تنفيذ تعليم اللغة العربية مناسبة خبطة التعليم اليت خططها، كلكن األحياف ما 
لظركؼ السائدة، ىو سلطط غَت مناسب يف عمليتو، ىناؾ تغيَتات يف ادلواضع كا

 َُٔكادلواشرات ادلوجودة يف خطة التعليم ينبغي أف يتحقق".
كباإلضافة ذلك، قاؿ أستاذ سوحلاف كادلعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن  

 ماالنج: ِكالتاسع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
يف تنفيذ  "أعٌلم التالميذ يف الفصل مناسبة خبطة التعليم اليت خططها لسهولة

التعليم، كلكن األحياف ما ىو سلطط غَت مناسب يف عمليتو، ألف احلالة كالوقت 
 َُٕاليت التناسب بالواقع".

كشرح أستاذة مشيطة عن تنفيذ تعليم اللغة العربية يف الفصل بادلدرسة ادلتوسطة  
 ماالنج: ِاإلسالمية احلكومية 

عملية التعليم بادلدرسة ادلتوسطة  يف َُِّ"أف تنفيذ تعليم اللغة العربية بادلنهج  
ماالنج يبدأ من مقدمة كاألنشطة األساسية كاإلختتاـ. كقبل  ِاإلسالمية احلكومية 

 َُبداية عملية التعليم، كل الطالب يقرؤكا الدعاء كامساء احلسٌت كقراءة القرآف 
ليسهل دقيقا تقريبا. كعادة يبدأ عملية التعليم بتكرير ادلواد التعليمية السابقة 

التالميذ يف ذكر كحفظ ادلواد التعليمية السابقة. كبإعطاء أسئلة من ادلواد التعليمية 
 َُٖالسابقة، فشجع الطالب ليكرر كيعلم ادلواد التعليمية السابقة".

                                                 
 (َُِٕماريس  ُّ)ماالنج، ادلقابلة  كمعلمة اللغة العربية،  مشيطةَُٔ
 (َُِٕماريس  َّ)ماالنج، ادلقابلة ، كمعلم اللغة العربية  سوحلافَُٕ
 (َُِٕماريس  ُّ)ماالنج، ادلقابلة ، كمعلمة اللغة العربية  مشيطةَُٖ
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ككذلك معلم اللغة العربية األخرل، حصلت الباحثة من نتائج ادلالحظة عند  
ماالنج، إف  ِرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية عملية التعليم يف الفصل الثامن "أ" بادلد

معلم اللغة العربية أعطى السواؿ عن ادلفردات السابقات فجبوا الطالب. ككذلك قبل 
بداية التعليم، معلم اللغة العربية دعا الطالب ليتكلم اللغة العربية بادلفردات من ادلواد 

 َُٗالتعليمية ادلوجودة.
بلة مع أستاذ سوحلاف كادلعلم اللغة العربية يف الفصل كتوكد ىذه البيانات من ادلقا 

 الثامن كالتاسع:
"بذلك، فالطالب أمحس للتعلم كأسهل لفهم اللغة العربية، ألف معلم أعطى 
السواؿ كفقا باحلياة اليومية. كباإلضافة إىل ذلك، تنافس ادلعلم أف توفَت أقصى 

 َُُفهم اللغة العربية".ادلفردات فإثراء معرفة الطالب كيكوف األساسية يف 
كيستخدـ معلم اللغة العربية التنوع يف عملية التعليم، ؽلكن أف يكوف تنفيذه 
بالتنوع يف استخداـ الطرؽ كالوسائل التعليمية كمصادر التعلم كالتفاعل كنشاطات 

 الطالب. 
ككما رأت الباحثة يف عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن "أ"، إف معلم 

ة العربية قاـ بأنواع الطرؽ التعليمية، تبدأ التعليم بسواؿ كجواب عن الصور ادلتنوعة اللغ
على الشاشة، كبعدىا بالطريقة احملاضرة لشرح الدرس. كيف أثناء الشرح، يسمح ادلعلم 
التالميذ ليسألوا عن ادلواد التعليمية، كيقدـ ادلعلم بعض الكلمات عن ادلهنة، كيطلب من 

علوىا الكلمات، كىذا التعليم النشطي، ذبعل التالميذ متحمسُت لتعلم التالميذ أف غل
 ُُُاللغة العربية".

 كتوكد ىذه البيانات من نتائج ادلقابلة ضلو التالميذ يف الفصل الثامن "أ":

                                                 
 (َُِٕأبريل  ْ)ماالنج،  ادلالحظةعملية التعليم يف الفصل الثامن "أ"، َُٗ
 (َُِٕماريس  َّ)ماالنج، ادلقابلة سوحلاف، َُُ
 (َُِٕأبريل  ْ)ماالنج، ادلالحظة عملية التعليم يف الفصل الثامن "أ"، ُُُ



ٕٓ 
 

 

"أحب تعليم اللغة العربية بالطرؽ ادلختلفة كطريقة سواؿ كجواب كمناقشة، ألف 
 ة جدا".ذبعلنا ناشطُت يف التعليم، كىي خَت 

ككذلك يف عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع "ج" يف مادة "يوميات 
األسرة"، ؽلارس معلمة عن أنشطة اليومية فيجب التالميذ باللغة العربية كبعدىا يشرح 
ادلعلم بالطريقة احملاضرة لسهولة التالميذ يف فهم ادلواد التعليمية. كيوزع ادلعلمة اَّموعة،  

موعة مخسة أنفار، كيأمر ادلعلمة ليجعل الكلمات من قطعة الورؽ اليت توزع. كل اَّ
 ُُِكىذا يدؿ على استخداـ ادلعلمة الطريقة ادلتنوعة لشرح ادلواد التعليمية.

كيف استخداـ الوسائل التعليمية، كاف معلم اللغة العربية يستخدـ الوسائل التعليمية 
يقية كبوكير بوين. كتوكد ىذه البيانات من كالصور كبطاقة ادلتسلسل كالكائنات احلق

 ادلقابلة مع معلمة اللغة العربية:
"استخدمت الوسائل التعليمية كالصور كبطاقة ادلتسلسل كالكائنات احلقيقية غالبا، 
ألف تلك الوسائل سهلة يف استخدامها كفقا بادلواد التعليمية ادلقررة. كأحيانا، استخدمت 

 ُُّبوكير بوين". الوسائل التكنوليوجيا كىي
ككما رأت الباحثة يف عملية التعليم يف الفصل السابع "د"، أف معلمة اللغة العربية 
تستخدـ الوسائل ببوكير بوين يف مادة "بييت". كيقدـ معلمة صورة البيت مث تسأؿ ادلعلمة 

 ُُْالتالميذ بسواؿ "ما ىذا؟"، فيجبوا التالميذ. كيستمر حىت الصورة األخَتة.
ادة من التكنولوجيا ادلوجودة، إف معلم اللغة العربية اليستخدـ كيف االستف

الوسائل التكنولوجيا يف كل ادلادة، ألف الشاشة زلدكد كالتوفَت الشاشة يف كل الفصل، 
 كىذا بسبب التأمن ادلدرسة من حي ادلدرسة.

                                                 
 (َُِٕأبريل  ٓ)ماالنج، ادلالحظة عملية التعليم يف الفصل السابع "ج"، ُُِ
 (َُِٕماريس  ُّ)ماالنج، ادلقابلة ، مة اللغة العربيةكمعل  مشيطةُُّ
 (َُِٕأبريل  ٔ)ماالنج، ادلالحظة عملية التعليم يف الفصل السابع "د"، ُُْ



ٕٔ 
 

 

"كمع ذلك، يطلب التالميذ فعالة يف عملية التعليم، كمعلم ينمو ادلشاركة من 
ميذ، كيظهر السلوؾ ادلفتوح على استجابات ادلختلفة من التالميذ. أف معلم اللغة التال

 ُُٓالعربية يستخدـ اللغة باألذب كالواضح".
كأما يستخدـ معلم اللغة العربية ادلصادر التعليمية من كزارة الشوكف الدينية فقط،  

 كما شرحت األستاذة مشيطة:
عربية ادلصادر التعليمية من كزارة الشوكف "يف عملية التعليم، تستخدـ معلم اللغة ال

للتعامل التالميذ، كاليستخدـ كراسات التدريبات. كقدمت ىذه  َُِّالدينية بادلنهج 
الكتب من مكتبة ادلدرسة". جبانب ذلك، استخدـ القاموس للغة العربية كاجلريدة 

 ُُٔكاإلنتَتنيت دلساعدة تعليم اللغة العربية".
سابقات، إف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة إستنادا إىل البيانات ال

ماالنج مناسبة خبطة التعليم اليت خططها، كلكن األحياف تغيَتات  ِاإلسالمية احلكومية 
يف تنفيذ عملية  َُِّيف ادلواضع كالظركؼ السائدة. كتستخدـ ىذه ادلدرسة ادلنهج 

 نشطة األساسية كاإلختتاـ.التعليم اللغة العربية، يبدأ من ادلقدمة كاأل
قبل بداية تنفيذ التعلييم، يقرأ الطالب الدعاء كقراءة القرآف مث يكرر ادلواد   

التعليمية السابقة لذكرىا. كيستخدـ ادلعلم الطريقة ادلتنوعة يف عملية التعليم كطريقة احلفر 
صور كبطاقة كطريقة احملاضرة كطريقة السواؿ كاجلواب، كيستخدـ ادلعلم أكثر كسيلة ال

ادلتسلس، إف الوسيلة التكنولوجيا اليستخدـ ادلعلم يف كل مادة ألف الشاشة زلدكد 
كالتوفَت الشاشة يف كل الفصل، كىذا بسبب التأمن ادلدرسة من حي ادلدرسة.  كأما 
ادلصادر التعليمية األساسية، يستخدـ ادلعلم من طبعة كزارة الشوكف الدينية بادلنهج 

َُِّ. 
 

                                                 
 (َُِٕماريس  ُّ)ماالنج، ادلقابلة ، كمعلمة اللغة العربية  مشيطةُُٓ
 .ادلقابلة، كمعلمة اللغة العربية  مشيطةُُٔ



ٕٕ 
 

 

 ٕالكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية . ٗ
 في تقويم نتائج التعليم. ماالنج

إف تقوًن نتائج التعليم يقـو دلعرفة تغيَتة السلوؾ كقدرة الطالب، كقاما معلمُت 
ماالنج بالتقييم الصف، كىي  ِاللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

االختبار ادلبدئي كاالختبار النهائي شفهيا أك ربريريا كاالختبار اليومي. كحصلت الباحثة 
البيانات من نتائج ادلقابلة مع معلمة اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج: ِ
"أديت تقييم الصف باالختبار ادلبدئي كاالختبار النصفي كاالختبار اليومي 

بار النهائي كفقا خبطط التعليم ادلقرر. كاالختبار ادلبدئي شفهيا الختصار كاالخت
الوقت كأما االختبار اليومي كاالختبار النهائي ربريريا. كقاـ االختبار اليومي يف كل 
هناية الوحدة دلعرفة قدرة التالميذ يف فهم ادلواد التعليمية، كشكلو تفسَتيا، كإذا كاف 

ن معيار اكتماؿ األدىن، فيقـو ادلعاجلة. كأما االختبار الطالب حصل نتيجة أقل م
النهائي قاـ يف أخر برنامج التعليم، كشكلو ادلوضوعي كالتفسَتم. باإلضافة ذلك، 

ينقسم  تقييمو إىل ثالثة تقنيات، كمنها االختبار الديٍت  َُِّيف ادلنهج 
    ُُٕكاالختبار االجتماعي كاالختبار التحريرم".

 اف كمعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن كالتاسع:كقاؿ أستاذ سوحل
"يف تقييم الصف، قمت االختبار ادلبدئي شفهيا كالربريريا، ألف الوقت احملدد. 
كسألت التالميذ عشوائيا عن ادلفردات السابقة، ألف ادلفردات ىي الكفاءة 
األساسية يف فهم اللغة العربية. كقمت االختبار النهائي شفهيا بشكل 

 ُُٖوضوعي".ادل
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ُُٖ
 (َُِٕماريس  َّ)ماالنج، ادلقابلة ، كمعلم اللغة العربية  سوحلاف 



ٕٖ 
 

 

من البيانات الواردة أعاله، تتضح الباحثة إف معلم اللغة العربية يف ادلدرسة 
ماالنج تقييم نتائج التعليم بالتقييم الصف، كىي  ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

االختبار االدلبدئي كاالختبار اليومي كاالختبار النصفي كاالختبار النهائي. كاالختبار 
ختشار الوقت، كاالختبار اليومي يقـو يف هنااية الوحدة التعليمية دلعرفة ادلبدئي شفهيا ال

قدرة الطالب يف فهم ادلواد التعليمية كاالختبار النصفي ربريريا بشكل التفسَتم، كأما 
 االختبار النهائي ربريريا بشكل ادلوضوعي كالتفسَتم.

 ٕسالمية الحكومية الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإل. ٘
 في تطوير إمكانات الطالب. ماالنج

إف تطوير إمكانات الطالب ىي إحدل من الكفاءة التعليميىة اليت البد أف  
ؽلتلكها ادلعلم لتحقيق قٌوة الطالب، كمنها األنشطة اإلضافية كاإلثراء أك ادلعاجلة 

ع معلمُت اللغة العربية يف كاإلشراؼ اإلجتماعي. كاعتمادا على نتائج ادلالحظة كادلقابلة م
ماالنج عن تطوير إمكانات الطالب، كقاؿ  ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 أستاذ سوحلاف كمعلم اللغة العربية:
"يف ىذه ادلدرسة كجدت األنشطة اإلضافية لتعليم اللغة العربية، كىي إشراؼ 

العربية، كىذه األنشطة تقـو لًتقية اخلطابة للطالب الذين ذلم إرادة عالية يف تعمق اللغة 
إمكانات الطالب كيكوف كعاء الطالب دلشاركة ادلسابقة، كلوكاف ادلشًتكوف أقل من 
عشرة أشخاص، بل ضلن متحامسُت لتعلم. كتقـو ىذه األنشطة بعد هناية الدرس األخَت 

دلن لو نتيجة  يف الساعة الثانية هنارا حىت العصر. كباإلضافة ذلك، قمت اإلثراء كادلعاجلة
صغَتة إلعادة االختبار بسواؿ متساكم أك كتابة سورة من القرآف أك حفظ 

  ُُٗادلفردات".
 
 

                                                 
ُُٗ

 .ادلقابلة، كمعلم اللغة العربية  سوحلاف 



ٕٗ 
 

 

 كقالت معلمة اللغة العربية األخرل:
"قمت األنشطة اإلضافية لتعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، كإشراؼ التعلم يف 

العربية. ككذلك، إشراؼ كقت اإلسًتاحة للتالميذ الذين تريدكف يف تعمق اللغة 
اخلطابة اللغة العربية. كللطالب ذلم نتيجة صغَتة قمت اإلثراء كادلعاجلة بسواؿ 

  َُِأسهل من االختبار السابقة أك بسواؿ متساكيا".
كما رأت الباحثة عند قابلت مع أستاذة مشيطة يف غرفة ادلدارس، ىناؾ التلميذ 

دة اليت التعرفو. كىذا يساعد التلميذ يف فهم يتعلم اللغة العربية يف خارج اخلصة عن ادلا
 ُُِادلادة ادلًتككة".

كمن ىذه األنشطة اإلضافية، كجدت ىذه ادلدرسة اإلصلازات يف مسابقة اخلطابة  
العربية، كمنها: يكوف الفائز األكؿ يف مسابقة اخلطابة العربية يف ماالنج يف السنة 

 AKSIOMAربية للبنات يف برامج ، كيكوف الفائز األكؿ مسابقة اخلطابة العَُِٓ

 .َُُِِِٔبادلرحلة ادلتوسطة ماالنج يف السنة 
كيقـو ادلعلمُت اللغة العربية باإلشراؼ االجتماعي دلصاحل الطالب كيعطى 

 توجيهات ليكوف الطالب فاعلُت عن مهم اللغة العربية، ككما قاؿ أستاذة مشيطة:
كالنصيحات كاإلرشادات عن "عادة، أقـو اإلشراؼ االجتماعي، كىي التوجيها 

مهم اللغة العربية يف حياتنا. ألف اللغة العربية ىي لغة القرآف كاللغة الستخدمة 
للمسلمُت يف العامل. على سبيل ادلثاؿ، عندما نعمل شيئا فيجب علينا أف نقرأ 

  ُِّالكلمة "بسم اهلل الرمحن الرحيم، كىذه الكلمة تأخذ من الكلمة اللغة العربية".
أت الباحثة يف عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن، عندما يشعر ككما ر 

الطالب ادللل كادلزدحم يف الفصل كاليهتموف ادلعلم أماـ الفصل، فيعطى ادلعلم 

                                                 
 ، ادلقابلة.كمعلمة اللغة العربية  مشيطة َُِ
 (َُِٕماريس  ُّ)ماالنج،  ة ادلالحظاألنشطة اإلضافية يف غرفة ادلدارس،  ُُِ
 َُِٖ/َُِٕماالنج للسنة  ِالتوثيق من نشرة بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ُِِ
ُِّ

 ، ادلقابلة.كمعلمة اللغة العربية  مشيطة 



َٖ 
 

 

التوجيهات كالنصيحة عن مهم اللغة العربية يف حياتنا. كيدعو الطالب ليعملوا عمال  
 ُِْصاحلا يف حياهتم".

ات السابقة، فهمنا أف معلمُت اللغة العربية  بادلدرسة ادلتوسطة استنادا إىل البيان
ماالنج قاموا تطوير إمكانات الطالب باألنشطة اإلضافية كاإلثراء  ِاإلسالمية احلكومية 

كادلعاجلة كاإلشراؼ. كاألنشطة اإلضافية لتعليم اللغة العربية ىي إشراؼ اخلطابة للطالب 
ة كإشراؼ التعلم للطالب الذم اليفهم عن ادلواد التعليمية ذلم إرادة يف تعمق اللغة العربي

السابقة، كاإلثراء كادلعاجلة قامت دلن لو نتيجة أقل من معيار اكتماؿ األدىن بإعادة 
االختبار ككتابة سورة من القرآف كحفظ ادلفردات، كأما اإلشراؼ اإلجتماعي قاـ بإعطاء 

مة اللغة العربية يف حياهتم كيدعو التوجيهات كاإلرشادة كالنصيحة للطالب عن مه
 الطالب ليعملوا عمال صاحلا يف حياهتم. 

الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية .ب
  باتوالحكومية 

اعتمادا عل نتائج البحث اليت حصلت الباحثة من ادلقابلة كادلالحظة كالوثائق عن 
اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو اليت  الكفاءة التعليمية دلعلمي

تشمل على فهم الطالب، التخطيط كتنفيذ التعليم، تقوًن نتائج الطالب كتطوير 
 كالبياف كما يلي: ُِٓالطالب لتمكُت من أنواع كفاءاهتم،

باتو ٕ الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية. ٔ
 في فهم الطالب.

فهم الطالب ىو أحد أنواع الكفاءة التعليمية اليت البد أف ؽلتلكها ادلعلم. إف فهم 
 الطالب يشمل على مستول الذكاء كإبداعات كالعاىات اجلسمنية كتطوير معرفيتو.
 كحصلت الباحثة البيانات من ادلقابلة عن فهم الطالب، قالت أستاذة يايوؾ:
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، إف الطالب أقل فائدة يف تعلم اللغة العربية، ألف معظم الطالب "يف ىذه ادلدرسة
% كمن ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية حويل َٕزبٌرجوا من ادلدرسة اإلبتدائية حويل 

%. كأحاكؿ لفهم مستول الذكاء كل الطالب يف الفصل من فهمهم عن َّ
يو مستول الذكاء ادلادة اليت قدشرح كمن نتيجتهم عند االختبار. ككل الطالب لد

 ُِٔادلختلفة، كللطالب لو مستول الذكاء ادلنخفض فأعطيهم الوظيفية اإلظافية".
كقاؿ معلم اللغة العربية يف الفصل الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 باتو:
"إف الطالب ذلم مستول الذكاء ادلختلفة، ىناؾ مستول الذكاء العايل كمستول 

كمستول الذكاء ادلنخفض كالطالب الشقي. أفهم مستول ذكاء الذكا ادلتوسط 
الطالب حُت شرح مادة تعليم اللغة العربية يف الفصل، كإذا كاف الطالب 
يستطيعوف أف يشًتكوا ادلادة التعليمية كيستجيبوا السواؿ من ادلعلم فلهم الذكاء 

ة فلهم الذكاء العايل، كإذا كاف الطالب اليستطيعوف أف يشًتكوا ادلادة التعليمي
ادلنخفض. كأما العوامل اليت تسبب الطالب اليستطيعوف ادلادة ىي اليعرفوف اللغة 
العربية قبلو كالػلبوف اللغة الغربية. كحلل ىذه ادلشكلة فأعطيهم الطريقة ادلتنوعة 

 ُِٕلكي يفهموف ادلواد التعليمية".
كاالختبار   "كباإلضافة ذلك، أفهم مستول ذكاء الطالب من نتيجة االختبار،

اليومي كاالختبار النصف كاالختبار النهائي. كإذا كاف يوجد الطالب نتيجة أقص 
 ُِٖمن معيار اكتماؿ األدىن، فلو مستول ذكاء ادلنخفض".

كرأت الباحثة يف عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة 
لعربية عن ادلبتدأ كاخلرب مث يأمر ادلعلم اإلسالمية احلكومية باتو، عند يشرح معلم اللغة ا

ليصنع الكلمة من ادلبتدأ كاخلرب. كإذا كاف الطالب يسأؿ كاليفهم عن ادلادة، فادلعلم يأيت 

                                                 
 (َُِٕأبَتؿ ْ) ، ادلقابلةفريدة كمعلمة اللغة العربية يايوؾنور  ُِٔ
 (َُِٕأبَتؿ ٔ) ، ادلقابلةكمعلم اللغة العربية  زلفوظ ُِٕ
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إىل مقعد الطالب باَّد ليشرح كليعطى ادلعرفة. كجبانب ذلك، يظهر ادلعلم الطالب 
  ُِٗلم".الشقي ليكتب الوظيفة على السبورة دائما لكي محاسة يف التع

كباإلضافة ذلك، اإلبداعة ىي ناحية األخرم من فهم الطالب. إف معلمُت اللغة 
العربية ػلاكلوف أف غلعلوا تعليم اللغة العربية يف الفصل جيدا كفعاليا. كقاؿ أستاذ توفيق  

 كمعلم اللغة العربية يف الفصل السابع:
نشطة مث يلتصق يف "أعطي الواجبة ادلنزلية للطالب ليبحث عن الصور يف مادة األ

الكتاب، كبعدىا ػلكي الطالب عن الصور. ىذه الواجبة تقـو لتطوير إبداعة 
 َُّالطالب يف تعليم اللغة العربية".

ككذلك يف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن "ق"، ينقسم ادلعلم اَّموعة، 
يقدـ أماـ الفصل كل ككل اَّموعة أربعة أشخاص. كيأمر ىم حلفظ احلوار يف الكتاب ك 

 ُُّاَّموعة".
من البيانات الواردة أعاله، مجيع معلمُت اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية احلكومية باتو يفهموف مستول ذكاء الطالب ادلختلفة من فهمهم عند شرح 

طريقة ادلادة كمن نتيجة االختبار. كلإلبداعات الطالب، إف معلم اللغة العربية يستخدـ ال
 ادلتنوعة يف تعليم اللغة العربية.

باتو  الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية. ٕ
 في تخطيط التعليم.

زبطيط التعليم ىو إعداد ادلعلم قبل تنفيذ األنشطة التعلم يف الفصل. غلب على  
معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو مجع اخلطوات اليت سيتم 
معاجلتو قبل عملية التعلم، زبطيط التعلم البد فيو مناسبة بُت ادلنهج ادلستخدمة كىي 

علمُت اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو . كإف مَُِّادلنهج 

                                                 
 (َُِٕأبريل  َُ) ادلالحظةعملية التعليم يف الفصل السابع "ج"،  ُِٗ
 (َُِٕأبريل  ٓ) ادلقابلةتوفيق،  َُّ
 (َُِٕأبريل  ُِ) ادلالحظة"، ق"ثامنعملية التعليم يف الفصل ال ُُّ
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خططوا زبطيط التعليم يف أكؿ ادلرحلة لكي عملية التعليم مرتبا كمنظما. كحصلت 
 الباحثة البيانات من ادلقابلة مع مديرة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو:

عليمية كغلب على مجيع ادلعلمُت يف "إف زبطيط التعليم ىو أحد من األجهزة الت
ىذه ادلدرسة ليجمع يف كل ادلرحلة. كخططوا ادلعلمُت زبطيط التعليم يناسب 

كناقشوا يف مشاكرة ادلعلم دلادة خاصة  َُِّبادلنهج من احلكومة كىو ادلنهج 
(MGMP.")ُِّ  

ومية كقاؿ معلم اللغة العربية يف الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلك
 باتو:

"أعٌد خطة التعليم يف أكؿ ادلرحلة قبل الدراسة، كأخذ ادلواد الدراسية من الكتب 
ادلقرر ىي من طبعة كزارة الشوكف الدينية مث ذبرم عملية التعليم. كىذه اخلطة تصنع لكي 

  ُّّالتعليم يف الفصل غلرم جيدا كمنظما".
اليت قدمها معلم اللغة كظهرت الباحثة البيانات من ضلو كثائق خطة التعليم  

 العربيىة، كىي كما يلي:
  

 اللغة العربية عليمخطة ت  
 للفصل السابع في المرحلة الثاني بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو 

 : ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو  ادلدرسة
 اللغة العربية :  الدرس

 /الثاينسابعال: الفصل/ادلرحلة
 : اللغة العربية ادلادة الرئيسية

 خصص ٖ:   الوقت
 الكفاءة الرئيسية أ. 

                                                 
 (َُِٕأبريل  ُٕ) ، ادلقابلةسيت محيدة كمديرة ادلدرسة ُِّ
 (َُِٕأبريل  ٓ) ادلقابلة، كمعلم اللغة العربية  توفيق ُّّ
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 احًتاـ كتقدير تعاليم دينهم .ُ

احًتاـ كتقدير سلوؾ الصدؽ كاالنضباط كادلسوكلية كرعاية )التسامح، كالعمل  .ِ
 اجلماعي(، الثقة يف التعامل فعالة مع البيئة اإلجتماعية كالطبيعية.  

حب االستطالع عن فهم ادلعرفة )الوقائع كادلفاىيمية كاإلجرائية( حسب شعور  .ّ
 العلـو التكنولوجيا كالفن كالثقافة كاألحداث كالظواىر.

التهجيز كالتقدًن كجعل الشعور يف رلاؿ اخلرسانة )استخداـ، ربليل، تأليف،  .ْ
ا لدراسة تعديل كإنشاء( كرلاؿ اَّرد )كتابة، قراءة، حساب، رسم، إنشاء( كفق

 يف ادلدرسة كغَتىا من ادلوارد كلها يف منظور النظرية.

 الكفاءة األساسيةب. 

 اعتقاد الدافع الداخلي )الذاتية( كهدية اهلل لتطوير قدرة باللغة العربية. ِ.ُ
 يدؿ على سلوؾ الدافع الداخلي )الذاتية( لتطوير قدرة اللغة. ِ.ِ
كلمات كالعبارات كاجلمل يف اللغة فهم األصوات كادلعاين كاألفكار من ال ِ.ّ

 العربية كفقا بقواعد الكلمات عن "بييت" شفويا أكربريريا.
تظاىر التعبَت ادلعلومات الشفوية كالتحريرية البسيطة عن "بييت" بإىتماـ قواعد  ِ.ْ

 النص كعناصر اللغوية الصحيحة.

 ج. مؤشرات اإلنجاز
 اهلل يف التواصليدؿ على االعتقاد بأف الدافع كهدية  ُ.ِ.ُ
 يدؿ على سلوؾ الدافع الداخلي لتطوير قدرة اللغة. ُ.ِ.ِ
سبييز بُت الصوت كادلعٌت من اجلملة البسيطة كفقا بعناصر اللغوية من مجلة  ُ.ِ.ّ

 اإلمسية الصحيحة.  
معرفة معٌت الكلمات كفقا بعناصر قواعد مجلة اإلمسية من تعبَت الكلمات  ِ.ِ.ّ

 عن "بييت" .
ديد الكلمات كفقا بعناصر قواعد مجلة اإلمسية من تعبَت الكلمة البسيطة رب ّ.ِ.ّ

 عن "بييت".
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 تعبَت الكلمات بالكتابة كفقا عناصر ادلبتدأ كاخلرب عن "بييت". ُ.ِ.ْ
 تعبَت الكلمات شفويا كفقا عناصر ادلبتدأ كاخلرب عن "بييت" ِ.ِ.ْ

 د. المواد التعليمية
 . المادة لللقاء األولٔ

 ع لتكلم اللغة العربيةتشجي -
 زراعة سلوؾ النشيطة كاالنضباط كادلسوكلية -
 صورة الغرؼ يف البيت -

 
 ويات الغرفةتزل -

 المفردة المعنى  المفردة المعنى  المفردة المعنى  المفردة المعنى
Nasi  ُّرز  

Meja 

tamu 
ٌَْضَدج  ِخَساًَح Almari  ِهْرَسن Pensil  ِه

Teh َشاي  Bunga َزْهرج  Buku    ِكتَاب  Celana ِسْرَوال 

Garpu ِهْلَعقَح  Vas َزْهِريَّح  
Tempat 

pena ِهْقلََوح  Baju َهْلثَس 

Piring َصْحي  TV تِْلفِْسيُْىى  Pena قَلَن  Ranjang ّسِرْير 
Kolam تِْرَكح  Balkon ُشْرفَح  Telpon تِْلفُىى  Bantal ِوَساَدج 

Toilet 
ِهْرَحا

 ض
 Pagar ُسْىر  Fax فَاْكس  Kalender تَْقِىْين 

Gayung ِهْغَرفَح  Pohon َشَجَرج  Meja َهْكتَة  Gambar ُصْىَرج 

Sabun 
َصاتُىْ 

 ى
 Kopi قَْهَىج  Kursi 

ُكْرسِ 

 يّ 
 Jam َساَعح 
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 المفردة المعنى  المفردة المعنى  المفردة المعنى  المفردة المعنى
Air َهاء  

Meja 

makan 
 ِهْصثَاح Lampu  َرفّ  Rak  َهائَِدج

 
 . المادة للقاء الثانيٕ

 العربية تشجيع لتكلم اللغة - 
 زراعة سلوؾ النشيطة كاالنضباط كادلسوكلية - 
 تعٌرؼ الًتاكيب، كما يلي: - 

 )اجلهات،عند،الالـ( + مبتدأموخر؛النعتادلفرد خربمقدـ -

 العػػػبارات
 يف احلٌماـ ماء كصابوف    ادلاء كالٌصابوف يف احلٌماـ 

 يف غرفة الٌنـو سرير ك كسادة   الٌسرير كالوسادة يف غرفة الٌنـو
 أين ادلاء كالٌصابوف ؟ ادلاء كالٌصابوف يف احلٌماـ

 أين الٌسرير كالوسادة ؟ الٌسرير كالوسادة يف غرفة الٌنـو
 ماذا يف احلٌماـ ؟ يف احلٌماـ ماء كصابوف

 ماذا يف غرفة الٌنـو ؟ يف غرفة الٌنـو سرير ك كسادة
 ٍثمافًلمىٍن ذلك البيت ؟ ذلك البيت لًعي 

 ًلمىٍن ذلك الغرفة ؟ ذلك الغرفة لًفىٍرحىاف
 . المادة للقاء الثالثٖ

 الدافع لتكلم اللغة العربية - 
 زراعة سلوؾ النشيطة كاالنضباط كادلسوكلية - 
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ىذه غرفة ادلذاكرة. كىى كراء غرفة اجللوس. كىي ليوسف، إبن عىمٍّي الٌصغَت. فيها 
 مرمسة ك كتاب كمقلمة كقلم كمكتب كرٌؼ. 

ك ىذه غرفة األكل. كىي جانب ادلطبخ. فيها مائدة كبَتة. كعلى ادلائدة رٌز كملعقة 
 كصحن كشام كقهوة.

 . المادة للقاء الرابعٗ
 عربيةالدافع لتكلم اللغة ال - 
 زراعة سلوؾ النشيطة كاالنضباط كادلسوكلية - 
 قصة عن البيت - 

 ه. األنشطة التعليمية
 اللقاء األول -

 الوقت البيان األنشطة
 العاطفي: المقدمة

ؽلارس ادلعلم التالميذ أف يكوف صادؽ  -
 كثيقة يف التواصل باللغة العربية

 ربفيز ادلعلم التالميذ ليكوف صادؽ كثيقة -

 دقائق َٔ
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 مالحظة األنشطة الرئيسية
االستماع كتقليد الكالـ مع النطق  -

 الصحيح
 االستماع الكلمات ادلشبو -
االستماع إىل اخلطاب كاىتماـ ظلوذج  -

ادلعلم/ شريط/ فيلم كتقليد النطق 
 كالتجويد

 مطابقة الصور مع مايسمعو -
 مالحظة النص الذم فيو مجلة اإلمسية -

 أسئلة
عن  إقامة األسئلة كاألجوبة البسيطة -

 موضوع الدرس
إجابة على األسئلة يف خطاب البسيط  -

 شفويا أك ربريريا
إجابة على أسئلة اليت طرحت احملاكير  -

 شفويا كفقا ادلوضوع
ادلطلوب كلمة/العبارة اليت مل تفهم  -

 لألصدقاء أك ادلعلمُت كفقا ادلوضوع شفويا 

 دقائقَٔ

يوفر ادلعلم عاكسة يف عملية كنتائج  - اإلختتاـ
 اليت مت تنفيذىاالتعليم 

يدعو ادلعلم التالميذ الستنباط نتائج  -
 التعليم اليت نقلت مباشرة

يقـو ادلعلم االختبار مباشرة بالسواؿ اليت  -
 مت إعدادىا شفويا
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يشرح ادلعلم ادلادة سلتصرة اليت تدرسها  -
 األيت

يعطى ادلعلم الرسائل األخالقية ادلرتبطة  -
 بسلوؾ الديٍت كاإلجتماعي

يدعو ادلعلم الدعاء بكفرة اَّلس مث ربية  -
 كادلصافحة 

 دقائق َٖ  
 

 و. تقييم نتائج التعليم
 . طريقة التقييمٔ

 تقييم الذايت ِ.ُ
 تقييم األصدقاء ِ.ِ
 األداء، التحريرم ِ.ّ
 ادلمارسة، األداء  ِ.ْ

 . آلة تقييم التعليمٕ
 تقييم اللقاء األكؿأ.  

 تقييم الذايت ِ.ُ
 : يدؿ على االعتقاد بأف الدافع كهدية اهلل يف التواصل ادلوشرات 

 كرقة للتقييم الذايت
 : أمحد دكم خَت الدين االسم
 : السابع ب الفصل
 نتيجة البياف عن السلوؾ رقم
 ْ الشكر أف اللغة العربية ىي كىبة من اهلل ُ
 ْ الشكر على التواصل باستخداـ اللغة العربية ِ
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 ّ التواصل ىو كىبة من اهللاتعكد أف الدافع من  ّ
 ُُ عدد نتيجة 

 
 المر(ُأحيانا، نتيجة  ِغالبا، نتيجة  ّدائما، نتيجة  ْالبياف: )نتيجة 

   ٔ،ُٗ=  %ٓٓٔ x ٔٓٓ= %  ٔٔ  x   نتيجة االكتساب نتيجة = 
 ُِ                  نتيجة األقصى       

 

عدد  التقييم الذايت االسم رقم
 ّ ِ ُ نتيجة نتيجة

 ٔ،ُٗ ُُ ّ ْ ْ أمحد كلداف  ُ
 ٔ،ُٗ ُُ ّ ْ ْ أمحد دكم خَت الدين ِ
 ٕٓ ٗ ّ ّ ّ أمحد فيصل رفيف ّ
 ّ،ٖ َُ ّ ّ ْ ألفيا موليا ىفسارم ْ
 ٔ،ُٗ ُُ ْ ْ ّ أليا سابرينا ٓ
 ّ،ٖ َُ ّ ّ ْ أكرين نيال  ٔ
 ٔ،ُٗ ُُ ّ ْ ْ جيندم ميفيتا ٕ
 ّ،ٖ َُ ْ ّ ّ دانيا أزىراين ٖ
 ٔ،ُٗ ُُ ّ ْ ْ فانيسا نوفيتاسارم ٗ
 ّ،ٖ َُ ْ ّ ّ فاريس فَتمنشاه َُ
 ّ،ٖ َُ ّ ّ ْ كوسيت فضيال  ُُ
 ّ،ٖ َُ ّ ْ ّ إكو تندا ُِ
 ٔ،ُٗ ُُ ّ ْ ْ إندرياين فَتناندا ُّ
 ٔ،ُٗ ُُ ْ ْ ّ زلمد خَت الفهرم ُْ
 ٔ،ُٗ ُُ ّ ْ ْ مرجيلينو لوئيس  ُٓ
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 ٔ،ُٗ ُُ ْ ْ ّ مرساندا نيال فوسفيتا ُٔ
 ّ،ٖ َُ ّ ّ ْ مافيليا مي ديانا ُٕ
 ّ،ٖ ُُ ْ ْ ّ زلمد ألفُت ُٖ
 ّ،ٖ َُ ْ ّ ّ زلمد زمركد ُٗ
 ٔ،ُٗ ُُ ْ ّ ْ مورتباستويت َِ
 ٕٓ ٗ ّ ّ ّ موسعب إدار اذلدل ُِ
 ّ،ٖ َُ ّ ْ ّ نبيال خَت النساء ِِ
 ٕٓ ٗ ّ ّ ّ ناديا فوترم ككلندارم ِّ
 ٔ،ُٗ ُُ ْ ّ ْ فوترم جالريسا ِْ
 ّ،ٖ َُ ّ ْ ّ رىليزا أفندم فوترم ِٓ
 ٔ،ُٗ ُُ ّ ْ ْ ريزا دياف ماريتا ِٔ
 ٔ،ُٗ ُُ ْ ْ ّ ريسما نور أندارم ِٕ
 ٔ،ُٗ ُُ ْ ّ ْ شهركؿ رمضاين ِٖ
 ٔ،ُٗ ُُ ْ ْ ّ ساتريو كوتنور ِٗ
 ّ،ٖ َُ ّ ْ ْ صدقي زكىيف َّ

 
 تقييمات أصدقاء ِ.ِ
 كالصدؽ كادلسوكؿ: يدؿ على سلوؾ النشيط  ادلوشرات 
 كرقة تقييم األصدقاء   

 أمحد فيصل رفيف : االسم أصدقاء
 : السابع ب  الفصل  

 نتيجة البياف عن السلوؾ رقم
 ِ يتكلم باللغة العربية ُ
 ّ ػلضر الوقت سباما يف تعليم اللغة العربية ِ
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 ِ تنشط يف تعليم اللغة العربية ّ
 ٕ عدد نتيجة 

 
 المر(ُأحيانا، نتيجة  ِغالبا، نتيجة  ّدائما، نتيجة  ْالبياف: )نتيجة 

 ّ،ٖٓ=   %ٓٓٔ x ٔٓٓ   = %6  x   نتيجة االكتساب نتيجة = 
 ُِ         نتيجة األقصى        

 

عدد  التقييم الذايت االسم رقم
 ّ ِ ُ نتيجة نتيجة

 ٕٓ ٗ ّ ّ ّ أمحد كلداف  ُ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ أمحد دكم خَت الدين ِ
 ّ،ٖٓ ٕ ِ ّ ِ أمحد فيصل رفيف ّ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ ألفيا موليا ىفسارم ْ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ أليا سابرينا ٓ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ أكرين نيال  ٔ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ جيندم ميفيتا ٕ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ دانيا أزىراين ٖ
 ٕٓ ٗ ّ ّ ّ فانيسا نوفيتاسارم ٗ
 ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ فاريس فَتمنشاه َُ
 ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ كوسيت فضيال  ُُ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ إكو تندا ُِ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ إندرياين فَتناندا ُّ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ زلمد خَت الفهرم ُْ
 ّ،ٖ َُ ّ ّ ِ مرجيلينو لوئيس  ُٓ
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 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ مرساندا نيال فوسفيتا ُٔ
 ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ مافيليا مي ديانا ُٕ
 ٕٓ ٗ ّ ّ ّ زلمد ألفُت ُٖ
 ٕٓ ٗ ْ ّ ِ زلمد زمركد ُٗ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ مورتباستويت َِ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ موسعب إدار اذلدل ُِ
 ٕٓ ٗ ْ ّ ِ نبيال خَت النساء ِِ
 ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ ناديا فوترم ككلندارم ِّ
 ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ فوترم جالريسا ِْ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ رىليزا أفندم فوترم ِٓ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ ريزا دياف ماريتا ِٔ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ ريسما نور أندارم ِٕ
 ٕٓ ٗ ْ ّ ِ شهركؿ رمضاين ِٖ
 ٕٓ ٗ ْ ّ ِ ساتريو كوتنور ِٗ
 ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ صدقي زكىيف َّ

 
 األداء، التحريرم ِ.ّ
 : ربفيظ ادلفردات ادلوشرات 

 أداة األداء لتحفيظ ادلفردات    
 دليل األداء لتحفيظ ادلفردات

عدد  التقييم  االسم رقم
 طالقة فصيح حفظ البياف نتيجة نتيجة

  ّ،ٖ َُ ْ ْ ّ أمحد كلداف ُ
  ٓ،ٔٔ ٖ ّ ِ ّ أمحد دكم خَت الدين ِ



ْٗ 
 

 

  ٓ،ٔٔ ٖ ِ ّ ّ أمحد فيصل رفيف ّ
  ٕٓ ٗ ّ ّ ّ ألفيا موليا ىفسارم ْ
  ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ أليا سابرينا ٓ
  ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ أكرين نيال ٔ
  ٕ،ٔٔ ٖ ّ ّ ِ جيندم ميفيتا ٕ
  ٕٓ ٗ ِ ّ ّ دانيا أزىراين ٖ
  ٕ،ٔٔ ٖ ّ ِ ّ فانيسا نوفيتاسارم ٗ
  ّ،ٖ َُ ْ ْ ّ فاريس فَتمنشاه َُ
  ٕٓ ٗ ْ ّ ِ إكو تندا ُُ
  ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ إندرياين فَتناندا ُِ
  ٕٓ ٗ ّ ّ ّ زلمد خَت الفهرم ُّ
  ٕٓ ٗ ّ ْ ِ مرجيلينو لوئيس ُْ
  ٕٓ ٗ ّ ّ ّ مرساندا نيال  ُٓ
  ٕٓ ٗ ّ ْ ِ مافيليا مي ديانا ُٔ
  ّ،ٖ َُ ْ ّ ّ زلمد أفرم ُٕ
  ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ زلمد ألفُت ُٖ
  ٕ،ٔٔ ٖ ّ ِ ّ زلمد زمركد ُٗ
  ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ مورتباستويت َِ
  ّ،ٖ َُ ّ ْ ّ موسعب إدار اذلدل ُِ
  ٕٓ ٗ ّ ّ ّ نبيال خَت النساء ِِ
  ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ ناديا فوترم ككلندارم ِّ
  ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ فوترم جالريسا ِْ
  ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ رىليزا أفندم فوترم ِٓ
  ٕ،ٔٔ ٖ ّ ِ ّ ريزا دياف ماريتا ِٔ
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  ٕٓ ٗ ْ ّ ِ ريسما نور أندارم ِٕ
  ٕٓ ٗ ّ ّ ّ شهركؿ رمضاين ِٖ
  ٕ،ٔٔ ٖ ّ ِ ّ ساتريو كوتنور ِٗ
  ّ،ٖ َُ ْ ْ ِ صدقي زكىيف َّ

 
 % =ٓٓٔ x   نتيجة االكتساب نتيجة = 

 نتيجة األقصى        
 ز. الوسائل، األدات والمصادر التعليمية

 . الوسائلُ
 سبورة كالكائنات يف حي ادلدرسة - 
 . األداتِ

 القرطاس لبطاقة الكلمات كادلقلمة - 
 . ادلصادر التعليمية ّ

 كتاب اللتميذ اللغة العربية للفصل السابع من كزارة الشوكف الدينية  - 
 اإلينتَتنيت أك الشاشة - 

 ح. اإلثراء والمعالجة
 اإلثراء( ُ

يطلب التلميذ الذم يستوعب ادلواد التعليمية للقياـ ادلادة التخصيب اليت مت 
إعدادىا. بشكل صورة عن ادلوضوع أك ادلعلم يصنع البطاقات عن احلوار "بييت" 

ب ادلعلم ليكتب أك الغناء لسهولة التالميذ يف ربفيظ العبارات عن ادلوضوع. يطل
  كيعطي النتيجة اإلضافية للتالميذ الذين ينجحوف يف اإلثراء. 

 ( ادلعاجلةِ
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يطلب التلميذ الذم مل يستوعب ادلواد التعليمية، على شرح العودة عن 
ادلوضوعات "بييت". ادلعلم يقـو إعادة التقييم باألنشطة التدريبات ادلتساكية. إف 

 ُت.تنفيذ ادلعاجلة يف كقت كيـو مع
 َُِٕينايَت  ِماالنج،            يعرؼ،

  معلم اللغة العربية،         رئيس ادلدرسة
     

 
 فاركؽ توفيق فجر فَتمانا زلٌمد       احلاج سوديرماف    

كمن خطة التعليم السابقة، أف خطة التعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية باتو قد مناسبا بُت ادلوشرات بالكفاءة األساسية. ككل الكفاءة األساسية 
تشمل على ادلواشرات ادلناسبة بالقدرة كعمر الطالب. كمن الكفاءة األساسية أعاله 

اللغة جيدا. كعند الباحثة، األشياء اليت تدريسها  ؽلكن تدريب الطالب لديها القدرة يف
 التثقل الطالب كيسهل يف فهم ادلادة، إال الطالب الذم لو الذكاء ادلنخفض.  

سطة اإلسالمية الحكومية باتو الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتو . ٖ
  في تنفيذ التعليم.

يصنع ادلعلم. كاستنادا إىل نتائج تنفيذ التعليم ىو أعماؿ زبطيط التعلم الذم 
البحث اليت حصلت الباحثة من ادلقابلة كادلالحظة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية باتو، أف مجيع معلمُت يف ىذه ادلدرسة تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف 

البيانات  . كتوكد ىذهَُِّالفصل كفقا خبطة ادلقررة، كتستخدـ ىذه ادلدرسة بادلنهج 
 من نتائج ادلقابلة مع معلم اللغة العربية يف الفصل السابع:

"قمت تعليم اللغة العربية كفقا خبطة التعليم ادلقررة، ألف ىدؼ من خطة التعليم 
ىو لتحقيق التعليم مرتبا كمنظما. كلكن يف الواقع، تغيَتة عملية تنفيذ التعليم يف 

 ُّْالفصل بسبب احلالة كالوقت".
                                                 

 (َُِٕأبريل  ْ) ادلقابلة، كمعلم اللغة العربية  توفيق ُّْ
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 ذلك أيضا أستاذة يايوؾ أهنا تقوؿ:كيضيف 
"يف تنفيذ تعليم اللغة العربية، أناسب خبطة التعليم اليت صنعتها. كلطريقة التعليم 
ككسائل التعليم، كأناسب حبالة الطالب يف الفصل كلكن األحياظلا ىو سلطط 

 ُّٓتغيَتة من كتابة يف خطة التعليم".
 ىذه ادلدرسة:كشرح األستاذ توفيق كمعلم اللغة العربية يف 
يف عملية التعليم جلميع ادلواد  َُِّ"كاآلف، قد استخدمت ىذه ادلدرسة ادلنهج 

التعليمية. كينقسم إىل ثالثة األنشطة، كىي ادلقدمة كاألنشطة األساسية كاالختتاـ. 
كادلقدمة ىي األنشطة اليت تضطلع ادلعلم قبل تنفيذ األنشطة األساسية. كادلقدمة 

ىي الدعاء قبل البدء الدرس مث تكييف مع ربفيظ مفردات  اليت أجريت الطالب
اليت درس الطالب مث فحص معلمى اللغة العربية حضور الطالب كزبصيص 
الطالب الستقباؿ الدرس كيقدـ ادلعلم األىداؼ التعليم. كالأنس ليسأؿ عن 

    ُّٔالدركس اليت قد درسهم مسبقا".
 الفصل السابع "ج"، بدأ معلم اللغة ككما رأت الباحثة يف تعليم اللغة العربية يف

العربية بتكليم الكلمة اللغة العربية "كيف حالكم؟"، كيسأؿ ادلعلم عن ادلواد التعليمية 
ديقية عن "األنشطة اليومية". كؽلارس ادلعلم األنشطة اليومية مثال  َُالسابقة حويل 

  ُّٕيشرب ادلعلم فيجيب التالميذ ما عمل ادلعلم.
اللغة العربية، يستخدـ معلم اللغة العربية ادلتنوعة من الطرؽ  كيف تنفيذ تعليم

كالوسائل التعليمية كمصادر التعلم كالتفاعل كنشاطات الطالب يف عملية العليم ليسهل 
 التالميذ يف التعلم كيكوف التالميذ حامسة كاليشعركف ادلمل كادلتشٌبع.

 التاسع:كقاؿ األستاذة يايوؾ كمعلمة اللغة العربية يف الفصل 

                                                 
 .ادلقابلة ،فريدة كمعلمة اللغة العربية يايوؾنور  ُّٓ
  ادلقابلة.، كمعلم اللغة العربية  توفيقُّٔ

 (َُِٕأبَتؿ  َُ)ادلالحظة عملية التعليم يف الفصل السايع "ج"،  ُّٕ
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"أنا كمعلم اللغة العربية يف الفصل التاسع، كعادة أستخدـ الطريقة السواؿ 
كاجلواب كاحملاضرة يف تعليم اللغة العربية، ألف الوقت للفصل التاسع زلدد. كعندم،أف 
طريقة السواؿ كاجلواب يسهل التالميذ لذكر ادلواد التعليمية من الفصل السابع حىت 

  ُّٖالفصل التاسع".
رأت الباحثة تنفيذ تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن "ق"، يبدأ ادلعلم  ككما

تعليم اللغة العربية بإعطاء ادلفردات عن ادلواد، كيقرأ ادلعلم ادلفردات ثالث مرات كيكرر 
التالميذ مث يشرح ادلعلم عن ادلواد التعليمية. كبعدىا، يأمر ادلعلم حلفظ احلوار الذم يوجد 

قدـ أماـ الفصل للمحادثة. كىذه األنشطة تدؿ على ادلعلم يستخدـ يف الكتاب كي
 ُّٗالطريقة ادلتنوعة يف تنفيذ تعليم".

ككذلك يف عميلة التعليم يف الفصل السابع "د"، يقرأ ادلعلم النص عن "األنشطة 
اليومية"، كيأمر التالميذ لكتابة ادلفردات اليت التعرفوف مث يقدـ أماـ الفصل. كينب ادلعلم 

ن ادلعٌت بالطريقة احملاضرة لسهولة التالميذ يف فهم النص. كيأمر ادلعلم ليعمل السواؿ ع
   َُْاألتية".

كيف استخداـ الوسائل التعليمية، كاف معلم اللغة العربية يستخدـ الوسائل التعليمية 
مثل الصور كالكائنات احلقيقة كبوكير بوين. كتوكد ىذه البيانات من ادلقابلة مع معلم 

 غة العربية:الل
"يف تعليم اللغة العربية استخدمت الوسائل التعليمية ادلتنوعة دلساعد التعليم لكي 
التالميذ محاسة يف التعلم. كاف الوسائل التعليمية منها بوكير بوين، الصور 

 ُُْ"".flashcardادلتسلسل كالوسائل ادلتعددة "
تخدـ معلم اللعة العربية كيف عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن "ق"، يس

كسيلة الصور لشرح ادلادة عن ادلهنة. كيظهر ادلعلم الصورة أماـ الفصل مث يسألو بكلمة 
                                                 

 ، ادلقابلةفريدة، كمعلمة اللغة العربية يايوؾنور  ُّٖ
 

 (َُِٕأبَتؿ  ُِ)ادلالحظة "، ق" ثامنعملية التعليم يف الفصل ال139
  

 (َُِٕأبريل  ُُ) ادلالحظة، عملية التعليم يف الفصل السابع "د" َُْ
 .، ادلقابلةتوفيق ُُْ
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"ما مهنة األب؟"، فيجب التالميذ باللغة العربية. كإذا اليعرفوف ادلفردة باللغة العربية 
 ُِْفادلعلم يعطي اإلجابة الصحيحة.

جيا أك الشاشة يف كل الفصل، إال الفصل كرأيت الباحثة، توجد الوسائل التكتولو 
اجلديد كىي الفصل السابع ق ك ك. كمجيع ادلعلمُت قد استفدكا الوسائل التكنولوجيا يف 

 تعليم اللغة العربية من ادلادة االحتياجة.
كأما يستخدـ معلم اللغة العربية ادلصادر التعليمية، كىي كتاب كاجب لللغة العربية 

 نيىة، كما شرح األستاذ زلفوظ:من كزارة الشوكف الدي
لتعليم  َُِّ"استخدمت كتاب اللغة العربية من كزارة الشوكف الدينيىة بادلنهج 

اللغة العربية يف الفصل. كىذا الكتاب استعر من مكتبة ادلدرسة كليس للبيع. 
كباإلضافة ذلك، استخدمت الكتاب األخرل من طبعة تيكا سَتعكي ليزيد ادلواد 

  ُّْيو".اليت التوجد ف
من البيانات ادلذكورة السابقة تتضح الباحثة، أف تنفيذ تعليم اللغة العربية بادلدرسة 
ادلتوسطة السالمية احلكومية باتو تتكوف من ثالث النشاط كىي ادلقدمة كاألنشطة 
األساسية كاالختتاـ. كادلقدمة،  قبل بداية تعليم اللغة العربية تبدأ  بالدعاء مث يسأؿ ادلعلم 

دلواد التعليمية السابقة أك حفظ ادلفردات. يقـو ادلعلم األنشطة الرئيسية دبالحظة عن ا
الصور كبتقدًن ادلفردات مث يشرح ادلعلم بالطريقة كالوسائل ادلتنوعة. كيستخدـ ادلعلم  
كتاب اللغة العربية األساسية من كزارة الشوكف الدينيىة كالكتاب األخرل دلساعدتو يف 

 التعلم.  
باتو الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية . ٗ

 في تقويم نتائج التعليم.
يف ىذه األنشطة، كقاموا مجيع معلمُت اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

ئي احلكومية باتو بتقييم الصف. كمنها االختبار ادلبدئي كاالختبار النصفي كاالختبار النها
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 (َُِٕأبريل  ُِ) ادلالحظة، "ق" ثامنعملية التعليم يف الفصل ال 
 

 .، ادلقابلةكمعلم اللغة العربية  زلفوظ ُّْ
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كاالختبار اليومي. إف تقييم الصف ىي عملية اجلمع كالتقرير كاستخداـ ادلعلومة عن 
نتائج التعليم للطالب. كتقـو ىذا التقييم دلعرفة درجة قدرة الطالب كتشخيص الصعبة 
يف التعليم كتقرير صلاح الطالب. كحصلت الباحثة البيانات من نتائج ادلقابلة مع معلمة 

 صل التاسع:اللغة العربية للف
"لتقوًن نتائج التعليم، أديت تقييم الصف باالختبار ادلبدئي كاالختبار النصفي 
كاالختبار اليومي كاالختبار النهائي. كعادة، قمت االختبار ادلبدئي شفويا يف بداية 
ادلادة اجلديدة بسواؿ ادلادة السابقة. كاف االختبار اليومي كاالختبار النصفي ربريريا 

م، كالسواؿ فيو عشرة بنود. كأما االختبار النهائي شكلو ادلوضوعي بشكل تفسَت 
 ُْْكالتفسَتم، ألف السواؿ صنعت من مركز، كىي كزارة الشوكف الدينية ماالنج".

 كعند أستاذزلفوظ كمعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن:
"للحصوؿ على نتائج األخَتة لدرس اللغة العربية، أخذت من نتائج االختبار 

ليومي كاالختبار النصفي كاالختبار النهائي. كقمت االختبار اليومي تفسَتيا يف  ا
كل هناية ادلادة التعليمية كالواجبات ادلنزلية أيضا. كؽلر االختبار النهائي يف أكاخر 

   ُْٓالسنة الدراسية".
 كقاؿ أستاذ توفيق كمعلم اللغة العربية يف الفصل السابع: 

ختبار اليومي كاالختبار النصفي كاالختبار النهائي. "أخذت نتائج التعليم من اال
كغَت ذلك، من فعليتهم يف عملية التعليم يف الفصل. ألف ىذه ادلدرسة تستخدـ 

يف التعليم، كىناؾ ثالث تقنيات يف التقييم، كمنها االختبار الديٍت  َُِّادلنهج 
 كاالختبار االجتماعي كاالختبار التحريرم".

ر، أعطي برمق لالختبار لكي الطالب يتعلموف ادلواد التعليمية "قبل إقامة االختبا
كفقا بربمق. كػلصل الطالب نتيجة جيدة. كإف معيار اكتماؿ األدىن لتعليم اللغة 

  ُْٔ".ْٕالعربية يف الفصل السابع ىي 
                                                 

 (َُِٕأبريل  ْ) ادلقابلة، فريدة كمعلمة اللغة العربية يايوؾنور  ُْْ
 (َُِٕأبريل  ٔ)  قابلةادل، كمعلم اللغة العربية  زلفوظُْٓ

 (َُِٕأبريل  ٓ)ادلقابلة ، كمعلم اللغة العربية  توفيق ُْٔ
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بناء على البيانات السابقات، أف معلمُت اللغة العربية قاموا تقوًن نتائج التعليم 
الذم يشمل على االختبار ادلبدئي كاالختبار اليومي كاالختبار النهائي. بتقييم الصف 

كقاموا االختبار اليومي ربريريا يف كل ادلادة بالسواؿ التفسَتم، كاالختبار النهائي بشكل 
 االختبار ادلوضوعى كاالختبار التفسَتم.  

باتو الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية . ٘
 في تطوير إمكانات الطالب.

إف تطوير إمكانات الطالب ىي إحدل من الكفاءة التعليمية اليت البد أف ؽلتلكها 
ادلعلم لتحقيق قٌوة الطالب، كمنها األنشطة اإلضافية كاإلثراء أك ادلعاجلة كاإلشراؼ 

تماعي. كاعتمادا على نتائج ادلالحظة كادلقابلة مع معلمُت اللغة العربية يف ادلدرسة اإلج
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو عن تطوير إمكانات الطالب، كما شرح أستاذ توفيق  

 كمعلم اللغة العربية:
"بدأ األنشطة اإلضافية يف تعليم اللغة العربية منذ ىذه العاـ الدراسي اجلديد، 

، كأنا مسوكؿ يف ىذه األنشطة. كتقـو ىذه األنشطة  ”Arabic club“ها إمس
لتطوير إمكانات الطالب كتعميق يف تعليم اللغة العربية، كبدأ ىذا األنشطة بعد 

أشخاص  َّهناية الدراس األخَت يف الساعة الثانية هنارا حىت العصر. كادلشًتكوف 
  ُْٕتقريبا"، كمعظم ادلشًتكوف من البنات.

كد ىذه البيانات مع معلم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كتو  
 باتو للفصل الثامن:

"كجدت األنشطة اإلضافية يف ىذه ادلدرسة، كىي األنشطة جديدة. تقـو ىذه 
. لتعميق اللغة العربية َُِٕ/َُِٔاألنشطة يف أكؿ السنة الدراسية اجلديدة 

 ُْٖاللغة".كتطوير قدرة الطالب يف 

                                                 
 (َُِٕأبريل  ٓ، ادلقابلة )باتو، كمعلم اللغة العربية  نوفيق ُْٕ
 (َُِٕأبَتؿ ٔ)باتو  ، ادلقابلةكمعلم اللة العربية  زلفوظ ُْٖ



َُِ 
 

 

كلإلثرا كادلعاجلة، مجيع معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
باتو قد قاموا يف تعليم اللغة العربية مع الطرؽ ادلختلفة. كتناسب ىذه البيانات ماقالوا 

 معلمُت اللغة العربية حُت عقدت الباحثة مقابلة معهم: 
 العربية يف الفصل الثامن: قاؿ األستاذ زلفوظ كمعلم اللغة

"قمت ادلعاجلة دلن لو نتيجة صغَتة إلعادة االختبار بسواؿ متساكم، كإذا كاف 
كجد التلميذ نتيجة صغَتة مرة ثانية كيقـو ادلعاجلة ثانية. إف اإلثراء ادلعاجلة تقـو 

 ُْٗعلى أكثر ثالثة مرات".
 كشرحت معلمة اللغة العربية للفصل التاسع:

راء كادلعاجلة لتعليم اللغة العربية لدم الطالب نتيجة أقل من معيار "نعم، قمت اإلث
اكتماؿ األدىن بإعادة االختبار بسواؿ سلتلفة كأسهل من االختبار قبلو. إف معيار 
اكتماؿ األدىن للفصل التاسع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو ىي 

ٕٓ."َُٓ 
 ية يف الفصل السابع:كقاؿ األستاذ توفيق كمعلم اللغة العرب 

"قمت اإلثراء لتعليم اللغة العربية يف الفصل السابع حبفظ ادلفردات عن ادلادة اليت 
قد شرحت. كأما للمعاجلة، أديت دلن لو النتيجة الصغَتة، كعادة أمرت الطالب 

    ُُٓليعمل األسئلة ادلتساكية. كادلعاجلة قمت احلد األقصى ثالث مرات".
اإلجتماعية، يقـو ادلعلمُت اللغة العربية دلصاحل الطالب كيعطى كأما لإلشرؼ 

 توجيهات ليكوف التالميذ فاعلُت عن مهمة اللغة العربية، ككما شرح األستاذ زلفوظ:
"أعطي النصيحة كالتوجيهات عن مهمة اللغة العربية كفائذهتا يف حياتنا، مثل 

ٌت فيو، كعندما نقـو الصالة عندما نقرأ القرآف فنحتاج اللغة العربية لفهم ادلع

                                                 
ُْٗ

 .، ادلقابلةكمعلم اللغة العربية  زلفوظ 
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 (َُِٕأبَتؿ ْ)باتو  ، ادلقابلةنور يايوك فريدة كمعلم اللغة العربية،  

 (َُِٕأبريل  ٓ) ادلقابلة، كمعلم اللغة العربية  توفيق ُُٓ



َُّ 
 

 

فنستخدـ اللغة العربية يف كل حركة الصالة. ككلها يعمل إلعطاء  التشجيع يف 
  ُِٓتعليم اللغة العربية".

 كقاؿ أستاذة يايوؾ كمعلمة اللغة العربية يف الفصل التاسع:
"فطبعا، قمت اإلشراؼ كاإلجتماعي للفصل التاسع، كأعطي التوجيو  اإلرشادم 

لغة العربية ألهنم يف الفصل األخر من ادلدرسة ادلتوسطة،  ألف اإلختبار ليتعلم ال
 ُّٓالنهائي بقرب العاجل، كليهتموف شرح األستاذة أماـ الفصل".

من البيانات الواردة أعاله، أف معلمُت اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
ضافية كاإلثراء كادلعاجلة احلكومية باتو قامو تطوير إمكانات الطالب باألنشطة اإل

"، كتقـو اإلثراء Arabic clubكاإلشراؼ اإلجتماعي. كتقـو األنشطة اإلضافية ب "
كادلعاجلة عندما توجد الطالب ربصل نتيجة أقل من معيار اكتماؿ األدىن بإعادة 
االختبار بسواؿ ادلتساكيا أك أسهل من قبل. كأما لإلشراؼ اإلجتماعي تقـو بإعطاء 

 ت كالنصيحات عن مهمة اللغة العربية كتشجيع ليتعلم اللغة العربية جيدة.التوجيها
 

استراتيجية مدير المدرسة لترقية ولتحسين الكفاءة التعليمية المبحث الثالث: 
ماالنج  ٕلمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 والمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو.
استراتيجية مدير المدرسة لترقية ولتحسين الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية أ. 

 ماالنج ٕفي المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
حصلت الباحثة البيانات عن االسًتاتيجيات اليت يقـو ُّا رئيس ادلدرسة لًتقية 

ماالنج  ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة 
 قد قدـ لو على النحول التايل:

، كأنتقل َُِٕ" أنا كرئيس ادلدرسة اجلديدة يف ىذه ادلدرسة منذ شهر ماريس 
من ادلدرسة الثانوية احلكومية إىل ىذه ادلدرسة. كمازلت أف يستمر برنامج العمل 
                                                 

 (َُِٕأبريل  ٔ) ادلقابلة، كمعلم اللغة العربية  زلفوظ ُِٓ
  (َُِٕأبريل  ْ) ، ادلقابلةفريدة كمعلمة اللغة العربية يايوؾنور  ُّٓ



َُْ 
 

 

رنامج عملي يف السنة الدراسية لرئيسة ادلدرسة السابقة. كإنشاء اهلل... أقـو ب
، ألف أدخل يف أثناء ادلرحلة الثانية السنة الدراسية َُِٖ/َُِٕاجلديدة 
َُِٔ/َُِٕ." 

إف الكفاءة التعليمية ىي إحدل الكفاءة اليت البد أف ؽلتلكها ادلعلم لكي عملية  
علمي اللغة التعلم يف الفصل فعالة، كإسًتاتيجييت ادلستقبل لًتقية الكفاءة التعليمية دل

العربية يف ىذه ادلدرسة ىي بإرسل معلم اللغة العربية الشًتاؾ التدريبات أك الندكة 
من ادلوسسات األخرم. كيأمر أف يواصلوا الدراسة إىل الدراسات العليا، كأرجوا 
ادلعلمُت يف ىذه ادلدرسة يتمكن من نيل درجة ادلاجستَت. ككاف معلمُت اللغة 

ة مواظف احلكومة، إما استاذة مشيطة فًتة ليدٌرس أقل من العربية يف ىذه ادلدرس
 سنتُت، كالؽلكن ليواصل دراستها إىل الدراسات ادلاجستَت".

"كجبانب ذلك أىتم عملية التعليم يف الفصل، من ناحية حالة الطالب يف الفصل 
ككسائل التعليمية ككتاب التعليم كأجهزة التعليم. كاآلف، أدكر كل الفصل كاحدا 

. بدكرم، أعرؼ كيف عملية التعليم يف فوا حدا لينظر عملية التعليم كل يـو
   ُْٓالفصل، كإذا كاف ادلشكلة فيو فنشاكر يف رلموعة ادلعلمُت".

 ككما قاؿ رئيس ادلدرسة أيضا:
دلعرفة أداء ادلعلم يف التعلم، كسيقـو  (UKG)"كقد قمت كحدة العمل للمعلم 

يف السنة الدراسية اجلديدة كجها بوجو  UKG)كحدة العمل للمعلم )
َُِٕ/َُِٖ"ُٓٓ 

 ماالنج: ِكقالت نائبة ادلناىج الدراسية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
"أنا كنائبة ادلناىج الدراسية يف ىذه ادلدرسة أحاكؿ أف ينظم أنشطة التعلم جذابة  

مي اللغة العربية، أرسل كترقية الكفاءة التعليمية جيدة. كلًتقية الكفاءة التعليمية دلعل
كالندكة من احلكومية أك ادلوسسات  َُِّادلعلم الشًتاؾ التدريبات عن ادلنهج 

                                                 
 (َُِٕماريس  ِٖ) ادلقابلة، كرئيس ادلدرسة  سوُّاف ُْٓ
155

 (َُِٕ ايوم ُٔ) ادلقابلة، كرئيس ادلدرسة  سوُّاف 



َُٓ 
 

 

األخرل، على سبيل ادلثاؿ: الندكة عن ترقية ادلهارات اللغوية دلعلم اللغة العربية يف 
 ُٔٓإندكنيسيا اليت عقد جامعة ماالنج احلكومة".

اكرة معلم دلادة خاصة. إف مشاكرة "كباإلضافة ذلك، تنسيق كربريك أنشطة مش
معلم دلادة خاصة ىي رلموعة ادلناقشة كالتعاكف بُت ادلعلمُت يف ادلدرسة ليبحث 
عن ادلشكلة اليت تواجو ادلعلمُت كتصميم خطة التعلم كتصنع الوسائل التعليمية 

  ُٕٓجذابة كغَت ذلك. كىذه األنشطة تقـو لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمُت ".
 قاؿ أستاذ سوحلاف كمعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة:ككما 

"عادة، يأمرين رئيس ادلدرسة األمس الشًتاؾ الندكة يف اجلامعات كالتدريبات لًتقية 
ادلهارات اللغوية. كاألخر، أشارؾ الندكة اللغة العربية اليت تقاـ ُّا ارباد ادلدرسي 

مع جامعة ماالنج احلكومة. ىذه األنشطة مفيد  IMLAاللغة العربية بإندكنيسيا 
جدا للمعلمُت لًتقية ادلهارات اللغوية، كنستطيع أف يتكلم مباشرة دبتكلم األصلي 
من العرب، جبانب ذلك يعطي الدكافع كالطريقة لكي عملية التعليم يف الفصل 

 ُٖٓجذابة".
ئيسة ادلدرسة استنادا إىل ماقد شرحت الباحثة أعاله، أف اسًتاتيجيات ستقـو ر 

ماالنج ىي اشًتاؾ  ِلًتقية معلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
معلم اللغة العربية يف أنشطة التدريبات كالندكة عن اللغة العربية لدعم كربسُت تعليم اللغة 

يف  العربية من احلكومة أك من ادلوسسات األخرل كاشًتاؾ مشاكرة معلم دلادة خاصة
 منطقة.
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 (َُِٕماريس  ِٗ) ، ادلقايلةكنائبة ادلناىج الدراسية  عاتيٍت كوستيانيعرـك 

 (َُِٕماريس  ِٗ) ، ادلقايلةكنائبة ادلناىج الدراسية  عاتيٍت كوستيانيعرـك ُٕٓ
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 (َُِٕماريس  َّ) ادلقابلةاف، ذلسو  
 



َُٔ 
 

 

استراتيجية مدير المدرسة لترقية ولتحسين الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة ب. 
 باتوالعربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

حصلت الباحثة البيانات عن االسًتاتيجيات اليت يقـو ُّا رئيسة ادلدرسة لًتقية 
دلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو قد الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ا

 قدمت لو على النحول التايل:
، َُِٕ"أنا كرئيسة ادلدرسة اجلديدة يف ىذه ادلدرسة منذ شهر ينايَت يف السنة 

كأقود ىذه ادلدرسة مازاؿ مخسة أشهر تقريبا، كلكن أحاكؿ أف غلعل ادلدارس يف 
دؽلية كغَت األكادؽلية. كالكفاءة ىذه ادلدرسة ىي ادلختصة إما من ناحية األكا

التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ىي جيدة. كؽلكن من مالحظيت 
عندما يعملهم الوظيفة يف ادلدرسة، سواء داخل الفصل أك خارج الفصل. كمن 
خالؿ اإلشراؼ اإلدارم كالفصوؿ الدراسية، أقدر أف كل شيئ يتم بشكل 

يقـو األشياء اليت ؽلكن أف ربسن الكفاءة التعليمية صحيح، كمع ذلك غلب أف 
 ألف العامل يتغَت، ككذلك عامل يف الًتبوم".

"كمعلمُت اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ثالثة معلمُت، كىي أستاذة نور يايوؾ فريدة 
)ادلعلم موظف حكومي( كأستاذ زلفوظ )ادلعلم موظف غَت حكومي( كأما أستاذ 

 ىي األستاذ اجلديد".    توفيق فجر فَتمانا 
"للكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية، يرسل ادلعلمُت كفدا ليشًتكوف الندكة تعقد 
احلكومة أك من موسسات األخرل كالتدريبات عن اللغة العربية ككتابة ادلواد 

كعلم التكنولوجيا كغَت ذلك. كػلث أف يواصل  َُِّالتعليمية كتطبيق ادلنهج  
 الدراسات العليا، كلكن مل يواصلوا. كباإلذافة ذلك، يعقد مشاكرة دراستهم إىل

كادلواد  َُِّمعلم دلادة خاصة ليبحث عن أجهزة التعليم كتطبيق ادلنهج 
 ُٗٓالتعليمية كادلوشرات كتوًن نتائج التعليم كغَت ذلك".

 كتقوؿ أيضا نائبة رئيسة ادلدرسة أستاذة ديوم خَتية:

                                                 
 (َُِٕأبريل  ُٕ) ادلقالبة، كرئيسة ادلدرسة  سييت محيدة ُٗٓ



َُٕ 
 

 

دلعلمي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، يعقد التدريبات على  "لًتقية الكفاءة التعليمية
لكي تعليم اللغة العربية يف  َُِّسبيل ادلثاؿ عن علم التكنولوجيا كتطبيق ادلنهج 

الفصل جذابة. كباإلضافة ذلك، أرسل معلم اللغة العربية كفدا الشًتاؾ الندكة من 
 َُٔل".احلكومة أك من كزارة الشوكف أك من ادلوسسات األخر 

 ككما قاؿ معلم اللغة العربية يف الفصل السابع:
 َُِّ، أشًتؾ التدريبات عن ادلنهج َُِٕ-َُِٔ"يف العاـ الدراسي اجلديد 

يف ماالنج ألف يوجد التصحيح يف الكتاب التعليمي. كيأمر رئيس ادلدرسة الشًتاؾ 
التدريب  ذلك التدريب ألنٍت معلم اللغة العربية اجلديدة يف ىذه ادلدرسة. كىذا

  ُُٔيقـو لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة".
من البيانات ادلذكورة السابقة تتضح للباحثة أف اسًتاتيجيات رئيسة ادلدرسة لًتقية 
معلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو ىي اشًتاؾ معلم اللغة 
العربية يف أنشطة التدريبات كالندكة عن اللغة العربية لدعم كربسُت تعليم اللغة العربية من 

ة أك من ادلوسسات األخرم كحث على ادلعلم اللغة العربية ليواصل دراستهم إىل احلكوم
 الدراسات العليا. 

 
 المبحث الرابع: مناقشة نتائج البحث 

بعد عرض البيانات، كما قدمت الباحثة يف ادلبجث األكؿ إىل ادلبحث الثالث، 
ادلناسبة. يف ىذا فإف مناقشة نتائج البحث سيقدمها الباحثة على أساس النطريات 

ادلبحث، تقدـ الباحثة نتائج البحث اليت تتضمن بعض األمور اذلامة من نتائج البحوث 
اليت حصلها الباحثة يف ادليداف، اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج ادلالحظة كادلقابلة 

 كالوثائق.
 

                                                 
 (َُِٕأبريل  ُٖ) ، ادلقابلةديوم خَتية َُٔ
 .ادلقابلةتوفيق،  ُُٔ
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ة الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالميأ. 
 والمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو ٕالحكومية 

الشخص الذم يتوىل تربية كتعليم النشء كفق برامج ػلددىا الًتبويوف ادلعلم ىو  
كتشرؼ عليها كزارة الًتبية كالتعليم كإدارهتا. كيتصنف ادلعلم عادة خبصائص كصفات 

الدكر الذم يقـو بو. كيلـز ادلعلم زلددة سبيزه عن غَته كتتناسب مع ثقل ادلسوكلية كحجم 
للقياـ دبهنة التدريس إعداد تربوم كعلمي كمهٍت تشرؼ عليو موسسات إعداد ادلعلمُت 

 يف ظلو دلساعدةكن ؽلالذم ىو ادلعلم ادلعلم احملتاج كادلرجو . أف ُِٔككليات الًتبية
 .يف كل مستول من ادلدرسة ادلوجودةأىداؼ التعليمية على كفقا  ىاكتطوير  التالميذ
 ََِٓيف السنة  ُٓ يف القانوف رقمالكفاءة، كما قد كضح  لديوطلب ادلعلم تي
عن ادلعلم كاحملاضر، كىو غلب على ادلعلم أف ؽللك كمية األكادؽلية كالكفاءة  ٖفصل 

كشهادة الًتبية كصحة اجلسد كالركح كأيضا لو القدرة على ربقيق أىداؼ الًتبية 
ىناؾ أربع الكفاءت ىي الكفاءة التعليمية كالكفاءة الشخصية كالكفاءة ك  ُّٔالوطنية.

هنة ادلعلم. كمن دب ادلتخصصُت ُتادلكتسبة من خالؿ ادلربي اإلجتماعية كالكفاءة ادلهنية
 عليميةالكفاءة الت يم ىيبأنشطة عملية التعل السابقة اليت تتعلق ربعةاألالكفاءات 

 . كالكفاءة ادلهنية
شعر صعبا الذم يتلميذ التوجيو  يف ادلعلمؽللك غلب أف األساسية اليت  ةالكفاءإف 

 ادلعلم ، غلب أف يتعلمديناميكية ىو الكفاءة التعليميةك ة م فعاليالتعلم من أجل التعل يف
تطبيقية. كمن ىذا، التغيَت كالمن حيث النظرية ه الكفاءة ىذعلى النحو األمثل إلتقاف 

 .ػلدث بسرعةكالتقدـ 
، ىي قدرة بند أ ّآية  ِٖ فصللتعليم، الكفاءة التعلمية عند ادلعيار الوطٍت ل

ادلعلم على إدارة كتنظيم التعليم للطالب من حيث فهم الطالب، التخطيط كتنفيذ 
 ُْٔالتعليم، كتقوًن نتائج التعلم، كتطوير إمكانات اليت سبلكها الطالب.

                                                 
 َِٖـ(، ص. ُِْٔ)الرياض: جامعة مالك سعود،  ادلدخل للتدريس صاحل عبد العزيز الكثَتم كراشد محيد كالنصار،ُِٔ
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 ِادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  دلعلمي اللغة العربيةفالكفاءة التعليمية  
ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو من حيث فهم الطالب، التخطيط 

 كتنفيذ التعليم، كتقوًن نتائج التعلم، كتطوير إمكانات اليت سبلكها الطالب، كما تلي:
 الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في فهم الطالب .ٔ

جيجُت يقوؿ، البد أف يفهم معلم طالبو جيدا، يفهم  عند سوكماديناتا يف
تطويرىا فيما حصلوا عليو، قدراهتم، كمزايهم كعيوُّم، عوائق موقعة كاجلوانب األكىل اليت 

 ُٓٔتأثرىم.
فهم الطالب ىو أحد أنواع الكفاءة التعليمية اليت البد أف ؽلتلكها ادلعلم. كمن قلة 

ادلعلم من الطالب، ىو مستول الذكاء،  ىناؾ أربعة أشياء اليت البد أف يفهمها
 ُٔٔإلبداعهم، العاىات اجلسمانية، تنمية كتطوير ادلعريف.

ماالنج كادلدرسة ادلتوسطة  ِإف الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
اإلسالمية احلكومية باتو ذلم مستوء ذكاء الطالب ادلختلفة. يبدأ من مستول ادلنخفض 

كمستول األعلى. كمعلم اللغة العربية يفهم مستول ذكاء الطالب عند  كمستول ادلعتدؿ
يشرح ادلواد التعليمية يف الفصل. كللطالب لو مستول ذكاء األدىن فادلعلم يعطي الوظيفة 

 اإلضافية كيأيت إىل غرفة ادلعلم ليعلم عن ادلواد التعليمية السابقة.  
كن أف غلعل احلالة اجليدة، كلإلبداعات الطالب، عند مولياسي ىي ادلعلم ؽل

كؽلكن لكل الطالب تطوير إبداعتهم، منها بطريقة اَّموعة الصغَتة، الوظيفة كيعمل 
ماالنج بالطريقة  ِيعلم ادلعلم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ُٕٔادلشركع.

ب ادلمل اللعبة اللغوية يف عملية التعليم بعد شرح ادلواد التعليمية لكي ال يشعر الطال
كادلتشبع يف التعليم. كجبانب ذلك، يستخدـ ادلعلم بالطريقة الغناء ليسهل الطالب يف 
ذكر ادلفردات كادلواد التعليمية. كىذا يدؿ على أف معلماللغة العربية يستخدـ الطريقة 
ادلتنوعة يف التعليم. كأما يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو، ينقسم ادلعلم يف 
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َّموعة ككل اَّموعة أربعة أشخاص مث يأمرىم حلفظ احلوار يف الكتاب كيقدـ أماـ ا
 الفصل. كجبانب ذلك، يستخدـ ادلعلم بالطريقة الوظيفة. 

 الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في تخطيط التعليم .ٕ

تصميم اخلطوات اليت ستنفذ لتحقيق األىداؼ احملددة. كذلك التخطيط ىو 
معتمد على احتياجات يف مد كقت طويل زلدد دبا تقصد إىل تكوين التخطيط مصمم 

 ُٖٔالتخطيط.
عند مولياسا، زبطيط التعليم ىو أحد من الكفاءة التعليمية اليت البد أف ؽلتلكها 
ادلعلم، يأيت إىل تنفيذ التعليم، كيشمل على األقل ثالث النشاطات كىي ربديد 

 ُٗٔءة األساسية، تصميم برنامج التعليم.االحتياجات التعليمية للطالب، صياغة الكفا
كاستنادا إىل نتائج البحث أف معلمُت اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

ماالنج ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو قاموا زبطيط التعليم  ِاحلكومية 
العربية منفصال لكل . أف زبطيط التعليم لللغة َُِّدبناسبة ادلنهج ادلقرر كىي ادلنهج 

ادلهارات. كيف ربضَت الدرس يشمل على الكفاءة الرئيسيىة كالكفاءة األساسية كادلوشرات 
كأىداؼ التعليم كادلواد التعليمية كالوسائل التعليمية كطريقة التعليم كإجراءات التعليم 

ادلوشرات  كتقوًن نتائج التعليم. كقد اتفق الكفاءة األساسية بالكفاءة الرئيسية، ككذلك
 قد اتفق بالكفاءة األساسية. ككل الكفاءة األساسية ذلا أربع ادلوشرات. 

كأما ربضَت الدرس يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو متصال كقد 
مناسبا بُت ادلوشرات بالكفاءة األساسية. ككل الكفاءة األساسية تشمل على ادلوشرات 

كمن الكفاءة األساسية أعاله ؽلكن تدريب الطالب  ادلناسبة بالقدرة كعمر الطالب.
لديها القدرة يف اللغة العربية جيدا. كعند الباحثة، األشياء اليت تدريسها التثقل الطالب 

 كيسهل يف فهم ادلادة، إال الطالب الذم لو الذكاء ادلنخفض.
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 الكفاءة لمعلمي اللغة العربية في تنفيذ التعليم .ٖ

تعليم ىو تنفيذ من خطة التعليم كيشمل على االختبار عند مولياسا، تنفيذ ال
 ادلبدئي كالعملية كاالختبار النهائي.

 ( االختبار ادلبدئيُ
ؽلكن أف نبدأ التعليم باالختبار ادلبدئي الستكشاؼ عملية التعلم اليت ستنفذ.  

كأما من فوائد االختبار ادلبدئي ىي إلعداد الطالب يف التعليم، كدلعرفة تقدـ 
الطالب متعلقا بعملية التعليم، دلعرفة القدرة األكلية اليت ؽلتلكها الطالب عن 

 قدرة ادلوضوع يف عملية التعليم، كدلعرفة مدل أف يبدأ التعليم.
 ( العملية ِ

تقصد بالعملية كنشاط من تنفيذ التعليم كتكوين كفاءات الطالب. البد أف 
ذلا متعتا، كىي تتطلب إىل تنفذ عملية التعليم كتكوين كفاءات الطالب 

نشاطات كإبداع ادلعلم يف تكوين البيئة التعليمية ادلواتية. إىل أف تكوف عملية 
التعليم فعالة، إذا اشًتكوا الطالب فيها، إما يف ناحية العقلية أك البدنية أك 
االجتماعية. لذت، يلـز للمعلم أف يستخدـ التنوع يف عملية التعليم، التنوع يف 

 لتعليم، ؽلكن أف يكوف تنفيذه كما تلي:عملية ا
 أ( التنوع يف استخداـ الطرؽ

 ب( التنوع يف استخداـ الوسائل التعليمية كمصادر التعلم
 َُٕج( التنوع يف التفاعل كنشاطات الطالب

 ( االختبار النهائيّ
كعادة يف هناية التعليم تعقد االختبار النهائي، شفهيا أك ربريريا. كما ىو احلاؿ 

تبار ادلبدئي، يف لالختبار النهائي لو فوائد، خاصة يف نظر صلاح التعليم. لالخ
 دلعرفة مستول استيعاب الطالب ضلو الكفاءة احملددة، فرديا أك مجعيا.
ماالنج  ِبناء على نتائج البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

مُت االختبار ادلبدئي بتكرار ادلواد كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو، أدل ادلعل
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التعليمية السابقة شفويا ليسهل التالميذ يف ذكر ادلواد كبإعطاء أسئلة ادلفردات عن ادلواد 
 التعليمية السابقة.

كللعملية، ىناؾ ثالثة النشاطات ىي ادلقدمة كاألنشطة األساسية كاالختتاـ. كنفذ 
اء كقرآة القرآف مث تكرير ادلواد التعليمية السابقة. ادلعلم يف عملية تعليم اللغة العربية بالدع

كيشرح ادلعلم ادلواد التعليمية باستخداـ الطرؽ ادلتنوعة )طريقة السواؿ كاجلواب كطريقة 
احملاضرة كطريقة احلفر( كالوسائل التعليمية ادلتنوعة )الشاشاة كبطاقة ادلتسلسل( كمصادر 

نية كمصادر التعليمية اإلضافية كجريدة كاإلنتَتنيت التعليمية الرئيسة من كزارة الشوكف الدي
كالقاموس. كيف هناية التعليم، يدعو ادلعلم لتقرأ ادلواد التعليمية الذم قد شرحو كؼلتلص 

 ادلعلم عن ادلواد التعليمية.
كقاـ ادلعلم االختبار يف هناية الوحدة التعليمية دلعرفة صلاح الطالب يف التعليم، منها 

 ومي االختبار النصفي كاالختبار النهائي.  االختبار الي
 تقويم نتائج التعليمفي الكفاءة لمعلمي اللغة العربية  .ٗ

التقوًن ىو احلصوؿ على معلومات حوؿ تعلم الطالب ادلكاسب اإلمجالية، إما  
من ادلعارؼ، كادلفاىيم، كادلواقف كالقيم كالعمليات. كباإلضافة إىل ذلك، الغرض 

بتقوًن عملية التعلم كالتعليم للحصوؿ على ادلعلومات دقيقة عن األساسي للضطالع 
ربقيق مستول األىداؼ التعليمية من جانب الطالب، حيث ستتم زلاكلة عليها ادلتابعة 

 بنتائج الدراسية كتنفيذىا.
يهدؼ تقوًن برنامج التعليم كموجو أنشطة تقوًن الربنامج كصادر دلعرفة الفعالية 

تقوًن الربنامج. صلاح الربنامج مقيم من ناحية تناسب نوعية الربنامج كالفاعلية من أنشطة 
   ُُٕكربصيلها، كأكلياهتا يف أنشطة لتوفَت االحتياجات.

عند مولياسا، التقوًن ىو أىم جوانب يف التعليم ادلعقد، ألف تتدخل فيها 
اخلليفة كاالتصالية ؽلكن فصل يف السياؽ من ادلستحيل تقريبا مع أم جانب من 

وانب التقوًن. كعملية، يقـو التقوًن بادلبادئ كالتقانيات ادلالئمة، سبكنو االختبار ج
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أية تقنية زبتار، ينبغي أف يقـو باإلجراءات الواضحة، اليت تشمل أك غَت االختبار. 
أف تقوًن نتائج  ُِٕإىل ثالثة مراحل، كىي التخطيط، التنفيذ كالعمل ادلستمر.

لسلوؾ كقدرة الطالب بتقييم الصف كاالختبار األساسية التعليم يقـو دلعرفة تغيَتة ا
 ُّٕكتقييم النهائي للوحدة اللتعليمية كتقييم الربنامج.

كتقييم القدرة األساسية  تقوًن نتائج التعليم بتقييم الفصل قاـإف معلم اللغة العربية 
كاالختبار ي للوحدة التعليمية. أما تقييم الفصل قاـ باالختبار اليومي التقييم النهائك 

كاالختبار ادلبدئي شفهيا الختصار الوقت بسواؿ ادلفردات  النصفي كاالختبار النهائي.
كاحدا فواحد كتكرير ادلواد التعليمية السابقة، كاالختبار اليومي قاـ يف هناية الوحدة 
 التعليمية  ربريريا بشكل التفسَتم دلعرفة قدرة الطالب يف فهم ادلواد التعليمية كاالختبار

النصفي ربريريا بشكل التفسَتم، كأما االختبار النهائي قاـ يف أخر ادلرحلة ربريريا بشكل 
 ادلوضوعي كالتفسَتم.

 ٕالكفاءة لمعلمي اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  .٘
 ماالنج في تطوير إمكانات الطالب

اليت ينبغي أف تكوف تطوير إمكانات الطالب ىو جزء من الكفاءة التعليمية  
شللوكة من قبل ادلعلمُت، كلتفعيل إمكانية سلتلفة ؽلتلكها كل الطالب. ؽلكن أف يتم 
تطوير الطالب بادلعلمُت من خالؿ كسائل سلتلفة، ىي من خالؿ أنشطة ادلناىج 

 ُْٕ الدراسية اخلارجية أم اإلضافية، اإلثراء كادلعاجلة، ككذلك اإلشراؼ االجتماعية.
علم يف تطوير إمكانات الطالب تتكوف من النشاط اإلضايف، العالجية كالكفاءة ادل

كاإلثراء، كاإلشراؼ االجتماعي. كأيضا لتسهيل الطالب لتطوير عدد مامل من 
 اإلمكانات األكادؽلية كغَت األكادؽلية.

 ُٕٓؽلكن أف يتم تطٌور التالميذ ادلعلمُت من خالؿ كسائل سلتلفة التايل: 
 . النشاطات اإلضافية ُ
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ىذه األنشطة ىي كثَت مايشار إىل "الربنامج غَت رسم" ىو نشاط الذم يتم 
خارج الفوؼ الدراسية كخارج الدركس )ادلناىج( لتنمية كتطوير إمكانات ادلواد 

 البشرية ادلملوكية للتالميذ.
 . اإلثراء كادلعاجلة ِ

برنامج  ُٕٔكمتسرعوف يف التعلم.تعليم اإلثراء ىو شكل خاص مقدـ للطالب 
اإلثراء يف عملية التعليم ىو نشاط للطالب ادلمتلكوف من األكادؽلية العالية اليت 

كتعليم ادلعاجلة ىو  ُٕٕتعٍت إهنم الطالب يف صنف يرع يف إهناء كاجبة تعلمهم.
شكل خاص من التعليم مقدـ لشخص أك يعض أشخاص الذين ذلم الصعوبة 

 ُٖٕيف التعلم.
 (BKاؼ االجتماعي ). اإلشر ّ

ادلدارس تكوف ملزمة بتوفَت اإلشراؼ اإلجتماعي للتالميذ كتشمل الشخصية 
كاالجتماعية كالتعليمية كادلهنية. باإلضافة اإلشراؼ على ادلعلمُت، كمدرسي ادلواد 
اليت تفي دبعايَت كزارة اإلرشاد كادلستشارين الوظيفي يسمح لتصبح معلما. كلذلك، 

واد دائما مناقشة كتنسيق مع ادلعلم اإلشراؼ االجتماعي على ينبغي أف مدرسي ادل
 ُٕٗأساس منتظم، كالتحسُت ادلستمر.

 ماالنج ِالعربية  بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  إف معلمي اللغة العربية
كاألنشطة . باألنشطة اإلضافية كاإلثراء كادلعاجلة كاإلشراؼ تطوير إمكانات الطالب

يم اللغة العربية ىي إشراؼ اخلطابة للطالب ذلم إرادة يف تعمق اللغة العربية اإلضافية لتعل
كإشراؼ التعلم للطالب الذم اليفهم عن ادلواد التعليمية السابقة يف غرفة ادلدارس. 
كاإلثراء كادلعاجلة قامت دلن لو نتيجة أقل من معيار اكتماؿ األدىن بإعادة االختبار ككتابة 

ظ ادلفردات. كأما اإلشراؼ اإلجتماعي قاـ بإعطاء التوجيهات سورة من القرآف كحف
                                                 
176

Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran; Mengembangkan Standar Kompetensi Guru 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 240  
177

Abdul Majid, Penilaian Autentik; Proses Dan Hasil Belajar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), hlm. 242  
178

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, hlm. 236 
179

Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: Al Fabeta, 

2009), hlm. 244-245  



ُُٓ 
 

 

كاإلرشادة كالنصيحة للطالب عن مهمة اللغة العربية يف حياهتم كيدعو الطالب ليعملوا 
 عمال صاحلا يف حياهتم.

كيف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوية باتو، تقـو األنشطة اإلضافية بػػػػػػػػػ 
"Arabic club اإلثراء كادلعاجلة عندما توجد الطالب ربصل نتيجة أقل من معيار " كتقـو

اكتماؿ األدىن بإعادة االختبار بسواؿ ادلتساكيا أك أسهل من قبل. كأما اإلشراؼ 
اإلجتماعي تقـو بإعطاء التوجيهات كالنصيحات عن مهمة اللغة العربية كتشجيع ليتعلم 

 اللغة العربية جيدة.
 

درسة لترقية ولتحسين الكفاءة التعليمية لمعلمي اللغة استراتيجية مدير المب. 
ماالنج والمدرسة المتوسطة  ٕالعربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

  اإلسالمية الحكومية باتو
ىناؾ االسًتاتيجيات لدم مدير ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة 

ماالنج كادلدرسة  ِدلتوسطة اإلسالمية احلكومية العربية سواء أكانات يف ادلدرسة ا
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو كما تأيت:

 حث ادلعلمُت على مواصلة دراستهم إىل الدراسات العليا  .ُ

مالحظة رئيس ادلدرسة كل الفصل كاحدا فواحدا كل يـو دلعرفة الكفاءة للمعلم يف  .ِ
 التعلم

التدريبات كالندكة عن اللغة العربية لدعم  شًتاؾ معلم اللغة العربية يف أنشطةال .ّ
 كربسُت تعليم اللغة العربية من احلكومة أك من ادلوسسات األخرل

حيث ادلعلمُت على التعلم الذايت دبعٌت أينما كانو يستطيعوف يف ترقية مهارهتم  .ْ
  خارج ادلدرسة

 يف منطقة للمواد التعليميةشًتاؾ مشاكرة معلم ال .ٓ
 

 



 
 

 ُُٔ   

 الفصل الخامس
 اإلختتام

 
 أ. ملخص نتائج البحث

كأما بالنسبة على نتائج البحوث من التعرض ادلواصفات أعاله، فالكفاءة  
ماالنج كادلدرسة  ِالتعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 باتو كما تلي:ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 ِالكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  . ُ

 ماالنج
 .يف فهم الطالب التعليمية دلعلمي اللغة العربية الكفاءة .ُ

ماالنج يفهم  ِإف معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
يشرح ادلواد التعليمية يف الفصل. كللطالب لو مستول مستول ذكاء الطالب عند 

ذكاء األدىن فادلعلم يعطي الوظيفة اإلضافية كيأيت إىل غرفة ادلعلم ليعلم عن ادلواد 
 التعليمية السابقة.  

  .الكفاءة يف زبطيط التعليم التعليمية دلعلمي اللغة العربية الكفاءة .ِ
لتعليم دبناسبة ادلنهج ادلقرر مث ناقشوا أف مجيع معلمُت اللغة العربية خططوا خطة ا

كتطوركا عند مناقشة ادلعلم دلادة خاصة. كىذا دليل على أف معلم اللغة العربية 
لدم الكفاءة اجليد يف زبطيط التعليم. كلتخصَت الكتابة، ظهرت الباحثة البيانات 

 من كثائق خطة التعليم اليت قدمها معلم اللغة العربية.
السابق، فعرفنا أف خطة التعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية كمن خطة التعليم 

ماالنج منفصل كل مهارات اللغوية، اليت تتكوف من خطة التعليم  ِاحلكومية 
دلهارة االستماع كخطة التعليم دلهارة القراءة كخطة التعليم دلهارة الكالـ كخطة 

 التعليم دلهارة الكتابة.
  .يف تنفيذ التعليم لغة العربيةالتعليمية دلعلمي ال الكفاءة .ّ
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ماالنج  ِإف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
مناسبة خبطة التعليم اليت خططها، كلكن األحياف تغيَتات يف ادلواضع كالظركؼ 

يف تنفيذ عملية التعليم اللغة  َُِّالسائدة. كتستخدـ ىذه ادلدرسة ادلنهج 
 ة، يبدأ من ادلقدمة كاألنشطة األساسية كاإلختتاـ.العربي

قبل بداية تنفيذ التعلييم، يقرأ الطالب الدعاء كقراءة القرآف مث يكرر ادلواد التعليمية 
السابقة لذكرىا. كيستخدـ ادلعلم الطريقة ادلتنوعة يف عملية التعليم كطريقة احلفر 

ادلعلم أكثر كسيلة الصور  كطريقة احملاضرة كطريقة السواؿ كاجلواب، كيستخدـ
كبطاقة ادلتسلس، إف الوسيلة التكنولوجيا اليستخدـ ادلعلم يف كل مادة ألف 
الشاشة زلدكد كالتوفَت الشاشة يف كل الفصل، كىذا بسبب التأمن ادلدرسة من 
حي ادلدرسة.  كأما ادلصادر التعليمية األساسية، يستخدـ ادلعلم من طبعة كزارة 

 .َُِّدلنهج الشوكف الدينية با
 الطالب. يف تقوًن نتائج  التعليمية دلعلمي اللغة العربية الكفاءة .ْ

ماالنج تقييم  ِإف معلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
نتائج التعليم بالتقييم الصف، كىي االختبار االدلبدئي كاالختبار اليومي كاالختبار 

كاالختبار ادلبدئي شفهيا الختشار الوقت، كاالختبار النصفي كاالختبار النهائي. 
اليومي يقـو يف هنااية الوحدة التعليمية دلعرفة قدرة الطالب يف فهم ادلواد التعليمية 
كاالختبار النصفي ربريريا بشكل التفسَتم، كأما االختبار النهائي ربريريا بشكل 

 ادلوضوعي كالتفسَتم.
  .يف تطوير إمكانات الطالب العربية التعليمية دلعلمي اللغة الكفاءة .ٓ

ماالنج قاموا  ِأف معلمُت اللغة العربية  بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
تطوير إمكانات الطالب باألنشطة اإلضافية كاإلثراء كادلعاجلة كاإلشراؼ. 
كاألنشطة اإلضافية لتعليم اللغة العربية ىي إشراؼ اخلطابة للطالب ذلم إرادة يف 
تعمق اللغة العربية كإشراؼ التعلم للطالب الذم اليفهم عن ادلواد التعليمية 
السابقة، كاإلثراء كادلعاجلة قامت دلن لو نتيجة أقل من معيار اكتماؿ األدىن بإعادة 
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االختبار ككتابة سورة من القرآف كحفظ ادلفردات، كأما اإلشراؼ اإلجتماعي قاـ 
صيحة للطالب عن مهمة اللغة العربية يف حياهتم بإعطاء التوجيهات كاإلرشادة كالن

 كيدعو الطالب ليعملوا عمال صاحلا يف حياهتم. 
 .. الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتوِ

 .يف فهم الطالب التعليمية دلعلمي اللغة العربية الكفاءة .ُ
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يفهموف مجيع معلمُت اللغة العربية 

مستول ذكاء الطالب ادلختلفة من فهمهم عند شرح ادلادة كمن نتيجة االختبار. 
كلإلبداعات الطالب، إف معلم اللغة العربية يستخدـ الطريقة ادلتنوعة يف تعليم 

 اللغة العربية.
 ة يف زبطيط التعليم الكفاء التعليمية دلعلمي اللغة العربية الكفاءة .ِ

أف خطة التعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو قد مناسبا بُت 
ادلوشرات بالكفاءة األساسية. ككل الكفاءة األساسية تشمل على ادلواشرات 
ادلناسبة بالقدرة كعمر الطالب. كمن الكفاءة األساسية أعاله ؽلكن تدريب 

ة جيدا. كعند الباحثة، األشياء اليت تدريسها التثقل الطالب لديها القدرة يف اللغ
 الطالب كيسهل يف فهم ادلادة، إال الطالب الذم لو الذكاء ادلنخفض.  

 يف تنفيذ التعليم  التعليمية دلعلمي اللغة العربية الكفاءة .ّ
أف تنفيذ تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة السالمية احلكومية باتو تتكوف من 

النشاط كىي ادلقدمة كاألنشطة األساسية كاالختتاـ. كادلقدمة،  قبل بداية ثالث 
تعليم اللغة العربية تبدأ  بالدعاء مث يسأؿ ادلعلم عن ادلواد التعليمية السابقة أك 
حفظ ادلفردات. يقـو ادلعلم األنشطة الرئيسية دبالحظة الصور كبتقدًن ادلفردات مث 

ادلتنوعة. كيستخدـ ادلعلم كتاب اللغة العربية يشرح ادلعلم بالطريقة كالوسائل 
 األساسية من كزارة الشوكف الدينيىة كالكتاب األخرل دلساعدتو يف التعلم.  

 الطالب. يف تقوًن نتائج  التعليمية دلعلمي اللغة العربية الكفاءة .ْ
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أف معلمُت اللغة العربية قاموا تقوًن نتائج التعليم بتقييم الصف الذم يشمل على 
ختبار ادلبدئي كاالختبار اليومي كاالختبار النهائي. كقاموا االختبار اليومي ربريريا اال

يف كل ادلادة بالسواؿ التفسَتم، كاالختبار النهائي بشكل االختبار ادلوضوعى 
 كاالختبار التفسَتم.

 الطالب. تطوير إمكاناتيف  الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية .ٓ
العربية يادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو قامو تطوير أف معلمُت اللغة 

إمكانات الطالب باألنشطة اإلضافية كاإلثراء كادلعاجلة كاإلشراؼ اإلجتماعي. 
"، كتقـو اإلثراء كادلعاجلة عندما توجد Arabic clubكتقـو األنشطة اإلضافية ب "

بإعادة االختبار بسواؿ الطالب ربصل نتيجة أقل من معيار اكتماؿ األدىن 
ادلتساكيا أك أسهل من قبل. كأما لإلشراؼ اإلجتماعي تقـو بإعطاء التوجيهات 

 كالنصيحات عن مهمة اللغة العربية كتشجيع ليتعلم اللغة العربية جيدة.
 

ب. اسًتاتيجية مدير ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة 
 .كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو ماالنج ِسالمية احلكومية ادلتوسطة اإل

اسًتاتيجية مدير ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة . ُ
 .ماالنج ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

دلدرسة اسًتاتيجيات ستقـو رئيسة ادلدرسة لًتقية معلمي اللغة العربية يف اأف 
يدكر كل الفصل كاحدا فواحدا يف كل ماالنج ىي  ِادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

، ك  اشًتاؾ معلم اللغة العربية يف أنشطة التدريبات كالندكة عن اللغة العربية اليـو
لدعم كربسُت تعليم اللغة العربية من احلكومة أك من ادلوسسات األخرل كاشًتاؾ 

 منطقة. مشاكرة معلم دلادة خاصة يف
. إسًتاتيجية رئيس ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ِ

  باتو.ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية  ةرئيس إف إسًتاتيجيات ستقـو
اشًتاؾ ادلعلم التدريبات عن اللغة ىي  باتويف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

من احلكومة أك ادلوسسات األخرل كالندكة عن اللغة العربية  َُِّالعربية كادلنهج 
اشًتاؾ ادلعلم مشاكرة معلم دلادة خاصة، إف مشاكرة ، ك اليت قامت ُّا اجلامعات

معلم دلادة خاصة ىي كسيلة ادلعلم لتناقش عن ادلشكالت اليت تواجهو، تطبيق 
 كغَت ذلك.   َُِّهج ادلن

 التوصيات. ب
 كمن نتائج البحث ادلذكورة، تقدـ الباحثة بعض التوصيات، منها: 

 دير ادلدرسةدل .ُ

ؽلكن مدير ادلدرسة اجلديد ليجعل اسًتاتيجية اجلديدة لًتقية جودة معلم اللغة 
 العربية. 

 للمعلم اللغة العربية .ِ

 دؽليةابالعامل األك مكن ادلعلم لتطبيق الكفاءة التعليمية كثَتا كفقا . أ

إف معظم معلم اللغة العربية ينقص يف استخداـ الوسائل اإلليكًتكنية جيدا.  . ب
فلذلك، يرجوا أف يقـو اإلرشادات عن الوسائل لكي ادلعلمُت يرتفعوف  

 كفائتهم يف استخداـ اإليليكًتكنية.
اإلجتماعية باإلضافة إىل الكفاءة التعليمية، ؽلكن ادلعلم أف يهتم الكفاءة  . ج

كالنفسية أيضا. ألف الطالب يشعركف السركر كالتشجيع بادلعلم ادلفرحة يف 
 السلوؾ كاألكادؽلية.

 .ؽلكن ادلعلم لتطوير مهنيتو من أجل تفعيل الطالب . د

 للباجث التايل .ّ

بناء على مصلحة العلمية، يرجوا الباحث التلي أف يسع البحث عن الكفاءات 
التعليمية كالكفاءة ادلهنية كالكفاءة اإلجتماعية دلعلم اليت تتكوف من الكفاءة 

 كالكفاءة الثقافية.



 
 

 ُُِ   

 المبدئية المراجع
 

 المراجع العربية .ٔ

إيسيسكو: ، تعليم العربية لغَت الناطقُت ُّا مناىجو كأساليبورشدم، ، أمحد طعيمة
 ـ.  ُٖٗٗللًتبية كالعلـو كالثقافة، منشورات ادلنظمة اإلسالمية 

القاىرة: مكتبة ، ادلعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، اَّلدة الثاينإبراىيم كآخركف، ،أنيس
 .ـََِٖالشركؽ الدكلة 

ماالنج: ، مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، أكريل حبر الدين،
 . َُُِاإلسالمية احلكومية ماالنج، بعة جامعة موالنا مالك إبراىيم طم

 . ـََِٓدمشق: دار الفكر، ، طرؽ تعليم اللغة العربيةجودة الركيب، 
لبناف: -بَتكت، عريب-معجم الصحٌاح قاموم عريب، إماـ إمساعيل بن، محاد، اجلوىرم

 ـ. ََِٓدار ادلعرفة، 
للنشر كالتوزيع، الرياض: دار شبيليا ، ُالًتبية اإلسالمية، الطبعة ، أمحد، احلمد

 .ـََِِ
دارالفكرم: ، البحث العلمي: أساسيتها النظرية كشلارستو العملية ،رجاء كحيد، دكيدرم

ََِ. 
 .القاىرة: دار ادلعارؼ، دكف سنة، التوجيو يف تدريس اللغة العربية، علي زلمد، السماف

للطبعة كالنشر لبناف: دار الفكر -بَتكت، القاموس ادلنجدشهاب الدين بن أبو عمرك، 
 ـ.ََِٓكالتوزيع، 

الرياض: جامعة مالك ، ادلدخل للتدريس صاحل عبد العزيز الكثَتم كراشد محيد كالنصار،
 .ـُِْٔسعود، 

الرياض، ، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت ُّاعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف، 
َُُِ. 

 .ُْٖٗلبناف: مكتبة لبناف،  -بَتكت، ادلعاصرة، معجم األغالط اللغوية زلمد، العدناين



ُِِ 
 

 

تركيا: ادلكتبة اإلسالمية، دكف -استانبوؿ، ادلعجم الوسيط، إبراىيم كآخركف، مصطفي
 .السنة

 .ـُِْٗلبناف: دار ادلعرفة، -بَتكت، دائرة معارؼ القرف العشرينزلمد فريد ،  ،كجدم
 .ـََِدار النشر الدكىل،  الرياض:، ، التعليم كإعداد ادلعلميس عبد الرمحن قنديل
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2003. 
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Mulyasa, Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, Bndung: PT Remaja Rosdakarya, 2011. 

Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007. 
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Curriculum Vitae Guru Bahasa Arab MTs Negeri 2 Malang/MTs 

N Batu 
1. Data Pribadi 

Nama    :  

Tempat, Tanggal lahir  :  

Jenis Kelamin   : 

Jabatan    :  

Aagama    :  

Alamat asli   : 

Alamat Malang   : 

No Hp     : 

2. Riwayat Pendidikan 

Tahun Pendidikan 

  

  

  

  

  

 

3. Pengalaman Mengajar 

No Nama Lembaga Pendidikan Jabatan/status  

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Pelatihan/Seminar tentang Guru Bahas Arab  

No Nama Lembaga Pendidikan Tempat Tanggal  

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

  



 
 

 

 دليل المالحظة
 ٕفي المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  تعليمية لمعلمي اللغة العربيةالكفاءات ال

 ماالنج والمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو  
 :   إسم المعلم

 :  الصف/المرحلة/المدرسة
 :    التاريخ
 :    الساعة
 :    المادة

 الجوانب الملحوظة نمرة
 المظاهر في المالحظة

 ال نعم

   مناسبة بالكفاءة األساسية إعداد الوسائل التعليمية يف الفصل ُ

   تكوين أحواؿ التعليم مناسبا بتطوير الطالب ِ

   إيصاؿ الكفاءة األساسية  ّ

   عقد االختبار البدائي  ْ

   ربط ادلادة بادلعارؼ مناسبة بالعلـو كموقع احلياة ٓ

   تنفيذ التعليم مناسبا بالكفاءة األساسية اليت يتم احلصوؿ عليها ٔ

   ادلعلم عملية التعليم اليت تتجو إىل نشاطات الطالب عقد ٕ

   استخداـ الطرؽ التعليمية ادلناسبة بالتعليم  ٖ

   استخداـ الوسائل التعليمية ادلناسبة بالتعليم فعاال ٗ

   استخداـ ادلصادر التعليمية ادلناسبة بالتعليم  َُ

   تقدًن ادلواد مناسبا بذكاء الطالب ُُ



 
 

 

   ادلعلم بالتفاعل مع نشاطات الطالبقياـ  ُِ

   مالحظة تقدـ تعلم الطالب ُّ

   مناسبا بكفاءات الطالب يف هناية التعليمادلعلم باالختبار  قياـ ُْ

   تلخيص ادلواد دبشاركة الطالب ُٓ

   تقدًن التوجيو كاإلرشادم ُٔ

   تقدًن كاجبة اإلثراء ادلستمر ُٕ



 
 

 

ماالنج  ٕالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  معلمي اللغة العربية في معدليل المقابلة 
 والمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو

 : التاريخ     :  اسم ادلعلم
  : الوقت     :  ادلكاف

 ىل حاكؿ ادلعلم لفهم مستول ذكاء الطالب ؟ كيف تتم عمليتو ؟ كما احللوؿ عنها ؟ .ُ
 إبداعات الطالب ادلختلفة ؟ كيف تتم عمليتو ؟ كما احللوؿ عنها ؟ ىل حاكؿ ادلعلم لفهم .ِ
 كيف يتخذ ادلعلم موقفو للطالب لو العيب اجلسماين ؟  .ّ
ىل حاكؿ ادلعلم لفهم تنمية كتطوير الطالب الطالب ادلختلف ؟ كيف تتم عمليتو ؟ كما  .ْ

 احللوؿ عنو ؟
 ىل مت تعيُت ادلواد مناسبة باحتياجات الطالب ؟ .ٓ
 ياغة ادلعلم الكفاءة األساسية لتعليم اللغة العربية ؟ىل سبت ص .ٔ
 ىل قاـ معلم اللغة العربية بتصميم برنامج تعليم اللغة العربية ؟ .ٕ
 ىل قاـ ادلعلم باالختبار البدائي يف التعليم ؟ .ٖ
 ىل قاـ ادلعلم بالطرؽ التعليمية ادلناسبة بتعليم اللغة العربية ؟ .ٗ

 دلناسبة بتعليم اللغة العربية ؟ىل قاـ ادلعلم بالوسائل التعليمية ا .َُ
 ىل قاـ ادلعلم بإعداد ادلصادر التعليمية يف تعليم اللغة العربية ؟ .ُُ
 ىل ىل قاـ ادلعلم بالتفاعل على النشاطات اليت تتجو إىل فعالية الطالب ؟  .ُِ
 ىل قاـ ادلعلم باالختبار النهائي يف هناية التعليم ؟  .ُّ
 لتعليم اللغة العربية ؟ ىل قاـ ادلعلم باالختبار القدرة األساسية .ُْ
 ىل قاـ ادلعلم  بالتقييم النهائي للوحدة التعليمية ؟ .ُٓ
 ىل قاـ ادلعلم بتقييم الربنامج لدرس اللغة العربية ؟ .ُٔ

 ىل قاـ ادلعلم بتقييم الصف لدرس اللغة العربية ؟ .ُٕ
 ىل قاـ ادلعلم بالنشاطات اإلضافية لدرس اللغة العربية ؟ .ُٖ
 جلة يف درس اللغة العربية ؟ كيف عمليتها ؟ىل قاـ ادلعلم باإلثراء كادلعا .ُٗ
 ىل قاـ ادلعلم باإلشراؼ الًتبوم يف تعليم اللغة العربية ؟ .َِ

 



 
 

 

ماالنج  ٕمع رئيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية المقابلة  دليل
 والمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو

 : التاريخ     :  اسم ادلعلم
 : الوقت     :  ادلكاف

 
 كيف عندكم كفاءات تعليمية دلعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ؟ .ُ

 أ. الكفاءة يف فهم الطالب
 ب. الكفاءة يف زبطيط التعليم

 ج. الكفاءة يف تنفيذ التعليم
 د. الكفاءة يف تقوًن نتائج التعليم

 ق. الكفاءة يف تطوير إمكانات الطالب
 ية ؟ىل تبدأ بإشراؼ ادلعلم يف تعليم اللغة العرب .ِ
 ما اسًتاتيجيات رئيس ادلدرسة لًتقية الكفاءة التعليمية يف ىذه ادلدرسة؟ .ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

مع نائبة المناهج الدراسية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية المقابلة  دليل
 ماالنج والمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو ٕالحكومية 

 : التاريخ     :  اسم ادلعلم
 : الوقت     :  ادلكاف

 
 كيف عندكم كفاءات تعليمية دلعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ؟ .ُ

 أ. الكفاءة يف فهم الطالب
 ب. الكفاءة يف زبطيط التعليم

 ج. الكفاءة يف تنفيذ التعليم
 د. الكفاءة يف تقوًن نتائج التعليم

 ق. الكفاءة يف تطوير إمكانات الطالب
الكفاءة التعليمية خاصة دلعلمي اللغة العربية يف ما الوظيفة نائبة ادلناىج لًتقية  .ِ

 ىذه ادلدرسة؟
  



 
 

 

 المقابلة مع الطالب دليل 
 :   الصف/ادلدرسة

 :    ادلكاف
 :    التاريخ

 كيف عندكم معلم اللغة العربية لذم الفصل ؟ .ُ
 ىل فهمتم ادلواد اليت يلقيها معلمكم يف تعليم اللغة العربية ؟ .ِ
 ؟ يف عملية التعليم ادلتنوعة الطرؽ ادلعلم ىل استخدـ .ّ
 ؟ يف عملية التعليم التعليميةوسائل ال ادلعلم ىل استخدـ .ْ
 كيف معاملتكم ضلو معلمكم لدرس اللغة العربية ؟ .ٓ
 ىل ربب اللغة العربية؟ .ٔ
كيف مدل فهمكم من تعليم اللغة العربية الذم يقـو بو معلمكم لدرس  .ٕ

 اللغة العربية ؟
 يف ىذا الفصل ؟كيف أحواؿ اإلثراء كادلعاجلة  .ٖ
ىل معكم النشاط اإلضايف لتعليم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، أك يبدأىا  .ٗ

 معلمكم يف الفصل، لًتقية مهاراهتم يف درس اللغة العربية ؟
كيف ؽلر االختبار يف ىذا الفصل ؟ كبأم نوع بدأه معلمكم لدرس اللغة  .َُ

 العربية؟
  



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
Sekolah/Madrasah : MTsN 2 Kota Malang 

Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 

Kelas/Semester  :   VII/ Genap 

Materi Pokok  :  Mendengar (االستماع)tentang :بيتي 

Alokasi Waktu  :   3 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 

A. Kompetensi Inti 
  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar 

 

3.1Mengidentifikasi bunyi kata,frasa,dan kalimat bahasa Arab  yang berkaitan 

dengan 

tema: بيتي 
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang 

topik : بيتي 
3.1.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang diperdengarkantentangtopik: بيتيMemperagakan  bunyi kata, 

frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik:    بيتي 



 
 

 

3.1.4 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 

yang diperdengarkan tentang topik :   بيتي 
 
D. Tujuan Pembelajaran 

 

1. Setelah mendengarkan bacaan guru, siswa dapat melafalkan bunyi kata, 

frasa dan tilisan yang diperdengarkan tentang topik:بيتي 

2. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menunjukkan tulisan sesuai 

dengan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik: بيتي 

3. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat memperagakan bunyi 

kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang topik: 

 بيتي

4. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat menunjukkan gambar 

sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 

tentang topik:   

 بيتي

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Ruang 

(diberi 

gambar) 

Ruang Tamu 

(diberi 

gambar) 

Ruang Belajar 

(diberi 

gambar) 

Ruang Tidur 

(diberi 

gambar) 

Ruang Makan 

(diberi 

gambar) 

Ruang Kerja 

ةي اجلٍيليٍوسً فى رٍ غي  ةرى اكى ذى مي ةي الٍ فى رٍ غي   ةي النػٍَّوـفى رٍ غي   ةي األىٍكلفى رٍ غي   بتى كٍ مى الٍ ةي فى رٍ غي    
 

 
 

   

(diberi 

gambar) 

Ruang 

Keluarga 

(diberi 

gambar) 

Kebun  

(diberi 

gambar) 

Dapur 

(diberi 

gambar) 

Mushalla 

Rumah 

(diberi 

gambar) 

Kamar 

Mandi 

ٍاأليٍسرىةةي فى رٍ غي   احلٍىمَّاـ ميصىلَّى اٍلبػىٍيت اٍلمىٍطبىخ احلٍىًديٍػقىة 
 

2. Isi Ruang 

 

Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Nasi  ٌريز  Meja 

tamu 
 ًخزىانىة Almari  ًمٍرسىم Pensil  ًمٍنضىدىة

Teh شىام  Bunga زىٍىرىة  Buku  ًكتىابه  Celana ًسٍركىاؿ 

Garpu ًمٍلعىقىة  Vas زىٍىرًيَّة  Tempat 

pena 
 مىٍلبىس Baju  ًمٍقلىمىة



 
 

 

Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Piring صىٍحن  TV تًٍلًفٍزيػيٍوف  Pena قػىلىم  Ranjang ٌسرًٍير 
Kolam ًبرٍكىة  Balkon شيٍرفىة  Telpon تًٍلفيوف  Bantal ًكسىادىة 
Toilet ًمٍرحىاض  Pagar سيٍور  Fax فىاٍكس  Kalender  ٍتػىٍقًوًن 

Gayung ًمٍغرىفىة  Pohon شىجىرىة  Meja مىٍكتىب  Gambar صيٍورىة 
Sabun صىابػيٍوف  Kopi قػىٍهوىة  Kursi  ٌكيٍرًسى  Jam سىاعىة 

Air مىاء  Meja 

makan 
 ًمٍصبىاح Lampu  رىؼٌ  Rak  مىائًدىة

 

 

F. Metode Pembelajaran: 

 

- Pendekatan                :  Saintifik 

- Model Pembelajaran  : Ceramah 

Tanya Jawab   

   Sam’iyah Syafawiyah                                                   

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan Pertama ( 2x 40 menit ) 

No Kegiatan  Waktu 

1. Kegiatan  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta didik dilanjutkan dengan 

mengabsen/presensi. 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan yaitu dengan bernyanyi atau senam. 

4. Menanyakan materi yang telah diajarkan. 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran serta langkah-

langkah kegiatan yang akan dilaksanakan 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

 

10 

menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati  

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat  bahasa 

Arab yang diperdengarkan tentang :بيتي 
2. Siswa menirukan pelafalan  kata, frasa dan kalimat  bahasa 

Arab yang diperdengarkan :       بيتي 

 

60 

menit 



 
 

 

No Kegiatan  Waktu 

3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang 

disajikan 

Menanya 

4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan  kata, 

frasa dan kalimat  bahasa Arab tentang :       بيتي 
baiksecara individumaupun  kelompok. 

5. Siswa menanyakan materitentangبيتي 
 yang belum dipahami 

Mencoba 

6. Siswa melafalkanmateritentang : بيتي 
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai 

dengan bunyi kata,frasadankalimatyang diperdengarkan. 

8. Siwa  melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai 

gambar yang disajikan. 

Menalar  

9. Siswa  menjawabpertanyaan tentang gambar dengan bahasa 

Arab yang tepat 

10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan 

kalimatyang diperdengarkan.  

11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 

yang diperdengarkan.  

Mengkomunikasikan .  

12. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan 

gambar 

13. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang  gambar 

beserta artinya.  

 14. Siswa memperagakan dengan kata,  frasa 

dan kalimat yang diperdengarkan 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru mengajak peserta didik untuk membaca kembaliteks 

mufrodat/ kosa kata baru tentang :بيتي 
2. Guru mengajak peserta didik untuk membiasakan membaca 

dan menghafalteks mufrodat/kosakata baru tentang :   بيتي 
3. Guru menyampaikan uraian secara singkat/ garis 

besarmengenai materi yang akan dipelajari di waktu 

yangakan datang. 

4. Guru menutup/ mengakhiri pelajaran dengan 

membacahamdalah/ do’a. 

 

10 

menit 



 
 

 

Pertemuan Kedua( 1x 40 menit ) 

 

No Kegiatan  Waktu 

1. Kegiatan  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta didik dilanjutkan dengan 

mengabsen/presensi. 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

yaitu dengan bernyanyi atau senam. 

 

4. Menanyakan materi yang telah diajarkan. 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran serta langkah-langkah  

kegiatan yang akan dilaksanakan 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

10 

menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati  

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat  bahasa 

Arab yang diperdengarkan tentang :بيتي 
2. Siswa menirukan pelafalan  kata, frasa dan kalimat  bahasa 

Arab yang diperdengarkan :    بيتي 
3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang 

disajikan 

Menanya 

4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan  kata, 

frasa dan kalimat  bahasa Arab tentang :       بيتي,baiksecara 

individumaupun  kelompok. 

5. Siswa menanyakan materitentangبيتيyang belum dipahami 

Mencoba 

6. Siswa melafalkanmateritentang : بيتي 
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya sesuai 

dengan bunyi kata,frasadankalimatyang diperdengarkan. 

8. Siwa  melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai 

gambar yang disajikan. 

Menalar  

9. Siswa  menjawabpertanyaan tentang gambar dengan 

bahasa Arab yang tepat 

10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan 

kalimatyang diperdengarkan.  

11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 

 

20 

menit 



 
 

 

No Kegiatan  Waktu 

yang diperdengarkan.  

Mengkomunikasikan .  

12. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan 

gambar 

13. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang  gambar 

beserta artinya.  

 14. Siswa memperagakan dengan kata,  frasdan kalimat yang 

Diperdengarkan 

 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru mengajak peserta didik untuk membaca kembaliteks 

mufrodat / kosa kata baru tentang :   بيتي 
2. Guru mengajak peserta didik untuk membiasakan 

membaca dan menghafal mufrodat/kosakata baru tentang : 

 بيتي
3. Guru menyampaikan uraian secara singkat/ garis 

besarmengenai materi yang akan dipelajari di waktu 

yangakan datang. 

4. Guru menutup/ mengakhiri pelajaran dengan 

membacahamdalah/ do’a. 

 

10 

menit 

 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

 

- Tes Tulis dan Penugasan 

 

Pertemuan Pertama:  

 اْلُغْرفإِة اْلُمنإاِسبإة كإمإا ِفى اْلِمثإال  !ِاْمَلإ اْلفإرإاغ ِبمإْضُمْوِن 
 مإْضُمْوُن اْلُغْرفإةِ  اْلُغْرفإة الرَّْقم

   ًمٍنضىدىة غيٍرفىةي اجلٍيليٍوسً  ُ

    غيٍرفىةي ٍاأليٍسرىة ِ

    غيٍرفىةي اٍلميذىاكىرىة ّ

    احلٍىًديٍػقىة ْ



 
 

 

    غيٍرفىةي النػٍَّوـ ٓ

    اٍلمىٍطبىخ ٔ

    األىٍكلغيٍرفىةي  ٕ

    ميصىلَّى اٍلبػىٍيت ٖ

    اٍلمىٍكتىبغيٍرفىةي  ٗ
    احلٍىمَّاـ َُ

 
Pertemuan kedua : 

 ِاْختإر الصَِّحْيح ِممَّا بػإْينإ اْلقإْوسإْين! ب. 
 احلٍىمَّاـ ( -غيٍرفىًةالنػٍَّوـ  -اٍلمىاءكالصَّابػيٍوف ًِف ... ) غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس  .ُ
ٍلبىس  .ِ  عىلىى اٍلمىائًدىة ( -عىلىى احلٍىاًئط  -كىالسٍٍّركىاؿ... ) ِف اخلًٍزىانىة اٍلمى
 احلٍىًديٍػقىة ( -غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىب  -التػٍٍّلفيٍونوفىاٍكس ًِف ... ) اٍلمىٍطبىخ  .ّ
 عىلىى السَّرًٍير ( -ِف اخٍلًزىانىة  -اٍلًمٍرسىم كىاٍلقىلىم ... ) ِف اٍلًمٍقلىمىة  . ْ
 اٍلمىٍطبىخ ( -احلٍىًديٍػقىة  -الشَّجىرىةًِف ... )غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىب .ٓ
 اٍلمىٍطبىخ ( -غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىة  -السَّرًٍير كىالًوسىادىة ًِف ... ) غيٍرفىًةالنػٍَّوـ  .ٔ
 عىلىى احلٍىاًئط( -ِف اخلًٍزىانىة  -الصٍُّورىة كىالسَّاعىة ... ) عىلىى اٍلمىائًدىة  .ٕ
 غيٍرفىًةاألىٍكل( -احلٍىمَّاـ  -ئًدىة كىالصٍَّحن ًِف ... ) غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىباٍلمىا .ٖ
 اٍلمىٍطبىخ ( -غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىب  -الزٍَّىرىةكىالزٍَّىرًيَّة ِف ... ) غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس  .ٗ
 احلٍىاًئط ( -اٍلمىائًدىة  -الشَّام كىاٍلقىٍهوىة على ... ) اخلًٍزىانىة     َُ 

 
1. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

 

a. Media Pembelajaran :  Gambar, LCD, Power Point 

b. Sumber Belajar   :  

1. Buku guru  Bahasa Arab Kelas VII Kementerian Agama 2014, halaman 

8 - 9. 

2. Buku Siswa  Bahasa Arab Kelas VII Kementerian Agama, halaman 20 -

22 

3. LKS Al Fattah Kelas VII , halaman 8-9 

4. Kamus Bahasa Arab  

 

 

 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah/Madrasah :MTsN 2 Kota Malang 

Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 

Kelas/Semester   :   VII/ Genap 

Materi Pokok   :   Berbicara ( الكالم   ) tentang :بيتي 

 Alokasi Waktu   :   3 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 

A. Kompetensi Inti 

 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar 

 4.1Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topikبيتي 
 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan  yang benar 

dan 

 sesuai   konteks. 

 4.2Menunjukkan    contoh ungkapan   sederhana untuk menyatakan,  

menanyakan 

dan merespon tentang:بيتي 
4.3Menyampaikan Informasi  lisederhana tentang :بيتي 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

4.1.1 Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya  

dengan jawabannya yang benar. 



 
 

 

4.1.2 Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan 

jawabannya dengan benar. 

4.2.1 Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan 

dengan benar. 

4.2.2 Menyatakan, menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana 

dengan baik dan benar. 

4.3.1 Menyampaikan  informasi lisan    dengan ungkapan sederhana dengan 

baik dan benar 

 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 
1. Setelah mendengarkan bacaan guru, siswa dapat menirukan contoh 

ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan jawabannya yang 

benar . 

2. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat melafalkan ungkapan 

sederhana yang mengandung kata tanya dengan jawaban yang benar. 

3. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat melakukan tanya 

jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan benar. 

4. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat menyatakan, 

menanya dan merespon dengan ungkapan sederhana dengan baik dan 

benar. 

5. Setelah mendapat bimbingan dari guru, siswa dapat menyampaikan 

informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik dan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 

 أإْجِر الحوار كما في المثال! 
 مثاؿ : ًِفٍ احلٍىمَّاـ/صىابػيٍوف  

 ًِفٍ احلٍىمَّاـ ؟ ًِفٍ احلٍىمَّاـ صىابػيٍوف  مىاذىا 
 ًسٍركىاؿ/. عىلىى السَّرًٍيرً ٔ  ًمٍرسىمه /ِف اٍلًمٍقلىمىة . ٔ
 تًٍلًفٍزيػيٍوف/غيٍرفىًةٍاأليٍسرىة. ًِفٍ ٕ  زىٍىرًيَّةه /ًمٍنضىدىةعلى الٍ  .ِ
 ًسٍركىاؿ/. ِف اخلًٍزىانىةٖ  سىاعىةه /عىلىى احلٍىاًئط .ّ
ًديٍػقىة /أماـ اٍلبػىٍيت .ْ  محىَّاـ/. جىاًنبى اٍلمىٍطبىخً ٗ  حى
 قػىٍهوىة/. عىلىى اٍلمىائًدىةَُ  فىاٍكس/اٍلمىٍكتىبًِفٍ غيٍرفىةً  .ٓ
 

  

 الحىار
 



 
 

 

Khabar Muqoddam & Mubtada’ Mu’akhkhor 

 Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini ! 

 Cermatilah, mana yang disebut dengan Mubtada’ dan mana yang 

disebut dengan Khobar ! 

 Bandingkan dengan contoh kalimat B 

 

Contoh  

No Arti Khabar Mubtada’ 

1 
Kebun itudi belakang 

rumah 
 احلٍىًديٍػقىةي  كىرىاءى اٍلبػىٍيتً 

2 Bantal itudi atas ranjang  ًاٍلًوسىادىةي  عىلى السىرًٍير 
3 Mobil itudi depan sepeda  ًـى الدَّرَّاجىة  السىيَّارىةي  أىمىا

 

 

Keterangan : 

1.  Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, dimana Mubtada’ 

(subyek) menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan Khobar 

(predikat dengan bentuk kata keterangan tempat) menjadi kata yang jatuh 

setelah Mubtada’ 

2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ 

3. Kata yang tercetak tebal adalah Khobar 

4. Contoh di atas menekankan aspek Mubtada’nya. 
 

Contoh B 
 

No Arti Mubtada’ Muakhkhor  Khabar Muqoddam 

1 
Di belakang rumah 

(ada/terdapat) kebun 
ًديٍػقىةه   كىرىاءى اٍلبػىٍيتً  حى

2 
Di atas ranjang 

(ada/terdapat)bantal 
 عىلى السىرًٍيرً  ًكسىادىةه 

3 
Di depan sepeda 

(ada/terdapat)mobil 
ـى الدَّرَّاجىةً  سىيَّارىةه   أىمىا

 

  

F. Metode Pembelajaran:  

 

- Pendekatan                :  Saintifik 

- Model Pembelajaran  : Ceramah 

Tanya Jawab   

   Sam’iyah Syafawiyah                                                   

 

 

 

 



 
 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan Pertama ( 2x 40 menit ) 

No Kegiatan  Waktu 

1. Kegiatan  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai aktifitas/pembelajaran. 

2. Menanyakan kabar peserta didik dilanjutkan dengan 

mengabsen/presensi 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

yaitu dengan bernyanyi atau senam. 

4. Menanyakan materi yang telah diajarkan. 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran serta langkah-langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

10 

menit 

2. Kegiatan Inti 
 

1. Guru menyiapkan bahan yang akan diperdengarkan yang 

terkait dengan materi. 

2. Siswa diminta untuk mendengarkan/ mengamati 

rekaman/tanyangan yang diprogramkan. 

3. Guru memperdengarkan dan/atau memperlihatkan bahan 

pembelajaran yaitu contoh tanya jawab dengan jawabannya 

4. Guru memperdengarkan bahan pembelajaran kembali, 

kemudian siswa menirukan/melafalkan contoh ungkapan 

pertanyaan dan jawaban diperdengarkan dan/atau 

diperlihatkan secara klasikal, kemudian secara 

kelompok/individual. Jika dipandang perlu, kegiatan ini 

dapat diulang lebih dari satu kali. 

5. Dengan menggunakan alat peraga, berupa gambar/tulisan di 

kertas, guru memberikan contoh tanya jawab seperti pada 

kegiatan pertama. 

6. Siswa diberikan rangsangan dan kesempatan seluasnya 

untuk menanya makna ungkapan  pertanyaan dan jawaban 

yang diprogramkan. Untuk mengecek pemahaman siswa, 

guru bertanya secara acak kepada siswa. 

7. Siswa mencoba/ melakukan tanya jawab sesuai dengan 

ungkapan pertanyaan dan jawaban yang diprogramkan, 

berdasarkan stimulus yang diberikan guru. Kegiatan ini 

dilakukan secara kelompok, kemudian secara individual. 

 

60 

menit 



 
 

 

No Kegiatan  Waktu 

Jika dipandang perlu, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang.  

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru mengajak peserta didik untuk membaca kembaliteks 

Hiwar/ Percakapan tentang : بيتي 
2. Guru mengajak peserta didik untuk membiasakanmembaca 

teks Hiwar/ percakapan tentang : بيتي 
3. Guru menyampaikan uraian secara singkat/ garis 

besarmengenai materi yang akan dipelajari di waktu 

yangakan datang. 

4. Guru menutup/ mengakhiri pelajaran dengan 

membacahamdalah/ do’a. 

 

10 

menit 

 

 

       Pertemuan Kedua( 1x 40 menit ) 

 

No Kegiatan  Waktu 

1. Kegiatan  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta didik dilanjutkan dengan 

mengabsen/presensi. 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

yaitu dengan bernyanyi atau senam. 

4. Menanyakan materi yang telah diajarkan. 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran serta langkah-langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

 

10 

menit 

2. Kegiatan Inti. 

1. Guru mengkondisikan siswa. Separuh kelas berdiri 

membentuk lingkaran kecil dan menghadap keluar. Separuh 

kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran pertama, 

menghadap ke dalam. Guru membagikan alat peraga kepada 

siswa yang berada di lingkaran kecil. 

2. Dua peserta yang berpasangan dari lingkaran kecil dan besar 

melakukan tanya jawab seperti pada kegiatan ke-2, dengan 

ketentuan siswa yang memegang alat peraga adalah yang 

bertanya. Kegiatan tanya jawab ini bisa dilakukan oleh semua 

pasangan dalam waktu yang bersamaan. 

 

20 

menit 



 
 

 

No Kegiatan  Waktu 

3. Kemudian siswa yang berada di lingkaran kecil diam di 

tempat, sementara Siswa yang berada di lingkaran besar 

bergeser satu atau dua langkah searah jarum jam. 

4. Selanjutnya, giliran siswa yang berada di lingkaran besar 

yang memegang alat peraga dan bertanya seperti pada 

kegiatan ke-2. Demikian seterusnya. 

5. Selama kegiatan ke-3 berlangsung, guru mengamati 

performan siswa, sesuai dengan lembar pengamatan. 

 

6. Di akhir kegiatan, guru memberikan balikan (koreksian 

mengenai kekeliruan yang dilakukan oleh Siswa) dan/atau 

informasi tambahan atau ungkapan-ungkapan lain dalam 

suatu dialog pada tema yang diprogramkan. 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru mengajak peserta didik untuk membaca kembaliteks 

Hiwar/ percakapan tentangبيتي 
2. Guru mengajak peserta didik untuk membiasakanmembaca 

dan menghafal teks Hiwar/ percakapan  tentang 

 بيتي  : 
3. Guru menyampaikan uraian secara singkat/ garis 

besarmengenai materi yang akan dipelajari di waktu yangakan 

datang. 

4. Guru menutup/ mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah/ do’a. 

 

10meni

t 

 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

 

- Tes Tulis dan Penugasan 

 

Pertemuan Pertama:  

 أإْجِر الحوار كما في المثال!
ـى/اٍلمىٍدرىسىًة/نىاًظري اٍلمىٍدرىسىة  مثاؿ : أىمىا

 ـى اٍلمىٍدرىسىًة نىاًظري اٍلمىٍدرىسىة   مىٍن  ـى اٍلمىٍدرىسىًة ؟ أىمىا أىمىا  
ـى/احلٍىًديٍػقىة/سىائًقٔ  كىرىاءى/اٍلمىٍطبىًخ/أمى  .ٔ  .أىمىا
ـى/اٍلبػىٍيت/أىًبٍ  .ِ  .ًِفٍ/اٍلمىٍكتىبىة/ميوىظَّفٕ   أىمىا



 
 

 

/اٍلميصىلَّى/ٍاأليٍستىاذ حىاًفظٖ ًِفٍ/غيٍرفىًةالنػٍَّوـ/أىًخٍى الصًَّغيػٍري  .ّ  .جىاًنبى
/بىابًاٍلمىٍدرىسىة/بػىوَّاب .ْ  . كىرىاءى/ٍاإًلدىارىة/ميدىرٍّسٗ جىاًنبى
ًبيػٍري . ًِفٍ/غيٍرفىًة اٍلمىٍكتىب/َُ كىرىاءى/اٍلفىٍصًل/ميوىظَّفي اٍلمىٍكتىبىة .ٓ  أىًخٍى اٍلكى

Pertemuan kedua 

 

 أإْجِر الحوار كما في المثال!
 مثاؿ : ذىًلكى / بػىٍيت / زلىٍميٍود / عيٍثمىاف    

 عيٍثمىافلً ذىًلكى اٍلبػىٍيت يىا زلىٍميٍود ؟ ذىًلكى اٍلبػىٍيت ًلمىٍن 
 . ىىًذًه/غيٍرفىًة/حىاًفظ/صىاًحبٔ  ىىذىا/صىٍحن/حىاًمد/رىًشٍيدىة .ُ
ا/مىٍلبىس/شىرًيٍػفىة/أىًمٍُت ٕ  ىىًذًه/ًكسىادىة/رًٍفًقى/رًٍزًقى .ِ  . ىىذى
/صىابػيٍوف/مىٍسعيٍود/أىًمٍَت  .ّ /زىٍىرًيَّة/عيمىر/عىًلىٌ ٖ ذىًلكى  . تًٍلكى
/ًمٍقلىمىة/فىاريٍكؽ/صىاًلح .ْ ا/ًسٍركىاؿ/رىًفٍيق/قىانًتىةٗ تًٍلكى  . ىىذى
/ًمٍرسىمه/صىاًدؽ/خىاًلص .ٓ  ىىًذًه/قػىٍهوىة/نػيفيٍوس/ليٍقمىن. َُ ذىًلكى

I. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

a. Media Pembelajaran :  Gambar, LCD, Power Point 

b. Sumber Belajar   :  

1. Buku guru  Bahasa Arab Kelas VII Kementerian Agama 2014, halaman 

11- 13. 

2. Buku Siswa  Bahasa Arab Kelas VII Kementerian Agama, halaman 23 -

25 

3. LKS Al Fattah Kelas VII , halaman 8-9 

4. Kamus Bahasa Arab  

 

 

Mengetahui,                                                                                 Malang, 03 Januari 

2017 

Pgs. Kepala MTsN 2 Kota MalangGuru Mata Pelajaran,    

           

           

  

 
NGATINI KUSTYANINGRUM, S. Pd                                  MASYITAH, S. 

Ag  

NIP. 197108292003122002                    NIP. 

195909031992032002 

 

  



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
Sekolah/Madrasah :MTsN 2 Kota Malang 

Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 

Kelas/Semester  :   VII/ Genap 

Materi Pokok  :  Membaca (القراءة)tentang :بيتي 

Alokasi Waktu  :   3 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 

A. Kompetensi Inti 
 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca,menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar 

 

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

Tema :بيتي 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat 

bahasa Arab 

yang berkaitan dengan tema :بيتي 
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

3.2.1 Membaca teks qira’ah tentang :  بيتيdengan makhraj yang benar serta 

lancar. 

3.3.1 Menerjemahkanteks qira’ah tentang :    بيتي 
3.3.2 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan  teks qira’ah tentang 



 
 

 

 .dengan baik dan benarبيتي:

3.3.3 Mengambil teladan/nilai-nilai islamiyyah dari kandungan teks qira’ah serta 

menerapkannya dalam kehidupan 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

 
1. Setelah mendengarkan bacaan guru, siswa dapatMembaca teks qira’ah 

tentang :  بيتيdengan makhraj yang benar serta lancar. 

2. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat 

Menerjemahkanteks qira’ah tentang :    بيتي 
3. Melalui penjelasan dari guru, siswa dapat Menjawab pertanyaan tentang 

isi kandungan  teks qira’ah tentang :  بيتيdengan baik dan benar 

4. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat Mengambil 

teladan/nilai-nilai islamiyyah dari kandungan teks qira’ah serta 

menerapkannya dalam kehidupan 

. 

 

E. Materi Pembelajaran : 

 بػإْيُت عإّميْ 

  ًٍبٍَت . لًلسٌَّيٍد تػىٍوًفٍيق بػىي ٍيله . كىىيوى ًامسًٍٍي رًشىاد . ًعٍنًدٍم عىمٌّ ، ًامٍسيوي السَّيٍّد تػىٍوًفٍيق . كىىيوى أىخيٍو أىًبٍ اٍلكى ًبيػٍره كىمجًى ته كى
ًبيػٍرىة . كىى  ٖٕكىالًٍيمىايىا رىٍقم ًِفٍ شىارًع   ـى بػىٍيًتًو شىجىرىة كى ا . كىًِف اٍلبػىٍيًتطىابىق سيٍفًلٌي كىطىابىق عيٍلًوٌم. أىمىا سىامىارًيٍندى

ًديٍػقىةه كىًاسعىةه .  شىجىرىة مىٍنجىا . كىكىرىاءى بػىٍيًتًو حى
  ًذًه اٍلغيرىؼ إلمٍسىاًعٍيل كىيػيٍوسيف كىًإبٍػرىاًىٍيم . كىتًٍلكى غيٍرفىةي  النػٍَّوـً . ًىىى ِف الطىابىق العيٍلًوٌم شيٍرفىة كىغيرىؼي النػٍَّوـ . كىىى

مىٍلبىس كىسىرًٍير كىًكسىادىة . ِف إلمٍسىاًعٍيل ، اًٍبني عىمٍٍّى اٍلكىًبٍَت . ًىىى غيٍرفىةه نىًظيػٍفىةه كىمينىظَّمىة . ًفيػٍهىا ًخزىانىة كىًسٍركىاؿ كى 
يذىاكىرىًة كى 

ًثيػٍرىةه أىٍيضنا . ًمنػٍهىا غيٍرفىةي اجلٍيليٍوًس كىغيٍرفىةياٍلمىٍكتىًب كىغيٍرفىةي ادل غيٍرفىةيٍاأليٍسرىةكىغيٍرفىةي ٍاألىٍكًل الطىابىق السٍُّفًليٌػغيرىؼه كى
ـي .   كاٍلمىٍطبىخيواٍلميصىلَّى كىاحلٍىمَّا

 ًة زىٍىرًيَّة . كىعىلىى الزٍَّىرًيًَّة أىٍزىى ًِف غيٍرفىًة ا يػٍلىة ًمٍثلي جلٍيليٍوًس ًمٍنضىدىة كىاًحدىةكىمخىٍسىةي كىرىاًسي مينىظَّمىة . كىعىلىى اٍلًمٍنضىدى ارمجًى
ًة ًمٍصبىاحه .  زىٍىرىةاٍلوىٍردىًة كىيىٍسًمٍُت . كفػىٍوؽى اٍلًمٍنضىدى

  ٍىالصًَّغٍَت . ًفيػٍهىا ًمٍرسىم كًكتىاب كًمٍقلىمىة  كىىىًذًىغيٍرفىةي اٍلميذىاكىرىة . ًىىى كىرىاءى غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس . ًىىى لًيػيٍوسيف ، اًٍبني عىمٍّ
ًبيػٍرىة . كىعىلىى اٍلمىائً  دىةريٌز كىًمٍلعىقىة كقػىلىم كمىٍكتىب كرىٌؼ . كىىىًذًه غيٍرفىةي ٍاألىٍكًل. كىًىىى جىاًنبى اٍلمىٍطبىخ . ًفيػٍهىا مىائًدىة كى

 ن كىشىام كىقػىٍهوىة .كىصىحٍ 



 
 

 

  ًٍديٍػنىة . ًِف غيٍرفىًةاٍلمىٍكتىًب تًل فيوف كفىاٍكس كىىىًذًه غيٍرفىةياٍلمىٍكتىًب . ًىىى لًعىمٍٍّى . ًىىى تىاًجره نىاًجحه مىٍعريٍكؼ ًِف اٍلمى
 ة كىالسَّاعىة عىلىى احلٍىاًئط .كتػىٍقًوًٍن كصيٍورىة كسىاعىة . التػٍٍّلفيٍوف كىاٍلفىاٍكس عىلىى مىٍكتىًبًو . كالتػىٍقًوًٍن كالصٍُّورى 

  ًبٍَت . كىجىاًنبى غيٍرفىًةٍاألي ا تًٍلًفٍزيػيٍوف كى ٍسرىة محىَّاـ كىميصىلَّى . ًِفٍ كىغيٍرفىةيٍاأليٍسرىة بُت غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس كىغيٍرفىةياٍلمىٍكتىًب . ًفيػٍهى
 احلٍىمَّاـ بًرٍكىة كًمٍرحىاض كىمىاء كىًمٍغرىفىة كصىابػيٍوف 

 
F. Metode Pembelajaran: 

 

- Pendekatan                :  Saintifik 

- Model Pembelajaran  : Ceramah 

Tanya Jawab 

  Diskusi Kelompok(coorperative learning) 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan Pertama ( 2x 40 menit ) 

No Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai aktifitas/pembelajaran. 

2. Menanyakan kabar peserta didik dilanjutkan dengan 

mengabsen/presensi 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan yaitu dengan bernyanyi atau senam. 

4. Menanyakan materi yang telah diajarkan. 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran serta langkah-

langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

1. Menyimak bacaan teks qira’ah 

2. Mencermati isi kandungan teks qira’ah. 

Menanya 

3. Menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks 

qira’ah. 

4. Menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 

5. Menanyakan unsur kebahasaan yang terkandung di 

teks qira’ah. 

Mengumpulkan data/eksplorasi 

 

60 menit 



 
 

 

No Kegiatan Waktu 

6. Mendiskusikan isi kandungan  teks qira’ah. 

7. Menganalisis unsure kebahasaan teks qira’ah. 

8. Mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yag terkandung 

dalam teks  qira’ah. 

Mengasosiasi 

9. Membuat kesimpulan, rumusan dari isi kandungan 

teks qira’ah 

Mengkomunikasikan 

10. Mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara 

individu maupun kelompok secara lisan 

11. Menyampaikan hasil diskusi tentang teks Qiro’ah 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru mengajak peserta didik untuk membaca kembaliteks 

Qiroah/ Bacaan tentang  بيتي 

2. Guru mengajak peserta didik untuk membiasakan 

membaca teks Qiro’ah/ Bacaan tentang :  بيتي 

3. Guru menyampaikan uraian secara singkat/ garis besar 

mengenai materi yang akan dipelajari di waktu yang akan 

datang. 

4. Guru menutup/ mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah/ do’a. 

 

10menit 

 

Pertemuan Kedua( 1x 40 menit ) 

 

No Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta didik dilanjutkan dengan 

mengabsen/presensi. 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan yaitu dengan bernyanyi atau senam. 

4. Menanyakan materi yang telah diajarkan. 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran serta langkah-

langkah kegiatan yang akan dilaksanakan 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

10 menit 

2. Kegiatan Inti. 

Mengamati 

1. Menyimak bacaan teks qira’ah 

 

20 menit 



 
 

 

No Kegiatan Waktu 

2. Mencermati isi kandungan teks qira’ah. 

Menanya 

3. Menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks 

qira’ah. 

4. Menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 

5. Menanyakan unsur kebahasaan yang terkandung di teks  

qira’ah. 

Mengumpulkan data/eksplorasi 

6. Mendiskusikan isi kandungan  teks qira’ah. 

7. Menganalisis unsure kebahasaan teks qira’ah. 

8. Mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yag terkandung dalam 

teks  qira’ah. 

Mengasosiasi 

9. Membuat kesimpulan, rumusan dari isi kandungan teks 

qira’ah. 

Mengkomunikasikan 

10. Mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara 

individu maupun kelompok secara lisan 

11. Menyampaikan hasil diskusi tentang teks Qiro’ah 

 Kegiatan Penutup 

1. Guru mengajak peserta didik untuk membaca kembali 

teks Qiro’ah/ Bacaan tentang: بيتي 
2. Guru mengajak peserta didik untuk membiasakan    

membaca dan menghafal teks Bacaan/ Bacaan  tentang:   

 بيتي

3. Guru menyampaikan uraian secara singkat/ garis besar 

mengenai materi yang akan dipelajari di waktu yang akan 

datang. 

 

4. Guru menutup/ mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah/ do’a. 

 

10menit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran 

 

- Tes Tulis dan Penugasan 

 

 

Pertemuan Pertama: 

 

 اْلِقرإاءإة !أإِجْب وإفْػًقا لِنإّص 
 . ىىٍل الكىرىاًسي ًِفٍ غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس ؟ٖ  مىا عينػٍوىافي بػىٍيًت عىمٍّى ؟ .ٔ
ًة زىٍىرًيَّة ؟ٗ  ؟ مىاذىا كىرىاءى بػىٍيًتوً  .ِ  . ماذا كىعىلىى اٍلًمٍنضىدى
 . ًلمىٍن غيٍرفىةي اٍلميذىاكىرىة ؟َُ  مىا اٍسمي الشَّجىرىة ؟ .ّ

 . أىٍينى غيٍرفىةي ٍاألىٍكًل ؟ُُ   أىٍينى الشيٍرفىة ؟ .ْ
 . مىا ًمٍهنىةي عىمٍٍّى ؟ُِ  ًلمىٍن غيرىؼي النػٍَّوـ ؟ .ٓ
 . ماذا ًِف غيٍرفىًةمىٍكتىًبو ؟ُّ  مىاذىا ًِف الطىابىق السٍُّفًلٌي ؟ .ٔ
 ٍاأليٍسرىة . أىٍينى غيٍرفىةي ُْ  ىىٍل الصَّابػيٍوف ًِف احلٍىمَّاـ ؟ .ٕ

Pertemuan kedua 

 

 ِاْختػإْرأإصإحَّ ْاألإْجِوبإة !
 مىا عينػٍوىافي بػىٍيًت عىمٍّى ِف شارع ... .ُ

اأ.  الًٍيمىايىا سىامىارًيٍندى ًبيػٍره   ج. مىٍنجىا  ب. كى  د. كى
ـى بػىٍيًت عىمٍٍّى... .ِ  أىمىا

ًبيػٍرىة   د. حىًديٍػقىةه كىًاسعىةه  ج. طىابىق عيٍلًومٌ  ب. طىابىق سيٍفًليٌ  أ. شىجىرىة كى
 ٍرفىةي النػٍَّوـً ... ًفىػٍغي  .ّ

 د. مىٍكتىب  ج. قػىلىم   ب. ًمٍقلىمىة  أ. ًكسىادىة
 ِف الطىابىق العيٍلًوٌم ...  . ْ

 د. اٍلميصىلَّى   ج. اٍلمىٍطبىخي  ب. غيٍرفىةي اجلٍيليٍوًس  أ. غيٍرفىةي النػٍَّوـً 
 التػٍَّقوؽًٍلوىالصٍُّورىة كىالسَّاعىة عىلىى ... . ٓ

ائًدىة ًة   اًئط ب. احلٍى  أ. اٍلمى  د. اخلًزىانىة  ج. اٍلًمٍنضىدى
 ًِفٍ احلٍىمَّاـ ...  .ٔ

 د. شىام كىقػىٍهوىة ج. صيٍورىة كىسىاعىة ب. بًرٍكىة كًمٍرحىاض أ. تًٍلفيٍونوىفىاٍكس
 غيٍرفىةي اٍلميذىاكىرىة لػً ...  .ٕ

 د. ًإبٍػرىاًىٍيم   ج. يػيٍوسيف   ب. إمٍسىاًعٍيل   أ. تػىٍوًفٍيق 



 
 

 

 ألىٍكًل جىاًنبى ...غيٍرفىةي اٍ  . ٖ
 د. محىَّاـ  ج. غيٍرفىةي اٍلمىٍكتىبً  ب. غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس  اٍلمىٍطبىخ  أ.

 الشَّام كىالقىٍهوىة ًِفٍ ... . ٗ
 د. ميصىلَّى  ج. غيٍرفىةي اٍلمىٍكتىبً  ب. غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس  أ. غيٍرفىًة ٍاألىٍكلً 

ًة ... .َُ  فػىٍوؽى اٍلًمٍنضىدى
 د. ًمٍصبىاحه   ج. زىٍىرًيَّة   ب. زىٍىرىة كىرىاًسي أ.

 

I. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

a. Media Pembelajaran :  Gambar, LCD, Power Point 

b. Sumber Belajar   : 

1. Buku guru  Bahasa Arab Kelas VII Kementerian Agama 2014, halaman 

16- 18       2. Buku Siswa  Bahasa Arab Kelas VII Kementerian Agama, 

halaman 26 - 29 

3. LKS Al Fattah Kelas VII , halaman 8-9 

4. Kamus Bahasa Arab 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
Sekolah/Madrasah :MTsN 2 Kota Malang 

Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 

Kelas/Semester  :   VII/ Genap 

Materi Pokok  :   Menulis(الكتابة)tentang: tentang :بيتي 
 Alokasi Waktu  :   3 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti 
  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca,menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut 

pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar 

 

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang :  بيتي 

4.5  Menyusun teks sederhana tentang  :  بيتيdengan memperhatikan struktur  

teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai  konteks 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

4.4.1 Melengkapi kalimat bahasa Arab  dengan kata dan ungkapan yang 

tepat. 

4.4.2 Menyusun kalimat acak   menjadi  suatu paragraf yang benar  

4.5.1 Menulis kalimat sederhana tentang materi : بيتيyang mengandung 

struktur kalimat 

 خبر مقّدم ) الجهات ، عند ، الالم (+ مبتدأ مؤّخر ) النعت المفرد ( 
 
 



 
 

 

D. Tujuan Pembelajaran      

 
1. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat melengkapi kalimat 

bahasa Arab dengan kata dan ungkapan yang tepat tentang  : بيتي 
2. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat Menyusun kalimat 

acak menjadi suatu paragraf  yang benar tentang :  بيتي 
3. Setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat menulis kalimat 

sederhana tentang materi : بيتيyang mengandung struktur kalimat 

 ت المفرد (خبر مقّدم ) الجهات ، عند ، الالم (+ مبتدأ مؤّخر ) النع

. 
 

D. Materi Pembelajaran 

 اإلمالء !

ا البػىٍيت لًعىمٍّي . .ٔ ا البػىٍيت ؟  ىذى  ًلمىٍن ىذى
 عىلىى الػًمٍنضىدىة زىٍىرًيَّة ، كىعىلى الزٍَّىرًيَّة أىٍزىىار . .ِ
لىة . .ّ يػٍ  كىرىاءى احلٍىمَّاـً كىرىاًسي . ًىيى مجًى
ـى البػىٍيت حىًديٍػقىة . ًىيى  .ْ  كىاًسعىة ًجدًّا .أىمىا
 جىاًنبى اٍلمىٍطبىًخ غيٍرفىةي ٍاألىٍكًل . ًىىى نىًظيػٍفىة .  .ٓ

 أإِجب عن األسئلة اآلتية ! ب.
ٍلبىس؟ًلمىٍن  .ُ ا اٍلمى  . أىٍينى اٍلًمٍلعىقىة ؟ٔ  ىىذى
ًذًه الًوسىادىة؟ًلمىٍن . ٕ  ًِفٍ غيٍرفىًةٍاأليٍسرىة ؟مىاذىا  . ِ  ىى
 . أىٍينى احلىمَّاـ ؟ٖ   ًِفٍ غيٍرفىًةالنػٍَّوـ . ّ
 . مىٍن كىرىاءى اٍلفىٍصًل ؟ٗ  ؟اٍلمىٍكتىبًِفٍ غيٍرفىةً مىاذىا  . ْ
 . مىٍنجىاًنبى اٍلميصىلَّى َُ  تًٍلكى اٍلًمٍنضىدىة؟ًلمىٍن  .ٓ

 ترجم إلى اللغة اإلندونيسية الجيدة !
ِف الطىابىق العيٍلًوٌم غيرىؼي النػٍَّوـ . كىًِفٍ الطىابىق السٍُّفًليٌػغيٍرفىةي اجلٍيليٍوًس كىغيٍرفىةي  .ٔ

يذىاكىرىًة كىغيٍرفىةي ٍاأليٍسرىة 
 اٍلمىٍكتىًب كىغيٍرفىةي ادل

 م كرىؼٌ كىرىاءى غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس غيٍرفىةي اٍلميذىاكىرىة . ًفيػٍهىا ًمٍرسىم كًكتىاب كًمٍقلىمىة كقػىلى  .ِ
ًبيػٍرىة . كىعىلىى اٍلمىائًدىةريٌز كىًمٍلعىقىة كىصىٍحن .ّ  يفٍ غيٍرفىًة ٍاألىٍكًل مىائًدىة كى
 ًِف غيٍرفىًة اٍلمىٍكتىًب تًٍلفيوف كتػىٍقًوًٍن كِف يفٍ غيٍرفىةي ٍاأليٍسرىة تًٍلًفٍزيػيٍوف كىًبٍَت  .ْ
 ًمٍرحىاضكىًِفٍ احلٍىمَّاـ بًرٍكىة ك كىجىاًنبى غيٍرفىًة ٍاأليٍسرىة محىَّاـ كىميصىلَّى .  .ٓ

 



 
 

 

E. Metode Pembelajaran :  

 

- Pendekatan                :  Saintifik 

- Model Pembelajaran  : Ceramah 

Tanya Jawab   

   Diskusi Kelompok(coorperative learning) 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Pertemuan Pertama ( 2x 40 menit ) 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Kegiatan  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai aktifitas/pembelajaran. 

2. Menanyakan kabar peserta didik dilanjutkan dengan 

mengabsen/presensi 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan yaitu dengan bernyanyi atau senam 

4. Menanyakan materi yang telah diajarkan. 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran serta 

langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

10 

menit 

2. Kegiatan Inti 
1. Mendengarkanguru tentang pembagian kelompok  

2. Berkumpul dengankelompoknya 

3. Mengamatiinstruksi yang diberikan guru dan menanyahal-

hal yang kurang jelas tentangtugas kelompok yang diberikan 

guru 

4. Secara berkelompok, masing-masing mengamatiteks tulis 

sebagaibahan  diskusi  

5. Secara berkelompok, masing-masing berdiskusi tentang 

materi yang menjadi tugasnya (penggalian data)  

6. Secara berkelompok, menemukan konsep dalam 

menyelesaikan tugasnya (menalar)  

7. Secarabekelompok, mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya (mengkomunikasikan) 

8. Secara bergantian, mengkritisi hasil kerja kelompok lain 

9. Mendengarkan kesimpulan dari guru 

10. Menjawab pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari  

11. Mengungkapkan refleksi proses pembelajaran: kelemahan 

 

60 

menit 



 
 

 

No. Kegiatan  Waktu 

dankelebihan, perasaan dan kesulitan yang dihadapi dalam 

memahami materi 

3. Kegiatan Penutup 

1. Guru mengajak peserta didik untuk membaca kembaliteks 

mufrodat, hiwar dan Qiroah/ Bacaan tentang : بيتي 

2. Guru mengajak peserta didik untuk membiasakan membaca 

teks mufrodat, hiwar dan Qiro’ah/ Bacaan tentang :  بيتي 

3. Guru menyampaikan uraian secara singkat/ garis besar 

mengenai materi yang akan dipelajari di waktu yang akan 

datang 

4. Guru menutup/ mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah/ do’a. 

 

10meni

t 

 

 

       Pertemuan Kedua( 1x 40 menit ) 

 

No Kegiatan  Waktu 

1. Kegiatan  Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa 

sebelum memulai aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta didik dilanjutkan dengan 

mengabsen/presensi. 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan yaitu dengan bernyanyi atau senam. 

4. Menanyakan materi yang telah diajarkan. 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran serta langkah-

langkah kegiatan yang akan dilaksanakan 

6. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

 

10 

menit 

2. Kegiatan Inti 
1. Mendengarkanguru tentang pembagian kelompok 

2. Berkumpul dengankelompoknya 

3. Mengamatiinstruksi yang diberikan guru dan menanyahal-

hal yang kurang jelas tentangtugas kelompok yang 

diberikan guru 

4. Secara berkelompok, masing-masing mengamatiteks tulis 

sebagaibahan  diskusi 

5. Secara berkelompok, masing-masing berdiskusi tentang 

materi yang menjadi tugasnya (penggalian data) 

6. Secara berkelompok, menemukan konsep dalam 

 

20 

menit 



 
 

 

No Kegiatan  Waktu 

menyelesaikan tugasnya (menalar) 

7. Secarabekelompok, mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya (mengkomunikasikan) 

8. Secara bergantian, mengkritisi hasil kerja kelompok lain 

9. Mendengarkan kesimpulan dari guru 

10. Menjawab pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari 

11. Mengungkapkan refleksi proses pembelajaran: kelemahan 

dankelebihan, perasaan dan kesulitan yang dihadapi dalam  

memahami materi 

Kegiatan Penutup 

1. Guru mengajak peserta didik untuk membaca kembaliteks 

mufrodat, hiwar dan Qiroah/ Bacaan tentang : بيتي 

2. Guru mengajak peserta didik untuk membiasakan 

membaca teks mufrodat, hiwar dan Qiro’ah/ Bacaan 

tentang :  بيتي 

3. Guru menyampaikan uraian secara singkat/ garis besar 

mengenai materi yang akan dipelajari di waktu yang akan 

datang 

4. Guru menutup/ mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah/ do’a. 

 

 

 

G. Penilaian Hasil Pembelajaran  

 

- Tes Tulis dan Penugasan 

 

Pertemuan Pertama 

 أإْجِر الحوار كما في المثال
 الصىابػيٍوف ًِفٍ احلٍىمَّاـمثاؿ : ًِفٍ احلٍىمَّاـ صىابػيٍوف  

 الطىابىق السٍُّفًلٌيمىٍطبىخ.ًِفٍ ٔ  ِف الطىابىق العيٍلًوٌم شيٍرفىة .ُ
 . يفٍ غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىة رىؼُّ اٍلكيتيبً ٕ  كىرىاءى غيٍرفىًة اجلٍيليٍوًس ميصىلَّى .ِ
ًبيػٍرىة   .ّ ةًمٍلعىقىة كىصىٍحنٖ يفٍ غيٍرفىًة ٍاألىٍكًل مىائًدىة كى  . عىلىى اٍلمىائًدى
ًبٍَت . يفٍ غيٍرفى ٗ   ًِف غيٍرفىًة اٍلمىٍكتىًبتػىٍقًوًنٍ  .ْ  ًة ٍاأليٍسرىة تًٍلًفٍزيػيٍوف كى
نىاٍلمىٍطبىخ كىغيٍرفىًة ٍاأليٍسرىة محىَّاـ .ٓ   احلٍىمَّاـ بًرٍكىة كًمٍرحىا. ًِفٍ َُ بػىيػٍ



 
 

 

 Pertemuan Kedua : 

 أإِجْب وإفْػًقا لِنإّص اْلِقرإاءإة ! 
 اجلٍيليٍوًس ؟. ىىٍل الكىرىاًسي ًِفٍ غيٍرفىًة ٖ   مىا عينػٍوىافي بػىٍيًت عىمٍّى ؟ .ُ
ًة زىٍىرًيَّة ؟ٗ   مىاذىا كىرىاءى بػىٍيًتًو ؟ .ِ  . ماذا كىعىلىى اٍلًمٍنضىدى
 . ًلمىٍن غيٍرفىةي اٍلميذىاكىرىة ؟َُ   مىا اٍسمي الشَّجىرىة ؟ .ّ
 . أىٍينى غيٍرفىةي ٍاألىٍكًل ؟ُُ    أىٍينى الشيٍرفىة ؟ .ْ
 عىمٍٍّى ؟. مىا ًمٍهنىةي ُِ   ًلمىٍن غيرىؼي النػٍَّوـ ؟ .ٓ
 . ماذا ًِف غيٍرفىًةمىٍكتىًبو ؟ُّ   مىاذىا ًِف الطىابىق السٍُّفًلٌي ؟ .ٔ
 . أىٍينى غيٍرفىةيٍاأليٍسرىة ؟ُْ   .ىىٍل الصَّابػيٍوف ًِف احلٍىمَّاـ ؟ٕ
 

I. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar 

c. Media Pembelajaran :  Gambar, LCD, Power Point 

d. Sumber Belajar   : 

1. Buku guru  Bahasa Arab Kelas VII Kementerian Agama 2014, halaman 

18- 20       2. Buku Siswa  Bahasa Arab Kelas VII Kementerian Agama, 

halaman 30 - 33 

3. LKS Al Fattah Kelas VII , halaman 8-9 

4. Kamus Bahasa Arab 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 5 

 

 

Nama Sekolah/Madrasah :  Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 

Kelas/SMT  :  VII / Genap 

Alokasi Waktu  :  8 Jam Pelajaran 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI.1): 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Kompetensi Inti (KI.2): 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Kompetensi Inti (KI.3): 

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Kompetensi Inti (KI.4): 

Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.2. Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 

2.2. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa 

3.2. Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : 

 baik secara lisan maupun tertulisتيتي

4.2. Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 

tentang topic تيتيdengan memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

 

C. Indikator Pencapaian 

1.2.1. Menunjukkan keyakinan bahwa motifasi sebagai anugerah Allah dalam 

berkomunikasi 

2.2.1. Menunjukkan prilaku yang termotifasi untuk mengembangkan 

kemampunan berkomunikasi berbahasa Arab 

3.2.1. Membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai 

dengan unsure kebahasaan jumlah ismiyah dengan benar 



 
 

 

3.2.2. Mengetahui makna kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah 

ismiyah dari ujaran kata terkait topik بييت 
3.2.3. Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsure kaidah jumlah ismiyah 

dari ujaran kata sederhana terkait topik بييت 
4.2.1. Mengungkapkan kalimat melalui tulisan sesuai dengan unsure mubtada’ 

khabar tentang topik بييت 
4.2.2. Mengungkapkan kalimat secara lisan sesuai dengan unsure mubtada’ 

khabar tentang topik بييت 
 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pertemuan Pertama 

- Motifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Penanaman sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

- Gambar ruangan-ruangan di dalam rumah 

 
 

- Isi Ruang 

Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Nasi  ُّرز  
Meja 

tamu 

ٌَْضدَ  ِه

 ج
 Pensil ِهْرَسن  Almari ِخَساًَح 

Teh َشاي  Bunga َزْهرج  Buku    ِكتَاب  Celana 
ِسْرَوا

 ل

Garpu ِهْلَعقَح  Vas 
َزْهِريَّ 

 ج
 Tempat pena ِهْقلََوح  Baju َهْلثَس 

Piring َصْحي  TV 
تِْلفِْسيُىْ 

 ى
 Pena قَلَن  Ranjang ّسِرْير 

Kolam تِْرَكح  Balkon ُشْرفَح  Telpon تِْلفُىى  Bantal ِوَساَدج 



 
 

 

Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 

Toilet 
ِهْرَحا

 ض
 Pagar ُسْىر  Fax فَاْكس  Kalender تَْقِىْين 

Gayung ِهْغَرفَح  Pohon َشَجَرج  Meja َهْكتَة  Gambar 
ُصْىرَ 

 ج

Sabun َصاتُْىى  Kopi قَْهَىج  Kursi 
ُكْرسِ 

 يّ 
 Jam َساَعح 

Air َهاء  
Meja 

makan َهائَِدج  Rak  َّرف  Lampu 
ِهصْ 

 تَاح
 

 

2. MateriPertemuan kedua 

- Motifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Penanaman sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

- Pengenalan tarkib sebagai berikut: 

 خربمقدـ)اجلهات،عند،الالـ( + مبتدأموخر؛النعتادلفرد -

 العػػػبارات
 يف احلٌماـ ماء كصابوف   ادلاء كالٌصابوف يف احلٌماـ 

 يف غرفة الٌنـو سرير ك كسادة   الٌسرير كالوسادة يف غرفة الٌنـو
 أين ادلاء كالٌصابوف ؟ ادلاء كالٌصابوف يف احلٌماـ

 أين الٌسرير كالوسادة ؟ الٌسرير كالوسادة يف غرفة الٌنـو
 ٌماـ ماء كصابوفماذا يف احلٌماـ ؟ يف احل

 ماذا يف غرفة الٌنـو ؟ يف غرفة الٌنـو سرير ك كسادة
 ًلمىٍن ذلك البيت ؟ ذلك البيت لًعيٍثماف
 ًلمىٍن ذلك الغرفة ؟ ذلك الغرفة لًفىٍرحىاف

 
 
 
 

 



 
 

 

 
3. MateriPertemuan ketiga 

- Motifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Penanaman sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

 

ىذه غرفة ادلذاكرة. كىى كراء غرفة اجللوس. كىي ليوسف، إبن عىمٍّي الٌصغَت. فيها مرمسة 
 ك كتاب كمقلمة كقلم كمكتب كرٌؼ. 

ك ىذه غرفة األكل. كىي جانب ادلطبخ. فيها مائدة كبَتة. كعلى ادلائدة رٌز كملعقة 
 كصحن كشام كقهوة.

4. Materi Pertemuan keempat :  

- Motifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Penanaman sikap rajin, disiplin, dan tanggungjawab 

- Cerita tentang rumah 

 

 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama: 

 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal   Salah satu peserta didik memimpin doa awal 

pembelajaran 

 Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas 

 Mengingatkan pelajaran yang lalu dan 

mengaitkan dengan pelajaran baru 

 Penjelasan tujuan pembelajaran dan 

kompetensi yang akan dicapai  

 Penjelasan langkah yang akan dilaksanakan 

selama proses pembelajaranPembentukan 

kelompok diskusi 

10 

Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

 Guru membiasakan peserta didik agar 

bersikap jujur dan percaya diri dalam 

60 

Menit 



 
 

 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

 Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 

dan percaya diri . 

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 

dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 

mirip 

 Menyimak wacana sambil memperhatikan 

model guru/kaset/film dan menirukan 

pelafalan dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar dengan apa yang 

didengar. 

 Mengamati teks yang terdapat jumlah ismiyah 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam wacana 

sederhana secara tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan 

lawan bicara sesuai tema/topik. 

 Menanyakan  kata/kalimat yang belum 

difahami kepada teman atau guru sesuai 

tema/topik secara lisan. 

Kegiatan 

Penutup 

 Guru mengadakan refleksi atas proses dan 

hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

 Guru mengajak peserta didik untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang 

sudah dikuti secara langsung 

 Guru mengadakan tes secara langsung 

dengan soal yang sudah disiapkan secara 

lisan 

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait 

dengan penanaman sikap spsiritual dan sikap 

social 

 Guru mengajak berdoa dengan Doa Akhir 

Majlis (Kafarotul Majlis) dilanjutkan dengan 

salam dan berjabat tangan 

10 

Menit 

  80 

Menit 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pertemuan Kedua : 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  1. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

2. Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 

Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

- Guru membiasakan peserta didik agar 

bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 

dan percaya diri . 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 

diperdengarkan sesuai model ucapan 

guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah mubtada’ khabar. 

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai 

kaidah mubtada’ khabar 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang 

diperdengarkan. 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata 

yang menggunakan kaidah yang dipelajari. 

60 

Menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan penguatan materi ajar. 

2. Guru menyampaikan tugas yang dibawa 

pulang oleh peserta didik. 

3. Guru menyampaikan tentang pelajaran yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru bersama-sama siswa membaca doa 

penutup majlis 

10 

Menit 

  80 

Menit 

 

 

 

Pertemuan Ketiga : 

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  1. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

2. Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

10 

Menit 



 
 

 

aspek penilaian 

Kegiatan Inti Afektif: 

- Guru membiasakan peserta didik agar 

bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 

dan percaya diri . 

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara kalimat mubtada’ dan 

khabar terkait topik yang dipelajari. 

 Menemukan makna kata dalam teks sesuai 

tema/topik yang dipelajari 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 

tulisan terkait topik yang dipelajari 

 Membedakan penggunakan kata untuk 

mu’anas dan mudzakar 

 Mencari informasi umum/tema/topik dari 

suatu wacana lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata dalam teks 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun 

tulisan. 

60 

Menit 

Kegiatan 

Penutup 

 10 

Menit 

  80 

Menit 

 

Pertemuan keempat :  

Kegiatan Uraian  Waktu 

Kegiatan Awal  1. Mengajak semua siswa untuk menyiapkan 

dan mengkondisikan ruang kelas  

2. Mengajak semua siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan do’a bersama 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan sistem, kriteria dan 

aspek penilaian 

10 

Menit 

Kegiatan Inti Afektif: 

- Guru membiasakan peserta didik agar 

bersikap jujur dan percaya diri dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur 

dan percaya diri . 

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan perintah dan berita 

 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai 

tema/topik secara lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frase yang tersedia menjadi 

60 

Menit 



 
 

 

kalimat sesuai dengan kaidah yang dipelajari. 

 Menyusun karangan sederhana sesuai 

tema/topik sesuai kaidah yang dipelajari. 

 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik 

secara lisan maupun tulisan. 

 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 

Kegiatan 

Penutup 

1. Guru memberikan penguatan materi ajar. 

2. Guru menyampaikan tugas yang dibawa 

pulang oleh peserta didik. 

3. Guru menyampaikan tentang pelajaran yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

4. Guru bersama-sama siswa membaca doa 

penutup majlis 

10 

Menit 

  80 

Menit 

 

F. Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

1.2. Penilaian Diri 

2.2. Penilaian Teman Sejawat 

3.2. Unjuk Kerja, Tes Tulis 

4.2. Praktek, unjuk kerja 

 

2. Instrumen Penilaian Pembelajaran 

a. Penilain pertemuan pertama 

1.2. Penilaian Diri 

Indikator : Menunjukkan keyakinan bahwa motifasi sebagai 

anugerah Allah dalam berkomunikasi  

 

Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 
Nama  : …………………. 

 Kelas  : ………………….. 

 

NO PERNYATAAN SIKAP Skor 

1 
Saya bersyukur bahwa Bahasa arab merupakan 

anugerah Allah 
 

2 
Saya bersukur dapat berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Arab 
 

3 
Saya meyakini bahwa motifasi untuk berkomunikasi 

merupakan anugerah dari Allah 
 

 Jumlah skor  

 

Keterangan Rubrikasi: (skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 

jika kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak 

pernah) 

 

 



 
 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

        Skor Maksimal 

 

No Nama Siswa 
Aspek Penilaian Diri Total 

Skor 
Nilai 

1 2 3 

1       

2       

3       

 

2.2. Penilaian Teman Sejawat 

Indkator: Menunjukkan prilaku rajin, disiplin, dan 

tanggungjawab 

 

Lembar Penilaian Teman Sejawat Sikap Sosial 
 

Nama Teman yang dinilai  : …………………. 

Kelas     : ………………….. 

 

NO PERNYATAAN SIKAP Skor 

1 Berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab  

2 Hadir tepat waktu dalam pembelajaran Bahasa Arab  

3 Aktif dalam pembelajaran Bahasa Arab  

 Jumlah skor  

 

Keterangan Rubrikasi:  (skor 4 jika selalu, skor 3 jika sering, skor 2 

jika kadang-kadang, dan skor 1 jika tidak 

pernah) 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

        Skor Maksimal 

 

No Nama Siswa 

Aspek Penilaian 

Diri 

Total 

Skor Nilai 

1 2 3 

1       

2       

3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Unjuk Kerja 

 Indikator : Menghafalkan mufrodat  

 

Instrumen Unjuk Kerja Menghafalkan Mufrodat: 

No Nama   
Aspek Penilaian 

Jml N Catatan 
Hafal Fasih Lancar 

        

        

        

 

 

 

 

Penskoran Unjuk Kerja Menghafalkan Mufrodat : 
Aspek yang 

dinilai 

Skor Tercapai 

4 3 2 1 

Hafal Hafal lebih 

dari 15 

mufrodat 

Hafal 10-15 

mufrodat 

Hafal 5-10 Hafal kurang 

dari 5 

mufrodat 

Fashohah  Jika 

bacaannya 

sangat fasih 

(tidak ada 

kesalahan) 

Jika bacaannya 

fasih (ada 

sedikit 

kesalahan 

dalam 

pengucapan) 

Jika 

bacaannya 

kurang fasih 

(50 % 

bacaannya 

fasih) 

Jika 

bacaannya 

tidak fasih 

(kurang dari 

25% 

bacaannya 

fasih) 

Kelancaran  Jika sangat 

lancar (tidak 

terbata-bata) 

Jika lancar 

(ada sedikit 

terbata-bata)  

Jika kurang 

lancar 

(sebagian 

terbata-bata) 

Jika tidak 

lancar 

(terbata-bata) 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

  Skor Maksimal 

 

b. Penilain Pertemuan Kedua 

3.2. Tes Tulis 

Indicator : Merubah kalimat mubtada’ khabar menjadi  خثر هقّدم 

Tes Tulis Bentuk Uraian 

 أإْجِر الحوار كما في المثال!
 ًِفٍ احلٍىمَّاـ صىابػيٍوفمثاؿ : الصىابػيٍوف ًِفٍ احلٍىمَّاـ 

ٍلبىس ِف اخلًٍزىانىةٔ  اٍلمىاء ًِف احلٍىمَّاـ  .ُ  .اٍلمى
 . اٍلًمٍرسىم ِف اٍلًمٍقلىمىةٕ  التػٍٍّلفيٍوف ًِف غيٍرفىًة اٍلمىٍكتىب.ِ
 .السَّرًٍير ًِف غيٍرفىًة النػٍَّوـٖ  الشَّجىرىة ًِف احلٍىًديٍػقىة .ّ



 
 

 

ة ًِف غيٍرفىًة األىٍكلٗ  الصٍُّورىة عىلىى احلٍىاًئط .ْ  .اٍلمىاًئدى
ة.الشَّام على اَُ  الزٍَّىرىة ِف غيٍرفىًة اجلٍيليٍوسً  .ٓ اًئدى  ٍلمى

Keterangan :  Skor 1 jika benar 

 Skor 0 jika salah 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

    Skor Maksimal 

Instrumen tes tulis: 

No Nama 
No Soal 

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

              

              

 

c. Penilaian Pertemuan Ketiga 

4.2.Tes Tulis  

Indikator  : Menulis kalimat sesuai gambar 

 

Pedoman Penskoran : 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Ketepatan Informasi  1 – 4 

a. Kesesuaian informasi dan gambar sudah tepat 4 

b. Kesesuaian informasi dan gambar cukup tepat 3 

c. Kesesuaian informasi dan gambar kurang tepat 2 

d. Kesesuaian informasi dan gambar tidak tepat 1 

2 

Ketepatan Penulisan mufrodat 1 – 4 

a. Penulisan semua tepat 4 

b. Penulisan banyak yang tepat 3 

c. Penulisan kurang tepat 2 

d. Penulisan  tidak tepat 1 

3 

Kesesuaian dengan tarkib 1 – 4 

a. Penulisan sesuai tarkib 4 

b. Penulisan banyak yang sesuai tarkib 3 

c. Penulisan kurang sesuai tarkib 2 

d. Penulisan tidak sesuai tarkib 1 

 SKOR MAKSIMAL 12 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

    Skor Maksimal 

   

Instrumen Tes Tulis Penulisan Kalimat: 



 
 

 

No Nama   
Aspek Penilaian 

Jml Nilai Catatan 
1 2 3 

        

        

        

 

d. Penilain Pertemuan Keempat 

4.2.  Praktik 

Indikator   : Bercerita sesuai gambar 

 

Pedoman Penskoran : 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Ketepatan Informasi  1 – 4 

a. Kesesuaian informasi dan gambar sudah tepat 4 

b. Kesesuaian informasi dan gambar cukup tepat 3 

c. Kesesuaian informasi dan gambar kurang tepat 2 

d. Kesesuaian informasi dan gambar tidak tepat 1 

2 

Intonasi 1 – 4 

a. Intonasi sudah baik dan tepat 4 

b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 

c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 

d. Intonasi sudah baik dan tidak tepat 1 

3 

Kelancaran Ujaran 1 – 4 

a. Penyampaian ungkapan lancar dan jelas 4 

b. Penyampaian ungkapan cukup lancar dan 

cukup jelas 
3 

c. Penyampaian ungkapan kurang lancar dan 

kurang jelas 
2 

d. Penyampaian ungkapan tidak lancar dan tidak 

jelas 
1 

 SKOR MAKSIMAL 12 

 

Skor Perolehan 

 NILAI = ------------------------- x 100 % = 

    Skor Maksimal  

Instrumen Tes Praktik Bercerita: 

No Nama   
Aspek Penilaian 

Jml N Catatan 
1 2 3 

        

        

        

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media 

Papan Tulis, dan benda-benda di lingkugan peserta didik 



 
 

 

2. Alat 

- Kertas untuk Kartu kalimat, Spidol 

3. Sumber Pembelajaran 

- Buku Siswa bahasa Arab kelas VII Kemenag  

- Internet / CD 

 

H. Pengayaan dan Remedial 

1) Pengayaan 

Peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran diminta 

mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan. Baik berupa gambar 

yang menceritakan topik, atau guru membuat kartu-kartu yang bertuliskan 

dialog(تيتي ) atau membuat lagu-lagu yang semakin memudahkan bagi 

peserta didik untuk menghapal ungkapan-ungkapan yang terkait topik.  

Guru diharapkan mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta 

didik yang berhasil dalam pengayaan. 

2) Remedial 

Peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, hendaknya 

mendapatkan penjelasan kembali terkait materi topik(بييت) Guru melakukan 

penilaian kembali dengan kegiatan tadribat yang sejenis. Pelaksanaan 

remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan.  
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H. Sudirman, S.Pd, M.M 

NIP. 196004041985031005 

Kota Batu, 2 Januari 2017 

Guru Bahasa Arab, 

 

 

 

 

Muhamad Taufiq Fajar Permana, 

S.Pd. 

NIP. - 



 
 

 

 السيرة الذاتية للباحثة

 المعلومات الشخصية -أ
 : فرػلة أفضل النعمة   االسم

 ُّٗٗابريل  ُّ: فوربالينجا،  مكاف كتاريخ الوالدة
 : إندكنيسية   اجلنسية
 : مسلمة   الديانة

 احلاج عفيد رلاليل:   اسم الوالد
 : احلاجة سيت مرًن  اسم الوالدة

 : فكَتيعاف كارعموصلوؿ فوربالينجا جاكل الوسطى  العنواف األصلي
 ماالنج ّمَتجوسارم  ّب  ّٓ: شارع جويوسوكو رقم   العنواف دباالنج

 َُٖٖٖٕٖٓٔٓٓٓ:   رقم اجلواؿ
 icha_faricha10@yahoo.com:  الربيد اإلليكًتكين

 
 المستوى الدراسي -ب

 السنة المستوى الدراسي الرقم
 ُٗٗٗ-ُٕٗٗ ركضة األطفاؿ فكَتيعاف ُ
 ََِٓ-ُٗٗٗ ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية األكىل فكَتيعاف ِ
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تامبك براس  ّ

 جومبانج
ََِٓ-ََِٖ 

الربنامج الديٍت بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  ْ
 احلكومية األكىل بسوركرتا سولو

ََِٖ-َُُِ 

( قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو S-1سرجانا ) ٓ
الًتبية كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج

َُُِ-َُِٓ 

mailto:icha_faricha10@yahoo.com


 
 

 

ادلاجستَت قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات  ٔ
العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج 

َُِٓ-َُِٕ 

 
 

 

 


