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 اإلھداء
  

  إىل: أهدي هذا البحث اجلامعي
الذي رباين وحثين على التقدم لنيل  " "احلاج حممد عمرحسنأيب  والدي )١

مال والتفاؤل ملواجهة احلياة املليئة بالتحديات وعلمين أن أقول كلمة حق اآل
الىت أفاضت مهمتها عين والىت " أصفرةاملرحومة " احملبوبة وأمي بدون خوف

 اغفر اللهم ،رضائها سر توفيقيأبثها بكل أشواقي حينما عدت للبيت والىت 
 صغرية. ربياين كما اوارمحهم اهلم

  أموره اهللا سهل "،حممد موجيالنبيل" زوجي  )٢
  "حليمة السعدية و ممن مجيلةأخيت الصغرية احملبوبة "  )٣
مجيع أساتذيت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية خاصة األستاذ أوريل حبر  )٤

 املاجستريالدين واألستاذة عناية الرشيدة 
 مجيع أساتذيت األعزاء يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك  )٥
ين نار اجلهد واهلمة يف قليب بسماحة الذين أوقدوا إخواين وأخوايت مجيعو )٦

  أمني وخلوص قلوم كل آن وحني صدورهم
  
  
  
  
  
  
  
  



  والتقدیر الشكركلمة 
 

والسالم على سيد احلمد هللا الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، الصالة 
املرسلني الذي أنزل عليه القرآن خبري اللغات (بلسان عريب مبني). اللهم إنا نسألك 
علما نافعا وعمال صاحلا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا 

طال علّمتنا وزدنا علما نافعا مباركا. وأرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل با
  وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وبعد، ومما تسر الكاتبة انتهاء هذا البحث (البحث اجلامعي) بعون اهللا تعاىل 
العليم القدير، وهو املستعان وإليه التكالن، وهو الذي وهب للكاتبة العزمية واهلمة 

  وصورته البسيطة. العالية إلكماله وإمتامه حىت يتمكن على شكلته
إن هذا البحث اجلامعي شرط من الشروط اليت ا متت وكملت الدراسة يف  

كلية علوم التربية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 
ميالدية. ومقدمه للحصول ٢٠١٤-٢٠١٣اإلسالمية احلكومية ماالنق، عام الدراسي 

). إضافة إىل ذلك كان هذا البحث اجلامعي وسيلة تعلم S1على درجة سارجانا (
الباحثة املزيد يف اللغة العربية، وليست الدرجة العلمية غاية هذا البحث الوحيدة. فما 
زالت الباحثة يف طور عملية التعلم وعسى اهللا أن يبارك فيما مت وجيعله اهللا عمال صاحلا 

أقدم شكري وحتييت حتية من  لذلك خر،األ مساعدة دون إمتامه ميكن والخملصا لوجهه 
مجيع من أسهم يف هذا البحث ومن شارك يف املراجعة ومجيع زمالئي  إىلعميق قليب 

 :الذين يساعدونين مساعدة نافعة. وأشكر شكرا جزيال خاصة 
 مالك موالنا جامعة مدير موجيا راهارجا، احلاج الدكتور األستاذ مساحة .١

 .ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم
 التربية والتعليم. علوم كلية عميد املاجستري، نور عليالدكتور احلاج مساحة  .٢



 كلية يف العربية اللغة تعليم قسم رئيسة ،املاجستري مملؤة احلسنة ألستاذةامساحة  .٣
  .علوم التربية والتعليم 

 اجلامعي الذي البحث هذاعلى  شرفامل ،أوريل حبرالدين الدكتورمساحة  .٤
 .البحث هذا إعداد مراحل كل يف ووجهين أرشدين

  العربية اللغة تعليم قسم يف املعلمني أساتذيت مجيع .٥
 السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك مدرسة يف املعلمني أساتذيت مجيع .٦
 ٢٠١٠ العربية اللغة اللغة تعليم قسم يف أصدقائي .٧

والنقصان إما من وأخريا، تعترف الباحثة بأن هذه الرسالة الختلو من األخطاء 
أساليب الكتابة وإما من مضموا، فترجو من القراء أن يقدموا للباحثة تعليقات 
واقتراحات. عسى أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحثة وجلميع القراء األحباء. آمني 

 يارب العاملني.
  
  

 

  ٢٠١٤ مارس ٢٧ ،قماالن
 الباحثة

 
 سعادة األبدية

١٠١٥٠٠٩٩  

  
  
 
  



  الدينية الشؤون وزارة
 ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  التربية والتعليم علوم كلية
 العربية اللغة تعليم قسم

  املشرف تقرير
 

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه وبعد،  
  قدمت إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة :

  سعادة األبدية :    االسم
  ١٠١٥٠٠٩٩:   لقيدا رقم 

  الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة العربية :   عنوان البحث
  يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك

التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل  قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض
) S-1واحلصول على درجة سرجانا (املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة 

جامعة موالنا مالك إبراهيم لكلية علوم التربية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية 
 م.٢٠١٤-٢٠١٣للعام الدراسي  اإلسالمية احلكومية ماالنق

  
  ٢٠١٤أبريل  ٧ ،ماالنق                 
  املشرف              

  
  

  الدكتور أوريل حبرالدين 
 ١٩٧٢٠٥٠٩٢٠٠٣١٢١٠٠٣رقم التوظيف:                                      



  الدينية الشؤون وزارة
 ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  التربية والتعليم علوم كلية
 العربية اللغة تعليم قسم

  املناقشة جلنة تقرير
 :قدمته الذي اجلامعي البحث هذا مناقشة متت لقد

 سعادة األبدية:     االسم
  ١٠١٥٠٠٩٩:   رقم القيد

  الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة العربية  :  البحث عنوان
  يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك

العربية  اللغة تعليم قسم ) يفS-1سرجانا ( درجة واستحقاقها بنجاحها اللجنة وقررت
  ماالنق. احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة التربية والتعليم علوم لكلية

  :املناقشة جملس 
 (_____________)   املاجستري        سالمت دارين الدكتور .١

 (_____________)     احلاج قامي أكيد جوهري املاجستري .٢

    (_____________)         أوريل حبر الدين  الدكتور .٣
   

  ٢٠١٤أبريل  ١٤مباالنق،  تقريرا                                 
 التربية والتعليم علوم عميدكلية                                  

  
  الدكتور احلاج نور علي املاجستري

 ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢ :التوظيف رقم                              



  الدينية الشؤون وزارة
 ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  التربية والتعليم علوم كلية
 العربية اللغة تعليم قسم

  عميد كلية العلوم التربية والتعليمتقرير 
  

جامعة موالنا مالك إبراهيم  عليملقد تسلم عميد كلية علوم التربية والت
  الباحثة:اإلسالمية احلكومية ماالنق البحث اجلامعي الذي كتبته 

 سعادة األبدية:     االسم
  ١٠١٥٠٠٩٩:   رقم القيد

  الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة العربية  :  البحث عنوان
  يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك

يف قسم تعليم اللغة العربية  )S-1(إلمتام دراستها وحصول على درجة سرجانا 
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق لكلية علوم التربية والتعليم جامعة 

  م. ٢٠١٤- ٢٠١٣العام الدراسي 
  

  
  تقريرا مباالنق، _______

  عميد كلية علوم التربية والتعليم
  
  

  املاجستري احلاج نور عليالدكتور 
  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف:                                     



  الدينية الشؤون وزارة
 ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  التربية والتعليم علوم كلية
 العربية اللغة تعليم قسم

  رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 
  

جامعة  كلية علوم التربية والتعليم رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةلقد تسلمت 
  ماالنق البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة:موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 سعادة األبدية:     االسم
  ١٠١٥٠٠٩٩:   رقم القيد

  الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة العربية  :  البحث عنوان
  يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك

يف قسم تعليم اللغة العربية  )S1(إلمتام دراستها واحلصول على درجة سرجانا 
علوم التربية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق  لكلية

  م. ٢٠١٤- ٢٠١٣العام الدراسي 
  

  
  ٢٠١٤ابريل  ٧تقريرا مباالنق، 

  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
  
  
  املاجستري مملوءة احلسنة

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١رقم التوظيف:                     
  



  الدينية الشؤون وزارة
 ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  التربية والتعليم علوم كلية
  العربية اللغة تعليم قسم

  ةإقرار الباحث
  أنا املوقعة أدناه وبيانايت كاآليت :

  االسم        : سعادة األبدية
   ١٠١٥٠٠٩٩رقم القيد     :

 غرسيك -مانيار  -العنوان        :فجاغكانن 
أقرر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم 
تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة العربية يف مدرسة احلكومية ماالنق حتت العنوان: 
  سطة بوجناه غرسيكالسعادة املتو

حضرته وكتبته بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 
استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، 
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤولية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

  لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.موالنا ما
  حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

  ٢٠١٤أبريل  ٧ماالنق،                                                   
  صاحبة اإلقرار     

 
  سعادة األبدية

 ١٠١٥٠٠٩٩رقم التسجيل:                                                      



  الدينية الشؤون وزارة
 ماالنق احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

  التربية والتعليم علوم كلية
 العربية اللغة تعليم قسم

  بيان مواعيد اإلشراف
  االسم   : سعادة األبدية

  ١٠١٥٠٠٩٩رقم القيم: 
  القسم   : تعليم اللغة العربية

الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه العنوان   : 
  غرسيك

  املشرف  : الدكتور  أوريل حبر الدين
 الرقم التاريخ الوصف التوقيع

٢٠١٣-٩- ٢٣ املوضوع   ١.  
٢٠١٣- ١٢- ٢٩ الباب األول   ٢.  
٢٠١٤- ٢-٤ الباب الثاين   ٣.  
٢٠١٤- ٢-٦ الباب الثاين   ٤.  
٢٠١٤- ٤-٢ الباب الثالث   ٥.  
٢٠١٤- ٤-٧ الباب األول إىل صفحة الغالف   ٦.  

  

 املعرفة
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 

 مملوءة احلسنة املاجستري
 ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١رقم التوظيف: 



 البحث حمتويات
  

  أ    ........................................................ االستهالل
  ب   ........................................................... اإلهداء

  ج   .............................................. كلمة الشكر والتقدير
  ھ   ..................................................... تقرير املشرف

  و  تقرير جلنة املناقشة ..................................................

  ز   تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم ................................

  ح   تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ..................................
  ط   ...................................................... إقرار الباحثة

  ي   ............................................. بيان مواعيد اإلشراف 
  ك   ................................................ مستخلص البحث 

  ل  ................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
  م   مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية ................................

    ن   .................................................. حمتويات البحث 
  ومنهج البحث ل: اإلطار العامواأل الفصل

  اإلطار العامل: واملبحث األ
 ١  .....................................................قدمة م  -أ 

 ٤   .............................................. أسئلة البحث -ب
 ٤  ..............................................أهداف البحث -ج
 ٥  ................................................. أمهية البحث -د
 ٥  ............................................... حدود البحث -ه
 ٦  ........................................... حتديد املصطلحات -و



 ٧  ............................................ الدراسات السابقة -ز
  البحث املبحث الثاين: منهج

 ٩  ........مدخل البحث ونوعه .............................  -أ 
 ١٠  مصادر البيانات .........................................  -ب 
 ١١  أدوات مجع البيانات ......................................  -ج 
 ١٢  أسلوب حتليل البيانات ....................................  -د 
  ١٣  مراحل تنفيذ البحث .....................................   -ه 

  نظرياإلطار ال :الثاين الفصل
  ١٤  حقيقة معلم وأدواره يف عملية التربية والتعليم .......... : لو املبحث األ

  املبحث الثاين: كفاءات معلمي اللغة العربية
   ١٦   ....... مفهوم الكفاءات.................................  -أ 
 ١٨  ضرورة حتقق الكفاءات لدى املعلمني ......................  -ب 
 ١٩  تصنيف الكفاءات معلمي اللغة العربية......................  -ج 

  املبحث الثالث: الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية 
 ٢٠  كفاءات معلمي اللغة العربية يف تنفيذ خطة التعليم.............  -أ 
  ٣٢  كفاءات معلمي اللغة العربية يف تقومي التعليم.................  -ب 

  عرض البيانات وحتليلها :لثالفصل الثا
  ٣٥    ...... بوجناه غرسيك ١حملة عن مدرسة السعادة املتوسطة : املبحث األو ل
  ٣٧    .......بوجناه غرسيك  ٢حملة عن مدرسة السعادة املتوسطة  املبحث الثاين:

  ٤٠  ................... الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية املبحث الثالث:
  ٤١  .........علمي اللغة العربية يف تنفيذ خطة التعليممل التعليمية كفاءاتأوال: ال
        ..............   التعليم تقوميعلمي اللغة العربية يف مل التعليمية كفاءاتثانيا: ال

  



  نتائج البحث واملقترحات :رابعالفصل ال
   ...... ..............................نتائج البحث ......  - أ

   .........................املقتراحات .....................  - ب
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 مستخلص البحث 
الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف املدرسة السعادة  ،٢٠١٤)، ١٠٣٣٠٠٩٩(عادة األبدية س

جامعة تعليم اللغة العربية،  قسم ،التربية والتعليم علوم ، كليةامعيالبحث اجل ،املتوسطة بوجناه غرسيك
  .وريل حبر الدينأ املشرف: الدكتورراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. موالنا مالك إب

  .علم اللغة العربيةالكفاءات التعليمي، م :الكلمات املفتاحية 

  

املعلّم أحد عناصر إدارة التربية يف املؤسسة، هو أحرص الناس على نفع طالبه حيـث يقـوم   
وحيـذرهم  بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، ويدهلم بكل طريق على اخلري ويرغبهم فيه، ويبني هلم الشر 

وعرفنا يف إندونيسيا "القنون احلكومي" الذي يبني أن لكل معلّم جيب عليه كفاءة، ومـن هـذه    منه.
اليت تنال من  املهنية لكفاءةااالجتماعية، و الكفاءةالشخصية، و الكفاءة، وعليميةالتالكفاءة هي الكفاءة 

الكفاءة املميزة، واليت سـوف تفـرق املعلمـني علـى املهـن       يه عليميةالكفاءة الت التعليمي املهين.
وسؤال اآلن هل الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجنـاه  األخرى.

   .غرسيك على تقدير ممتاز؟
العربية الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة   )١( ، يهدف هذا البحث إىل وصفمما سبقانطالقا   

الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة   )٢يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك يف تنفيذ خطة التعليم، (
  العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك يف تقومي التعليم.

كل معلّمي اللغة  العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك،  هذا البحثموضوع 
أربعة معلمي مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك و ١سعادة املتوسطة ون من معلمي مدرسة اليتك
اليت تستخدمها الباحثة يف  طريقة، فالالوصفي الكيفيهو املدخل  البحث منهج هذاوبوجناه غرسيك.  ٢

استبانة إلكمال البيانات.وقابلة ووثائقية، مالحظة ومهي طريقة مجع البيانات  عملية  
الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة  ) ١( اليت توصل إليها الباحثة من هذا البحث نتائج البحثو

يقومون بوضع خطة أن معظم معلمي اللغة العربية  ،العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك 
حوال وقدرة يستخدمون الطرائق املناسبة بأو التدريس شاملة ملا سيفعلهم خالل العام الدراسي،

تالميذهم يف عملية التعليم ويرافقون التالميذ لنيل الفهم واهلدف الدراسي، ويصفون أن تنظيم فعاليات 
التالميذ الصفية متعلقة بالطرائق املستخدمة، واليستخدمون وسائل التعليمية لعدم وجود منها وقلة وقت 

الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة  ) ٢( .التدريس وعدم املهارة يف استعمال وسائل التعليمية احلديثة
، أن معظم معلمي اللغة العربية العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك يف تقومي التعليم

   .يساعد درجة التالميذ يف حتسني االمتحان التايل وينفعون منها مبشاركة منهم يف املسابقة املعينة
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 الفصل األول
  ومنهج البحث اإلطار العام

 
  اإلطار العاماملبحث األول: 

 مقدمة  -  أ
نال املعلم اهتماما منقطع النظري، باعتباره أحد أركان العلمية التعليمية مع 
الطالب واملنهج، كما حظي إعداده باهتمام ملحوظ وغري مسبوق، هذا فيما خيص 

ليم العربية لغري الناطقني ا فلم جند اهتماما تعليم اللغة العربية ألهلها. أما ماخيص تع
كبريا، بوجه عام، وعلى وجه اخلصوص تأهيل وتدريب معلم اللغة العربية لغري 
الناطقني ا، وإذا التفت ميينا ومشاال مل جند إال عدد يسريا من اجلهات التعليمية اليت 

ليم اللغة العربية لغري أولت هذا املوضوع اهتماما من بعض املعاهد اليت ختصصت يف تع
 أهلها.

يف املؤسسة، هو أحرص الناس على نفع طالبه  املعلّم أحد عناصر إدارة التربية
حيث يقوم بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، ويدهلم بكل طريق على اخلري ويرغبهم فيه، 

وللمعلم أمهية كربى يف عملية التربية والتعليم، حيث  ويبني هلم الشر وحيذرهم منه.
أشار القرآن الكرمي إىل دور املعلمني من األنبياء وأتباعهم يف كثري من اآليات القرآنية 
مبينا أن من أهم وظائئف الرسول صلى اهللا عليه وسلم تعليم الناس الكتاب واحلكمة 

  فقال اهللا تعاىل: -وتزكية الناس، أي تزكية نفوسهم وتطهريها
 "                           

                "  ١٢٩رة البقرة:(سو(    
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) التعليم أي نقل ١تضح من اآلية السابقة أن للمعلم وظائف من أمهها:(وي
) التزكية أي ٢م ليطبقوها يف سلوكهم وحيام، (املعلومات إىل عقول الناس وقلو

  .١التنمية والتطهري والسمو بالنفس إىل بارئها، وإبعادها عن الشر واحملافظة على فطرا
 املعلم بشأن ٢٠٠٥ لسنة ١٤ رقم اندونيسيا مجهورية دستوربويناسب 

لتربية، والتعليم، :"املعلم هو املريب املهنية بواجبه الفاضل يف ا١فصل  ١،  باب وحماضر
والتوجيه، والتدريب، والتقدير، والتقييم املتعلّمني يف سن مبكرة، والتعليم الرمسي 

  .٢والتعليم اإلبتدائي والتعليم الثانوي
وحيتل إعداد املعلم وتدريبه مكانة هامة وخاصة، وال سيما معلم اللغة العربية 

، ومن هنا فإن كثريا من معلمي اللغة لغري الناطقني ا، لقلة املتخصصني يف هذا امليدان
العربية لغري الناطقني ا هم من غري املتخصصني بعلم اللغة العربية التطبيقي، ومن غري 
املدربني يف هذا امليدان. وتأيت مسألة إعداد املعلم وتدريبه من أمهية املعلم نفسه ودوره 

بشكل  –ىل أنّ دور املعلّم يف العملية التعليمية، من حيث تشري الدراسات التربوية إ
% من التأثري يف تكوين الطالب، بينما تشترك بقية العناصر األخرى  ٦٠ميثل  –عام 

 ٣% من التأثري. ٤٠يف العملية التربوية بـ
رأى يس عبد الرمحن قندل أن هناك الصفات العامة اليت ينبغي أن يتصف ا 

الصفات ، فات العقائديةالص: ٤كل معلم بغض النظر عن جمال ختصه، من أمهها
.  يظهركل ما سبق الصفات األكادميية واملهنة، والصفات العقلية والنفسية، اجلسمية

  يف دور املعلم مهمة وال تنسى بكفاءاته له.
املكافاء هو الذي له صفات  املعلمكما نقل من كتاب حممد نور الدين، أن 

واستعداد الدراسة، وتقومي خمصوصة منها، التقوى، واملعرفة، والعدل، واإلخالص، 
                                                

، (ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراھیم لتدریس نحو إعداد مدرس اللغة العربیة الكفءمھارات اأوریل بحر الدین،   ١
  ١٧) ص. ٢٠١١اإلسالمیة الحكومیة بماالنق، 

2 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru Apa, Mengapa dan Bagaimana?, (Bandung: Yrama Widya, 
2008) p.156 

، (الریاض: المملكة العربیة السعودیة، ١، ط ، إضاءات لمعلمي اللغة العربیة لغیر النطقین بھاعبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان  ٣
  .١٠) ص ٢٠١١

  .٢٢٠- ٢١٥) ص. ٢٠٠٠(الریاض: دار النشر الدولي،  ١، ط التدریس وإعداد المعلمیس عبد الرحمن قندیل،   ٤
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هي الشروط اإلداري واألكادميي  املعلمالدراسة وغريها. الشروط اليت البد على 
أن ميلكوا الشهادة التربوية أو الشهادة األهلية يف جماهلم  املعلموالفردي. البد على 

يف  املعلمفتسمى بالشروط اإلداري. وأما الشروط األكادميي هي الشروط اليت ميلكوا 
يف تعليم املادة اجليدة، وتطوير املنهج، وإدارة الصف، وإدارة جمال معني منها القدرة 

الدراسة التعليمية، وإدارة التقومي التعليمي لنجاح التالميذ يف تعلمهم. فأما الشروط 
يف تنمية املهين من ناحية األخالق والسلوك  املعلمالفردي هي الشروط اليت البد على 

أن ميلكوا هذه الكفاءات اموعات، ألن الكفاءة  املعلمالبد على   ٥.يف حياة اليومية
 من شروط املهنة املتكاملة.

وعرفنا أيضا يف إندونيسيا "القنون احلكومي" الذي يبني أن لكل معلّم جيب عليه 
قسم األول  ١٠، الفصل ٢٠٠٥سنة  ١٤كفاءة، وهذا القنون تكتب على النمرة :

اعية، االجتم الكفاءة الشخصية، و الكفاءة ، وعليميةالتفاءة ومن هذه الكفاءة هي الك
 .٦اليت تنال من التعليمي املهين املهنية الكفاءة و

جزء ال يتجزأ من أربعة الكفاءات  ية هعليميالكفاءة التما سبق اعتمادا على  
ة عملية م على إدارقدرة املعل يه عليميةالكفاءة الت، اليت ينبغي أن يتمتع املعلماألساسية 

ات يف هذا البحث هي الكفاء التعليمية اتالكفاءوتعيين الباحثة ب .ميذالتالتعلم لدى ال
م للتعليم، وفكرة عن عل )langeveld,1980(قال اخلاصة يف الشؤون التعليمية، كما 

 ٧التربية. فكرة اليت تأكد كيفية نشرف األطفال ونربيهم.
املهن املريب حتسني اجلودة من املعلمني وقد وضعت املديرية العامة مدير فريق من 

) اختصاص التربوية املوضوعية اليت تتضمن فهم قدرة ٢٠٠٦وموظفي التعليم (
، وتقييم نتائج التعلم، وتطوير املتعلمني لتفعيل هاملتعلمني، التصميم التعليمي وتنفيذ

  ٨إمكانام.
                                                

5  Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional. (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2008) p 24.  
6 ‘Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen & Sisdiknas.(Jakarta: 
Wipress.2006 p.7 
7   Uyoh Sadullah, Pedagogik: Ilmu Mendidik. (Bandung:Alfabeta, 2011) p.2 
8  Agoes Dariyo, Dasar-Dasar Pedagogi Modern. (Jakarta: Indeks, 2013) p.15 
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، بأن تطبيقه للتالميذ دريسأن ميلكها املعلم ألداء أثناء التي غينبالكفاءة التعليمية 
اه درسة السعادة املتوسطة بوجنم لتنمية إمكام،دور املعلم يعاون  ذه الكفاءة
 بدفالمادة اللغة العربية  فيها كانتو اجلودتية يف تلك املدينة، مدارسأقدم غرسيك من 

فاءات وسؤال اآلن هل الك ،لتنمية قدرة التالميذ ومهارام فيها املعلمنيلدى كفاءة 
مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك على تقدير ملعلمي اللغة العربية  يف التعليمية 

، أرادت الباحثة أن تعرف على كفاءة التعليمية ملعلمي اللغة ما سبقبناء على  ممتاز؟،
أن تعطي  أرادت ذا البحث والعربية خاصة يف جمال تنفيد خطة التعليم و تقوميه.  

     داعية واجلذابة يف كفاءة التعليمية للمعلم ومصدرا مساعدا يف حبوث تالية.املزايا اإلب
 
 البحث أسئلة - ب

 : يلى كما البحث أسئلة الباحثة تمقد السابقة، املشكالتبناء على 
مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة  العربية يف  كيف -١

  م؟يف تنفيذ خطة التعلي غرسيك
مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة  العربية يف  كيف  -٢

 يف تقومي التعليم. غرسيك
 

 البحث أهداف  -ج
 : يليكما  البحث أهداف كانتف البحث أسئلةعلى  بناء
مدرسة السعادة اللغة العربية يف  يملعلّمكفاءات التعليمية  عرفةاحلصول على م -١

 .يف تنفيذ خطة التعليم وسطة بوجناه غرسيكاملت
مدرسة السعادة الكفاءات التعليمية ملعلّمي اللغة العربية يف  عرفةاحلصول على م -٢

  يف تقومي التعليم. املتوسطة بوجناه غرسيك
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  البحث أمهية -د
 نتائج البحث نظرية وتطبيقية: وكانت

 النظرية األمهية -١
معارف  لترقية وتقدم دخال نافعا نظرياأن يكون هذا البحث م ةالباحثو رجت

املعلم و املتعلم عن الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية اجليدة، خاصة يف 
  .مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك

  التطبيقية األمهية -٢
للموازن ومعيار يف اعطاء  علمونأن يستفيد من هذا البحث امل ةتمىن الباحثت

 وحتسني اللغة العربيةيف  يةالتعليمحيل املشكالت اجة املتعلم والتعليم املناسب حب
  . معني التعليم

  
 البحث حدود -هـ

، وهي احلدود املوضوعية، واحلدود املكانية، و احلدود حددت الباحثة بثالثة جوانب
  الزمانية.
 احلدود املوضوعية -١

يذ خطة يف تنف الكفاءات التعليمية هلذا البحث املوضوعحتدد الباحثة  
 التعليم وتقوميه.

  احلدود املكانية -٢
مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه هو الباحثة  املكان الذي تستخدهأما 

 غرسيك. املدارس حول بوغاه ألا أقدم غرسيك
 احلدود الزمانية -٣

 م.٢٠١٤-٢٠١٣يف السنة الدراسة هذا البحث جيري 
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 املصطلحات حتديد -و
  :يلي كما يه و دمت الباحثة املصطالحات املهمةلكي يكون هذا البحث واضحا، ق

 التعليمية اتالكفاء .١
هي املهارة يف حل املشكالت اليت  الكفاءات التعليميةويرى ماكدونلد أن 

تواجه املعلم يف أثناء التدريس، والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة حوله، 
ذ، وتباين هذه املشكالت أمور حتمية احلدوث، نظرا لتباين التالمي

األهداف التعليمية، ومن مث تباين ما يقوم املعلم بعلمه من إجراءات 
  .٩واستراتيجيات للتدريس

  معلم اللغة العربية  .٢
ذكر الفيومي يف املصباح املنري لفظه "معلّم" من أصل مادة (ع ل م)، 

. وعلّم فالنا ١٠علَّمت له عالمة، بالتشديد : وضعت له أمارة عرفها
ما: جعله يتعلمه، فالفاعل معلّم واملفعول معلَّم. فاملعلم يف اللغة الشيء تعلي

إذا : من يتخذ مهنة التعليم ومن له احلق يف ممارسة إحدى املهن 
 .١١استقالال

واملعلم يف اصطالح : هو الفرد الذي يساعد املتعلم عن طريقة النشاط 
لوك أو اخلربة العقلي أو احلركي أو مها معا على التغري أو التعديل يف الس

  .١٢اجلديدة اليت مل يسبق أن مرت به يف خرباته السابقة
فمعلم اللغة العربية هو الذي ينظم اخلربات ويديرها وينفذها يف اجتاه 

باملادة اللغة العربية، فال تستغين العملية  ١٣األهداف احملددة لكل منها

                                                
  ٩٥یس عبد الرحمن قندیل، المرجع السابق، ص.   ٩

) ١٩٨٧، (بیروت: لبنان ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفیومي  ١٠
  ٣٤٧ص.

  ٢٦٤) ص. ١٩٨٩، (الفاھرة: دار التجریر، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة  ١١
  ١٦٧) ص. ٢٠٠٢(الریاض: دار اشبیلیا للنثر والتوزیع، ١، ط التربیة اإلسالمیةأحمد الحمد،   ١٢
،(القاھرة: دار الصحوة النشر التعلیم الثانوي–التدریب التربوي للمعلمین: التعلیم األساسي مسعد محمد زیاد،   ١٣

 ١، ط متعلمون: أنماطھم وسلوكھم وأدوارھمالمعلمون وال. وحسن شحاثة ومحبات أو عمیرة، ٢٠١)ص. ٢٠٠٩والتوزیع،
  ١٣) ص. ١٩٩٤(القاھرة: مطتبة دار العربیة للكتاب، 
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وار مهمة يف التعليمية عن املعلم. وإنه وهو يعلم اللغة العربية يقوم بأد
تعليمها كالتلزام الفصحى يف حديثه وتدريسه واختيار عباراته، وكغرس 

  التذوق األديب واللغوي يف طالبه. 
  

 الدراسات السابقة  -ز   
 هي مما يلي : ةا الباحثوجد تتعلق ذا البحث، الدراسات السابقة اليت

يف العام الدراسي  م) طالبة من قسم تعليم اللغة العربية٢٠١٣إيئس أسفيانيت ( -١
كفاءة  ، باملوضوعبحث العلميال، جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق ٢٠٠٩

مدرسي اللغة العربية يف مدرسة "رادين فاكو" الثانوية ترجناليك، وأهدافه 
كفاءة مدرسي اللغة العربية يف مدرسة "رادين فاكو" الثانوية  حلصول على معرفة

خدمه هو البحث الكيفي على املنهج الوصفي املنهج الذي يست ترجناليك، و
التقوميي وأدوات مجع البيانات املستخدمة هي املالحظة و املقابلة و الوثائقية، 

أن تأثري الكفاءة التربية يف حماولة التعلم الطلبة لعلوم القرآن و احلديث ونتائجه 
 مدرسة "رادين فاكو" الثانوية ترجناليك معتدل.يف 

) طالبة من قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية ٢٠١٣ييت (استغفار زويل قدس -٢
وتأهيل املعلمني جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا، البحث 
العلمي، وعنوانه كفاءة التربية لدى معلم اللغة العربية مبدرسة العالية احلكومية 

عرفة كفاءة التربية متبيل سليمان يوكياكرتا،بأهداف البحث للحصول على م
لدى معلم اللغة العربية مبدرسة العالية احلكومية متبيل سليمان 

ا املالحظة، يوكياكرتا،ومنهجه هو البحث الكيفي بأدوات مجع البيانات منه
أنّ معلم اللغة العربية مبدرسة العالية احلكومية  نتائج البحثب واملقابلة، والوثائق،

ن كفاءة التربوية اجليدة الكايف، لكن التزال متبيل سليمان يوكياكرتا ميلكو
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الفجوة فيما يتعلق بقيام كفاءة املعلم بني عملية التعليم اليت جتري يف الفصل 
 خبطط الدرس اليت يعدها املعلم.

تعليم اللغة العربية، جبامعة موالنا م) طالب من قسم  ٢٠١١زين العارفني ( -٣
مالك إبراهيم ماالنق، رسالة ماجستري، باملوضوع تطبيق الكفاءة التربوية و 
الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية رئيسية رمباغ ، وأهدافه 
إلعطاء اإلقتراحات جلميع النواحي يف جمال التربية و خصوصا ملدرسي اللغة 

ية يف مدرسة رئيسية الثانوية رمباغ، و املنهج الذي يستخدمه هو البحث العرب
الكيفي على املنهج الوصفي التقوميي وأدوات مجع البيانات املستخدمة هي 

أن تطبيق الكفاءة التربوية و الكفاءة اإلستبانة واملالحظة واملقابلة ، ونتائجه 
ية يف مدرسة رئيسية الثانوية املهنية على أنشطة التدريس لدى مدرسي اللغة العرب

 رمباغ تعد درجته خمتلفة ومنخفضة نسبيا.
تربية دين طالبة من قسم  م) ٢٠٠٩أنيسة الرمحة سوغيماس ميالساري ( -٤

، البحث العلمي، جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق اإلسالم كلية التربية
س التربية اإلسالمية يف ة يف تنمية الكفاءة التربية ملدراملعلمبالعنوان حماولة رئيس 

للحصول على معرفة وأهدافه مدرسة  اإلسالمية املتوسطة بفاكيس ماالنج، 
ة يف تنمية الكفاءة التربية ملدرس التربية اإلسالمية يف مدرسة املعلمحماولة رئيس 

البحث  ، و املنهج الذي يستخدمه هو اإلسالمية املتوسطة بفاكيس ماالنج
ة يف تنمية الكفاءة املعلمأن حماولة رئيس  ، ونتائجهيالكيفي على املنهج الوصف

التربية ملدرس التربية اإلسالمية يف مدرسة اإلسالمية املتوسطة بفاكيس ماالنج 
 جيد.

جبامعة  تربية دين اإلسالم كلية التربيةطالبة من قسم  م) ٢٠٠٧تيتيك استعاين ( -٥
تأثري الكفاءة التربية يف  ع، باملوضو، البحث العلمي، موالنا مالك إبراهيم ماالنق

حماولة التعلم الطلبة لعلوم القرآن و احلديث يف مدرسة السلفية العالية رئيسية 



٩ 
 

تأثري الكفاءة التربية يف حماولة التعلم  كاجن فايت ، وأهدافه حلصول على معرفة
 الطلبة لعلوم القرآن و احلديث يف مدرسة السلفية العالية رئيسية كاجن فايت ، و

أن تأثري الكفاءة التربية يف هج الذي يستخدمه هو البحث الكيمي، ونتائجه املن
ية رئيسحماولة التعلم الطلبة لعلوم القرآن و احلديث يف مدرسة السلفية العالية 

 .كاجن فايت معتدل أو متوسط
يف هي  علميعالقة بني الدراسات السابقة و هذا البحث الة وجدت الباحث

دى املعلم العامة، وختتلف فيه الباحثة خاصة ملعلّمي اللغة التعليمية ل الكفاءات
يف عملية التعليمية اصل إىل تقومي التعليم وتطبيقها العربية يف ختطيط التعليم حتى يو

 اليومية. 
 

  البحث املبحث الثاين: منهج
إىل طريقة أو منهجية توافق اإلجابة  ةتاج الباحثحتكالت يف هذا البحث، شلبيان امل

     ا وهي ما يلي:عليه
  البحث ونوعه مدخل - أ

هو  ،الكيفي باملدخل يف هذا البحث هو ةه الباحثتستخدماإن املدخل الذي 
الشيء من إجراء البحث الذي حيصل البيانات الوصفية بوجود مالحظة الكلمة 

. الوصفيةسة اا البحث من الدرذوجنس ه .١٤واللسان املشاهدة ممن وأخالقه
من البحث الذي يستمعل مكثفا ودقيقا وعميقا إىل  سة احلالةاوحبث الدر

 .١٥املؤسسة املتعضية أو إشارة معينة
 البيانات عمج عند للبحث األساسية كآلة الباحثة تكون البحث هذا يف

 من تكن مل أا البيانات مجع على تساعد أخرى آلة أيضا الباحثة تستخدم كما

                                                
14   Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian kualitatif, (Jogjakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2003) 

p.3 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bina Aksara, 1991) p.115 
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 الطريقة هذه تعترب) ١٩٨٨( نناسوتيو وأكد. اإلضافية بل األساسية األداة
 ومناسب ضروري أمر البحث يف أساسية كآلة الباحثة كون حيث من, صحيحة

 الوحيدة اآللة هو الباحث اإلنسان أن ناسوتيون وصرح, الكيفي البحث لنوع
 .١٦فيها القرار ألخذ حاكمة قدرة متلك اليت

 عما أيضا تبتعد كما للبحث الذاتية الصفة عن كثريا تبتعد الباحثة كانت
 تدور اليت األحوال طبيعة من جيري ما الباحثة فتحفظ. البحث أثناء عنها يؤثر

 تعتمد ال الباحثة فإن. احلقيقية الكونية األصالة من يظهر لكي املوضوع حول
 يف هو كما البحث جيري بل, املعينة املواقف أو اخلاصة اجلداول على كثريا

 .امليدان

 مصادر البيانات  - ب
 الكيفي البحث يف البيانات مصادر أن) ٤٧: ١٩٨٤(  ندلوفلو وقال

 اإلضافية البيانات أنواع يف تدخل وبياناا واألحوال األقوال من مأخوذة
 .وغريها الوثائق مثل

السعادة  مدرسة يف الطالب و العربية اللغة يف املعلم البيانات املأخوذة هي
 من الباحثة هاتقدم أسئلة جييبون سوف وهماملتوسطة بوجناه غرسيك 

  . املقابلة خالل
و مها األول البيانات الرئيسية   ها الباحثة فنوعانتستعملاالبيانات اليت و 

السعادة املتوسطة  مدرسةمن معلم اللغة العربية يف  املأخوذة البيانات هي
وسائل حول تعليم واملواد التعليمية والطريقة املستخدمة, و بوجناه غرسيك

 البياناتالثاين البيانات اإلضافية هي و .و التقومي اإليضاح املستخدمة
السعادة املتوسطة  مدرسةمن الوثائق املتعلقة بتعليم اللغة العربية يف  املأخوذة

 .بوجناه غرسيك

                                                
16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.(Bandung: CV Alfabet, 2008). Hal-60 
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 البيانات مجع أدوات   -ج
 :يلي كما مجعها أدوات الباحثة فتستخدم احملتاجة البيانات على وللحصول

  : املالحظة -١
هذه بأداء املالحظة إىل األنشطة املباشرة مع البيانات طريقة جل أو أسلوباملالحظة هي 

 .ة الذي يعطي االجتاهاملعلم رئيساألنشطة على طريقة تدريس املعلم، ويتعلم التالميذ، 
وميكن أن يتم يف املالحظة بطريقة املالحظة االشتراكية أو املالحظة غري االشتراكية، 

. وأما املالحظة غري  بعملية التعليم املباشر ةشترك الباحثت ويف املالحظة االشتراكية هي
 بعملية التعليم املباشر. ةشترك الباحثتاالشتراكية هي ال 

 يف بأنشطة تتعلق اليت الظواهر و األحداث مبالحظات الباحثة تقوم املالحظة هذه يف
 يف تالميذال اركةومش  .املستخدمة التعليمية وسائل واستخدام ، التعلم و التعليم عملية
  .يدرسون الذين تالميذال واجنازات والتعلم التعليم عملية

 
  املقابلة -٢

هي احلوار بني الباحث والشخص (املستجيب) ملعرف موقفه وميوهلمن  املقابلة
موضوع البحث. وتستخدم املقابلة للتأكيد من بيانات ومعلومات حصل عليها 

   ١٧الباحث من مصادر أخرى مستقبلة.
مدرسة السعادة يف  العربية اللغة علمم و ةاملعلم رئيس مع باملقابلة الباحثة متقاو

  .تالميذوبعض ال املتوسطة بوجناه غرسيك
 الوثائقية -٣

هي طلب املعلومات واحلقائق من املكتوب بطلب البيانات عن األشياء يف 
صور الكتابة والنسخة والكتب واجلريدة وغري ذلك، من بيانات البحث اليت 

  شأ يف ثقة مشل على:تن
                                                

، الطبعة الثانیة (القاھرة: دار النھضة، مناھح البحث في التربیة وعلم النفس، . جابر عبد الحمید جابر وأحمد خیري كاظم ١٧
  ٢٦٥) ص.١٩٧٨
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 ةسااملناهج وخطط الدر .١
 تقرير مناقشات حول املنهج .٢
 أنواع خمتلف من اإلختبارات واإلمتحانات .٣
 إجراءات  .٤
 الطالبتقرير وظيفة  .٥
 ية املستخدمة يف التدريساملعلمأجزاء من الكتب  .٦
  ١٨أمثلة من الصور، وكتابة مقاالت التالميذ. .٧

ة، هذا احلال تقدم لنيل املعلمة من ثة الوثائق الرمسية وغري رمسيحجتمع البا
البيانات عن الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية خاصة يف تنفيذ خطة 

  التعليم كل حماضرة، ويف تقومي التعليم.
 االستبانة -٤

بيانات وحقائق داة مالئمة للحصول على معلومات وتبانة أتعترب االس
ة يطلب اإلجابة عنها من قبل من األسئلبطة بواقع معني، ويقد بشكل عدد مرت

  ١٩.عدد األفراد املعيينني مبوضوع االستبيانة
  

  البيانات أسلوب حتليل -د
ري منذ خنطط املشكلة ) أن حتليل البيانات جي١٩٨٨كما قال نسوتيون (

من إجراءات يف امليدان إىل آخر عملية كتابة البحث. لكن يف و تصرحيها,و
  .٢٠رى عملية البحث ومجع البياناتجتالبحث الكيفي, خنصص التحليل حني 

جيري حتليل البيانات يف هذا البحث على ثالثة إجراءات يسمى شكل 
  :  ٢١  ميلس و هوبرمني

                                                
18  Suharsini Arkunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p.223 

  ١٣٥ املرجع السابق، ص.  ١٩
20 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif.(Bandung: CV Alfabet, 2008). Hal.89 
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ناسبة و املفيدة من البيانات, و هو بأن ختتار الباحثة البيانات امل وصف -
 خيتلط فيما بينهما.غريها ألالّ 

ات لتكون تنظيما مرتبا اليت  تنظيم البيانات, وهي بأن تنظم  الباحثة البيان -
 جتدها يف ميدان البحث و جياز وصفها.

حث بعرض استنتاج وهو بأن تأخذ الباحثة النتائج احملصولة من الب -
الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة 

  بوجناه غرسيك.

 بحثال تنفيذ مراحل -هـ
  م املراحل على ثالثة أقسام:بقس الدراسة بتنفيذ الباحثة موقت

 قبل املرحلة امليدانية -١
 . مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك رئيس إىل الباحثة ستأذنت  . أ

مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه يف  العربية اللغة علميم الباحثة تقابل . ب
  .ةاملعلم حول وبيانام إرشادات إىل واستمعت غرسيك

 املرحلة وظائف امليدانية  -٢
، ةاملعلمأحوال بيئة سم مرحلة العمل امليداين إىل ثالثة أقسام، منها: فهم وتنق

 دخول امليدان، تشارك الباحثة يف مجع البيانات.
  حتليل البيانات رحلةم -٣

هذه املرحلة اليت ستقدم الباحثة حني أن  تالحظ وتقابل جلمع البيانات يف امليدانية 
 التعليمية.

 

                                                                                                                                 
21 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. (Jakarta:Rajawali press.2010) hal. 129 
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  الفصل الثاين
   نظريالاإلطار 

  
 يف عملية التربية والتعليم وأدواره حقيقة املعلم: املبحث األو ل

وعوامل جناح تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يتصل  عناصر العملية التعليمية  
. )املقرر الدراسي( بكل من: املعلم ومواصفاته، واملتعلم ومواصفاته، وحمتوى املنهج

مشكالت تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ما توصلت له الدراسات العلمية من فمن 
نتائج نوجز منها ما يلي: قلة عدد املعلمني وضعف مستوى إعدادهم وتأهيلهم، 
والتأثري السليب للغات األم تعقد عملية التعليم والتعلم، وعدم مراعاة املناهج للفروق 

 ١ت،وغريها.بني املتعلمني الختالف البيئا
  فيه أن عملية التعليم تستوجب عناصر أربعة: وهي املعلم كاملرسل،  مما الشك

والطالب وهو املستقبل، واملادة التعليمية وهي الرسالة اليت حياول املرسل ابالغها إىل 
املستقبل، والوسيلة اليت يستعني ا املرسل لتوضيح الرسالة. ولكل من هذه العناصر هلا 

اح العملية التعليمية، إالّ أن العنصر األهم هو املعلم. إذ إنه اليوجد اختالف دور يف اجن
يف وجهات النظر حول دور الذي يلعبه املعلم يف العملية التعليمية مبا ميتلك من قوة 
التأثري على العناصر األخرى . فاملعلم الحيدد دوره يف تقدمي املعلومات فحسب، وإمنا 

حبسن سلوكه وتصرفه، وهو قدرة على تعلم منه الطالب  هو يؤثر يف سلوك طالبه
  العالقات البشرية. 

إن أمهية دور املعلم يف عملية التعليم شيء الخيتلف فيه اإلثنان فكلما ازدادت 
مقدرات املدرس يف اللغة ازداد مستوى التعلم، فعلى معلمي اللغة العربية لغري الناطقني 

لما يتحقق يف معلم اللغة كما نعرف، فمعلمو اللغة ا أن يتمتع مبهارات خاصة وهذا ق

                                                
محمد علم الدین معروف، تفعیل تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا في السودان، (مجلة كلیة التربیة بجامعة القرآن الكریم  ١

  .٢٩٥-٢٨٠)، ص٢٠١١والعلوم اإلسالمیة، العدد األول، یونیو 
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العربية هم خرجيو أقسام اللغة العربية وقد بنت مناهجهالتزود الطالب مبعلومات دقيقة 
وعميقة قد تكون أكثر بكثري مما حيتاج إليه متعلمو العربية لكن رغم هذه املساعي 

ارات إيصال ما تعلموه إىل الكثرية لرفع مستوى الطالب فاجلامعات التزود طالا مبه
  ٢اآلخرين.

يقتصر دور املعلم يف النظم التقليدية على نقل املعلومات من الكتاب إىل أذهان 
التالميذ، أما يف التعلم الذايت فيختلف دور املعلم عن ذلك اختالفا كبريا، وفيما يلي 

  حتديد لبعض األدوار اليت ميكن أن يقوم ا املعلم يف أثناء التعليم:
 تعرف خربات املتعلمني السابقة.   ) أ

 تعرف قدرات املتعلمني وميوهلم واهتمامهم واجتاهام.   ) ب
واهتمامهم وخربام ج) ختطيط املواقف التعليمية مبا يتناسب وقدرات املتعلمني 

  السابقة.
  د)   تعرف حاجات املتعلمني ورغبام.

  وضع خطة الدراسة لكل متعلم ومتابعة تقدمه فيها. ) ھ
  تزويد املتعلم باملعلومات والوسائل الالزمة ملساعدة على تقومي تقدمه الذايت. و) 

ز)  إعداد بيئة تعليمية مناسبة للتعلم الذايت عن طريق تنظيم الصف الدراسي واجلدوال 
  الدراسي.

للتغلب ح) تشخيص صعوبات التعلم اليت يواجهها املتعلمون، ووضع احللول املناسبة 
  عليها.
  املتعلمني مع تقدمي التوجيهات واإلرشادات املناسبة هلم.ط) متابعة 

ي) تعزيز ذاتيه املتعلم مبساعدته على استعادة ثقته بنفسه، أو التدخل لتهدئة حاالت 
  الغرور اليت توجد عند بعض املتعلمني جتاه بعضهم اآلخر.

                                                
عدنان أحمد، مشكالت تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا، (الال ذقیة: الوحدة، یومیة سیاسیة تصدر عن مؤسسة الوحدة   ٢

  .٤٥)، ص ٢٠٠٦للصحافة والطباعة والنشر والتوزیع، 
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املتنوعة ليختار ل)  مساعدة املتعلم على تعلم خربات جديدة بإتاحة األنشطة التعليمية 
  منها ما يتناسب مع قدراته وإمكناته وحاجاته.

الذايت يف يئة املوقف التعليمي وعلى ذلك ميكن إمجال دور املعلم يف التعلم 
ومنظومته على النحو الذي يستشري دوافع املتعلم إىل التعلم، ويزيد من قدرته يف 

ة املختلفة، ويوفر له قدرا أكرب اإلعتماد على نفسه يف تعلمه متفاعال مع مصادر اخلرب
من املشاركة الفعالة يف اختيار مادة تعلمه، ويعينه على اكتساب مهارات التعلم الذايت، 

  .٣املنشودة والقدرة على تقومي مدى تقدمه حنو حتقيق األهداف
    

  املبحث الثاين: كفاءات معلمي اللغة العربية
 مفهوم الكفاءات  - أ 

الباحثة املعاين عن الكفاءة، ألن الكفاءة احدى من شروط املهنة  تعرف  
  التعليمية. ستذكر الباحثة عن املعىن الكفاءة فيما يلي:

ذكر عثمان ونقل من كتاب فحر الدين سوداجار وعلي إدريس أن   
الكفاءة هي تصور القدرة الشخصية يف جمال الكيفي والكمي.. القدرة 

واحلركة والعمل اليت قيمته حبسنة أو سيئة.  الكيفي لإلنسان هي القدرة
والقدرة الكمي هي القدرة اليت قيمته بنتيجة القاس. ظهر اآلن نعرف أن 
الكفاءة معنيني متالزمني، األوىل احلدود الذي يدل على عملية الطبيعية 

  والثانية أدواة النظرية املعروفة يف جمال املهنة.
واملعرفة واملهارة لديه اإلنسان  عند اآلخرين أن الكفاءة هي القدرة  

 ٤حىت يعلمه الفكري والوجداين واحلركي جبهد عميق.

                                                
نا مالك إبراھیم ، (ماالنق: مطبعة جامعة موالمھارات التدریس نحو إعداد مدرس اللغة العربیة الكفءأوریل بحر الدین،   ٣

  ١٩٢) ص. ٢٠١١اإلسالمیة الحكومیة بماالنق، 
4  Fachruddin Saudagar, Ali Idrus. Mengembangkan Profesionalitas Guru. (Cipayung: Gaung 
Persada Press, 2009), 30. 
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بناء من املالحظات فيما سبق أن الكفاءة هي املعرفة واملفهومة واملهارة   
والقدرة واإلستعداد اليت البد على كل معلم عند التدريس يف املدرسة 

اين واحلركي جيدا. ليكون معلما مهنيا ويعمل السلوك الفكري والوجد
فاملعلم الذي ليس له الكفاءة التعليمية كافة، فهو ليس من معلم املهين 
والنجاح ولكن من معلم ضعيف عند التدريس يف املهنة. جناح التالميذ يف 

 تعلمهم من جناح املعلم يف تعليمهم.
أما الكفاءات التعليمية أو الكفاءات يف جمال التعليم، فعرفتها ادر   
ت: "إن الكفاءة يف التدريس متثل مجيع اخلربات واملعارف واملهارات فقال

اليت تنعكس على سلوك املتعلم املتدرب، واليت تظهر يف أمناط وتصرفات 
مهنة، خالل الدور الذي ميارسه ذلك املعلم عند تفاعله مع مجيع عناصر 

  . ٥املوقف التعليمي"
املهارة يف حل املشكالت ويرى ماكدونلد أن الكفاءة التعليمية هي   

اليت تواجه املعلم أثناء التدريس، والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة حوله، 
وهذه املشكالت أمور حتمية احلدوث، نظرا لتباين التالميذ، وتباين 
األهداف التعليمية، ومن مث تباين ما يقوم املعلم بعمله من إجراءات أو 

  . ٦استراتيجيات للتدريس
 

 حتقق الكفاءات لدى املعلمني  ضرورة  -ب 
من نتائج حبوث أن إجراءة تعليم اللغة العربية اليت تسلك على نظرية التعليم 

العلمية والتجربة املستمرة والتحليل العميقة يف جمال اللغة قد ضيعت، وهذا 
بسبب قلة املعرفة واخلربة لدى املعلم على معرفة تطور النظريات اللغوية 
على سبيل العام. وهذا هو السبب من فسل تعليم اللغة العربية أيضا.وأما 

                                                
  ٩٥سعدیة محمد على بھادر في یس عبد الرحمن قندیل، المرجع السابق، ص   ٥
  ٩٥قندیل، المرجع السابق، ص یس عبد الرحمن   ٦
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ملعلم. ولذلك أصدرت حكومة السبب األخر هو عدم قلة الكفاءة لدى ا
 ١٤إندونيسيا القنون عن الكفاءة املعلم، وهذا القنون تكتب على النمرة: 

 الفقرة ،٧ فصل االحتراف مبادئ على وحماضر املعلم بشأن ٢٠٠٥ لسنةا
 واخللفية األكادميية له جلودة يكون أن عليه ، أن املعلمD و C النقطة ،١

واألخر  ملهمتها. وفقا الالزمة الكفاءة له ويكون لواجباا، وفقا التعليمية
قسم األول، وتلك الكفاءة هي الكفاءة التعليمية، الكفاءة  ١٠فصل 

  الشخصية، الكفاءة اإلجتماعية، الكفاءة املهنية. 
شرحا كامال معدل للمعلم جودة التعليمية  ٢٨شرح فصل   

اهلدف من تعيني والكفاءات، لذا على املعلمي اللغة العربية أن ميلكهما. أما 
هذا الفصل لنجاح هدف التربية، خاصة ملساعدة املتعلم بصناعة التعليم 
فرحة، ويكون املتعلمون يشاركون يف أنشطة التعليمية لتنمية الفهم 

بأنشطة متنوعة.كلها يشمل على مؤشر معيار النجاح ملعلمي  وكفائتهم
اءات املهنية، اللغة العربية أن ميلك تلك الكفاءات األربعة، وهي الكف

الكفاءات االجتماعية، الكفاءات التعليمية، والكفاءات الشخصية. حتذر 
  هذه العبارة إلعداد املعلمي اللغة العربية املهنية والكفاية.

وقصري القول نستطيع أن نقول: أن جناح احملاولة على ترقية نوعية   
أداء واجباته  تعليم اللغة العربية تتعني على قدرة وكفاءة لدى املعلم على

يف حجرة الدراسة. األساسية يوميا، وهي إدارة عملية التعليم والتعلم 
واملعلم له دور مهم على حتصيل اهلدف املرجو ألنه على وجه مباشر يشترك 

  يف عملية التعليم والتعلم اللغة العربية.
 

 تصنيف الكفاءات معلمي اللغة العربية  -ج 
تاج إىل إعداد خاص يؤهل املعلم مهنة التدريس كسائر املهن األخرى خت

ويعده، ألداء عمله على أكمل وجه. فبجانب الصفات العامة واخلاصة اليت جيب أن 
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تتوافر يف املعلم، فإنه حيتاج إىل أن يطبق التظريات واملعارف والعلوم النظرية يف مواقف 
التربية  عملية واقعية، حتت إشراف فين خاص، أي أن مير بفترة "التدريب العملي أو

   ٧العملية" وذلك لتحقيق األهداف التالية:
 أن يدرك املعلم ما لديه من قدرات وصفات طيبة ويعمل على تنميتها. .١
 أن يطبق عمليا ما درسه يف التربية وعلم النفس. .٢
 أن يشعر باالنتماء ملهنة التدريس. .٣
 أن يستفيد من مالحظات املشرف وتوجيهه. .٤
والتدرب على حسن التصرف يف املواقف زوال الرهبة من مواجهة الطالب،  .٥

 الصعبة.
 التعود على احترام النظام التعليمي، واكتساب ثقة الزمالء وحمبتهم. .٦
 اإلستفادة من مشاهدته لزميله املتدرب، ومن النقد املتبادل بينهما. .٧

 
  املبحث الثالث: الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية 

مجيع أنواع الكفاءات ملعلمي اللغة العربية.  إن تصنيف الكفاءات السابق يشمل
ويف التايل سوف تتناول الباحثة بشيء من التفصيل عن الكفاءات التعليمية فحسب، 

الكفاءات يف  -وستركز الباحثة من بني أنواع الكفاءات التعليمية على كفاءتني ومها: أ
  :الكفاءات يف التقومي، وتفصيلهما كالتايل -تنفيذ خطة التعليم، ب

 كفاءات معلمي اللغة العربية يف تنفيذ خطة التعليم  - أ 
من الكفاءات التعليمية اليت البد أن ميلكها معلمو اللغة العربية هي  

وهوعبارة عن اخلالصة عن النظريات اليت الكفاءة يف ختطيط التعليم، 
تلقاها املعلم عندما كان يف أيام دراسته، وما هو اآلن البد أن يطبقها 

                                                
، دروس دورات التدریبیة لمعلمي اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا (دون النشر، آخرونعبد الرحمن بن إبراھیم الفوزان و  ٧

  .٢) ص ١٤٢٤
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يف امليدان توجد من املعلمني من يعتمد على إلقاء يف واقع العمل، 
معلومات قصرية مث يطلب من التالميذ ترديدها أو تكرارها، ومنهم من 

مر حىت ينتهي وقت الدرس، ومنهم يشرح املعلومات يف تواصل مست
من يشرح مستخدما السبورة الطباشرية يف توضيح األفكار، ورسم 
األفكار وكتابة اخلالصات. كما أن منهم من يعتمد على املناقشة 
املستمرة واحلوار الدائم مع تالميذه، ومنهم أيضا من يستعمل وسائل 

  تعليمية يف أثناء عمله، ومنهم من ليس كذلك.
 أيضا هو بل املتعلمني، من واملعرفة نظرية ميتعليف الاملعرفة  إىل افةباإلض

 .ميالتعل تنفيذ عملية يف الالزمة الضرورية الكفاءات
   :التعلم تنفيذ يف اإلجراءات تشمل أن وينبغي

 افتتاح الدرس -١
 صلب الدرس -٢
 تنظيم الزمن واملتعلم -٣
 اختتام الدرس -٤

يشري إىل ما يسمى بطرائق كل هذه اإلختالفات بني هؤالء املعلمني  
التدريس. فإا كانت ومازالت ذات أمهية خاصة بالنسبة لعملية 
التدريس، ولقد أدى االهتمام ا إىل انتشار القول بأن "املعلم الناجح 

  ٨ما هو إال طريقة ناجحة".
أن للطريقة التعليمية دور مهم يف تدريس مادة من املواد التدريسية،  

من حيث الوصول إىل األهداف املنشودة تتوقف ألن جناح التدريس 
يف صالحية الطريقة املستخدمة له. بل، قد تكون الطريقة أهم من املادة 

                                                
  ١٥٥یس عبد الرحمن قندل، المرجع السابق، ص   ٨
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واملدرس، ومهما جودة املادة وكثرة علوم املدرس إذا مل تصاحبها 
الطريقة املناسبة قد ال يؤدي إىل بلوغ األهداف. وهذا ليس مبعىن إمهال 

ألنه ال فائدة كذلك للطريقة املمتازة مع عدم أمهية املادة واملدرس، 
  واملادة.وجود املدرس 

 مفهوم الطريقة  - أ
الشاملة اليت يستعني ا طريقة التدريس اللغة العربية هي اخلطة   

املدرس لتحقيق األهداف املطلوبة من تعلم اللغة. وهناك كثري من 
العربية، وليس الطرائق اليت تعلّم ا اللغات األجنبية ومنها اللغة 

من بني تلك الطرائق طريقة مثلى تالئم كل التالميذ والبيئات 
واألهداف والظروف، إذ لكل طريقة من طرائق تعليم اللغات 
األجنبية مزايا ومآخذ. وعلى املدرس أن يقوم بدراسة تلك 
الطرائق والتمعن فيها واختيار ما يناسب املوقف التعليمي الذي 

 جيد نفسه فيه.
 

 طرائق التدريس أنواع  - ب
ئق التدريس، فقد يرى بعض هناك عدة طرائق لتصنيف طرا

    تصنيفها على أسس اهتمامها بنشاط التلميذ كمايلي:التربويني
طرائق تركز كليا على نشاط التلميذ: مثل طريقة حل  )١

 املشكالت.
 طرائق ال تركز على نشاط التلميذ: مثل طريقة اإللقاء. )٢
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التلميذ: مثل طريقة املناقشة أو طرائق تركز جزئيا على نشاط  )٣
 احلوار.

  ومن أهم طرق تعليم اللغات األجنبية ما يلي:
 طريقة القواعد والترمجة  - أ

هي من أقدم الطرق اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية، وما زالت 
تستخدم يف عدد من بالد العامل. جتعل هذه الطريقة هدفها األول تدريس قواعد 

ودفع الطالب إىل حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن اللغة األجنبية، 
طريق الترمجة بني اللغتني: األم واألجنبية، وتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت 
القراءة والكتابة يف اللغة األجنبية. ومما يؤخذ على طريقة القواعد والترمجة: 

أن كثرة اللجوء إىل إمهاهلا ملهاريت االستماع والكالم ومها أساس اللغة، كما 
الترمجة، يقلل من فرص عرض اللغة األجنبية للطالب. أضاف إىل ذلك أن 
املبالغة يف تدريس قواعد اللغة األجنبية وحتليلها حيرم الطالب من تلقى اللغة 
ذاا؛ فكثريا ما يلجأ املدرس الذي يستخدم هذه الطريقة إىل التحليل النحوي 

  ن طالبه القيام ذا التحليل.جلمل اللغة املنشودة ويطلب م
اهتمامها بالتعليم عن اللغة املنشودة أكثر من اهتمامها بتعليم اللغة ذاا. 
تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة. 

  ٩وبعبارة أخرى تستخدم هذه الطريقة الترمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس. 
طريقة على تدريب الدارسني على قراءة النصوص وترمجتها، تعتمد هذه ال

وتعترب التدريب على الكتابة وتقليد النصوص شيئا مهما ورئيسا. ولقد اتسمت 
تفاصيل قواعد اللغة اليت وضعت  الكتب اليت اتبعت هذه الطريقة بالتركيز على

وصنفت وشكلت على أساس التصنيف التقليدي لقواعد اللغة الالتينية 
إلغريقية التني نشأت هذه الطريقة يف أحضاما، كما امتألت هذه الكتب وا

                                                
  .٧٨، نفس املرجع  ٩
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بالتدريبات التحريرية خاصة بتدريبات الترمجة، وبقوائم املفردات املوضوعة يف 
لغتني، كما ازدمحت بالنصوص املستخلصة من مؤلفات كبار الكتاب، واليت مت 

ى أساس ما تتضمنه مما اختيارها على أساس ما حتتويه من أمور عقلية وليس عل
  جييب اللغة للدارسني.

تقف أهداف هذه الطريقة عند حد حفظ قواعد اللغة وفهمها، والتعبري 
بأشكال لغوية تقليدية، والتدريب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب 
املنظم يف الترمجة من لغة الدارس إىل اللغة املتعلمة، كما تقف بأهدافها عند حد 

دارس حبصيلة لفظية أدبية واسعة، وتدريبه على استخالص املعىن من تزويد ال
  النصوص األجنبية بترمجتها إىل لغته األم.

  بنظرة تقوميية إىل هذه الطريقة توجد أا:
 تم بتعليم القواعد النحوية وشواذها وغرائبها وحفظ مفرداا  .١
تعلمة إىل لغتهم تم بتمكني الطالب مهارة اإلمالء وترمجة نصوص اللغة امل .٢

 األصلية
جتعل الترمجة من لغة الطالب إىل اللغة املتعلمة ترمجة حرفية، تفقد روح  .٣

 الترابط اللغوي وال حتمل املعىن الذي قصده الكتاب
 تستخدم نصوصا أدبية جافة وقوائم مزدمحة بالكلمات .٤
مل مهارات االتصال، ومن مث ال تم بدقة النطق والتنغيم، وال تدرب  .٥

الطالب كثريا على استخدام اللغة استخداما نشطا يف التعبري عن أنفسهم 
 شفهيا وكتابيا

 تصلح للطالب ذوى الذكاء احلاد امليالني إىل العمليات اجلدلية اردة .٦
ال تنجح مع الطالب األقل ذكاء حيث جندهم يف حالة ارتباك ويقعون يف  .٧

وتسرم من حجرات  أخطاء كثرية مما يؤدي إىل طراهيتهم لتعلم اللغة
 الدراسة
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ال حتمل املدرس أعباء كثرية، فعند ما يتعب جيلس، ويكلف الطالب حبل  .٨
بعض التدريبات التحريرية كما أنه ال حيتاج أن يبتكر يف ختطيط درسه 

 وجتهيزه طاملا أنه يتبع خطوات عرض الكتاب املدرسي خطوة خطوة
 .١٠ال حتقق أهداف تعلم اللغة استماعا وكالما  .٩

 
 الطريقة املباشرة - ب

ظهرت هذه الطريقة عند ما لوحظ يف النشاط اللغوي أن الطالب ميكنهم 
تعلم فهم اللغة عن طريق االستماع لقدر كبري من التحدث ا، وعن طريق 
التكلم ا يف مواقف حيوية ومناسبة للطالب، ولوحظ أيضا أن هذه الطريقة 

ضا اللغة الثانية بدون صعوبات هي اليت يتعلم ا الطالب لغتهم الوطنية وأي
كثرية عند ما ينتقلون إىل بيئة هذه اللغة الثانية، وتعتمد هذه الطريقة على ربط 
كلمات اللغة املتعلمة ومجلها وتراكيبها باألشياء واألحداث من دون أن 

  يستخدم املدرس أو الطالب لغتهم الوطنية.
خالل سلسلة من اجلمل الطريقة املباشرة تبدأ بتعليم املفردات أوال من 

تدور حول أنشطة احلياة اليومية، متوسلة إىل ذلك بتحويل املوقف التعليمي إىل 
موقف متثيلي، مع االستعانة باألشياء والصور والرسوم وغريها مما يقع حتت نظر 
الطالب، مستخدمة يف ذلك اللغة املتعلمة كوسيلة للتعلم، مستبعدة متاما 

ب يف حجرة الدراسة، ولقد استندت هذه الطريقة على استخدام اللغة األم للطال
نظرية أساسها أن الطالب ميكن أن يتعلم منذ البداية التفكري بواسطة اللغة 
املتعلمة عن طريق ربط املوضوعات واألشياء واملواقف واألفكار ربطا مباشرا مبا 

يل يطابقها أو ميائلها من الكلمات واملصطلحات وعن طريق استخدام كل احل
والوسائل واألساليب اليت تساعد على منو القدرة على القراءة والكتابة باللغة 

                                                
  .٧٢م)، ٢٠٠٣(رياط: مطبعة املعارف اجلديدة،  العربية لغري الناطقني اطرائق تدريس اللغة حممود كامل الناقة،   ١٠



25 
 

 
 

املتعلمة. ولقد أخذت الطريقة املباشرة هذا اجلانب من تعليم وتعلم اللغة األجنبية 
  من الطريقة السيكولوجية.

  وبنظرة تقوميية إىل هذه الطريقة توجد أا :
نفسه باللغة األجنبية يف مواقف مل تعد تعد الدارس بشكل سريع للتعبري عن  .١

بشكل جيد لتكون هادفة، مما جيعل الدارس مييل إىل تنمية طالقته اللغوية 
 دون دقة، ومييل إىل إدخال كثري من املفردات األجنبية يف تراكيب لغته األم

قد ال تصلح الكبار ألنه رمبا ال ميكن خلق ظروف تعلم اللغة القومية يف  .٢
مع الكبار، فالطالب الكبري قد كون بالفعل عادات احلديث حجرة الدراسة 

بلغته الوطنية بشكل خيتلف عن الصغري، وهذه العادات حتدد حتما ظروفا 
 خمتلفة لتعلم اللغة املستهدفة

ال تراعي الفروق الفردية بني الطالب، فعندما يطلب من الطالب يف حجرة  .٣
املوقف أو العكس، فإن الطالب الدراسة الربط بني عبارة من اللغة املتعلمة و

الذكي القادر على االستدالل هو الذي يستطيع الربط واالستفادة من هذه 
الطريقة. أما الطالب األقل ذكاء فيصاب باالرتباك واإلحباط، ومن هنا جند 
أن الطالب يف الفصل الواحد خيتلفون فيما بينهم اختالفا بينا يف درجة 

 حتصيلهم للغة
القدرة على اإلملام بثروة لفظية واسعة إذا كان املوقف  ال تسمح بتكوين .٤

املخصص لتعليم اللغة حمدودا، باإلضافة إىل أن التركيز على استخدام اللغة 
األجنبية واالقتصار عليها وعدم اللجوء إىل غريها قد يؤدي إىل ضياع وقت 

لة طويل ومثني، هذا إذا كان الوقت متاحا، أما مع ضيق الوقت فتصبح املشك
 أكثر صعوبة وتعقيدا
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تلقي بأعباء كثرية على كاهل املدرس، فهي تتطلب منه أن يكون طليق  .٥
اللسان، ملما باللغة إملاما كامال حىت يستطيع أن يوضح املعاين بوسائل 

 خمتلفة دون االلتجاء الستخدام اللغة القومية للطالب.
 

 طريقة القراءة  - ج
مكانه يف التعليم النظامي ظهرت هذه الطريقة عندما أخذ تعلم اللغات 

للدول وخصص له وقت أطول قد ال يقل عن عامني، وذلك حىت ميكن واقعيا 
حتقيق هدف مهم من أهداف تعلم اللغة وهو تنمية القدرة على القراءة، حيث 
بدأت حركة مراجعة أهداف تعليم اللغات وصار ينظر إىل القراءة باعتبارها من 

  سبها الطالب.أهم املهارات اليت جيب أن يكت
بدأت طريقة القراءة باالهتمام بالترمجة ودقة التعبري، والتقليل من املمارسة 
والتدريب الشفويني، أما القواعد النحوية فنظرت إليها باعتبارها مرحلة تأيت 
متأخرة يف تعلم اللغة. ولقد تطورت الطريقة فأخذت تدرب الطالب على قراءة 

، وإدراك املعىن بطريقة مباشرة وبدون تركيز على اللغة األجنبية اليت يتعلموا
ترمجة ما قرءوه، ومن هنا ظهرت العناية بالقراءة الصامتة الواسعة بدون ترمجة، 
وتشجيع الطالب على القراءة احلرة خارج الفصل، وعندما أخذت هذه الطريقة 
تم بالسالمة والطالقة يف القراءة أخذت تم بتدريب الطالب على النطق 
الصحيح للغة املتكلمة وفهمها مع استخدام لغة سهلة وأمناط بسيطة من 
احلديث، كما اجتهت إىل تنمية قدرم على القراءة اجلهرية ومتابعة املقروء 

  بعقوهلم من أجل فهمه متاما كما يتم يف القراءة الصامتة.
  وبنظرة تقوميية إىل هذه الطريقة توجد أا :
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زيد قدرة الطالب املمتازين على القراءة يف اللغة طريقة جيدة من حيث إا ت .١
املتعلمة، ومتكنهم من التعامل مع مواد قرائية على مستويات خمتلفة من 

 الصعوبة
تثري ميول الطالب حنو املتحدثني باللغة املتعلمة وتثري حب استطالعهم حنو  .٢

 طرق معيشتهم وأساليب تفكريهم
 وبة يف لغتهم األمتزيد عبء الطالب الذين يقرءون أصال بصع .٣
إذا مل يتوافر فيها نوع من السيطرة والضبط الكافيني فإن القراءة الواسعة  .٤

ميكن أن تؤدي إىل قراءة مواد كثرية وصفحات عديدة دون إعطاء عناية 
 لعملية الفهم

قد متكن الطالب من التقاط اخلط الرئيس للفكرة دون أن جتعلهم قادرين  .٥
 تتصل بالتفاصيل على اإلجابة عن األسئلة اليت

إذا اعتمدت على كتب قراءة متدرجة وعلى تدريس مقرر صغري يف القراءة  .٦
فإن الطالب سيقرءون هذه الكتب بسهولة بعد االنتهاء من دراستها ولكنهم 
لن يستطيعوا قراءة مواد أخرى غري متدرجة وخارجة عن نطاق ما قرءوه 

مما يعطل االنطالق يف سابقا، ويف هذه احلالة يستعينون كثريا بالقاموس 
 القراءة ويعوق منو مهاراا

متكن الطالب من القراءة ولكنها ال متكنهم من فهم اللغة والتحدث ا حىت  .٧
 يف أبسط مواقف األخذ والعطاء

كشفت عن أن مهارة القراءة وحدها غري كافية ألن تكون اهلدف الرئيس  .٨
 من تعلم اللغة األجنبية.
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 الشفهيةالطريقة السمعية   - د
استفادت هذه الطريقة مما وصل إليه علماء اللغة من نتائج فيما يتصل 
بدراسة األصوات والتراكيب اللغوية : النحوية والصرفية، والدراسات املقارنة 
والتقابلية بني لغة املتعلم واللغة اجلديدة اليت يتعلمها، ومما استفادت منه هذه 

 احلقائق التالية: الطريقة ما توصل إليه علماء اللغة من
 اللغة حديث وليست كتابة .١

نتعلم مجيعا لغتنا األم يف شكلها الكالمي قبل أن تقدم لنا يف شكلها 
املكتوب، لذا ترى الطريقة السمعية الشفهية أن البداية الصحيحة إذن هي 

قبل تعلم  -على األقل-التركيز على تعلم أجزاء من اللغة  وفهمها والتكلم ا 
وكتابتها، أي ترى ضرورة السيطرة الشفهية على أي جزء يعلم من اللغة قراءا 

قبل أن يقدم يف شكله املكتوب أو املطبوع. وهذا يعين أن يأخذ تعلم اللغة نظاما 
يقدم فيه االستماع والكالم قبل القراءة والكتابة، ومن مث ركزت الطريقة على 

 أمهية نطق احلروف وإتقان عملية التنغيم.
 جمموعة منظمة من العادات اللغة  .٢

يكتسب املتعلم اللغة بنفس األسلوب الذي يكتسب به العادات 
ولقد تأثرت الطريقة السمعية  االجتماعية األخرى يف أثناء منوه يف ثقافة معينة.

الشفهية فيما يتصل بتحصيل عادات اللغة بالنظريات الشرطية (سكنر) اليت ترى 
كافأة اليت تقدم مباشرة بعد حدوث الفعل أن العادات تكون بالتعزيز أو امل

وتطبق الطريقة السمعية الشفهية هذا التصور عن طريق احلفظ والتقليد الذي 
  يؤدي إىل اإلستجابة التلقائية اآللية ألي مثري لغوي.

 تعلم اللغة نفسها وليس ما حوهلا .٣
تراعي الطريقة السمعية الشفهية هذا املبدأ باإلقالل من الشرح 

شات الطويلة والتحليل املفصل، وتركز على التدريب الشفهي العلمي واملناق
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النشط الستخدام اللغة، ولذلك فالقواعد مثال بالنسبة املدرس يف هذه الطريقة 
وسيلة لغاية هي االستخدام السليم للغة، أما التحليل املفصل هلذه القواعد فينظر 

م اللغة الستخدامها بفاعلية يف إليها كمرحلة متقدمة من تعلم اللغة، املهم هو تعل
 عملية االتصال.

 اللغة هي ما يتحدثها صاحبها بالفعل .٤
تركز الطريقة السمعية الشفهية هي ضوء هذا املبدإ على أن تكون املواد 
التعليمية اليت تقدمها، هي تلك اليت ميكن أن يسمعها الطالب يف املوطن األصلي 

التراكيب شائعة االستخدام، والتعبريات للغة. ويف هذه املواد تفضل الطريقة 
الشائعة يف كالم أصحاب اللغة، حىت لو عكست هذه التعبريات _أحيانا_ 
تطورا ليس موجودا اآلن يف كتب قواعد اللغة. من هنا اهتمت هذه الطريقة 
مبستويات اللغة اليت ينبغى أن تقدم للمتعلمني حبيث تتالئم مع مستويام اللغوية 

 وأغراضهم من تعلم اللغة. واالجتماعية
 اللغات ختتلف بعضها عن بعض .٥

يف ضوء هذا املبدإ ركزت املواد التعليمية املقدمة يف هذه الطريقة على 
إظهار مشكالت اللغة املتعلمة الناجتة عن اختالفها عن لغة املتعلمني، ولذلك 

بني اهتمت هذه املواد بإعطاء تدريبات خاصة على التضاد أو التقابل الرئيس 
 اللغتني.

 
 الطريقة االنتقائية -ھ

يرى أصحات هذه الطريقة أن املدرس حر يف اتباع الطريقة اليت تالئم 
طالبه؛ فله احلق يف استخدام هذه الطريقة، أو تلك. كما أن من حقه أن يتخري 
من األساليب، ما يراه مناسبا للموقف التعليمي، فهو قد يتبع أسلوبا من أساليب 

القواعد والترمجة، عند تعليم مهارة من مهارات اللغة، مث خيتار أسلوبا من طريقة 
  أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف موقف آخر.
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وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة من أن لكل طريقة حماسنها اليت تفيد يف 
تعليم اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، وطرق التعليم تتكامل فيما 

نها وال تتعارض؛ وليس هناك طريقة تناسب مجيع األهداف والطالب بي
واملدرسني والربامج. وتأيت الطريقة االنتقائية لتستفيد من إجيابيات الطرق 

  ١١السابقة.
  

 إستراتيجية التعليم  - ج
يقصد باستراتيجية التعليم هي جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت يقوم ا 

يس، وتشتمل هذه االستراتيجية على متهيد للدرس يثري املدرس لتحقيق أهداف التدر
دافعية الطالب للتعلم، وحتديد تتابع األنشطة التعليمية اليت تتيح حتقيق األهداف 
املرجوة، مبا تتضمنه تلك األنشطة من حتديد ألدوار املشاركني فيها (املدرس، 

لتدريسية، وأنواع التعزيز الدارسني) والوسائل واملواد التعليمية، والطرائق واألساليب ا
  املتبعة، والوقت املخصص لكل منها، وأساليب التقومي التكويين واخلتامي.

يوضح هذا التحديد الستراتيجية التعليم النظر إليها على أا تتابع معني  اومم
  من طرائق التدريس، اليت تتكامل وتنسجم معا لتحقيق أهداف املوقف التدريسي.

وإمكاناته الشخصية يف ترتيب األهداف يف تسلسل معني، تأيت خربة املدرس 
ومن مث ترتيب الطرق اليت سيستخدمها، وما حتتاجه هذه الطرائق من حوار أو أسئلة، 
أو أدوات وأجهزة، أو كتب ووسائل تعليمية تقليدية أو تكنولوجية، ويشكل كل هذا 

دية للتدريس ما يعين التنظيم والترتيب لطرائق التدريس وما تتضمنه من أمكانات ما
  باستراتيجية التعليم.

لذلك يكون يف الواقع أن عناصر االستراتيجية تغظي معظم مهارات تنفيذ 
الدرس. واملدرس يف هذه احلالة جيب أن يعي أن أهداف املواقف التدريسية تتطلب 

                                                
  .٨٥م)،  ٢٠١١(رياض: مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر،  إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني اعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   ١١
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استخدام طرائق للتدريس، وليس طريقة واحدة عادة، وأن معرفته ذه الطرائق العامة 
واخلاصة تساعده يف تنظيمها وترتيبها معا يف انسجام لينتج ما يسمى بإجراءات 
التدريس أو استراتيجية، واليت متثل الواقع احلقيقي ملا حيدث يف غرفة الصف من 

  استغالل إلمكانات معينة، لتحقيق املخرجات التعليمية املرغوبة لدى الطالب.
لتعليم من مصدرين مها مهارات ويأيت تأثري املدرس يف جناح استراتيجية ا

املدرس، وشخصيته أو مساته الشخصية. وميكن أن نشبه العالقة بني السمات 
الشخصية للمدرس، ومهاراته التدريسية، وحكمته يف اختيار أو تصميم استراتيجية 
التعليم املناسبة، بالعالقة بني األضالع الثالثة يف مثلث ما، كما يتضح من الشكل 

  التايل:

  رات املدرسمها
  
  

  شخصيات املدرس

    استراتيجية التعليم  
وميكن تلخيص ما سبق إىل أن املدرس بشكل أهم جوانب املوقف التدريسي، 
وأن مفاهيم أخرى كطريقة التدريس، أو مدخل التدريس، ال تغين شيئا بدون املدرس، 
ونقصد باملدرس هنا شخصيته أو مساته النفسية وخصائصه البدانية، باإلضافة إىل 

 ١٢اخلاص به. Teaching Styleمهارات التدريس، أو أسلوب التدريس 
 

 كفاءات معلمي اللغة العربية يف تقومي التعليم  -ب 
ينبغي على املعلم أن يقوم بالتقومي الفعايل املستمر على نتائج 

إن اهلدف األساسي الذي تسعى عملية التعليم والتعلم إىل حقيقه،  م.يالتعل
يف م، أي التغري املرغوب يف سلوك املتعلم، وهذه العملية يهو إحداث التعل

                                                
  .١٥١)، م ٢٠١١ماالنق: جامعة موالنا ملك إبراهيم ماالنق، ( للغة العربية الكفءمهارات التدريس حنو إعداد مدرس احبر الدين،  أوريل  ١٢
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و الواقع حتتاج بصورة مستمرة إىل اختاد قرارات حول جوانبها، والتقومي ه
 تلك القرارات. العملية اليت تساعدنا على اختاذ

الدارسني  االختبار اللغوي هو جمموعة من األسئلة اليت يطلب من
ياس مستواهم يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى أن يستجيبوا هلا دف ق

  نته بزمالئه.تقدمه فيها ومقار
    : ١٣مواصفات االختبار اجليد

ويقصد به أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه. وعلى   validityالصدق :  -
هذا األساس فإن اختبار النحو الذي ميتلئ بكلمات صعبة تتطلب فهم 
الطالب هلا أوال ال يعترب اختبارا صادقا. ألنه يقيس تعرف املفردات إىل 

 جانب القواعد النحوية.
ويقصد به أن االختبار يعطى نفس النتائج لنفس   reliabilityالثبات :  -

اموعة من األفراد إذا ما طبق مرة أخرى يف نفس الظروف، وبعد مسافة 
قصرية. وعلى هذا األساس فإن االختبار الذي يتغري وضح الطالب كثريا 

 بعد إعادة تطبيقه ال يعترب ثابتا.
د ا عدم تأثري شخصية املصحح على وضع ويقص obyectivityاملوضوعية :  -

أو تقدير عالمات الطالب يف االختبار. ومما يساعد على حتقيق املوضوعية 
أن يفهم الطالب تعليمات االختبار بدقة. وأن يكون هناك تفسري واحد 
لألسئلة واإلجابات املطلوبة منه. فضال عن توفري الظروف املادية والنفسية 

 ار.للطالب ألداء االختب
ويقصد ا أن االختبار ال يتطلب من املدرس جهدا  practicalityالعملية :  -

كبريا سواء يف وضعه أو تطبيقه أو تصحيحه. إن هناك اختبارات حتتم على 
الطالب استخدام نوع معني من األقالم، أو نوع معني من األوراق، أو 

                                                
13 Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa. (Jakarta: PT Indeks, 2011) p.163 
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حيح والرصد توفر ظروف مكانية أو زمانية معينة. أو تعقد إجراءات التص
 والتفسري.

ويقصد به أن االختبار يستطيع أن يربز الفروق   discriminationالتمييز :  -
بني الطالب فيبني لنا األقوياء من الضعاف. ويتطلب  هذا أن يكون هناك 
مدى واسع بني السهل والصعب من األسئلة حبيث يؤدي هذا إىل توزيع 

  معتدل بني أعلى وأقل الدرجات.

االختبارات هناك عدة أساليب لتصنيف االختبارات اللغوية أما أنواع 
  تعرض ألكثرها شيوعا هنا وهي:

 حسب غرض االختبار  ) أ(
  ختتلف أنواع االختبارات اللغوية باختالف غرضها ما يلى:

: ويقصد به ذلك االختبار الذي  Archievement Testاالختبار التحصيلي  .١
وية معينة. وهكذا االختبار يقيس ما حصله الطالب بعد مرورهم خبربة ترب

يرتبط باملنهج الذي درسه الطالب واملقرر الذي تعلم حمتواه والكتاب الذي 
صاحبه. ويكثر هذا النوع من االختبارات عند املدرسني ويف امتحانات اية 

 الفصل أو العام الدراسي.
نهج : ال يتقيد هذا االختبار مب Proficiency Testاختبار اإلجادة أو الكفاءة  .٢

معني أو مقرر دراسي خاص أو كتاب حمدد. وإمنا يقيس مهارات عامة 
 حسب املواقف الذي حيتمل الطالب أن يستخدم فيه اللغة يف حياته.

: ويسمى أيضا باالختبار  Language Aptitude Testاختبار االستعداد اللغوي  .٣
نه التنبؤي، يقصد به ذلك االختبار الذي حيدد درجة استعداد الطالب أل

يتعلم اللغة الثانية. ومثل هذا االختبار يقيس جوانب مسعية ومريئة عند 
 الطالب. فضال عن قياس قدرته على التمييز بني التراكيب.

  حسب منتج االختبار ) ب(
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  تصنف االختبارات اللغوية حسب اجلهة اليت أعدت االختبار إىل نوعني :
اهليئات وجهات النشر  وهو الذي تعده standardized testاالختبار املقنن :  .١

واملعاهد العلمية. حىت يطبق على نطاق واسع. ومثل هذا االختبار توضح له 
 معايري ميكن يف ضوئها حتديد مستوى الطالب بالنسبة لغريه بدقة.

وهو الذي يضعه املدرس لطالبه وال تتوفر  teacher-made testاختبار املعلم :  .٢
صائص معينة. ويف فترات معينة. فيه صفة التقنني. إذ يعده لطالب ذي خ

وال يهدف منه إال تعرف مستوى هؤالء الطالب يف املادة اليت درسها 
  املدرس.

  (Scoring)حسب نوع التقدير   ) ج(
  تنقسم االختبارات بشكل عام حسب طريقة تصحيح اإلجابات وتقديرها إىل:

ل، ألن : ويسمى هذا النوع من االختبارات باختبار املقا essayاختبار املقال  .١
اإلجابة على السؤال تقتضي من الطالب كتابة موضوع أو عرضا حتريريا 

 لإلجابة .
: ويسمى ذا اإلسم ألنه يبعد أثر الذاتية سواء  objectiveاختبار املوضوعي  .٢

يف إعداده، أو يف تصحيحه. ويتميز هذا النوع بارتفاع مستوى الصدق 
لسؤال الواحد. وهناك أربعة والثبات. ويقيس املدرس فيه مهارة واحدة يف ا

أنواع لالختبارات املوضوعية تعد أكثرها شيوعا، وهي: االختيار من متعدد 
(Multiple-Choice)،  اختيار الصواب واخلطأ(True-False)، املزاوجة 

(Matching) ،التكملة(Completion)   
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  ثالثالفصل ال
 حتليلهاو عرض البيانات

  
  بوجناه غرسيك ١ السعادة املتوسطة مدرسةاملبحث األول: حملة عن 

   درسةامل لاأحوأوال: 
تقع يف الشارع بوجناه  السعادة املتوسطة بوجناه غرسيك جاوى الشرقية درسةامل

ومؤسس هذه املؤسسة األستاذ احلاج حممد صاحل  ١٩٦٢هي تأسست يف عام 
هناك األستاذ احلاج حممد محيم صاحل، كان التعليم وقت  درسةى، ورئيس املمصطف

بالتحاد بني املنهج  درسةالتأسيس  يف معهد قمر الدين، ومنهجه الذي تستخدمه امل
حدى إاملتوسطة هي السعادة  درسة. امل األكادميي اخلاص يف املعهد واملنهج يف

  .١ين سامفورنن بوجناه غرسيكاملؤسسات اليت تكون حتت رعاية معهد قمر الد
  

بوجناه  ١ السعادة املتوسطة مدرسةثانيا: منهج تعليم اللغة العربية يف 
  غرسيك

إحدى من   بوجناه غرسيك ١ السعادة املتوسطة مدرسةتعليم اللغة العربية يف 
عمليات األنشطة التعليمية لدفاعة منو كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة خاصة قراءة 

  وفهم النصوص املقروءة.الكتب 
  

  ثالثا: الوسائل املعينات
  كثرية منها: بوجناه غرسيك ١ السعادة املتوسطة مدرسة أما الوسائل املعينات يف

 بوجناه غرسيك ١ السعادة املتوسطة درسةالبناء الواسع مل -١
                                                

    م ٢٠١٤یناییر  ١٥دة المتوسطة بونجاه غرسیك، في تاریخ مقابلة إمام بصري، معلم اللغة العربیة في معلمة السعا ١
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 املصلى كالوسيلة العبودية -٢
 الغرف العديدة للتعلم -٣
 املكتبة بعدة الكتب الدينية والعلمية -٤
املعامل وهي املعمل اللغوي، واملعمل للعلوم الطبيعة، ومعمل الفزياء ومعمل  -٥

 الكيمياء ومعمل احلاسوب.
 القاعة الواسعة -٦
 امللعب الواسع للرياضة -٧
 املقصف خلدمة حوائج التالميذ -٨
 احلمام -٩

  
  بوجناه غرسيك ١ السعادة املتوسطة مدرسةيف  نعلمواملرابعا: 

، معظمهم حيملون شهادة ٢٠١٤-٢٠١٣ة ا يف السنمعلم ٣٩ درسةيف هذه امل
  ات.علمني هم رجال إال مثان املعلماملاجستري، ومعظم امل

  ا اللغة العربية هلما كفاءة جيد يف اللغة العربية، ومها:معلموهناك 
 ولاللغة العربية يف الفصل األ معلمأمحد شيخو املاجستري وهو  )١
  ثالثوال لفصل الثايناللغة العربية يف ا معلمإمام بصري املاجستري وهو  )٢

  
  بوجناه غرسيك ١ السعادة املتوسطة مدرسةيف  خامسا: التالميذ

يف العام الدراسي  بوجناه غرسيك ١ السعادة املتوسطة مدرسة يفالتالميذ  عدد
  تالميذا. هم جاؤوا من أحناء غرسيك. ٣٦٤م  ٢٠١٤-٢٠١٣

ل وهي من "أ" إىل أربعة فصو ولينقسم هؤالء التالميذ إىل عشرة فصول، للفصل األ
  "د"، وللفصول الثاين والثالث ثالثة فصول. والبيان كما يلي:
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  ولاجلدول األ
  بوجناه غرسيك ١ السعادة املتوسطة مدرسة يفعدد التالميذ 
  م٢٠١٤-٢٠١٣يف العام الدراسي  

  اموع  عدد التالميذ لكل فصل    الرقم

  الفصل األول  .١
    د  ج  ب  أ

١٤٨  ٣٦  ٣٧  ٣٧  ٣٨  

  فصل الثاينال  .٢
      ج  ب  أ

١٣٢    ٤٤  ٤٤  ٤٤  

  الفصل الثالث  .٣
      ج  ب  أ

٨٤    ٣٠  ٣٠  ٢٤  
  ٣٦٤  اموع

  
  بوجناه غرسيك ٢ السعادة املتوسطة مدرسة حملة عن ثاين:املبحث ال

   درسةامل لاأحوأوال: 
 تقع يف الشارع  بوجناه غرسيك جاوى الشرقية ٢السعادة املتوسطة  درسةامل
ومؤسس هذه املؤسسة األستاذ احلاج  ١٩٨٢هي تأسست يف عام  بوجناهمسفورنن 

هناك األستاذ احلاج حممد محيم صاحل، كان  درسةحممد صاحل مصطفى، ورئيس امل
بالتحاد  درسةالتعليم وقت التأسيس  يف معهد قمر الدين، ومنهجه الذي تستخدمه امل

السعادة املتوسطة هي  ةدرس. امل األكادميي بني املنهج اخلاص يف املعهد واملنهج يف
  .٢إحدى املؤسسات اليت تكون حتت رعاية معهد قمر الدين سامفورنن بوجناه غرسيك

  

                                                
  م ٢٠١٤یناییر  ٢٧بونجاه غرسیك، في التاریخ  ٢مقابلة محمد إسماعیل، رئیس المعلمة السعادة المتوسطة   ٢ 
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بوجناه  ٢ السعادة املتوسطة مدرسةثانيا: منهج تعليم اللغة العربية يف 
  غرسيك

إحدى من   بوجناه غرسيك ٢ السعادة املتوسطة مدرسةتعليم اللغة العربية يف 
تعليمية لدفاعة منو كفاءة التالميذ يف مهارة القراءة خاصة قراءة عمليات األنشطة ال

  الكتب وفهم النصوص املقروءة.
  ثالثا: الوسائل املعينات

  كثرية منها: بوجناه غرسيك ٢ السعادة املتوسطة مدرسة أما الوسائل املعينات يف
 بوجناه غرسيك ٢ السعادة املتوسطة درسةالبناء الواسع مل .١
 العبودية املصلى كالوسيلة .٢
 ثالثة عشر غرفا للتعلم .٣
 املكتبة بعدة الكتب الدينية والعلمية .٤
املعامل وهي املعمل اللغوي، واملعمل للعلوم الطبيعة، ومعمل الفزياء ومعمل  .٥

 الكيمياء ومعمل احلاسوب.
 القاعة الواسعة .٦
 امللعب الواسع للرياضة .٧
 احلمام .٨

  ه غرسيكبوجنا ٢ السعادة املتوسطة مدرسةيف  نعلمواملرابعا: 
، معظمهم حيملون شهادة ٢٠١٤-٢٠١٣ا يف السنة معلم ٦٤ درسةيف هذه امل
  املاجستري.

  اللغة العربية هلم كفاءة جيد يف اللغة العربية، وهم: يمعلموهناك أربعة 
 ينأ، ج، د والفصل الثا ولاللغة العربية يف الفصل األ معلمة يوه نور الفائزة .١

 ب.
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األول ب و الفصل األول للغة العربية يف الفصل ا معلمة يوهاحلاجة إدا لطفية  .٢
 . ھ

 أ. يناللغة العربية يف الفصل الثا معلماحلاج أمحد نظري وهو  .٣
والفصل  ھلعربية يف الفصل الثاين ج، د، اللغة ا معلماحلاج حممد رشدي وهو  .٤

  .ثالثال
  بوجناه غرسيك ٢ السعادة املتوسطة مدرسةيف  خامسا: التالميذ

يف العام الدراسي  بوجناه غرسيك ٢ السعادة املتوسطة مدرسة يفالتالميذ  عدد
  تلميذات. هم جاؤوا من أحناء غرسيك. ٤٤٠م  ٢٠١٤-٢٠١٣

ينقسم هؤالء التالميذات إىل أربع عشرة فصول، للفصل األول مخسة فصول وهي من 
والثالث أربعة  "ھ"، وللفصول الثاين مخسة فصول وهي من "أ" إىل "ھ"أ" إىل "
  البيان كما يلي:فصول. و

  يناجلدول الثا
   بوجناه غرسيك ٢ السعادة املتوسطة مدرسة يفعدد التلميذات 

  م٢٠١٤-٢٠١٣يف العام الدراسي 
  اموع  عدد التالميذ لكل فصل    الرقم

  الفصل األول  .١
    هـ  د  ج  ب  أ

١٥٨  ٣٢  ٣٢  ٣٢  ٣٢  ٣٠  

  الفصل الثاين  .٢
    هـ  د  ج  ب  أ

١٦٢  ٣٣  ٣٣  ٣٢  ٣٢  ٣٢  

  لفصل الثالثا  .٣
      د  ج  ب  أ

١٢٠    ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  
  ٤٤٠    اموع

  



٤١ 
 

  الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية: لثاملبحث الثا
  الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف تنفيذ التعليمأوال: 

البد أن ميلكها معلمو اللغة العربية هي الكفاءة يف ختطيط الكفاءة   
رة عن اخلالصة عن النظريات اليت تلقاها املعلم عندما كان عبا، وهو التعليم

  يف أيام دراسته.
  يلي: مافيحصلت الباحثة البيانات عن املقابلة بأسئلة 

خبلفية التربوية عن معلمي اللغة العربية كل منهم غري متخصصني بدأت الباحثة   
بد على ست املعلمني أن الطلبة يف تلك املدرسة فالبعلم اللغة العربية التطبيقي، وبكثرة 

يعلم اللغة العربية ولو كان منهم اليفهم عن اللغة العربية اجليدة وقد يسأل رئيس 
   .٣املدرسة إىل أحد املعلمني ليعلم اللغة العربية

هناك يف امليدان التعليمي من املعلمني من يعتمد على إلقاء معلومات قصرية مث يطلب 
ومنهم من يشرح املعلومات يف تواصل مستمر حىت  من التالميذ ترديدها أو تكرارها،

  ينتهي وقت الدراسي.
  فصنفت الباحثة عن أسئلة املستخدمة يف املقابلة كما يلي:

، دريسمن املهارات اليت البد أن ميلكها معلم اللغة العربية هي مهارات ختطيط الت -١
 أيام وهو عبارة عن اخلالصة عن النظريات اليت تلقاها املعلم عندما كان يف

البد أن يطبقها يف واقع العمل، وقبل أن يبدأ املعلم يف وضع دراسته، وها هو اآلن 
 . ٤اخلطة للتدريس

مرتني يف عام الدراسي قبل بداية فعالية مباشرة وضع املعلم خطة التعليم   
واملؤد والطريقة اليت سيستخدمها املعلم مبناسبة  التعليم، وقد بدل املعلم املوضوع

  .٥التايل بتغيري وقت التدريس يف أي فصولتالميذه 
                                                

  ٢٠١٤یناییر  ١٥بونجاه غرسیك، في التاریخ  ٢مقابلة عبد الكریم فؤاد، رئس المدرسة في مدرسة السعادة المتوسطة   ٣
، (ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراھیم مھارات التدریس نحو إعداد مدرس اللغة العربیة الكفءأوریل بحر الدین،   ٤

  ٩٧) ص. ٢٠١١اإلسالمیة الحكومیة بماالنق، 
   ٢٠١٤یناییر  ٢١بونجاه غرسیك، في التاریخ   ١مقابلة أحمد شیخ، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة   ٥



٤٢ 
 

عام بداية الويرى معلم اللغة العربية اآلخر أن خطة التدريس توضع مرحلتني يف   
الدراسي قبل وقوع عملية التدريس والسيما يناسب مبؤاد التعليم و مرحلة فصول 

، وعلى أن الميذه، تلك خطة التدريس تقدم إىل وكيل رئيس املدرسة املنهجيت
   .٦ا التخطيط جيب أن يكون حسب خطة معدة وقفا لألهداف العامة للمقررهذ

  وقد أكد على هذا الرأي معلمة اللغة العربية، حيث قال:  
عملية التعليم وقت  رجوعا يفمعلمة اللغة العربية خطة التدريس استخدمت " 

لوجود األعمال اليومية العادية من حصر للغياب ومالحظة للمقاعد  التدريس
وعلى املعلم أن يترك اخلطة اليت وضعها إذا اتضح له أا ال  اإلضاءة والتهوية،و

   .٧"حتقق أهدافه وذلك ألن حتضري الدس هي وسيلة ال غاية
من  هم على أينبعضفاشتكي  تالحظ مبشاركة يف الفصلعندما  باحثةوأما ال  

  هذا الرأي: ت، فقالغري أعضاء ذلك الفصل 
يف فهم شرحه اليالحظ  يهتم ذه األمور، فعندما أخطأية ال"هناك معلم اللغة العرب

خطة التدريس من حيث مناسبة ما املعلم على هذه األخطاء، مع أين أن صحة 
  .٨وضعها املعلم بعملية التدريس يف التحضري

للطريقة التعليمية دور مهم يف تعليم مادة من املواد الدراسية، ولقد وبالفعل إن  -٢
. ٩إىل انتشار القول بأن "املعلم الناجح ما  هو إال طريقة ناجحة"أدى االهتمام ا 

فسيجد  غري الواضحو وله صوت منخفض دائماطريقة اخلطابة  يستخدم املعلم  
 التالميذ صعوبة يف اإلصغاء والفهم فيتسرب إليهم امللل أو النعاس أو حب املشاغة

، ذا يف ساعة غصبولكن اليستطيعون ألن هذا املعلم من معلمني ضربوا تلمي
ال يسمع ما شرحه بإعطاء السؤال عما شرح السابق أو بضرب وينادي التالميذ 

 . ١٠الطباشري أو بضرب الطالسة
                                                

  ٢٠١٤یناییر  ٢٩بونجاه غرسیك، في التاریخ   ١مقابلة إمام بصري، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة   ٦
  ٢٠١٤یناییر  ٢٧بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة نور الفائزة، معلمة اللغة العربیة في مدرسة السعادة   ٧
  ٢٠١٤یناییر  ٢٨تاریخ  بونجاه غرسیك، في ال ٢مالحظة الفصل في مدرسة السعادة   ٨
  ١٥٥یس عبد الرحمن قندیل، المرجع السابق، ص   ٩

  ٢٠١٤فبرایر  ٢بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة أحمد نظیر، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة   ١٠



٤٣ 
 

معلمة اللغة العربية أن الطريقة املستخدمة هلا مناسبة قد خالف الرأي السابق و  
  بأحوال تالميذها، حيث قال:

ليمية وأحوال التالميذ، ألن وقت التعليم طريقة املناسبة مبادة التع ة" اختارت املعلم
يف األسبوع غري ثابت وأهداف التعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة لدى الكفاءة 

  .١١يف مهارة القراءة بفهم املقروء"
  وقد أكد ذلك الرأي املعلمة األخرى وأضاف إليه:  

تصالية وطريقة "إن الطريقة املستخدمة مناسبة مبادة التعليم قد تستخدم طريقة اإل
  . ١٢االنتقائية وطريقة السمعية الشفهية لتقومي أهداف التعليم"

  وقد أيد املعلم اآلخر هذا الرأي فقال: 
دور مهم يف عملية التعليم والسيما مظهر حسن، صوت مرتفع فالبد " أن الطريقة 

 للمعلم اختار الطريقة مناسبا للموقف التعليمي وعندما أخطأ يف اختيار الطريقة
    .١٣فطلب الطريقة املناسبة مبادة التعليم وأحوال التالميذ"

وقد أيد التالميذ هذا الرأي عندما قابلتهم الباحثة أمام الفصل وقت اإلستراحة   
  فقال: 

هناك معلمي اللغة العربية اليهتم الطريقة، فعندما أخطأنا يف أحد الطريقة "
ن صحة الطريقة املناسبة بالنظر اليالحظ املعلم على هذه الطريقة، مع أين أرى أ

 ١٤إىل أحوال التالميذ ووقت التعليم ومادة التعليم"
علومات السابقة يبني لنا أن معلمي اللغة العربية يف هذه املدرسة على ومن امل 

طريقة التعليمية يستطيعون اختيار الطريقة املناسبة ولو كان يوجد أحد منهم 
  ابة.يستخدم طريقة واحدة وهي طريقة اخلط

                                                
  ٢٠١٤راییر فب ٣بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة إدا لطفیة، معلمة اللغة العربیة في مدرسة السعادة   ١١
  ٢٠١٤یناییر  ٢٧بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة نور الفائزة، معلمة اللغة العربیة في مدرسة السعادة  ١٢
  ٢٠١٤فبراییر  ٦بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة محمد رشدي، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة   ١٣
  ٢٠١٤یناییر  ٢٩غرسیك، في التاریخ  بونجاه  ١مقابلة تالمیذ في مدرسة السعادة   ١٤



٤٤ 
 

إن مهارة إدارة غرفة الفصل واحدة من أهم مهارات تنفيذ التدريس وبدون  -٣
اكتساب هذه املهارة اليكون التدريس ناجحا يف أغلب األحيان، وضبط الفصل 

 مهارة تكتسب مع مضي الوقت.
يرى بعض املعلمني يف املهارة اليت وجبها على املعلم والسيما معلم اللغة     

ات التالميذ الصفية، ألنه يرى الواقع أن املعلم يف مدرسة العربية تنظيم فعالي
اليزالون بصعب املهارة تنظيم فعاليات التالميذ الصفية،  السعادة بوجناه غرسيك

 فقال:
"إن الكفاءة األساسية املطلوبة يف تعليم اللغة العربية هي كفاءة يف مهارة القراءة، 

ألن التالميذ يف الواقع ميلكون الكفاءة تنظيم فعاليات التالميذ الصفية  فتعب لوجود
  .١٥"املتنوعة وجتري عملية التعليم يف أوقات متنوعة

  وقد أكد ذلك الرأي املعلم اآلخر وأضاف إليه:   
" إن الكفاءة املطلوبة من التالميذ يف هذه املدرسة إضافة إىل قراءة النص العريب 

عاليات التالميذ الصفية ولوكان وكثري من املعلمني اليهتمون تنظيم فوفهم املقروء، 
  .١٦دور مهم لوجود أهداف التعليم"

جمال التالميذية أن  وهو رأي وكيل رئيس املدرسة -ويؤيد على الرأي األول   
م على املعلم خاصة إلعداد املعلمني ألن مهتنظيم فعاليات التالميذ الصفية جمال 

  .التوجد مباشرة حتاول باإلكرارهذه الكفاءة 
مل تعد التربية يف العصر احلديث كما ، ام الوظيفي للوسائل التعليميةاالستخد -٤

كانت يف العصور الغابرة جمرد تلقني لدرس أو تسميع لنص، ومل تعد حرفة 
ميارسها املعلم بطريقة آلية، كما مل تعد عبئا على التلمييذ يقوم فيها حبفظ 

 النصوص وتسميعها.

                                                
  ٢٠١٤یناییر  ٢٩بونجاه غرسیك، في التاریخ   ١مقابلة إمام بصري، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة   ١٥
  ٢٠١٤فبراییر  ٦بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة محمد رشدي، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة  ١٦
  



٤٥ 
 

صف وخارجه إىل نشاط له أهداف فقد حتولت العملية التعليمية داخل ال  
ونتائج ختضع للقياس والتقنني، وأصبح للتقنيات التعليمية دور فاعل بني مدخالت 

وفضال عن ذلك فقد صارت تلك التقنيات تلعب دورا هذا النشاط وخمرجاته. 
هاما يف تطوير عناصر النظام التربوي كافة بوجه عام وعناصر املنهج على وجه 

كثر فاعلية وكفاية، وذلك من خالل االستفادة منها يف عملية اخلصوص، وجيعلها أ
التخطيط هلذه املناهج وتنفيذها وتقوميها ومتابعتها وتطويرها مبا يسهم بشكل كبري 

  يف حتقيق أهدافها املنشودة.
يرى بعض املعلمني أن استخدام الوسائل التعليمية مبشاهدة للمادة وأهدافها،   

الوسائل التعليمية دون ختطيط أو تنظيم أو إعداد ألن يستخدم بعض املعلمني 
مسبق أو استعداد منظم أومشاهدة للمادة ومعرفة حمتواها ومعناها وأهدافها، 

وكثري من  ليويفجأ املعلم يف ظرف مثل هذا بكثري من املشكالت والعراق
املفاجآت، مما جيعل موقفه غري سليم ووضعه أمام تالميذه غري مريح وهنا تتكون 

  اهات غري حممودة لدى تالميذه عن الوسائل واستخدمها. حيث قال:اجت
" اختيار الوسائل التعليمية املناسبة يسهل لتحقيق أهداف التعليم مثل إعداد البطاقة 

الصور املطلوبة من تلميذاا فتطلب أو الصور عن املادة أسرة، وقد ختتار املعلمة 
  .١٧"ءة التالميذ يف مهارة الكالمتلميذاا تشرح عن الصور اآلن ملعرفة كفا

  وقد أكد ذلك الرأي املعلمة األخرى وأضاف إليه:  
"إن الكفاءة املطلوبة من تلميذاتنا يف هذه املدرسة إضافة إىل مهارة القراءة، فقد 
ختتار املعلمة النصوص من الكتب األخرى املناسبة مبادة يف عملية التعليمية فتطلب 

النص بقراءة الصامتة، وقد تستعمل النص ألهداف  تالميذها إجابة السؤال عن
  .١٨اآلخر مثل يف مهارة االستماع فتقرأ املعلمة النص فأيت سؤال عما قرأته املعلمة"

                                                
  ٢٠١٤یناییر  ٢٧بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢معلمة اللغة العربیة في مدرسة السعادة مقابلة نور الفائزة،  ١٧
  ٢٠١٤فبراییر  ٣بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة إدا لطفیة، معلمة اللغة العربیة في مدرسة السعادة  ١٨



٤٦ 
 

القدمي، ألنه اليستخدم  املعلمنيوقد خالف الرأي السابق معلم اآلخر وهو من   
ذا املعلم جمرد عن وسائل التعليمية إال الوسائل التعليمية بضعف قوته يف إعدادها، ه

  كراسة التدريبات للغة العربية، حيث قال:
وسبب  "إن وقت التدريس قليل فليس هناك التزام يف استعمال وسائل التعليمية

  .١٩آخر وسائل املعينات حمدودة مملوكة املدرسة"
   ومن هنا يرى مثل رأي معلم السابق، فقال:  

د مشكلة يف مكان وضع اجلهاز ألنه التتوافر منصة "يف هذه املدرسة يكون وجو
أو عربة خاصة، وعدم إمكانية التحكم يف بعد اجلهاز عن الشاشة لضيق احلجرة، 
وصعوبة مادة الوسيلة على أذهان التالميذ من حيث اللغة أو احملتوى أو كليهما 

العملية مع فاختار بعض املعلمني يف مدرسة السعادة وسائل التعليمية السهلة و معا.
 .٢٠عدد من االعتبارات"

  التالية:كانطالقا من املعلومات السابقة استطاعت الباحثة أن يستنتج األمور 
، كل معلمي اللغة العربية يقومون بوضع خطة إعداد خطة التدريسيف  )١(

التدريس شاملة ملا سيفعلهم خالل العام الدراسي، يقومون يف بداية العام 
قرر على الفترة الزمنية املخصصة له طوال العام الدراسي وذلك بتوزيع امل

، حمددا الدروس اليت يتوقع أن يقوم بتدريسها يف كل شهر أو يف الدراسي
كل أسبوع بناء على عدد احلصص املخصصة للمادة يف اجلدول الدراسي، 

 وهذا التخطيط قد يكون حسب خطة معدة وفقا لألهداف العامة املقرر.
، معظم املعلمني يستخدمون الطرائق ية التعلّميةتكامل الطرائق التعليم )٢(

املناسبة بأحوال و قدرة تالميذهم يف عملية التعليم حىت يصفون بأم 
مسرورون بتعليم اللغة العربية، وليس من تلك الطرائق طريقة مثلى، تالئم 
كل التالميذ والبيئات واألهداف والظروف، إذ لكل طرائق تعليم اللغات 

                                                
  ٢٠١٤فبرایر  ٢لتاریخ  بونجاه غرسیك، في ا ٢مقابلة أحمد نظیر، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة  ١٩
  ٢٠١٤یناییر  ٢٩بونجاه غرسیك، في التاریخ   ١مقابلة إمام بصري، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة  ٢٠



٤٧ 
 

. وعلى املعلم أن يقوم بدراسة تلك الطرائق، والتمعن قصورمزايا، وأوجه 
  واختيار ما يناسب املوقف التعليمي الذي جيد نفسه فيه.

هو من املهارة  تنظيم فعاليات التالميذ الصفيةيرى أكثر املعلمني أن  )٣(
إن مهارة إدارة غرفة الفصل واحدة من أهم مهارات تنفيذ  املوجودة فجأة،

ساب هذه املهارة اليكون التدريس ناجحا يف أغلب التدريس وبدون اكت
هذه املهارة  األحيان، وضبط الفصل مهارة تكتسب مع مضي الوقت.

متعلقة بالطرائق املستخدمة. وقد يكون عدم إشراك املعلم لتالميذه يف 
 الدرس لوجود عدد األنشطة املهمة.

وجود منها  أكثر معلمي اللغة العربية اليستخدمون وسائل التعليمية لعدم )٤(
، قد وقلة وقت التدريس وعدم املهارة يف استعمال وسائل التعليمية احلديثة
 .خيتار وسائل التعليمية املستخدمة مثل بطاقة، الصورة واألثاث احلقيقي

مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه  يف تالميذبعض ال قامت الباحثة مبقابلة مع و  
عربية يف تنفيذ التعليم مية ملعلمي اللغة الغرسيك للحصول على معرفة كفاءات التعلي

  وحصلت الباحثة على اإلجابة اآلتية:وتقوميه زيادة للبيانات اتمعة. 
 قد يعطي املعلم دافيئا يف أول اللقاء. -١
التالميذ مسرورون بتعليم اللغة العربية بأن معظم املعلمني خيتار الطريقة  -٢

 عليمية.املناسبة ويعطي اللعب املناسب باملادة الت
 اليوجد اإلختبار قبل عملية التعليم. -٣
يستطيع املعلم أن ينهض محاسة التالميذ لتعليم اللغة العربية بالطريقة  -٤

 املناسبة.
 معظم معلمي اللغة العربية يستخدم وسائل التعليمية. -٥
أن معظم معلمي اللغة العربية يشرح بصوت مرتفع فإعطاء السهل يف  -٦

 فهم الدرس.
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باللغة العربية يف أول أواثناء التعليم، فالبد يف نداء  قد يتحدث املعلم  -٧
 التالميذ.

يعطي معلم اللغة العربية الفرصة للسؤال عندما يوجد الصعب يف فهم  -٨
 الدرس.

 أحوال الفصل خبري يف عملية التعليم. -٩
 قد يعطي املعلم اإلختبار قبل اإلختتام الدرس.   -١٠

  فصوهلم يبني فيما يلي: ومن خالل االستبانة املوازعة عن التالميذ يف
 النتيجة ملعلمي اللغة العربية أمحد شيخو يف تنفيذ التعليم   ) أ

بناء مما سبق أن معظم التالميذ يصفون بأم مسرورون بتعليم اللغة العربية، وهم  
يصفون أيضا بأن معلم اللغة العربية يعطي شرحا واضحا ويستخدم وسائل 

  للسؤال قبل االختتام يف عمليته التعليمية .التعليمية ويعطي فرصة  إىل التالميذ 
 يف تنفيذ التعليم النتيجة ملعلمي اللغة العربية إمام بصري  ) ب

أن معظم التالميذ يصفون بأم مسرورون بتعليم اللغة العربية، وهم يصفون أيضا 
بأن معلم اللغة العربية يعطي شرحا واضحا بصوته املرتفع ويستخدم وسائل 

 رصة إىل التالميذ للسؤال قبل االختتام يف عمليتهم التعليمية. التعليمية ويعطي ف
 يف تنفيذ التعليم  النتيجة ملعلمي اللغة العربية نور الفائزة   ) ج

معظم التالميذ يصفون بأم مسرورون بتعليم اللغة العربية، وهم يصفون أيضا 
تعطي بأن مدرسة اللغة العربية تعطي شرحا واضحا وتستخدم وسائل التعليمية و

  فرصة إىل التالميذ للسؤال قبل االختتام يف عمليتها التعليمية. 
 يف تنفيذ التعليمد) النتيجة ملعلمي اللغة العربية إدا لطفية 



٤٩ 
 

معظم التالميذ يصفون بأم مسرورون بتعليم اللغة العربية، وهم يصفون أيضا 
مية وتعطي بأن مدرسة اللغة العربية تعطي شرحا واضحا ويستخدم وسائل التعلي

  فرصة  إىل التالميذ للسؤال قبل االختتام يف عمليتها التعليمية.
 ) النتيجة ملعلمي اللغة العربية أمحد نظري يف تنفيذ التعليمھ

معظم التالميذ يصفون بأم ماللون بتعليم اللغة العربية، وهم يصفون أيضا بأن 
لتعليمية ويعطي فرصة  معلم اللغة العربية يعطي شرحا واضحا واليستخدم وسائل ا

  إىل التالميذ للسؤال قبل االختتام يف عمليته التعليمية.
 يف تنفيذ التعليم و) النتيجة ملعلمي اللغة العربية حممد رشدي 

معظم التالميذ يصفون بأم مسرورون بتعليم اللغة العربية ألن يف أثناء التعليم 
العربية يعطي شرحا واضحا  ، وهم يصفون أيضا بأن معلمي اللغةضحكا منهيؤيت 

واليستخدم وسائل التعليمية  ويعطي فرصة  إىل التالميذ للسؤال قبل االختتام يف 
 عمليته التعليمية . 

 

  الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف تقومي التعليما: ثاني
إن اهلدف األساسي الذي تسعى عملية التعليم والتعلم إىل حتقيقه، هو إحداث 

لتعلم أي التغري املرغوب يف سلوك املتعلم، وهذه العملية يف الواقع حتتاج بصورة ا
حول جوانبها، والتقومي هو  العملية اليت تساعدنا على اختاذ  مستمرة إىل اختاد قرارات

  تلك القرارات.
  فصنفت الباحثة عن أسئلة املستخدمة يف املقابلة كما يلي:

ختبار الوقوف على الكم والكيف الذي أن اهلدف من االيرى بعض املعلمني  -١
  درس من املقرر والقدر الذي حصله املعلمون من هذا املقرر. حيث قال:
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املعلم االختبار لتقومي فهم التالميذ عن املواد اليت تدرس، بالطبع مع  " يقوم
  . ٢١كراسة التدريبات للغة العربية والتصحيح يف إجابة خاطئة" التمارين اليت توجد يف

  ذلك الرأي املعلمة األخرى وأضاف إليه: وأكد
التقومي يوجه جهود املعلمني أثناء التدريس، فاملعلم عادة يستخدم استراتيجيات "

التدريس اليت تناسب مع نوعية االختبارات، ومعىن ذلك أن االختبارات لو أكدت 
ا جوانب أخرى باإلضافة إىل التذكر فإن استراتيجيات التدريس سيتم تطويعها وقف

  . ٢٢لتلك األهداف"
ميذ عندما قابلتهم الباحثة وقت االستراحة أمام الفصل، وقال ذا وأما التال

  الرأي:
كسول  ونشعر"هناك أستاذ مل يكن يف حتليل البيانات واستخالص النتائج، في

  .٢٣أو الواجب" للقيام ذا العمل
دم فيه توجد عدة أمناط للتقومي ختتلف حسب وظائفها والتوقيت الذي تستخ -٢

الباحثة هذه البيانات. يرى بعض املعلمني يف  فحصلت، أثناء العملية التعليمية
ري عقب انتهاء تدريس مفهوم معني أو استخدام أساليب التقومي أن التقومي جي

 مهارة معينة، حيث قالت:
"أن التقومي يكون وسيلة لتوجيه املعلمني والتالميذ باألهداف اليت نسعى إليها، 

تستخدم التقومي التقومي ملعرفة كفاءة تالميذهم، يف أحد اللقاء  ةعلموقع املت
  .٢٤بالكالم أمام الفصل لشرح مما يرسم يف الصورة"

  فقال أحدهم:-ويؤيد على الرأي األول   
"جتري املعلمة التقومي باستخدام النص خاص والتالميذ يسمعون مما قرأته، أو 

  ٢٥جييبون عما يف النص"
                                                

  ٢٠١٤یناییر  ٢٩بونجاه غرسیك، في التاریخ   ١مقابلة إمام بصري، معلم اللغة العربیة في مدرسة السعادة  ٢١ 
  ٢٠١٤یناییر  ٢٧سیك، في التاریخ  بونجاه غر ٢عربیة في مدرسة السعادة مقابلة نور الفائزة، معلمة اللغة ال٢٢

  ٢٠١٤یناییر  ٢٩بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة التلمیذ األول، في مدرسة السعادة  ٢٣
  ٢٠١٤یناییر  ٢٧بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢مقابلة نور الفائزة، معلمة اللغة العربیة في مدرسة السعادة  ٢٤
  ٢٠١٤فبراییر  ٣بونجاه غرسیك، في التاریخ   ٢ابلة إدا لطفیة، معلمة اللغة العربیة في مدرسة السعادة مق ٢٥
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أن الكفاءات التعليمية  الباحثة الفة الدكر، تستطيع أن تستنتجومن املعلومات الس
يف تقومي التعليم املطلوبة من معلمي اللغة العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه 

  غرسيك كالتايل:
يرى أن أكثر املعلمني والتالميذ أن التقومي يساعد على التعرف على  )١(

يساعد على تدعيم عملية مدى حتقيق األهداف التعليمية، كما أنه 
التعليم والتعلم، فقد تبني من تلك الدراسات أن معرفة التالميذ لدرجته 

 التايل. يف االمتحان تساعده يف حتسني أدائه يف االمتحان
توجد عدة أمناط للتقومي ختتلف حسب وظائفها ويرى معظم املعلمني  )٢(

ا التقومي البنائي، ، منهوالتوقيت الذي تستخدم فيه أثناء العملية التعليمية
والتقومي اخلتامي، واالستفادة منه يستخدم درجة تالميذهم ملشاركة 

 املسابقة املعينة.
فصل الثالث، بعد  من فصل األول حىتاالستبانة ب الرأي السابق ت الباحثةأكدو

أن قامت الباحثة االستبانة على ست األساتذة يف فصوهلم، فحصلت الباحثة على 
  لتايل:االنتيجة، وهي ك

 النتيجة ملعلمي اللغة العربية أمحد شيخو يف تقومي التعليم  -١
لى ماسبق أن معظم التالميذ يصفون بأم مقتنعون ألن األستاذ يعطي بناء ع

الواجب والنتيجة على قدرة طالبه، يستعمل املعلم الكلمات السهولة يف 
  اإلمتحان، ويستخدم بنتيجة التالميذ للمسابقة. 

 ي اللغة العربية إمام بصري يف تقومي التعليم النتيجة ملعلم -٢

معظم التالميذ يصفون بأم مقتنعون ألن األستاذ يعطي الواجب والنتيجة  أن
على قدرة طالبه، يستعمل املعلم الكلمات السهولة يف اإلمتحان، ويستخدم 

 بنتيجة التالميذ للمسابقة. 
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 مي التعليم النتيجة ملعلمي اللغة العربية نور الفائزة يف تقو  -٣
معظم التالميذ يصفون بأم مقتنعون ألن األستاذة تعطي الواجب والنتيجة 
على قدرة طالا، تستعمل املدرسة الكلمات السهولة يف اإلمتحان، وتستخدم 

يف زمن املاضي ويف األخري مل تشارك املدرسة  بنتيجة التالميذ للمسابقة
  . املسابقة

 إدا لطفية يف تقومي التعليمالنتيجة ملعلمي اللغة العربية  -٤

معظم التالميذ يصفون بأم مقتنعون ألن األستاذة تعطي الواجب والنتيجة  أن
على قدرة طالا، تستعمل املدرسة الكلمات السهولة يف اإلمتحان، وتستخدم 

 بنتيجة التالميذ للمسابقة. 

 النتيجة ملعلمي اللغة العربية أمحد نظري يف تقومي التعليم   -٥
بأم مقتنعون ألن أستاذ يعطي الواجبات املنرلية  م التالميذ يصفونمعظ 

والنتيجة على قدرة تالميذه، ويستعمل الكلمات السهولة يف اإلمتحان، 
 ويستخدم بنتيجة التالميذ للمسابقة. 

 النتيجة ملعلمي اللغة العربية حممد رشدي يف تقومي التعليم -٦
األستاذ يعطي الواجب والنتيجة على  معظم التالميذ يصفون بأم مقتنعون ألن

ويستخدم قدرة تالميذه، يستعمل املعلم الكلمات السهولة يف اإلمتحان، 
من  مكررا والسؤال الذي يستعمله املعلم بنتيجة التالميذ حلكم حيام اآلتية

 باملادة املناسب.  ىكتب األخر
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  الفصل الرابع
  البحث قترحاتنتائج البحث وم

 نتائج البحث .١
 قد شرحت الباحثة شرحا واضحا يف األبواب السابقة مع حتليل البيانات  

عن الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه 
كما ، استخلصت الباحثة مما يتضمن يف هذا البحث من نتائج البحث غرسيك

  يلي:
الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه   - أ

يقومون بوضع خطة اللغة العربية  يمعلمأن معظم  ،غرسيك يف تنفيذ التعليم
يستخدمون الطرائق و التدريس شاملة ملا سيفعلهم خالل العام الدراسي،
ويرافقون التالميذ لنيل املناسبة بأحوال وقدرة تالميذهم يف عملية التعليم 

أن تنظيم فعاليات التالميذ الصفية متعلقة ، ويصفون الفهم واهلدف الدراسي
بالطرائق املستخدمة، واليستخدمون وسائل التعليمية لعدم وجود منها وقلة 

  .عمال وسائل التعليمية احلديثةوقت التدريس وعدم املهارة يف است
الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف مدرسة السعادة املتوسطة بوجناه   - ب

يساعد درجة التالميذ  ، أن معظم معلمي اللغة العربيةغرسيك يف تقومي التعليم
 .املعينة املسابقةيف  شاركة منهممب منهاينفعون و يف حتسني االمتحان التايل
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 مقترحات البحث .٢
يف ضوء نتائج هذا البحث العلمي اقترحت الباحثة بإجراء املزيـد مـن   
البحوث والدراسات يف جمال تعليم اللغة العربية حىت يكون أحسن مما قد سـبق.  

  واالقتراحات من الباحثة كما يلي:
إن هذا البحث حيتاج إىل االستمرار أن يقوم الباحثون األخرون يف حتسينه   .أ 

ويرجي أن يكون هذا البحث مصدرا ومرجعا للبحوث الالحقة  وتعميقه
 .بالكفاءات التعليمية خاصة يف تنفيذ التعليم وتقوميهاملتعلقة 

تخطيط التدريس، وتنفيذ التدريس، وتقومي أن يقوم الباحثون األخرون ب .ب 
 حىت يكون تعليم اللغة العربية أحسن مما قد سبق.كثر أ التدريس

العربية أن يستفيد نتائج هذا البحث املفيدة يف تعليم يرجى على مدرسي اللغة 
 اللغة العربية.
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  قائمة املراجع
 

 الراجع العربية  - أ
املصباح املنري يف غريب بو العباس أمحد بن حممد بن علي املقرئ الفيومي،  أ

  . ١٩٨٧، ، بريوت لبنانالشرح الكبري
  .٢٠٠٢، اشبيليا للنثر والتوزيعالرياض: دار ، التربية اإلسالميةأمحد احلمد، 

مهارات التدريس : حنو اعداد مدرس اللغة العربية أوريل حبر الدين، 
، ، الطبعة األوىل، ماالنق: مطبعةجامعة موالنا مالك إبراهيمالكفء
٢٠١١.   

البحث يف التربية وعلم  جمناهجابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم، 
  .١٩٧٨، القاهرة: دار النهضة، الطبعة الثانية، النفس

، ، القاهرة: مكتبة النهضة املصريةطرق تعليم اللغة العربيةعبد القادر أمحد، 
١٩٧٩. 

إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 
  .٢٠١١،، الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشرا

الالذقية: ، ت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني امشكالعدنان أمحد، 
   .٢٠٠٦الوحدة، 

تفعيل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف حممد علم الدين معروف، 
 العدد األول، يونيو، جملة كلية التربية جبامعة القرآن الكرمي ،السودان
٢٠١١.   

لغري الناطقني ا، رياض: مطبة حممود كامل الناقة، طرائق تدريس اللغة العربية 
  .٢٠٠٣املعارف اجلديدة، 

  .١٩٨٩، الفاهرة: دار التجرير ،املعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  
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التعليم –التدريب التربوي للمعلمني: التعليم األساسي مسعد حممد زياد، 
 .٢٠٠٩ ،هرة: دار الصحوة النشر والتوزيعالقا، الثانوي
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