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 شعار
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 
اْلُمْنِذرِْيَن. بِِلَساٍن  )) َوِإنَُّه لَتَ ْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمْيَن. نَ َزَل بِِه الرُّْوُح اْْلَِمْيَن. َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكْوَن ِمنَ 

 َعَرِبيٍّ ُمِبْيَن ((
 (۲۹۱-۲۹۱الشعراء :   )سورة
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 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم
 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالن

 تقرير المشرف

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اجلامعي الذم قدمو الباحث: تقدـ إىل حضرتكم ىذا البحث

 
 : زلّمد منَت  االسم

 ۲۱۲۱۲۲34 : رقم القيد
مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية كحلوذلا يف مدرسة مفتاح العلـو  : موضوع البحث

 الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب
  

كقد نظرنا فيو حق النظر، كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف 
شكل ادلطلوب لالستيفاء شركط ادلناقشة إلدتاـ الدارسة كاحلصوؿ على درجة  على

ة كالتعليم جامعة موالنا مالك  ( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتيبS-1سرجانا )
 ـ. ۱۲۲٦/۱۲۲٧إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للعاـ الدراسي

 
 ۱۲۲٧يوليو  43 قاالنتقريرا مب

 ،ادلشرؼ
 
 

 ادلاجستَت نور ىادم احلاج كتورلد ا
 4٩٦36464166٨641641:التوظيف رقم



 د

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم
 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالن

 موافق لجنة المناقشة

 قد دتت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذم قدمو الباحث:
 

 نَت: زلّمد م  االسم
 ۲۱۲۱۲۲34 : رقم القيد

مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية كحلوذلا يف مدرسة مفتاح العلـو  : موضوع البحث
 الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب

 
( يف قسم تعليم اللغة S-1كقررت اللجنة بنجاحها كاستحقها درجة سرجانا )

 اىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبر 
 :لجنة المناقشة

 )...............(  الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت .4
 )...............(  الدكتور سالمت دارين ادلاجستَت .1
 )...............(  الدكتور احلاج نور ىادم ادلاجستَت .4

 
 ۱۲۲٧يوليو  43 قاالنتقريرا مب

 تعليم،عميد كلية علـو الًتبية كال
 
 

 ادلاجستَت نور عايل احلاج كتورالد 
 4٩٦163644٩٩٨644661:التوظيف رقم



 ه

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالن
 

 التعليم و التربية علوم كلية عميد تقرير
سالمية احلكومية ماالنق البحث اجلامعي قد استلمت جامعة موالنا مالك إبرىيم اإل

  :الذم ألفو الطالب
 

 زلّمد منَت:   االسم
 ۲۱۲۱۲۲34:  رقم القيد

مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية كحلوذلا يف مدرسة مفتاح العلـو :  موضوع البحث
 الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب

 
كاإلصالحات الالزمة ليكوف  كقد نظرنا فيو حق النظر، كأدخلنا فيو بعض التعديالت

شركط ادلناقشة إلدتاـ الدارسة كاحلصوؿ على درجة  لالستيفاءعلى شكل ادلطلوب 
( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك S-1سرجانا )

 ـ. ۱۲۲٦/۱۲۲٧إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للعاـ الدراسي 
 

 ۱۲۲٧يوليو  43 قناالتقريرا مب

 التعليم ك الًتبية علـو كلية عميد

 

 َتادلاجست علي نور احلاج الدكتور

 ۲۹٦۱۲3۲۹۲۹۹٨۲۹۲۲۲۱ :التوظيف رقم



 و

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالن
 

 يةالعرب اللغة تعليم قسم رئيسة تقرير
 

 فنقدـ بُت يديكم ىذا البحث اجلامعي الذم كتبو الطالب:
 

 : زلّمد منَت   االسم
 ۲۱۲۱۲۲34:  رقم القيد

مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية كحلوذلا يف مدرسة مفتاح العلـو :  موضوع البحث
 الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب

 
ت كاإلصالحات الالزمة ليكوف لنا فيو بعض التعديال كقد نظرنا فيو حق النظر، كأدخ

على شكل ادلطلوب لالستيفاء شركط ادلناقشة إلدتاـ الدارسة كاحلصوؿ على درجة 
( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك S-1سرجانا )

 ـ.  ۱۲۲٦/۱۲۲٧إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للعاـ الدراسي 
 

 ۱۲۲٧يوليو  44 قاالنتقريرا مب

 قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة 
 

 
 َتادلاجست احلسنة شللوءة الدكتورة

 ۲۹٧3۲۱۲۱۱۲۲۲۲۹۱۲۲۲ :التوظيف رقم



 ز

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالن
 اإلشراف مواعيد

 

 َت: زلّمد من  االسم
  ۲۱۲۱۲۲34:  رقم القيد

مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية كحلوذلا يف مدرسة مفتاح العلـو :  موضوع البحث
 الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب

 ادلاجستَت: الدكتور احلاج نور ىادم  ادلشرؼ
 

 التوقيع الوصف التاريخ رقمال
  التجربة ادليدانية  ۲
  الثاألكؿ حىت الفصل الثالفصل    ۱

  الفصل الثاين ك الرابع   ۹

  الفصل الرابع كاخلامس   3

  الرابع كاخلامس إصالحات الفصل   ۱

  الفصل الرابع  ٦

  الفصل اخلامس  ٧

  الفصل الراببع ك اخلامس  ٨
 

 قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة 
 
 

 َتادلاجست احلسنة شللوءة الدكتورة
 ۲۹٧3۲۱۲۱۱۲۲۲۲۹۱۲۲۲  :التوظيف رقم



 ح

 إقرار الطالب
 أنا ادلوقع أدناه :

 زلّمد منَت:   االسم
 ۲۱۲۱۲۲34:  رقم القيد
 مسارانج :  العنواف 

أقر بأف ىذا البحث اجلامعي حضرتو لتوفَت شركط النجاح لنيل درجة سرجانا يف  
قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

مشكالت ترقية كفاءة معلم اللغة العربية يف مدرسة  ، حتت ادلوضوع :قاحلكومية ماالن
 مفتاح العلـو الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب.

كرتو من إبداع غَتم أك تأليف اآلخر. كإذا أدعى ز حضرتو ككتبتو بنفسي كما  
ل ادلسؤكلية على أحد استقباال أنو من تأليفو كتبُت أنو فعال ليس من حبثي فأنا أحتم

ذالك، كلن تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على مسؤكيل قسم تعليم اللغة العربية كلية 
 . قعلـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن

 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كال غلربين أحد على ذالك.

 ۱۲۲٧مايو  1٨ ،قماالن
  احب الإلقرارص
 

 منَتزلّمد 
 ۲۱۲۱۲۲۲۹رقم القيد : 



 ط

 شكر وتقدير
 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم

 
احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على عبده نبينا األمُت، زلمد بن عبد اهلل 

 أما بعد. ،ادلبعوث رمحة للعادلُت، كعلى آلو كصحبو أمجعُت
حىت قد انتهيت من  كالفرصة كالصحة القوة نعمو على كجلّ  عزّ  اهلل إىل شكرا أشكر

مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية وحلولها في مدرسة  "البحث اجلامعي بادلوضوع 
 ". مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية كالسات جمبر

 كلذلك اآلخر، مساعدة بدكف إدتامو كال ؽلكن اجلامعي البحث ىذا كتابة كقد انتهيت
 :يقدـ الباحث الشكر إىل

 مالك موالنا جامعة مدير راىارجو ادلاجستَت، الدكتور احلاج موجيا األستاذ فضيلة. أ
 .ماالنق احلكومية إبراىيم اإلسالمية

 جبامعة عميد كلية علـو الًتبية ك التعليم الدكتور احلاج نور على ادلاجستَت، فضيلة. ب
 ماالنق. احلكومية إبراىيم اإلسالمية مالك موالنا

 موالنا جبامعة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة  ادلاجستَت، احلسنة لوءةشل الدكتورة فضيلة. خ
 ماالنق. احلكومية إبراىيم اإلسالمية مالك

، مشرؼ على كتابة ىذا البحث. كأقوؿ نور ىادم ادلاجستَت احلاجتور كالد  فضيلة. ث
 من نعمة مساعدة من . على كل ما قدمونور ىادم ادلاجستَت شكرا على إشراؼ

 من مكافأة اليت حتصل على األشياء اجليدة حىت يتسٌت جلميع نو كتعاىلاهلل سبحا
 بداية منذ اجلامعي البحث ىذا مراحل إعداد كل يف كتوجيو .اهلل سبحانو كتعاىل

 .االنتهاء منو حىت الباحث فكرة
إبراىيم  موالنا مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف ذاتاتكاألس األساتيذ مجيع. ج

 ماالنق. احلكومية اإلسالمية
 .مبعهد مفتاح العلـوشىيخ احلاج أمحد راشيدم بيهقي مدير فضيلة . ح



 ي

 مدير مدرسة مفتاح العلـو الثانوية اإلسالمية.، إسفنديار ادلاجستَت فضيلة أستاذ. خ
 شىيخ حبيب نوفل بن عيدركس ادلطهر, مدير رباط النور مسارانج.فضيلة . د
 ر رللس تعليم ادلدينة مسارانج.شيخ حبيب عمر بن أمحد ادلطهر, مديفضيلة . ذ
.التالميذ  مجيع. ر   مبعهد مفتاح العلـو
إبراىيم  موالنا مالك جبامعة ۱۲۲۱العربية  اللغة تعليم قسم يف أصحايب مجيع. ز

 ماالنق. احلكومية اإلسالمية
أدرؾ  ،ك أخَتا .الثواب حبسن يثيبنا كأف ذلا الحد رمحتو علينا ؽلن أف اهلل عسى

يتوقع التقرير  ،ا البحث اجلامعي كىناؾ بالتأكيد الضعف أك القصورالباحث أف كتابة ىذ
كىذا قد يكوف البحث  ،انتقادات كاقًتاحات بناءة من أم طرؼ دلزيد من التحسن

 .اجلزاء أحسن كثَتا خَتا اهلل جزاكم .العادلُت آمُت يارب .اجلامعي مفيدة لنا مجيعا
 
 

 الباحث
 
 

 منَتزلّمد 
۲۱۲۱۲۲34 رقم القيد :  

 
 
 
 
 
 
 



 ك

 المحتويات  
 الغالؼ
 أ .................................................................  إىداء
 ب ................................................................. شعار 
 ج ..........................................................  ادلشرؼ تقرير

 د ....................................................... موافق جلنة ادلناقشة
 ق ....................................  كالتعليم الًتبية علـو كلية عميد تقرير
 ك .......................................  العربية اللغة تعليم قسم رئيسة تقرير

 ز ........................................................  اإلشراؼ مواعيد
 ح ..........................................................  الطالب إقرار
 ط ..........................................................  تقديرك  شكر

 ؾ ..............................................................  احملتويات
 ف .....................................................  البحث مستخلص
 س ............................................  ليزيةباالصل البحث مستخلص
 ع .........................................  باالندكنيسية البحث مستخلص

 اإلطار العامالفصل اْلّول: 
 4  .................................................. خلفية البحث.أ
 4  ................................................. أسئلة البحث .ب
 4  .................................................أىداؼ البحث.ج
 3  ................................................... أعلية البحث.د
 3 ................................................... حدكد البحث.ه
 3  ............................................ حتديد ادلصطالحات.و
  1 ............................................... الدراسات السابقة.ز

 



 ل

 
 الفصل الثاني: اإلطار النظري

  فهوم المعلمم
 ٨  .................................................. تعريف ادلعلم .أ 
 41 .................................................. كفاءة ادلعلم .ب 

 41 ............................................. تعريف الكفاءة .4
 43 .............................................. أنواع الكفاءة .1
 4٦ .............................................عناصر الكفاءة .4
 4٧ ............................................. دريس اللغة العربيةتج. 

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 14  ................................................. منهج البحث.أ
 14  ............................................... حضور الباحث.ب
 14  ..........................................  البيانات ك مصادرىا.ج
 11  ........................................... أدكات مجع البيانات.د
 13  ................................................ حتليل البيانات.ه
 1٦ ........................................... تأكيد صحة البيانات.و

 يلهاالفصل الرابع: عرض البيانات وتحل
 لمحة مدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية كالسات جمبرالمبحث اْلول: 

 شخصيا مدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية كالسات جمبر . أ
 1٧ ..................................................  تهاتاريخ إقام .4
 44 .......  مجرب كالسات  الثانوية اإلسالمية حملة عن مدرسة مفتاح العلـو .1
 41 ....................................................  ةبعثنظرة ك  .4
 44 .....................................  دلنظمة جلاف ادلدرسةىيكل ا .3
 43 .............................................  يكل بناء ادلنظمةى .1



 م

 4٦ .......................................... بياف ادلدرس كادلوظفية  .٦
 31 ............................................... ادلناىج التعليمية  .٧

 ٖٗ ......................................كفاءة معلم اللغة العربية  . ب
 وتحليلها المبحث الثاني: عرض البيانات

أنواع ادلشكالت كفاءة معلم اللغة العربية يف مدرسة مفتاح العلـو الثانوية  .أ 
 31 ........................................ اإلسالمية كالسات مجرب 

اءة معلم اللغة العربية يف  مدرسة مفتاح العلـو زلاكلة حاؿ ادلشكلة يف كف .ب 
 3٧ ................................. الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب 
 المبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث

 3٩ ............................... مشكالت كفاءة معلم اللغة العربية. أ
 14 .................... زلاكلة حاؿ ادلشكلة يف كفاءة معلم اللغة العربية. ب

 الفصل الخامس: اإلختتام
 11 ..........................................  نتائج البحثخالصة . أ

 11 ..................................................... إقًتاحات . ب
 قائمة المراجع
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 مستخلص البحث

ت كفاءة معلم اللغة العربية كحلوذلا يف مدرسة مفتاح العلـو الثانوية مشكال ،2ٕٔٓ، محمد، منير
كلية علـو الًتبية كالتعليم، جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية كالسات مجرب،

 ادلاجستَت ىادم احلاج نورإشراؼ: الدكتور  ماالنق.

 كفاءة معلم اللغة العربية،  تمشكالالكلمة األساسية: 

اليت يوثر إىل كصوؿ أىداؼ التعليم يف ادلدرسة، كغلب   فاءة ادلعلم ىي إحدل العواملالك
على ادلعلم كعنصر رئيسي يف ادلؤسسة التعليمية أف ؽللك الكفاءات اليت تتعلق مبجالو كمسئوليتو. 

لك الكفاءة يف مهنتو فهو سوؼ يستطيع كظائفتو جيدا كمؤثرا. كعرؼ يف كإذا ادلعلم الذم ؽل
" الذم يبُت أف لكل معلم 4األية  46فصل  1661للسنة  43إندكنسيا "القانوف احلكمي رقم 

غلب عليو أف ؽللك كفاءة، كمن ىذه الكفاءةىي الكفاءة التعليمية، كالكفاءة الشخصية, كالكفاءة 
 دلهنية.اإلجتماعية, كالكفاءة ا

ت كفاءة معلم اللغة العربية يف ادلدرسة أما أىداؼ البحث فهي دلعرفة أشكاؿ مشكال
ت كفاءة معلم اللغة العربية مشكال زلاكلة حلكدلعرفة  مفتاح العلـو الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب

 دراسة احلالةو . كأما منهج ىذا البحث فهيف ادلدرسة مفتاح العلـو الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب
بادلدخل الكيفي. كأسلوب مجع البيانات ىو ادلالحظة كادلقابلة ك حتليل مضموف الوثائق. كأسلوب 

 حتليل البيانات ىو عرض البيانات، تصنيف البيانات، االستنتاجات كادلراجعة.

اطلفاض كفاءة : ترقية كفاءة معلم اللغة العربية تأما نتيجة البحث فهي: أشكاؿ مشكال
كالكتب اإلضايف لًتقية كفاءة ادلدّرس اللغة  ،درس يف تصميم كتنظيم أدكات التعليمادل

يعٍت : ت كفاءة معلم اللغة العربية. مث زلاكلة حل مشكالالعربية ادلوجودة يف ادلدرسة زلدكدة
ادلدرسُت احملًتفُت  (،MGMP، إتبع برنامج )كالورشة  بوجود الربامج الًتبوية كالدكرة كالندكة

قة قراءة الكتب أك الوسائل ادلطبعية أك حبث األخبار من الشبكة الدكلية.بطري
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ABSTRACT 

Munir, Muhammad, 2017, Problems Competence of Arabic Language Teacher 
and Solutions in Madrasah Miftahul Ulum Kalisat Jember. Department of Arabic 
Education, Faculty of Teaching and Education, Maulana Malik Ibrahim State 
Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. Nur Hadi, M.Ag 

Keywords:  Problematic Competence of Arabic Language Teachers 

Teachers competence is the one factor this influence the goal of learning 
and school education. As a main subtance in education institue, teacher and 
competence the aspect and responcibilty. Of teacher have competence in their 
profession will can do tasks well and effective. In Indonesia “Act” wich suggest 
that every teacher should have the competence, competence include: 
pedagogical competence, personal competence, sosial competence, and 
professional competence.  

Moreover, the research purpose is to detect the problems of Arabic 
speaking-leaning in Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kalisat Jember, and the 
method of solving the problems. The research method is field study using 
qualitative approach. Data collection method is observation and interview. The 
data analysis method is in the form of data explanation, data description, 
conclusion, and data review.  

The results of this research are: 1. Problems of Competence Arabic 
Language Teacher: Weak ability of teachers in designing and processing learning 
devices,  Limitations of teachers competence support books, and the majority of 
teachers have not done the research. 2. The method of solving Improving the 
Competence of Arabic Language Teacher  problem: Trough educational activities, 
training, upgrading, workshops, follow the course teachers meeting, add insights 
on your own, and such as reading a book or through other media.  
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ABSTRAK 

Munir, Muhammad, 2017, Problematika Kompetensi Guru Bahasa Arab dan 

Solusinya di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, Kalisat Jember, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Dosen Pembimbing: Dr. H. Nurhadi M.Ag 

 

Kata Kunci: Problematika Kompetensi Guru Bahasa Arab 

Kompetensi Guru adalah salah satu yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan pembelajaran dan pendidikan sekolah. Sebagai unsur pokok dalam lembaga 

pendidikan, guru sebagai pengajar harus meiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang dan tanggung jawabnya. Seorang guru yang meiliki kompetensi dalam 

profesinya akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif. Di 

Indonesia “Undang-undang No 14 tahun 2005” menunjukan bahwa setiap guru 

harus memiliki kompetensi, kompetensi tersebut meliputi: Kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk problematika  

kompetensi guru bahasa arab di MA Miftahul Ulum Kalisat Jember, dan upaya 

mengatasi problematika peningkatan kompetensi guru bahasa arab di MA 

Miftahul Ulum Kalisat Jember. Sedangkan metode penelitian adalah studi 

lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data 

berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data berupa paparan data, 

deskripsi data, kesimpulan dan review data.  

Adapun hasil penelitian adalah: 1. Bentuk-bentuk problematika kompetensi guru 

bahasa arab: Lemahnya kemampuan guru dalam merancang dan memproses 

perangkat pembelajaran, keterbatasan buku-buku penunjang kompetensi guru. 2. 

Upaya mengatasi problematika kompetensi guru: Melalui kegiatan pendidikan, 

pelatihan, mengikuti seminar, penataran, workshop. Mengikuti Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP), Guru menambah wawasan sendiri, seperti membaca 

buku atau melalui media lainnya. 
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 لفصل اْلولا
 اإلطار العام

 
 خلفية البحث .أ 

التعليم ىو عبارة عن اشتمار ادلصادر البشرية يف الفطرة الطويلة اليت ذلا قيمة 
كلذلك كاد كل الدكلة كضعت  4اسًتاتيجية لبقاء احلضرة البشرية يف العامل.

متغَتات حالة التعليم كشيء مهم سياؽ بناء الدكلة. كذلك إندكنيسيا يضع 
 4٩31مبوقع ىاما كخصوصا. ؽلكن أف ينظر من زلتويات افتتاح الدستور  التعليم

 من الينيا الرابع تؤكد أف اذلدؼ الوطٍت اإلندكنيسي ىو تذكي حياة األمة.
كانت اللغة العربية أكثر اىتماما يف تعليمها إما يف ادلدارس كادلعاىد، ألهنا 

ب جيد كأسلوب حسن من إحدل اللغات السامية كذلا دكر ىاـ لكوهنا ذات أد
كذلك يف إندكنسيا، إف اللغة العربية نالت   1ككوهنا لغة القرآف كاألحاديث النبوية.

اىتماما كبَتا من رلتمعهم بتدريسها يف ادلعاىد كادلدارس كاجلامعات كما أشبو ذلك 
من ادلؤسسات رمسية كانت أك غَتىا. كأما أىداؼ تدريسها فمتنوعة، إما لفهم 

 ية كإما لفهم الثقافة العربية كإما للعمل كىلم جرا.العلـو اإلسالم
الًتبية كالتعليم، قد معلم ادلهمة كميسر حىت ؽلكن أف تعلم الطلبة  عامل يف
النحو األمثل، من خالؿ التعليم، الرمسي  إمكانات القاعدة كقدرهتا على كتطوير

  .كغَت الرمسي على حد سواء
رلاؿ التعليم منذ أف أصبح شكل مثايل، اللغة العربية دكران ىاما يف تعلم يف 

حىت ادلدىل هبا لتحديد اذلوية الذاتية للطالب، كحق ككاجب ليتمكن من تنفيذ 
كلذلك ينبغي أف يكوف معلم أف يكوف السلوؾ كالقدرة  .التدريس كأنشطة التعلم

                                                           
 .1Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses 

dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.5  
 .٧، دكف السنة(، ص:STAIN Pamekasan Press)مبكاساف: مهارة الكالـ كطريقة تدريسهاأمحد سللص، 2
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الكافية على تطوير الطالب ككل. للقياـ بوظيفتها بشكل صحيح كفقا للمهنة، 
 .حباجة إىل إتقاف أشياء سلتلفة كاختصاصادلعلمُت 
أجل حتقيق جودة التعليم، قد معلم دكر ىاـ جدان يف حتقيق األىداؼ  يف

كىذا السبب مطلوب مدرس للكفاءة يف أداء كاجباتو كادلعلمُت، . الوطنية للتعليم
بسبب الواجبات كمسؤكليات ادلعلم سيكوف أكثر فعالية إذا كاف لديو الكفاءة، 

كلذلك، . اف قادران على توجيو الطالب لتحقيق األىداؼ ادلتوقعةحىت أف ك
اختصاص منها شللوؾ من قبل معلم مطلوب على اإلطالؽ للتالميذ، كىو أحد 
عوامل اليت تؤثر على ما إذا كاف صلاح التعليم كالتعلم، ألنو إذا كاف غَت معتمد من 

 .ج ادلرجوةقبل ادلعلمُت ادلهنية، التدريس كالتعلم لن ػلقق النتائ
يف أنشطة التعلم، ىي ادلعلمُت ىم الذين ادلأذكف هبا كمسؤكلة عن تعليم 

على األقل أف  .الطالب كال على حدة، ككذلك كما ىو احلاؿ يف الكالسيكية
اختصاص  4.يكوف معلم أساسيات اختصاصها كسلطة كقدرة على القياـ بعملها

طفي يف الدراسة فحسب بل اليت ؽللكها معلم ال دافع لتكوف أكثر نشاطا كعا
ستعزز أيضا إصلازات التعلم للطلبة حيث أف تعلم الطالب نتائج على مستول 

ىكذا أيضا مع االختصاص مع الذم قاؿ أنو معلم كسوؼ القياـ بعملهم . األمثل
 .بشكل صحيح

القياـ  معلم ال ىو التدريس فقط، كلكن أيضا غلب أف يكوف قادران على
كباإلضافة إىل ذلك،  .رلموعات من الطالب كاجملتمع بُت بالتدريب كدكرة كزعيم

كمؤيد كذلك ادلوزعات ذات قيمة   غلب أف تكوف أيضا قادرة على القياـ بدكر
االحًتاؼ مل يولد  .مثل الطالب كالبيئة االجتماعية كبَتة، كعلى سبيل ادلثاؿ
 ان طويالن حىتكيشكل التدريب اخلاصة، كاليت تتطلب كقت طبيعيا، كأنو ػلتاج التعليم

 .ادلهنيُت

                                                           
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional 

1999) h. 33 
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كف اليد، بدكره  يف زلاكلة لتعزيز القدرات ادلهنية للمعلمُت مل يكن سهالن 
اجلهود الرامية إىل زيادة  ادلشاكل الكامنة، كقد تؤثر يف ذلك الكثَت من احلواجز أك

من داخل ادلؤسسة نفسها  الكفاءة ادلهنية للمعلمُت، كأيضا من احلاجز الذم يأيت
 مؤسسة. جها احلواجزأك من خار 

ستنادان إىل ادلالحظة اليت قد تفعل الكتاب، احلصوؿ على حملة عامة عن ا
  الثانوية اإلسالمية مفتاح العلـو ادلدرسة لغة العربية يفادلواضيع أف مدرس ال

رمسيا تلبية متطلبات الكفاءة، كلكن ال يزاؿ مل تكن أقصى كما  كالسات مجرب 
لفية عملية التعليم كالتدريس خربة، كالتطوير ادلهٍت ينظر إليو على خ .ىو متوقع

لتدريب ادلعلمُت، كالبيئة، كالتقاليد األكادؽلية لتدريب ادلعلمُت، كمن األمور 
األساسية للغاية أيضا يف ىذه ادلشكلة ىو التمكن من تدريس مواد كأساليب 

ارة الفصوؿ التدريس كاإلدارة إلتقاف عملية تتضمن فهم قدرة الطالب التعلم، كإد
 .الدراسية كاستخداـ الوسائط التعليمية

 
 أسئلة البحث  .ب 

 أسئلة البحث ىي: الباحث قدمتف استنادا على خلفية البحث الىت سبق بياهنا،
ثانوية ال مفتاح العلـومدرسة  يفمعلم اللغة العربية  كفاءة ما مشكالت .1

 مجرب؟-كالسات اإلسالمية
 ثانوية اإلسالميةال ح العلـومفتا مدرسة  يف ىذه ادلشكالت لوؿكيف ح .2

 مجرب؟-كالسات
 

 أهداف البحث .ج 
بالنظر إىل أسئلة البحث اليت أبنتها الباحث فيما سبق، فاألىداؼ اليت أرادت 

 الباحث كما يلى: 
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ثانوية ال مفتاح العلـومدرسة  معلم اللغة العربية يف كفاءة  مشكالتمعرفة  .1
 .مجرب كالسات اإلسالمية

 مفتاح العلـومدرسة  يفمعلم اللغة العربية  فاءةك  ادلشكالت وؿمعرفة حل .0
 كالسات مجرب.  ثانوية اإلسالميةال

 
 

 أهمية البحث .د 
كما   تشتمل أعلية ىذا البحث على جانبُتترجى أف يكوف ىذا البحث مفيدا، ف

 يلي:
 من الناحية النظرية .1

يف إثراء ادلعرفة ك ادلعلومات ك اخلربات  يف معلم ادلقصود من ىذا البحث 
 كالسات مجرب. اإلسالمية مفتاح العلـو ثانويةمدرسة ال يفغة العربية الل

 حية األعلية التطبيقيةمن النا .2
 ادلهنية دلعلم اللغة العربية.للنظر يف السياسات ادلتعلقة بتعزيز الكفاءة 

 
 حدود البحث .ه 

كفاءة  دد الباحث موضوع البحث "مشكالتح : احلدكد ادلوضوعية -4
 "حلوذلاك  معلم اللغة العربية

 مفتاح العلـومدرسة  يفينفذ الباحث ىذا البحث  : احلدكد ادلكانية -1
 كالسات مجرب جاكل الشرقية. ثانوية اإلسالميةال

-164٦يعقد ىذا البحث ىف العاـ الدراسي  : احلدكد الزمنية -4
 مػػ.164٧

 
 تحديد المصطالحات .و 
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حث سوؼ يعّرؼ كيستخدـ يف ىذا البحث عدد من ادلصطلحات، ك لتسهيل الب
 الباحث ادلصطلحات ادلستخدمة كما يلي :

: عدد من اخلصائص اليت دتكن كراء الشخص كتظهر   الكفاءة (4
 التمثيل, كالتفكَت.سبل 

 .ىو الذم يعطي ادلعرفة للطالب:   ادلعلم (1
ىي الكفاءة لدل اإلنساف من األلفاظ ك األصوات :  اللغة العربية (4

 ة احلوار ك احملادثة ك اخلطابة.اليت يعرب هبا عن شيئ يعٍت بطريق
 اليت تقع ىف كالسات ثانويةاسم من أمسػػاء ادلدرسة ال:  مفتاح العلـو (3

 ينة مجرب جاكا الشرقية إندكنيسيامبد
 

 الدراسات السابقة .ز 
اجلهود الرامية اىل حل ادلشكلة كيف زيادة الكفاءة "يف ادلوضوع  ركمسيايتدراسة  .1

امعة اجل :سورابياالبحث,  3"وركتو أمبولسارمبتدائية ككنبادلدرسة اإل ادلهنية
ادلشكلة يف زيادة األسالمية الكومية. كغرض ىاذ البحث معرفة  أمبيلسوناف 

. كاستخداـ ىذا بتدائية ككنوركتو أمبولسارمدلدرسة اإليف ا الكفاءة ادلهنية
البحث مدخل كيفي با لبحث ادليداين االرتباطي. كقاـ مجع البيانات 

ادلقابلة ك الوثائق. ك اما حتليل البيانات ادلستخدـ فهو حتليل بادلالحظة ك 
ىذه الدراسة . أف الباحث يستخدـ ادلدخل الكيفيالبيانات غَت االحصائ ب

حتلف عن دراسة الباحث  التشبهات ك اخلتالفات. اما تشبهات دراسة 
ك اخلتالفات بُت دراسة  الكفاءةك دراسة الباحث يعٍت يبحثوف عن  ركمسيايت

اجلهود الرامية اىل " ركمسيايتك دراسة الباحث ىو يف ادلوضوع,  أمحد فتحي
بتدائية ككنوركتو بادلدرسة اإل حل ادلشكلة كيف زيادة الكفاءة ادلهنية

                                                           
4
"جامعةسونانالجهودالرامٌةالىحلمشكلةوفًزٌادةالكفاءةالمهنٌةبالمدرسةاإلبتدائٌةوونوروتوأمبولساريروسمٌاتً"

2113أمبٌلاالسالمٌةالحكومٌة
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 يف كحلوذلا معلم اللغة العربية كفاءة  مشكالت " ك دراسة الباحثة "أمبولسارم
 .جول الشرقية مجرب كالسات ثانوية اإلسالميةال مفتاح العلـومدرسة 

أثر كفاءة مدرس اللغة العربية يف إصلاز يف ادلوضوع " أمحد فتحيدراسة  .2
با العاـ اجلمع  1التالميذ من مدرسة منارة االسالـ الثانوية اإلسالمية جباكرتا".

أثر كفاءة مدرس اللغة ـ الباحث اجلمع. ىذا البحث يبحث عن  1644
 ة االسالـ الثانوية اإلسالمية جباكرتا.العربية يف إصلاز التالميذ من مدرسة منار 

أثر كفاءة مدرس اللغة العربية يف إصلاز التالميذ كيهدؼ ىذا البحث إىل معرفة 
. كاستخداـ ىذا البحث من مدرسة منارة االسالـ الثانوية اإلسالمية جباكرتا

مدخل الكيفي. كقاـ مجع البيانات بادلالحظة ك ادلقابلة ك الوثائق. ىذه 
حتلف عن دراسة الباحث  التشبهات ك اخلتالفات. اما تشبهات الدراسة 
ك اخلتالفات  الكفاءةك دراسة الباحث يعٍت يبحثوف عن  أمحد فتحيدراسة 

أثر   " أمحد فتحيك دراسة الباحث ىو يف ادلوضوع,  أمحد فتحيبُت دراسة 
انوية كفاءة مدرس اللغة العربية يف إصلاز التالميذ من مدرسة منارة االسالـ الث

 معلم اللغة العربية كفاءة  مشكالت " ك دراسة الباحثة " اإلسالمية جباكرتا
جول  مجرب كالسات ثانوية اإلسالميةال مفتاح العلـومدرسة  يف كحلوذلا
 .الشرقية

كفاءة مدرس اللغة العربية كعالقتها بدكافع يف ادلوضوع " ليا قمريةدراسة  .3
سة "اخلَتية" ادلتواسطة اإلسالمية مامبانج التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف مدر 

اجلمع. ىذا البحث يبحث عن   ةـ الباحث 1644با العاـ اجلمع  ٦براباتاف".
كفاءة مدرس اللغة العربية كعالقتها بدكافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف 

                                                           
شريف جامعة "  ية يف إصلاز التالميذ من مدرسة منارة االسالـ الثانوية اإلسالمية جباكرتاأثر كفاءة مدرس اللغة العرب " أمحد فتحي 5

.1644اإلسالمية احلكومية ماالنج،  ىداية اهلل

كفاءة مدرس اللغة العربية كعالقتها بدكافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة "اخلَتية" ادلتواسطة اإلسالمية  " ليا قمرية 6
.1641اإلسالمية احلكومية ماالنج،  شريف ىداية اهللجامعة "  مبانج براباتافما
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كيهدؼ ىذا البحث  مدرسة "اخلَتية" ادلتواسطة اإلسالمية مامبانج براباتاف.
كفاءة مدرس اللغة العربية كعالقتها بدكافع التالميذ يف تعلم اللغة معرفة   إىل

. كاستخداـ العربية يف مدرسة "اخلَتية" ادلتواسطة اإلسالمية مامبانج براباتاف
ىذا البحث مدخل الكيفي. كقاـ مجع البيانات بادلالحظة ك ادلقابلة ك 

بهات ك اخلتالفات. اما الوثائق. ىذه الدراسة حتلف عن دراسة الباحث  التش
ك  الكفاءةك دراسة الباحث يعٍت يبحثوف عن  ليا قمريةتشبهات دراسة 

 " ليا قمريةك دراسة الباحث ىو يف ادلوضوع,  ليا قمريةاخلتالفات بُت دراسة 
كفاءة مدرس اللغة العربية كعالقتها بدكافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية يف 

 " كدراسة الباحث ."ة اإلسالمية مامبانج براباتافمدرسة "اخلَتية" ادلتواسط
ثانوية ال مفتاح العلـومدرسة  يف كحلوذلا معلم اللغة العربية كفاءة  مشكالت
 .جول الشرقية مجرب كالسات اإلسالمية
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 مفهوم المعلم

 معلم .أ 
اح متعلمُت إف ادلعلم عامل من عوامل صلاح تعليم اللغة األجنبية، ألف صل

متوقف على كفاءة ادلعلم يف التعليم. ك أما الكفائة ىي كل شيئ يصور كفاءة 
. أف معلم نوع من الشحص ادلثايل يف فصل اللغة، ألنو ىو ٧شحص كمية أـ كفية

 .٨الذم ينظم مجيع النشاطات التعليمية كعامل من عوامل النجاح يف التعليم
ادلدركسة كاالستيعاب على  ادلوادّ  اءكادلعليم اجليد ىو الذم يقدر على إلق

ادلهارة اللغوية ك مهارة التعليم باستخداـ من طرؽ التعليم حىت يقدر عليو إيصاؿ 
 ادلعلومات رلتذبا ك متنوعا.

أف معلم ىو مهنة حتتاج إليها ادلهارة خاصة كال يستطيع القياـ هبذا العمل 
مثل اللغة العربيةليس أمرا . كتدريس اللغة العربية ٩إال من لو أىل يف التدريس

سهال. كتعليم اللغة العربية ليس بسهل، جبانب يتصف بادلهارات اللغوية عليو  
 ، منها :46كذالك أف ؽلتلك ادلعلومات ادلتعلقة مبهنتو. أف للمعلم شليزات

 العقلية : أف يتصف ادلعلم بادلعارؼ العميقة يف ادلادة اليت يعلمها. .4
يم جيد ىو التعليم الذم يأيت من كفاءة تنظيم اجلسمية أك احلركية : التعل .1

 ادلعلم الفصل الدراسى.
اخللقية : كيفية شحصية ادلعلم متوقف على فعالية ادلعلم كحسن معاشرتو  .4

 كصربه ك إحالصو ك عقليتو.
 اخلرفية :أف يشًتؾ ادلعلم يف النشاطات اليت تصلح كيفية تعليمو. .3

                                                           
7
 Moh. Uzeir Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT. Rosda Karya, 1990), hal. 1 

8 Moh. Uzeir Usman dan Setiawati Lilis, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, 
(Bandung : Rosda Karya, 1993), hal. 44 
9
 Moh. Uzeir Usman, Menjadi Guru Profesional… hal. 1 

10
 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan kelas dan Siswa, (Jakarta : Rajawali, 1988), hal. 22 
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 : 44ط ادلعينة ، منهاكعلى مدرس اللغة العربية أف يستويف الشرك 
 (aural understandingفهم اللغة الشفهية ) (4
 احملادثة، على ادلعلم أف يقدر على احملادثة باللغة اليت يعلها. (1
 القراءة ، على ادلعلم أف يقدر على فهم اإلنشاء العريب فهما مباشرا. (4
الكتابة، على ادلعلم أف يقدر على كتابة اجلمل الصحيحةاليت صدد  (3

 تعليمها.
 ليل اللغة، على ادلعلم أف يعرؼ دتاـ ادلعرفة عن نظاـ الصويت.حت (1
الثقافة، أف يكوف للمعلم كعي لغوم ك ادلعارؼ األساسية يف علم  (٦

 التاريخ ك الفنوف ك اآلداب ككذالك أدات اجملتمع.
إعداد ادلهنة، أف يكوف للمعلم استعداد يف تطبيق الطرؽ تعليم اللغة  (٧

 العربية.
كن اإلستنجاج أف للمعلم كفاءة اللغة العربية قبل من بياف السابق، ؽل

 تعليمها.
يعترب ادلعلم من الشحص ادلنتج ك مشجع ادلتعلمُت للتعليم. كهبذا، 
ـّ كيشمل كفاءة ادلعلم كدكره على أمور التليم. إف دكر  األساس للمعلم دكر ىا

 : 41ادلعلم األساسى ىو
لى ادلواد ادلعلم كادلمثل أك ادلعلم الفعلية أف يستوعب ع (4

ادلدركسية، كتنميتها كترقية كفاءتو التعليمية كعليو كذالك أف يدًن التعليم 
ليزداد عملو كلو مهارةيف تعيُت الغرض اخلاص كفهم ادلنهج الدراسى. كلو 

 مهارة يف إيصاؿ ادلعلومات إىل التالميذ يف الفصل. 
كعلى ادلعلم كذالك مساعدةالدارسُت يف فهم كقبوؿ كاستيعاب 

علومات ك ادلعارؼ كعليو كذالك تشجيع الدارسُت بأف يتعلموايف حاؿ ادل
 من األحواؿ.

                                                           
11

 Sokah Umar Assasuddin, Problematika Pengajaran Bahasa Arab dan Tinjauan dari Segi 
Metodologi, (Yogyakarta : Nurcahaya, 1982), hal. 57- 58 
12

 Moh. Uzeir Usman, Menjadi Guru Profesional… hal. 7 
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 ادلعلم كمنظم الفصل (1
على ادلدرس أف يقدر على تنظيم الفصل ألنو بيئة التعلم اجليدة، 
ك البيئة اجليدة ىي البيئة اليت تشجع ادلتعلمُت بأف يتعلموا كهتب األمن ك 

 ومة.القناعة للحصوؿ على األىداؼ ادلرس
كأىداؼ تنظيم الفصل ىي إعداد كاستخداـ الوسائل يف الفصل 
أنشطات تعلم ك تعليم جيد، كأما الغرض اخلاص ىوتنمية كفاءة 
ادلتعلمُت يف استخداـ الوسائل التعليمية كإعداد  األحواؿ ادلمكنة ذلم 

 التعلم ك العمل كمساعدهتم للحصوؿ على اذلدؼ ادلرجو.
 مراعاة بيئة الفصل ليتمتع ادلتعلمُت يف كموفقو كادلنظم مسؤكلية يف

 التعلم كيوجههم يف عملية عقلية كاجتماعية يف الفصل.
 ادلعلم كالوسيلة من الوسائل (4

يف عملية التدريس أف يكوف ادلدرس منتجا حسنا. اإلنتاج ك 
 التقوًن الذم قاـ بو ادلعلم أف يكوف لو ىدؼ، منها

ألىداؼ يعرؼ بو ادلعلم النجاح يف احلصوؿ على ا( أ
ادلدركسة كفعالية طريقة  كاستيعاب ادلتعلمُت على ادلواد

 .تعليمها
 يعرؼ بو ادلعلم موقف ادلتعلمُت يف الفصل.( ب

 
 ادلعلم كالقائم بالتقوًن (3

ينبغي للمعلم أف يتبع النتيجة تعلم ادلتعلمُت احملصوؿ عليها. ك 
لية ادلعلومات اليت حصل عليها ادلدرس من التقوًن تكوف الًتاجع يف عم

 44التعليم.
من البياف السابق، ذكره ؽلكن اإلطالع على أف مهنة ادلعلم اليكتفي 
بإيصاؿ ادلعلومات ليحفظها ادلتعلموف مث يقّوـ درجة حفظهم، كأظلا يشمل 
                                                           
13

 Athiyah Al-Abrosy, Dasar-dasar Pendidikan Islam, Bulan Bintang (Jakarta : 1993) hal 71 
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على ختطيط ك التنظيم ك اإلنتاج لعملية التعليم من مجيع النواحي حبيث ينمو 
 43احلياة.السلوؾ ك الكفاءة ك ادلهارة يف مجيع نواحى 

كيهدؼ تعليم اللغة العربية العاـ اىل سيطرة التالميذ على ثالثة  
كفاءات كىي كفاءة اللغوية كاالتصالية كالثقافية )العرب(. أربع مهارات ىي 

 مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
ة لقد سبق ذلا  تاذكر اف ادلدرس البد اف يكوف لو كفاءة معرفي

ككجدنية. فادلعلم ادلاىر ىو الذم يشغل نفسو بالدرس كيفكر يف جوانبة يف 
ادلادة كنطاقها كمشكالهتا, كيف التالميذ من حيث خرباهتم السابقة, كمدل 
قدراهتم على االستجابات, كعقد ادلقارنات بُت مستول ادلادة كمستويات 

معينة. ليؤدم  التالميذ. كإذا كاف على مدرس بشكل عاـ اف يكوف لو كفاءة
 مهمتو التعليمية كالًتبوية كمدرس اللغة األجب.

إضافة إىل ذلك أف يكوف لو كفاية تفرضها عليو طبيعة ادلادة اليت يقـو 
بتدريسها, كعليو اف يعد أجود اعداد خاصة ذلا. بالنسبة اىل مدرس اللغة 

عليم العربية , فعليو إف مبلك تلك الكفاءة ادلذكورة حتقيقا لألىداؼ من ت
اللغة العربية ادلنشودة. كمن ادلهم أف يكوف عليو الكفاءة يف تعليم اللغة 
العربية. ىناؾ كفاءة خاصة يف تعليم اللغة العربية جانب كفاءة معرفية 

 ادلذكورة من قبل اف ختطيط اخلطوات التعليمية.
 : 41كرأل جودت الركايب أف كفاءة معلم اللغة العربية, كما يلي

اللغة العربية أف يتفجر العلم من شدقية أف يكوف معلم  (4
 كتتدفق ادلعرفة من عينية.

أف يكوف عليو حسن النطق كجودة األداء, كعليو أف يلتـز  (1
الفصحى يف مجيع أقوالو, كأف يشيع جوا عربيا فصيحا يف 

                                                           
14 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Usaha Nasional (Surabaya : 

1994) hal. 33 
15

51-51م(,ص1981جودتالركابً,طرقتدرٌساللغةالعربٌة,)دمشق:دارالفكر,   
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اللغوية كيشعركا جبماذلا  دركسو حىت يكتسب التالميذ ادلهارة
 كحالهتا إيقاعها. 

 لغة العربية زلبا دلادة اللغة العربية كمعتزا ذلا.أف يكوف معلم ال (4
 أف يكوف لو سعة ثقافتو كغٍت مصادره. (3
أف يكوف مرشدا كموجها ليدذلم ادلصادر كيوجو إنتاجهم  (1

 اللغوم.
 أف يوازف بُت عملية التعليم داخل الفصل كخارج الفصل. (٦

لدراسية نظرا إىل ذلك, فالبد دلعلم اللغة العربية من السيطرة على ادلادة ا
من اللغة العربية كالطرؽ ادلناسبة كلستخدامها يف عملية التعليم, كعلى 
الوسائل التعليمية ادلعينة كادلستخدمة, كجب ادلهنة الدراسية, كعلى علم 
النفس. ىذا أمر البد أف يًتكو معلم اللغة العربية خاصة للحصوؿ على 

 األىداؼ ادلنشودة.
 

 معلم اللغة العربيةكفاءة  . ب
 الكفاءة تعريف .أ 

مصطلح الكفاءة ىو مصطلح مشتق من الكفاءة 
((competence  يف اللغة اإلصلليزية, كىو ما يعٍت ادلهارات كالقدرات

كالقول. يف سياؽ التعليم, الكفاءة ىي ادلعرفة كادلواقف كالسلوكيات 
كادلهارات اليت تنعكس يف العادة من التفكَت كالعمل. تتم عادات التفكَت 

مرار كبإصرار السماح لشخص اف يكوف ادلختصة يف رلاؿ كالعماؿ باست
معُت. بالتايل ؽلكن القوؿ اف يعترب الشخص ادلختصة إذا كاف لديو تنعكس 
 ادلعارؼ كادلهاراتوالقيم األساسية يف العادة من التفكَت كالتقاعس عن العمل.

أـ الكفاءة يف اإلصطالح, فقد اختلف العلماء يف كضع تعريفاهتا. 
"إف الكفاءة ىي ادلهمة اليت تتعلق بالعلـو  Roestiyah NKقالت 
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لذا, ادلراد من كفاءة ادلدرس ألداء  4٦كادلهن, كالقدرة ادلنشودة للفرد".
 4٧الواجبات التعليمية جيد.

الكفاءة تعٍت سلتلف أشكاؿ األداء اليت دتثل احلد األدين الذم  يلـز 
رلموع االجتاىات لتحقيق ىدؼ ما. أهنا بعبارة أخرل كبتفصيل أكثر: 

كأشكاؿ الفحم كادلهارات اليت من شأهنا أف تيسر للعملية التعليمية احقيق 
  4٨أىدفها العقلية كالوجدانية كالنفس حركية.

يعرفها عبد اهلل احلارثي بأهنا : "رلموعة من ادلعارؼ كادلهارات 
يقها كالقدرات كاإلجتاىات اليت ينبغي اف ؽلتلكها ادلعلم كيكوف قادرا على تطب

بفاعلية كإتقاهنا أثناء التدريس كيتم اكتساهبا من خالؿ برامج اإلعداد قبل 
 4٩اخلدمة كالتدريب كالتوجيهأثناء اخلدمة".

كيعرفها عبد اهلل آؿ قصود بأهنا : "أىداؼ سلوكية إجرائية يؤديها 
ادلعلموف بدرجة عالية من اإلتقاف كادلهارة يف اجملاالت الًتبوية كالتعليمية 

لفة لتحقيق تعلم أفضل كلتصبح العملية التعليمية كالًتبوية ذات قيمة ادلخت
 16تعليمية عالية".

تلخص تعريف الكفاءة ىي رلموعة  كمن اآلراء السابقة دتكن للباحث
من ادلعارؼ كادلفاىيم كادلهارات كالقدرات كاالجتاىات اليت ينبغي اف ؽلتلكها 

قاهنا أثناء التدريس لتحقيق تعلم العلم كيكوف قادرا على تطبيقها بفاعلية كإت
 أفضل كلتصبح العملية التعليمية كالًتبوية ذات قيمة تعليمية عالية.

 
 

                                                           
16

 Roestiyah NK. Masalah-Masalah Keguruan. (Jakarta : Bina Akasara) 1989. Cet, Ke-III. Hal.4 
17

 Ibid. Hal 26 
18

(,ص1999ءة,إعدادة,تدرٌبة(,)القاهرة:دارالفكرالعربًرشدياحمدطعٌمة,المعلم)كفا 
19

عبدهللاردةالحارثً:فاعلٌةالمشرفالتربويفًتطوٌركفاٌاتمعلمىالمواداالجتماعٌةبالمرحلةالمتواسطةمنوجهة 

م,ص1993القر,مكةالمكرمة,نظرالمعلمٌنبمنطقةالطائفالتعلٌمٌة,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة,كلٌةالتربٌة,جامعةأم
15.
21

عبدهللامحمدمنصورآلقصود:دورالمشرفالتربويفًتطوٌركفاٌاتمعلمىالموادالتعلٌمٌةالالزمةلمعلمىالمواد 

م.2112االجتماعٌة,رسالةماجستٌر,كلٌةالتربٌة,جامعةالملكسعود,الرٌاض,
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 أنواع الكفاءة .ب 
إف ادلعلم الناجح ػلتاج اىل العلـو كادلهارات التعليمية  اجليدة. 
فللمعلم نوعاف من الكفاءة الشخصية كىي ما تتعلق بشخصية ادلعلم 

ة كىي مبهنتو كمدرس مادة ما. كذلك كتخطيط نفسو ك الكفاءة ادلهني
اخلطوات مث تنفيذىا لدٌن تالميذه. ىناؾ أنواع من الكفاءة ادلهنية, فهي  

 كما يلي:
 معرفة اىداؼ الًتبية كالتعليم كمبادئها. .4
 السيطرة على ادلواد الدراسية إما أكلية كما يف ادلنهج كإما يف ثانوية .1
تقرير األىداؼ الدراسية, تركيب خطوات التعليم  كالتعلم مثل  .4

كاختيار كختطيط اإلجراءات الدراسية كتنفيذىا, كمعرفة طبائع 
التالميذ ادلختلفة, مث ختطيط أداء التعلم اإلصايف, ككذلك أف 
تستخدـ الوسائل التعليمية ادلناسبة بادلواد الدراسية, مث تنفذىا 

 لدل التالميذ.
اسبة, كتدبَت غرفة التعلم تدبَت الفصل مثل خلق البيئة التعليمية ادلن .3

 ادلناسبة, كتدبَت التفاعل التعليمية.
 14التقوًن بنتائج كعملية التعليم ك التعلم.  .1

باإلضافة إىل ذلك, تلخص الباحث أف مهنة ادلدرس ىي ادلهنة اليت حتتاج 
إىل النظرية كالتطبيق ادلتوازنتُت. فال ؽلكن للمدرس أف يعلم جيدا دكف معرفة 

ب كاإلجراءات التعليمية ادلعينة ادلناسبة مبادة. ككذلك أنو غلب الطرؽ كاألسالي
عليو أف يعرؼ الفركؽ الفردية لدل تالميذه تسهياللو يف اختيار كختطيط عملية 

 التعليم كالتعلم الناجحة.
إىل أنواع من الكفاءات  Gary Borich11فقد أشار جارل بورش 

 الالزمة للمعلم ىي:

                                                           
21

 M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Kaya), cet. Ke-3, Hal. 17-
19 
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 كفاءة ترتبط بادلعارؼ 
 ة ترتبط باألداءكفاء 
 كفاءة ترتبط بالنواتج 

بشأف ادلدرس حيث تشمل   1661سنة  43كرد يف القنوف اإلندنيسي رقم 
 كفاءات ادلعلم على الكفاءات الًتبوية, الشخصية, االجتماعية, كادلهنية.

الكفاءة الًتبوية ىي القدرة يف القياـ بإدارة العمليات التعليمية عند   (4
 ا:ادلتعلمُت. كتندرج حتته

كفاءة ادلعلم يف ختطيط التعليم, كتتمثل يف تطوير ادلناىج كادلواد .أ 
 التعليمية كاسًتاتيجية التعليمية.

كفاءة ادلعلم يف تنفيذ التعليم, تتمثل يف معرفة خلفية الطالب .ب 
كخصائصهم, كانواع طرائق التعليم كاساليبو, كأنواع الوسائل 

 التعليمية كإدارة العملية التعليمية.
ادلعلم يف تقوًن إجراءات العملية التعليمية كنتائج التعليم, كفاءة .ج 

كتتمثل يف استخداـ االت القياسو التقوًن الصحيح يف ضوء 
 شركط كقواعد القياس الصحيحة مطلقا من اىداؼ التعليم.

كفاءة ادلعلم يف استفادة من نتائج البحوث العلمية لًتقية جوة .د 
عملية البحوث العلميةيف  االداء يف العملية التعليمية, كتتمثل

رلاؿ التعليم اك رلاؿ ختصيصو العلمي كاالستفادة من نتائجها 
 كتوظيفها لًتقية جودة األداء يف العملية التعليمية.

الكفاءة الشخصية فهي تتعلق باجلوانب اخللقية الكرؽلة عند ادلدرسُت   (1
 حىت يكونوا قدكة للمتعلمُت.

م على ادلواصالت كالتفاعل بفعاؿ الكفاءة االجتماعية فهي قدرة للمعل (4
مع متعلمُت ككيل ادلتعلمُت كرلتمع حبوؿ. كتتمثل ىذه الكفاءة يف 
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غازيمفلح:الكفاٌاتالتعلٌمٌةالتًٌحتاجمعلموالمرحلةاالبتدائٌةالىإعادةالتدرٌبعلٌهافًدوراتاللغةالعربٌة 

.62-61م,ص1998التعزٌزٌة,رسالةماجستٌرغٌرمنشورة,كلٌةالتربٌة,دمشق,
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القدرةعلى االنفتاج كالتكيف االجتماعي, كالقدرة على التقدًن االراء 
بطريقة فعالة كمرتبة, كالقدرة على احًتاـ اراء األخرين, كالقدرة على 

القدرة على اشراؾ اجملتمع على التكوين ادلناخ يف الفصل كالعمل, ك 
 العمل. 

الكفاءة ادلهنية فهي الكفاءات ادلتعلقة باستيعاب ادلعلم يف ادلواد  (3
 الدراسية استعابا كسعا كمتعمقا.

 
  عناصر الكفاءة .ج 

كتتكوف الكفاءة األدائية من العناصر األساسية الثالثة اليت تتكامل فيما بينها 
 :14لتكوين الكفاءة كىذه العناصر

 كوف ادلعريفادل.أ 
اخللفية النظرية اليت ػلتجها الشخص العٍت: التفسَت كتوضيح كيفية 
أداء ادلهاـ التييطلبها عملو, ككصف خطواهتا, كتتابع تلك اخلطوات 
مستدا اىل ادلبادئ, كادلفاىيم, كاحلقائق العملية اليت تكوف مبجموعها  

 كفاية ادلعرفية.
 ادلكوف العلمى .ب 

فاءة األدئية على ادلهارات اليدكية كاللفظية يشتمل ادلكوف العلمى للك
كغَت اللفظية ادلختلفة, مبا يف ذلك القراءة, كالكتابة, كالكالـ, 
كادلناقشة, كالرسم, كالتخطيط, كتركيب األجهزة, كتشغيلها كاستعماؿ 

 األجهزة كاألدكات ادلختلفة.
 ادلكوف الوجداين اك اخللقي.ج 

األدائية على مجلة  يشتمل ىذه ادلكوف من مكونات الكفاءات
االجتاىات, كالقيم كادلبادئ األخالقية كادلواقف اإلغلابية اليت تتصل 
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-343م(,ص.2115,)عمان:دارالمسٌرة,طرائق التدريس العامةدمرعً,ومحمدمحمودالحٌلة,توفٌقاحم 
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بادلهنة كمهامها, كيئدم تبنيها كشلرستها يف إطار العمالىل االلتزاـ 
ادلهٍت, كيكوف بذلك أدل عملو بأمنة كدتثل قوؿ الرسوؿ األعظم: "إف 

تقاف قمة األداء اهلل غلب إذا عمل أحدكم عمال أف يتقنو". فاإل
 كقيمتو.

 
 تدريس اللغة العربية . ج

يف تدريس اللغة ىناؾ الشركط الثالثة اليت غلب أف تكوف مفهومة 
كفهم ىذا ادلفهـو على كجو التحديد، أم النهج، األساليب كالتقنيات. 

 13:( يصف ادلفهـو ثالث الشركط كما يلي4٩٦4إدكاردك أنتوين )
يما يتعلق بطبيعة اللغة، كتدريس كالنهج ىو رلموعة من االفًتاضات ف .4

 .كتعلم اللغات
 الطريقة ىي عرضان خطة شاملة للغة بشكل منهجي يستند إىل هنج العـز .1
التقنيات ىي أنشطة زلددة تنفذ يف فئة، كفقا لألساليب كالنهج اليت مت  .4

 .حتديدىا
أما أىداؼ تدريس اللغة العربية من ناحية التطبيقي، كما كظيفة  اللغة 

يف حياة اإلفراد ك اجلماعات سنتبُت أنو ؽلكنن حصر استعماؿ اللغة  العربية
 : 11يف ادلواقف الوظيفية التالية

 الفصيحة :  تدريب التالميذ على القراءة   القراءة (4
 :  تدريب التالميذ على كتابة الفصيحة. الكتابة  (1
 : تدريب التالميذ على التعبَت عن األفكار ك التحدث (4

 لفصحى. ادلشاعر كاحلاجات با
: تدريب التالميذ على اإلصغاء دلا يقاؿ   االستماع (3

 بالفصحى من أجل فهمة
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 http://ibnu-soim.blogspot.co.id/2013/03/bab-i-metodologi-pengajaran-bahasa-arab.html 
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4٩(، ص. 1661الفكر،  كليد أمحد جابر، تدريس اللغة العربية : مفاىم  نظرية ك تطبيقات عملية، )عماف : دار 
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ك على الرغم أف اإلىتماـ بتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية حديثا نسبيا 
ك الدراسات اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ إال أف األىداؼ السابقة تنطبق 

بية)كىي أىداؼ تعليم أيضا على تعليم اللغة العربية باعتبارىا لغة أجن
اللغات األجنبية عموما( يضاؼ إليها ىدؼ أخر أكثر أعلية من 
األىداؼ السالف الذكر كىوىدؼ الديٍت ذالك ألف العربية ىي لغة 
القرأف الكرًن ك احلديث النبوم الشريف، كقد أكدت األحباث اليت 

 أجريت يف ىذا اجملاؿ ىذه األىداؼ. 
داؼ تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية فقد حدد "يونس" يف دراسة  أى

 1٦يف ادلستول األكؿ كما يلي :
 أىداؼ اإلستماع :  (4

 أف يتعرؼ األصوات العربية- أ
 أف ؽليز بُت احلركات الطويلة ك القصَتة- ب
 أف ؽليز بُت األصوات ادلتجاكرة يف النطق- ج
 أف يربط بُت األصوات ادلضعفة ك ادلشددة- ق
 (أف يتعرؼ التنوين كما يف كلمة )كتاب- ك
 أف ؽليز بُت الكلمات بالنظر إىل ضبطها أك تشكيلها     -ز
 أف يتعرؼ أنواع التنغيم - ح
أف يستخرج األفكار الرئيسية الىت يبدك أهنا تعرب أف أفكار - ط

 الكاتب
 أىداؼ التحدث : (1

 أف ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا- أ
 أف ؽليز بُت األصوات ادلتشاهبة نطقا- ب
 ك القصَتة أف ؽليز بُت احلركات الطويلة- ج
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فتحىٌونس،محمودالناقة،علىمدكور:أساسٌاتتعلٌماللغةالعربٌةوالتبٌةالدٌنٌة)القاهرة:دارالثقافةللطابعةوالنشر، 
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 أف يستخدـ العبارات ادلناسبة يف ادلواقف ادلختلفة     -د
 أف يستجدـ الًتاكيب العربية الصحيحة عند التحدث- ق
 أف يعرب عن أفكاره بطريقة صحيحة- ك
 أف يتحدث بشكل متواصل كمًتابط ادلواقف اللغوية ادلختلفة - ز
 أف يتحدث عن جرباتو الشحصية بطريقة مناسبة كجذابة - ح
 وارا مع أحد الناطقُت بالعربيةأف يدبر ح- ط
 أف يدبر حوارا حوؿ موضوع معُت- م
أف يستخدـ اإلشارات ك اإلؽلاءات ك احلركات غَت اللفظية - ؾ

 استخداما معربا.
 أىداؼ القراءة : (4

 أف يقرأ نصا عربيا بسهولة ك سرعة مناسبة - أ
 أف يستخرج الفكرة العامة للنص ادلقركء - ب
 قركءأف يستخرج األفكار الفرعية للنص ادل - ج
 أف يتعرؼ ادلعاين ادلختلفة لكلمة كاحدة)ادلشًتؾ اللفظي(   -د
 أف يتعرؼ كلمة جديدة دلعٌت كاحد)ادلرادؼ( - ق
 أف يضع عنوانا مناسبا للنص ادلقركء - ك
 أف يستطيع ادلعاين الضمنية من النص - ز
 أف يستنتج غرض الكاتب - ح
 أف ؽليز بُت احلقائق ك اآلراء ك النظريات - ط
 العريب بطريقة صحيحة  أف يستخدـ ادلعجم - م
أف يستخدـ الفهارس كقوائم احملتويات كىوامش ك الصور - ؾ

 أستخداما صحيحا
 أىداؼ الكتابة : (3

 أف يكتب حبط ؽلكن قراءتو. أ
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 أف يعرؼ ادلبادئ اليت تؤدم إىل كضوح اخلط. ب
 ج. أف يستطيع الكتابة من اليمُت إىل الشماؿ

 ك الصوت أف يتعرؼ مبادئ اإلمالء ك العالقة بُت الرمز  د. 
 أف يستخدـ القواعد إستخداما صحيحا. ق
 أنيكوف الكلمات من أحركؼ. ك

 أىداؼ القواعد :  (1
 أف يستخدـ ادلعرفة ك النكرة.أ 
 أف يستخدـ أمساء اإلشارة.ب 
 أف يستخدـ ضمائر ادللكية.ج 

كهبذا الشرخ، تستخلص الباحثة أف أىداؼ تعليم اللغة العرية يعٍت 
 يدا.يستعيبوف ادلتعلمُت على أربعة مهارات ج
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 منهج البحث .أ 

. بدراسة حالة ىذا البحث يستخدـ ادلنهج الوصفي ك ادلدخل الكيفي
تكوف البيانات اليت تتكوف من الكلمات ك الصور ك ال  ىو ادلنهج الوصفي

 1٧تتكوف من األعداد بسبب أف طابع البحث الكيفي.
البيانات الوصفي عن البحث الوصفي ىو إجراء التقدير الذم ػلصل 

 1٨الكلمات ادلكتوبة أك اللساف من الشخص ك العمل ك ادلمكن مالحظة.
 .ج الوصفيهك من تخداـ مدخل الكيفيالباحث يف ىذه  الدراسة باإلس

حبث يركز علي كىناؾ حالة معينة يتعُت مراعاهتا دراسة حالة ىي 
كاحدة أك متعددة،  كحتليلها بعناية حىت دتاما. كؽلكن أف تكوف القضية ادلعينة

 على سبيل ادلثاؿ يف شكل الفردم أك رلموعة. 
 

 حضور الباحث .ب 
شًتكت الباحث  يف ىذا احلاؿ عن كل شيئ تتعلق إيف ىذا البحث ، 

باألدكات حىت ترجعى من الباحث أف تركز االىتماـ على الواقع يف البحث 
مهم من ىذا البحث    حضور الباحث. حضرت الباحث يف مكاف 1٩ادلعُت .

 جدا ك لذلك مل يبدؿ مع الشخص األخرل.
 

 البيانات و مصادرها  .ج 
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 Moleong, Lexy J, Metode Pnelitian Kialitatif.( Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2005 ), hlm.11 
28

 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan. ( Jakarta : Kencana, 2010 ), hlm. 180 
29

 M . Djunaidi Ghony dan Fauzan  Al-Manshur , Metode Penelitian Kelaitatif ,( Yogyakarta :Ar-
Ruzz Media), hlm.13  



22 

البيانات ادلستخدمة يف ىذه البحث العلمي ىي البيانات الثانوية ك 
 ك علا:   البيانات األساسية

البيانات الثانوية ىي البيانات اليت زلصوؿ عليها من أطراؼ أخرل ، ليس  .4
لبيانات الثانوية يف البحث ا 46مباشرة زلصوؿ عليها الباحث مدار حبثو.

 مأخوذة من اجملالت ك كالوثائق ك الرمسية ك سوء أخرل. 
ك أما البيانات األساسية ىي البيانات من ادلصادر اإلنسانية بوسيلة مالحظة  .1

ك مقابلة تصدر من الشخص األكىل أك شلن يعريف حقيقة مشكلة البحث 
  44دتاما جيدا.

 
 أدوات جمع البيانات.د 

 حث ادلستحدـ يف ىذا البحث ىي :إف ادكات الب

 ادلالحظة .4
يستخدـ الباحث طريقة ادلالحظة بادلشاركة ك يقاؿ أيضا بادلالحظة 
ادلباشرة ىي طريقة حبيث يكوف الباحث جزءا من النشاطات اللغوية ادلدركسة. 
ك يقـو الباحث مبالحظة سلوؾ معُت من خالؿ اتصالو مباشرة باألشخاص أك 

 ، ك يكتب ك يسجل الباحث البيانات.41األشياء اليت يدرسها
كيقـو الباحث ىذه ادلالحظة للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق بأنشطة 
الطلبة يف االتصاؿ بُت ادلدرس ك الطلبة، ك االتصاؿ بُت الطلبة أنفسهم، ك 

ك تعلمو، ك الطريقة التعليمية  اللغة العربيةمجيع الطلبة يف عملية تعليم 
 ذه ادلالحظة من خالؿ عملية التعليم ك التعلم مباشرة. ادلستخدمة. ك تقاـ ى
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 Saifuddin Azwar , Metode Penenlitian, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset). Hlm.91 
31

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ,( Bandung : Alfabeta , 2013 ), hlm. 332 
 .43٩(، 4٩٩1توزيع، عبيدات، ذكقاف ك آخركف، البحث العلمي: مفهومو ك أدكاتو ك أساليبو )عماف: دار الفكر للنشر ك ال41
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عملية ادلالحظة ال جترم ضلو احلقائق ادلنظورة فحسب، بل ضلو احلقائق 
ادلسموعة ك احلسية أيضا. ك ىناؾ أشياء أخرل مثل العبارات ك البيانات 

 ادلعربة يف عملية التعليم.
 

 ادلقابلة .1
الباحث جلمع ادلعلومات  ادلقابلة ىي استبياف شفوم تقـو من خالؿ

ك البيانات الشفوية من ادلفحوص ك ادلقابلة أداة مهمة من خالؿ مصادرىا 
إثبات صحة ادلعلومات أك ادلعلومات اليت يتم  دلقابلة ىي  33البشرية.

احلصوؿ عليها يف كقت مبكر. تقنيات ادلقابلة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة 
لة الشخصية مع مدير مدرسة العالية ادلقاب .ادلتعمقة ىو نوعية ادلقابالت

مفتاح العلـو كالسات مجرب للحصوؿ على ادلعلومات عن خلفيات ادلدرسة. 
كادلقابلة الشخصية مع معلم اللغة العربية يف مدرسة العالية مفتاح العلـو  

كاستخداـ كالسات مجرب دلعرفة أحواؿ تدريس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. 
وحالتها  كفاءة معلم اللغة العربية  مشكالتات عن الباحث جلمع البيان

 كالسات جمبر. اإلسالمية الثانوية مفتاح العلومدرسة م في

 خطوات التحضَت دلقابلة :

 .حتديد موضوع ادلقابلة .1
 حتديد ادلوارد. .0
 جتميع قائمة باألسئلة. .0
 .إجراء مقابالت مع لغة مهذبة، جيدة، كاحلقيقية .1
 .ارد ادلعلومات استنادان إىل اإلجابات اخلاصة بككإذ تالحظ النقاط الدقيقة دلو  .2
 .43كتابة تقرير عن نتائج ادلقابلة .3
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 الوثائق .4
لوثائق أسلوب كاحد جلمع البيانات النوعية بعرض أك حتليل ادلستندات  

 41.اليت مت إنشاؤىا بادلوضوع نفسو أك بواسطة الغَت على ىذا ادلوضوع
انات عن األحواؿ أك ادلتغَتات الطريقة الوثائق ىي طريقة البحث لطلب البي

ك يف  4٦من الوثائق ك الكتاب ك الرسائل ك اجملالت ك ادلذكرات ك غَت ذلك.
كفاءة معلم اللغة   مشكالتىذه الطريقة يستخدمها الباحث دلعرفة عن 

كالسات  اإلسالمية يةالثانو  مفتاح العلوم درسةمفي وحالتها  العربية
 جمبر.

احلقائق ادلنظورة فحسب، بل ضلو عملية ادلالحظة ال جترم ضلو 
احلقائق ادلسموعة ك احلسية أيضا. ك ىناؾ أشياء أخرل مثل العبارات ك 

 البيانات ادلعربة يف عملية التعليم.

 تحليل البيانات.ق 
حتليل البيانات الكيفى ىو احلاكلة من خالؿ تنفيد العمل مع البيانات ك 

ا كتركبيها ، ك يبحث عن اإلغلاد تنظيم البيانات إىل الوحدات اليت ؽلكن إلدارهت
رأل مايلز ك  4٧النماذج ك اكتشاؼ شيئ مهم ك تقرير ما أف يقاؿ لالخرين.

( أف حتليل البيانات الكيفى ىو عملية Miles dan Huberman) ىوبرماف 
التحليلية اليت تكوف من ثالث فعالية اليت حتدث يف كقت كاحد ، فهي حتفيض 

ميلس كىو برمُت غلرم  4٨استنبط أك حتقيق البيانات .البيانات كجتهيز البيانات ك 
 :4٩حتليل البيانات كيفي يف ىذا البحث على ثالثة شكل ك ىي

                                                           
35

 https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-
pengumpulan-data/ 
36

 Arikunto , Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. ( Jakarta : Rineka Cipta, 
2010), hlm.274 

37
 .  011ص.   , Lexy J. Moleongالرجع الساتك ,  

38
 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam persspektif Rancangan Penelitian, ( 

Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) hlm.190 
39

 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, ( Jakarta: Rajawali Press), hlm. 129 
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صوؿ عليها مببل  ادليدانية، ألنو ػلتاج إىل مجع البيانات ، البيانات اليت مت احل .4
تسجيل كمفصلة بعناية. احلد كسائل البيانات: تلخيص، كاختيار األشياء، 
الًتكيز على األمور اذلامة، احبث عن ادلواضيع كظلط كجتاىل ال لزـك ذلا. 
البيانات اليت مت ختفيض سوؼ تعطي صورة كاضحة كتيسَت الباحثُت للقياـ 

ت كمث البحث عنو عند احلاجة. يف البحث الكيفي عملية مجع جبمع البيانا
البيانات من قبل عملية البحث، عند عملية البحث كيف هناية البحث . كىو 
قد عقدت الباحث عملية مجع البيانات عنند البحث يف شكل مفهـو . 

 كليس ىنا ؾ مجع البيانات 
. ؽلكن أف يتم لتاليةا عرض البيانات، بعد أف يتم تقليل البيانات، مث اخلطوة .ٕ

عرض البيانات يف البحوث النوعية يف الشكل: دعاية مغاىل فيها قصَتة، 
التخطيط، كالعالقات بُت الفئات كسلطط انسيايب كىلم جرا. كم كالدكؿ 

(: "لقد مت النموذج األكثر شيوعان لعرض بيانات لبيانات 4٩٨3ىابرماف )
عٌت: غالبان ما تستخدـ لعرض البحوث النوعية يف ناراتيفي تركيب تكس" م

البيانات يف البحوث النوعية مع النص الذم يتم سرد. كباإلضافة إىل السرد، 
يف شكل بيانات العرض ؽلكن أيضا أف تكوف الرسومات، مصفوفة، شبكة 

 )شبكة( .
يصف أف  .موليونج 1661:464يف Ardhana12 احتليل البيانات ،) ككفق .4

، كالفئة، كالوصف ة ترتيب تسلسل البياناتليليزم (حتليل البيانات ىو عم
( كػلدد حتليل البيانات كعملية 4٩٧1:٧٩كأساس كحدة، ككفقا لتايلور، )

ينهار ادلسعى رمسيا للبحث عن ادلواضيع كصياغة الفرضيات )فكرة( كما 
 .اقًتح ككمحاكلة لتقدًن اإلغاثة كمواضيع عن الفرضية

ثالثة ىي إبراـ التحقق كاالنسحاب. ، كاخلطوة الإستنباط أك حتقيق البيانات  .3
االستنتاجات األكلية اليت أعربت عن ما زالت أكلية، كسوؼ تتغَت عندما مل 
يتم العثور على أدلة قوية على أف الدعم يف مرحلة مجع البيانات. كلكن عند 
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إبراـ قد مت نسخها احتياطيان باألدلة لصاحل كىو يتمشى عند الباحثُت عاد 
البيانات، مث االستنتاجات طرح استنتاج مصداقية )مصداقية( إىل اجملاؿ مجع 

استخلصت الباحث عن النتائج البحث بنا على النوع ك ادلعٌت  36.
 34ادلكتشف.

 
 تأكيد صحة البيانات .و 

حتتاج الباحث تأكيد صحة البيانات لكي أت تكوف البيانات تؤمن صدقها إىل 
يانات يف ىذه اخرين حاصل البحث. ككذلك الباحث للخصوؿ صحة الب

 البحث على جتريبُت منها :
 عميق ادلالحظة ، يعمل مالحظة ػلـز ك نظاـ دلعرفة صحة البياناتز .1
( ىو االسلوب لتأكيد صحة البيانات الذم  Triangulasiالتثليثى )  .0

 31يستعمل من شيء اخر دلقارنة البيانات.
لشيخ االتثليثى ادلستخدـ ىو الصاحب، تقابل الباحث ببعض األصحاب من 

قبل  الذم تبحثو الباحث بسؤاؿ صدؽ البيانات اليت حتصل الباحث من قبل.
ادلقابلة، قد ملكت الباحتة مجيع ادلصادر، إما ادلقابلة كالوثائق، فالبيانات 
احملصولة تسأؿ عن صدقها إىل بعض األصحاب أك أسرتو الذين يعرفوف الشيخ 

 جيدا ككاض
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 الفصل الرابع

 لهاعرض البيانات تحلي
 

 كالسات جمبرالثانوية اإلسالمية   مفتاح العلوم مدرسة لمحةالمبحث اْلول: 

 شخصيا مدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية كالسات جمبر. أ
 تهاتاريخ إقام .4

إندكنسية ىي الدكلة ىف العامل ذلا معتنقات اإلسالـ األغالبية حىت غلتاج إىل 
ىد الًتبوية ذلا ختصيصات علـو الدينية علـو اإلسالمية. ك الوسيالت ىي إقامة معا

 .ىف اإلندنسية حىت كجود ادلؤسسات ادلسمى بادلعاىد

كمن القركف ادلاضية، كاف معاىد ىف اإلندنسية إمتيازات ادلتنوعة ىف عصر 
ادلاضي. كذلم علماء اجليد ك ركح جهاد الشديد، كانوا من العالمة ىف رلاؿ العلـو 

اعية ك أخالؽ الكرؽلة. كلذالك، ادلعاىد ذلا تسميات كالثقافة، كجود رئاسة اإلجتم
 .ادلعركفة بدكر مهم لنشر الدين اإلسـر ىف ىذا البالد

كمع الرغم ذالك، مؤسس ادلعاىد نقصوا غَتة ىف العلـو اإلسالمية ك قليل 
أيضا من األعليات اإلجتماعية. صار كجودىم ىف إضلاء اجملتمع شربا فشرٍب إضاعةن.  

جُت ىف ادلعاىد ليس ذلم أثر ادلعهدية كمثل جهدىم ىف التعلم كاف من ادلتخر 
فحسب. إضاعة خصائص الًتاثية األعظمية كعاقبة ذالك ىي علمائنا ليس ماىرا 
ىف علـو الدين ك مطابقا باألسوة احلسنة. ك من جهة األخرل، صار تيار العودلة تيار 

 .سريعة يدخل على إضلاء حياة اإلنساف إمجاال ك يفسدىم
ـ مسرب تامن كولكاه كرا  ذالك، إقامة ك تقوًن معهد مفتاح العلو  بسببك 

 Sumber Taman Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupatenمجبَت  لساتكا

Jember  ىي أحد من مؤسسات الًتبوية ذلا ثورة الًتبوية ك العلمية ك ركز أحواؿ
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أف يكونوا من علماء العامل، الشباب ىف احلاضر. قد قرر جلاف ادلعهد أكالد ك عسى 
ذلم صفة الثبوتية ىف األخالؽ الكرؽلة ك كانوا من رلاه الدين، لنشر دعوة اإلسالمية 

 للدكلة اإلندكنسية إمجاال. 
ـ مفتاح العلـو ـ معهد اإلسال 4٩34بٌت الشيخ احلاج مشقا بيهقي سنة 

 Sumber Taman Desa Glagahwero Kecamatanمجبَت  لساتكرا كا مسرب تامن كولكاه

Kalisat Kabupaten Jember  ك يطبقو تطبيقا جيدا حبسب قدرتو ىف الدراسة القرآف
الكرًن. كبعد الزماف األتية، كاف الشيخ بيهقي أسوة حسنة ىف رلتمع دائرتو خاصة 

 كالساتىف  
 لساتعلـو مسرب تامن كولكاه كرا كاكبعد سنة اآلتية، كاف معهد مفتاح ال

تطورا ك  Sumber Taman Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jemberمجبَت 
مؤسسات ريعة خاصة ىف رلاؿ الًتبية ك بناء ادلدرسة حىت اآلف. ك قاـ فيها  شتنمية 

 لساتمسرب تامن كولكاه كرا كا الثانوية اإلسالمية علـومفتاح ال الرمسية كىي مدرسة
 .Sumber Taman Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jemberمجبَت 

  ادلدرسة األكؿ قاـ مدرسة بٌت الشيخ احلاج مشش اذلادم البيهقي ك رئيس
 Sumber Tamanمجبَت  لساتمسرب تامن كولكاه كرا كا الثانوية اإلسالمية العلـو مفتاح

Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember  بوجود فكرة الشيخ احلاج
 ـ 4٩٨4رشيدم بيهقي أخ الشيخ احلاج مشش اذلادم سنة  أمحد

عصر األكؿ، كاف عدد التالميذ يسكنوف ىف ادلعهد مفتاح العلـو أـ  
من ادلرأة. كالرغم  43ك  4٩الطلبة تتكوف على عدد الرجاؿ  44حوايل  كالسات

مجبَت  لساتمسرب تامن كولكاه كرا كا لثانويةالك، عملية التعلمية ىف مدرسة اذ
Sumber Taman Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember  يواجو

 –ـ  4٩٨4الصعوبات الشديدة ك سنة كاملة كجود عملية التعلم فيها سنة 
إلقتصادية حىت ـ ألف ىف عصر ذالك، كثَت منهم التزكغلات ك حتديد ا 4٩٨3

مجبَت  لساتكاه كرا كامسرب تامن كول الثانوية اإلسالمية علـومفتاح ال كقفت مدرسة
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Sumber Taman Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember  4٩٨3سنة 
 .ـ

على فكرة  كالسات، قاـ مرة أخرل معهد مفتاح العلـو أـ  4٩٩٧كىف سنة 
الرئيسة الشيخ احلاج أمحد راشدم بيهقي على كثَت من الطلبة خاصة متخرجُت 

توسطة العامة التُت سكُت ىف ادلعهد ك مل تستمر ببعض. مبدرسة الثانوية ك مدرسة ادل
مسرب تامن   الثانوية اإلسالمية علـومفتاح ال مدرسةقاـ  4٩٩٧فلذالك، ىف سنة 

 Sumber Taman Desa Glagahwero Kecamatan Kalisatمجبَت  لساتكولكاه كرا كا

Kabupaten Jember  من  11تكوف الطلبة ت 44حوايل  4٩٨4عدد الطلبة سنة برمسية
 14عمرا ك  16من الطلبة ذلم  46الطلبة،  44من النساء. كمن  44الرجاؿ ك 

 الطلبة من ادلتخرجُت من قبل ذالك. 
علـو مسرب تامن  كمن أحد ادلؤسسات الًتبوية ىف جاكل الشرقية ىي مدرسة مفتاح ال

 Sumber Taman Desa Glagahwero Kecamatan Kalisatمجبَت  لساتكولكاه كرا كا

Kabupaten Jember   . قد قاـ لوجود طلب الوالد ك اجملتمع حوؿ معهد مفتاح العلـو
كثَت من طَلب الوالد ك قليل ادلفاىيم الدينية اإلسالمية قاـ بتلك ادلؤسسات ك بينو 

 .Nomor : 05/YMU-MA/K-2/VII/1997 التصريح مؤسسة مفتاح العلـوىف كرقة 

 نية مجهورية اإلندنسية برقمكما قرر مديرية اإلرشاد للشؤكف الدي
E/250.A/1997 tanggal 30 Oktober 1997  بدأ على قبوؿ الطلبة اجلديدة عاـ الدراسي

. كبعد 1مدرسة العالية احلكةمية مجرب   KKM بإمجاع إعضاء 4٩٩٨/4٩٩٧
 .Wmذالك، قرر بورقة اإلجازة رئيس القسم اإلرشاد اإلسالمية جاكل الشرقية رقم 

06.04/PP.03.2/1339/1998 tanggal 20 April 1998  ك رقم التسجيالت
بإعتماد ادلستأجل. كىف سنة اآلتية خاصة   (NSM)  441416٨1٧٦٦٦مدرسة
بدرجة جيد كبعده تاريخ  كالساتقاـ بإعتماد مدرسة العالية أـ   166٧اىل  4٩٩٨

مناسبة على كرقة التصريح رئيس الوالية شؤكف الدينية جاكل  1646يوليو  4
 ..Kw. 13.4/4/PP.00.6/1160/ 2010م قية رقالشر 
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 غُلِدد ادلستأجيالت حتت رقم ثانويةمدرسة ال 1646يوليو  4تاريخ كىف ال
(NSM) 131235090021  . مدرسةإعتمد  1646كىف ذالك التاريخ أيضا، خاصة 

مجبَت بدرحة جيد جدا. كبإرتفاع درجة  كالسات الثانوية اإلسالمية علـومفتاح ال
ادلدرسة، كاف ظهور ادلتطورات فيها خاصة عدد الطلبة ك زيادة الوسائليات اإلعتماد 

كولكاه  الثانوية اإلسالمية علـومفتاح ال مدرسةك األستاذات. كجود األستاذ ىف 
 علـومفتاح ال مدرسةصار األستاذ الثابية ك عدد من األستاذ ىف  كالساتراجا  

 خاص باألىلية ادلتنوعة.األش 16كولكاه رجا حواىل  الثانوية اإلسالمية
ىف  كالساتكجهة اجلغرافيا، كقعت مدرسة العالية مفتاح العلـو كولكاه كرا  

دائرة من الوالية اجلنوبية مجبَت بالثقافة اجملتمع من ادلادريُت. ىذه الدائرة مشهورة 
مبجتمع اجلهلية. كمن األغلبية كاف النتيجة ادلالية متوسطة. كمن العادة اجملتمع كانوا 
من األشخاص مل شعركا بالًتبية إمجاال ك ىذا داؿ بالشجاعة رلتمع على ادلؤسس 

 التعليمية احلكومية يف أفضل ك أحسن من اآلخر حىت اآلف.
ىف سنة األكؿ من إقامتو  كالساتكبذالك الفكر، قاـ مدرسة العالية أـ  

امتو أشخاص ك يستمر على كجود التنمية التعلمية. كمن أكؿ إق 44بعدد الطلبة 
 مطابقا على تنظيم ادلدرسة.
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 جمبر كالسات الثانوية اإلسالمية مفتاح العلوم مدرسةلمحة عن  .1
 الثانوية اإلسالمية علـومفتاح ال مدرسة:    اسم ادلدرسة
  44٧: شارع فوسنًتين    عنواف ادلدرسة

 Glagahwero: كالكاه كرا     قرية
 كالسات:     ناحية
 Jember مجيرب:    مديرية
  : جاكل الشرقية    شعوب

 :   كقت اجلغرافيا
Latitude  -٨،441ثانية( 1٨،44٧دقيقة  ٧° ٨-( ٨٦٦  

- Longitude 444،٨6٩3٩4 ) 444 °3ثانية( 43،4٦٧دقيقة  ٨ 
 ٧٨43444  6444:     جواؿ

 ٦٨4٩4:    رمز الربيدم
 alisat@gmail.commamuk:     ادليناء

 16113116:   رقم التنظيف ادلدرسة
 4441416٩6614:    رقم إحصاء ادلدرسة

 4٩٩٧:     سنة البناء
 : َمدين    أحواؿ الثابتة

 ( 1646 (: جيد     قيمة
 1٦:    عدد األستاذ
 461:    عدد الطالب

 444:     طالب
 4٩1:     طالبات
 سارديار ادلاجن: إسف  ئيس ادلدرسةإسم ر 

 

mailto:mamukalisat@gmail.com
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 الثانوية اإلسالمية مدرسة مفتاح العلومنظرة و بعثة  .4
تعلقة هبا نظرة ىي مصادر الشجاعة ك أسلوب النظاـ على العناصر ادل

مجيع األستاذ الذين ؼلتصوف بعملية التعلمية ىف كعلى رئيس ك ادلؤظة كاألستاذ ك 
 مجبَت.  كالساتكولكاه كرا   الثانوية اإلسالمية علـومفتاح ال مدرسة

ىف جهة األخرل، كجود بعثة ادلدرسة ذلا القوة البشرية إلحتاد اآلراء ك ك 
مفتاح  ةاآلمل لتطبيق الواقعية ادلتأمل مجيع أنشطة التعليمية ك الدراسة مدرس

مجبَت. كالرغم ذالك، قاـ بعثة ادلدرسية اآلتية   كالسات الثانوية اإلسالمية العلـو
 كما تلي :

 
التطبقية، النشاط ىف اإلؽلاف كالتقول ك قدرة -إلبكارية" إغلاد ادلتخرجُت اجلودة، ا

 بأسس علـو  التكنولوجيا ك تفضيل أخالؽ الكرؽلة عاما"

أما البعثة ىي عضو ادلهمة من النظرة كىي تقوًن شكل األفعاؿ ك يطبق 
تطبيقا تاما على الرئيس حىت ادلؤظف. كلذالك، البعثة ليس أفعاؿ الذم فعل 

ع عنصر ىف مؤسسة الًتبية. البعثة حقيقة من شكل الرئيس فحسب كلكن مجي
صورة خصائص ادلدرسة ىف اجملتمع إمجاال. قاـ مدرسة العالية البعثة الكرؽلة لتنمية 

 ادلدرسة، منها : 
o  .تنمية األفعالية كالعملية الدينية اإلسالمية ىف ادلدرسة 
o  .تنمية الشجاعة الدراسة الدينية اإلسالمية 
o تعلمية فعاليةن، إبكاريان، مؤثران ك مرغلةن حىت إقامة نتمية إنفاد اإلرشاد ك ال

 جيدا بوجود أشخاص من جهة الطالب كالطالبات.
o .إغلاد بيئات ادلدرسة صحةن، نظيفة ك مجيلةن 
o  تشجيع ك تساعد الطالب لتنمية قوة الطبعية ك تقوًن تنمية اآلثار

 الشديدة.
o تعلمية. تنمية قوة البشرية الطبعية للطالب ىف أنشطة ال 
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o  .تنمية أحواؿ احلساس ك مالـز أخالؽ الكرؽلة ىف ادلدرسة 
o .تطبيق منظمة حبضور مجيع الطالب ك األستاذات ىف إستنباط احلكم 
o .تقوًن اآلمل اإلجتماعية ك أمانة اجملتمع ىف احلاضر 

 
 
 

 كالسات  هيكل المنظمة لجان المدرسة مفتاح العلوم .3
 كالسات الثانوية اإلسالمية اح العلـومة جلاف ادلدرسة مفتأما ىيكل ادلنظ

 كما تلي :  164٧ – 164٦ مجرب
 : الشيخ صاحل الدين بيهقي  رئيس اللجنة .4
 : إسفنديار ادلاجستَت   رئيس ادلدرسة .1
 : صفياف األنصرم  قسم ادلنهجية .4
 : جاتور أفرينطا  قسم الطالبية  .3
 : حبراف أبوصرم  قسم الوسائلية .1
صبَت  قسم النشرية .٦  : أمحد ن
 : سوليانا  م النظاميةقس .٧
 : رديئة اإلمامة ادلاجستَت  أمينة الصندكقية .٨
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-6ٕٔٓ فى جمبر كالساتمدرسة مفتاح العلوم  هيكل بناء المنظمة  .1

ٕٓٔ2 ٖٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

أهدافالبٌاناتمنمدرسةمفتاحالعلوم 

 أمينح الصندوق

 ة الماجستيررضية األمام

 

 رئيس المؤظفاخ

 سوليانا

 لسم الدينيح

 

 عبد الحليم 

لسم 

 المهاراتيح 
 

ديان 
 موركاساري

WAKA 

PENG. 

SARPRAS 

 

 حبراىن

KOORDI

NATOR 

MANUAL 

ADVERT

AISING 

 

أحمد 
 صبيرس

مهاراخ 

 اللثاسيح

 

 مصرف

مهاراخ 

 الجمليح
 

 

 سلفية

 

معمل 

اللغح و 

 الحاسىب
 

رتنا سوتي 
 أندرايني

 لسم المنهجيح 

 

صفيان 
 اْلنصري

 لسم الطالتيح

 

 جاتور أفرينطا

 قسم النشرية

 أحمد ُصبيري

 المكتثح
 

 بصري سفيلة

 أنشطح الطلثيح
 

 

 أحمد أفندي

 جلاف ادلدرسة 
 الشيخ صالح الدين بيهقي

KKM MAN 

JEMBER 2 

 

 رئيس المدرسة
الماجستيرإسفنديار    
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ذأستا  
 

 الطالة
 

 االثيان

 خط اإلشارج :  

 خط التنسيك :      .......................

رشاد و اإلررا اإل  

 إنده عنسيو
 ستحران أتى رير . أ 19

 إجتماعيح أ.رتنا  19

 ردية ادلاجسًت إجتماعية ج..44

 رفقي أردينسة  . أ الطبيعية .10

 كيل الفصل

  إنده نغسيو ب 19

 تصري سفيلح  .ج 19

 ديدك   أ.إجتماعيح .11 

 ي. أحمد رثيربإجتماعيح .11  

 حرفيض ..أالطثيعيح  .11

 خَتية  .إجتماعية د..14
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-6ٕٔٓظفية مدرسة مفتاح العلوم عام الدراسي و بيان المدرس و الم .٦
ٕٓٔ2 

 ٗٗاْلول جدوال
 الثانوية اإلسالمية  مفتاج العلوم مدرسةبيان المدرس و المؤظفية 

 164٧ - 164٦سنة كالسات جمبر 
 

 إسم  رقم
 مقامات التربية  اْلزمنة المولود

 الشعبة 
 تعلم المادة 

   

 إسفنديار ماجستَت  4
-6٩-4٨توكاؿ،

 علم اإلجتماعية فلسفة اإلسالـ ماجستَت 4٩٧٨
 

مامة رديئة اإل 1
 ماجستَت

 – 44 – 44مجرب، 
 القرآف كاحلديث فلسفة اإلسالـ ماجستَت 4٩٨6
 

حسن بصرل  4
 ماجستَت

 – 64 -4٩مجرب، 
 اإلصللزية تنطيم الًتبية ماجستَت 4٩٦4
 

 إنده نعسيو 3
 – 6٨ – 1٦مجرب، 

سارج\بكالوريوس 4٩٦٧
 جغرافيا جغرافيا انا

 

 عبد احلليم  1
 – 6٨ – 61مجرب، 

سارج\بكالوريوس 4٩٧1
 فقو علم الًتبية انا

 
سارج\بكالوريوس 63 – 61سورابايا،  جاتور أففرنطا ٦  بيولوجيا ك فيزياء علم البيولوجيا

                                                           
 مفتاح الغلـو الثانوية اإلسالمية كالسات مجربادلؤظفية مدرسة  مصدر البيانات : إدارة 33
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 إسم  رقم
 مقامات التربية  اْلزمنة المولود

 الشعبة 
 تعلم المادة 

   
 انا 4٩٧6 –

  

 خَتية  ٧
، 46، 1٨مجرب، 

سارج\بكالوريوس 4٩٧٩
 انا

 إقتصادية احملاسبة
 

 رتنا إسيت  ٨
، 63، 1٨مجرب، 

سارج\بكالوريوس 4٩٧٦
 انا

 رياضيات رياضيات
 

 صفياف األنصارم ٩
، 6٧، 46مجرب، 

سارج\بكالوريوس 4٩٩6
 اإلندكنسية اإلندكنسية انا

 

 سوليانا  46
، 63، 64بايواغي، 

4٩٨1 
 

سارج\بكالوريوس
 علم الًتبية انا

 
 عقيدة ك األخالؽ

 ديدؾ سولستينطا 44
، 6٦، 41مجرب، 

سارج\وسبكالوري 4٩٨٧
 انا

 رياضة رياضة
 

 رفقي أردينشو 41
، 41، 1٨بنداكاسا، 

مدرسة العالية  4٩٩6
 العامة

 كيمياء علم الطبيعية
 

 أمحد أفندم 44
، 61، 4٦مساراغ، 

 سار\بكالوريوس 4٩٨1
 حكم اإلسالـ انا

تاريخ احلضارة 
 اإلسالمية

 

 يسرينسو 43
، 6٦، 1٩مجرب، 

سارج\بكالوريوس 4٩٨1
 تاريخ علم التاريخ انا

 
، 64، 6٦مجرب،  ُسبَتم بشَت 41 مدرسة العالية  علم   اإلعالف اليدكل
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 إسم  رقم
 مقامات التربية  اْلزمنة المولود

 الشعبة 
 تعلم المادة 

   
 اإلجتماعية العامة 4٩٦٩
 

 رفيظة قنيطا 4٦
، 63، 1٦مجرب، 

 \بكالوريوس 4٩٨1
 اناجسار 

 اإلصللزية علم اإلصللزية
 

 زلمد سفرالف 4٧
، 61، 1٦مجرب، 

4٩٧٩ 
 

الية مدرسة الع
 العامة

علم 
 رلرب كرة القدـ اإلجتماعية

، 61، 13مجرب،  بصرل سافلة 4٨
4٩٨4 

علم  مدرسة العالية
 اإلجتماعية

علم احلاسوب 
 كالتكنولوجيا

، 6٧، 4٨مجرب،  سلفية  4٩
4٩٧1 

علم  مدرسة العالية
 اإلجتماعية

 مهارة اجلمالية

، 6٨، 4٧مجرب،  مشرفة 16
 مهارة اللباس اسنظاـ اللب مدرسة العالية 4٩٨3

، 64، 1٩مجرب،  حبراف أبوصَتم 14
4٩٨3 

 \بكالوريوس
 اناجسار 

علم 
اإلجتماعية 
 اإلسالـ

 تاريخ

، 6٧، 6٦مجرب،  دياف موكرسارم 14
4٩٨1 

علم  مدرسة العالية
 اإلجتماعية

 علم الفنوف

، 6٧، 61مجرب،  زلمد إتقاف شوقي 11
4٩٨1 

 \بكالوريوس
 اناجسار 

علم التفسَت ك 
 يثاألحاد

 درس إضايف

أمحد بدرس صاحلُت  14
 ادلاجستَت

، 63، 64مجرب، 
 العربية العربية ك أدهبا ماجستَت 4٩٨3

 أمحد إيفن كىيودم 13
، 64، 14مجرب، 

4٩٩4 
 \بكالوريوس

 فقو علم الًتبية اناجسار 

 ليلس سايٍت 11
، 64، 16مجرب، 

4٩٨٩ 
 \بكالوريوس

 غقتصادية إقتصادية اناجسار 
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 إسم  رقم
 مقامات التربية  اْلزمنة المولود

 الشعبة 
 تعلم المادة 

   

 منور 1٦
، 64، 64مجرب، 

 مبدؿ علم اإلجتماع مدرسة العالية 4٩٨٩

 مجاؿ الدين 1٧
، 61، 41مجرب، 

 مبدؿ علم اإلجتماع مدرسة العالية 4٩٩1

، 6٧، 46مجرب،  زلمد  1٨
4٩٩4 

 مبدؿ علم اإلجتماع مدرسة العالية

 مهتدم 1٩
، 6٩،44مجرب 

4٩٩4 
 

 مبدؿ علم اإلجتماع مدرسة العالية

 إـر حريرة 46
مجرب 
14،6٦،4٩٩4 

 
 مبدؿ علم اإلجتماع مدرسة العالية
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 الثانيجدوال 
 الثانوية اإلسالمية  مفتاج العلوم مدرسةبيان الطلبة 

 164٧ - 164٦سنة كالسات جمبر 

 فصل رقم
 جنس 

 جملة شعبة 
 بنات رجال

 ٩٦ العاـ ٦4 41 46 4

1 44 31 ٧4 
 علم\علم العامل
 اإلجتماع

 
44٦ 

4 41 4٦ 1٧ 
 \علمالعامل

 اإلجتماع علم
 

٩4 

 461 مجلة
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 ٖجدوال 
 الثانوية اإلسالمية  مفتاج العلوم بيانة الوسائل مدرسة

 164٧ - 164٦سنة كالسات جمبر 
 

 
 

 فسيح عدد أنواع اآللة رقم
(m2) 

سنة 
 البناء

ستِدًن ُمستِدًن
ُ
 نصف ادل

فسد  جيد
 شديد

فسد 
 خفيف

فسد  جيد
 شديد

فسد 
 خفيف

 - - 1 ٧ 1 - 4٩٩٧ 136 44 فصل 4
 - - - 4 - - 1643 41 4 حجرة 1

4 
حجرة 
 - - - 4 - - 1643 ٨6 4 األستاذ

حجرة  3
 - - - 4 - - 1643 46 4 ادلؤظفية

 - - - 4 - - 1644 14 4 مكتبة 1
 - - - - - 4 1644 13 4 معمل ٦

٧ 
حجرة 
اإلشراؼ 
 كاإلرشاد

4 3 4٩٩٧ - - 4 - - - 

 - - - - - - 1644 4٦ 3 ذمحاـ التلمي ٨
 - - - - - - 1643 3 4 محاـ األستاذ ٩
       166٩ ٩6 4 مصلى 46
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 وسائل اآلخر

 21ٖٖٖٗٔ ٖٖٔٓ:   . الهاتفٔ
 واط ٖٓٓٓ:   . الكهرباءٕ

 

 المناهج التعليمية .٧
 المنهج الدراسي .1

الثانوية  مفتاح العلـو لدراسي ادلستخدـ ىف مدرسةأما منهج ا
مث تأيت بعد  4٩٩3مجرب منذ نشأهتا ىف منهج  – اتيسلكا اإلسالمية

 KTSP.ذالك تستخدـ ادلنهج ادلعتمد على ادلستول ادلدرسة 

ككانت ىذه ادلدرسة يتعلم فيها الطالب العلـو أكثر من علـو العامة 
% للعلـو العامة. كىي ختتلف 46% للعلـو الدينية، كبعضها ٧6مبقارنة 

هج الشوؤف الًتبوية الدكلية إندكنسيا. تزداد بادلدارس اليت حتت نظاـ ادلن
فيها ادلواد الدراسية األخرل مثا أنشطة تعليم قرأة القرأف كتالكهتا ك تعليم 
اللغة العربية ك العلـو الدينية األخرل غيها من أنشطة اليت هتذؼ لبنية 

  ASWAJAالصحة السليمة كالرغبة كادلسؤلية عند الطالب منها درس 
اجلماعة( ادلشهور لدم ادلسلمُت النهضيُت للمهارات  )أىل السنة ك
  31الركحانيات.

 

 

                                                           
 164٧يل أبر  16داؼ البيانات من ادلقابلة ىأ  31
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 المبادئ اْلساسية في عملية التعليم .0
 ادلادة السهولة فيهما، فعاؿ ك ادلراح.. أ

 عمل ادلدرس الوسائل التعليمية كذلا فعالية كمغزل للطالب.. ب

 3٦إستفاد قدرة الطالب لإلتصاؿ بُت التالميذ الداخلُت )معهد( كغَتىم.

كفاءة معلم اللغة العربية في مدرسة مفتاح العلوم الثانوية اإلسالمية كالسات  . ب
 جمبر.

من  رلموعة ذلا يكوف أف ينبغي للمعلم بوصفها كالتزامات كاجبات أداء يف
ادلعارؼ كادلهارات اليت غلب إتقاهنا كحكم يف تسيَت اعمالو حىت ؽلكن حتقيقو 

أجل تطوير كتفعيل سلوكهم  ادلعلمُت من علي النحو األمثل. كال بد من كفاءه 
، فضال عن التطبيق كاالندماج ىو ادلهارات كادلعارؼ اليت يتم الربط بينها كمعلمُت

يف شكل سلوؾ حقيقي. ادلعلم ىو موقف مهم جدا يريد اف يعمق البصَتة كادلعرفة 
كإتقاف الكفاءات اليت دتت ضدىا من أجل حتقيق كجودىا دلصلحُت يف عامل 

 .يمالتعل

يف كيف ىذه احلالة الباحث حاكؿ أف تعرض نتائج ادلالحظات اليت كانت 
نتائج البحوث اليت مت من  ،مدرسة مفتاح العلـو الثانوسة اإلسالمية كالسات مجرب

ة ية يف مدرسة مفتاح العلـو الثانوي. بأف كفاءة معلم اللغة العرباحلصوؿ عليها
كؽلكن النظر إىل أقل الكفاءة.  164٧-164٦اإلسالمية كالسات مجرب يف سنة 

ذلك يف عمليو التعلم يف ادلدارس ، كمع ذلك فاف مجيع ادلعلمُت باللغة العربية ما 
التعلم كوسيلة للتعلم ، ككضع خطو  ةىي احلاجة اليها كالالزمة قبل كاثناء عملي

العداد التعليم كالتعلم باستخداـ كسائل االعالـ بشكل مناسب. كيرجع ذلك إىل 

                                                           
 164٧أبريل  16داؼ البيانات من ادلقابلة ىأ 3٦
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فهم مناىج ادلعلمُت ذات الصلة ، كادلناىج الدراسية ، كخطط جهاز ضعف 
 .التعلم كىلم جرا

 كالسات  اإلسالمية الثانوية العلـو مفتاح مدرسة كمدير  إسفنديار أستاذ
 كالسات  اإلسالمية الثانوية العلـو مفتاح مدرسة مدرس اللغة العربية يف" يقوؿ مجرب

فاف ىذا يشَت إىل طبيعة  3٧،"ن الكفاءةادلدارس األخرل بعيدا عادلقارنة مع 
ادلعلمُت ادلهنيُت الذين يفتقركف إىل اخلربة ، كضعف القدرة علي أداره كتقييم عمليو 

 .التعلم علي أساس منتظم
اللغة العربية يف  علممكالدين ،   صاـككفقا لنتائج ادلقابلة مع األستاذ زلمد ع

ما  ةالعربي اللغة ادلعلم بأف"، مجرب تكالسا  اإلسالمية الثانوية العلـو مفتاح مدرسة
ادلسؤكؿ عن التعليم كالًتبية  علمىو جيد بالفعل ألهنا دتكنت من كضع نفسها كم

 3٨."االخالقيو

 مدرسةميذ يف فصل "احلادل عشر" يف ىذا احلاؿ صّححها إحدل من التال
: قوؿي و، ىأمحد فوائديوليا  وامس مجرب كالسات  اإلسالمية الثانوية العلـو مفتاح

 3٩."الذين كانوا قدكة للسلوؾ يف احلياة اليومية من قبل التوابع لو من ادلعلمُت بأف"
من نتائج مالحظات الباحثُت يف االنشطو التعليمية اليت مت االضطالع هبا 

اف ادلعلمُت قادركف بالفعل علي  لغة العربية,يف الدرس ال  عشريف الصف الثاين
ن ال يزاؿ لديها مشاكل التعلم اجلهاز كلك. شلارسو كظائفها بشكل صحيح

إتقاف ادلوضوع ىو أمر ال بد منو للمعلم  .كالقضايا ذات الصلة تقييم عمليو التعلم
، كالقصد من ذلك ىو تيسَت فهم ادلوضوع للمتعلمُت علي النحو الذم يرتكبو 
اد أحد أساتذتو ، الف قدره التالميذ ادلختلفُت ، ك مث ينبغي للمعلم اف يشرح ادلو 

كمن الوصف الوارد أعاله ، ؽلكن القوؿ  .الدرس مع مرارا كتكرارا حىت يفهم طلبو
                                                           

47
2117أبرٌل21المكتبالمدرسةمفتاحالعلومالثانوٌةاإلسالمٌةكالساتجمبرفًالتارٌخمقابلةفً 

48
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 مجرب كالسات  اإلسالمية الثانوية العلـو مفتاح مدرسةاللغة العربية يف  علمف مأب
 .يتقن دتاما أظلاط الفكر ادلادم كادلادم ادلتعلقة مبواضيع اللغة العربية

 لهاوتحلي عرض البياناتالمبحث الثاني: 

أنواع المشكالت في ترقية كفاءة معلم اللغة العربية في مدرسة مفتاح العلوم  .1
 .الثانوية اإلسالمية كالسات جمبر

يف عمليو تعليم ادلعلم احلاجة لتوجيو كتقدًن شيء مفيد للمتعلمُت. ككجود 
ادلدرسُت مهم جدا يف عمليو التعليم كالتعلم ، حيث يشكل ادلدرسوف عنصرا 

تقباؿ األطفاؿ الذين يتمتعوف بالتدريب لتحقيق األىداؼ التعليمية أساسيا يف اس
 .اليت مت حتديدىا

ضعف قدره ادلدرسُت علي تصميم التعلم كجتهيزه كتقييمو ، كاستغالؿ 
الدرس الزمٍت الذم يقل عن احلد األمثل ، فاف مصدر دتويل أمواؿ ادلعونة االظلائيو 

ظم ادلعلمُت ليس لديهم جهاز تعليمي  ال يعتمد اال علي ادلدارس ادلخصصة ، مع
كامل ، كليس كجود مبادئ توجيهيو بشاف تقييم تقنيات التعلم كليس كجود 

ها الكفاءة ذات الصلة تواجه ةنامج كالتخصيب يف التعلم ىو مشكلحتسُت الرب 
 .مجرب كالسات  اإلسالمية الثانوية العلـو مفتاح مدرسةللمعلمُت اللغة العربية يف 

لباحث مشكالت ترقية كفاءة عرض اي، فاهنا سهبذه ادلسائلق يتعل كفيما
يف  ،مجرب كالسات  اإلسالمية الثانوية العلـو مفتاح مدرسةيف  دلعلمي اللغة العربية

،  زلمد عصاـ الدينمع أستاذ ادلقابلة . كاستنادا إىل نتائج 164٧-164٦ سنة
 كفاءه ادلعلمُت  قيةلًت "لتالية: ا قيودلل اللغة العربية برنامج تطوير كفاءات ادلعلمُت يف

 ألف كثَت من ادلعلمُت ىنا ياتوف من ادلناطق بعيدة، لدينا مشكلة توقيت ادلشاكل،
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غَت باالضافو إىل تعليمهم كلكن لديهم االنشغاؿ يف ادلنزؿ ، كبعضها ادلستزرعة ، ك 
. كنت تعرؼ نفسك اف الراتب ىنا ال يزاؿ منخفضا، كذلك لتوجيو االهتاـ ذالك

يومية إذا كاف يعتمد فقط علي ذلك كحده ال يكفي ، لذلك كاف لديك كظيفة ال
 16".اف اآلخرين

، بأف كجود معلم متمرس جدا يف ىذه زلمد عصاـ الدينزادت األستاذ 
ادلدرسة اليت تامل اف يكوف قادرا علي إعطاء تاثَت إغلايب كخاصو يف رلاالت ادلعرفة 

ضلن أكثر قبوال إذا كاف ىناؾ يف " .بو من خالؿ األصدقاء من اإلضافات اخلاصة
الكفاءة ادلهنية ،  قيةلًت  .ي استعداد ليكوف تدريب ادلعلمُتادلعبد نفسو قادره كعل

 14رسة".أك التدريب يف ادلدلذلك ؽلكننا اف األدب 

اللغة العربية ىو الكفاءة للمعلمُت  قيةلًت  ةعماالد الكتاب كاالفتقار إىل
لزيادة كفاءه ادلعلمُت. كاستنادا إىل ادلعلومات اليت قد أيضا مشكلو تواجو ادلدرسة 

ا توفر مرجعا يقوذلا بعض ادلدرسُت انو ال توجد كتب ذات صلو بادلوضوع ، فاهن
الكفاءة ال  رقيةادلكتبات ادلدرسية. كتب عن ت يف كفاءة ادلعلمُت اللغة العربيةًتقية  ل

 .فقط لكتب للطالبايف مكتبة موجود كجود لذلك ادلعلمُت شراء خاصو هبم 

 

 مفتاح مدرسةيف  العربية علم اللغةادل أستاذ زلمد عصاـ الدين يقوؿ، "بأف
للقياـ بعملها الف ادلعلمُت مل يعقدكا معظم  مجرب كالسات  اإلسالمية الثانوية العلـو

يف  علمإىل ضعف االىتماـ الذم يقراه مالبحوث لتحسُت الكفاءات. االضافو 
، فانو أيضا مشكلو أساسيو مجرب كالسات  اإلسالمية لثانويةا العلـو مفتاح مدرسة

 11".يتعُت جتديدىا
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في ترقية كفاءة معلم اللغة الربية في مدرسة مفتاح العلوم  مشكلة  محاولة حل  .5
 الثانوية اإلسالمية كالسات جمبر.

لكي ؽلكن للتعليم اف يدار بفعالية ، يطلب من ادلدرسُت اف يتمتعوا بالكفاءة 
كلكن إذا كاف لدينا دايل أطوؿ من زلتوم  .، سواء من حيث النوع أك احملتومالكافية 

الكفاءة كما قدمت إىل اخلرباء أك السياسات احلكومية ، كيفًتض اف يصبح ادلعلم 
 .ادلختصة ليست سهلو ، الف زيادة كفاءه ادلعلمُت تتطلب جهود مضنيو كشاملو

كفاءة ، عقدت ادلدرسة منتدل للنقاش عاجلو ادلشاكل اليت تواجو يف تطوير الدل مث
بعد التدريب يف اخلارج هبدؼ نقل نتائج التدريب حبيث ؽلكن للمعلمُت الذين مل 
يدخلوا التدريب اف ػلصلوا علي رؤية اضافيو للمعلمُت الذين ػلضركف التدريب 

 يف عاده بعد األصدقاء حضور التدريب"  :كقاؿ األستاذ زلمد عصاـ الدين. اخلارجب
ارج ، كىناؾ نوع من التقرير عن ادلسؤكلية ، حبيث انو بعد التزاـ بالتدريب لنقل اخل

نتائج التدريب إىل أصدقاء آخرين حىت الذين اكتساب اخلربة ليس فقط التدريب 
 14".كلكن الذين ال يشاركوف ، حبيث مجيع الفائدة

رسة عدـ توفر الكتب الداعمة ذات الصلة لتحسُت كفاءه ادلعلمُت ، كادلد 
خطوه مع شراء الكتب اليت تدعم حتسُت كفاءه ادلعلمُت ، علي الرغم من عدـ كجود 

 .ىدؼ كاضح يف فصل دراسي كاحد غلب اف ػلمل بعض كتب ادلكتبة

( أصبح كاحدا من اخلطوات حلل ادلشكلة اليت تواجو MGMPنامج )اتبع الرب  
اليت هتدؼ إىل  الدراسية علمي دلواد الكفاءات. مؤدتر ممعلمي اللغة العربية لتحسُت

التوحد ضد االفتقار إىل مفهـو معٍت التعليم ككظيفتو ، فضال عن إغلاد حل شلكن 
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 مدرسة مفتاح ألكجو القصور القائمة. إىل جانب ذلك أيضا تشجيع ادلعلمُت ما يف
 .اليت قامت بعمل جيد الثانوية اإلسالمية العلـو

متابعو  باالضافو إىل" :اللغة العربيةمعلم الذم ك عصاـ الديناألستاذ زلمد قاؿ 
الكفاءة اليت ؽلكن اف تتبع احللقة الدراسية ،  قيةلًت  اد الدراسةمداكالت ادلدرسُت دلو 

كالتدريب ، كحلقو العمل ، كحتسُت كتوسيع البصَتة من خالؿ قراءه كالوصوؿ إىل 
54".رلموعو متنوعة من ادلعلومات التعليمية عن طريق اإلنًتنت

 مدير ادلدرسة اليت اختذت دلعاجلة مشاكل يف سبة لبعض اخلطوات منأما بالن
كاخلطوات ادلتخذة كما قاؿ أستاذ إسفنديار: "  العربية. معلم اللغة العربية كفاءة  ترقية

لذلك عقدنا خدمو أك مساعده ، دلعاجلو ادلشاكل ادلذكورة أعاله ىي االشراؼ
راؼ علي كجود قادره علي حل حىت بعد ىذا االش، للمعلمُت الذين لديهم مشاكل

كضلن دائما ندعم أفكار جديده من ادلعلمُت من أجل  القضايا اليت تواجو ادلعلمُت
كأيضا ال تنسي اف تعقد اجتماعات دلناقشو مسالو عمليو تعلم  التغيَت ىو جيد
 11".رللس االجتماع ادلعلم"ادلعلمُت دعا 

ليت يضطلع هبا رئيس عقد اجتماعات دلناقشو عمليو التعلم اذلامو جدا ا
كالسؤاؿ الذم . كىذا يعٍت معرفو القضايا اليت تواجو ادلعلمُت يف عمليو التعلم، ادلدرسة

يواجو ادلعلم قد يكوف قادرا علي احلصوؿ علي حل من معلم آخر أك من رئيس 
كتقييم الربامج اليت مت القياـ بو كالتخطيط للربنامج الذم سيتم تنفيذه ادلقبل. . ادلدرسة

 .يناقش ىذا ادلنتدل أيضا مدخالت ادلدير الرئيسيك 
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 مناقشة نتائج البحث.المبحث الثالث: 

 كفاءة معلم اللغة العربية  مشكالت  .1
إطلفاض قيمة الًتبية خاصة تعليم يف إندكنسيا من عوامل إطلفاض قيمة ادلعلم 

شَت الكفاءة : "كتيف كتبها Ny. Roestiyah NK ادلهنية كالقياـ على أداء التعليم. قالت
إىل مهمة كافيو أك اختيار ادلعارؼ كادلهارات كالقدرات اليت يتطلبها كضع 

من تلك الكلمة القصَتة يعرب بأف يف ترقية كفاءة معلم اللغة العربية  1٦."الشخص
 ػلتاج إىل الًتكيز الفكر.

  Syaiful Bahri Djamarahاجلماره  البحرل قاؿ العلماء األخر يعٍت شيف

". القدرة ادلطلقة اليت تنتمي إىل كاجباتو كمعلم ؽلكن تشغيل جيداءة ىي الكفا "بأف
الكفاءة ىي قدره  "بأف   Syaiful Bahri Djamarahاجلماره  البحرل زادت شيف

 57 ."ادلدرسُت كالسلطة علي شلارسو كاجباتو

 العلماء كمن نتيجة مالحظة كادلقابلة، أخذ الباحث النتيجةبعض آراء  من 
كينبغي ألف  ػلتاج إىل التزاـ كاحلماسة العظيمة،قية كفاءة معلم اللغة العربية يف تر بأف 

ككانت الباحث عملية التعلم. ليو التعلم يف شلارسو للمعلمُت الكفاءة كالقدرة كعم
  ، منها:معلم اللغة العربيةدلشكالت ادلوجودة يف ييستنبط بعض من أنواع ا

 يف كفاءة ادلهنية: مشكالت  .4

 .يف تنظيم كسائل التعليمدلدرسُت ضعف قدره ا.أ 
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غلب اف كقياـ كعمل كتقييم التعليم. إف من كاجبة ادلعلم ادلهنية ىي تنظيم 
يكوف ادلهارات ذات الصلة مثل ىذه األشياء ألنو إذا كاف ادلعلم ال ؽللك ادلهارات 

. للقانوف احلكمي رقم ادلذكورة أعاله سوؼ تتعارض مع كاجبات كالتزامات ادلعلمُت
ادلعلم ىو مريب ادلهنية مع ادلهمة ذكر بأف  4ألية  4فصل  1661للسنة  43

الرئيسية للتعليم كالتدريس كالتوجيو كالتوجيو كالتدريب كتقييم كتقييم ادلتعلمُت يف 
مرحلو الطفولة ادلبكرة علي خطوط التعليم الرمسي كالتعليم االبتدائي كالتعليم 

 .الثانوم
 ادلعلمُت مل تفعل باالبحث. . ب

كاحده من ، كينبغي االضطالع بأنشطو علميو سلتلفو لتطوير كفاءه ادلعلمُت
ىي  بحثلباامل تفعل . االقًتاحات اذلامو لتطوير الكفاءات من خالؿ البحوث

اللغة العربية يف مدرسة مفتاح العلـو كالسات  كاحده من ادلشاكل اليت ابتليت ادلعلم
 مجرب.

 أقل ادلعلم قراءة الكتاب . ت
 و كاحد من كسائل االعالـ اليت ؽلكن استخدامها لتطوير الكفاءاتالكتاب ى 

ألنو ؽلكن قراءه الكتاب يف ام كقت ليست مرتبطة بالوقت للمعلمُت يف ادلدرسة. 
 .كيف حُت اف ىناؾ رغبو يف اف يقرا ادلدرسوف لغرض تطوير الكفاءة. كادلكاف

 . ادلعلمُت مل تفعل باالبحث.3

 مشكالت يف كفاءة الشخصية.
 االنشغاؿ احملمومة من ادلعلمُت خارج مدرسة.. أ



51 

ة مفتاح العلم كالسات مجرب، كثَت من علمُت يف ادلدارسكادل انب شغلهمجب 
 اظلا على ادلصاحل احلاية. ادلعلمُت لديهم االنشغاؿ يف ادلنزؿ.

 
 كفاءة معلم اللغة العربية.  في مشكلة  محاولة حل. ٕ

كىذا العمل ال  .لذم يتطلب مهارات خاصوكظيفة ادلعلم ىي ادلهنة أك ادلنصب ا
مهمة  Moh Uzer Usman. كما رأل ؽلكن اف يقـو بو ام شخص خارج ميداف التعليم

 1٨.التعليم يعٍت ادلضي قدما كتطوير العلم كالتكنولوجيا. كالتدريب التعليمادلعلم ىي 

كنظرا ، اللغة العربية كمعلمُت رمسيُت يف ادلدارس يتحمل مسؤكليو ال تضيء علمم
الف العامل الرئيسي احملدد لألىداؼ التعليمية الناجحة حتت رعاية ادلؤسسة غلب اف 

يستلخص الباحث من بياف حبثو بأف  .يكوف قادرا علي حتقيق أىداؼ التعليم الوطٍت
 بعض خطوات حتليل ادلشكالت فيما يلي:

لوسائل أك إكماؿ ا إعطاء فرصو للمعلم دلتابعو التدريب دكف عبء التكاليف .4
كالفرص حبيث ؽلكن للمعلم قراءه الكثَت من الكتب ادلوضوع ادلطلوب ادلعلمُت لتعميق 

 .معرفتو

 .ىو منتدل أك حاكيو من ادلواضيع ادلهنية للمعلمُت  )MGMP( ع برنامجإتب. 1
 .خفض العبء علي ادلعلمُت من الواجبات االداريو اليت تستغرؽ كقتا طويال جدا. 4

الداريو اليت غلب اف يتم ادلعلم ، اليت انشاهتا فريق يف كحدات العمل نوصي باف ادلهاـ ا
كؽلكن استخدامو كمقبض للمعلمُت يف التدريس كمساعده ادلعلمُت علي  .اخلاصة هبم

 .التدريس دكف اثقاؿ كاجبات ادلعلمُت
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 خالصة نتائج البحث . أ

اللغة العربية يف مدرسة كفاءة معلم أما نتيجة البحث من أشكاؿ مشكلة  
 مفتاح العلـو الثانوية اإلسالمية كالسات مجرب:

 

الثانوية  مفثاح العلـو اللغة العربية يف مدرسة معلمة كفاء  تمشكال .1
ضعف قدره ادلهنية: . مشكالت يف كفاءة كالسات مجرب  اإلسالمية
، ادلعلمُت مل تفعل باالبحث، أقل يف تنظيم كسائل التعليمادلدرسُت 

مشكالت يف كفاءة الشخصية: اإلنسغاؿ احملمومة  لم قراءة الكتاب.ادلع
 من ادلعلمُت خارج مدرسة.

لتحليل ىذه ادلشكلة يعٍت بوجود الربامج الًتبوية  علمعمل الذم عمل ادل .0
ألهنم األماكن غلتمع  MGMPكالورشة كاشًتاؾ برنامج    كالدكرة كالندكة

قراءة الكتب أك الوسائل ادلدرس ليكوف ادلدرسُت احملًتفُت بطريقة 
 ادلطبعية أك حبث األخبار من الشبكة الدكلية.

 المقترحات . ب

يف اللغة العربية احملًتفُت يف رلاذلم كما كتب يف قانوف  علمُتلوجود ادل .1
 ادلدرسُت كاحملاضرين، الـز أف يوجد اإلشًتاؾ من ادلدرسة أك اجملتمع.

 يف ارتقاء كاضلطاط رئيس ادلدرسة ىو ادلسؤكؿ يف ادلدرسة الذم يستويل .0
 ادلدرسة الـز أف يكوف عادلا كيشًتؾ كل تبادؿ كتطوير يف رلاؿ الًتبية.
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دلدرس اللغة العربية الـز أف ياعي هبمة تطوير كفاءتو كأف يوسع آفاقهم  .0
مطابقا بتطوير العلم كالتكنولوجية الًتبية احلديثة ليجعل ادلدرس ادلكافأة 

 لطالب ذلم اآلفاؽ الواسعة.كاحملًتفُت حىت تستطيع أف جتعل ا

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القائمة المراجع باللغة العربية

 .(، دكف السنة)الكويت : مكتبة الفالح ،تدريس الفنوف اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، 

 ـ(4٩٨4 ،)دمشق: دار الفكر ،طرؽ تدريس اللغة العربيةجودت الركايب, 

 (4٩٩٩)القاىرة: دار الفكر العريب  ،دريبة(ادلعلم )كفاءة, إعدادة, ترشدم امحد طعيمة, 

 1661)عماف: دار ادلسَتة,  ،طرائق التدريس العامةتوفيق امحد مرعي, كزلمد زلمود احليلة, 

  . ـ(

)عماف : دار الفكر،  تدريس اللغة العربية : مفاىم  نظرية ك تطبيقات عملية،كليد أمحد جابر، 
1661). 

 .۲۹٧۹,بَتكت مؤسسةادلدرسي اللغة العرابية, ادلوجو العمليعابق توفقا اذلشمي,
التعليم , اجلز األكىل ) لطلبة كلية ادلعلمُت نس كزلمد قاسم بكرم , الًتبية ك زلمح يو 

 (  4٩13اإلسالمية, 
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Pedoman Wawacara: 

1. Apa Problematika dalam kompetensi guru bahasa arab yang terjadi di MA Miftahul Ulum 

Kalisat-Jember?  

2. Bagaimana solusi untuk memperbaiki problematika kompetensi guru di MA Miftahul Ulum 

Kalisat-Jember? 

Pedoman wawancara untuk Guru Bidang Studi Bahasa Arab: 

1. Apa problematika kompetensi guru bahasa arab yang terjadi? 

2. Mengapa bisa terjadi problem tersebut? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi problem tersebut? 

Pedoman wawancara untuk Kepala Sekolah: 

1. Bagaimana Kompetensi guru bahasa arab di MA Miftahul Ulum Kalisat-Jember? 

2. Apa saja  problematika kompetensi guru bahasa arab ? 

3. Apa yang mempengaruhi terjadinya problematika tersebut? 

4. Apa langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk mengatasi problematika 
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