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 ب

 إىداء
 

 :أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل

صاحليتأمي احملبوبة:   

واآلخرة اليت قد ربتٍت مند صغاري وبدون رضاىا وحبها ما وجدت هللا ػلفظها يف الدنيا (
 )النجاح

أمحد مهاجر أيب الكرًن:  

 )هللا أن ػلفظو يف الدنيا واآلخرة و يعطيو طول العمر والصحة دائما (

 إستقامةوإىل أخيت الكبَتة احملبوبة: 

 )هللا ػلفظها يف الدنيا واآلخرة و غلعلها بنتا صاحلة(
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 لاستهال
 الّرحيم الّرمحن هللا بسم
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 شكر وتقدير
 بسم هللا الّرمحن الّرحيم

 
هلل من شرور أنفسنا، ومن سياات إّن احلمد هلل وبو نستعُت ونستغفره، ونعوذ اب

أعمالنا، من يهد هللا فال مضّل لو، من يضلل فال ىادي لو، أشهد أن الإلو إالّ هللا وحده 
 .الشريك لو، وأشهد أن دمحما عبده ورسولو، أما بعد

أشكر هللا عّز وجّل على القوة والصحة والفرصة حىت قد أمت ىذا البحث اجلامعي 
ي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت ابدلوضوع "كفاءة معلم

ماالنج". وقد انتهيت كتابة ىذا البحث اجلامعي وال ؽلكن إ٘تامو بدون مساعدة اآلخر، 
 :ولذالك تقدم الباحثة الشكر إىل

فضيلة الدكتور احلاج موجيا راىارجو ادلاجستَت، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  .1
 .المية احلكومية ماالنجاإلس

فضيلة الدكتور احلاج نور على ادلاجستَت، عميد كلية علوم الًتبية و التعليم ّتامعة  .9
 .موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان  .1
 .المية احلكومية ماالنجمالك إبراىيم اإلس

فضيلة الدكتور أوريل ْترالّدين، ادلشرف على كتابة ىذا البحث. وأقول شكرا على  .4
إشراف الدكتور أوريل ْترالّدين. على كل ما قدمو مساعدة من نعمة هللا سبحانو وتعاىل 
حىت يتسٌت جلميع األشياء اجليدة اليت ٖتصل على مكافأة من هللا سبحانو وتعاىل. 

توجيو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحثة حىت االنتهاء و 
 .منو
مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك إبراىيم  .0

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج



 ك

احلكومية كفاصلُت فضيلة األستاذ احلاج نصرهللا، رئيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  .2
 .ماالنج

 .فضيلة معلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت ماالنج .0
مجيع الطلبة يف الصف السابع والثامن يف ادلدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  .8

 .احلكومية كفاصلُت ماالنج
ّتامعة موالان مالك  9119يف قسم تعليم اللغة العربية  باتوالصاح صحاباألمجيع  .2

إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. خاصة رمحة الطيبة، دايان كورنياوايت، عاملية نوري 
 كرنياوان.إمام شافعي رمحة هللا، يسر   ،رمحيت، قرة األعُت

عسى هللا أن ؽلن علينا رمحتو وأن يثيبنا ْتسن الثواب. و أدكت، أدرك الباحثة أن  
، يتوقع التقرير انتقادات كتابة ىذا البحث اجلامعي وىناك ابلتأكيد الضعف أو القصور

واقًتاحات بناءة من أي طرف دلزيد من التحسن. آمُت ايرب العادلُت. جزاكم هللا خَتا  
 .كثَتا أحسن اجلزاء
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كفاءة ادلعلم ىي إحدى العوامل اليت يؤثر إىل وصول أىداف التعليم يف ادلدرسة، وغلب على ادلعلم كعنصر 
ك الكفاءات اليت تتعلق ٔتجالو ومساوليتو. وإذا ادلعلم الذي ؽللك الكفاءة يف رئيسي يف ادلؤسسة التعليمية أن ؽلل

 9110للسنة  14مهنتو فهو سوف يستطيع وظائفتو جيدا ومؤثرا. وعرف يف إندونيسيا "القانون احلكمي رقم 
التعليمية، " الذي يبُت أن لكل معلم غلب عليو أن ؽللك كفاءة، ومن ىذه الكفاءة ىي الكفاءة 1االية  11فصل 

 .والكفاءة الشخصية، والكفاءة االجتماعية، والكفاءة ادلهنية
( والكفاءة 9( الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية 1انطالقا شلا سبق، يهدف ىذا البحث إىل وصف 

 .لمي اللغة العربية( الكفاءة ادلهنية دلع4( الكفاءة االجتماعية دلعلمي اللغة العربية 1الشخصية دلعلمي اللغة العربية 
منهج البحث ادلستخدم ىو البحث الكيفي على ادلنهج الوصفي. وأدوات مجع البياانت ادلستخدمة ىي 
ادلالحظة وادلقابلة والواثئق. ورلتمع البحث ىو مجبع معلم اللغة العربية يف العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

  احلكومية كفاصلُت ماالنج وعددىا معلمتان.
( الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف 1ونتائج البحث اليت توصل إليها الباحثة من ىذا البحث 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت ماالنج أحدىاجيدة واألخرى معتدلة. جيدة ألهنا قد كفت من 
التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت ألعلية  عشر النواحي للكفاءة التعليمية، ومعتدلة ألهنا مل تكفي يف تنفيد

(كفاءة الشخصية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت ماالنج أحدىا 9التعليم. 
جيدة واألخرى معتدلة. جيدة ألهنا قد كفت من مخس النواحي للكفاءة الشخصية، ومعتدلة ألهنا مل تنضج يف 

( كفاءة االجتماعية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت 1. نيل ادلداخالت
ماالنج معتدلة. ألهنما مل تكفي يف معاملة مع الطالب وشلاثل ادلعلمُت وقوى ادلرّبُت والرئيس الوحدة التعليمية 

ة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت  (كفاءة ادلهنية دلعلمي اللغة العربي4واآلابء واألولياء الطالب. 
ماالنج أحدىا جيدة واألخرى معتدلة. جيدة ألهنا قد كفت من مخس النواحي للكفاءة ادلهنية. زمعتدلة ألهنا  مل 

 .تكفي يف تطوير ادلواد التعليمية إبتكاراي وتنفيد التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت
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Teachers competence is the one factor this influence the goal of learning 

and school education. As a main subtance in education institute, teacher 

competence the aspect and responsibility. 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. 

 

Based on the above reasoning, this study aimed to describe the: 1) 

Pedagogic competence Arabic teacher, 2) Personal competence  Arabic teacher, 3) 

Sosial competence Arabic teacher, 4) Professional competence Arabic teacher. 

The research is descriptive qualitativ research. Data collection method is 

observation, interview, and documentation. This research object is for Arabic 

teacher in Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepanjen Malang which aggregation 2 

teachers. 

 

The result of this study, 1) Pedagogic competence Arabic teacher in 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepanjen fall into the category of good and 

moderate; good because it has meet the 10 pedagogic competence indicators and 

moderate because harnesses are information and communication technology for 

the sake of learning, 2) Personal competence  Arabic teacher in Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Kepanjen fall into the category of good and moderate; good 

because it has met competency indicators 5 personalities, and moderate because 

have not present themselves as private yet steady, stable, mature, wise and 

authoritative, 3) Sosial competence Arabic teacher in Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Kepanjen entered in the category medium, because don’t have 

communication competence effectively, empathetic and polite with fellow 

educators, educational personnel, parents and community, 4) Professional 

competence Arabic teacher in Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepanjen fall into 

the category of good and; good because it has meet the professional competence 

indicator 5, and moderate because haven't developed learning materials taught 

creatively and make use of information and communication technologies to 

develop themselves. 
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Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan pembelajaran dan pendidikan sekolah. Sebagai unsur pokok dalam lembaga 

pendidikan, guru sebagai pengajar harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang dan tanggung jawabnya. Seorang guru yang memiliki kompetensi dalam 

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

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

harus memiliki kompetensi, kompetensi tersebut meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.  

 

Berdasarkan pemikiran diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang: 1) kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab, 2) 

kompetensi kepribadian guru Bahasa Arab, 3) kompetensi sosial guru Bahasa 

Arab, 4) kompentesi profesional guru Bahasa Arab. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek 

penelitian ini adalah para guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Kepanjen Malang yang berjumlah 2 orang. 

 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti meliputi, 1) kompetensi pedagogik 

guru bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepanjen Malang masuk 

dalam kategori baik dan sedang; baik karena telah memenuhi 10 indikator 

kompetensi pedagogik, dan sedang karena belum memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 2) kompetensi 

kepribadian guru bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepanjen Malang 

masuk dalam kategori baik dan sedang; baik karena telah memenuhi 5 indikator 

kompetensi kepribadian, dan sedang karena belum menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. 3) kompetensi sosial 

guru bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kepanjen Malang masuk 

dalam kategori sedang, karena kurangnya kompetensi komunikasi secara efektif, 

empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan 

masyarakat. 4) kompentesi profesional guru bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Kepanjen Malang masuk dalam kategori baik dan sedang; 

baik karena telah memenuhi 5 indikator kompetensi profesional, dan sedang 

karena belum mengembangkan materi pembelajaran yang diajarkan secara kreatif 

dan Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 

diri. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ
ادلصادر البشرية يف الفًتة الطويلة اليت ذلا التعليم ىو عبارة عن استثمار 

كاد كل الدولة   لك،ولذ 1قيمة اسًتاتيجية لبقاء احلضارة البشرية يف العامل.
وضعت متغَتات حالة التعليم كشيء مهم يف سياق بناء الدولة. كذلك 
إندونيسيا يضع التعليم ٔتوقع ىاما وخصوصا. يكمن أن ينظر من زلتوايت افتتاح 

من الينيا الرابع تؤكد أن اذلدف الوطٍت اإلندونيسي ىو تذكي  1240الدستور 
 حياة األمة.

ادلعلم, وادلعلم أحد العوامل التعليم الذي لو دور أىم العناصر التعليم ىو 
اسًتاتيجي ألنو يكون يف الصف األول عند عملية التدريس ويشًتك فيها. وكان 
ادلعلم يوجو مباشرة اب الطالب لتحويل العلوم والتكنولوجيا، ويريب يقيم جيدة من 

 خالل االرشاد والقدوة.
 9:دلعلم و احملاضر يعٍتعن ا 8فصل  9110للسنة  14ذكر القانون رقم 

" غلب على كل معلم أن ؽللك أىلية اجلامعي والكفاءة وشهادة ادلريب وصحة  
 لًتبية الوطنية".اجلسم والروحي وؽللك القدرة ليوجد أغراض ا

  1يعٍت: 1االية  11فصل  9110للسنة  14أما ذكر القانون رقم 
"كفاءة ادلعلم كوكيل التعليم يف تربية اإلبتدائي وادلتوسطة وتربية األطفال يشتمل 
على: )أ( كفاءة التعليمية )ب( كفاءة الشخصية )ج( كفاءة ادلهنية )د( كفاءة 

 .االجتماعية"

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

dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), Hal: 5 
2
  UU Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen BAB IV (Bagian kesatu: Kualifikasi, 

Kompetensi, dan Sertifikasi), Pasal 8 
3
 Ibid  Pasal01ayat 1 
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كفاءة ادلعلم ىي أحد العوامل الذي يؤثر إىل وصول أىداف التعليم يف 
ادلدرسة ولكن كفاءة ادلعلم الؽلكن استقبل بنفسو بل يؤثر بعوامل األخرى وىي 

 4ٓتلفية الًتبوية وخربة يف التعليم وطول الزمان.
كان ادلعلم غلب أن ؽللك أربع الكفاءات األساسية، منها: األول, كفاءة 
التعليمية ىي كفاءة ادلعلم يف رلال يدير التعليم. والثاين، كفاءة الشخصية ىي  
كفاءة ادلعلم كالشخصية الكرؽلة ليوجد أسوة حسنة لشخصية األخرى. 

ادلهنية ىي كفاءة ادلعلم لَتيب الطالب وتسلط على مواد التدريس والثالث،كفاءة 
بشكل واسعة ومتعمقة. والرابع، كفاءة االجتماعية ىي كفاءة ادلعلم عند التفاعل 

 مع الشخصية األخرى.
كما نقل من كتاب دمحم نور الدين، أن ادلعلم ادلكافاء ىو الذي لو 

ل، واإلخالص، واستعداد صفات سلصوصة منها، التقوى، وادلعرفة، والعد
الدراسة، وتقوًن الدراسة وغَتىا. الشروط اليت البد على ادلعلم ىي الشروط 
اإلدري واألكادي والفردي. ال بد على ادلعلم أن ؽللكو الشهادة الًتبوية أو 
الشهادة األىلية يف رلاذلم فتسمى اب الشروط اإلدري. وأما الشروط األكدي ىي 

علم يف رلال معُت منها القدرة يف تعليم ادلادة اجليدة، الشروط اليت ؽللكوا ادل
وتطوير ادلنهج، وإدارة الصف، وإدارة الدراسة التعليمية، وإدارة التقوًن التعليم 
لنجاح التالميذ يف تعليمهم. فأما الشروط الفردي ىي الشروط اليت ال بد على 

 0ة اليومية.ادلعلم يف تنمية ادلهٍت من انحية األخالق والسلوك يف حيا
ىي إحدى ادلدارس   ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُتادلدرسة 

احلكومية يف مستوى ادلتوسطة. وىي تقع يف قرية سوقارحرجوا منطقة كفاصلُت يف 
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرسة كفاصلُت ماالنج. و   12الشارع سوقارحرجوا 

تدرس من ادلعلم ادلتخصصُت يف ىذا اجملال واخلربة يف عامل التعليم. وأما  كفاصلُت
ادلدرسة اإلبتدائية وىم من الطالب الذي يتعلمون يف ىذه ادلدرسة متخرج من 

                                                           
4
 Hamzah. B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), Hal: 64 

5
 Muhammad Nurdin. Kiat Menjadi Guru Profesional. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), hal: 24 
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تعليما ورعاية بصرب وسوف يكون مناطق سلتلفة يف مجيع أضلاء ماالنج و بليتار. 
واجتهاد من قبل ادلعلمُت الذين ىم من ذوي اخلربة وادلهنية يف ترقية عملية 

 التعليم. 
ؤسسة التعليمية أن ؽللك ادليف  وغلب على ادلعلم كعنصر رئيسي

الكفاءات اليت تتعلق ٔتجالو ومساوليتو. وإذا ادلعلم الذي ؽللك الكفاءة يف مهنتو 
جيد ومؤثر. وخصوصا إىل ادلعلم اللغة العربية يف  فهو سوف يستطيع وظائفتو

يدة عند يعمل وظيفتو. أن لنعرف كيف اجلىذه ادلدرسة أن ؽللك الكفاءات 
مستوى كفاءة ادلعلم، فيجب علينا ليقدر على أعمال ادلعلمُت الذين يواصل 

 بتطبيق وظيفتهم كا دلعلم.
ومية كفاصلُت ٔتالحظة الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلك

ماالنج، أن أستاذتُت تعليم اللغة العربية فيها خرغلتُت يف قسم الًتبية اإلسالمية. 
وىذا تدل على أن األستاذتُت ليس يف رلال تعليم اللغة العربية. ولكنهما توظفان 

 أن تعلمُت تعليم اللغة العربية.

اللغة  كفاءة معلمي  ، تريد الباحثة لرفع موضوع بعنوان "على أساس ذلك
 .ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت ماالنج"العربية يف ادلدرسة 

 
 أسئلة البحث . ب

 أسالة البحث ىي: الباحثة قدمتاستنادا على خلفية البحث الىت سبق بياهنا،ف
ادلتوسطة درسة ادلعلمي اللغة العربية يف دل الكفاءة التعليمية كانت  ما (1

 ؟ نجماال اإلسالمية احلكومية كفاصلُت
ادلتوسطة درسة ادلعلمي اللغة العربية يف شخصية دلالكفاءة الكانت ما   (9

 ؟ماالنج اإلسالمية احلكومية كفاصلُت
ادلتوسطة اإلسالمية درسة ادلعلمي اللغة العربية يف هنية دلالكفاءة ادلكانت  ما (1

 ؟ماالنجاحلكومية كفاصلُت
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ادلتوسطة درسة ادللعربية يف علمي اللغة ااالجتماعية دلالكفاءة كانت  ما (4
 ؟ماالنج اإلسالمية احلكومية كفاصلُت

 
 أىداف البحث ج.

فاألىداف اليت أرادت  حث اليت أبنتها الباحثة فيما سبق،ابلنظر إىل أسالة الب
 : ىي الباحثة

ادلتوسطة اإلسالمية وصف الكفاءة التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة  (1
 .ماالنج احلكومية كفاصلُت

ادلتوسطة الكفاءة الشخصية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة  وصف (9
 .ماالنج اإلسالمية احلكومية كفاصلُت

ادلتوسطة اإلسالمية الكفاءة ادلهنية دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة  وصف (1
 .ماالنج احلكومية كفاصلُت

ادلتوسطة ادلدرسة الكفاءة االجتماعية دلعلمي اللغة العربية يف  وصف (4
 .ماالنجاإلسالمية احلكومية كفاصلُت

 
 د. فوائد البحث

 سيستفيد ادلعلومات من ىذا البحث كما يلي:
 للمدرسة، توفر خزانة معلمومات تعليمية عن كفاءة دلعلمي اللغة العربية. .1
 للمعلم، يعطي ادلعلم زايدة اإلبداعية واجلذابة يف كفاءة التعليمية.  .9
 ميذ، أن تكون مساعدة التالميذ يف تنمية كفاءتو يف تعليم اللغة العربية.للتال .1
 للجامعة، توفر ثروة مراجع الدراسة ادلكتبة اجلامعة.  .4
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 ه. حدود البحث
وىي احلدود ادلوضوعية واحلدود ادلكانية  ،حّددت الباحثة بثالثة جوانب

 واحلدود الزمانية.
 احلدود ادلوضوعية (1

 وضوع ذلذا البحث كفاءة معلمي اللغة العربية.ٖتدد الباحثة ادل
 احلدود ادلكانية (9

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة  أما ادلكان الذي تستخده الباحثة ىو
 .مالنج كفاصلُت

 احلدود الزمانية (1
 .م 9112بحث غلري من شهر أبريل إىل يوين ىذا ال

 
 و. حتديد ادلصطلحات

 قّدمت الباحثة ادلصطالحات ادلهمة وىي كمايلي: لكي يكون ىذا البحث واضحا،
 الكفاءة (1

ن أن الكفاءة ىو الذي صفاة زلصوصة منها التقوى، وادلعرفة، والعدل، اذكر عثم
واإلخالص، وستعداد الدراسة، وتقوًن الدراسة وغَتىا. الشروط اليت البد على 

س أن ؽللك ادلدرس ىي الشروط اإلدري واألكادي والفردي. ال بد على ادلدر 
الشهادة الًتبوية أو الشهادة األىلية يف رلالو فتسمى ابلشروط اإلدري. وأما 
الشروط األكدي ىو الشروط اليت ؽللك ادلدرس يف رلال معُت منها القدرة يف 
تعليم ادلادة اجليدة، وتطوير ادلنهج، وإدارة الصف، وإدارة الدراسة التعليمية، 

التالميذ يف تعلمهم. فأما الشروط الفردي ىي وإدارة التقوًن التعليمي لنجاح 
الشروط اليت ال بد على ادلدرس يف تنمية ادلهٍت من انحية األخالق و السلوك يف 

  2حياة اليومية.

                                                           
6
 Muhammad Nurdin. Kiat Menjadi Guru Profesional. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008) hal: 24 
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 لم يف رلال يدير التعليم.الكفاءة التعليمية ىي كفاءة ادلع -
الكفاءة الشخصية ىي كفاءة ادلعلم كالشخصية الكرؽلة ليوجد أسوة حسنة   -

 لشخصية األخرى.ل
كفاءة ادلهنية ىي كفاءة ادلعلم لَتيب الطالب وتسلط على مواد التدريس ال -

 بشكل واسعة ومتعمقة.
 ية األخرى.كفاءة االجتماعية ىي كفاءة ادلعلم عند التفاعل مع الشخصال -

 معلم اللغة العربية (9
ذكر الفيمي يف ادلصباح ادلنَت لفظو "معلم" من أصل مادة )ع ل م(، عّلمت لو 

لم فالان الشيء تعليما: جعلو وع 0عالمة، اب التشديد : وضعت لو أمارة عرفها.
يتعلمو، فا الفاعل معلم وادلفعول معلم. فا ادلعلم يف اللغة إذا: من يتخذ مهنة 

 8التعليم ومن لو احلق يف شلارسة إحدى ادلهن استقالل.
لذي يساعد ادلتعلم عن طريقة النسشاط العقلي وادلعلم يف اصطالح: ىو الفرد ا

أو احلركي أو علا معا على التغيَت أو التعديل يف السلوك أو اخلربة اجلديدة اليت مل 
 2يسبق أن مرت بو يف خرباتو السابقة.

غة العربية ىو الذي ينظم اخلربات ويديرىا وينفيذىا يف إتاه األىداف فادلعلم الل
ملية التعليمية عن اب ادلادة اللغة العربية، فال تستغٌت الع 11احملددة لكل منها

ادلعلم. وإنو وىو يعلم اللغة العربية يقوم أبدوار مهمة يف تعليمها كالتلزام الفصحى 
 يف حديثو وتدريسو واختيار عبارتو، التذوق األديب واللغوي يف طالبو.

 

                                                           
, )بَتوت : لبنان, الفيومي, ادلصباح ادلنَتيف غريب الشرح الكبَتأبو العياس أمحد بن دمحم بن علي ادلقرئ   0

1280) 

 924( ص: 1282)الفاىرة: دار التجرير,  ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية,   8

 120( ص: 9119)الرايض: دار اشبيليا للنثر و التوزيع, 1, ط الًتبية اإلسالميةأمحد احلمد,   2

, ) القاىرة: دار الصحوة التعليم الثانوي –التدريب الًتبوي للمعلمُت: التعليم األساسي مسعد دمحم زايد,   11
  911( ص: 9112النشر و التوزيع, 
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 ز. الدراسات السابقة
 يف ىذا ادلوضوع ىناك ْتوث سابقة قام هبا اآلخرون من ىذه البحوث ىي:

 11(9111أسفيانيت )إياس  (1
رّسي اللغة العربية يف مدرسة " رادين فاكو" : كفاءة مد  عنوان البحث

 الثانوية ترصلاليك
: هتدف الباحثة يف ىذا البحث إىل معرفة الكفاءة الًتبوية  أىداف البحث

 ادلدرسي اللغة العربية يف مدرسة " رادين فاكو" الثانوية ترصلاليك
: منهج البحث ادلستخدم ىو البحث الوصفي التقوًن.   منههج البحث

 مجع البياانت ادلستخدمة ىي ادلالحظة وادلقابلة والواثئقية. وأدوات
: نتائج ىذا البحث أن الكفاءة الًتبوية ادلدرسُت اللغة   نتائج البحث

العربية يف مدرسة " رادين فاكو" الثانوية ترصلاليك يعتربون مدرسا يف الكفاءة 
 الًتبوية يف مستوى معتدل.

 19(9114سعادة األبدية ) (9
مي اللغة العربية يف مدرسة السعادة : الكفاءات التعليمية دلعل عنوان البحث 

 ادلتوسطة بوصلاه غرسيك.
( هتدف الباحثة يف ىذا البحث احلصول على معرفة  1:  أىداف البحث

كفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف تنفيذ خطة التعليم يف مدرسة الساعدة 
 ادلتوسطة بوصلاه غرسيك.

لمي اللغة العربية يف تقوًن التعليم ( احلصول على معرفة كفاءات التعليمية دلع9
 يف مدرسة الساعدة ادلتوسطة بوصلاه غرسيك.

                                                           
إياس أسفيانيت، كفاءة مدرّسي اللغة العربية يف مدرسة " رادين فاكو" الثانوية ترصلاليك، ْتث جامعي )ماالنج،  11

 ( 9111شعبة تعليم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 

ألبدية، الكفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف مدرسة السعادة ادلتوسطة بوصلاه غرسيك، ْتث سعادة ا 19
جامعي )ماالنج، شعبة تعليم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 

 (9114احلكومية، 
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أدوات : منهج البحث ادلستخدم ىو ابدلدخل الكيفي. و   ثهج البحمن
 اإلستبانة.والواثئقية و ادلقابلة لبياانت ادلستخدمة ىي ادلالحظة و مجع ا

دلعلمي اللغة  ( نتائج ىذا البحث أن الكفاءات التعليمية1: نتائج البحث
العربية يف مدرسة الساعدة ادلتوسطة بوصلاه غرسيك، أن معظم معلمي اللغة 

ا سيفعلهم خالل العام الدراسي، العربية يقومون بوضع خطة التدريس شاملة دل
ة التالميذىم يف عملية التعليم يستخدمون الطرائق ادلناسبة أبحوال وقدر و 
الدراسي، ويصفون أن تنظيم فعاليات يرافقون التالميذ لنيل الفهم واذلدف و 

التالميذ الصفية متعلقة اب الطرائق ادلستخدمة، وال يستخدمون وسائل التعليمية 
لعدم وجود منها وقلة وقت التدريس ودم ادلهارة يف استعمال وسائل التعليمية 

( الكفاءات التعليمية دلعلمي اللغة العربية يف مدرسة الساعدة 9احلديثة. 
بوصلاه غرسيك يف تقوًن التعليم، أن معظم معلمي اللغة العربية يساعد ادلتوسطة 

درجة التالميذ يف ٖتسُت االمتحان التايل و ينفعون منها ٔتشاركة منهم يف 
 ادلسابقة ادلعينة.

 11(9111زين العارفُت ) (1
تطبيق الكفاءة الًتبوية والكفاءة ادلهنية دلدرسي اللغة :  عنوان البحث

 ة رمباع.العربية يف مدرسة الثانوية مديري
: يهدف الباحثة يف ىذا البحث للحصول على معرفة   أىداف البحث

العطاء االقًتاحات جلميع النواحي يف رلال الًتبية وخصوصا دلدريس اللغة العربية 
 يف مدرسة الثانوية مديرية رمباع.

: منهج البحث ادلستخدم ىو البحث الكيفي على   منهج البحث
ات مجع البياانت ادلستخدمة ىي اإلستبانة ادلنهج الوصفي التقوؽلي. أدو 

                                                           
درسة الثانوية مديرية رمباع، ْتث زين العارفُت، تطبيق الكفاءة الًتبوية والكفاءة ادلهنية دلدرسي اللغة العربية يف م 11

جامعي )ماالنج، شعبة تعليم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
 (9111احلكومية، 
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وادلالحظة وادلقابلة. وصف الباحث عن تطبيق الكفاءة الًتبوية والكفاءة ادلهنية 
 دلدرسي اللغة العربية يف مدرسة الثانوية مديرية رمباع.

 : نتائج البحث من ىذه ادلشكلة أن تطبيق الكفاءة  نتائج البحث
رسي اللغة العربية يف مدرسة الثانوية مديرية رمباع الًتبوية و الكفاءة ادلهنية دلد

 ضعيف.
ابلدراسات السابقة. وأما يف الدراسات السابقة  وىذا البحث سلتلف

يبحث عن الكفاءة ادلهنية والكفاءة التعليمية فقط. أما ىذا البحث تبحث عن 
وىي التعليمية والشخصية وادلهنية  اللغة العربية دلعلميت أربع الكفاءا

 جتماعية.واال
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ادلبحث األول : حقيقة ادلعلم و أدواره يف عملية الرتبية و التعليم
عناصر العلمية التعليمية وعوامل صلاح تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا 
يتصل بكل من : ادلعلم ومواصفاتو، وادلتعلم ومواصفاتو، وزلتوى ادلنهج ) ادلقرر 

ي(. فمن مشكالت تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ما توصلت لو الدارس
الدارسات العلمية من نتائج نوجز منها ما يلي: قلة عدد ادلعلمُت وضعف 
مستوى إعدادىم وأتىيلهم، والتأثَت السليب للغات األم تعقد عملية التعليم 

  14البياات, وغَتىا. والتعلم، وعدم مراعتو ادلناىج للفروق بُت ادلتعلمُت الختالف
لم  شلا الشك فيو أن عملية التعليم تستوجب عناصر أربعة: وىي ادلع

كادلرسل، والطالب وىو ادلستقبل، وادلادة التعليمية وىي الرسالة اليت ػلاول 
ادلرسل ابالغها إىل ادلستقبل، والوسيلة اليت يستعُت هبا ادلرسل لتوضيح الرسالة. 
ولكل من ىذه العناصر ذلا دور يف اصلاح العملية التعليمية، إاّل أن العنصر األىم 

تالف يف وجهات النظر حول دور الذي يلعبو ادلعلم ىو ادلعلم. إذ إنو اليوجد اخ
يف العملية التعليمية ٔتا ؽلتلك من قوة التأثَت على العناصر األخرى.  فا دلعلم 
الػلدد دوره يف تقدًن ادلعلومات فحسب، وإظلا ىو يؤثر يف سلوك طالبو ْتسن 

 سلوكو و تصرفو، وىو قدرة على تعلم منو الطالب العالقات البشرية.
أعلية دور ادلعلم يف عملية التعليم شيء الؼلتلف فيو اإلثنان فكلما  إن

ازدادت مقدرات ادلدرس يف اللغة ازداد مستوى التعلم، فعلى معلمي اللغة العربية 
لغَت الناطقُت هبا أن يتمتع ٔتهارات خاصة يتحقق يف معلم اللغة كما نعرف، 

ربية و قد بنت مناىجها التزود فمعلمو اللغة العربية ىم خارغلو أقسام اللغة الع
الطالب ٔتعلومات دقيقة و عميقة قد تكون أكثرر بكثَت شلا ػلتاج إليو متعلمو 

                                                           
دمحم علي الدين معروف, تفعيل تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا يف السزدان, )رللة كلية الًتبية ّتامعة القرآن  9

 .  920-981(, ص: 9111الكرًن و العلوم اإلسالمية, العدد األول, يونيو 
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العربية لكن رغم ىذه ادلساعي الكثَتة لرفع مستوى الطالب فا جلامعات التزود 
    10طالهبا ٔتهارات إيصال ما تعلموه إىل اآلخرين.

يقتصر دور ادلعلم يف النظم التقليدية على نقل ادلعلومات من الكتاب إىل 
ذلك اختالفا كبَتا،  أذىان التالميذ، أما يف التعلم الذايت فيختلف دور ادلعلم عن

 وفيما يلي ٖتديد لبعض األدوار اليت ؽلكن أن يقوم هبا ادلعلم يف أثناء التعليم:
 تعرف خربات ادلتعلمُت السابقة..أ 
 تعرف قدرات ادلتعلمُت وميوذلم واىتمامهم واهتاهتم..ب 
م ٗتطيط ادلواقف التعليمية ٔتا يتناسب وقدرات ادلتعلمُت واىتمامهم وخرباهت.ج 

 السابقة.
 د( تعرف حاجات ادلتعلمُت ورغبتهم.

 ه( وضع خطة الدراسة لكل متعلم ومتابعة تقدمو فيها.
 و( تزويد ادلتعلم اب دلعلومات والوسائل الالزمة دلساعدة على تقوًن تقدمو الذايت.

ز( إعداد بياة تعليمية مناسبة للتعلم الذايت عن طريق تنظيم الصف الدراسي واجلدوال 
 ي.الدراس

ح( تشخيص صعوابت التعلم اليت يوجهها ادلتعلمون, ووضع احللول ادلناسبة للتغلب 
 عليها.

 ط( متابعة ادلتعلمُت مع تقدًن التوجيهات واإلرشادات ادلناسبة ذلم.
ي( تعزيز ذاتيو ادلتعلم ٔتساعدتو على استعادة ثقتو بنفسو،أو التدخل لتهدئة حاالت 

 علمُت ٕتاه بعضهم اآلخر.الغررور اليت توجد عند بعض ادلت
ل( مساعدة ادلتعلم على تعلم خربات جديدة إباتحة األنشطة التعليمية ادلتنوعة 

 ليختار منها ما يتناسب مع قدراتو وإمكناتو وحاجاتو.

                                                           
ة لغَت الناطقُت هبا, ) الالذقية: الوحدة, يومية سياسية تصدر عن عدانن أمحد, مشكالت تعليم اللغة العربي 1

 . 40(, ص: 9112مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر و التوزيع, 
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وعلى ذلك يكمن إمجال دور ادلعلم يف التعلم الذايت يف هتياة ادلواقف التعليمي  
فع ادلتعلم إىل التعلم، ويزيد من قدرتو يف ومنظومتو على النحو الذي يستشَت دوا

اإلعتماد على نفسو يف تعلمو متفافال مع مصادر اخلربة ادلختلفة, ويوفر لو قدرا أكرب 
من ادلشاركة الفعالة يف اختيار مادة تعلمو،ويعينو على اكتساب مهارات التعلم 

   12.الذايت، والقدرة على تقوًن مدى تقدمو ضلو ٖتقيق األىداف ادلنشودة
  

                                                           
أوريل ْتر الدين, مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربيةالكفء, )ماالنق: مطبعة جامعة موالان مالك  4

 . 129(, ص: 9111إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنق, 
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 ادلبحث الثاين : مفهوم الكفاءة
 تعريف الكفاءة .أ

 1اضرين الفصل بشأن ادلعلمُت واحمل 9110للسنة  14ذكر القانون رقم 
، وتقول: "الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارف وادلهارات والسلوكيات اليت 11اآلية 

ٕتب  أن تكون شللوكة وعاش وقدر عليها ادلعلم أو احملاضر يف أداء وظائف 
 ىي: ىم وفقا للخرباء،نا ابعض التفاوى 10مهنية".

الكفاءة ىي ادلعارف وادلهارات والقدرات اليت ٘تلك  Mc Ashanقال  .1
عليها شخص الذي أصبح جزءا منو حىت يستطيع أن يقوم السلوكيات 

 18ادلعرفية والوجدانية والنفسية مع أفضلو.
(، الكفاءة ىي حالة اليت توضح قدرة أو أىلية الشخص 9110قال عثمان ) .9

فعال الشخص بصورة كيفيا وكميا. القدرة الكيفية ىي القدرة عن ادلواقف واأل
اليت ٘تكن أن تقّدر بقياس اخلَت والشر، والقدرة الكمية ىي القدرة اليت ٘تكن 

   12أن تقّدر بقياس معُّت )قيمة(.
بقدرة ومهارة الشخص الذي يتعلق وتكون الكفاءة أن تعرف 

بوظيفتو أو مهنتو. سوى ذلك، تعريف الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارف 
وادلهارات وادلواقف والسلوكيات الذي يتم معايرة ومنعكسة يف التصرف 

 91والسلوك.
لذا الكفاءة ىي رلموعة من ادلهارات وادلعارف والقدرات وادلواقف 
وادلفاىم والتقدير والسلوك الذي أيّسس خصائص الشخص ألداء وظيفتو وعملو 

 لتحقيق معايَت اجلودة يف وظيفة حقيقية.
 

                                                           
17

 UU Nomor 14 tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen BAB 1 (Ketentuan umum) Pasal 1 ayat 10 
18

 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan sukses 

dalam sertifikasi Guru. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)hal: 52 
19

 Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, Pengembangan profesionalitas guru. (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2009) hal: 30 
20

 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal: 21 
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 فاءات لدى ادلعلمنيق الكيب. ضرورية حتق
أن إجراءة تعليم اللغة العربية اليت تسلك على نظرية التعليم من نتائج 

وىذا  يل العميقة يف رلال للغة قد ضيعت،ْتوث العملية والتجربة ادلستمرة والتحل
بسبب قلة ادلعرفة واخلربة لدى ادلعلم على معرفة تطور النظرايت اللغوية على 

لعربية أيضا. وأما السبب بب من فسل تعليم اللغة اسبيل العام. وىذا ىو الس
ىو عدم قلة الكفاءة لدى ادلعلم. ولذلك أصدرت حكومة إندونيسيا األخرى 

 9110السنة  14القنون عن الكفاءة ادلعلم، وىذا القنون تكتب على النمرة 
، أن dو c، النقطة 1، الفقرة 0بشأن ادلعلم وزلاضر على مبادئ اإلحًتاف فصل 

لم علية أن يكون لو اجلودة األكادؽلية واخللفية التعليمية وفقا لواجباهتا، ادلع
قسم األول، وتلك  11األخر فصل الكفاءة الالزمة وفقا دلهمتها. و ويكون لو 

الكفاءة ىي الكفاءة الًتبوية، الكفاءة الشخصية، الكفاءة االجتماعية، الكفاءة 
 ادلهنية.

م جودة التعليمية والكفاءات، شرحا كامال معدل للمعل 98شرح فصل 
لذا على ادلعلمي اللغة العربية أن ؽللكهما. أما اذلدف من تعيُت ىذا الفصل 
لنجاح ىدف الًتبية، خاصة دلساعدة ادلتعلم بصناعة التعليم فرحة، ويكون 
ادلتعلمون يشاركون يف أنشطة التعليمية لتنمية الفهم وكفاءهتم أبنشطة متنوعة.  

شر معيار النجاح معلمي اللغة العربية أن ؽللك تلك كلها يشمل على مؤ 
الكفاءات األربعة. ٖتذر ىذه العبارة إلعداد ادلعلمي اللغة العربية ادلهنية 

 91والكفاية.
نجاح احملاولة على ترقية نوعية تعليم اللغة العربية تتعُت الن عوقصر القول 

على قدرة وكفاءة لدى ادلعلم على أداء واجباتو األساسية يوميا، وىي إدارة عملية 

                                                           
)دون النشر،  دروس دورات الًتبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن إبراىيم الفوزان وآخرون،  91

1414) 



15 

التعليم والتعلم يف حجرة الدراسة. وادلعلم لو دور مهم على ٖتصيل اذلدف ادلرجو 
 تعلم اللغة العربية. ألنو على وجو مباشر يشًتك يف عملية التعليم وال

 
 معلمي اللغة العربية تصنيف كفاءة . ج

يس كسائر ادلهن األخرى ٖتتاج إىل إعداد خاص يؤىل ادلعلم ر مهنو التد
ويعده، ألداء عملو على أكمل وجو. فبجانب الصفات العامة واخلاصة اليت 

لوم غلب أن توافر يف ادلعلم، فإنو ػلتاج إىل أن يطبق النظرايت وادلعارف والع
النظرية يف مواقف عملية واقعة، ٖتت إشراف فٍت خاص، أي أن ؽلر بفًتة 

 "التدريب العملي أو الًتبية العملية" وذلك لتحقيق األىداف التالية:
 ويعمل على تنميتها.أن يدرك ادلعلم ما لديو من قدرات وصفات طيبة  .1
 أن يطبق عمليا ما درسو يف الًتبية وعلم النفس. .9
 ر ابالنتماء دلهنة التدريس.أن يشع .1
 أن يستفيد من مالحظات ادلشرف وتوجيهو. .4
زوال الرىبة من مواجهة الطالب، والتدرب على حسن التصرف يف ادلواقف  .0

 الصعبة.
 التعود على احًتام النظام التعليمي، واكتساب ثقة الزمالء وزلبتهم. .2
 99قد ادلتبادل بينهما.اإلستفادة من مشاىدتو لزميلو ادلتدرب، ومن الن .0

 
 كفاءة ادلعلم تقسيم   . ح

كفاءة ادلعلم ىي رلموعة من القدرات اليت ٕتب أن تكون موجودة 
 فعال.كل مناسب و ادلعلم لوجود عملو بش داخل

السنة  12( النمرة Kemendiknasكما نقلت من مضمون قوانُت )
على ادلعلم أن ظهر أن ال بد ي 1أية  98الباب السادس يف فصل  9110

                                                           
 9السابق، ص:  عادلرج 99
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ؽللك أربع كفاءات ىي الكفاءة الًتبوية والكفاءة الشخصية والكفاءة ادلهنية 
 الكفاءة اإلجتماعية. عن ىذه الكفاءة سيبُت صارحا يف ىذا البحث.و 

 
 الكفاءة التعليمية .1

ىي أدوات القدرات وادلهارات ادلتعلقة اب تصال التعليم والتعلم بُت ادلعلم 
الب يف الفصل. الكفاءة التعليمية تشمل على كفاءة ادلعلم يف بيان ادلادة والط

الدراسة وتنفيد التعليم وإعطاء األسالة وإجابتها وإدارة الصف وتقوًن الدراسة.  
كفاءة التعليمية ىي أدوات التعريف اليت لديو اإلنسان وػلتاج يف رلال ادلهنة كي 

 تشمل الكفاءة التعليمية على :91يف ادلدرسة.  كفاءايكون معلما 
ميذ من انحية األخالق ال بد على ادلعلم أن يتوىل على خصائص التال. أ

 والفكري.جتماع والثقايف وانفعايل والروح واال
 ال بد على ادلعلم أن يتوىل على النظرية وادلبادئ التعليمية . ب

 ج. تطوير ادلنهج الدراسة ادلناسبة
 د. ال بد على ادلعلم أن يقيم التعليم الًتبوي

 تصايل ألعلية التعليمه. يفيد التكنولوجيا واال
يف  و. ال بد على ادلعلم أن تعطي السهولة يف تطوير القوة لدى التالميذ

 ادلدرسة
 ًتام مع تالميذهاب ادلؤثر والتقمص الوجداين واالح ز. أن يصل ادلعلم

 ح. أن يقيم التقوًن التعليمي
 ط. يفيد النتيجة ألعلية التعليم

 94ي. يعمل ادلدرس صورة منعكسة لًتقية اجلودة التعليمية.

                                                           
23

 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi 

Guru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)hal: 55 
24

 Wahid Murni, dkk. Keterampilan Dasar Mengajar. (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media,2012)hal: 29 
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الكفاءة اللغوية ويف ىذه الكفاءة الًتبوية وجب على ادلعلم أن ؽللك 
 دلعلم اللغة العربية.خصوصا 

 
 الكفاءة اللغوية -

ومفهوم الكفاءة اللغوية يقصد بو الشئ الذي ال غٍت عنو ويكفي عما 
الكفاءة عبارة عن احلد ادلقبول من  سواه وكلمة كفاية تعٍت االستغناء. وقيل أن

ادلعلومات و ادلهارات واالٕتاىات والقيم وادلبادئ األخالقية الذي ؽلكن ادلعلم 
من إصلاز مهارة التعليمية إبتقان وفعالية. ويظهر  لنا من رلموعة من التعارف 

 : 90للكفاية أهنا تنبغي على عناصر أساسية ؽلكن حصرىا يف 
 القدرة و ادلهارات -1
 اإلصلاز أو  األداء  -9
 الوضعية أو ادلشكل  -1
 حل الوضعية بشكل فعال وصائب -4
 تقوًن الكفاية بطريقة موضوعية -0

ا خلفية الفكر  من استخدام أساس الكفاية يف بناءادلنهج فهي كما قررتو وأم
 : 92جلنة تطوير ادلنهج يف وزرة الًتبية الوكنية ضلو التايل

تتعلق  الكفاءة ٔتجموعة من القدرات يف أداء األعمال، فمن ىنا ال بد من  -1
 الكفاءة نلبية دلطلوابت السياق.

ق ادلراد ىنا يتكون من مجيع جوانب احلياة أو  األشياء األخرى اليت السياو  -9
 ػلتاج إليها ادلرء أداء األشياء.

تصّور الكفاءة العملية التعليمية اليت ؽلر عليها الفرد يف الوصول إىل درجة  -1
 الكفء.

                                                           
ر منهج تعلم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابة ) ماالنج : طبيعة موالان مالك اوريل ْتر الدين. تطوي 90

 04( ص. 9111إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 

 00ادلراجع نفسو، ص.  92



18 

والكفء ىو النتيجة اليت توضح للمرء الوظائف واألعمال واألنشطة اليت  -4
 ا بعد توفر رلموعة الكفاءة وتعمقها.ؽلكن أداؤى

صالحية الفرد وكفاءتو يف أداء  الوظائف واألعمال ؽلكن أن تعرف عن  -0
 طريق ادلقياس الواضح وادلفهوم.

 والكفء ىو القياس من الوظائف واألعمال اليت ؽلكن أن يؤديها ادلرء. -2
 

 الكفاءة الشخصية .2
يظهر عن مواقف واقع ىي أدوات القدرات واخلصائص الشخصِت الذي 

والسلوك ادلعلم لينفد الوظائف يف حياة اليومية. ىذه الكفاءة يظهر خصائص 
ادلعلم منها الصرب واذلادئ و ادلسؤلية واإلخالص ولديو الصفة الدؽلقرطية والذاكي 
والسماحة واإلستقامة واللطيف واحلزم والشجاع واإلبتكاري والتمهيدية. تشمل 

 الكفاءة الشخصية على:
واإلجتماعي والثقافة  القواعد الدينية واحلكمؼلطو ادلعلم مناسبا اب. أ

 .اإلندونيسية
يقدم ادلعلم ليكون أفراد الصديق واألخالق الكرؽلة والقدوة جلميع طالبو . ب

 واجملتمع.
يقدم ادلعلم ليكون شخص راسخ واإلستقامة واإلدراك والعارف وذو  . ج

 ىيبة اإلنسان.
على عملية ومسؤلية عالية وشعور الفخرة لكي معلما وثقة د. يدل ادلعلم 

 النفس.
 ه. يرفع عاليا عن قواعد السلوك ادلهٍت.
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 الكفاءة ادلهنية .3
ىي قدرة على تسّلط ادلواد الدراسية بشكل واسع وعميق،   الكفاءة ادلهنية

يف توجيو  وقدرة لتوجيو ادلتعلمُت يف ٗتطيط وتنفيد عملية التعليم. وادلعلم لديو وظيفة
أنشطة ادلتعلمُت لتحقيق أىداف التعليم. ولذلك يطلب على ادلعلم لتكون قادرة يف 
ايصال مادة الدرس. وابلتايل, فإن ادلعلم غلب أن يتسلط ادلنهج الدراسي يف ادلدرسة 

 ومادة العلمية.
نقطة )ج( أن تعريف  1اآلتية  98ذكر ادلعاير الوطٍت للتعليم, تفسَت الفصل 

ادلهنية ىي تسلط على مواد الدراسية بشكل واسع وعميق اليت ٘تكن لتوجيو الكفاءة 
ادلتعلمُت ليؤدي معيار الكفاءة ادلثبت يف معيار التعليم الوطنية. والكفاءة ادلهنية 

 90للمعلمُت ؽلكن أن يشرح كما اليايل:
 فهم ادلعاير الوطنية للتعليم (1
 تطوير ادلنهج التعليم على واحدة الدراسية (9
 تسلط على مواد الدراسية (1
 إدارة برانمج التعليم (4
 إدارة فصول الدراسية (0
 إستخدام وسائل و مصادر التعليم  (2
 تسلط على أسس التعليم  (0
 وتنفيد إدارة ادلدرسةفهم  (8
 فهم وتنفيد على تطوير ادلتعلمُت (2

 فهم على ْتوث التعليم (11
 عرض ادلثايل يف التعليم  (11
 تطوير النظرية وادلفاىيم األساسية الًتبوية (19
 فهم وتنفيد مفهوم التعليم الفردي (11
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 Jamal ma’mur asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, 
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 الكفاءة االجتماعية  .4
ادلعلم أن يعامل  وبناء على طبيعة اإلانسان ككأن اجتماعي, ؽلكن

متعلمة بشكل الطبيعي لتحقيق أفضل التأثَت يف نفس كل متعلم. ال بد لو فهم و 
تطبيق مبادئ التعليم اإلنساين اليت تعتقد أن صلاح التعليم مثبوت من قبل 
القدرات ادلوجودة يف نفس ادلتعلمُت, و وظيفة ادلعلم خلدمةىم وفقا الحتياجاهتم. 

علم ىي القدرة على التوصل مع ادلتعلمُت و بياتهم مثل و الكفاءة اليت ٘تلك ادل
اآلابء و اجلَتان و الزمالء. الكفاءة االجتماعية ىي قدرة ادلعلم كجزء من 

  98اجملتمع, على األقل ما يلي:
 والكتابة واإلشارة  االتصال الشفوي. أ

 إستخدام تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات وفقا بوظيفتها  . ب
ج. التعامل مع الطالب وشلاثل ادلعلمُت وقوى ادلرّبُت والرئيس الوحدة 

 التعليمية واآلابء واألولياء الطالب
 تمع احمللي مع يبايل ادلعايَت ونظم القيم ادلستعمل د. التعامل مع اجمل

 ه. تطبيق مبادئ األخوة وروح اجلماعي.
وىذا معٌت أن الكفاءة االجتماعية تناسب بكفاءة ادلعلم ككأن اجتماعي 
يف التعامل مع اآلخرين. ادلعلم  ككأن اجتماعي يتصرف مؤدب، وقادر على 

     التواصل والتفاعل مع بياتو.
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 حث الثالث : مفهوم اللغة العربيةادلب
 تعريف اللغة العربية .أ

للغة أبهنا نظام، صويت، رمزي، جاء يف ادلصطلحات اللغوية مفهوم ا
وىناك  92داليل، أبن اللغة تتستخدمو اجلماعة يف التفكَت و التعبَت و االتصال.
 تعريف آخر بدون منازع نظام يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم وىي أدة.

اللغة نظام عريف مكون من رموز وعالمات يستخدمها اإلنسان يف 
االتصال بعضهم البعض ويف التعبَت عن أفكارىم أو ىي األصوات اليت ػلدثها 

ت اصطالحية معينة يف جهاز النطق اإلنساين وتدركها األذن فتؤدي  إىل دالال
اجملتمع ادلعُت واللغة هبذا اإلعتبار ذلا جانب إجتماعي ىو نفسي. وقرر دمحم علي 
إمساعيل أبن اللغة " ىي رلموعة من الرموز، ذات دالالت يفهمها أىل ىذه 
اللغة إستماعا أو ٖتداث أو قراءة أو كتابة. وليسة اللغة ىي الوسيلة الوحيدة 

ىناك وسائل أخرى يتسٌت للناس التعبَت عن أغراضهم لالتصال وللتعبَت بل 
وذلك ما بينو دمحم صاحل مسك يف كتابو فن التدريس للًتبية اللغوية أن اإلشارات 
واألصوات ادلبهمة واحلركات والضحك والصراخ والرقص والغناء وادلوسسيقي 

 11والنحت والنقش والرسم كل ذلك مسي مشاكلو وسائل تعبَتية.
أبن اللغة ىي رلموعة من الرموز، ذات دالالت يفهمها أىل ىذه اللغة 

الفرد بغَته من إستماعا أو ٖتداث أو قراءة أو كتابة. واللغة تقوي أدوات اتصال 
أبناء اجملتمع فعالية و أىم الوسائل اإلكتساب ادلعارف وادلعلومات والثقافات عرب 

ومن ىذه البياانت والتعريفات ينطلق  تعريف اللغة العربية اليت  11الزمان وادلكان.
إحدى اللغات السامية وىي مثل كغَتىا من لغات اجملموعة من الرموز ىي 

                                                           
 91ريب, ص: , تدريس فنون اللغة العربية, الفاىرة: دار الفكر الع9119علي أمحد مدكور,  94

 -1492, س. 1رجب فضل هللا, االٕتاىات الًتبوية ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية. ط.  دكتور دمحم 90
 12م, مكتبة عامل الكتب جامعة قانة السويس. ص:  1228

 10الدكتور علي امساعيل دمحم, تدريس اللغة العربية, ادلكتب العريب ادلعارف. مصر, ص:  92
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اخلاصة هبا ادلتمثلة يف حروف اذلجائية العربية اليت يستدعى نطق واحد منها أو 
 19أكثر أصوات معينة, تعطي دالالت تدركها و تعرفها من يفهم اللغة.

 
 عناصر اللغة  .ب

ت اللغة(، وىي ثالثة عناصر: األصوات، ويسميها بعضهم )مكوان
القواعد. وىذه العناصر ىي ادلادو احلقيقية اليت تعُت  /وادلفردات، والًتاكيب

ادلتعلم على تعلم مهارة اللغة، ومن مل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة على 
 11مهارات اللغة ٔتستوايهتا ادلتعددة.

 
 األصوات تدريس (2

علم األصوات علم قدًن، اىتم بو العرب اىتماماابلغا يف وقت مبكر، 
ه، قد فصل القول يف أصوات اللغة العربية 100ت –فنرى اخلليل بن أمحد 

بويو وسلك نفس ادلسلك، وبُت سلارجها وصفاهتا، مث جاء بعده تلميذه سي
جعلو مقدمة لظاىرة اإلدغام الصوتية. وأصحاب اإلىتمام ابألصوات ديدن  

 كثَت  من اللغوين وعلماء التجويدي يف القدًن واحلديث.
إن تعليم األصوات اللغة يتم ابلطرق التقليدية، على أهنا رلرد حروف، 

، مع أن التدريب كتابتها و٘تييزىا شكال، دون االىتمام بنطقهاويدرب على  
على نطق أصوات اللغة ىو ادلدخل الصحيح، والطريق األمثال لتعلم اللغة 
األجنبية وإتقاهنا، فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة من ادلفردات 
والقواعد والًتاكيب ومعرفة السياقات اللغوية، يبقى قاصرا عن أداء اللغة 

تعليم األصوات ابلطرق احلديثة، الثانية مامل يتقن نطق أصواهتا، ومن مث فإن 
من خالل تدريبات الثنائية، والتسجيالت الصوتية السليمة يف سلتربات اللغة 

                                                           
 12نفس ادلرجع. ص:  90

ه. ص: 1419ع كفاءة معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.الرايض، عبد الرمحن إبراىيم الفوزان، إضاءات لرف 11
142 
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أو خالفها تؤّدي إىل نتيجة أفضال شلا ىو حادث يف مؤسسات تعليم العربية 
 اليت يكون القائمون على أمرىا ال خلفية ذلم بعلم اللغة التطبيقي.

 
 تدريس ادلفردات (3

 مل كلمة )مفردات(؟ماذا تش
 الحظ اجملموعات األربع التالية:

 مصر –تركيا  –خالد  –علي  –أمحد  -1
 على –يف  –أيكل  –كتاب   –قلم  -9
 –احلمدهلل  –مع السالمة  –وعليكم السالم  –السالم عليكم  -1

 لومسحت –كيف احلال   –أبمان هلل 
 14يسافر سعد ابلطائرة –سعيد يكتب الدرس  –دمحم طالب  -4

الحظ اجملموعة األوىل ٕتدىا مفردات ٗتتلف يف داللتها من لغة إىل أخرى، 
ولكنها قد تنطق بنطق سلتلف، إذن ىذه اجملموعة ليست من ادلفردات اليت يتم 

 ، والتكون من قوائم ادلفردات يف األصل. استهدافها ابلتعليم
ٗتتلف يف داللتها من لغة إىل أخرى، الحظ اجملموعة الثانية ٕتدىا مفردات 

إذن ىذه اجلموعة تعد من ادلفردات اليت يتم استهدافها ابلتعليم، وتكون من قوائم 
 ادلفردات يف األصل.

الحظ اجملموعتُت الثالثة والرابعة ٕتدعلا مجال وتراكيب، ولكن ارتباط 
م يف برامج تعليم مكوانت اجملموعة الثالثة ببعضها قوي، وتسمى "تعبَتات"، ولذا تعل

اللغة مع ادلفردات، ألن اذلدف ىو معرفة السياق الذي تردفيو، وال يشًتط معرفة 
الطالب لكامل داللتها، إذن ىذه اجملموعة تعد من ادلفردات اليت يتم استهدافها 

، وتكون من قوائم ادلفردات يف األ. ٓتالف اجملموعة الرابعة، اليت تعد من ابلتعليم
  وعات الًتاكيب، وتدرس بدروس الًتاكيب.اجلمل ومن موض
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تقدم ادلفردات يف الطرق التقليدية دون اعتماد خطة متدرجة يف النمو اللغوي 
وتصاعد الثروة اللفظية، ودون اعتماد فلسفة معينة يف اختيار ادلفردات كالشيوع 
 مثال، ودون معاجلة ادلفردات أبسلوب تعليمي سليم. ففي بعض الربامج يشيع البدء
ٔتفردات منفصلة يتعلمها الدارس على حدة، حىت إذا استوعبها أدخلها يف مجل، 

عن رلال  –إىل حد كبَت  –ىنا تقدم ٔتعزل عن سياقاهتا وبعيدة وادلفردات 
اىتمامات الدارسُت وقدراهتم فضال عن رلافاهتا دلا انتهى إليو ميدان تعليم اللغات 

 األجنية من حقائق.
 

 تدريس الرتاكيب (4
ن االٕتاه السائد يف تدريس القواعد أن تستغرق دروسو ساعات كا

طويلة، يقضيها ادلدرس يف الشرح والتفصيل، بينما ينحصر دور الطالب يف 
 والًتمجة.رلرد االستماع على طريقة القواعد 

ويف أواخر اخلمسينيات وجزء كبَت من الستينيات من القرن ادلاضي، 
يقة السمعية الشفوية، وكانت رد فعل ظهرة احلركة اليت عرفت ابسم الطر 

مباشر ألسلوب الشرح  ادلفصل. فنادى كثَت من خرباء تعليم اللغات بطرح 
الشرح جانبا، وقالوا أبن اللغة ليست سوى عادة، أتيت عن طريق التدريب 

 ادلستمر على األظلاط اللغوية، وشاعت تدريبات األظلاط، أو القوالب.
يلة لتعلم اللغة، ولكن كثَتا من مراكز قواعد اللغة عنصر مساعد ووس

تعليم العربية وكثَتا من معلميها غلعلونو ىدفا بذاتو، فيبالغون بتفصيالتو 
وشوارده ونوادره، فيصبح تعليمهم تعليما عن اللغة، ال تعليما للغة، وىذه 

الوظيفية، إظلا يغلون أيضا الطائفة من ادلعلمُت ال يكتفون ابلقواعد التعليمية 
يف مثل اليت ىي للمتخصصُت ال للمتعلمُت، ةقد رأينا ذلك واعد العلمية ابلق
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طريقة القواعد والًتمجة اليت تعد أكثر الطرق شيوعا يف ادلاضي، وتعد شائعة 
  10يف ما ؼلص التعليم العريب يف احلاضر. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجو .أ

ادلعٌت يف الواقعة وأخالق فسر ويستعمل ىذا منهج البحث لإلفهام و 
عندىم، ىذا ادلدخل يوجو يف األرضية 12الناس وخلفية علمية اترؼليا وسياقيا. 

عزلة النفسية وادلنّظمة يف الفرضّية لكن والنفسية كامال واتما. لذلك، ال غلوز 
 10ينظر من الكاملة والتامة أيضا.

تستخدم الباحثة يف ىذا البحث اب دلدخل الكيفي على ادلنهج الوصفي، 
ن الكفاءة ادلعّلمي اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة ألن الباحثة تصف ع

 اإلسالمية احلكومية كفا صلُت، وال ٖتتاج إىل ٖتليل اإلحصاء أو احلساب.
 

 عينتوجمتمع البحث و  .ب
بياانت الصحيحة فيطلب على وجود رلتمع البحث، ألنو الحلصول على 

رلتمع البحث يف  يف عدم رلتمع البحث سوف غلد صعوبة يف إدارة البياانت. أن
توسطة اإلسالمية درسة ادلادلىذا البحث ىي مجيع معّلمي اللغة العربية يف 

فطريقة اختيار العينة يف ىذا لبحث  .إثنانماالنج، وعددىم  صلُتاحلكومية كفا
 .(Purposive Samplingيستخدم طريقة غارض ادلعينة )
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 أدوات البحث . ج
 البياانت ىي:األدوات اليت استخدمها الباحثة جلمع 

 ادلالحظة .1
ادلالحظة يف البحث ؽلكنأن تفسر أبهنا تركز على كائن قيد البحث من 

 18خالل إشراك مجيع احلواس للحصول على البياانت. 
وادلالحظة ىو نوع من أساليب مجع البياانت يف البحث النوعي. وىناك 

، (passive partisipant)    أنواع ادلالحظة االشًتاكية, منها االشًتاكية غَت فعال
 complete)كاملة ، مث االشًتاكية ال(active participant)االشًتاكية الفعايل و 

participant).12  تقوم الباحثة ىذه ادلالحظة للحصول على البياانت اليت تتعلق
 بكفاءة  ادلعّلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت.

 ىذه ادلالحظة تقوم الباحثة تقوم الباحثة ٔتالحظة األحداث والظواىر يف
اليت تتعلق أبنشطة عملية التعليم والتعلم ومشاركة التالميذ يف عملية التعليم 

 والتعلم.
 ادلقابلة .9

وأما ادلقابلة ىي عملية احلصول ادلعلومات ألغراض البخث، بطريق 
و األشخاص الذين قابلتهم ، يدون السؤال واجلواب بُت مقابل واخلربين أ

 41استخدام ادلبادى التوجيهية ادلقابلة و بُت اخلربين يف احلياة األجتماعية.
لذي أجراه يف مقابلة للحصول مقابلة ىي شكل من أشكال احلوار ا

 على معلومات من مقابلتهم.
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ادلقابلة ادلستخدمة يف ىذا يراد هبا ىو احلوار لغرض خاص. و  والذي
البحث ىي ادلقابلة العميقة، يعٍت )أ( قدم الباحثة األسالة اليت ذلا عالقة متينة اب 

حة، أي البحث عميقة حىت ػلصل على البياانت الكشفية، )ب( ادلقابلة ادلفتو 
غرضها، و)ج( ادلقابلة اإلنشائية، أي أن خرب يعرف أنو يف صدد ادلقابلة  و ان ادل

 41الباحثة قرر ادلسألة و السالة ادلطروحة بنفسو.
علمتان اللغة العربية ووكيل ادلنهج يف ىذ البحث تقوم الباحثة ٔتقابلة مع م

 وبعض الطالب يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفا صلُت.
 الواثئق .1

ومن الطرق اذلامة يف مجع ادلعلومات واحلقائق ىي الطريقة الواثئقية وىي 
طلب ادلعلومات أو احلقائق من الدفتار أو اجلرائد أو اجملالت أو جدول االعمال 

والواثئق ىي أسلوب جلمع البياانت من خالل التحقيق يف الواثئق   49أو غَتىا.
ادلوجودة. يف ىذه الدراسة ومن ادلتوقع أن تساعد يف مجع ادلعلومات اليت ىي 

 سوف إلصحة نتائج البحوث.دقيقة حقا، لذلك 
ٕتمع الباحثة الواثئق الرمسية وغَت الرسية من مدرسة. وطلبت الباحثة 
الواثئق عن النتائج التعليم. ىذا احلال تقدم لنيل البياانت عن كفاءة معلمي اللغة 

 العربية. 
 

 مصادر البياانت د.       
قصود ىو ادلصادر اليت ٘تكن أن توفر معلومات مباشرة دون وسطاء. ادل

اجمليبُت الذين قدموا ادلعلومات من خالل ادلقابلة وادلالحظة، وىي معلم اللغة 
 العربية  والطالب يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت.

                                                           
41

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. CV. Alfabeta, 

2005), hal: 62-81  
42

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006)hal: 155 
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والبياانت اليت استعملتها الباحثة نوعان وعلا األول البياانت الرئيسية ىي 
ة  يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية البياانت ادلأخوذة من معلم  اللغة العربي

احلكومية كفاصلُت حول كفاءة ادلعلم. والثاين البياانت اإلضافية ىي البياانت 
ادلأخوذة من الواثئق ادلتعلقة بتعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية كفاصلُت.
 

 أسلوب حتليل البياانت. ه
البياانت غلري منذ طلطط ادلشكلة ( أن ٖتليل 1288كما قال نسوتيون )

وتصرػلها، ومن إجراءات يف ادليدان إىل آخر عملية كتابة البحث. لكن يف البحث 
 41الكيفي، طلصص التحليل حُت ٕتري عملية البحث ومجع البياانت.

لبياانت يف ىذا البحث على ثالثة إجراءات يسمى شكل غلري ٖتليل ا
 : 44ميلس وىو برمُت

وصف البياانت، وىو أبن ٗتتار الباحثة البياانت ادلناسبة وادلفيدة من  -
 ما.غَتىا ألالّ ؼلتلط فيما بينه

تنظيم البياانت، وىي أبن تنظيم الباحثة البياانت لتكون تنظيما مرتبا اليت  -
 ٕتدىا يف ميدان البحث وغلاز وصفها.

استنتاج وىو أبن أتخذ الباحثة النتائج احملصولة من البحث بعرض  -
الكفاءات ادلعلمي اللغة العربية يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

 كفاصلُت. 
 
 
 

                                                           
43

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV Alfabet, 2008), Hal: 

336 
44

 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. (Jakarta: Rajawali press. 

2010), Hal: 021 
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 كيد صحة البياانتأت. و 
لتأكيد صحة البياانت يف ىذه البحث، ويستخدام الباحثة أسلوب 
التثليث. التثليث ىو غلمع بُت تقنيات سلتلفة من مجع البياانت ومصادر 

أسلوب التقنيش لصحة البياانت ابستخدام شياا أخر  40البياانت ادلوجودة.
إىل تلك البياانت .أنواع من تقنيات التثليث وىي، حلاجة إىل التأكيد أو مقارنة 

البياانت والتثليث احملقق  التثليث يف مصادر البياانت ، والتثليث يف طريقة مجع
 42والتثليث النظرية.

ٖتتاج الباحثة أتكيد صحة البياانت لكي أت تكون البياانت تؤمن 
اصل البحث. وكذلك الباحثة للحصول صحة البياانت يف صدقها إىل اخرين ح

 ىذه البحث على ٕتريبُت منها :
 عميق ادلالحظة ، يعمل مالحظة ػلزم ونظام دلعرفة صحة البياانت .1
( ىو االسلوب لتأكيد صحة البياانت الذي يستعمل  Triangulasiالتثليثى )  .9

 40من شيء اخر دلقارنة البياانت.
مقارنة البياانت من مقابلة معلم اللغة العربية ٔتالحظة الباحثة يف عملية  -

 التعليم عن كفاءة ادلعلم.
ابلة مقارنة البياانت من مقابلة معلم اللغة العربية ابلبياانت من مق -

 الطالب عن كفاءة ادلعلم.
  

                                                           
 11نفس ادلرجع, ص.   40

 911ص. ، Andi Prastowo السابق، ادلرجع 42
47

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penenlitian Kualitatif, ( Bandung : 

PT.Rosdakarya Offset), hlm 330 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 
 ادلبحث األول: حملة عن ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاجنني ماالنج

تعرضت الباحثة يف ىذا الفصل ادلعلومات ادليدانية، اليت حصلتها 
العربية ووكيل ادلنهج ابدلالحظة و الواثئق وادلقابلة بُت الباحثة ومدّرسة اللغة 

الدراسي وبعض التالميذ والتلميذات مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  
كفاصلُت ماالنج. مث بدأت الباحثة بيان ما حصلتها من التاريخ الواثئقية يف تلك 

 ادلدرسة بتقدًن األشياء ادلهمة اليت تتعلق اب دلدرسة ادلذكورة.
 

 أ. اتريخ ادلدرسة
ة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت وقع يف قرية سوقارحرجوا ادلدرسة ادلتوسط

كفاطلُت ماالنج. وىذه   12منطقة كفاصليا ٔتدينة ماالنج، يف الشارع سوقارحرجوا 
وىذا ادلعهد اإلسالمية الدخللية ومؤثرة.   كااتفع.   PPAIادلدرسة قريب من ادلعهد 

سة الدةيل وادلساجيد. يف الشارع ادلتساوي ادلدارس اإلبتدائية احلكومية وادلدر 
األساس اإلجتماعي يف حوذلا ىو اجملتمع ابلعمل كالفالح. فكذالك الواقع 

 للمدرسة ادلتوسطة الإلسالمية احلكومية. 
، كادلدرسة الدولة لإلستعداد 1284أبريل  8أتسست ادلدرسة يف التاريخ 

 ادلدرسة احلكومية.
رجة إىل ادلدرسة ىذه ادلدرسة ادلتوسطة تعلوا الد 1282بدأت السنة 

الإلسالمية احلكومية الفرعية يعي فرع من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  ادلتوسطة
   احلكومية الواحدة يف الشارع بندوج ماالنج. بقرار الوزارة الدينية الرقم

02/E/1986   يغَت اإلسم 1220. ويف السنة 1282ينايَت  12يف التاريخ ،
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طة الإلسالمية احلكومية  حلكومية إىل ادلدرسة ادلتوسادلدرسة ادلتوسطة الإلسالمية ا
 كفاصلُت.

 : ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت  اسم ادلدرسة
 كفاصلُت  12: الشرع سوكورحرجوا   عنوان ادلدرسة 

 : سوكورحرجوا   قرية
 : كفاصلُت   انحية 
 : ماالنج   مدينة

 : جاوى الشرقية   شعوب
 (1141)120002:     جوال 

 20121:   رمز الربيدي
 @gmail.commasanepa:  الربيد اإللكًتوين

 1284:   سنة البناء
 

 ب. الرؤية والبئثة
 أخلق الكرؽلة، ابرع اإلصلاز والثقافة البياة.:  يةالرؤ 

 : البئثة
 تنمية احلياة واخلربة على القيمة الدينية .1
اعمال األنشطة الدراسية الفاعلية واإلنتاجية ابستخدام توثيق العامل  .9

 أبحسن اليبءة
استخدام تصميم التعليم النشيط واإلبتكاري والفّعايل والفرحي   .1

 قة العاملواإلسالمي بد
 ) السالم والنداء واإلبتسام واألدب( 5Sشلارسة  .4
 تنظيم نشيطة التالميذ النشيطة والفعايل بدقة الدينية والبياية  .0

mailto:masanepa@gmail.com
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إعطاء الفرصة لكل التالميذ دلعرفة الذايت احملتملة يف رلال الرايضة   .2
 والفن حىت يستطيعون أن يرتقُت على النحو األمثل

 درسة حلفظ يبءة ادلدرسةشلارسة رلتمع ادل .0
 لوجود البياة الصحة واألمن والنظيف على ضوئي الدين   .8

 
 تنظيم ادلدرسةىيكل  . ج

 احلج نصرهللا:      رئيس ادلدرسة
 رمحي يولينيت:   وكيل الرئيسة االدلنهج الدراسي
 سومياسو:   وكيل الرئيسة اإلدارة الطالبية

 نور احلسنة:    الوسائلية وكيل الرئيسة
 أمحد فوزي:  العالقات ادليدنية واجملتمع   وكيل الرئيس

 
 :ادلنهج ادلستخدم .د

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت تطبيق ادلنهجُت يعٍت ادلنهج 
الوطٍت واحمللي. ادلنهج الوطٍت الذي يطبقها ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

من خالل الوالية وزارة التعليم والثقافة. ادلنهج كفاصلُت الذي مت تعيينو ابحلكومة 
الوطٍت يطبق يف كل فصل متساواي يعٍت يف فصل السابع والثامن والتاسع يطبق 

 .9111ادلنهج 
ىيكل ادلنهج ػلتوي على عدد ادلواد الدراسية اليت توصلها للتالميذ. نظرا 

واحدة التعليم أسبوعا على تفريق الفرد فادلدى والعمق يتأثران على التالميذ يف كل 
ساعة كل أسبوع، كل الساعة الدراسية  48ىي   k13وعدد ساعة ادلواد الدراسية 

دقيقة. لتسهيل إعمال التعليم كي متوازنة يف الساعة الدراسية تصبيح  41تقضي 
 ساعة دراسية كل أسبوع. 01
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تتكون مج التعليم يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت اع برانو أ
عدد ادلواد الدراسية اليت وجب أن يتبع مجيع التالميذ، وبرانمج و العامة  الربامجمن 

ادلختار ىو ادلواد الدراسية اليت يصبح السمة ادلميزة يف رلاالت مواضيع احملتوى 
احمللي. ادلواد الذي غلب أن يتبع بشأن برانمج ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

تحدد سياسات الوقت نفسو وجود احملتوى احمللي ي. ويف 11عددىا كفاصلُت ماالنج 
ادلدرسة. يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت احملتوى احمللي اليت غلري 

 تدريسها من لغة جافا، والعبادة، وشلارسة زلدثة ادلتخصصة للفصل الدينية.
وقت يف ىيكل ادلنهج وقد ٖتدد عبء بينجاتواران من التعلم لضبط توزيع ال

الدراسي. كل وحدة من التعليم فمن ادلمكن إضافة ساعات التدريس أسبوعيا ابلنظر 
يف احتياجات ادلتعلمُت من أجل ٖتقيق الكفاءة. مع الوقت اإلضايف، وحدة التعليم 
يسمح للتكيف. على سبيل ادلثال، الربامج العالجية الطلبة الذين مل يبلغوا احلد 

ادلدرسة ٖتت رعاية وزارة للدين، وال سيما النظام . عليم كيتونتاساناألدىن من الت
التجاري ادلتعدد األطراف ابإلضافة إىل ادلوضوعات العامة )كدرس يف اإلبتدائية( 
أيضا إضافة مواضيع أخرى، ىي احلديث القرآن الكرًن، واألخالق العقيدة، واتريخ 

 .والفقو، والثقافة اإلسالمية واللغة العربية
 

 تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاجنني  . ه
مواد التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتةسطة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
تتألف من مكوانت اللغوية وادلهارات اليت تتكون من األصوات والقواعد. وأما 

ابة والكالم واالستماع. وإستخدمت مدّرسة  ادلهارات اللغوية تتكون من القراءة والكت
 .9111كتاب اللغة العربية لصف السابع والثامن اب دلنهج الدراسي 

مادة اللغة العربية للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت، هتدف  
إىل تشجيع وتوجيو وتطوير ورعايةادلهارات اللغوية الفصحة والقدرة على استخدام 

 اتصال، إما شفواي أو كتابيا.اللغة كأداة 
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 وسائل التعليم اللغة العربية منها: كتاب اللغة العربية،سبورة، حاسوب،وشاشة.
 
 ادلدرسة أدوات . و

مكتب وإدرة ، ادلدرسة مكتب رئيس تشتمل على ادلدرسة ىذه أدوات
مكتب ادلعلمون وادلعلمات، قسم الصحة، شركة الطلبة، مصلى، ادلكتبة،  ،للمدرسة

 احلمام، والفصول. ،اللغة، معمل العامل معمل، حلاسبا معمل
 

 2جدول 
 ادلدرسة أدوات

 العدد أدوات ادلدرسة رقم

 1 ادلدرسة مكتب رئيس 2
 1 مكتب وإدرة للمدرسة 3
 9 مكتب ادلعلمون وادلعلمات 4
 1 قسم الصحة 5
 1 شركة الطلبة 6
 1 مصلى 7
 1 ادلكتبة 8
 9 اللغة معمل 9
 1 سوبمعمل احلا :

 1 معمل العامل 21
 9 محام ادلعلمون وادلعلمات 22
 0 محام الطالب 23
 99 الفصل 24
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 اللغة العربية الثاين: الكفاءة التعليمية دلعلمتنيادلبحث 
كفاءة التعليمية ىي أدوات التعريف اليت لديو اإلنسان وػلتاج يف رلال ادلهنة كي 

 يكون معلمامكافأة يف ادلدرسة. 
 أن تالحظ الباحثة يف الفصل وجدت الباحثة البياانت من ادلالحظة دلعلمي حُت

النواحي الكفاءة التعليمية  اءة التعليمية اليت تشمل على عشراللغة العربية عن الكف
 وىي:
ميذ من انحية األخالق والروح ال بد على ادلعلم أن يتوىل على خصائص التال .1

 الفكري.نفعايل و االجتماع والثقايف و واال
م يدير الفصل أوال ليكون مرتبا إذا كانت حالة الفصل غَت منظم فا دلعل

منظما وٕتري عملية التعليم منظما. إذا وجد التالميذ عامرا يف الفصل عند و 
يسأذلم م يتخذ اإلجراءات إال التالميذ و التعليم ويصنع الفصل غَت منظم فا دلعل

د ذلك يعطي ادلعلم النصيحة والتنبيو عن احلالة دلا يكون عامرا يف الفصل، فبع
أن يهتم ويستمع أن يهتم و يستمع الدروس يف الفصل. حُت أن يشعروا 

يختار ادلعلم ونعاسا ابلدراسة يف غرفة الفصل ف ابدللل والكسلالتالميذ 
 سًتإتية التعليم ابلقصة الًتبوية وتتعلق ابللغة العربية وتطويرىا.ا

 ادئ والنظرايت التعليميةاستيعاب ادلعلم على ادلب .9
ت سًتإتيات والطرق والتقنيالمة أن يثبت عن أنواع ادلدخل واالعلى ادلع

بتكاري ومناسبا ٔتعيار كفاءة ادلعلم. البد على ادلستخدمة لًتبية التالميذ ابال
ادلعلمة أن توفق طريقة التعليم مناسبا بطبيعة التالميذ ويشجعهم للتعلم. 

قاة البيانية واعطاء الًتمجة يف كل كلمات صعبة، وىذه وادلعلمة تستخدم الطري
ألن يف بيان ادلادة ادلدروسة أتمر ادلعلمة  ريقة تسمى بطريقة النحو والًتمجة،الط

تالميذىا لكتابة ادلفردات الغربية وىم مل يعرفوا معانيها كاملة. مث تشرح ادلعلمة 
الميذ ب يهتم التتلك ادلفردات بيان على السبورة وتشرح أيضا عن الًتاك

 ويستمعوانو ابىتماما جيدا.
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 تطوير ادلنهج الدراسي .1
على ادلعلمة أن تنظم منهج التعليم )ادلخطط( الذي يناسب األىداف ادلنهج 

( ادلكتوبة مناسبا أبىداف وبياة التعليم. RPPوتستخدم خطة التعليم ادلوجة )
 مناسبا ْتاجة التالميذ. وعلى ادلعلمة أن ٗتتار وترتيب وتركب ادلادة التعليمية

وتستخدم ادلعلمة اخلطة ادلكتوبة لقائيا حُت أن تعلم يف الفصل وتستخدم 
 اخلطة الدراسة.

 التعليم الًتبوي قيم .4
على ادلعلمة أن ترتب وتستخدم خطة التعليم الًتبوي ومناسبا ْتاجة التالميذ. 

ة التالميذ، ا بطبيعترتب وتستخدم أنواع ادلادة التعليمية ومصادر التعلم مناسب
 تصايل لنجاح التعليم.وأن تستخدم وسائل اال

 تصايل ألعلية التعليميفيد التكنولوجيا واال .0
على ادلعلمة أن تفيد التكنولوجيا واإلتصايل ألعلية التعليم بل ال ٕتد الباحثة 

 على ادلعلمة أن تفيد التكنولوجيا يف كل عملية التعليم.
 تنمية قوة التالميذ .2

لى ادلعلمة أن ٖتلل الكفاءة التعليمية لكل التالميذ وتطور الكفاءة برانمج ع
التعليم الذي يساعد التالميذ ليحققوا الكفاءة األكادؽلية والشخصية 

 واإلبنكاري حىت يظهر احلقيقة من قوهتم.
حُت أن تتبع الباحثة يف الفصل ال توجد األنشطة يف تطوير قوة التالميذ 

 ة ادلدرسة.ولكن ٕتد ىذه األنشطة يف بيا الفصلالبشرية يف 
 وجود اإلتصال اجليد مع التالميذ .0

على ادلعلمة أن يوصل ابدلؤثر و التقمص الوجدين وادلؤدب مع التالميذ وؼلطو 
ايب. أن تعطي ادلعلمة إجابة كاملة صحيحة إىل السؤال غلابدلتحمس اإل

 والتعليق التالميذ.
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الميذ عند الدراسة يف الفصل. يشعر التالميذ وجود اإلتصال بُت ادلعلمة والت
فهما جيدا ابللغة اليت قد استخدم هبا ادلعلمة، وال يشعروا صعواب يف نيل 

 االتصال من ادلعلمة.
 أن يقيم التقوًن التعليمي .8

تعمل ادلعلمة التقوًن كل بعد التعليم، يف هناية الوقت الدراسي تقيم ادلعلمة 
 لكتاب التدريبات ادلستخدمة.التقوًن ابلتدريبات على ا

 يفيد النتيجة ألعلية التعليم .2
بعد أن تقيم التقوًن، تفيد ادلعلمة النتيجة. وتقيم التقوًن مرة للنتيجة الصغَتة 

 بسؤال ادلختلفة.
 يعمل ادلدرس صورة منعكسة لًتقية اجلودة التعليمية .11

نعكسة لًتقية حُت أن تتبع الباحثة يف الفصل ال توجد الباحثة الصورة م
  48اجلودة التعليمية. 

وقالت األستاذة أيدى كرنياويت عاىل ادلعلمة أن ٖتفظ كل أمساء التالميذ 
والتلميذات حىت يفمهم فهما جيدا بطبيعة واحدا فواحدا. وقبل أن تبدء الدراسة 

لنصيحة والقصة وتصنع مقاوالت التعليم وبذلك عرفت ادلعلمة عن تعطي ادلعلمة ا
نفعايل الجتماع والثقايف واميذ من انحية األخالق والروح واالخصائص التال

والفكري. وعند التعليم ٖتفز ادلعلمة التالميذ كي يتحمس يف نيل ادلواد الدراسة. وإذا 
علمة الدراسة بطريقة أو ابسًتإتية مازل التالميذ مل يفهموا كثَتا عن الدراسة ستتم ادل

مناسبة ٔتستوى التالميذ. على سبيل ادلثال قد أعطت ادلعلمة السؤال هبذه الكيفية 
تستطيع ادلعلمة أن تفهم بطبيعة التالميذ وتعرف أسلواب آخر يف التعلم. مث قامت 

يف هناية الوقت ادلعلمة التقوًن لرفع مفاىم التالميذ ادلواد الدراسة كل كل بعد التعليم، 
الدراسي تقيم ادلعلمة التقوًن ابلتدريبات على الكتاب التدريبات ادلستخدمة. بعد أن 
تقيم التقوًن، تفيد ادلعلمة النتيجة. وتقيم التقوًن مرة للنتيجة الصغَتة بسؤال ادلختلفة. 

                                                           

  9112مايو  1يف اتريخ مالحظة عن كفاءة التعليمية )أيدى كرنياويت(  48 
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رة. وأن وال بد على ادلعلمة أن ٗتط اخلطة التعليم ادلكتوبة مناسبة أبىداف التعليم ادلقر 
ٗتط اخلطة ادلكتوبة قبل بداية الدراسة حىت يتم ما ٗتططو على سنة واحدة القادمة، 
وعملية التعليم ستحقق مناسبا أبىداف التعليم وادلناىج الدراسة ادلثبتة. مث تعطي 
ادلعلمة الفرصة إىل التالميذ ليسأل عن ادلواد الذي مل يفهمهم. وال تستخدم ادلعلمة 

، ألنو يضبط الوقت ليعده، ألن تلك اآللة مل توجد يف كل فصل. التكنولوجية فقط
  42ولكن أمرت ادلعلمة أن يصمم ادللف أو بطاقة ادلفراد عن ادلواد التعليم.

ي اللغة العربية جيدة. حُت أن وقال بعض التالميذ عن كفاءة التعليمية دلعلم
يوصل ادلعلمة مع التالميذ فكالم ادلعلمة ٘تكن أن تفهمو التالميذ بسهولة ألن ادلعلمة 
شجاعة ومتحمسة أيضا يف تعليمهم وىم يستمعون ابىتمام جيد عن شرح ادلادة 

ميذ من انحية األخالق والروح ادلدروسة. و ىذه ادلعلمة قد تتوىل على خصائص التال
جتماع والثقايف وانفعايل والفكري .وإذا كان التالميذ مل يفهموا ادلواد فتكرر الوا

ادلعلمة الشرح حىت يفهمو التالميذ عن تلك ادلادة.و أعطت ادلعلمة السؤال لرفع 
ادلفاىم التالميذ وحلفظ شراكة التالميذ. لكل اللقاءات تقوم ادلعلمة التقوًن يف هناية 

تيجة التالميذ صغَتة فكررت ادلعلمة لتقوم التقوًن مرة بسؤال التعليم يف الفصل. وأما ن
آخر حىت يصل التالميذ النتيجة اجليدة. وادلعلمة اللغة العربية عادة تستخدم 

ولكن  نب ذلك تستخدم ادلعلمة السبورة. التكنولوجية مثل احلاسوب والشاشة وّتا
سًتإتية علمة االرس يف الفصل. وتستخدم ادلكثَتا من تستخدم السبورة حُت تد

. وقال بعض التالميذ ادلعلمة تعطي السهولة ، مثل اللعبة اللغوية أو غَتىاادلتنوعة
 01لتنمية قوة التالميذ.
قد كفت أن األستاذة أيدى كرنياويت نتائج ادلالحظة وادلقابلة بناء على 

التكنولوجية  مل تكفي يف تنفيدالكفاءة التعليمية من تسع النواحي، إال واحدة اليت 
. ألهنا تفكر يف تنفيد التكنولوجية ادلعلومات ألعلية التعليمادلعلومات وادلواصالت 
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 وادلواصالت للمدرسة يقضي الوقت التعليمي. ولكنها ٕتد رأي جديد لتحايل
فا لكفاءة  استخدام التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت يف التعليم  ابلوسائل النفسية.

 التععليمية لألستاذة أيدى كرنياويت جيدة.
حُت أن تالحظ الباحثة يف الفصل وجدت الباحثة البياانت من ادلالحظة دلعلمي 

كفاءة التعليمية النواحي ال اءة التعليمية اليت تشمل على عشراللغة العربية عن الكف
 وىي:
ميذ من انحية األخالق ال بد على ادلعلم أن يتوىل على خصائص التال .11

 جتماع والثقايف وانفعايل والفكري.والروح واال
على ادلعلمة تستطيع أن تتعرف خصائص التعلم التالميذ يف الفصل. وادلعلمة 

ابلتشوية تستطيع أن ترتب الفصل لفرصة التعلم ادلتساوي لكل التالميذ 
والقدرة التعلم ادلختلفة. إذا وجد التالميذ عامرا يف الفصل عند التعليم ويصنع 
الفصل غَت منظم فا دلعلم يتخذ اإلجراءات إال التالميذ و يسأذلم عن احلالة دلا 
يكون عامرا يف الفصل، فبعد ذلك يعطي ادلعلم النصيحة والتنبيو أن يهتم 

 يف الفصل.ويستمع أن يهتم و يستمع الدروس 
 استيعاب ادلعلم على ادلبادئ والنظرايت التعليمية  .19

البد على ادلعلمة أن توفق طريقة التعليم مناسبا بطبيعة التالميذ ويشجعهم  
للتعلم. مث تعطي ادلعلمة الفرصة إىل التالميذ ليفهم ادلادة ويقدر التعلم من 

جابة التالميذ الذي مل خالل تراتيبات عملية التعلية. وتبايل ادلعلمة عن است
 يفهم ادلادة التعلم.

 تطوير ادلنهج الدراسي .11
على ادلعلمة أن تنظم منهج التعليم )ادلخطط( الذي يناسب األىداف ادلنهج 

( ادلكتوبة مناسبا أبىداف وبياة التعليم. RPPوتستخدم خطة التعليم ادلوجة )
 ة مناسبا ْتاجة التالميذ.وعلى ادلعلمة أن ٗتتار وترتيب وتركب ادلادة التعليمي
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 التعليم الًتبويقيم  .14
على ادلعلمة أن ترتب وتستخدم خطة التعليم الًتبوي ومناسبا ْتاجة التالميذ. 
ترتب وتستخدم أنواع ادلادة التعليمية ومصادر التعلم مناسبا بطبيعة التالميذ. 

خلطياة تسازلت ادلعلمة عن خطياة التالميذ لتدبَت عملية التعلم، وليس ا
 للتصححيح.

 تصايل ألعلية التعليميفيد التكنولوجيا واال  .10
على ادلعلمة ترتب أداء فعالية التعلم منتظما لتساعد عملية التعلم التالميذ. 
على سيل ادلثال زادت ادلعلمة عن األخبار بعد أن تقيم التقوًن عن ادلفاىم 

 بورة فقط.التالميذ. واستخدمت ادلعلمة الوسائل من الكتاب والس
 تنمية قوة التالميذ .12

ادلعلمة تساعد التالميذ يف عملية التعلم وتتوج االنتظار لكل شخص. وادلعلمة 
 تعطي الفرصة التعلم إىل التالميذ مناسبا بطريقة تعلمهم.

 وجود اإلتصال اجليد مع التالميذ .10
تعطي ادلعلمة ادلعلمة تستخدم السؤال لرفع ادلفاىم وحلفظ الشراكة التالميذ. مث 

 ق التالميذ مناسب أبىداف التعلم.إجابة كاملة صحيحة إىل السؤال والتعلي
 أن يقيم التقوًن التعليمي .18

ادلعلمة تقوم التقوًن كل بعد التعليم، يف هناية الوقت الدراسي تقيم ادلعلمة التقوًن 
 ابلتدريبات على الكتاب التدريبات ادلستخدمة.

 ة التعليميفيد النتيجة ألعلي .12
بعد أن تقيم التقوًن، تفيد ادلعلمة النتيجة. وتقيم التقوًن مرة للنتيجة الصغَتة 

 بسؤال ادلختلفة أو ػلفظ ادلفردات لًتقية نتيجتهم.
 يعمل ادلدرس صورة منعكسة لًتقية اجلودة التعليمية .91
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يد من التالميذ وتعكسها لًتقية التعلم بعدىا. مث تفادلعلمة تفيد اإلنتقاد و 
 01ادلعلمة النتيجة خلطة التعليم ادلوجة بعدىا.

لُت، ادلعلمة قد تتوىل على خصائص التالميذ وقالت األستاذة وحيدة األو 
من انحية األخالق والروح واإلجتماع والثقايف وانفعايل والفكري ألهنا قد تعّلم 
حوىل عشرون سنة، أما من انحية النفسي واالجتماعي وغَت ذالك. وتفّعل 
ادلعلمة سلتلفة بُت التالميذ ادلاىروان والتالميذ اجلاىلون. وللتالميذ الذي مل 
يفهموا ومل يستطيع عن ادلواد، وجبت على ادلعلمة أن تعطي الشرح مرة كي 

د تنظر إىل كل فصول، يف الفصل يفهموا التالميذ عن ادلواد التعليمهم. ولفهم ادلوا
%. ألن  91ه نتيجتو -% وأما يف الفصل الثامن د81ج نتيجتو  -الثامن أ

 كفاءهتم سلتلفة.
تعطي ادلعلمة التشجيع  إىل التالميذ كي اسًتاح للتعلم اللغة العربية 
وانتسبت ادلعلمة إىل األنشطة اليومية. على سبيل ادلثال الصالة، ادلقصود هبا إذا  

نصلي وضلن مل نفهم معٌت من قراءة الصالة فليس خلشوع يف الصالة، ونتعلم كان 
 اللغة العربية أقصى أن نفهم ونعرف ادلعٌت من قراءة الصالة.

كما أرى ، KTSPمث قالت األستاذة دلادة اللغة العربية تستخدم ادلنهج 
مت . ولكن استخد9111ادلعلمة أن التالميذ يصغر أن يفهم ادلواد من ادلنهج 

يف تنظم منهج التعليم )ادلخطط( الذي ، وىي  تسهل 9111ادلعلمة ادلنخج 
يناسب األىداف ادلنهج وتستخدم خطة التعليم ادلوجة. واستخدمت ادلعلمة 
ابسًتإتية ادلتنوعة ولكن تناسبها ابدلواد. على سبيل ادلثل ادلادة عن ادلهنة، 

 استخدمت ادلعلمة ابلبطاقة واألغنية أكثر.
ادلفاىم ادلادة للتالميذ، تعطي ادلعلمة التقوًن. وإذا انل النتيجة طريقة 

الصغَتة فكررت ادلعلمة التقوًن مرة بسؤال آخر حىت صلحت التالميذ عن 
   09ادلادهتم.

                                                           

  9112مايو 9يف اتريخ مالحظة عن كفاءة التعليمية )وحيدة األوليىن(   01 
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ة التعليمية ادلعلمي اللغة العربية جيدة، إما وقال بعض التالميذ عن كفاء
من انحية غلبة ادلادة وارساذلا. وإذا كان التالميذ مل يفهموا ادلواد فتكرر ادلعلمة 
الشرح حىت يفهمو التالميذ عن تلك ادلادة. وىي قد تتوىل على خصائص 

ويف   التالميذ من انحية األخالق والروح واإلجتماع والثقايف وانفعايل والفكري.
كل ادلادة تقوم ادلعلمة التقوًن دلعيار الكفاءة التالميذ عن ادلادة ادلدروسة، وأما 
نتيجة التالميذ صغَتة فكررت ادلعلمة لتقوم التقوًن مرة بسؤال آخر حىت يصل 
التالميذ النتيجة اجليدة. وحُت أن توصل ادلعلمة مع التالميذ فكالم ادلعلمة ٘تكن 

ة ألن ادلعلمة شجاعة ومتحمسة أيضا يف تعليمهم وىم أن تفهمو التالميذ بسهول
يستمعون ابىتمام جيد عن شرح ادلادة ادلدروسة. وادلعلمة اللغة العربية ال 
تستخدم التكنولوجية، وىي تستخدم الوسائل من الكتاب والسبورة فقط. 

، أكثر من التالميذ يفهمون ويسهلوهنم لنيل ادلادة ةولوكان طريقة تعليمهم شلل
 01دروسة. ومل تعطي ادلعلمة السهولة لتنمية قوة التالميذ.ادل

بناء على نتائج ادلالحظة وادلقابلة أن األستاذة وحيدة األولُت قد كفت 
حي، إال واحدة اليت مل تكفي يف تنفيد الكفاءة التعليمية من تسع النوا

ولكن غلد الفرق بُت ادلقابلة . ألعلية التعليمالتكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت 
مع األستاذة وبعض التالميذ، قالت األستاذة يف تنفيد التكنولوجية ادلعلومات 

 تنفيد اندرا. وأما بعض التالميذ فيقولون إن ادلعلمة ال ألعلية التعليموادلواصالت 
قرير مناسبا ٔتالحظة . وىذا التألعلية التعليمالتكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت 

 عليمية لألستاذة وحيدة األولُت معتدلة.  الباحثة. فالكفاءة الت
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 اللغة العربية ث الثالث: الكفاءة الشخصية دلعلمتنيادلبح
يظهر عن  ة اليتالكفاءة الشخصية ىي أدوات القدرات واخلصائص الشخصيى

 مواقف واقع والسلوك ادلعلم لينفد الوظائف يف حياة اليومية.
وجدت الباحثة البياانت من ادلالحظة دلعلمي اللغة العربية عن الكفاءة الشخصية 

 الليت تشمل على مخسة النواحي الكفاءة الشخصية وىي:
افة جتماعي والثقأنو ؼلطو ادلعلم مناسبا ابلقواعد الدينية واحلكم واال .1

 اإلندونيسية
 على ادلعلمة قد ٗتطو ادلعلمة مناسبا اب القواعد الدينية واحلكم

أما يف الفصل أو يف باة ادلدرسة.  جتماعي والثقافة اإلندونيسيةواال
 واحًتمت ادلعلمة مع األخرى واليفرقوا بينهم.

يقدم ادلعلم ليكون أفراد الصديق واألخالق الكرؽلة والقدوة جلميع أنو  .9
 بو واجملتمع.طال

على ادلعلمة قد تقدم ادلعلمة ليكون أفراد الصديق واألخالق الكرؽلة 
 والقدوة جلميع طالبو واجملتمع. ألنو معلمة كبَتة يف ىذه ادلدرسة.

ستقامة واإلدراك والعارف وذو كون شخص راسخ وااليقدم ادلعلم ليأنو  .1
 ىيبة اإلنسان.

ستقامة واإلدراك ص راسخ واالتقدم ادلعلمة لتكون شخعلى ادلعلمة قد 
 تصايل مع األخرين.بة اإلنسان. وسلوكها أديب عند االوالعارف وذو ىي

يدل ادلعلم على عملية ومسؤلية عالية وشعور الفخرة لكي معلما وثقة أنو  .4
 النفس.

على ادلعلمة قد تدل ادلعلمة على عملية ومسؤلية عالية وشعور الفخرة 
 ي تبدء وتنتهي ادلواد ٘تام الوقت.لكي معلما وثقة النفس. وى

 يرفع عاليا عن قواعد السلوك ادلهٍت.أنو  .0
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 04على ادلعلمة قد ترفع عاليا عن قواعد السلوك ادلهٍت. 
 أنوقالت وكيل منهج الدراسي عن كفاءة الشخصية دلعمي اللغة العربية 

جتماعي علمة اللغة العربية قد ٗتطو ادلعلمة مناسبا اب القواعد الدينية واحلكم واالادل
وليس ذلا معلمة الدينية ولكنها تستطيع أن تكون رئيسة الدينية والثقافة اإلندونيسية. 
مث تقدم ادلعلمة لتكون أفراد متخرج من قسم الًتبية اإلسالمية.  يف ىذه ادلدرسة ألهنا

ق الكرؽلة والقدوة جلميع طالبو واجملتمع أال وىي حسنة .و أما يف الصديق واألخال
انمج الدينية. ومسؤليتها يف رب خارج ادلدرسة أو يف بيتها ىي نشيطة يف األنشطة ال

وىي نشيط يف مجيع األنشطة اليت قامت هبا ادلدرسة دون  زعامتها اليت ٘تلكها جيدة.
ستقامة واإلدراك تكون شخصا راسخا واالدم ادلعلمة لرسالة التقرير من ادلدرسة. وتق

والعارف وذو ىيبة اإلنسان ألهنا تكون معلمة كبَتة يف ىذه ادلدرسة.  وقالت وكيل 
 00ترفع عاليا عن قواعد السلوك ادلهٍت. أن ادلعلمةادلنهج أيضا 
 نإعن كفاءة الشخصية دلعلمي اللغة العربية  معلمة التوجيو واإلرشاد توقال

ىذه على الرغم ىي معلمة األقدمية يف  سوة حسنة.لأل ةصاحل ادلعلمة اللغة العربية
وىذه ادلعلمة تتقاسم خربهتا بصاحبتها وتدعوا صاحبتها  ادلدرسة، تقّرظ وتكرم غَتىا.

قاد طريقة تعليمهم. وىذه ادلعلمة انضجة يف انتقاد من التالميذ دلشاركة لتالحظ ولنت
ادلعلمة تبدأ و تنتهي الدرسة يف ٘تام الوقت، فمسؤليتها  عملية التعليم. وقال أيضا

 02مسؤليتها.ة االنتاجية ارتبط ٔتجيدة، وتفيد ادلعلمة القت لألنشط
إن ادلعلمة لديها  عن كفاءة الشخصية دلعلمي اللغة العربيةجارىا، وقال 

ولديها شخصية  السلوك مناسبا ابلدين واحلكم واالجتماعي والثقافة اإلندونيسية
حلالقة الدينية تتبعها جيدة للمجتمع. ىي رلتهدة يف العبادة، إن كان أن يوجد ا

                                                           
  9112مايو  1يف اتريخ مالحظة عن كفاءةالشخصية )أيدى كرنياويت(  04

مايو  11ريخ مقابلة مع وكيل منهج الدراسي عن كفاءةالشخصية معلمي اللغة العربية )أيدى كرنياويت( يف ات 00
9112  

مايو  1خصية معلمي اللغة العربية )أيدى كرنياويت( يف اتريخ عن كفاءة الش ادلعلمة التوجيو واإلرشادمقابلة مع  02
9112  
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وتثبت أن  دائما. وىي ٖتًتم أصحاب وصاحبتها وجارىا حول ادلدرسة وبياة بيتها.
 تكون شخصا راسخا واالستقامة واإلدراك والعارف وذو ىيبة اإلنسان يف البيت.

 00فلذلك يكرم اجلار إليها. وىي ٖتب أن تساعد جارىا الذي يصيب ادلصيبة.
قد كفت  بناء على نتائج ادلالحظة وادلقابلة أن األستاذة أيدى كرنياويت

 أيدى كرنياويتلألستاذة  الشخصيةفالكفاءة .النواحي مخس من الشخصيةالكفاءة 
   جيدة.

.حُت أن تالحظ 9112مايو  9ت الباحثة ىذه ادلالحظة يف اتريخ قام
الباحثة يف الفصل وجدت الباحثة البياانت من ادلالحظة دلعلمي اللغة العربية عن 

 الكفاءة الشخصية الليت تشمل على مخسة النواحي الكفاءة الشخصية وىي:
 واالجتماعي والثقافة اإلندونيسيةؼلطو ادلعلم مناسبا اب القواعد الدينية واحلكم أنو  .1

ا اب القواعد الدينية واحلكم واالجتماعي مة قد ٗتطو ادلعلمة مناسبعلى ادلعل
أما يف الفصل أو يف باة ادلدرسة. واحًتمت ادلعلمة مع  والثقافة اإلندونيسية

 األخرى واليفرقوا بينهم.
يقدم ادلعلم ليكون أفراد الصديق واألخالق الكرؽلة والقدوة جلميع طالبو أنو  .9

 واجملتمع.
قد تقدم ادلعلمة ليكون أفراد الصديق واألخالق الكرؽلة والقدوة على ادلعلمة 

 جلميع طالبو واجملتمع. ألنو معلمة كبَتة يف ىذه ادلدرسة.
ستقامة واإلدراك والعارف وذو ىيبة يقدم ادلعلم ليكون شخص راسخ واالأنو  .1

 اإلنسان.
راك والعارف ستقامة واإلدشخصا راسخا واالعلى ادلعلمة قد تقدم ادلعلمة لتكون 

 خرين.بة اإلنسان. وسلوكها أديب عند االتصايل مع اآلوذو ىي
يدل ادلعلم على عملية ومسؤلية عالية وشعور الفخرة لكي معلما وثقة أنو  .4

 النفس.

                                                           
 9112يونيو  92ءة الشخصية معلمي اللغة العربية )أيدى كرنياويت( يف التاريخ مقابلة مع جارىا عن كفا 00
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على ادلعلمة قد تدل ادلعلمة على عملية ومسؤلية عالية وشعور الفخرة لكي 
 ام الوقت.معلما وثقة النفس. وىي تبدء وتنتهي ادلواد ٘ت

 يرفع عاليا عن قواعد السلوك ادلهٍت.أنو  .0
 08على ادلعلمة قد ترفع عاليا عن قواعد السلوك ادلهٍت.

وقالت وكيل منهج الدراسي عن كفاءة االشخصية دلعلمي اللغة العربية ىي 
جتماعي ٗتطو ادلعلمة مناسبا اب القواعد الدينية واحلكم واال ادلعلمة اللغة العربية قد

، على سبيل ويف خارج ادلدرسة ىي نشيطة يف األنشطة الدينية والثقافة اإلندونيسية،
والقراءة والتهليل. وكان يف بيتها مصلى وذلك ادلصلى ٕتمع ادلعلمة ادلثال اإلستغاثة 

، فزعامتها GTTألن وضعيتها . ادلعلمة جيد. إذن فعلة ىذه اجملتمع اللتعلم عن الدينية
نقيص، وىي تتبع فقط. وأما مسؤليتها جيدة، لوكان ىذه ادلعلمة سكوت ولكنها كثَت 

جتماع والثقايف وانفعايل ميذ من انحية األخالق والروح واالمن تتوىل على خصائص التال
 02والفكري.
عن كفاءة الشخصية دلعلمي اللغة العربية ىي ادلعلمة التوجيو واإلرشاد  وقالت 

سليب يف األنشطة، وفكرهتا ضيقة ومل تفهم ادلشكلة ابلتفصيل. وىذه   ادلعلمة اللغة العربية
ةى العربية لت أيضا أن ىذه ادلعلمة اللغقرظت مع اآلخر. مث قاادلعلمة قد احًتمت و 

وضعت ىذه ادلتنةعة، ألهنا من الرّسام.  فعندىا رؤية واسعة عن الثقافة اإلندونيسية
سلبية ادلعلمة يف اشًتاك ظهرت  ادلعلمة يعٍت ادلعلمة ليست اثبتة، فمن ىذه الوضعية

وىذه ادلعلمة ال ٕتري ظر ادلرسوم فال تشاركها يف الربانمج. الربانمج ادلدرسة، ودون الن
الكبار يف ادلدخالت ادلسنقبلة، فتظهر السلبية كثَت من األحيان. ولكن على الرغم أهنا 

                                                           

  9112مايو  9يف اتريخ مالحظة عن كفاءةالشخصية )وحيدة األولُت( 08 

 11معلمي اللغة العربية )وحيدة األولُت( يف اتريخ مقابلة مع وكيل منهج الدراسي عن كفاءة كفاءةالشخصية   02
 9112مايو 
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يف اخلدمة جيدة. تبدأ وتنتهي الدرسة ٘تام الوقت دائما. وإذا ال ليتها عند و سلبية فمسؤ 
 21تستطيع أن تعّلم إستأذنتها إىل ادلعلم االعتصام أو ادلعلم اآلخر.

إن ادلعلمة لديها السلوك  عن كفاءة الشخصية دلعلمي اللغة العربيةوقال جارىا، 
مناسبا ابلدين واحلكم واالجتماعي والثقافة اإلندونيسية ولديها شخصية جيدة 

ي رلتهدة يف العبادة، ألهنا تصلي مجاعة يف ادلصلى أمام البيت. وتدعوا جلار للمجتمع. ى
أن يقوم األنشطة الدينية. وىي ٖتًتم أصحاب وصاحبتها وجارىا حول ادلدرسة وبياة 
بيتها. وتثبت أن تكون شخصا راسخا واالستقامة واإلدراك والعارف وذو ىيبة اإلنسان 

. وىي ٖتب أن تساعد جارىا الذي يصيب يف البيت. فلذلك يكرم اجلار إليها
 21ادلصيبة.

بناء على نتائج ادلالحظة وادلقابلة أن األستاذة وحيدة األولُت قد كفت الكفاءة 
فالكفاءة مل تنضج يف نيل ادلداخالت. ٍت ، إال واحدة يعالنواحي مخس من الشخصية

 .معتدلة وحيدة األولُتالشخصية لألستاذة 

                                                           
مايو  1عن كفاءة كفاءةالشخصية معلمي اللغة العربية )وحيدة األولُت( يف اتريخ  مع التوجيو واإلرشاد مقابلة  21

9112 

 9112يونيو  92مقابلة مع جارىا عن كفاءة كفاءةالشخصية معلمي اللغة العربية )وحيدة األولُت( يف اتريخ  21
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 اللغة العربية لرابع: الكفاءة االجتماعية دلعلمتنيادلبحث ا

ال بد لو فهم و تطبيق مبادئ التعليم اإلنساين اليت تعتقد أن صلاح التعليم مثبوت 
 ظيفة ادلعلم خلدمةىم وفقا الحتياجاهتم.و و ات ادلوجودة يف نفس ادلتعلمُت، من قبل القدر 

لمي اللغة العربية عن الكفاءة وجدت الباحثة البياانت من نتيجة ادلالحظة مع
 جتماعية وىي:مل على أربعة النواحي الكفاءة االجتماعية اليت تشاال
 أن تكون ادلرأة ضمنية وموضوعية وال شليزة .1

اآلخر جيدة وال تفرق بينهم إما من مع ضمنية وموضوعية وال شليزة ادلعلمة تكون 
 بدانو واقتصاده.

مع الطالب وشلاثل ادلعلمُت وقوى ادلرّبُت والرئيس الوحدة التعليمية واآلابء معاملة  .9
 واألولياء الطالب.

ستعالمات عن السهولة والصعوبة التالميذ إىل ادلعلم األخر. على ادلعلمة تبلغ اال
 لذي يقوم هبا ادلدرسة واجملتمع.يف اشًتاك الربانمج ا ةوىي نشيط

 مع اجملتمع احمللي مع يبايل ادلعايَت ونظم القيم ادلستعمل  معاملة .1
 على ادلعلمة التعامل مع اجملتمع احمللي مع يبايل ادلعايَت ونظم القيم ادلستعمل جيدة.

 ألهنا تشًتك ونشيطة يف األنشطة الربانمج يف اجملتمع.
  كان التوظيفتكييف يف م .4

 29.جيدة  يف مكان التوظيفتكييف ادلعلمة 
وقالت وكيل ادلنهج الدراسي، طريقة اتصال كالم ادلعلمة اللغة العربية غَت 

عية ألن إذا ة غَت موضو اىم مع اآلخر. وأما يف رّد ادلشكلمرتب حىت وقعت سوء التف
دلشكلة مباشرة للرّد قبل أن تنظر تلك ادلشكلة كاملة. ألهنا تكون معلمة وجدت ا

التستطيع أن تضل يف ادلدرسة فالشعور دلطلها عاليا و  اللغة العربية الكبَتة يف تلك
نفسو. التعامل مع اجملتمع احمللي مع يبايل ادلعايَت ونظم القيم ادلستعمل جيدة. وأما 

ألهنا نشيطة لألنشطة الدينية يف اجملتمع على سبيل جتماعي مع اآلخر جيدة أيضا اال
                                                           

 9112مايو  1يف اتريخ مالحظة عن كفاءةاالجتماعية)أيدى كرنياويت(   29
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ستغاثة وغَت ذلك. وىي تطبيق مبادئ األخوة ٍت القراءة والصلوة والتهليل واالادلثال يع
 MGMP .21وروح اجلماعي كمثلي 

عن كفاءة االجتماعية دلعلمي اللغة العربية أن قد  ادلعلمة التوجيو واإلرشادوقالت   
عالجة ادلعلمة التالميذ ابلعدل وإيالء اىتمام وتساعدىم اباتياجاهتم دون ٕتاىل عامل 

مث كفاءة اتصاذلا جسورة وبساطة، لكن لبعض ويل التالميذ ىم يشعرون الشخصية. و
ىذه ادلعلمة تتصل بشأن التقدم احملرز  .يح ألهنا تستخدم النمط اللغة الدميمةبدون مسًت 

قالت  والصعوابت للتالميذ إىل والديهم وبُت ادلعلم األخر يف سوء الرمسية أو غَت رمسية. و
إىل ادلعلمة التوجيو واإلرشاد. وتلك ادلعلمة نشيطة  صلواكثَت من األحيان ادلعلمة تتأيضا  

  24لربانمج اليت تقوم هبا دلدرسة أو خارج ادلدرسة.يف األنشطة ا
إن ادلعاملة ذلا جيدة  دلعلمي اللغة العربيةاالجتماعية عن كفاءة وقال جارىا،  

ارىا. وىي تتبع األنشطة االجتماعية حول البيت دائما. كمثل االستغاثة ابجملتمع أو ج
  20والتهليل والتنظيف حول البيت مع جارىا.

دى كرنياويت قد كفت الكفاءة بناء على نتائج ادلالحظة وادلقابلة أن األستاذة أي
تصارح ابآلخر حىت يصبح ادلستمع أساء إال يف كالمها  النواحي أربعمن  االجتماعية

  الفهم. فالكفاءة االجتماعية لألستاذة أيدى كرنياويت معتدلة.
لمي اللغة العربية عن الكفاءة وجدت الباحثة البياانت من نتيجة ادلالحظة مع

 جتماعية وىي:ى أربعة النواحي الكفاءة االعل جتماعية اليت تشملاال
 أن تكون ادلرأة ضمنية وموضوعية وال شليزة. 1

مع اآلخر جيدة وال تفرق بينهم إما من  ضمنية وموضوعية وال شليزةادلعلمةتكون 
 بدانو واقتصاده.

                                                           
مقابلة مع وكيل منهج الدراسي عن كفاءة كفاءةاالجتماعية معلمي اللغة العربية )أيدى كرنياويت( يف اتريخ   21
 9112مايو  11

عن كفاءة كفاءةاالجتماعية معلمي اللغة العربية )أيدى كرنياويت( يف اتريخ ادلعلمة التوجيو واإلرشاد مقابلة مع   24
 9112مايو  1

 9112يونيو  92مقابلة مع جارىا عن كفاءة كفاءةاالجتماعية معلمي اللغة العربية )أيدى كرنياويت( يف اتريخ  20
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مع الطالب وشلاثل ادلعلمُت وقوى ادلرّبُت والرئيس الوحدة التعليمية واآلابء  معاملة. 9
 واألولياء الطالب.

 ستعالمات عن السهولة والصعوبة التالميذ إىل ادلعلم األخرعلى ادلعلمة تبلغ اال
 .واألولياء الطالب

 مع اجملتمع احمللي مع يبايل ادلعايَت ونظم القيم ادلستعمل  معاملة .1
على ادلعلمة التعامل مع اجملتمع احمللي مع يبايل ادلعايَت ونظم القيم ادلستعمل 

 ألهنا تشًتك ونشيطة يف األنشطة الربانمج يف اجملتمع. دة.جي
  تكييف يف مكان التوظيف .4

 22.تكييف ادلعلمة يف مكان التوظيف جيدة
، أن ادلعلمة تكون شاملة وعدسة وال ٘تييزية دون وكيل ادلنهج الدراسي وقالت

ست ادلعلمة عن ا سهولة ذاىبا إىل التالميذ وحسانظر من خلفية التالميذ. وأهنا أيضال
وادلهنة اجملتمع جيدة، وأما مع ادلهن خصائص التالميذ. التواصل مع اآلابء واألمهات 

نشطة الربانمج، ية جيدة أيضا. ألهنا نشيطة يف أاألخرى يف اإلحساس اجملتمع االجتماع
التهليل واإلستغاثة والقراءة. وأما من انحية االتصاذلا جيدة، ألهنا على سبيل ادلثال يعٍت 

 20معلمة لطيفة يف التواصل.
ربية يف معاملة مع التالميذ علمة اللغة العادلواإلرشاد أن  ةادلعلمة التوجيهوقالت 

وجدت الغريزة األمهات. لكنها توجو األشاء من جانب واحد دون رؤية اجلانب اآلخر. 
حية االتصاذلا حازمة وواضحة، وكالمها حسنة. خصائص ىذه ادلعلمة جيدة، وأما من ان

لكن ىناك جانب واحد الذي تقلل من ادلعركتها يعٍت أهنا قد أصبحت ادلعلمة ليست 

                                                           
 9112مايو  9يف اتريخ مالحظة عن كفاءةاالجتماعية)وحيدة األولُت(   22

مقابلة مع وكيل منهج الدراسي عن كفاءة كفاءةاالجتماعية معلمي اللغة العربية )وحيدة األولُت( يف اتريخ   20
 9112مايو  11
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ابتة وحىت اآلن مل تكون ادلعلمة دلوظيفي اخلدمة ادلدنية. واشًتاك ادلشاركة يف أنشطة الث
 28الربانمج غَت نشيطة.

ولُت يف بيتها متساواي ابألستاذة لألستاذة وحيدة األإن الكفاءة االجتماعية 
ادلعاملة ذلا جيدة ابجملتمع أو جارىا. وىي تتبع األنشطة أيدى كرنياويت، كما يلي: كانت 

االجتماعية حول البيت دائما. كمثل االستغاثة والتهليل والتنظيف حول البيت مع 
 22جارىا.

قد كفت الكفاءة  وحيدة األولُتبناء على نتائج ادلالحظة وادلقابلة أن األستاذة 
معاملة مع الطالب وشلاثل واحدة اليت مل تكفي يف إال  االجتماعية من أربع النواحي

، ألهنا مل تكون الطالبادلعلمُت وقوى ادلرّبُت والرئيس الوحدة التعليمية واآلابء واألولياء 
فعالة يف األنشطة اخلارجية اليت تتعمدىا ادلدرسة. فالكفاءة االجتماعية لألستاذة وحيدة 

 األولُت معتدلة.
  

                                                           
 1عن كفاءةاالجتماعية معلمي اللغة العربية )وحيدة األولُت( يف اتريخ ادلعلمة التوجيو واإلرشاد مقابلة مع   28

 9112مايو 

 9112يونيو  92حيدة األولُت( يف اتريخ مقابلة مع جارىا عن كفاءةاالجتماعية معلمي اللغة العربية )و   22
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 اللغة العربية ث اخلامس: الكفاءة ادلهنية دلعلمتنيادلبح
ىي قدرة على تسّلط ادلواد الدراسية بشكل واسع وعميق، وقدرة   الكفاءة ادلهنية

و ادلتعلمُت يف ٗتطيط وتنفيد عملية التعليم. وادلعلم لديو وظيفة يف توجيو أنشطة لتوجي
 ادلتعلمُت لتحقيق أىداف التعليم.

حُت أن تالحظ الباحثة 9112مايو  1قامات الباحثة ىذه ادلالحظة يف اتريخ 
 يف الفصل وجدت الباحثة البياانت من نتيجة ادلالحظة معلمي اللغة العربية عن الكفاءة

 النواحي الكفاءة التعليمية وىي: أربعةادلهنية اليت تشمل على 
 والرءي العلم فاىماستيعاب ادلواد والبناية وادل .1

 تصممو  قد استيعاب ادلواد والبناية وادلفاىم والرءي العلمعلى ادلعلمة 
ادلواد الدراسية من السهولة إىل الصعوبة ومن الصعوبة إىل ادلعلمة 
 السهولة.

 اب ادلعيار الكفاءة والكفاءة األساسية للمواد التعليميةاستيع .9
 ادلعيار الكفاءة والكفاءة األساسية للمواد التعليمية ت ادلعلمةاستيعاب
 ادلعلمة عن خطة التعليم ادلوجة وال تستخدمها يف داخل الفصل.  وتًتكب

 بتكارايا التعلليميةتطوير ادلواد  .1
وسائل ادلتنوعة ليفرح التالميذ عند على ادلعلمة تستخدم اسًتإتية وال

التعلم اللغة العربية، على سبيل ادلثال يتعلم ادلواد يف خارج الفصل 
 وتستخدم اللعبة يف عملية التعليم. 

 التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت   تنفيد .4
، اندراإستخدمت ادلعلمة الوسائل ومصادر التعليم عند عملية التعليم 

 01احلال. وتنظر إىل بياة 
تفهم أن اذة أيدى كرنياويت، عن كفاءة ادلهنية أست اللغة العربية وقالت ادلعلمة

اليت ستعلمها بطريقة أن تفرق بُت ادلواد الصعوبة إىل ادلواد السهولة أو من ادلواد  وادادل

                                                           
 9112مايو  1مالحظة عن كفاءةادلهنية )أيدى كرنياويت( يف اتريخ   01
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وبة. وادلعلمة تفهم عن كفاءة الرئيسية وكفاءة الشخصية أيضا يف السهولة إىل ادلواد الصع
رلال تنمية التعليم. فا دلعلمة تعطي ادلواد الدراسة بطريقة متنوعة ليفرح التالميذ وال 
يضجر التالميذ عند التعليم ويرغب عن ادلادة اللغة العربية. وتتبع ادلعلمة ادلنظمة ادلهنية 

، و تقوم ادلعلمة القيم التقييم الذايت على MGMPال يعٍت لتنمية مهنتو على سبيل ادلث
ولكنها ال تستخدم وال  وجو التحديد، لينجاب ودعمت أبمثلة التجارب النفسي.

 01ولوجية واالتصاالت لتنمية نفسها.تستفيد التكن
ل بعض التالميذ عن كفاءة ادلهنية دلعلمي اللغة العربية جيدة. ألن قد فهمت وقا

، ألن قبل بداية التعليم شرحت ادلعلمة عن كفاءة الشخصية وكفاءة ادلعلمة ادلواد ادلدروسة
ومن انحية تسليم ادلواد، أهنا تستخدم طريقة متنوعة  ف عن ادلواد ادلدروسة.اادلهنية وأىد

نها اندرا يف استخدام التكنولوجياة وكثَتا أن تستخدم الوسائل، على لتنمية ادلواد. لك
 09سبيل ادلثال الكتاب والسبورة والقرطاس للعبة اللغوية.

أن األستاذة أيدى كرنياويت قد كفت الكفاءة  بناء على نتائج ادلالحظة وادلقابلة 
تنظر من حيث  التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت تنفيدإال يف  من أربع النواحيهنية ادل

   جيدة. أيدى كرنياويت األحوال. فالكفاءة ادلهنية لألستاذة 
حُت أن تالحظ الباحثة 9112مايو  9قامات الباحثة ىذه ادلالحظة يف اتريخ 

صل وجدت الباحثة البياانت من نتيجة ادلالحظة معلمي اللغة العربية عن الكفاءة يف الف
 النواحي الكفاءة التعليمية وىي: أربعةادلهنية اليت تشمل على 

 استيعاب ادلواد والبناية وادلفاىم والرءي العلم .1
الصعوبة ومن الصعوبة على ادلعلمة تصمم ادلواد الدراسية من السهولة إىل 

 سهولة اندرة، لكن ادلعلمة ٖتلل ادلادة.إىل ال
 استيعاب ادلعيار الكفاءة والكفاءة األساسية للمواد التعليمية .9

 ادلعلمة عن خطة التعليم ادلوجة وال تستخدمها يف داخل الفصل.  ًتكبت

                                                           
 9112مايوا  1 مقابلة أيدى كنياواي، معلمة اللغة العربية عن كفاءة ادلهنية يف اتريخ   01

   9112مايوا  1 مقابلة مع بعض التالميذ عن كفاءة ادلهنية دلعلمي اللغة العربية )أيدى كرنياويت( يف اتريخ   09
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 بتكاراياتطوير ادلواد التعلليمية  .1
ألن ادلعلمة تعلم بتكاري عند عملية التعليم. ية االالٕتد الباحثة االسًتإت

  ادلواد شلالّ.
 التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت   تنفيد .4

ال ٕتد الباحثة ادلعلمة يف تنفيذ التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت عند 
 01عملية التعليم. 

ها يعٍت أهنا ادلهنيت ستاذة وحيدة األولُت عن كفاءةاألوقالت ادلعلمة اللغة العربية 
ليست متخرج من قسم التعليم اللغة العربية لكنها قد فهمت ادلعلمة عن ادلواد اللغة 

وكررهتا عن ادلواد ادلدروسة ألن ادلواد متساواي م اللغة العربية قدؽلة جدا. العربية، ألهنا تعلّ 
بتعيُت من ادلواد الصعوبة إىل ادلواد السهولة ومن ابألمس. وىذه ادلعلمة ال تقيم ادلواد 

وضوع للكدمواد ادلدروسة أوال. ادلواد السهولة إىل ادلواد الصعوبة، ألن نظرت ادلعلمة ادل
وأما من انحية تنفيد التكنولوجية، قد نفدت ادلعلمة التكنولوجية عادة. تستخدم ادلعلمة 

ادلدروسة أو تستخدمها يف أخر الفصل.  التكنولوجية بطريقة تنظر إىل ادلواد ادلوضوع
 04التدريب لتنمية مهنتها يف ابن سنا.و  MGMPي وللمنظمة اليت تتبعها لتنمية مهنتها يعن

ية جيدة. ألن ادلعلمة قد عن كفاءة ادلهنية دلعلمي اللغة العربوقال بعض التالميذ 
فهمت عن ادلواد ادلدروسة، وقبل بداية التعليم شرحت ادلعلمة األىداف عن ادلواد 
ادلدروسة. وطريقة تسليمها لطيفة، حىت يفهم كل التالميذ عن الشرحها. لوكان ىذه 
 ادلعلمة ال تستخدم طريقة أو وسائل  ادلتنوعة عند عملية التعليم فسهول التالميذ يف نيل

ادلواد ادلدروسة. وأما من انحية تنفيد التكنولوجية، قال بعض التالميذ ىذه ادلعلمة ال 
  00تستخدمها ألن تستخدم الوسائل من الكتاب والسبورة فقط.

                                                           
 9112مايو  9مالحظة عن كفاءة ادلهنية )وحيدة األولُت( يف اتريخ   01

 9112مايوا  11 مقابلة وحيدة األولُت، معلمة اللغة العربية عن كفاءة ادلهنية يف اتريخ   04

   9112مايوا  9 مقابلة مع بعض التالميذ عن كفاءة ادلهنية دلعلمي اللغة العربية )وحيدة األولُت( يف اتريخ  00
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ادلالحظة وادلقابلة أن األستاذة وحيدة األولُت قد كفت الكفاءة بناء على نتائج 
)التعليم شلل(  يمية إبتكارايالتعلتطوير ادلواد إال الناحيتُت، علا يف  من أربع النواحي ادلهنيةا
 . تنفيد التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالتو 

تائج أن الكفاءة فيما سبق وجدت الباحثة الن بناء على نتائج ادلالحظة وادلقابلة  
دلعلمتُت اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت ماالنج جيدة أو ضعيفة 
يقوم ٔتقياس أو معيار ادلقرر من ادلكتاب الذي قرره من وزارة الشؤون الًتبية والثقافة 

 فيما يلي:احلكومية ليكون معايَت ادلقرر يف الكفاءة ادلعلم 
 

 ضعيف معتدل جيد جيد جدا
إذا وجد  -

الدليل  
 كامال

كان  -
الدليل 
 صحيح

تطبيق  -
ادلعلم 
نظرية 
التعليم 
جيدة 

 اتما

 إذا وجد الدليل  -
كان  -

الدليل 
 صحيح

تطبيق ادلعلم  -
نظرية التعليم 

 جيدة مرارا

 إذا وجد الدليل -
كان الدليل شك  -

 فيو
تطبيق ادلعلم  -

نظرية التعليم 
 نذرة

إذا الغلد  -
 الدليل
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 الفصل اخلامس
 قرتاحاتاالالنتائج البحث و خالصة 

 
 صة النتائج البحثالخ . أ

 اللغة العربية دلعلمتنيالكفاءة التعليمية  .2
يف ادلدرسة ادلتوسطة  اللغة العربية دلعلمتُت إن الكفاءة التعليمية
مل معتدلة ألهنما اآلخر جيدة و ماالنج أحدىا  اإلسالمية احلكومية كفاصلُت

. ولكن نفيد التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت ألعلية التعليمتكفي يف ت
رأي جديد لتحايل استخدام التكنولوجية ادلعلومات إحدى علا ذلا 

خر ليس ذلا وىي جيدة. أما اآل وادلواصالت يف التعليم  ابلوسائل النفسية
  رأي جديد وىي معتدلة.

 اللغة العربية دلعلمتنيالكفاءة الشخصية  .3
يف ادلدرسة ادلتوسطة  اللغة العربية دلعلمتُت الشخصيةفاءة إن الك

معتدلة. إحدى اآلخر جيدة و  ماالنج أحدىااإلسالمية احلكومية كفاصلُت 
مل وىي جيدة. واآلخر  الشخصيةلكفاءة ل قد كفت من مخس النواحيعلا 

 وىي معتدلة.    تنضج يف نيل ادلداخالت
 العربية اللغة دلعلمتنيالكفاءة االجتماعية  .4

يف ادلدرسة ادلتوسطة  اللغة العربية دلعلمتُت الكفاءة االجتماعيةإن
معتدلة. ألن إحدى علا تنقص يف ماالنج اإلسالمية احلكومية كفاصلُت

مل تكفي يف  . واآلخركالمها تصارح ابآلخر حىت يصبح ادلستمع أساء الفهم
يس الوحدة التعليمية معاملة مع الطالب وشلاثل ادلعلمُت وقوى ادلرّبُت والرئ

واآلابء واألولياء الطالب، ألهنا مل تكون فعالة يف األنشطة اخلارجية اليت 
 تتعمدىا ادلدرسة.
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 اللغة العربية دلعلمتنيالكفاءة ادلهنية  .5

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  اللغة العربية دلعلمتُت الكفاءة ادلهنية إن
إحدى علا قد  معتدلة. اآلخر دة و جي ماالنج أحدىااحلكومية كفاصلُت 

إال يف تنفيد التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت تنظر من حيث ، كفت
يف تطوير ادلواد التعليمية إبتكاراي وىي جيدة. واألخرى مل تكفي  األحوال

 وىي معتدلة. )التعليم شلل( وتنفيد التكنولوجية ادلعلومات وادلواصالت
 

 قرتاحاتاال . ب
حث يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت بعد تنفيذ الب

قًتاح الذي عسى أن يكون ارتفاع وٖتليل نتائجو، فتملك الباحثة االماالنج 
جودة التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت 

 ماالنج، وىي:
حلكومية كفاصلُت ماالنج، ترجى للرئيسة ادلدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ا .1

من رئيسة ادلدرسة ليعضد كل أنشطة اليت هتدف أن ترفع جودة التعليم، 
 وابلتخصص يف رلال كفاءة ادلعلم.

للمعلمُت اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاصلُت ماالنج،  .9
دخَتة األساسية الذي يصَت ترجى من للمعلمُت اللغة العربية لَتتفعوا كل كفاءهتم 

لتنفيذ وظيفتهم كادلعلم وادلريب، وليزادة معرفهتم ابشًتاك كل أنشطة الذي يتعلق 
 ٔتجال التعليم، وابلتخصيص تعليم اللغة العربية.

ذلذا البحث، ترجى من ىذا لبحث أن تقوم ْتوث األخرى عن كغاءة ادلعلم  .1
 يف تعليم اللغة العربية. لزايدة ادلعلومات اجلديدة وادلعارف الكثَتة

للباحث التايل، ترجى من الباحث التايل أن يقوم إبكمال ىذا البحث اجلامعي  .4
  وترجوا لباحثة أبن ىذا البحث انفعا.



 

 جعاادلر قائمة ادلصادر و 

 ادلراجع العريب

 ،ادلصباح ادلنَتيف غريب الشرح الكبَت ،ادلقرئ الفيوميأبو العياس أمحد بن دمحم بن علي 
 (1280)بَتوت : لبنان, 

 (9119 التوزيع، و للنثر اشبيليا دار: الرايض)1 ط ،اإلسالمية الًتبية, احلمد أمحد
: ماالنق) ،العربيةالكفء اللغة مدرس إعداد ضلو التدريس مهارات ،الدين ْتر أوريل

 (9111, ٔتاالنق احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة مطبعة
: ماالنج)  الكتابة مهارة على وتطبيقها العربية اللغة تعلم منهج تطوير. الدين ْتر أوريل

 (9111 احلكومية، اإلسالمية إبراىيم مالك موالان طبيعة
 ،1. ط. االٕتاىات الًتبوية ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية ،رجب فضل هللا دكتور دمحم
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 قائمة املالحق
 
 



 املالحظة

 كفاءة املعلم

: "كفاءة املعلم كوكيل التعليم يعين 4االية  40فصل  5008لسنة ل 47أما ذكر القانون رقم 
كفاءة الكفاءة التعليمية )ب( اليف تربية اإلبتدائي واملتوسطة وتربية األطفال يشتمل على: )أ( 

 ."كفاءة االجتماعيةالكفاءة املهنية )د( الالشخصية )ج( 

 

 كفاءةال املعيار البيان
 على يتوىل أن املعلم على بد ال - 

 انحية من التالميذ خصائص
 والثقايف واالجتماع والروح األخالق
 .والفكري وانفعايل

 املبادئ على املعلم استيعاب -
 .التعليمية والنظرايت

 .الدراسي املنهج تطوير -
 .الرتبوي التعليم قيم -
 ألمهية واالتصايل التكنولوجيا يفيد -

 .التعليم
 .التالميذ قوة تنمية -
 .التالميذ مع اجليد اإلتصال وجود -
 .التعليمي التقومي يقيم أن -
 .التعليم ألمهية النتيجة يفيد -
 لرتقية منعكسة صورة املدرس يعمل -

 .التعليمية اجلودة

 كفاءة التعليميةال



 
 الدينية ابلقواعد مناسبا املعلم خيطو - 

 والثقافة واالجتماعي واحلكم
 .اإلندونيسية

 الصديق أفراد ليكون املعلم يقدم -
 جلميع والقدوة الكرمية واألخالق

 .واجملتمع طالبه
 راسخ شخص ليكون املعلم يقدم -

 وذو والعارف واإلدراك واالستقامة
 .اإلنسان هيبة

 عالية ومسؤلية عملية على املعلم يدل -
 وثقة معلما لكي الفخرة وشعور
 .النفس

 .املهين السلوك قواعد عن عاليا يرفع -

 كفاءة الشخصيةال

 وال وموضوعية ضمنية املرأة تكون أن - 
 .مميزة

 املعلمني ومماثل الطالب مع معاملة -
 الوحدة والرئيس املرّبني وقوى

 .الطالب واألولياء واآلابء التعليمية
 يبايل مع احمللي اجملتمع مع معاملة -

 .املستعمل القيم ونظم املعايري
 .التوظيف مكان يف تكييف -

 االجتماعيةكفاءة ال

 واملفاهم والبناية املواد استيعاب - 
 .العلم والرءي

 والكفاءة الكفاءة املعيار استيعاب -

كفاءة املهنيةال  



 .التعليمية للمواد األساسية
 .ابتكاراي التعلليمية املواد تطوير -
 املعلومات التكنولوجية تنفيد -

   .واملواصالت
 تطوير املهنية املستمرة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara Guru Bahasa Arab 

Kompetensi Keguruan 

Dalam UU No 14 tahun 2005 memberikan keharusan bagi guru untuk memiliki 

kompetensi yang mutlak harus dipenuhi seiring pengakuan atas guru sebagai suatu profesi. 

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 guru harus memiliki empat kompetensi, meliputi: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Kompetensi Pedagogik 

1. Apakah ibu menguasai karakteristik pesera didik dari aspek fisik, moral, social,kultural , 

emosional dan intelektual? 

2. Apakah ibu guru menguasai teori belajar dan prinsip prinsip pembelajaran yang mendidik? 

3. Apakah ibu guru menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembanganyang 

diampu? 

4. Apakah ibu guru terampil melakukan kegiatan pengembangan yang menddik ? 

5. Apakah ibu guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelengaraan kegiatan pengembangan yang mendidik ? 

6. Apakah ibu guru memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki? 

7. Apakah ibu guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan pesertadidik? 

8. Apakah ibu guru terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar? 

9. Apakah ibu guru memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran? 

10. Apakah ibu guru melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran ? 

Kompetensi professional 

1. Apakah ibu guru menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu ? 



2. Apakah ibu guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu ? 

3. Apakah ibu guru mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif ? 

4. Apakah ibu guru mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif ? 

5. Apakah ibu guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara waka Kurikulum dan Guru Bk 

Kompetensi Keguruan 

Dalam UU No 14 tahun 2005 memberikan keharusan bagi guru untuk memiliki 

kompetensi yang mutlak harus dipenuhi seiring pengakuan atas guru sebagai suatu profesi. 

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 guru harus memiliki empat kompetensi, meliputi: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Kompetensi Kepribadian 

1. Apakah ibu guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan 

Indonesia? 

2. Apakah ibu guru menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat? 

3. Apakah ibu guru menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa ? 

4. Apakah ibu guru menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi pendidik dan rasa percaya diri ? 

5. Apakah ibu guru menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik? 

Kompetensi sosial 

1. Apakah ibu guru bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif  karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status 

sosial ekonomi? 

2. Apakah ibu guru berkomunikasi secara aktif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat? 

3. Apakah ibu guru beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang 

memiliki keagaman sosial dan budaya ? 

4. Apakah ibu guru berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain ? 



5. Apakah ibu guru mengikuti suatu organisasi yang bertujuan membina mental anaksekolah 

di luar jam sekolah ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara Murid 

Kompetensi Keguruan 

Dalam UU No 14 tahun 2005 memberikan keharusan bagi guru untuk memiliki 

kompetensi yang mutlak harus dipenuhi seiring pengakuan atas guru sebagai suatu profesi. 

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 guru harus memiliki empat kompetensi, meliputi: kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Kompetensi Pedagogik 

1. Apakah ibu menguasai karakteristik pesera didik dari aspek fisik, moral, social,kultural , 

emosional dan intelektual? 

2. Apakah ibu guru menguasai teori belajar dan prinsip prinsip pembelajaran yang mendidik? 

3. Apakah ibu guru menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembanganyang 

diampu? 

4. Apakah ibu guru terampil melakukan kegiatan pengembangan yang menddik ? 

5. Apakah ibu guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelengaraan kegiatan pengembangan yang mendidik ? 

6. Apakah ibu guru memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki? 

7. Apakah ibu guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan pesertadidik? 

8. Apakah ibu guru terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar? 

9. Apakah ibu guru memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran? 

10. Apakah ibu guru melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran ? 

Kompetensi professional 

1. Apakah ibu guru menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu ? 



2. Apakah ibu guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu ? 

3. Apakah ibu guru mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif ? 

4. Apakah ibu guru mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif ? 

5. Apakah ibu guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri ? 
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املقابلة مع بعض التالميذ الفصل السابع يف 
 املدرسة اإلسالمية احلكومية كفاجنني 

املقابلة مع معلمة اللغة العربية )أيدى كرنياويت( 
 يف املدرسة اإلسالمية احلكومية كفاجنني

أنشطة التعليم يف الفصل السابع مدرسة 
 اإلسالمية احلكومية كفاجنني 

لفصل ل خارج الفصل أنشطة التعليم يف
احلكومية كفاجننيالسابع مدرسة اإلسالمية   



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

املقابلة مع بعض التالميذ فصل الثامن يف املدرسة 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاجنني

)وحيدة األولني( ة العربية ملقابلة مع معلمة اللغا
سالمية احلكومية  إلاملتوسطة ايف املدرسة 

 كفاجنني

أنشطة التعليم يف الفصل الثامن مدرسة 
 اإلسالمية احلكومية كفاجنني

املقابلة مع معلمة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاجنني



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

املتوسطة يف املدرسة منهج الدراسي املقابلة مع 
 اإلسالمية احلكومية كفاجنني



 السرية الذاتية الباحثة

 املعلومات الشخصية . أ
 : مهصة هداييت   االسم
 : أمحد مهاجر   الوالد

 : صاحليت   الوالدة
 : فربوالنجوا  مكان الوالدة
 7>>4سفتمبري  56:   اتريخ الوالدة

 فربوالنجوا –: قوات أير    العنوان
 : اإلندونيسي   اجلنسية

 99748>>8:7;0:   اهلاتف اجلوايل
 @yahoo.comdava_green:  الربيد اإليليكرتوين

 املستوى الدراسي . ب

 السنة الدراسي املستوى الرقم
 5000-;>>4 أير قواتروضة األطفال  4
 5009 -5000 أير قواتاملدرسة اإلبتدائية احلكومية  5
 >500 -5009 كركسان  اإلسالمية املصدوقيةاملدرسة املتوسطة  6
 5045->500 املدرسة الثانويىة اإلسالمية نور اجلديد فيطان 7
 5049-5045 اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكةمية ماالنج 8
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