


مستخلص البحث
الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية في ترقية تحصيل تعلم التالميذ الصف الثامن بالمدرسة 

"هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية ديامورني توالنج باوانج الغربية
:إعداد

جاتور إيفا ووالن داري
كان مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية لديه الكفاءة املهنية 

تتأثر على حتصيل تعلم اللغة العربية تأثريا إجيابيا لدى تالميذ الصف الثامن، وتتحقق ملالكافية، بل 
هم التالميذ غري و %45،2تلميذا أو 19هذه البيانات من حتصيل تعلم التالميذ الكاملني بلغ 

. أما مشكلة البحث هلذا البحث العلمي هي "ملاذا مل تنجح %54،8تلميذا أو 23الكاملني بلغ 
الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية يف ترقية حتصيل التعلم باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية 

ىل معرفة األسباب لفشل الكفاءة املهنية ملدرس ديامورين توالنج باوانج الغربية ؟. يهدف هذا البحث إ
اللغة العربية يف ترقية حتصيل التعلم باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج 

الغربية.
هذا البحث بوصفه حبثا وصفيا نوعيا وهو الذي قام بتحليل البيانات مع تأكيد املعىن والعقل

يئ معني وتصوير ما هو موضوع البحث. األدوات جلمع البيانات هي طريقة املالحظة، املفهموم عن ش
املقابلة، والتوثيق. أما يف االستخالص استخدمت بالنهج احلثى

تتواصل نتائج البحث بأن مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية 
الكفاءة املهنية وهي الكفاءة يف اتقان املواد التعليمية، يف فتح التعلم، ديامورين توالنج باوانج الغربية لديه

مل تكن الكفاءة املهنية ملدرس اللغة اعتمادا على نتائج البحث والتحليل، فاستخلصت مع
املدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين العربية قادرت على ترقية حتصيل تعلم التالميذ ب

، االمكانات غري للتالميذ أنفسهمالذكاء املنخفضتوالنج باوانج الغربية، ظهرت بأسباب معينة من 
البيئة املدرسة غري مكيفة، و ات السيئة، وال دافعية يف التعلم،موجهة، مل يقع االنضباط يف التعلم، العاد

ومل تطبق االن
الكلمات الرئيسية : الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية، تحصيل تعلم التالميذ.
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1Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran,
2005), h. 210.



إهداء

احلمد هللا رب العاملني، مع شكر هللا سبحان وتعاىل، أهدي هذا البحث العلمي إىل :
أيب وأمي احملبوبني اللذاين دافعاين بامحاستهما روحا باطنا، والدعاء مل جيري منهما .1

أبدا لنجاحي
، الذين دافعواين دافعية مسرورة يف أيامي اجلميلة.الكبريةوإخوايت إخواين الكبري .2
من قيامهنّ 2011أصدقائي يف اجلهاد من قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة .3

باحلماسية حىت أنتهي لكتابة هذا البحث العلمي.
جامعيت رادين إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج..4



ترجمة الباحثة

، 1992سبتمربمن 1يف تاريخ مبوليا كينجانا توالنج باوانج الغربيةولدت ميلياين 
.راسيماهوسيد سوكيتو (املتويف)من زوجي سيد الرابعةالبنت 

باملدرسة ، واستمرت1999ببستان األطفال ومتت سنة بدأت دراسة الباحثة
، مث استمرت 2005ومتت بسنة مبوليا كينجانا توالنج باوانج الغربية 6االبتدائية احلكومية 

اإلسالمية موجنول جرييبون جاوى الغربية ومتت سنةاملتوسطة "نور اهلدى"إىل املدرسة
الثانوية اإلسالمية احلكومية مبوليا كينجانا املدرسة، واستمرت دراسة الباحثة إىل 2008

.2011توالنج باوانج الغربية ومتت سنة
، صارت الباحثة طالبة جامعية باجلامعة "رادين إينتان" اإلسالمية 2011مث يف سنة 

.احلكومية النبونج يف قسم تعليم اللغة العربية



كلمة شكر وتقدير

هذه إّن .هذا البحث العلميمتت كتابة بإعطاء الشكر واحلمد هللا سبحانه وتعاىل،
الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية في "املوضوعحتت ةه الباحثتكتبالبحث العلمي

سطة و ترقية تحصيل التعلم لدى تالميذ الصف الثامن بالمدرسة "هداية المبتدئين" المت
، صلى اهللا عليه وسلممدوالصالة والسالم حمل. "اإلسالمية ديامورني توالنج باوانج الغربية

الذي جلب الناس إىل النور اإلهلي.
استفاء لبعض الّشروط للحصول على الّدرجة اجلامعّية هي ا البحث العلميهذكتابة 

اإلسالمية احلكومية نتان إييف قسم الّلغة العربّية جبامعة رادين والتعليماألوىل يف علم الّرتبّية
.النبونج

البحث هذات كتابة وملّا متّ .مع التعليمات والتوجيهاتإال البحثهذاتحقق يال 
وعسى أن يهب اهللا اوعظيم حتّيتهاوجزيل شكرهاامهفائق احرت ةقّدم الباحثتفالعلمي

إىل:سبحانه وتعاىل مكافأة اللطف
نتان إيجامعة رادين مدير ،املاجستريري، كْ و حممد ماألستاذ الدكتور احلاج.1

رسم العلم يف هذا ةلباحثفرصة لقد أعطىالذيالنبونجاإلسالمية احلكومية 
.كلّية الّرتبية والتعليممعي األخضر احلبيب، خاّصة يف  احلرم اجلا

جبامعة رادين كلّية الّرتبية والتعليم املاجستري، عميد  خري األنواراحلاج الدكتور.2
.النبونجاإلسالمّية احلكومّية نتان إي



وسكريتريةةرئيس،والدكتورة أمي هجرية، املاحستريةوالدكتورة إيرلينا املاجسترية.3
اإلسالمّية احلكومّية نتان إيجبامعة رادين والتعليمقسم الّلغة العربّية يف كّلّية الرتبّية

.النبونج
،دكتور. كونتور جهايا كيسوما املاجستريو دكتورندوس أمري الدين، املاجستري.4

اأفكارمهوواجلهدالوقتمنمامنهاختذ،ماهخضميف،الثاينو شرف األولاملك
.البحث العلميهذاإجنازيفواملدخالت،واإلرشادالتوجيهلتقدمي
اإلسالمية احلكومية، خاصة إينتانحبامعة رادين ني ات واملوظفذتااألساتيذ واألس.5

كثريا.ىن علوما  واالذين قد علمبقسم اللغة العربية 
ديامورين توالنج باوانج املتوسطة اإلسالمية "هداية املبتدئني"رئيس مدرسة .6

ا البحث العلميذالشراف و إحاطته حىت متت هلاوقاته ىالذي قد اعط،الغربية
بالصرب.

واقد ساعدنالذيالنبونجاإلسالمّية احلكومّية نتان إيجبامعة رادين نيفمجيع موظّ .7
.جازكم اهللا خريا كثرياهذا البحث العلميالباحث إلمتام 

اإلسالمية احلكومية نتان إيمجيع أصدقائي بكلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين .8
، شكرا على تقدمي االنتباه والتوجيهات ، خاصة لقسم اللغة العربيةالنبونج

.هذا البحث العلميواملساعدة حىت تنتهي كتابة 

تصاحباليتاألطرافجلميعالدافعوالدعاءاحلب،منتبذلونهماعلىأشكركم
.ةالباحثخطوةدائما



لكم أمجعني. السالمة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا ةسأل اهللا الباحثتوأخريا 
.، آمني يارّب العاملنيعسى أن يكون ذلك عبادة لنا هللا تعاىل

2016أكتوبر،  النبونجبندار 
ةالباحث

جاتور إيفا ووالن داري
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األّولالباب
المقدمة

توضيح الموضوعأ
أن تفصل الباحثة بيانات هذا البحث العلمي، فأول ما ستشرح الباحثة املصطحات 

تعلم التالميذ الصف الثامن حتصيلالبحث هو "الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية يف ترقية 
باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين مبنطقة توالنج باوانج الغربية". وأما 

:لتوضيح املصطلحات املقصودة، فتعرضها كما تلي
الكفاءة المهنية.1

حىت الكفاءة املهنية هي "املعرفة، املهارة والقدرة للفرد الذي ويصبح عنه جزء هام، 
1يقدر على قيامه بالسلوك املعريف والنفسي احلركي سليما حقيقيا".

وجهة نظر أن هناك حاجة إىل مهارة معينة يف بعض املهن حيث مت احلصول املهنية هي "
2".اصاخلتدريب العلى عضوية فقط من خالل الرتبية اخلاصة أو 

املهارة، القدرة واملعرفة اليت اعتمادا على التعريف، ميكن أن نفهم الكفاءة املهنية مبعىن 

1E. Mulyana, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi,  (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2005), h. 38.

2Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004), h.107



2

مدرس اللغة العربية.2
يعىن كاملدرس املهين مع وظيفة 2005عام 14املدرس يف القنون احلكومي رقم 

الرتبية الطفولة رئيسية للتعليم والرتبية، اإلشراف، التوجيه، التدريب، التقييم واختبار التالميذ 
3عن طريقة الرتبية الرمسية، التعليمية األساسية والتعليمية املتوسطة".

اللغة العربية هي "إحدى دروس متعلمة من مستوى املدرسة االبتدائية، املتوسطة، 
والثانوية، فيما كان درس اللغة العربية يطور مهارة االتصال اللسانية والتحريرية لفهم وتعبري 

4مات، األفكار، املشاعر وتطوير العلوم الدينية، العامة واالجتماعية الثقافية".عن املعلو 

اعتمادا على التفاهيم أعاله، فاملدرس يقصد به املدرس له الوظيفة الرئيسية كاملرب، 
املعلم، الشرف ملهارة اتصالية التالميذ لسانيا أو حتريريا يف درس اللغة العربية.

تحصيل التعلم.3
5لم مبعىن "تغيري السلوك يتواصله التلميذ بعد عملية التعلم".حتصيل التع

أن تقوم بالتعلم.

3Tim Sinar Grafika, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Jakarta:
Sinar Grafika,  2006), h. 2.

4Departemen Agama RI., Panduan Penyusunan  Kurikulum di Lingkungan Departemen Agama
RI., (Jakarta : Sarana dan Prasarana, 2007), h. 6.

5Anni Mulyani, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 250.
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المدرسة "هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية ديامورني منطقة توالنج باوانج .4
الغربية

التعليمية الرمسية املتوسطة حتت ظل وزارة الشؤون الدينية بتوالنج هي املؤسسة 
باوانج، وما تكن هلذا البحث كموضوع البحث.

اعتمادا على الوصائف أعاله، يقصد هذا البحث بتعبري وحبث عن الكفاءة املهنية 
توسطة ملدرس اللغة العربية يف ترقية حتصيل تعلم التالميذ باملدرسة "هداية املبتدئني" امل

ديامورين منطقة توالنج باوانج الغربية عميقا.اإلسالمية 

أسباب اختيار الموضوعب
اختارت الباحثة هذا املوضوع مع تعبري عن هذه األسباب التالية :

أصبح مدرس اللغة العربية أحد مكونات تعليمية واشرتك بدوره فاعال وموقعا .1
بأهم دوره يف عملية التعلم والتعليم، . لتيسري عملية التعلم والتعليم يف املدرسة

ينبغي أن يكون لدى املدرس الكفاءات املتعددة املناسبة مبسؤوليته، إحداها 

إجيايب حنو مشكلة التعليم ما يوجهها التالميذ.
ة "هداية املبتدئني" ديامورين توالنج باوانج الغربية قام مدرس اللغة العربية باملدرس.2

بالواجبات املتعددة ومسؤوليته ولديه لكفاءة بصورة الكفاءة املهنية كاملدرس. 



4

وتأثرت إجيابية حنو حتصيل تعلم التالميذ.

خلفية البحثج
أصبحت الرتبوية إحدى الوسائل املهمة، لتحقق التطور احلكومي. للحصول على 
حتقق التطور املقصود، فأعد احلكومي بتنفيذ توسع وترقية جودة التعليمية وتنفيذ التعليم 

بوجوب التعلم على تسع سنوات.
2003عام 20بالنسبة للقانون رقم 

انات التالميذ لتصبح مؤمنني ومتقني باهللا وحده، مع األخالق الكرمية، الصحية، العاملني إمك

6ومسؤوليتها.

اعتمادا على الرأي أعاله تفهم أن الرتبوية هي أهم أشياء لنا مجيعا. ولتلك األمهية 
ىل ترقية القدرة األكادميية واملهنية وترقية اجلمس الصحي للمدرسني حىت تتوظف فتحتاج إ

6Tim Sinar Grafika, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.  5
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وين وتغيري السلوك للفرد لتكون أعلى شابا. كما ذكر أن الرتبوية هي "مسامهة قدمها تك
7قصدا حنو الطفل يف منو اجلسم والروح للحصول على الدرجة العالية".

من بني جوانب حتدد لنجاح عملية التعلم والتعليم يف الفصل هو املدرس، لذلك أن 
اوالت الرتبوية، كما بوصفه مدرسا، ومشرفا. يكون املدرس قائما حقيقيا باحلصول على احمل

ويف حقه إذا مل تنشأ املؤسسة التعليمية مبا تطلب وترجى، فأهم مبالحظة املدرس كالسبب 
لفشل ذلك مما اجلوانب األخرى.

اجلد، اإلخالص، تقام بسالمة وضبط منهبذلك، ال يسهل املدرس بوظيفته، تطلب 
وتتاسب هذه البيانات مبا قال اهللا تعاىل واحلديث لرسول التنفيذ ومبعية الكفاءة يف النفس، 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم :

             
8

َاِيبْ ُهَريـَْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه : قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم اَِذاُوِسَد َعْن 
بل)ن(رواه امحد بن ح9ْاَالْمُر ِاَىل َغْريِ اَْهِلِه فَاَنـَْتِظِر السَّاَعةَ 

7Departemen Agama RI., Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah Umum, 1995), h.  5.

8Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjamah Al Quran,
2005), h. 210.

9Ahmad bin Hambal, Sunan  Ahmad bin Hambal, (Lebanon: Dar Al-Maktab Al- Islamiyah,
1993), Jilid III, h. 361
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اعتمادا على احلديث أعاله، تفهم أن املدرس هو وظيفة حتتاج إىل اجلد، 
ألن ليست مهنية املدرس أمرا سهال، حتتاج إىل مهارات خاصة أو والكفاءة،املهارة 

الكفاءات يف تنفيذ الوظيفة، إذا ليس لدى املدرس الكفاءة فلن تتحقق األهدف 
املطلوبة.

10هنية كاملدرس".املدرس أو احملاضر يف تنفيذ الوظيفة امل

عن املدرس 2005عام 14أربعة مهن املدرس ذكرت يف القانون رقم 
واحملاضر وهي الكفاءة التعليمية/الرتبوية وهي الكفاءة يف إدارة التالميذ، الكفاءة 
املهنية وهي الكفاءة إلتقان املواد الواسعة والعميقة، الكفارة الشخصية وهي 

سنة، والكفاءة االجتماعية وهي كفاءة املدرس  الكفاءة بالشخصية اإلجيابية احل
11

البحث العلمي. الكفاءة املهنية هي "الكفاءة يف استيعاب/إتقان املواد، فتح 
لكفاءة يف أداء التعاليم املتنوعة، الكفاءة يف شرح املواد، التدريس، االستجواب، ا

10Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan dan Sukses
dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta : Media Pustaka, 2008, h. 52.

11Tim Sinar Grafika, Op. Cit., h.  7.
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12التعليم".

يعرب الرأي األخر أن الكفاءة املهنية هي الكفاءة اليت تتضمن الكفاءات عن 
ر واستخدام الطرق التعليمية املتنوعة يف املعلومات الواسعة من الفنون املتعلمة، اختيا

13عملية التعلم والتعليم املسرية.

من خصائص املدرس لديه الكفاءة املهنية كما تلي :
الكفاءة يف استيعاب املواد.1

الكفاءة يف استيعاب املواد هي فاهم عن املواد اليت ستعلم واسعا عميقا. 
ليستجبها التالميذ.وتكون املواد التعليمية مثرية يعدها املدرس 

الكفاءة يف فتح التعليم.2

والتعليم لتكون ما قبل التعليم للتالميذ لرتتكز شجاعة أو اهتمام التالميذ 
على ما يتعلمها حىت تظهر من تلك احملاولة االستجابة اإلجيابية حنو عملية 

والتعليم.التعلم
الكفاءة لطرح األسئلة.3

12Ibid., h. 13
13Suyanto dan Djihad Hisyam, Kompetensi Guru Sebuah Tuntutan, (Bandung: Gressindo,

2000), h. 109.
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الكفاءة لطرح األسئلة هي نشاطات بتقدمي جمموعة األسئلة إىل التالميذ بعد 
إيصال املواد ملعرفة مدى تعمق التالميذ من املواد.

الكفاءة يف أداء التعاليم املتنوعة.4
الكفاءة يف أداء التعاليم املتنوعة هي عملية املدرس عما تتعلق بعملية 

اعل وتوجه إىل معاجلة ملل التالميذ، حىت يتظهر يف جو التعليم جدية التف
التالميذ، محاستهم، وكاملني متشركني.

الكفاءة يف شرح املواد.5
الكفاءة فيشرح املواد هي عرض املعلومات اللسانية تنظم منهجية إلظهار 

بوجود العالقة بعضها البعض.
الكفاءة يف إدارة الصف.6

صف هي كفاءة املدرس يف تكوين وحفظ أحوال التعلم الكفاءة يف إدارة ال

الكفاءة إلدخال التالميذ يف عملية التعليم متشاركني..7
هذه الكفاءة تطلب إىل كفاءة املدرس يف إدارة، توزيع، وختصيص الوقت 

14املواد املقدمة.متكافيا ومتكامال مع مقارنة تالئم

14Tim Sinar Grafika, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 51
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جبانب إىل ذلك، قد أشري استعراض التعاليم يف املدارس إىل التالميذ لديهم 
املهارة املتوسطة عاما، حىت مل يقم التالميذ لديهم املهارة العالية واملنخفضة، ترتك 

مبعية الكفاءة املستوعبة، مناسبا مبقدارهم.كافية على التطورحيصل على فرص  
جبانب إىل إتقان املواد، إدارة برنامج التعليم، الشخصية السليمة واالجتماعية 

بعملية حتصيل التعلم هو "تغيري السلوك يتناوله التلميذ بعد أن سار
وعبارة عن الرأي األخر أن حتصيل التعلم هو " القدرة أتقنها التالميذ 15التعلم".

16بعد أن تناول خربات التعلم".

اعتمادا على التعريفات السالفة، تفهم أن حتصيل التعلم هو التغيري بتغيري 
السلوك واملواقف تناوهلا التالميذ بعد أن قام بعملية التعلم والتعليم.

التالميذ بتحصيل التعلم عن طريق عملية التعلم والتعليم الكافية يتحقق
تشري خصائصها على النحو التايل :

ومل يشكو القناعة الفخرة تستمىن دافعية التعليم الداخلية لدى التالميذ. .1
التالميذ على اإلجناز املنخفض وحيهد بشدة إلصالح أو حفظ ما حتقق منه.

15Anni Mulyani, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 250.
16Ahmad Musiran, Kiat Meningkatkan Hasil Belajar Anak, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h.

116.
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عن نفسه ويتقن لديه اإلجناز ما ال تغلبه األخرون زيادة اليقني وقدرته، يعرف .2
إذا جيتهد ما لزمت.

التعلم ذا معىن له، وسوف تكون دائمة للعقل والسلوك الشكل، حتصيليتم حتقيق .3
مفيدة لدراسة جوانب أخرى، الرغبة والقدرة على التعلم من تلقاء أنفسهم وتنمية 

.
جمال علىدقة (شامل)، أي تشملالمت احلصول عليه، حتصيل تعلم التالميذ الذي.4

).السلوك
قدرة التالميذ على إدارة، تقييم وتكييف أنفسهم، خاصة يف حتقيق حتصيل تعلمهم .5

17وإدارة العملية واحملاولة للتعلم.

يف 
مبا قال نانا سوجانا :

التحصيل من عملية التعلم تأثرها العوامل اليت وردت يف نفس الفرد 
نفسه (العوامل اخلارجية) أو العوامل اليت وردت خارجية (العوامل 

تتقن، االمكانات، اخلارجية). العوامل الداخلية تشمل على ما 

17Ibid., h. 56.
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الدافعية واالهتمام. وأما العوامل اخلارجية تشمل على عملية التعليم 
18يف املدرسة، البيئة العائلية، البيئة االجتماعية، الوسائل وغريها".

ب عن املشاكل املتنوعة اليت توجهها التالميذ واملساعدة لرتقية حتصيل تعلمهم وجتن
يف التعلم، حىت يصبح بإجناز التعلم يف أواخر التعلم كامال.

اعتمادا على نتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية لدى تالميذ الصف 
الثامن باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية  

:كما تلي
أنا كمدرس اللغة العربية قمت بتأدية وظيفيت ومسؤولييت كاملعلم 
واملرب. يف تطبيق عملية التعلم والتعليم، سأحاول على وفاء 
اخلصائص ألكون مدرسا يل الكفاءة املهنية تعىن الكفاءة يف 
استيعاب املواد، يف فتح التعليم، يف طرح األسئلة، يف أداء التعاليم 

19، يف شرح املتنوعة

18Muhammad Dalyono, Belajar dan Pembelajaran, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2005),
h. 62.

19Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, Kamis  4 Januari 2016.
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اعتمادا على البيانات أعاله، أن مدرس اللغة العربية استكمل خبصائصه  
كمدرس مهين. بل من نتائج التوثيق، كانت الكفاءة املهنية لدى مدرس اللغة 

اجلدول العربية مل تأثر على ترقية حتصيل تعلم التالميذ الصف الثامن، كما يف هذا 
التايل :

1الجدول 
تحصيل تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن 

بالمدرسة "هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية 
ديامورني توالنج باوانج الغربية

البياناتالتحصيلKKMأسماءرقم
غري الكامل7060عائشة عفيفة1
الكامل7075النساء عبس2
الكامل7075موهاديبانبانج 3
غري الكامل7060بوتامي جونر4
غري الكامل7060جيرتا سينتوسو5
الكامل7070ديا هيو كوليا6
الكامل7075دوين دمارا7
غري الكامل7060دوي فرسيتيا نينجسيه8
الكامل7075فهمي ن، إرفان9

غري الكامل7055فاسكل دوي كوستا10
غري الكامل7055كالوه نور عيين أوليا11



13

غري الكامل7060كيالنج راماضن12
غري الكامل7060هري موالنا13
الكامل7075حسنة سابيتا14
الكامل7075إندري شافريا فراتانا15
الكامل7075إراوان16
الكامل7080كيلي مورتيانيجسه17
الكاملغري 7060كران تيكوه18
الكامل7075م، ذكي فراسيتيو19
غري الكامل7060م. حافظ اخلري20
الكامل7080م. سيفتيان أديناتا21
غري الكامل7060مارتينا إيكا22
الكامل7070مزكريا تين أ.ف23
الكامل7085نادياه فرماتا24
غري الكامل7060نادياه أسناه مترين25
غري الكامل7060سافوتراندرا26
غري الكامل7055نيكني سرسوايت27
غري الكامل7060نور عيين28
الكامل7070رينو فرديالدو29
الكامل7085رضا إنتان فراتاما30
غري الكامل7055ساتريا د. أكتافيان32
غري الكامل7060سيفتيان دويانو32
الكاملغري 7060سوجيايت33
غري الكامل7055سوتريسنو هدي34
غري الكامل7060تري سيتياوان35
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الكامل7070أمي مجلية الصاحلة36
الكامل7085فيفي نور ألفياه37
الكامل7075وحيو وجارناكو38
غري الكامل7060يوكي سافوتر39
الكامل7070يوسان أيديل40
غري الكامل7055ياياه نورياه41
غري الكامل7060زيندا عابدين42

2790المجموع
66،4معدل النتائج

اعتمادا على اجلدول أعاله، يتضح حتصيل تعلم اللغة العربية لدى تالميذ 
الصف الثامن باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج 

تلميذا مل يتكامل 23) و %45،2تلميذا يف تعلمهم (19الغربية، يتكامل 
. وتشري هذه إىل أكثر الكاملني مما مل يكمل 66،4)، بالنتيجة املعدلة 54،8%(

يف تعلمهم، وصورت هذه احلالة بفجوة أو مشكلة بني الكفاءة املهنية اليت يتقنها 
مدرس اللغة العربية بتحصيل التعليم الذي حتققه التالميذ.

من البيانات أعاله، تنظر الباحثة حباجة إىل حبث عن "الكفاءة اعتمادا
املهنية ملدرس اللغة العربية يف ترقية حتصيل تعلم التالميذ الصف الثامن باملدرسة 

"هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين المبونج الغربية".
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مشكلة البحثد
، وجود االختالفات الواقعمعالفعليةاخلطةبنيفجوةاملشكلة هي الاملشكلة هي 

20مما احلق وما يف الواقع، بني املطلوب والواقع احلادث".

أنينبغيو املشكلة،لحلالبشرحتركصعوبةويقول القول األخر إن املشكلة هي ال
21إليها دواما.نذهبعندما،)معاجلتهاطريقمع(جتاوزهاكعقبةاملشكلةإليهاينظر

جيبمابنيالفجوةاعتمادا على اآلراء املذكورة، واستخالص منها أن املشكلة هي 
خرجاملعنوالبحث،حلهاجيبخصائصهاوهلاقيقةاحليفيوجدمامعفيهايكونأن

ملعاجلتها.
اعتمادا على خلفية البحث أعاله، فصاغت الباحث مشكلة البحث كما 

املهنية  ملدرس اللغة العربية يف ترقية حتصيل تعلم تلي : "ملا مل تنجح الكفاءة 
ذ باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج التالمي

الغربية ؟".

20Suryadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet I, h. 68.
21Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research, (Bandung: Tarsito, 1981), h. 33
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أغراض البحث ومنافعهه
أغراض البحث.1

ملعرفة اجلوانب املسببة لعدم جناح الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية يف 
باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ترقية حتصيل تعلم التالميذ 
ديامورين توالنج باوانج الغربية".

منافع البحث.2
للمدرس، أن يكون هذا البحث العلمي مدخال إجيابيا يف اهتمام  .أ

رس يف ترقية حتصيل تعلم التالميذ، حىت يصبح حتصيل كفاءة املد
تلعلم التالميذ كافيا مقنعا. وينبغي أن يكون معلوما مثمنا من أجل 
فهم مواظفة املدرس الذي يطلب منه بإتقان الكفاءة املهنية يف تنفيذ 
واجبته ومسؤوليته يف عملية التعليم، وتتأثر كفاءته املهنية على ترقية 

الميذ.حتصيل تعلم الت
للتالميذ، أن يكون هذا البحث العلمي يدفع التالميذ ووعائهم حنو .ب

على التعليم تعميقا جديا حتصيل التعلم ما حتققه عليه، وقام مبحاولة 
ويرتقي حتصيل تعلمهم.
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الثالثالباب
منهجية البحث

صفة البحث ونوعهأ
صفة البحث.1

التالميذ باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج ترقية حتصيل تعلم 
باونج الغربية.

نوع البحث.2

املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية عن الكفاءة املهنية ملدرس اللغة 
العربية يف ترقية حتصيل تعلم التالميذ.
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موضوع البحثب

1لالستبحاث.

تقصد مبوضوع البحث هو مجيع األفراد إما من اعتمادا على ذلك الرأي تفهم أن ما 
األشخاص البليغ، التالميذ أو األطفال واملواضيع األخرى كمستهدف البحث املعني.

موضوع هلذا البحث هم التالميذ الصف الثامن باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة 
اب الختيار الباحثة تلميذا. وأسب42اإلسالمية ديامورنىي توالنج باونج الذي بلغ عددهم 

هذا املوضوع أو السكان من التالميذ الصف الثامن، العتمادهم على بيانات ليكري، أكثرهم 
مل حيصلوا على حتصيل التعلم اجليد.

بذكر عدد موضوع هذا البحث أقل من مائة، فكلهم يكون موضوع البحث، 
ويري، إذا كان كائنه وتتناسب هذه البيانات برأي سهرسيمي أريكونتو أن "للتخمني التص

أو 25-20أو 15- 10أقل من مائة فتأخذ كلهم، وإذا أكثر من مائة فتأخذ بني 
2أكثر".

.تلميذا42اعتمادا على الرأي السابق، عينت الباحثة عدد السكان يف هذا البحث 

طريقة جمع البياناتج
طريقة المالحظة.1

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Gramedia,
Edisi VI, 2001), h. 115.

2Ibid., h. 117.
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املستبحثة والواقعية يف املالحظة هي "املراقبة والتسجيل منهجيا حنو الوقائق
3امليدان".

اعتمادا على الراي أعاله توضح أن طريقة املالحظة مبعىن طريقة مجع البيانات عن 
طريق املالحظة مباشرة لألحوال املتعددة احملدوثة يف موضوع البحث.

تنقس طريقة املالحظة إىل نوعني كما تلي :
ية، املوقع عرضت املالحظة.املالحظة املشاركة وهي جزء من األحوال العامل)أ

املالحظة غري املشاركة، يف هذه املالحظة دور سلوك الباحثة يف العملية اليت )ب
4

يف هذا البحث، تستخدم نوع املالحظة غري املشاركة، فيما قامت الباحثة بال 
مشاركة يف حيات األفراد ما تالحظ أو تبحث.

استخدمت هذه الطريفة ملالحظة الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية يف ترقية حتصيل 
تعلم التالميذ باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باونج الغربية.

طريقة المقابلة.2
املقابلة هي "االستجواب اللساين، يتوجهان شخصان جسديا، ينظر واحد منها 

5ويسمع األخر".

3Ibid., h. 136.
4Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2005), cetakan ke VI, h. 189.
5Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni Madar Maju, Ediai

Revisi, 2004), h. 171.
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بالرأي األخر، أن املقابلة هي احملادثة/احملاورة تتجه إىل املشكلة املعنية، االستجواب 
املستخدم هو االستجواب اللساين بني شخصني أو أكثر متوجها جسديا، تتانسب املقابلة 

6التحدث".

لى اعتمادا على الرأي أعاله، فتضح أن طريقة املقابلة هي إحدى أدوات للحصول ع
املعلومات عن طريق تنفيذ االتصال بني شخصني أو أكثر تقام باللسان.

من حيث صفتها أو تقنية تطبيقها، تنقسم املقابلة إىل ثالثة هي كما تلي :
املقابلة املوجهة وهي املقابلة باستخدام املشاكل الرئيسية املبحوثة.)1
املقابل يطرح أسئلته بال املقابة غري املوجهة وهي عملية املقابلة فيما كان )2

قصد يف املشاكل من حدود البحث واملتسلم.
املقابلة احلرية املوجهة هي التكامل بينهما، إال أن يقوم املقابل بإعداد )3

7املشاكل الرئيسية املبحوثة مث يف عمليتها بال قصد ومتابعة باألحوال.

وجهة وهي إال أن تقوم يف هذا البحث، استخدمت الباحثة طريقة املقابلة احلرية امل
الباحثة بإعداد املشاكل الرئيسية املبحوثة، مث يف عمليتها بال قصد متابعة باألحوال.

تتجه هذه الطريقة إىل مدرس اللغة العربية للحصول على البيانات عن الكفاءة املهنية 
ديامورين توالنج يف ترقية حتصيل تعلم التالميذ باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية 

باوانج الغربية وإىل رئيس املدرسة للحصول على البيانات املتعلقة بأحوال املدرسة املوضوعية.

6Ibid., h. 71.
7Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.

83-85.
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طريقة التوثيق.3
التوثيق هو "حبث عن اليانات أو املتغريات على شكل املسجالت، الكتب، 

8الرسائل، األنقاش، حمضر االجتماع، الربامج، وغريها.

ه، تفهم أن طريقة التوثيق هي إحدى طرق جلمع البيانات اعتمادا على الرأي أعال
، عن طريق التسجيل، تصممها الوثائق املؤسسة أو املنظمات املعينة.عن األشياء املعينة

استخدمت طريقة التوثيق للحصول على البيانات املتعلقة عن األحوال املوضوعية 
ديامورين توالنج باوانج الغربية كتاريخ إنشائها، باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية 

هيكل التنظيمي، أحوال املدرسني، أحوال التالميذ، أحوال البنية التحتية وغريها.

طريقة تحليل البياناتد
عند ناسوتيون، حتليل البيانات هو "عملية التصميم، تصنيف البيانات، حبث عن 

البحث النوعي طرق حتليل البيانات املتعددة يف9
واملستخدمة. بل، اعتمد حتليل البيانات عادة غلى أن حتليل البيانات جتري على البحث 

أما اخلطوات 10بدوامها. بالعبارة األخرى، جرى التحليل مبعية عملية مجع البيانات".
املستخدمة كما تلي :

ختفيض البحث.1

8Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 202.
9S. Nasution, Metodologi Penelitian Dasar, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Kelima, 2004),  h.

72.
10H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Sebelas Maret University Press,

2002), h. 35-36.
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ختفيض البحث أو التحول مبعىن "عملية االختيار، الرتكيز أو التبسيط، 
التلخيص، حتول البيانات الظاهرة من التسجيالت يف امليدان تشمل على عمليات 
تستخلص بنتائج مجع البيانات أكمل ما ميكن، واختيارها يف املفهوم، الصنف أو 

11املوضوع املعني.

بالتحليل عن طريق الوصف القصري، التوجيه، حتد الباحثة يف هذا البحث، 
رمي ما مل تستفد و تنظيم البيانات إما تناولت من املقابلة، املالحظة عن الكفاءة 
املهنية ملدرس اللغة العربية وحتصيل تعلم التالميذ حىت تستخلص مجيع البيانات  

كاملة.
عرض البيانات.2

على األشكال املعنية عرض البيانات هو أنشطة تتضمن من تنظيم البيانات
السرد، الرسوم، العالقة حىت تتظهر نوعها كامال. يتشكل عرض البيانات بالوصف 
12بني الصنائف، وغريها ما تتجنس أو من األشكال األخرى".

يف هذا البحث، حاولت الباحثة على ترتيب البيانات املتعلقة مبهنية مدرس 
أحوال حتصيل تعلم التالميذ.اللغة العربية يف عملية التعلم والتعليم عن 

تلخيص البيانات (التحقيق).3

11 Imam Suprayogi dan Tobroni, Metodologi Penelitian Soaial-Agama, (Bandung: Remaja
Rosdakarya,  2003), h. 193

12Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis
ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.  70.
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التلحيص أو التحقيق هو احملاولة لبحث أو فهم عن املعىن، النظم، األمناط، 
الشرائح، األسباب والعواقب أو التناسبات. أصبج التلخيص إال جزءا من أنشطة 

ترتيب كامل.
وهو جرى التفكري 

من الوقائع اخلاصة مث تعميمها إىل العامة.
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الثانيالباب
اإلطار النظريّ 

الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربيةأ
تعريف الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية.1

قبل أن تتفصل تعريفات عن الكفاءة التعليمية تفصيال كليا، فأول ما تقدمه عن 
تعريف الكفاءة واملهنية.

واصطالحا مبعىن املعلومات، املهارة، والتحصيالت 1الكفاءة لغويا، "املهارة والقدرة".
األساسية مث تفكريها على التفكري والتنفيذ متعودا. التعود على التفكري والتنفيذ ميكن أن 
يكون الفرد لديه املهنية الثابتة واملستمرة بعبارة عن إتقان املعلومات، املهارة والتحصيالت 

2األساسية لتنفيذ شيء.

التعريف األخر 
3جزءا من نفسه، حىت أن يتسلك معرفيا ونفسيا حركيا سليما.

"، و هي مبعىن العمل الذي Profesi" من كلمة "Profesionalبالنسبة تشتق كلمة "
فكانت املهنية املمارسة اخلاصة.

1Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Gita Media Press,  2006), h. 256.
2Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan

Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 9.
3E. Mulyana, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi,  (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2005), h. 38.
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4عن طريق الرتبوية أو املمارسة اخلاصة".

ويقول الرأي األخر أن املعنية هي "فهم يعلم أن لكل عمل أن يقوم به املعلم ولكل 
5هين.عمل أن يقوم به الشحص امل

يف القانون احلكومية للمدرس واحملاضر، املهنية مبعىن "املوقف منى من إتقان إىل 
العمل املتمسك كشيئ له نتيجة مثمنة حتبها بال واعية، وتتظهر من احملاوالت املستمرة بال 

6وقف وحتسينها دواما".

سكها اعتمادا على اآلراء أعاله، تفهم أن مهنية املدرس هي موقف من السلوك يتم
املدرس ملدعمة عملية واعيا بفهم معلم أن يف قضاء املهنية أسست باملقدرة املهنية اليت 

تتضمن بالعلوم، املهارات اليت تدعم مهنية متسمكة.
اعتمادا على تعريفات الكفاءة واملهنية أعاله، اتضحت أن الكفاءة املهنية هي 

من باملفاهيم، والطرق الكفاءة يف استيعاب املواد توسيعا وتعميقا اليت تتض
العلمية/التكنولوجية/الفنية وتتظل باملواد التعليمة، املواد املوجود يف املنهج الدراسي، عالقة 
املفهوم بني الدرس املتعلق الثابت، تطبيق املفاهيم العلمية يف احليات اليومية واملبارات عن 

7سياق جممل بثقيف النتيجة احلكومية مهنية.

4 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1994), h.107

5M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 105.
6Tim Penulis, Undang-undang Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),  h. 95.
7Abdul Majid dan Dian Andayani, Op. Cit., h. 9.
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خر أن الكفاءة املهنية هي إتقان بالعلوم الواسعة من الدروس ما ويقول الرأي األ
8يعلمها، اختيار واستخدام الطرق املتعددة يف عملية التعلم والتعليم املستعرضة.

اعتمادا على التعريفات أعاله، تفهم أن الكفاءة املهنية هي وجود املهارة، القدرات 
للتالميذ يف عملية التعلم والتعليم.اليت يستوعبها املدرس، املريب، املشرف 

مؤشرات الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية.2
أن يتقن املدرس بالكفاءة املهنية اليت هلا املؤشرات كما تلي :

الكفاءة يف استيعاب املواد التعليمية)أ
استيعاب املواد هي فهم عن املواد اليت ستعلم توسيعا عميقا. وأصبحت 

مثرية اليت يعدها املدرس ويستجبها التلميذ. وتتضمن املواد اليت أعدها املواد التعليمية 
املدرس بإثارة املعلومات، املهارة واملواقف ايل يستوعبها التالميذ أو قليل منهم. ولن 
حتدد املواد التعليمية اليت أتقنها املدرس إال الذي ستعررض إىل التالميذ، بل من املواد 

األخرى الالئمة.
على فتح التعليمالكفاءة)ب

فتح التعليم هو النشاط يقوم به املدرس يف عملية التعلم والتعليم لتكوين ما 
قبل التعليم لرتتكز شجاعة واهتمام التالميذ إىل ما سيتعلم منها لتتأثر تلك احملاولة 
على االستجابة اإلجيابية إىل عملية التعلم والتعليم. بالعبارة األخرى، النشاط الذي 

88Suyanto dan Djihad Hisyam, Kompetensi Guru Sebuah Tuntutan, (Bandung: Gressindo,
2000), h. 109.
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املدرس لتكوين اجلو معدا بالشجاعة وتنمية اهتمام التالميذ مركزا من األشياء قام به

الكفاءة لطرح األسئلة)ج
الكفاءة لطرح األسئلة هي النشاط يوفر األسئلة إىل التالميذ بعد أن بلغها 

عملية ملعرفة مدى تعمق التالميذ على املواد املتعلمة. يف املدرس املواد التعليمية 
التعلم والتعليم، طرح األسئلة بدوره دورا مهما، ألن األسئلة املرتبة الصحيحة والتقنية 

املناسبة ستثري باملثريات اإلجيابية لدى التالميذ.
الكفاءة يف أداء التعاليم املتنوعة)د

التنوع هو نشاطات املدرس يف سياق عملية التفاعل يف عملية التعلم والتعليم 
جلة ملل التالميذ، حىت أن جيد التالميذ باجلو اجليد للتعلم ويتحمسوا وتوجه إىل معا

متشركني.
الكفاءة يف شرح املواد التعليمية)ه

الكفاءة يف شرح املواد التعليمية هي استعراض املعلومات لسانيا وتنظم 
منهجيا إلشارة وجود العالقة بعضها البعض. استعراض املعلومات املخطط جيدا 

هو خاص من خصائص لعملية الشرح. الشرح هو إحدى اجلوانب وتستعرض مرتبا
يف الفصل. وعادة مال املدرس إىل بالتالميذاملهمة من نشاطات املدرس يف تفاعله 

قيامه بالكالم كثريا ومثري مباشر.
الكفاءة يف إدارة الصف)و
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بالعبارة األخرى، النشاطات لتكون قعت االفرتاضات يف عملية التعلم والتعليم.إذا و 
وحفظ األحوال الكافية للحدوث على عملية التعلم والتعليم. أن تتحقق احلالة 
الكافية إذا قدم املدرس قادرا على إدارة التالميذ ووسائل التعليم وتكييفها يف اجلو 

املدرسنيالعالقات الشخصية اجليدة بني ية. و املتع للحصول على األهداف التعليم
اإلدارة الفعالة هي شرط . ، هو شرط من اإلدارة الناجحةالتالميذ، وبني والتالميذ

.مطلق لعملية التعليم والتعلم الفعالة
)ز

املدرس يف عملية التعلم والتعليم.
9الكفاءة يف ختصيص الوقت واملادة)ح

هذه الكفاءة يف ختصيص الوقت واملادة هي الكفاءة إلدارة، توزيع وختصيص 
ة. إذا أن تتناسب عملية التعلم الوقت متناسبا ومتكيفا مع مقارنة تالئم املواد املتقدم

ةالتعليم باخلطة التعليمية اليت أعدها املدرس قبل أن تسري عملية التعليم.

9 Departemen Pendidikan Nasional, Standar Kompetensi Guru Pemula Sekolah Menengah
Kejuruan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2004), h. 109.
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أهميات للكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية.3
عملية التعلم والتعليم مبعىن عملية اليت تشمل على عملية املدرس والتالميذ مع 

الرتبوية للحصول على األهداف التعليمية. لتسري عملية أساسها بالردود الفعلية يف احلالة 
التعليم فعالة ومكيفة، فلدى املدرس الوظائف واألدوار املهمة ليحمل التالميذ إىل حتقق 
األهداف التعليمية املطلوبة. لذا يستلزم املدرس أن يكون لديه الكفاءة اليت تتعلق بظيفته 

قائما مبهنته أكادمييا وغري أكادميي.ومسؤوليته. لتلك الكفاءة، فيكون املدرس 

socialللمدرس املاهر فال بد له الشخصية احلسنة إما من حيث تنفيذ الفنون التعليمية. 
adjustment .ج الدراسي

وهذا أن يصمم املنهج الدارسي مكونا من أساس الكفاءة للمدرس. هدف، برنامج التعليم، 
ها، أن تصصم على حقها لتتناسب مبطالب كفاءة املدرس عاما. نظام اإللقاء، االختبار وغري 

10

وحتصيل تعلم التالميذ، صارت كفاءة املدرس مهم جدا. ومل حتدد تتعلق بأنشطة
عملية التعلم والتعليم ونتائج التالميذ إال من طرف املدرسة، األمناط، اهليكل وحمتويات 
املنهج الدراسي، بل أكثرها حددت بكفاءة املدرس للتعليم وإشراف التالميذ. املدرس املهين 

11حىت يقع تعلم التالميذ يف املستوى العايل.أن يتقدم قدرته على إدارة فصله،

10Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), Cet Ke-4, h.  36.

11Ibid., h. 36.
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تحصيل التعلمب
تعريف تحصيل التعلم.1

"تغيري السلوك يتناوله التلميذ بعد أن سار بعملية حتصيل التعلم مبعىن 
وعبارة عن الرأي األخر أن حتصيل التعلم هو " القدرة أتقنها التالميذ 12التعلم".

13بعد أن تناول خربات التعلم".

على التعريفات السالفة، تفهم أن حتصيل التعلم هو التغيري بتغيري اعتمادا 
السلوك واملواقف تناوهلا التالميذ بعد أن قام بعملية التعلم والتعليم.

يتحقق التالميذ بتحصيل التعلم عن طريق عملية التعلم والتعليم الكافية تشري 
خصائصها على النحو التايل :

ة التعليم الداخلية لدى التالميذ. ومل يشكو القناعة الفخرة تستمىن دافعي.1
التالميذ على اإلجناز املنخفض وحيهد بشدة إلصالح أو حفظ ما حتقق 

منه.
زيادة اليقني وقدرته، يعرف عن نفسه ويتقن لديه اإلجناز ما ال تغلبه .2

األخرون إذا جيتهد ما لزمت.

12Anni Mulyani, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 250.
13Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2005), h. 22.
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ل والسلوك التعلم ذا معىن له، وسوف تكون دائمة للعقحتصيليتم حتقيق .3
الشكل، مفيدة لدراسة جوانب أخرى، الرغبة والقدرة على التعلم من تلقاء 

.
علىدقة (شامل)، أي تشملال، مت احلصول عليهحتصيل تعلم التالميذ الذي.4

).(املهارات أو السلوك
على أنفسهم، وخاصة يف تقييم وتكييفعلى السيطرة أو تقييم التالميذقدرة .5

14.النتائج اليت حتققت، وكذلك تقييم ومراقبة العمليات التجارية والتعلم

اعتمادا على الوصائف أعاله، توضح أن حتصيل التعلم إحدى التغيريات 
املعرفة/املعلومات واملواقف اليت حصل التالميذ عليها بعد أن من تغيري السلوك، 

اشرتك عملية التعلم والتعليم. يستخدمها املدرس حتصيله كاملقياس أو اخلصائص 
للحصول على األهداف التعليمية. وأن يتحقق التالميذ إذا فهم عنها مبعية تغيري 

السلوك األفضل.

14Ibid., h. 56.
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مؤشرات تحصيل التعلم.2
هو النظر تنظر من جانبني ومها التالميذ واملدرس. من جانب حتصيل التعليم 

التالميذ، أصبح حتصيل التعلم من مستوى تطور العقل ما أفضله مما تقام قبل عملية التعلم. 

ح حتصيل التعلم تظهر يف أواخر التعليم. وتعترب حتصيل بالنسبة من جانب املدرس، أصب
التعلم إذا تعلم الفرد فتغري سلوكه، املثال من عدم العرف إىل العارف، وعدم الفهم إىل 

الفاهم.
حتصيل التعلم مبعىن قمة من عملية التعلم. وحدث من أجل املدرس. يتضمن املدرس 

15جانبني مقصودين للمدرس والتالميذ.ويستفد باالستجابة مع التعليم واملراقبة. 

ستحقق حتصيل التعليم عن طريق ثالثة خصائص منها املعريف، العاطفي، والنفس 
:16احلركي. وتفصيلها كما تلي

جمال املعريف)أ
جوانب وهي املعرفة، 6يتعلق بتحصيل التعلم الفكري الذي يتكون من 

الفهم، التطبيق، الرتكيب، التقييم.

15Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 91.
16 Imam Utama, Membangun Kebiasaan Belajar dalam Diri Siswa, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2002), h. 61
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جمال العاطف)ب
يتعلق بالسلوك والتقييم. جمال العاطف يشمل على مخس مستويات القدرة 
وهي التقابل، االستجابة، التقييم، التنظيم، وختصيص بالقيمة أو النتيجة 

املعقدة.
جمال النفس احلركي)ج

يشمل على املهارة احلركية، تشبيه اجلماد، التسويق (الربط، النظر).
اكتب التعلم املعريف أكثر هيمنة من

جزء من نتائج التعلم احلركي والوجداينحتصيلكون يولكن ينبغي أيضا أن 
.م يف املدارسيالتقييم يف عملية التعل

مجيع اجلوانب النفسية، وعاش يشمل علىالتعلمحتصيلالكشف عن يف األساس، 
لدى التالميذ. اجلانب املتعلق باستمرار التغيري، جنبا إىل جنب مع التجربة وعملية التعلم 

. واضحوذلك ألن نتائج هذه الدراسة، وليس هناكتعلمه. حتصيلالصعب جدا أن نرى 
ألخذ لقطة من التغريات السلوكية، نتيجة التعلم اليت املدرسولذلك، فإنه ميكن أن يقوم به 
، سواء من جوانب حقوق التأليف والنشر التعلمبتحصيلتعترب مهمة ويتوقع أن تعكس 

).(املعريف)، واجلوانب الذوق (الوجدانية)، جوانب املبادرة (النفسي
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م تصنف أن يكون ناجحا :مؤشرة أن التعلي11هناك 
طريقة التعليم)أ

أن تتناسب أنشطة تعلم التالميذ باستخدام طريقة التعليم املتنوعة (املقابلة، )1
من الناحية املالحظة، التمثيل، البحث، مسرية خارج الفصل) بالدروس. 

أن تغلب من ثالثة أنواع.املثالية
.ملواصفات املواد التعليميةم وفقا يالتعلطرقمع للتالميذأنشطة التعلم )2
.وفقا حملطة االذاعيةالتالميذيف أنشطة تعلم الطرقاستخدام )3

إدارة الصف)ب
،زواجاألتنوعة (املالتالميذأنشطة تعلم )1

.أنواع3ومن الناحية املثالية أكثر من ).الكالسيكية
ادي واالجتماعي،(النوع االجتماعي، االقتصالتالميذ املتنوعة جمموعة )2

.املتغريات3من الناحية املثالية أكثر من ء)والذكا
مناسبا بالكفاءة م (يتغيريات )3

).، واملواد وأسلوب وأداة لتعلماألساسية
للتالميذاألنشطة باستخدام جلوس حنوي (اجلداول / الكراسي) اليت تسمح )4

3من الناحية املثالية أكثر من التالميذ. ومع غريه من املدرسللتفاعل مع 
.تخطيط جلوسلاختالفات 
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التالميذمدونة قواعد السلوك للفئة اليت مت إنشاؤها (واتفق) مع بني )5
(الدرجة العالية للتالميذ بادرة املومن الناحية املثالية الصرفة واملدرسني. 

).اخلاصة
املهارة لطرح األسئلة)ج

املدرس يقدر على تدعم التالميذ يف بناء املفاهيم فرديا.السؤل ما طرحه)1
قدمه املدرس أسئلة بدوام الوقف (وقت االنتظار) يقدم توسعه جلميع )2

التالميذ على التفكري، مث يشري التالميذ ليجبوا دون اختيار خاص عشوائيا.
تشجيع املدرس ليسألوا التالميذ، تقدمي اآلراء، أو طلب فكرة )3

ميذ اآلخرين.املدرس/التال
إجابة التالميذ من أسئلة املدرس برفع يده متقدما بال ضوضاء.)4
أصبح التالميذ شاجعني بطرح السؤال، تقدمي اآلراء أو حتقيق الرأي لسانيا )5

أو حتريريا.
اخلدمة الفردية)د

. الذين خططوا ونفذوا بشكل جيدتعلم التالميذنشاط لربنامج الوهناك )1
هام / مشاكل مع القراءة، وطرح األسئلة أو استكمال املللتالميذميكن 

.تقدمي املالحظات والتجارب
، متابعةحديد وتصميم وتنفيذ وتقييم برنامج تعلم الفرديقام املدرس بت)2

وذلك استجابة لالحتياجات اخلاصة (فرط النشاط، ومرض التوحد، 
).بطءالو 
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: الصوت والتالميذم، يأنشطة التعلم ختدم الفروق الفردية (أنواع التعل)3
والبصرية واحلركية) ،والبصرية والسمعية،والبصرية واحلركية والسمعية

.باستخدام الوسائط املتعددة
بأداء القراءة والكتابة على ما يريدها وتتوقع بالتوثيق.قام التالميذ )4

مصدر التعلم، ووسائل اإليضاح التعليمية)ه
كتبة، البيئة احمليطة) استخدام املدرس املصادر التعليمية (طرف القراءة، امل)1

وفقا للكفاءة املطورة. أعد املدرس بوسائل اإليضاح وفقا للكفاءة املطورة 
فرديا أو مع التالميذ أو والدهم. استيعاب املدرس بوسائل اإليضاح 

املوجودة ومناسبة باملواد املتعلمة.
تدعم األورق التدريبات يف حبث عن املفاهيم/األفكار/الرموز/ (وال إال )2

ضاء األمر) وميكن تطبيقها يف سياق احليات اليومية امللموسة.بق
الردود الفعلية واالختبار)و

قدمه املدرس بالردود الفعلية املتحدية (تشجع التالميذ للتفكري مستمرا) )1
مناسبا باحتياجات التالميذ.

قدمه املدرس الردود الفعلية (اللسان/التحريري) فرديا.)2
م املتنوعة (االختبار وغري االختبار) استخدام املدرس بعض التقايي)3

ترفق كل عملية وحتصيل التعليم مبكافأة واعرتافها لفظيا وغري لفظي.)4
االتصال والتفاعل)ز
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لتشجيع على التفكري (املثال مساعدة املدرس لتالميذه يف التعليم وبوصفها)1
األسئلة حتضريا).بطرح

من التهديدات والتخويف (عالمة: ال اخلوف، ووضع اكل التعلم خالي)2
).الصديقاملدرسيتمتع األطفال،العالمات، 

م خالية من التهديد بالعنف (العاطفي االعتداء اجلسدي يكل عملية التعل)3
)واجلنسي

) وفقا ألمر صادر معا، واملدرسونالتالميذمواطنون من الدرجة السلوك ()4
التالميذجيدا، عندما املعلم أو غريه من التالميذوعند االقتضاء، يستمعون

يتكلمون.
والتالميذ.املدرسيدة، وبني اجلاالتصاالت )5

مشاركة التالميذ)ح
أن يتفعلوا التالميذ وقائمون باألفعال/األعمال يف كل عملية التعليم.)1
قام املدرس بدوام توفيع فرصة التالميذ ليستعرضوا أمام الفصل لتعبري وإظهار )2

ئ.شي
3(

متبادال.
التفكري)ط

بعد متام التعليم، طلب املدرس ليكتبوا التالميذ اطتباعهم وفهمهم عما )1
تعلموا.
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قام املدرس بالتفكري عن مزايا وعيوب التعليم املنفذ.)2
نتائج عملية التالميذ)ي

تدرجييا ومناسبة التالميذ، تضع مرتبة وتبديلها تعرض بعض نتائج عملية )1
بتطوير إلقاء املواد التعليمية.

نتائج عملية التعليم هي عملية التالميذ األصلية الصحية.)2
حتصيل التعلم)ك

أن يكتمل حتصيل تعلم التالميذ إىل مقياس إلتقان األدىن.)1
2(

).حل الصراع بطريقة صحية والقيادة
ترتقع ثقة التالميذ (القدرة على طرح األسئلة، اجلواب واالستعراض أمام )3

17الفصل).

أدوات التقييم لتحصيل التعلم.3
ا للحصول على املعلومات عما 
تتعلق باألدوات الرتبوية أو النفسية العقلية، الذي كان لكل سؤال جواب أو تعيني بعبارة 

من حيب بنائه صنف التقييم إىل :18صحيحة.

17Muhammad Fariska, Kualitas Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.
62.

18 Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2001), h. 73
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التقييم الوصفي)أ
التقييم الوصفي هو بنود األسئلة تتضمن باألسئلة أو الواجبات اليت كانت 
تعبري األفكار لدى التالميذ. وخيتص التقييم الوصفي هو 
بشخص يبنيها ببنود األسئلة، بل أن يوفرها التالميذ 

وذلك ما مييز نوع من نوع موضوعي ومن األسئلة حول وصف الذي يقدم املقيمني. 
الوصف عن نوع تتألف البند .إجابات أو إجابات بديلة للمشاكل أو املهام املوكلة

فقط من األسئلة أو املهام (يف بعض األحيان أيضا أن يرافقه بعض األحكام يف 
ميكن للتالميذ املقيمني. اإلجابة على هذا السؤال)، وجيب النظر يف اإلجابة الكاملة 

األفكار باستخدام  إىل، االتصال والتواصلالتالميذ املقيمنيلكل املشاركني يف 
يف هذا املعىن، فإنه سوف يكون واضحا على الفور أن حيرز من .كلماته اخلاصة

.األجوبة على أسئلة ال ميكن أن يتم بشكل موضوعي
املزايا للتقييم الوصفي

تستخدم التقييم الوصفي جيدا لقياس حتصيل التعلم املعقد.)1
تؤكد التقييم الصفي إىل قياس املهارة والقدرة تتكمل بثمر األفكار )2

يف منط معني، مبعية املهارة ملعاجلة املشكلة. تكامل مثر واملعلومات 
األفكار حتتاج إىل دعم القدرة على تعبريها.

تسرتقي بالتقييم الوصفي إىل دافعية التالميذ املقيمني للتعلم بالنسبة )3
لألشكال من التقاييم األخرى.
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تسهل احملاضرين إلعدادى بنود األسئلة. وهذه السهولة تسبب من عدد )4
د األسئلة، مل تطلب كثريها وال أن توفر باألجوبة أو التمكينات بنو 

الصحيحة.
5(

19للتعلم والتعليم وتعبري األفكار املكتوبة.

العيوب من التقييم الوصفي
التالميذعليهاالنتيجة ما حصل وهذا يعين أن . املوثوقية املنخفضة)1

،أو االختبارات يف موازاةاالختبار، ال يتسق عند نفس املشاركني
.اختبارها عدة مراتو 

لتمام التقييم الوصفي جيدا، إما هو احملاضر أو املدرس ينبغي أن يوفر )2
األوقات الطويلة.

عادة، ظهر اجلواب من التقييم الوصفي بشكل خدعة.)3
تكون من أمهية رئيسية تفرق إجناز التعلم القدرة على تعبري األفكار كتابيا)4

20.التالميذبني 

استخدام التقييم الوصفي كما تلي :
حمددا، فتستخدم التقييم الوصفي، ألن متكن احملاضر على التالميذإذا بلغ عدد )1

تفتيش كلها جيدا.
19Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,  2009), h. 81.
20Nana Sudjana, Op. Cit., h. 41
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إذا كان الوقت الذي مسكه احملاضر حمددا جدا، ولديه كافية الوقت للتفتيش، )2
ذلك التقييم الوصفي.فتستخدم

إذا كانت األهداف التعليمية املطلوبة هي القدرة على تعبري األفكار على شكل )3
الكتابة، حتقيق الكتابة اجليدة، أو ترتيب املهارة اللغوية، فال بد الستخدام التقييم 

الوصفي.
إذا سيحصل احملاضر على املعلومات غري مكتوبة مباشرة يف التقييم، بل ختتلص من  )4

كتابة املشاركني، كالسلوك، النتائج أو اآلراء.
إذا سيحصل احملاضر على نتائج تعلم طالبه، فأصبج التقييم الوصفي إحدى )5

21األشكال املناسبة لقياس تلك خربات التعلم.

تنقسم التقييم الوصفي عاما إىل قسمني، مها التقييم احلري، والتقييم املفتوح 
اختالف نوعني املذكورين يعىن أكرب حرية مقدمة حنو  التالميذ واحملمدود، التقييم املوضوعي. 

املشاركني للتنظيم، للكتابة وتعيري األفكار وآرائهم.
الرتاتيب لتصميم التقييم الوصفي اجليد كما تلي :

توفري الفرصة على التالميذ ليتعلموا كيفية إعداد أنفسهم ملتابعة االختبار.)1
وتصاغ احرتاسا.ك أن األسئلة قد تتجه وثق نفس)2
3(

وتناقش أو تنقصر.

21Nawawi Nurdin, Urgensitas Evaluasi Pembelajaran, (jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 62.
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ينبغي أن يكون لدى املدرس اإلطار التوجيهي لتصميم األسئلة للتقييم ألن )4
اليتأثر بالتفسري وحتري اآلخرين، خاصة إذا تفرتض املدرسون األخرون.

اليت تتظهر بالتمكينات املتعددة من اجلواب، ألن مجيع عدم استخدام األسئلة)5
التالميذ البد أن يقوم بتفس التقييم.

22توفري الوقت لفرصة التالميذ على تقدمي اجلواب حنو السؤال املختار.)6

التقييم الموضوعي)ب
بنود األسئلة املوضوعية هي بنود األسئلة املتضمنة بعدد التمكينات من 

ن ختتار أو تعمل من قبل التالميذ املشاركني.إذا إمكان اجلواب اإلجابات اليت البد أ

ألن وبوصفها موضوعية، فال تقييم أن يقوم املفتش مجيع اجلواب من التقييم موضوعية. 
مع تقصد بالتقييم املوضوعي هو التقييم وتقيري باألرقام دائما من قبل الشخص. إذا

باألرقام موضوعيا.
هناك ثالثة أمناط من التقييم الوصفي، وهي :

الصحيح واخلطأ)1
البيانات، مبعية منط الصحيح واخلطأ هو بنود أسئلة اليت تتكون من 

األجوبة البديلة وهي تعبري الصحيح واخلطأ، أو مالزمة إلختيار من األجوبة 
أن تكون األجوبة البديلة بشكل الصحيح واخلطأ أو الوفقة أو ال، اجليد البديلة. 

.املتبادلةةصرياحلكدام البديل أن أو ال أو عن طرق أخرى،  

22Nana Sudjana, Op. Cit., h. 41



36

األسئلة  من الصحيح واخلطأ كما تلي :املزايا لبنود
سهلة بنائها)1
أدوات األسئلة تنوب مجيع املواد.)2
سهلة إنتاجها.)3
األدة اجليدة لقياس الوقائع وحتصيل التعلم مباشرا، خاصىة ما تتعلق )4

23بالذاكرة.

العيوب لبنود األسئلة من الصحيح واخلطأ هي كما تلي :
جوبة.تدفيع التالميذ املشاركني لتخمني األ)1
شدة التأكيد إىل الذاكرة.)2
استجابة التالميذ املشاركني على شكل التقييم املطلق بالنسبة يف )3

واقعية حتصيل التعلم ليست أن تتناسب باحلق املطلق دون 
24التكييف.

االزدواج)2
كتب منط هذا االزدواج على عمودين. العمود األول هو السؤال 

الثاين هو العمود للجواب. الوظيفة ملشاركني الفرضية. العمود الرئيسي أو يقال 
االختبار هي ازدواج التعبريات أدىن العمود الفرضي بالتعبريات املوجودة أدىن 

اجلواب.

23Ngalim Purwanto, Op. Cit., h. 82.
24Nana Sudjana, Op. Cit., h. 41
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إذا أن تعمل االختبار يف الورقة، فتتفصل األجوبة، فتكتب التعبريات 
، تكون أدىن العمود األول مرتبا باألرقام، تبدأ من رتب األسئلة ما قبلها. وهكذا

لكل األرقام للتعبري أدىن العمود األول هي بنود األسئلة البديلة من اجلواب مبعية 
أدىن العمود الثاين.

املزايا لنمط االزدواج هي كما تلي :
جيد لقياس حتصيل التعلم ما يتعلق باملعارف عن املصطلحات، )1

املفاهيم، احلوادث أو التقاومي.
قادرة على قياس القدرة على )2

مباشرة.
سهلة أن تبىن، حىت أن يقوم احملاضر على مدى زمن طويل ببناء جمموعة )3

من بنود األسئلة الكافية لقياس املادة املعنية.
أن تشمل على مجيع الدورس املقيمة.)4
25سهلة إلنتاج.)5

25Nawawi Nurdin, Op. Cit., h. 72.
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قياس جوانب العيوب هلذا منط االزدواج هي أن تعتمد كثريا إىل 
الذاكرة. للحصول على جتنب هذه العيوب فنباء هذه بنود األسئلة ينبغي أن 

تكون معدة احرتاسا.
البناء بنمط االزدواج كما تلي :أما ملبادئ

التعبري أدىن العمود األول وأدىن العمود الثاين أن تكون متكونة من )1

التعبري للعمود الثاين أن تكون )2
لسهولة توفري أورق األجوبة املتناسبة، فتقرتح مبجموعة التعبريات أدىن 

. بالنسبة للعمود أدىن العمود الثاين 4أو 3العمود األوىل حسب بني 
. 5هي 

26االزدواجية األخرى.

تيارات املتعددةاالخ)3
منط االختيار املتعددة هي بنود األسئلة البديلة ألجوبتها أكثر من اثنني. 

إجابات.5-4وكان عدد األجوبة البديلة عاما عي بني 
املزايا لبنود األسئلة لإلختيار املتعددة هي كما تلي :

بنود األسئلة لنمط االختيار املتعددة تبىن وتستخدم لقياس مجيع )1
املستويات التعليمية، تبدأ مبا أبساط إىل ما كانت معقدة.

لكل أجهزة التقييم مبكن أن تشمل على مجيع الدروس قريبا.)2

26Ngalim Purwanto, Op. Cit., h. 91
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تسجيل حتصيل عملية التالميذ أن تفعل موضوعية.)3
أن تبىن منط بنود األسئلة حىت أن تتطلب من قدرة التالميذ على تفريق )4

مستويات الصدق املتعددة أمجعني.
عدد اال)5

التخمني.
منط بنود االختيارت املتعددة متكن أن تنفذ بتحليلها جيدا. أن تبىن بنود )6

األسئلة مع حتقيق التجريبة قبلها.
درجة الصعب لبنود األسئلة تكيف، إال مع تغيري درجة جتانيها من )7

األجوبة البديلة.
معلومات مقدمة. خترب هذه بنود األسئلة معلومات عن التالميذ أن تثرأ )8

املشاركني إىل احملاضر، خاصة إذا أصبحت بنود األسئلة لديها التجانس 
27العايل.

العيوب لبنود األسئلة لإلختيار املتعددة هي كما تلي :
الصعب يف بنائها. الصعب يف بناء بنود األسئلة هلذا النمط، خاصة )1

ة البديلة املتجانسة. أحيانا أن يبىن احملاضر بنود األسئلة لوفاء األجوب
مبحاولة إال مع اجلواب البديل وحده املهيأ، وهو حق اجلواب.

امليول أن احملاضر يبين بنود األسئلة هلذا النمط إال لتحقيق أو قياس )2
جوانب الذاكرة، أو جوانب األدىن يف جمال املعريف.

27Nawawi Nurdin, Op. Cit., h. 75.
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3("Testwise املعنوي حنو حتصيل تقييم التالميذ. إذا، أن " لديه التأثري
يتعود الشخص مع شكل التقييم بنمط االختيار املتعددة، ما أكثر 

28متكينها فتحصل على أحسن حتصيل.

أما أنواع هلذه االختيارات املتعددة كما تلي :
االختيارات املتعددة الالزمة)1
االختيار املتعددة مع حتليل العالقة بني األشياء.)2
االختيارات املتعددة لتحليل احلالة.)3
االختيارات املتعددة املعقدة.)4
29االختيارات املتعددة باستخدام الرسوم البيانية، الصور أو اجلداول.)5

األدوات لغري التقييم)ج
املقياس للحصول على معلومات عن حتصيل التعلم لغري التقييم تستخدم 

جال املعريف، النفسي احلركي أو حاهلا لقياس التغيريات من السلوك املتعلقة مب
العاطفي، خاصة ما تتعلق بالعالقة بني ما تتصنع أو تتفعل من قبل التالميذ مما أن 
تعرف وتفهم. بالعبارة األخرى، مثل هذا املقياس يتعلق بشكل ما ميكن مالحظته 

من املعرفة وعملية عقلية ما لن ميكن أن تلحظ باحلواس.
باإلضافة إىل ذالك، مثل هذا املقياس ميكن أن تكون وحدة لقياس التقاييم 
األخرى، ألن يف األحيان أن تقيم التقييم ما مل تعرف، تفهم، تطبق أو ما ميكن أن 

28Ibid., h. 76.
29Ibid.
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مل يضمن أن ما هلم يف تلك املهارة العقلية تظاهر يف سلوكهم.يتقنها التالميذ. بل، 
اليت ميكن أن تعرف املهارة أو املظاهرة عما ألن ذلك حيتاج إىل بعض مقاييس أخرى

عرفت أو استوعبت يف العمليات اليومية. إذا، املقياس لغري التقييم هو جزء جممل 
من مقاييس لتحصيل تعلم التالميذ.

عند أمسوي زينول و نوحي ناسوتيون أن تستخدم مقياس جناح التعلم لغري 
التقييم كما تلي :

رسم املشاركة)1
مشاركة يم هيألهداف اليت ينبغي حتقيقها يف عملية التعلواحدة من ا

وهكذا، فإن هذه . ميللمشاركة يف أنشطة التعلم والتعلاتطوعالتالميذ
على فهم التالميذشاركةامل

املفاهيم اليت جيري مناقشتها وحتسني املتانة من الذاكرة لعن حمتوى درس 
دة خاص، الغرض منه هو أيضا إىل جعل عملية التعلم، كوسيلة لزيا

.الثقة، والثقة بالنفس، وغريها
توي حتيف العملية التعليمية للقياس، ألنه التالميذوبالتايل، فإن مشاركة 

ال ة. رسم املشاركةغري املعرفيالتعلم حتصيلعلى معلومات غنية عن 
ميكن أن توفر معلومات حول سبب شخص من املشاركني يف هذا 
النشاط، ولكن أمناط من املشاركة يف األنشطة، وكان قادرا على شرح 
لنتائج التعلم اهلامة، واليت هي غري املعرفية، اليت هي أكثر 
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الفصول يف ناقشة املة ملراقبةمشاركة مفيدللالرسوم البيانية .الوجدانية
.الدراسية

قائمة االختيار)2
، علن عن وجود أو عدم وجود العنصراالختيار هو أن يقائمةجوهر

.ة وطبيعة وخصائص أو أحداث داخل احلدث، مهمة أو جممع بأكمله
عن وجود أو عدم وجود إالعلن ييف قائمة االختيار، ميكن أن املراقبني 

مقياس ك،شيء جيري االحتفال، وليس رتبة أو درجة من اجلودة
، منتج أو التعلمحتصيلمفيدة لقياس االختيارقائمةمانت .تصنيفال

قائمةتتكون. اإلجراء أو العملية اليت ميكن أن تنهار إىل مكونات أصغر
وعالمة تفيد عما 

. إذا كان أو مل يكن جزءا يف املراقبة
مقياس التصنيف)3

مقياس التصميف هو مقياس لغري االختبار الذي يستخدم اإلجراءات 
املنهجية للحصول على املعلومات عن شيئ ملحوظ، ويتوقف يف العالقة 
عن غريه. يتضمن جمموعة من األسئلة اخلاصة أو اجلودة من شئي مقيس 

زواحه على شكل التقييم. إذا ما يقصد مبقياس التصنيف تتكون من مع 
) األسئلة عن وجود أو جودته من العنصر أو اخلصائص 1جزأين مها : 

) وجود إشارة التقييم عن تلك العبارة.2املعينة و 
مقياس السلوك)4
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كعلم نفس بنيات غري صاحلة معيارين، ميكن السلوكقتنع يجيب أن 
كائن نفسية حنواملوقف اجتاه اإلجيايب أو السليب اهلوية، .مالحظة وقياس

لقياس املوقف الذي ينبغي أن يكون موقف مقياس شيدت، بدءاً . معينة
بتحديد وتعريف موقف الكائن اليت ميكن قياسها أو بعبارة أخرى 

وهكذا، فإنه جيب أن يكون حتديد حدود . "ما؟إىل"املوقف جتاه
على سبيل املثال، أن موقف الشعب ضد . الكائن اليت ميكن قياسها

وبعد . عقوبة اإلعدام، وارتكاب االنتحار، أو منزل لألصوليني وهلم جرا
مث حتديد تنسيق .ذلك مجع التفاصيل املتعلقة ببيان حول كائن املوقف

.اإلجابات ستكون املستخدمة وكيفية التسجيل

العوامل المتأثرة على تحصيل التعلم.4
العلماء عن العوامل املتأثرة على حتصيل تعلم التالميذ. فيمن يقوم بنظر عرب بعض 

30من حيث داخلية الطفل ومن ينظر من حيث خارجية الطفل.

العوامل الداخلية اليت تأثر على حتصيل التعلم هي الطفل نفسه الذي يشمل على 
األعراض أو القصور لقدرات النفسية اجلسدية للطفل، كما تلي :

منها اخنفاضة مقدار الذكاء لدى التالميذ.معرفيا،)أ
عاطفيا، منها مناسبة العقل واملوقف.)ب
31نفسيا حركيا، منها أعراض حاسة البصر والسمع (العني واألذن).)ج

30Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta,  2002), h. 201.
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بالنسبة للعوامل اخلارجية للتالميذ تشمل على مجيع األحوال والبيئات احمليطة اليت ال 
تتدعم نشاطات تعلم التالميذ كما تلي :

نخفضةاملاالقتصادية ،العالقة بني األب واألميف التنافر البيئة العائلية، املثال : )أ
للعائلية.

.حي فقري ورفاق مطيعالبيئة االجتماعية : املثال : )ب
سيئة، وحالة من املدرسني واملواد الحالة وموقع املدرسة املباين البيئة املدرسية : )ج

32.التعليمية ذات جودة منخفضة

متالزمة نفسية يف شكل العوامل املتأثرة على حتصيل التعلم بوصفها خاصة كأما 
متالزمة هي أعراض الذي يطرح نفسه كمؤشر من االضطراب النفسي . صعوبات التعلم

عسر القراءة هو عدم القدرة على تعلم . املثال : الذي يسبب صعوبات تعلم التالميذ
تعلم الكتابة، وخلل احلساب هو صعوباتالقراءة، خلل الكتابة هو عدم القدرة على 

.الرياضيات
العوامل املسببة لتحصيل تعلم التالميذ كما تلي :

الذكاء املنخفض)أ
االنكانات القصرية أو مل تتناسب باملواد التعليم ما ألقاه املدرس)ب
نشاط التعلم املنخفض، يكثر يف الكسال مما يقوم بالتعلم)ج
العلوم واملعارف يف مستوى احلفظ وال املعىن.العادات السيئة، التعلم باستيعاب)د

31Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 203.
32Ibid., h. 217.
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33عدم الدافعية يف التعلم، حىت تكون املادة صعبة للقبول وتعمقها التالميذ.)ه

املدرسة هي املؤسسة التعليمية الرمسية، مكان خلدمة املدرسني ومنزل لتغيريات 
مو التالميذ. حتدد التالميذ. كاملؤسسة التعليمية الكبرية فالطبع لديها التأثري الكبري لن

االطمئنان ومتع التالميذ بوجود األحوال و النظم االجتماعية يف توفري البيئة املكيفة. إذ ال، 
تتصور املدرسة بصعوبات تعلم التالميذ.

اجلوانب املتأثرة على حتصيل التعليم من حيث املدرسة كما تلي :
شخصيات املدرسني السيئة.)أ

املستخدمة للتعليم.املدرس غري جودة يف أخذ الطرق)ب
.األحوال املدرسة غري مسرورة، املثال )ج
.فتقراملوقت املدرسة واالنضباط )د
34للتالميذ.الدروس منكتب بالكتبة مل تكتمل امل)ه

33Ibid., h. 203
34Ibid., h. 207.
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مها :35عرب الراي اآلخر أن جتاح الشخص يف التعلم تسبب بالعاملني ،
الداخليةالعوامل )أ

الصحة)1
الصحة اجلسمنية والروحية لديها التأثري الكبري حنو قدرات التالميذ على 
التعلم. إذا مل يصح الفرد، السداع، اهلم، السعال وغريها فتعاقبه بالمحاسة يف 

التعلم. كما هو احلال من صحة الروح املنخفض.
الذكاء واالمكانات)2

على قدرات التعلم. للناس هذان جانبان لديهما التأثري الكبري جدا 
(العايل) يسهل يف التعلم عاما، وحتصيله مييل احلسن. االمكانات بالذكاء اجليد

لديها أيضا التأثري على حتديد جناح التعلم. إذا للفرد الذكاء العاىل واالمكانات 
املوجودة يف الدرس املتعلم، فتتحسن بتسهيل القبام بعملية التعليم ممن لديه إال 

اء العاىل وال االمكانات الكافية.بالذك
الرغبة والدافعية)3

ستنمو الرغبة بوجود املثري من اخلارج والقلب. تنمو الرغبة من أسباب 
معينة، منها بوجود اإلرادة القوية لرفع درجة أو احلصول على املهنة اجليدة 

سيف ومحاسة احليات من السرور واملتع. وأيضا لليخص املتعلم بالدافعية القوية، 
يقوم بالتعلم اجلد، كامل باحلماسة. ختتلف الدافعية مع الرغبة. الدافية هي القوة 

للتحريك والتدعيم.

35Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Semarang: IKIP Semarang Press, 2007), h. 55-60.
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طريقة التعلم)4
طريقة التعلم للشخص تتأثر على حتقيق حتصيل تعلمه. التعلم بال اهتمام 
إىل تقنية واجلانب الفيسولوجي، النفسي، والصحة ستقع النتائج السيئة وال 

السرورة.

العوامل اخلارجية)ب
األسرة)1

كان يف عامل الوالد تأثريا كبريا على جناح الطفل يف التعلم. املثال من 
عالية أو اخنفاضة الدراسية، كبرية أو صغرية التحصيل واالهتمام، لذلك أن 
يشرف الوالد ويوجه أبنائهم ألن اليدخل النار، تتناسب هذه النظرية مبا قال اهللا 

تعاىل :

                  
                       

36

املدرسة)2

36Departemen Agama RI, Op.Cit., h.951.
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. تؤثر أيضا على معدل النجاحمدرسة حكومية، مكانا للتعلم واألطفال 
نوعية املدرسني وطرق التدريس، واملناهج الدراسية مبا يتفق مع قدرة الطفل، 

.وحالة املرافق أو املعدات يف املدارس وهلم جرا، كل هذا يؤثر على جناح التعلم
3(

عندما تتكون الدولة من جوار . 
املدارسمجاعة من الناس الذين يتلقون تعليمهم، وخاصة األطفال، ومتوسط 

وظيفة واحدة من النشط. التعلمتشجيعسيتمفإنهاألخالقي،واخلريالثانوية
 .

قول اهللا تعاىل :تتضح هذه احلالة ب

                
                      
               

                    
37

البيئة احمليطة)4

37Ibid., h. 198.
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والبيئة، وبناء . التعلميف حتصيلالظروف اليت يعيش فيها، كما سيؤثر 
نزل، والغالف اجلوي حوهلا، وحالة املرور وذلك كل هذا سوف يؤثر على امل

.متعة التعلم

الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية في ترقية تحصيل التعلمج
املتعددة تأثر على جناح التعليم، منها كفاءة املدرس، يف األساس، بعض العوامل 

نشاطات التالميذ، املرافق والبنية التحتية، البيئة التعليمية واملنهج الدراسي.
اعتمادا على تلك العوامل، وضعت الكفاءة املهنية على أوىل الدرجة وأمهها دون 

حيدد يف النجاح وترقية جودة ميول العوامل الداعمة األخرى، واملدرس بوصفه كائنا تعليمية
التعليم نفسها.

فمن االعرتاف، أن كفاءة املدرس هي أساسية العوامل املهمة يف ترقية حتصيل تعلم 
التالميذ. مهما تكتمل باملرافق والبنية التحتية الكافية، بل دون وجود املدرس املهين، فمن 

38ية.املستحيل أن تقع عملية التعلم والتعليم الكاملة والكاف

سيتأثر ترقية حتصيل تلعلم التالميذ على وجود جودة عملية التعليم يف الفصل. لذا 
لرتقية تعليم التالميذ، ستقع عملية التعليم يف الفصل جيدة، وتستفاد ناجحا. املدرس الذي 

لديه الكفاءة اجليدة سوف يقدر على تنمية احلماسة والتعليم  اجليدة للتالميذ.
م، تنمو بوجود حتصيل تعلم التالميذ. تفهم هذه احلالة، الن ترتقي جودة التعلي

املدرس مالديه الكفاءة اجليدة يف الفصل سوف قادر على شرح املواد جيدا، قادر على 

38Neni Utami, Kompetensi Guru dalam Pembelajaran, (Jakarta: Media Press, 2003), h. 156.
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استخدام الوسائل التعليم، قادر على إشراف وتوجيه التالميذ جيدا، حىت أن تتوضع يف 
التعلم واشرتكوها، وشعروا بتسهيل فهم 

املواد اليت ألقاه املدرس.
يف حماولة لرتقية حتصيل تعلم التالميذ يف املدرسة، ينبغي أن يقوم املدرس بوفاء 
الكفاءات املتعددة ما استوعبها، إحداها الكفاءة املهنية. املدرس لديه الكفاءة املهنية إذا 

تكمل باملؤشرات التالية :
ة يف استيعاب املادةالكفاء.1
الكفاءة يف فتح التعليم.2
الكفاءة يف طرح األسئلة.3
الكفاءة يف أداء التعاليم املتنوعة.4
الكفاءة يف شرح املادة.5
الكفاءة يف إدارة الصف.6
7.
39الكفاءة يف يف إدخال التالميذ إىل عملية التعليم..8

املذكورة، فرتجى من تأثريها حنو عملية التعليم بال إذا أكمل املدرس بتلك املؤشرات 
رتيبة وملل حىت يصبح التالميذ فاعلني على مشاركة التعليم وتصري يف أواخرها يرتفع حتصيل 

تعلمهم.

39Tim Sinar Grafika, Op. Cit, h. 51.
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الخامسالباب
االستخالص واالقتراحات

االستخالص.أ
اعتمادا على نتائج البحث والتحليل، فاستخلصت بلم تنجح الكفاءة املهنية ملدرس 
اللغة العربية لرتقية نتائج تعلم التالميذ الصف الثامن باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة 

بأسباب من حيث اجلوانب للتالميذ أنفسهم، منها اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية 
الذكاء املنخفض، مل تتجه الرغبة، نشاطات التعلم غري سليمة ورتيبة، التعود املنخفض 
للتعلم، وتقصري الدافعية يف التعلم. بالنسبة جلوانب البيئة املدرسية اليت هي غري مكيفة بال 

درسية.فعالة لتطبيق انضباط التعلم ملن جيوز النظم امل

االقتراحات.ب
اعتمادا على نتائج البحث واالستخالص أعاله، فقدمتها الباحثة بإسهام التفكري 

واآلراء على شكل االقرتاحات كما تلي :
ولو كان مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية .1

ديامورين توالنج باوانج الغربية لديه الكفاءة املهنية الكافية يف حماولة ملعاجلة 
املشاكل للتالميذ، بل أن تتحسن إذا تدعم املدرسة على تطوير الكفاءة املهنية 

ليتمسك املدرس دريبات أو الدورة التعليمية ملدرس اللغة العربية مع تنفيذ الت
باملعارف املتعددة واملهارات اليت تتجه إىل إتقان الكفاءة املهنية الكاملة.
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يف حماولة لرتقية مهارة مهنيته، ينبغي أن يقوم املدرس بشدة فعالة ملشاركة التعاليم .2
ن أجل حبث والتدريبات أو الدورة، املناقشة، حىت أن يتوسع مبحاوالت مبتكرة م

عن احللول ملعاجلة املشاكل اليت يوجهها التالميذ أثناء التعلم.
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الرابعالباب
عرض البيانات وتحليلها

لمحة ميدانية لمدرسة "هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية ديامورني توالنج أ
باوانج الغربية

تاريخ إنشائها.1
بعد أن قامت الباحثة بالبحث عن املدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية 

وتناولت بعض البيانات احلاصلة، 2013أكتوبر من 9ديامورين توالنج باوانج الغربية منذ 
ففي هذه الفرصة عرضتها الباحثة عن تاريخ اقتصار املدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة 

اإلسالمية ديامورين توالنح باونج الغربية.
أما تاريخ هذه املدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية على قيادة احلاج عبد 

اهللا حبر الدي
ديامورين ناحية توميجاجار مبنطقة توالنج باونج الغربية. واألسباب املتخلفة إلنشاء هذه 

املدرسة "هداية املبتدئية" املتوسطة اإلسالمية هي :
وتقف شهرين، ألداء حتضري املدرسة الدينية، بذكر أن تنهض املدرسة مراتأ

مع عدم املدرسني املوظفني، بوجود املدرسة "هداية املبتدئية" املتوسطة 
اإلسالمية ترجى من أن يتبع مجيع املدرسني بإدارة هذه املدرسة الدينية.

ب
.تطوير الشعار اإلسالمية عن طريق التعليم الرمسيج
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منذ بدايتها إىل اليوم، تبادل رؤساء املدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية، 
منها :
احلاج عبد اهللا حبر الدينأ

أمسني نرحان الدينب
S.Agباوون وجييونو، ج

بامبنج وييونو س.د
S.Pd.Iأمحد سيف الدين، ه

البعثة والرسالة.2
اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية البعثة ملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة 

هي كاملؤسسة اإلسالمية بقدرة على حتصيل اخلرجني املهارين باالبتكار واألعمال اإلسالمية 
والنتائج الثقافية، احلث على التعلم، واملتقني ومتقن بالتكنولوجيا.

الرسالة  :
ترقية اإلجناز وتطوير قدرة املصادر البشرية)أ

التعليم اإلسالمية، معتمدا على الثقافة االجتماعية متابعة إىل تنفيذ برنامج )ب
تطوير الزمن.

تربية التالميذ ليقدر على محل أنفسهم دون أن يعتمد إىل األخرين.)ج
اإلشراف، الرتبية وتدريب التالميذ ليتقن التكنولوجيا بالتقوى واإلميان هللا )د

سبحان وتعاىل.
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الهيكل التنظيمي.3
رسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية توالنج باوانج الغربية اهليكل التنظيمي ملد

أدىن هذا الرسم البياين التايل :

أولياء الفصول

رئيس المدرسة

Mariyon, M. Pd.

نائب للمنهج الدراسي نائب للمرافق

المدرسون

التالميذ

اللجن المدرسية

رئيس المؤسسة

نائب إلشراف التالميذ

قسم المالية

Amin T

قسم اإلدارة
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أحوال المدرسين والموظفين.4
ديامورين بلغ عدد املدرسني واملوظفني باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية 

شخصا. ولتوضيحها فننظرها إىل هذا اجلدول التايل :27
2الجدول 

أحوال المدرسين "هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية ديامورني توالنج باوانج العربية
الدراسة النهائيةالمنسبةأسماءرقم
S2رئيس املدرسةاملاجستري، ماريون1

S1املدرسS.Pd.I، الدينسيف2

S1املدرسS.Pd.I، فاروقحممد3

S1املدرسS.Pd.I، رفاعيأمحد4

S1املدرسS.Pd.I، سودادي5

S1املدرسS.Pd.I، نينجسيهسوسيلو6

S1املدرسS.Pd.I، امليسرةعزيزة7

S1املدرسS.Pd.I، حكيملقمان8

S1املدرسS.Pd.I، قمريةأين9

S1املدرسS.Pd.I، كوناوان10

S1املدرسS.Pd، نينجسيهرتنا11

S1املدرسS.Pd.I،مسريرةأتولهنيك12
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S1املدرسS.Pd.I، رمحانيويل13

S1املدرسS.Pd.I، تارومأميم، م14

S1املدرسS.Pd.I، زوليايتفطريا15

S1املدرسS.Pd.I، حمرتامإيدي16

S1املدرسS.Hi، مريامسيتس17

S1املدرسS.Pdر. يومسيا18

S1املدرسS.Ag، إيفانديحممد19

S1املدرسS.Kom، سوداينيت20

S1املدرسS.Pd.I، رياض.م21

S1املدرسS.Pd، ديويسنتيامرتا22

S1املدرسS.Pd، هاديليكيمني23

S1املدرسS.Pd، هريمانتوفريدي24

S1املدرسS.Pd.Iليال،25

S1املدرسS.Pd.I، جنةنورألفىسييت26

D2املدرسA.Md، أكوستينافاريدا27

2016املصدر : التوثيق باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية للعام 
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أحوال التالميذ.5
أحوال التالميذ باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج 

هذا اجلدول التايل :الغربية كما تتضح يف 
3الجدول 

أحوال التالميذ بالمدرسة "هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية 
ديامورني توالنج باوانج الغربية

الصفرقم
عدد التالميذ

المجموع
النساءالرجال

272350السابع1
202242الثامن2
232245التاسع3

7067137جمموع
2016التوثيق باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية للعام املصدر : 
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أحوال المرافق والبنية التحتية.6
أحوال املرافق والبنية التحتية املستخدمة يف عملية التعلم والتعليم باملدرسة "هداية 

هذا اجلدول التايل املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية كما تتضح يف 
:

4الجدول 
أحوال المرافق والبنية التحتية لمدرسة "هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية 

ديامورني توالنج باوانج الغربية

عددنوعرقم
أحول

فسيدسليم
√1غرفة رئيس املدرسة1

√1غرفة املدرسني2

√1غرفة  لقسم اإلدارة3

√6الفصول4

√1املكتبة5

√1غرفة الصحة6

√1غرفة املنظمة للتالميذ7

√1املعلم للكمبيوتر8

√1احلمام للمدرسني9

√1احلمام للتالميذ10

√1املصلى11
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√1امليدان للرياضة12

√1املقصف13

√1غرفة احلافظني14

√1املوقف15

2016باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية للعام املصدر : التوثيق 

الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية في ترقية تحصيل تعلم التالميذ الصف الثامن ب
بالمدرسة "هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية ديامورني توالنج باوانج الغربية

والتوثيق، تتناول البيانات أن الكفاءة املهنية اعتمادا على نتائج املالحظة، املقابلة 
ملدرس اللغة العربية يف ترقية حتصيل تعلم التالميذ باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة 

اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية كما تلي :
الكفاءة في اتقان المواد.1

ملتوسطة اإلسالمية يف نتائج شرح مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" ا
مقابلته قال :

"املهارة يف شرح املادة هي أهم شيء للمدرس ألن أكثر من كالم املدرس 
يتأثر على فهم التالميذ هو الشرح. الكفاءة يف إتقان املواد أظهرها املدرس 
لتمكني التالميذ لديهم الفهم الضبط عن املشاكل املبينة، وترقية اشرتاك 

1عملية التعليم".التالميذ يف

1Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016.
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اعتمادا على الشرح أعاله، يتضح أن مدرس اللغة العربية أتقن باملواد التعليمية اليت 
سيتم تسليمها، وتنفذ هذه احلالة ألمهية كفاءة املدرس يف إلقاء املعلومات. يف عملية التعليم، 

أن تسهل وتفهمها شرح املواد مبعىن إدارة املواد التعليمية يف املراحل املعدة منهجية حىت

املدرس بشرح األحوال أو األشياء املتعددة حنو تالميذه. أن يتناسب شرح املواد املقصود 
التفكري للتالميذ.بقدرات

ويستمر قول سيد لقمان حكيم كمدرس اللغة العربية :
"الشرح هو الوصف اللساين عن شيء، حال، واقعية، وبيانات مناسبة 
بالوقت والشرائع املعقولة. أصبح الشرح جانبا مهما أن يتقنه املدرس، ألكثر 

أن تضيف املهارة للشرح للحصول أن يطلب املدرس لتقدمي الشرح. لذالك، 
2على التحصيل الكايف".

لبيانات أن يهدف الشرح عند مدرس اللغة اعتمادا على بيانات التوثيق، تتناول ا
العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية إىل :

إشراف التالميذ يف فهم املفهموم، الشرائع، املبادئي واإلجراءات.)أ
إشراف التالميذ يف تقدمي اجلواب عقليا.)ب
اشرتاك التالميذ للتفكري.)ج
حتقيق الردود الفعلية عن فهم التالميذ.)د

2Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016.
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3مساعدة التالميذ على ترويح بعض العمليات العقلية.)ه

اعتمادا على نتائج املالحظة، تتواصل البيانات إىل أن مدرس اللغة العربية اهتم 
بعض املبادئ عند الشرح يعىن تعقد شرح املادة يف البداية، يف الوسط والنهاية من التعليم، 

مام التالميذ ومناسبة باملواد واملعيار والكفاءة األساسية، توصل الشرح من أجل يتخذ اهت
جواب السؤال للتالميذ أو شرح املواد املعدة لتكوين الكفاءة األساسية واحلصول على 
األهداف التعليمية، واملواد تلقى مناسبا بالكفاءة األساسية، ويستعىن للتالميذ، وتتناسب 

4اسية ومستويات قدرات التالميذ.املواد خبلفيات األس

اعتمادا على بيانات التوثيق، تتناول البيانات أن املكونات يف شرح املواد ملادة اللغة 
العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية كما تلي 

:
املكونة لتخطيط الشرح وتشمل على :.أ

املختارة واملخططة منهجية وبأمثاهلا.مضمون الرسالة )1
مقابلة الرسالة أن تراقن خبصائصها.)2

املكونة لعرض الشرح وتشمل على :.ب
التوضيح، الذي سيحصل عليه مع الطرق املتعددة كما تلي : اللغة الواضحة، )1

الكالم بالطالقة، عرف املصطلحات، مدة يف الوقف لرأية استجابات التالميذ.

3Dokumentasi, MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun
2016.

4Observasi, 3 April 2016
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لتصوير ويتبع النمط اخلاص أو العام.استخدام املثال وا)2
التأكيد يف األجزاء املهمة عن طريق : التنغيم أو تعبري القصد.)3
5توفري فرصة التالميذ إلشارة الفهم أو الشك عند سري الشرح.)4

اعتمادا على نتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" 
توالنج باوانج الغربية، وتتناول البيانات كما تلي :املتوسطة اإلسالمية ديامورين

ميكن أن يفهم من أجل جعل التفسري املقدم، ووفقا للهدف املتوقع، يف 
وثيقا باستخدام ترتبطى وجود الوضوح، أي املهارات اليتخدمة، وأشدد عل

اللغة املنطوقة، واستخدام األمثلة والرسوم التوضيحية، واليت ميكن االضطالع 
ا مع أمناط االستقرائي أو االستنباطي، ضغط التسليم ميكن القيام به مع 

6.جمموعة متنوعة من أساليب التدريس، وإنشاء هيكل للحبوب

الكفاءة في فتح وإنهاء التعليم.2
اعتمادا على نتائج املقابلة مع سيد لقمان حكيم كمدرس اللغة العربية باملدرسة 

اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية كما تلي :"هداية املبتدئني" املتوسطة 
"

بيدأ وختتم التعليم. يزيد مدرس اللغة العربية أن فتح التعليم هو حماولة أو 
ميذ نشاطة املدرس يف موقع التعلم والتعليم لتكوين ما قبل حال الفصل للتال

5Dokumentasi, MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun
2016.

6Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016.
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ليحملهم إىل أن يشرتكوا بأحوال النشاط أو يعد املدرس أحوال التالميذ 
لريتكز اهتمامهم فيما سيتعلمه التالميذ حىت تأيت من تلك احملاولة التأثري 

تم التعليم، أن يقوم املدرس مهارة املدرس يف ختم العرض من االتعليم. يف خ
تالميذ يف عملية التعلم بتلخيص املواد التعليمية، يعرف عن مستوى جناح ال

7والتعليم".

املتوسطة اإلسالمية واالختتام الذي عمله مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" 
ديامورين توالنج باوانج الغربية ليتأثر تأثريا إجيابيا حنو عملية التعليم منها كما تلي :

)أ
والتالميذ لديهم إليضاح عن الواجبات اليت تستلزم هلم قيامها، اخلطوات اليت البد )ب

معها.على التالميذ تنفيذها إلمتام الواجبات واحلدود جل
مساعدة التالميذ على فهم العالقة من املواد املتعددة املستعرضة.)ج
معرفة التالميذ عن مستويات جناحهم أو مراحل حتصيل األهداف للمواد )د

8املتعلمة.

7Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016.

8Observasi, 3 April  2016
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أوضح مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين 
التعليم هو نشاط قام به املدرس لتكوين إستعداد عقلية واهتمام توالنج باوانج الغربية أن فتح 

التالميذ كامال. لريتكز أنفسهم إىل التعليم املعرض كامال. لتلك األمهية أن يقوم املدرس 
مبحاوالت كما تلي :

ربط املواد املتعلمة باملواد اليت ستعرض.)أ
لة، تصاغ األهداف مبعية إلقاء األهداف املتحققة وأمهية املواد املتعلمة (يف احلا)ب

التالميذ).
إلقاء اخلطوات لعملية التعليم والواجبات لتتم من أجل احلصول على األهداف )ج

املصاغة.
استعمال الوسائل التعليمية ومصادر التعلم املناسبة باملواد املعرضة.)د
األولية طرح األسئلة، إما ملعرفة فهم التالميذ على الدرس السابق أو لتحقيق القدرة )ه

9املتعلقة باملواد اليت ستعلم.

العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية 
بالنشاطات كما تلي :

يقوم املدرس بالتلخيص، أو من قيام التالميذ، أو  التلخيص عن املواد املتعلمة (أن )أ
كالمها).

9Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016.
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طرح بعض األسئلة لقياس درجة حتقيق األهداف والفعالة والتعليم املنفذ.)ب
إلقاء املواد للتعميق الذي البد على تعلمها، والواجبات املستلزمة عملها (إما الواجبة )ج

10ة.

الكفاءة في طرح األسئلة.3
اعتمادا على نتائج املقابلة مع سيد لقمان احلكيم كمدرس اللغة العربية باملدرسة 

"هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية كما تلي :
يف تقدمي األسئلة املواصلة إىل التالميذ تتكون من نوعني يعين التساؤل "

التساؤل بدرجة الرفع، إال ملعرفة بدرجة الرفع، والتساؤل بدرجة املنخفض. 
شيئ بوصفه معرفيا، املثال استخدام "االستفهام" ما، من، أين، مىت. بالنسبة 
للتساؤل بدرجة املنخفض إال مع حتديد النفس حنو األسئلة، الفهم والتذكر 
للبيانات املوجودة، بل مع إنتاج املواد املقروءة. مرحلة الكفاءة يف طرح 

يف التالميذ التساؤل بدرجة الرفع. فيما كانت األسئلة األسئلة، استخدم 
11."شكل أسئلة ومسائل التحليل والرتكيب من أسئلة التقييم

اعتمادا على التوضيحات أعاله، كان مدرس اللغة العربية لديه الكفاءة لطرح 
األسئلة حنو التالميذ. الكفاءة لطرح األسئلة مبعىن إرادة على حبث عن املعلومات ما مل 

10Observasi, 3 April 2016
11 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten

Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016.
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تعرف، حىت يف التساؤل  وجود حالة التعليم، فالسؤال هو عملية لطلب املعلومات أو 
ت غري معروفة يف التعليم املسري.التوضيحات للحصول على البيانا

قدم مدرس اللغة العربية األسئلة إىل التالميذ وجيتاج إىل اهتمام خلفيتهم الثقافية. 

ا جعل املدرس يف التعليم ستتظهر آراء التالميذ إذعلى ترقية كفاءة التالميذ لتعبري آرائهم. 
حالة متكن التالميذ ليتعلموا مطمئنني، مسرورين. من حيث العملية، ستعرض رغبة التالميذ 

الفضول ويتطلب الوفاء بالشروط اليت آمنة، على طرح األسئلة إذا كان الفرد لديه عزر ملعرفة. 
ت االستجواب، حىت جورولة املهمة ينبغي خلق ظروف آمنة، وعن طريق خلق مناخ تفاعال

.متعة يف التعلم
اعتمادا على نتائج املالحظة تتناول البيانات أن مدرس اللغة العربية يف طرح األسئلة 

يم ملعرفة مدى كفاءة التالميذ يف املواد املواصلة يف اللقاء القبلي وميكن عمله يف أواخري التعل
12امتصاص املواد التعليمية.

12Observasi, 3 April 2016
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الكفاءة في أداء التعاليم المتنوعة.4
تنوع التعليم عند سيد لقمان حكيم هو كما يلي :

التعدد يف تكوين شيئ غري رتيب. التنوع يف عملية التعليم تضيع امللل، ترقي الرغبة 
التعلم لدى التالميذ املتنوعة، وترقية مقدار فعالية والشعور يف املعرفة، مراقبة أمناط 

13التالميذ.

، تفهم أن النتوع ألمناط تعلم اللغة هو تغيري السلوك اعتمادا على التوضيحات أعاله

ه. فتؤكد هذا التحقيق عن جهد، محاسة فعالتهم يف لديهم رغبة التعلم العالية حنو دروس
ميكن إجبار األطفال يركز باستمرار يف الدرس التايل، التعلم واشرتاكهم للتعلم يف الفصل. 

رتابة، األمر الذي جيعل دون استخدام صيغ خمتلفة،املدرسوال سيما إذا كان تدريس 
.، احلاجة إىل التغيريالتالميذامللل منللتغلب على ل.اهتمام، النعاس وامللبأقل التالميذ

يهدف التنوع يف عملية التعلم والتعليم عند مدرس اللغة العربية إىل :
"عندي يهدف التنوع يف تعليم إىل ترقية وحفظ اهتمام التالميذ حنو األمهية 

وال ميكن لعملية التعلم والتعليم، تكوين السلوك اإلجيابية للمدرس واملدرسة. 
ميكن أن تكون هذه املواقف . الذين هم أقل سعيدةالتالميذهناك نكار،اإل

، وأسلوب ال املختلفة يف التعليماألمناط استخدام املدرسالسلبية بسبب أقل 
ونتيجة لذلك، احلقل للدراسة، هي عقد للتالميذ.تتماشى مع أمناط التعلم 

13 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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املدرسقد يتم إظهار من االنطواء، عندما شرح . املدرس
14."يف الفصلاملواد 

اعتمادا على نتائج املالحظة تتناول أن مدرس اللغة العربية قام بتكوين التعاليم 
املتنوعة، وعقدت باستخدام الطرق املتعددة مناسبا باملواد مع مشاركة عملية التعليم، 

واقف جلوس التالميذ ليتسهلوا على التفاعل باإلضافة إىل ذلك، أحيانا تغري املدرس م
بأصدقائهم يف الفصل وال إال من األفراد املعينة وأحيانا أن تنفذ عملية التعليم خارج الفصل  

15كاملصلى أو األخر.

الكفاءة في شرح المواد.5
اعتمادا على نتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية تتناول البيانات كما تلي :

شرح املواد عندي من الكفاءة لوصف شيئ لسانيا عن اجلماد، الكفاءة يف 
األحوال، البيانات أو الوقائع اليت تنظم منهجيا إلظهار العالقة لشيئ بشيئ 
أخر. الكفاءة يف شرح املواد من أهم أشياء ما يتقنها املدرس كوسيلة 
مستفدة لتقدمي معلومات يف عملية التعليم. يف إلقاء املواد كخاصة أنشطة
الشرح، ينبغى أن ال يقوم املدرس كثريا بالكالم حنو التالميذ ألن ال يكون 
سلبيني. لذالك، حلفظ فعالية شرح وحتقيق النحصيل الكامل أن يقوم 

16املدرس بالتدريبات.

14 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016

15Observasi, 3 April 2016
16 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten

Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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اعتمادا على التوثيق ما مسكه مدرس اللغة العربية، فاخلطوات ما سار عليه املدرس 
يف شرح املواد كما تلي :

لتخطيطا.أ
قبل أن جريت عملية التعليم أعد مدرس اللغة العربية التخطيط ليكون الشرح 
املوصل موجها متكونا من مضمون الرسالة ومتسلمها. أن يكون مضمون الرسالة 
تقارن بشمول اخلطط األمهية للمواد اليت ستشرح، رتبت اخلطط األمهية منهجية، 

اليت ستشرح. يف التخطيط ما يتعلق مبتسلم باملواد والوسائل املستخدمة هي مناسبة 
الرسالة ينبغي أن يهتم إىل االختالفات املوجودة يف التالميذ، كالعمر، النوع، القدرة 
األولية، القدرة املستوعبة، خلفية الثقافية االجتماعية، االمكانات، الرغبات وبيئة 

التعلم.
عرض بشرح.ب

لوبة، اهتم مدرس اللغة العربية لتفهيم ما يتناسب باألهداف التعليمية املط

تقدم الشرح باستخدام اللغة ما تسهلها التالميذ، جتنب عن استخدام الكلمات 
"e" ،"aa" ،"mm" ،"kira-kira" ،"umumnya" ،"biasanya" ،"sering kali "

توفري املدرس فرصة التالميذ إلظهار الفهم، مل يفهمها التالميذ.واملصطلحات ما
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الشك، أو من عدم فهمهم عند الشرح املقدم، مع طرح األسئلة كا "هل فهمتم عن 
17الشرح من جديد ؟"، وأيضا من سؤال "هل الشرح يعىن لكم ؟". وغريها.

اإلسالمية ديامورين عند مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة 
توالنج باوانج الغربية، أن األهداف اليت سيتحققها املدرس يف تقدمي الشرح كما تلي :

إشراف التالميذ لفهم جواب السؤال "ملاذا" ما طرحه التالميذ أو قدمه املدرس.)أ
مساعدة التالميذ على حتقيق وفهم عن احلكم، الدليل واملبادئ العامة موضوعيا )ب

عقليا.
ة التالميذ للتفكري من أجل معاجلة املشكلة.مشارك)ج
حتقيق الردود من فعلية التالميذ عن مستوى فهمهم ويف معاجلة سوء فهمهم عن )د

املعىن.
مساعدة التالميذ يف الرتويح واحلصول على عملية العقل واستخدام الدليل يف )ه

إمتام األحوال املشكوكة فيها.

الكفاءة في إدارة الصف.6
إدارة الصف هي كفاءة املدرس على تكوين وحفظ أحوال التعليم املكيفة وردها إذا 
حدث الضوضاء يف تلك عملية التعليم. النشاطات لتكوين وحفظ األحوال املكيفة لعملية 

الذين جتعل الصف يصرف االنتباه، منح مكافآت التالميذإيقاف سلوك التعليم، املثال مع 
.الذين فعلوا عمللتالميذ

17 Dokumentasi, MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Tahun 2016
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اإلدارة الصفية هي شرط مطلق لعملية التعلم الفعالة، من خالل خلق حالة 
واملرافق تالميذهاملدرسوهناك شرط التعلم يفضي ميكن أن يتحقق إذا تعيني ت.موا

ق الغرض من التدريس، وكذلك التعليمية، وكذلك السيطرة عليه يف جو لطيف، لتحقي
التالميذ.مع أو التالميذ، والتالميذاملدرسالعالقات الشخصية اجليدة بني 

لتحقيق حالة وظروف الطبقة، بيئة تعليمية جيدة، فضال عن جمموعة التعلم، 
إزالة العقبات اليت قد . لتطوير مهارات قدر اإلمكانللتالميذوالذي يسمح 

وتدير املرافق، وكذلك أدوات التعلم . تعوق حتقيق التفاعل التدريس والتعلم
، بيئة التعلم وفقا للمتعلمني االجتماعي التالميذاليت تدعم ومتكني 

18.والعاطفي، والفكري يف الفصول الدراسية

مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" اعتمادا على نتائج املالحظة، كفاءة
املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية يف إدارة الصف هي كما تلي :

قدمه املدرس موقف االستجابأ
أن يقدم املدرس موقف االستجاب بأحوال تالميذه، حىت أن يشعر التالميذ 
طريق تقدمي موقف االستجابة مع 

التوجه معا، التقرب، طرح التعبري، االستجابة حنو األعراض أو غري مبالة التالميذ.
تقدمي املدرس باالهتمامب

18 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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أن يقدم املدرس اهتمامه إىل بعض النشاطات املسرية يف نفس الوقت. 
الطريقة املستخدمة يف تقسيم االهتمام هي عن طريق البصر واللفظ.

ج
أن يقوم املدرس برتكيز الواجبات ما تقدمه إىل التالميذ، حىت يشرتموا دواما 
يف إعداد التالميذ أو تركيز املواد وتطلب مسؤولية التالميذ الستخدام األدوات أو 

تقرير نتائج املناقشة.
تقدمي املدرس التوجيه الواضحد

بية بتقدمي التوجيه أو اإلرشاد الواضح إىل التالميذ أن يقوم مدرس اللغة العر 
حىت أن يظهر حتريهم يف عملية الواجبة أو األمر.

دوام املدرس بالتأنيبه
يعطيهم مدرس اللغة العربية بالتأنيب. م، يعملية التعلواالذين تعطلوالتالميذ

أو ، ولكن جتنب الكلمات املسيئةةواضحالثابت و الوينبغي أن تكون الضربات 
ومع ذلك، هذه الضربة ميكن أن يتم االتفاق يف الشكل، عند إنشاء قواعد . مهينة

وتقدمي مع التالميذأكثر حذرا املدرسجيب أن يكون التالميذ واملدرس.معينة، بني 
19.فرديف الفصل أو الاملشورة 

19Observasi, 3 April 2016
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الكفاءة في مشاركة التالميذ في عملية التعليم.7
باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين قال مدرس اللغة العربية 

توالنج باوانج الغربية :
وفقا للكفاءة املهنية اليت متسكها يف معاجلة مشكلة تعلم اللغة العربية هي 
إدخال التالميذ يف عملية التعليم. وهذه العملية أداها مدرسة اللغة العربية 
باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج 

عليم مع التساؤل مما يكون به الغربية، بإعداد التالميذ ليشرتكوا برنامج الت
قد كتبت ومااملوضة هي يف رواج (اهتمام التالميذ، املثال عن احلبيب، 

20هل).قبل

عرض مدرس اللغة العربية باملدرسة باألضافة إليها، اعتمادا على نتائج املالحظة، 
ليكون "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين معلومات واضحة معقولة. مستهدفها

التالميذ قادرين على تكوين وبناء العلوم كامال. مث ربط املعلومات اجلديدة باملعلومات اليت 
متسكهم قبلها. وهذه البيانات تتناسب حبقيقة العلوم املعرفية واملهارة اليت البد على فهمها 

21منهجية. هذه العملية تقصد به لتضمن التالميذ يف بناء املعلومات كامال.

20 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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األخرى إلدخال التالميذ يف عملية التعليم عند سيد لقمان احلكيم كماتلي :اخلطوة
"توفري فرصة التالميذ لتدريب املهارة ما تعلمها. وهذه ترتبط ارتباطا وثيقا 

وسائل اإلعالم التفاعلية، بالوسائل التعليمية وتقنيات التعليم املستخدمة. 
وباإلضافة إىل ذلك، .جيدوتدعم بقوة هذا النشاط، ليتم تنفيذها بشكل 

لتطبيق املعرفة واملهارات املكتسبة يف التالميذفإن اجلهود املبذولة لتوجيه 
مث . احلياة احلقيقية، وأيضا يساعد كثريا شحذ املعرفة واملهارات اليت تعلموها

وهذا أمر مهم، ألن هناك . للتالميذإعطاء فرصة 
للعثور على مزيد من املعلومات التفصيلية حول املعرفة أو التالميذندما يريد أوقات ع

عادة ما حيدث هذا يف شكل تصرحيات، أو حىت يف شكل سؤال . املهارات املكتسبة
وال يقتل املدرسويف مواجهة مثل هذا الشيء، . هو الالفت للنظر جدا

، ألنه ميكن التالميذبرفض األسئلة / تصرحيات التالميذبالضرورة إمكانات 
املبدأ التالميذ. أن يكون اليت ظهرت فقط، ألن عملية التفكري النقدي لدى 

األساسي، جيب أن ال تكون حساسية من أي شكل من أشكال 
22التالميذ.استكشاف املعرفة من 

تحصيل التعلم لدرس اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن بالمدرسة "هداية ج
المتوسطة اإلسالمية ديامورني توالنج باوانج الغربيةالمبتدئين" 

اعتمادا على الوصائف أعاله كان مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" 
املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية، أكمل بتأهيلة كمدرس الذي له الكفاءة 
اللغة العربية مل تتأثر على ترقية حتصيل تعلم 

22 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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الثامن يف تعلمهم وحيصل على النتائج أدىن من معيار إلتقان األدىن، كما ظهر يف هذا 
اجلدول التايل :

5الجدول 
تالميذ الصف الثامن تحصيل تعلم اللغة العربية لدى

بالمدرسة "هداية المبتدئين" المتوسطة اإلسالمية ديامورني توالنج باواج الغربية
البياناتالتحصيلKKMأسماءرقم
غري الكامل7060عائشة عفيفة1
الكامل7075النساء عبس2
الكامل7075بانبانج موهادي3
غري الكامل7060بوتامي جونر4
غري الكامل7060جيرتا سينتوسو5
الكامل7070ديا هيو كوليا6
الكامل7075دوين دمارا7
غري الكامل7060دوي فرسيتيا نينجسيه8
الكامل7075فهمي ن، إرفان9

غري الكامل7055فاسكل دوي كوستا10
غري الكامل7055كالوه نور عيين أوليا11
غري الكامل7060كيالنج راماضن12
غري الكامل7060هري موالنا13
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الكامل7075حسنة سابيتا14
الكامل7075إندري شافريا فراتانا15
الكامل7075إراوان16
الكامل7080كيلي مورتيانيجسه17
غري الكامل7060كران تيكوه18
الكامل7075م، ذكي فراسيتيو19
غري الكامل7060م. حافظ اخلري20
الكامل7080م. سيفتيان أديناتا21
غري الكامل7060مارتينا إيكا22
الكامل7070مزكريا تين أ.ف23
الكامل7085نادياه فرماتا24
غري الكامل7060نادياه أسناه مترين25
غري الكامل7060ندرا سافوترا26
الكاملغري 7055نيكني سرسوايت27
غري الكامل7060نور عيين28
الكامل7070رينو فرديالدو29
الكامل7085رضا إنتان فراتاما30
غري الكامل7055ساتريا د. أكتافيان32
غري الكامل7060سيفتيان دويانو32
غري الكامل7060سوجيايت33
غري الكامل7055سوتريسنو هدي34
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غري الكامل7060سيتياوانتري 35
الكامل7070أمي مجلية الصاحلة36
الكامل7085فيفي نور ألفياه37
الكامل7075وحيو وجارناكو38
غري الكامل7060يوكي سافوتر39
الكامل7070يوسان أيديل40
غري الكامل7055ياياه نورياه41
غري الكامل7060زيندا عابدين42

2016التوثيق : املدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين للعام 

اعتمادا على نتائج املقابلة واملالحظة، تتناول البيانات أن اجلوانب اليت تسبب 
لتقصري جناح الكفاءة املهنية ملدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة 

حتصيل تعليم التالميذ مع بعض اجلوانب، داخلية تسسب باجلوانب التالية اإلسالمية يف ترقية 
:

تقصري الذكاء.1
يف الذكاء تأثري كبري حنو تقدم التعلم. يف نفس احلالة، يتمسك التلميذ الذكاء 
العايل سينجح أفضل ممن لديه الذكاء املنخفض. بل مهما ذاك، مل يقوم التلميذ لديه 

ه يف التعلم. وهذه مما كان التعلم هو عملية معقدة باجلوانب الذكاء العايل بدوام جناح
عادي، وميكن أن تدار مع حسن الالطالب الذين لديهم مستوى الذكاء املتعددة تأثره. 

يف دراسته، إذا درس جيدا، فهذا يعين التعلم عن طريق تطبيق أساليب تعلم فعال، 
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والعوامل اليت تؤثر على التعلم (العوامل املادية، 
نخفض، أنه حيتاج إىل املالذكاء التلميذ لديهإذا كان .

.أن يكون تعليمهم يف مؤسسات التعليم اخلاص
االمكانات غري موجهة.2

أو فطرية اليت من املمكن أن ال تزال حباجة إىل تطوير القدرة االمكانات هي ال
تدريب لتحقيق دراية واملعرفة واملهارات احملددة، مثل إتقان اللغة، تلعب املوسيقى والرسم 

وهوب يف املوسيقى، مع نفس العملية مع اآلخرين الذين ليسوا املوالشخص . وغريها
دعم املواهب أن توينبغي . وسيقي، وسوف يكون أسرع إلتقان هذه املهاراتباملموهوب 

حة والتدريب واملعرفة واخلربة أن هذه املواهب ميكن حتيينها بشكل صلباملاليت حققتها 
.جيد

قال مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين 
توالنج باوانج أن اجلوانب اليت تسبب بال جناح الكفاءة املهنية يف ترقية حتصيل التعلم 

املواد التعليمية اليت قدمه املدرس. وتتناسب هذه وهي االمكانات اليت مل تناسب ب
البيانات مبا قاله :

يف أثناء عملية التعليم، خاصة للصف الثامن  باملدرسة "هداية املبتدئني" 
ديامورين توالنج باوانج الغربية، وعيت أن هناك بعض التالميذ الذين لديهم 
تجابات الكاملة من 

رأيتكثريا ما املدرس واملدرسة حىت أن تكون يف عملية التعلم مبا جتد فيها.  
بعض عمل املدرس الذي تعتزم تطوير اإلبداع، ولكن اإلجراءات املتخذة 
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مزيدا من املدرسعلى سبيل املثال، وضع . وهكذا تقتل اإلبداع نفسها
بدًال من العمليات اليت تنمي يف شكل األرقامحتصيل التعلمالرتكيز على 

حول عملية التدريس التالميذاإلبداع، مل يستجب للتغذية الراجعة من 
دوامااملدرسوأنشطة التعلم أو اإلشراف على 

أدركت أيضا أن كثري من األحيان تعطي تعليمات . الفصليف التالميذ
مل يكنالتالميذحبيث التالميذمفصلة حول ما جيب القيام به من قبل 

23.على خلق حبريةينقادر 

مل تكمل أنشطة التعلم واالنضباط.3
اجلوانب اليت تسبب إىل أن جتري الكفاءة املهنية لدى مدرس اللغة العربية يف 

نشاطات التعلم املنخفضة لدى التالميذ لدى التالميذ الصف ترقية حتصيل التعلم هي 
تبدو الثامن باملدرسة "هداية املتبدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية 

ويتسبب هذا الشرط . دائما يف العمل من صديق يف الوقت يف العمل على املهام الفردية
، أو للقيام املدرس

24املدرس.همة مب

ما أعاله بنتائج املالحظة اليت تشري أن التالميذ الصف الثامن باملدرسة وتؤكد 
توالنج باوانج الغربية أثنا قالبهم الواجبة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين 

23 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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ل حىت أن يعهد إىل املدرسيفهمون جمموعة املهمة املوكلة من قبل 
25.صديقه

العادات السيئة.4
أن من اجلوانب اليت تسبب بقلة جناح الكفاءة املهنية عند مدرس اللغة العربية

ملدرس اللغة العربية يف ترقية حتصيل التعلم هي العادات السيئة يف نفس التالميذ الصف 
الثامن باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية بال 

لعربية. على الرغم أن جتري هذه العملية ملساعدة يقوم بالتلخيص من املواد لدرس اللغة ا
26التالميذ على سهولتهم لفهم املواد املتعلمة ألن تستجلت أمناطها.

وتتناسب تلك البيانات بنتائج التوثيق أن تالميذ الصف الثامن باملدرسة "هداية 
يص املواد املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية مل يبدأ بتلخ

املتعلمة من قبل املدرس، وأشريت هذه الداللة بعدم تسجيالت التالميذ من التلخيص 
ما يف الكتاب.

تقصري الدافعية يف التعلم.5
قال مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين 

جناح الكفاءة املهنية ملدرس اللغة توالنج باوانج الغربية أن اجلوانب اليت تسبب إىل تقصري 
العربية يف ترقية حتصيل تعلم التالميذ هي تقصريهم يف الدافعية، حىت تصعب املواد لقبوهلا 

25 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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وتأخذها التالميذ. على الطبع، تكون هذه احلالة بعدم فهم ملن مل يفهم، فلن ينتاول أية 
27

نات بنتائج املالحظة اليت تشري بأن التالميذ الصف الثامن وتؤكد هذه البيا
باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية مل يتم 
بالتساؤل أو يستحيون إىل املدرس إذا مل يفهم املواد ما قدمه املدرس، ولو أحيانا يدوم 

28املدرس بتوفري فرصة ليسألوا.

د لقمان احلكيم، مؤشر آخر الذي يشري بال دافعية التالميذ الصف عند سي

مل يكرر املواد يف املدرسة. وتسبب هذه احلالة إىل اشتغاهلم باأللعاب مع أصدقائهم 
29الراحة.وشراء األطعمة والشربات أثناء 

وتؤكد هذه البيانات بنتائج املالحظة اليت تشري إىل أن التالميذ الصف الثامن 
باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية أثناء الراحة 

بالنسبة لتكرار املواد اليت ألقاها املدرس ألن ال ينسوها.بأصدقائهم 
إما خارجيا، اجلوانب اليت تسبب إىل تقصري جناح الكفاءة املهنية ملدرس اللغة 

هي البيئة املدرسة غري املكيفة.العربية يف ترقية حتصيل تعلم التالميذ 

27 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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اإلسالمية ديامورين قام مدرس اللغة العربية باملدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة 
توالنج باوانج الغربية أن اجلوانب اليت تسبب إىل اجلوانب اليت تأثر على حتصيل تعلم 
التالميذ هي البيئة املدرسة غري املكيفة، وتتطلب هذه احلالة إىل أن يفهم املدرس 

30املؤشرات كما تلي :

املتوسطة األول الذي يشري إىل أن بيئة املدرسة "هداية املبتدئني"املؤشر 
اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية  تأثري على حتصيل تعلم التالميذ هي تقصري 
ال تتبع املدرسة تطبيق 

يف و يف انتهاك ملدونة السلوك، مثل عدم خلع املالبس بدقة، التالميذحنواالنضباط 
.وغريهااالحتفال العام

الذي يشري إىل أن بيئة املدرسة "هداية املبتدئني" املتوسطة املؤشر الثاين 
ال تتبع اإلسالمية ديامورين توالنج باوانج الغربية  تأثري على حتصيل تعلم التالميذ هي

س يف انتهاك ملدونة السلوك، مثل عدم خلع املالبالتالميذحنواملدرسة تطبيق االنضباط 
يف التالميذتؤثر هذه احلالة على موقف وانضباط . وغريهااالحتفال العاميف و بدقة، 
عملية التعليم والتعلم، ألنه إذا كان يتم تشغيل االنضباط مع أفضل، وميكن حتفيز تنفيذ

.هلم، ليتوافق مع اللوائح

30 Lukman Hakim, Guru Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Wawancara, 2 April 2016
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Lampiran 1

KERANGKA OBSERVASI

No Perihal Indikator

1 Kompetensi profesional guru
Bahasa Arab dalam meningkatkan
hasil belajar peserta didik MTs
Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni
Kabupaten Tulang Bawang Barat

a. Kemampuan penguasaan materi

b. Kemampuan membuka pelajaran

c. Kemampuan bertanya

d. Kemampuan mengadakan variasi

pembelajaran

e. Kemampuan menjelaskan materi

f. Kemampuan mengelola kelas

g. Kemampuan menutup pelajaran

h. Kemampuan melibatkan peserta didik

dalam proses pembelajaran



Lampiran 2

KERANGKA INTERVIEW
DENGAN GURU BAHASA ARAB

1. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam proses belajar

mengajar ?

2. Apa indikasi seorang guru memiliki kompetensi professional ?

3. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran Bahasa Arab peserta didik MTs Hidayatul

Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

4. Bagaimana kompetensi profesional guru Bahasa Arab dalam meningkatkan hasil

belajar peserta didik peserta didik MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni

Kabupaten Tulang Bawang Barat ?



Lampiran 3

KERANGKA KISI-KISI INTERVIEW
KEPADA KEPALA SEKOLAH

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya peserta didik MTs Hidayatul
Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang Barat?.

2. Siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah peserta didik MTs
Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang Barat?

3. Bagaimana kompetensi professional yang dimiliki oleh guru Bahasa Arab di
peserta didik MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang
Barat?

4. Bagaimana kompetensi professional guru Bahasa Arab dalam meningkatkan hasil
belajar peserta didik MTs Hidayatul Mubtadi’in Dayamurni Kabupaten Tulang
Bawang Barat?



Lampiran 4

KERANGKA DOKUMENTASI

No Perihal Keterangan

1

2

3

4

5

6

Sejarah singkat berdirinya

Struktur organisasi

Visi Misi sekolah

Keadaan guru dan karyawan

Keadaan siswa

Keadaan sarana dan prasarana



Lampiran 5

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No NAMA KELAS L/P

1. Aisyah Afifah VIII P

2. Annisa Abbas VIII P

3. Bambang Muhadi VIII L

4. Butomi Junar VIII L

5. Citro Sentosa VIII L

6. Diya Hayu Kaulia H VIII P

7. Doni Damara VIII L

8. Dwi Prasetya Ningsih VIII P

9. Fahmi N. Irfan VIII L

10. Fascal Dwi Costa VIII P

11. Galuh Nuraini Amelia VIII P

12. Gilang Ramadhan VIII L

13. Hari Maulana VIII L

14. Hasnah Tsabita VIII P

15. Indri Syafria Pratama VIII P

16. Irawan VIII L

17. Kelly Murtianingsih VIII P

18. Kran Teguh VIII L

19. M. Dzaky Prasetyo VIII L

20. M. Hafidzul Khoir VIII L

21. M. Septian Adinata VIII L

22. Martina Eka W VIII P

23. Muzak’ryah Tnie A.F. VIII P

24. Nadiah Permata VIII P

25. Nadiyah Hasnah Amrin VIII P



26. Nadira Saputra VIII P

27. Niken Saras Wati VIII P

28. Nur Aini VIII P

29. Reno Perdialdo VIII L

30. Ridho Intan Pratama VIII L

31. Satria D. Oktavian VIII L

32. Septian Dwiono VIII L

33. Suciati VIII P

34. Sutrisno Hadi VIII L

35. Tri Setiawan VIII L

36. Ummi Jamiltuz Soliha VIII P

37. Vivi Nuralfiah VIII P

38. Wahyu Wijanarko VIII L

39. Yogi Saputra VIII L

40. Yusan Aidil VIII P

41. Yayah Nuriyah VIII P

42. Zinda Abidin VIII P



Gedung Mts Hidayatul Mubtadi’in





Kegiatan Belajar Mengajar Di Mts Hidayatul Mubtadi’in
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