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 ملخص

 باندار النبونج  2اإلسالمية الحكومية  متوسطةاللغة العربية  بالمدرسة ال مدرسيل التربوية كفاءةال
 ميال راسي فرتيوي

 اإلطالق، على ادلدرسين إليها حيتاج اليت اص اخل الكفاءات أنياع من نيع هيوبية  الت  الكفاءة
 ميتعل أن تبني األولي  الدراسات يف ادلالحظ  . نتائجالطالوب  تعلم جناح مقدر ستحدد وهذه الكفاءة

وتلك ، وجامدا جاًفا ةبدو الةزال وباندار النبينج 2اإلسالمي  احلكيمي   ادلتيسط   وبادلدرس  العروب اللغ 
على التعلم، وكانت أنشط  تعليم اللغ  العروبي  سلبي  ومل ةبدأ  الطالوب احلال  تتيقع من اخنفاض  رغب  

 الكفاءة تكين هي "كيف صياغتها ميكن اليتلبحث ا مشكل  .وباحلماس  يف دروس اللغ  العروبي  الطالوب 
ا هذ ةهدف "وباندار النبينج؟ 2اإلسالمي  احلكيمي   ادلتيسط اللغ  العروبي  وبادلدرس   دلدرسي وبية الت 

اإلسالمي   ادلتيسط اللغ  العروبي  وبادلدرس   مدرسي ميتلكها اليت وبية الت  الكفاءة وصف إىلالبحث العلمي 
 معاةري حني 2002عام  61 رقم  اليطني التوبي  وزةر نظام على اعتمادا جوباندار النبين 2احلكيمي  

 .ادلدرس وكفاءات األكادميي التأهيل

 نيعي. مصادر ىوصف على منهج (field research)ادليداين  بحثالهي  نيع هذا البحث 
اإلسالمي   ادلتيسط اللغ  العروبي  وبادلدرس   مدرسي أروبع  همهذا البحث  يف ميضيع البحث أو البيانات

على  البحث هذا يف اذلدف ةركز . وبينماادلهني  للتعليمالذةن لدةهم الشهادة  وباندار النبينج 2احلكيمي  
 حني 2002عام  61 رقم اليطني  التوبي  وزةر نظام أساس على للمدرسوبية  الت مؤشرات للكفاءة  60

 ،ادلالحظ  وهي البيانات مجع يف ادلستخدم  . التقنياتادلدرس وكفاءات األكادميي التأهيل معاةري
 .التيثيقو  ،وادلقاوبل 

وباندار  2اإلسالمي  احلكيمي   ادلتيسط اللغ  العروبي  وبادلدرس   مدرسي أن البحث نتائج تظهر
 ملاليت  مؤشرات 3. وبية الت  للكفاءة مؤشرات 60ةتقنيا  مل الشهادة ادلهني  للتعليم لدةهم الذةن النبينج

 م،يلتعلل واالتصاالت والتكنيليجيا ادلعليمات واستخدام التوبيي، ميالتعل إجراء :هي ادلدرس هاتقنة
 م.يالتعل جيدة قي لت  التفكريوب والقيام

 اإلسالمي  ادلتيسط ، ادلدرس  ، مدرس اللغ  العروبي وبية : الكفاءة الت  المفاتيحالكلمات 
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 إهداء

 أهدي هذه الرسالة العلمية إىل :

والدي ووالديت مها يشرفان، يوجهان وحيبان خملصان ويرافقان خطوة حيايت مع  .1
 الدعاء الشريف.

 أخوايت العزيزة، ديانا مايا لستاري وفجر أنانتا تري أنديكا يلونون حيايت حمبتهم. .2
 .صربالو  كاملبال وبصدق الفضيلة بقيم التعليم من يتعبوا مل الذينمجيع مدرسي،  .3
 إىل باإلضافة احلياة، قصة نسيان املستحيل من جيعل دماأصحايب يف االجتهاد،  .4

 .النجاح لتحقيق حافزًا كوهنا
جامعيت احملبوبة، جامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج، خاصة لقسم اللغة  .5

 احلقيقية احلياة لتدوس الباحثة تعليم يتم حيثالعربية 
.  



 ه

 ترجمة الباحثة
 

 يف أو ملقا مضيق هناية يف تقع إقليمية عاصمةميال راسي فرتيوي، ولدت مبيدان، 
ميان ومولينا. ولدت سار  لزوجني أشقاء لثالثة الكربى االبنة ىي ميال. سومطرة جزيرة مشال

 عندما ميدان يف ادلولودة ادلرأة ىذه انتقلت ، يوم اخلميس. مث6996من يونيو  02يف تاريخ 
 .اآلن حىت المبونج باندار يف وعاشت سنوات 4 عمرىا من تبلغ كانت

ي. بدأت دراسة ميال عام كرامو س ،واي دادي يف اأصدقائه مع أكثر اطفولته تنفق
يف بستان األطفال سري وجيايا. بعد سنة استمرت بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية  0226

جت منها، اختارت بادلدرسة الثانوية سنوات وختر  6باندار النبونج. بعد  5احلكومية 
نتجونج كرانج، قبل أن تدخل إىل ادلدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  0اإلسالمية احلكومية 

 ادلفضلة باندار النبونج يف علم اللغة.
 األعمال وكتابة الشعر قراءة مثل االجتماعي، النشاط تبعت ما غالباً  اليت ةادلتعلم

 أوقات يف الكتابة أثناء السفر تاختار  الطويلة، إجازتو يف. الشخصية مدونتو إىل األدبية
 بدوية شخصية كونت أن وميكن اآلخرة، يف أيضا العامل، يف للنجاح حلم لديها ميال. الفراغ
 .البشر جلميع جديرة

 



 و

 كلمة شكر وتقدير
 

 

ىذه الرسالة إّن  .ىذه الرسالة العلميةبإعطاء الشكر واحلمد هلل سبحانو وتعاىل، دتت كتابة 
 متوسطةاللغة العربية  بالمدرسة ال مدرسيالتربوية لكفاءة ال" املوضوعحتت  ةالباحث اهتكتب   العلمية

حملمد صلى اهلل عليو وسلم، الذي جلب . والصالة والسالم "باندار النبونج 2اإلسالمية الحكومية 
 الناس إىل النور اإلهلي.

استفاء لبعض الّشروط للحصول على الّدرجة اجلامعّية األوىل يف  ىيىذه الرسالة العلمية كتابة 
 .النبونجاإلسالمية احلكومية إينتان يف قسم الّلغة العربّية جبامعة رادين  والتعليم علم الًّتبّية

ىذه الرسالة وملّا دّتت كتابة  .مع التعليمات والتوجيهات إالىذه الرسالة العلمية تحقق تال 
وعسى أن يهب اهلل سبحانو وتعاىل   اوعظيم حتّيته اوجزيل شكرى افائق احًتامه ةقّدم الباحثتف العلمية

 مكافأة اللطف إىل:
نتان اإلسالمية إيمدير جامعة رادين  ،ري، املاجستريك  و األستاذ الدكتور احلاج حممد م .1

معي األخضر رسم العلم يف ىذا احلرم اجلا لباحثقد أعطى فرصة ل الذي النبونجاحلكومية 
 .احلبيب، خاّصة يف كلّية الًّتبية والتعليم

إينتان جبامعة رادين كلّية الًّتبية والتعليم املاجستري، عميد   خري األنواراحلاج  األستاذ الدكتور .2
 .ونجالنباإلسالمّية احلكومّية 

قسم الّلغة  وسكريتري رئيس ،املاحستري و عفيف أمر اهلل الدكتور سفري دود املاجستري .3
 .النبونجاإلسالمّية احلكومّية إينتان جبامعة رادين  والتعليم العربّية يف كّلّية الًتبّية

 ،والثاين  شر  األولامل ،املاجستري الدكتور حممد أكمان شاهو  املاجستريذواحلّنان الدكتور  .4
 واملدخالت واإلرشاد، التوجيو لتقدًن اوأفكارمه واجلهد الوقت من ما،اختذ منهمافيخضمه

 .ىذه الرسالة العلمية إجناز يف



األساتيذ واألستاذات واملوظفني حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية، خاصة بقسم اللغة  .5
 ىن علوما كثريا.واالعربية الذين قد علم

باندار  2باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اللغة العربية املدرسة ومدرسون رئيس .6
 ىذه الرسالة العلميةحىت دتت  مالشرا  و إحاطتهل ماوقاهت الذين قد وىبوا ،النبونج
 بالصرب.

 ةالباحث واقد ساعد نالذي النبونجاإلسالمّية احلكومّية إينتان جبامعة رادين  نيفمجيع موظّ  .7
 .إلدتام ىذه الرسالة العلمية جازكم اهلل خريا كثريا

ملرحلة  النبونجاإلسالمية احلكومية إينتان مجيع أصدقائي بكلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين  .8
، شكرا على تقدًن االنتباه والتوجيهات واملساعدة حىت تنتهي كتابة ىذه الرسالة 2111
 العلمية.

 

 خطوة دائما تصاحب اليت األطرا  جلميع والدافع الدعاء احلب، من تبذلونو ما على أشكركم
 .ةالباحث

لكم أمجعني. عسى أن السالمة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا  ةسأل اهلل الباحثتوأخريا 
 .يكون ذلك عبادة لنا هلل تعاىل، آمني يارّب العاملني
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 األول الباب
 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ 
الواردة  لتجنب عن سوء فهم و تعبري ىذا ادلوضوع، فيتسرع شرح بعض ادلصطلحات

 سطةمدرسة المتو بال الكفاءة التربوية لمدرسي اللغة العربيةوىو "  الرسالة العلمية هيف ىذ
 بياهنا كما تلي :إىل . فادلصطلحات اليت جيتاج باندار النبونج 2اإلسالمية الحكومية 

 الًتبويةالكفاءة  .1
السلطان )القوة( لتقرير شيئ، يف القاموس الكبري لللغة اإلندونيسية، الكفاءة ىي 

ىي العلم  الًتبوية و 1القدرة على استيالء قواعد اللغة مستخلصا أو مستدخال.
ىي السلطان أو  الكفاءة الًتبويةاعتمادا على تلك ادلصطلحة،  2بصفتو الًتبية.

 القدرة على صفتها الًتبية.
 ىي : الكفاءة الًتبويةعند كوناندر، 

: فهم اليت تشمل على الطلبةىي القدرة على إدارة تعليم  الكفاءة الًتبوية"
لتحقيق بعض  الطلبة، ختطيط وتنفيذ التعليم، اختبار حتصيل التعلم وتنمية الطلبة

 3إمكانياهتم".
ىي إحدى الكفاءات اخلاصة وادلطلقة اليت البد أن يستوعبها  الًتبوية الكفاءة

 .الطلبةادلدرس لتعيني مستويات جناح تعلم 
                                                             

1
Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Online), (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007)  
2
Ibid 

3
Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 76 



2 
 

 مدرس اللغة العربية .2
وادلدرس يف القاموس الكبري لللغة اإلندونيسية شخص ما بو عملو )ويكسب 

 مادا على القانون للمدرس واحملاضر تشرح أن :تاع 4إليو، مهنتو( التعلم.
يف التعليم  الطلبةالرئيسي التعليم، اختبار  ىو ادلعلم ادلهين بوظيفتو "ادلدرس

 5ادلبتكر تعليما رمسيا، تعليما أساسيا وتعليما متوسطا".
بالنسبة ما يقصد بو ادلدرس ىو معلم ما يعلم دروس اللغة العربية حنو تالميذه يف 

 ادلدرسة.
ي اللغة دلدرس الًتبوية إىل عرض وتعبري الكفاءة الرسالة العلمية ىذهد  هتإذا، 

باندار النبونج ) ما ىو قائم بالشهادة  2اإلسالمية احلكومية  سطةدرسة ادلتو بادل العربية
 .2007عام  16التعليمية( اعتمادا على اللوائح الوزارية التعليمية الوطنية رقم 

 
 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 الباحثة حجج الختيار ىذا ادلوضوع، منها :ىنا أسباب ما تشجها وتكون هبا 
كانت اللغة العربية لغة ثانية للمتعلمني االندونسيني. وصاحوا بأن اللغة العربية  .1

بأن درس اللغة العربية  الطلبةرغبت الباحثة على تغيري عبارات صعب. حىت 
 درس مسرور إذا تعلم مع ادلدرس ادلهين.

اليت البد أن يقوم هبا ادلدرس ليتحقق  ىي الكفاءة اخلاصة الكفاءة الًتبوية .2
 التعليم الكامل، فًتفعها الباحثة يف ىذا البحث.

                                                             
4
Tim Penyusun Pusat Kamus, Op. Cit., 

5
Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru, (Bandung: Yrama Widya, 2008),  h.113 
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درسة اللغة العربية بادل يدلدرس الكفاءة الًتبويةمل يوجد حبثا ما يوصف عن  .3
 باندار النبونج. 2اإلسالمية احلكومية  سطةادلتو 
 

 خلفية البحث .ج 
كلة ناظرة يف بعض الوجهات يف التعليم اإلندونيسي، جودة التعليم تكون مش

والناظرات. إحداىا وجهة حنو انفخاضة جودة التعليم اإلندونيسي، وبعضها تتعلق على  
كفاءة ادلدرس. وىذا االفًتاض بو سبب مع أن الدراسات القائمة تتحصل على أن ادلدرس 

سة أن جوىن ىيت من جامعة أوجكالن بالدرا . وأكربىا ما قامالطلبةعامل مهيمن يأثر تعلم 
نفسهم، و  الطلبة% من جانب شخصية  49تتوقع عينها على حسب  الطلبةإجنازات تعلم 

جودة ادلدرس توضع  6% من جانب ادلدرس، خاصة يف جودة و كفاءة ادلدرس. 30
عالمتها على الكفاءات اليت يقومون هبا ادلدرسون وتتشكل باستيعاب ادلعار ، ادلهارات أو 

 ادلواقف ادلهنية يف تنفيذ وظيفتو كادلدرس.

 عن فصلو ميكن ال ادلدرسني جناح أن على التأكيد ميكن سبق، دلا الشرح من مزيد
. ادلدرسني جودة لتشكيل التعليم جودة على احلفاظ الضروري فمن هبا، ةادلضطلع العملية
 ادلدرس. شهادة برنامج خالل من ادلدرس مهنية دلعيار ادلعلم تأىيل حتسني من بدءا

 أهنم إىل يشريون الذين ادلدرسني لبعض شهادات منح عملية ىي ادلدرس شهادة
والشروط  7اجلودة. ضمان أشكال من شكل ىي واليت الكفاءة معايري أو دلعايري وفًقا مؤىلون

                                                             
6
Marselus Payong, Sertifikasi Profesi Guru, (Jakarta: Indeks, 2011), h. 2 

7
Kunandar, Op. Cit., h.83 
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 اتقان(. 2) ؛( صلة وذات 4د أو 1س) األكادميي التأىيل معايري استيفاء(. 1: )إليها 
 اجلامعي التعليم مقدمي عقده الذي الكفاءة اختبار اجتياز من يتضح كما الكفاءة معيار
 8.احلكومة قبل من وادلعني ادلعتمد

 ميتلكها أن جيب اليت والسلوكيات وادلهارات ادلعار  من رلموعة ىي كفاءة الًتبوية
 تعلم جودة لتحسني ادلبذولة اجلهود جناح 9.ادلهنية لواجباتو أدائو يف وينفذىا ويتقنها ادلدرس
 بإدارة وحتديداً  األساسية، اليومية الواجبات القيام على ادلدرس قدرة حتددىا اليت العربية اللغة
 أىدا  حتقيق يف مهًما دورًا ادلعلم يلعب الفصل، يف الدراسي. الفصل يف التعليم أنشطة

  10صياغتها. دتت اليت العربية تعليم اللغة

عن ادلدرس واحملاضر و  2005عام  14فكان مدرس اللغة العربية يف القانون رقم 
يتطلب إليو أن يقوم مبجموعة ادلهارات أو الكفاءات   2005عام  19يف ادلوائح الوزارية رقم 

 كما تلي :
 بويةالكفاءة الًت  .1

، الطلبةاليت تشمل على فهم  الطلبةىي الكفاءة يف إدارة تعلم  الكفاءة الًتبوية
لتعبري أو إدراك  الطلبةالتخطيط وتنفيذ التعليم، اختبار حتصيل التعلم وتنمية 

 11إنكانيتهم.

                                                             
8
Marselus Payong, Ibid., h. 68 

9
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: Rajawali Pres, 2014,  

h.182 
10

Miswari, Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Arab: Upaya Peningkatan Mutu 

Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal IAIN Sultan Ageng Tirtayasa: Banten, TA’DIB, Vol. XV. No. 02. 

Edisi, Nopember 2010, h.260 
11

Kunandar, Op. Cit., h. 76 
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 الكفاءة الشخصية .2
، الكفاءة الشخصية ىي الكفاءة الفردية اليت تعربىا بالشخصية الكاملة، ادلستقرة

 أسوة. الطلبة االبالغة، العارفة، السلطنة و تكون ما ينظرى
 الكفاءة االجتماعية .3

، مع الطلبةالكفاءة االجتماعية ىي قدرة ادلدرس على اتصالو وشنقو فعاليا مع 
 12ادلدرسني وادلوظفني التعليمية، األولياء واجملتمعني.

 الكفاءة ادلهنية .4
توسيعا وتعميقا، واليت تشمل على استيعاب  الكفاءة ادلهنية ىي استيعاب ادلواد

 13ادلواد للمنهج لكل الدروس، واالستيعاب على ىيكل ومنهجية العلوم.
 

. ومل يكن يف ىذا البحث بويةيف ىذا البحث، قامت الباحثة بًتكيز الكفاءة الًت 
اولة قصدا الستغفال الكفاءات األخرى. بل إال أن يعرب وتأكيد الكفاءة الواحدة اخلاصة وزل

 على حبثها شامال.
عام  16وادلؤشرات للكفاءة التعليمية كما كتبت يف اللوائح الوزارية الوطنية رقم 

 كما تلي :  2017
من ناحية اجلسم، األخالق، الروح، االجتماع، الثقافة،  الطلبةاستيعاب شخصية  .1

 العاطف والذكاء.
 استيعاب ادلواد وادلبادئ التعليمية للتعليم. .2

                                                             
12

Kunandar,  Ibid., 77 
13

Suyatno, Panduan Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT Indeks, 2008), h. 15-17 
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 الدراسي ادلتعلق على الدروس ادلتعلم. تطوير ادلنهج .3
 تنفيذ نشاط التعليم الًتبوي. .4
 االستفادة من التكنولوجية االتصالية ألمهية التعليم .5
 لتعبري إمكاناهتم. الطلبةتسري تنمية إمكانية  .6
 .الطلبةاالتصالية الفعالية، التعاطفة، ادلهذبة مع  .7
 من عملية و حتصيل التعلم تأدية اإلنتاج واالختبار .8
 االستفادة من حتصيل التقييم واالختبار ألمهية التعليم .9
 عملية التفكري لًتقية جودة التعليم. .10
العشرة البد من أن يقوم هبا ادلدرس كلها أيضا من قد  الكفاءة الًتبويةىذه مؤشرات   

 قام بالشهادة التعليمية. ألن ليست اللغة الغربية لغة أمية إلندونيسيني، فال بد أن يسري تعليم
اللغة  يدلدرس الكفاءة الًتبوية. لذالك أن تتأثر ترقية اللغة العربية يقوم بينو مدرس مهين

حنو  الطلبةالعربية يف دورىا على ترقية جودة تعليم اللغة العربية وتوضع عالمتها باستيعاب 
 التعليم كامال.

جناح تعليم ويتناسب النظر السابق مبا قال عبد الرمحن أن ادلدرس لو دور مهم يف   
اللغة العربية، فال بد أن بقوم ادلدرس باىتمام على جانب التعليم، اللغوي واجلوانب التعليمية 

لدى ادلدرس حتتاج إىل  الكفاءة الًتبويةألن عند جيجني مصفو، تعليما، كانت  14األخرى.
نب االىتمام، ألن التعليم يف االندونسيا كان يف خط فاشل، وتعترب نظيفا جافا من جوا

                                                             
14

Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: Aura, 

2017,h. 80 
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مملني إىل قزمهم الن ما ذلم  الطلبةالتعليم وظهرت ادلدرسة أكثر مكانية حىت يكون 
 15دنياىم.

باندار  2اإلسالمية احلكومية  سطةدرسة ادلتو اعتمادا على نتائج ادلقابلة حنو رئيس ادل  
لدى ادلدرس، قام رئيس ادلدرسة بإشرا  عن الكفاءة الًتبوية النبونج، إنو يقول فلمعرفة 

اليت لديو مدرس اللغة العربية قد كان  الكفاءة الًتبويةتخطيط، التنفيذ واالختبار. وأكد أن ال
وتتناسب ىذه النتيجة مبا قال ريئس وحدة مدرسي  16جيدا ألن لديو الشهادة التعليمية.

، قد كانت الكفاءة جلميع اإلسالمية احلكومية باندار النبونج سطةدرسة ادلتو اللغة العربية بادل
اإلسالمية احلكومية باندار النبونج جيدا كلهم ومل  سطةدرسة ادلتو رسي اللغة العربية يف ادلمد

 17عنهم حىت األن. الطلبةتقع شكويات 

بل، معتمدة على نتائج ادلالحظة حني قامت الباحثة بالبحث األويل، يبدأ من بعض   
على التعلم،  الطلبةتعليم اللغة العربية بالتعليم القاسي، وتلك احلالة تتوقع من اخنفاضة رغبة 

باحلماسة يف دروس اللغة العربية،  الطلبةوكانت أنشطة تعليم اللغة العربية سلبية ومل يبدأ 
يف استخدام الوسائل التعليمية و ادلصادر التعليمية. إضافة إليها، حتاصلت الباحثة  ونقصان

 مل تكن جيدة. الطلبةعلى اعتبار نتائج تعلم 

                                                             
15

Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta: Pranamedia, 2015), h. 37 
16

Wawancara, Kepala MTs N2 Bandar Lampung, 18 Januari 2018 
17

Wawancara, Ketua Rumpun Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs N2 Bandar 

Lampung, 18 Januari 2018 
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 مل التعليم شهادة عليو حصل الذي مدرس اللغة العربية ألن ادلشكلة يف ويشتبو  
ىي  الكفاءة الًتبويةمع أن  18.الًتبوية الكفاءة دلتطلبات العشرة ادلؤشراتب الواقع وفي يقابل

إحدى الكفاءات اليت البد أن يتقنها مدرس اللغة العربية، خاصة للمدرسني الذين حصلوا 
على شهادة التعليم. وتلك الكفاءة تكون كفاءة خاصة اليت تعني كثريا يف جناح عملية 

 19.الطلبةواختبار تعليم اللغة العربية لدى 

البحث ىذه، ورغبت الباحثة على معرفتها ووصفها  اعتمادا على التناقص يف خلفية  
. حىت قامت اليت لديها مدرس اللغة العربية يف علمية تعليم اللغة العربية الكفاءة الًتبويةعن 

 ي اللغة العربيةدلدرس الًتبوية الباحثة حبثها بشكل البحث العلمي حتت العنوان " الكفاءة
 باندار النبونج". 2اإلسالمية احلكومية  سطةدرسة ادلتو بادل

 تركيز البحث وفرعيته  .د 
اإلسالمية  سطةدرسة ادلتو دلدرس اللغة العربية بادل الكفاءة الًتبويةركز ىذا البحث يف 

 2007عام  16بباندار النبونج معمدا على ملحق اللوامح الوزارية الوطنية رقم  2احلكومية 
 عن معيار التأىيل األكادميي وكفاءة ادلدرس. وأما فرعية ىذا البحث ىي كما تلي :

من ناحية اجلسم، األخالق، الروح،  الطلبةكفاءة ادلدرس يف استيعاب شخصية  .1
 ، العاطف والذكاء.االجتماع، الثقافة

 كفاءة ادلدرس يف استيعاب ادلواد وادلبادئ التعليمية للتعليم. .2
 كفاءة ادلدرس يف تطوير ادلنهج الدراسي ادلتعلق على الدروس ادلتعلم. .3

                                                             
18 Hasil observasi di MTs N2 Bandar Lampung, Desember  2017 
19Egidia, Modul  Kompetensi Pedagogik Guru,  Edisi: 5, h.1 tersedia di: www.egidia07.com 

http://www.egidia07.com/
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 كفاءة ادلدرس يف تنفيذ نشاط التعليم الًتبوي. .4
 كفاءة ادلدرس يف االستفادة من التكنولوجية االتصالية ألمهية التعليم .5
 لتعبري إمكاناهتم. الطلبةة ادلدرس يف تسري تنمية إمكانية كفاء .6
 .الطلبةكفاءة ادلدرس يف االتصالية الفعالية، التعاطفة، ادلهذبة مع  .7
 كفاءة ادلدرس يف تأدية اإلنتاج واالختبار من عملية و حتصيل التعلم .8
 كفاءة ادلدرس يف االستفادة من حتصيل التقييم واالختبار ألمهية التعليم .9
 كفاءة ادلدرس يف عملية التفكري لًتقية جودة التعليم. .10
 

 مشكلة البحث .ه 
ىي :  الرسالة العلمية هاعتمادا على خلفية البحث، فكانت مشكلة البحث ىذ

 2اإلسالمية احلكومية  سطةدرسة ادلتو اللغة العربية بادل يدلدرس الكفاءة الًتبوية"كيف كانت 
 باندار النبونج ؟".

 
 ومنافعهأغراض البحث  .و 
 أغراض البحث .1

الغرض ىو مهدو  الذي سيحصل عليو البحث وتدعم بالبيانات والوقائع 
 الكفاءة الًتبويةادلوجودة. واألغراض اليت ستحصل على ىذا البحث العلمي ىي لوصف 

باندار النبونج معتمدة على  2اإلسالمية احلكومية  سطةدرسة ادلتو اللغة العربية بادل يدلدرس
 عن معيار التأىيل األكادميي وكفاءة ادلدرس. 2007عام  16ارية الوطنية رقم اللوامح الوز 
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 منافع البحث .2
 بوجود ىذا البحث مبكن أن يقدم منافعو كما تلي :

 نظريا .1
اليت البد  الكفاءة الًتبويةكالنظر اجلديد للباحثة خاصة وللقارئني عامة عن 

 16أن يقوم هبا مدرس اللغة العربية معتمدة عل اللوامح الوزارية الًتبوية الوطنية رقم 
التأىيل األكادميي وكفاءة ادلدرس لًتقية جودة تعليم اللغة عن معيار  2007عام 

 باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية  درسة ادلتواسطةالعربية بادل
 عمليا .2
 دلدرس اللغة العربية .أ 

اللغة  يدلدرس الكفاءة الًتبوية حتسني أجل من وادلعايري، للتصحيح كمكون (1
 .العربية اللغة تعلم يف أفضل ليكون ،العربية

خاصة  العربية اللغة يدلدرس الكفاءة الًتبوية لتحسني حافزًا تكون أن على قادرة (2
 .توسطةادلدلرحلة 

 للمدرسة  .ب 
 ادلتكرر التدريب مثل كفاءاهتم، على بناءً  ادلدرسني، أداء تقييم إعادة ميكن

 يف العربية اللغة تعليم وجودة ادلدرسني احًتافية حتسني أجل من اللغة العربية دلدرس
 ادلدرسة.
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 للباحثة .ج 
 ومعرفة معلومات البحث العلمي ىذا توفر العربية، للغة طموحة معلمة بصفتها

 يف العربية اللغة تعليم جودة لتحسني العربية دلدرس اللغةالكفاءة الًتبوية أمهية حول
 .إندونيسيا
 

 مجاالت البحث .ز 
 ورلاالت البحث ذلذا البحث العلمي ىي كما تايل :

اليت يتقنها مدرس اللغة العربية الكفاءة الًتبويةأن يبحث ىذا البحث عن  .1
عن  2007عام  16معتمدة على ملحق اللوامح الوزارية الًتبوية الوطنية رقم 

 وكفاءة ادلدرس.معيار التأىيل األكادميي 
حيتاج ىذا البحث إىل ادلعلومات الداعمة للحصول على البيانات حىت تكون  .2

 .الطلبةصحية. وادلخرب الداعمي ىو رئيس ادلدرسة و بعض 
 

 نتائج البحث المناسبة .ح 
والتكنولوجيا،  البحث العلمي ألخت أوحان نزيح الوىف، قسم الكيمياء كلية العلوم

الكفاءة حتت ادلوضوع "حتليل  2016جامعة ويل سونكوا اإلسالمية احلكومية عام 
اإلسالمية احلكومية مبنطقة جيفارا". كان البحث  درسة ادلتواسطةدلدرس الكيمياء بادلالًتبوية

دلدرس الكيمياء الكفاءة الًتبويةحبثا نوعيا باستخدام نوع البحث الكيفي. وحبث عن 
 اإلسالمية احلكومية بيجافارا وحتصلت على نتيجة جيدة. سة ادلتواسطةدر بادل
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واالختال  مبا حبثت الباحثة يعين قدم البحث إىل مدرس الكيمياء والذي يشمل 
على مدرستني مبنطقة جيفارا. ويهد  البحث إىل حتليلو مث إنتاجو معتمدا على النسبة 

لكيمياء. بالنسبة ىذا البحث حبث عن ادلئوية للكفاءة التعلمية ما حصلو على مدرس ا
درسة الذي قام هبا مدرس اللغة العربية ادلتقن بالشهادة الًتبوية بادل الكفاءة الًتبويةوصفية 
 باندار النبونج. 2اإلسالمية احلكومية  سطةادلتو 



 الثاني الباب
 اإلطار النظري

 ربويةالتالكفاءة  . أ
 ربويةتعريف الكفاءة الت .1

يف القاموس الكبَت لللغة اإلندونيسية، الكفاءة ىي السلطان )القوة( لتقرير شيئ. 
الكفاءة يف اللغة اإلندونسية أخذت  من  1والتعريف األساسي للكفاءة ىي القدرة أو ادلهارة.

اللغة اإلصلليزية، الكفاءة وذلا معٌت ادلهارة والقدرة. الكفاءة ىي رلموعة من ادلعلومات، 
 2ادلواقف اليت ال بد أن يقوم هبا ادلدرس للحصول على أىداف التعليم الًتبوي.

رح أن كفاءة عن ادلدرس واحملاضر تش 2005عام  14يف القانون اإلندونيسيي رقم 
 ويتقنها ادلدرس ديتلكها أن جيب اليت والسلوكيات وادلهارات ادلعارف من رلموعة ىي ادلدرس
فييت وإدا سوىَتتيان قاال أن الكفاءة . بالنسبة إىل ذلك، ادلهنية لواجباتو أدائو يف وينفذىا

عريف، ىي القدرة على تأدية شيئ الذي حصل عليو من خالل الًتبوي والتدريب بصفتو ادل
 3العاطفي والوجدين.

ىي رلموعة  U/2002/045وأما الكفاءة عند التقرير الوزاري الًتبوي الوطٍت 
باره قادرا أمام اجملتمع يف عملية بادلسئولية اليت يتقنها ادلدرس كشرط العت عملية الذكاء

 بالنسبة بروك و ستون اعتربا أن : 4الواجبات يف رلال األعمال ادلعينة.

                                                             
1
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 14 

2
Jejen Musfah,  Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 27 

3
Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011 ), Cet. Ke 7, h. 51 

4
Kunandar, Ibid., h. 52 
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 competence is descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears 

to be entirely meaningful
5 

 agagosو  paedosلغة من اللغة اليونانية،  pedagogikالتعليمية اشتقت كلمت 
(paedos  لو ادلعٌت الطفل وagagos .لذالك التعليمية ىي إشراف الطفل .)6ىي اإلشراف 

ويتناسب ىذه النظرية مبا كتبت يف القاموس الكبَت لللغة اإلندونيسية وىي العلم الًتبوي، 
 يف متأصل األساسي الواجبى الشروط ادلهمة لدى ادلدرس. وأصبح العلم الًتبوي إحد

 يبذذلا اليت اجلهود كل يعٍت الًتبية علم فإن لذلك،. الوالد أو ادلدرس سواء ادلدرس، واجبات
الكفاءة  فإن الكلمة، ىذه أصل من. وناضج ناضج إنسان إىل الشباب لتوجيو ادلدرسون
 العصور، مر على البشر على مطلًقا مطلًبا أصبحت أهنا الكفاءات، حىت أقدم ىي الًتبوية
األصلي وىو  ادلدرس خاصةً  كادلدرسُت، اإلنسان كرامة يف متأصل االختصاص ىذا ألن
 7الوالد.

  األطفال. لغة، إهنا تساعد األبناء يف عصر اليوناين العتيق التعليمية ىي دراسة تربية
 توجو خبَتة ىي التعليمية فإن اجملازي، بادلعٌت مث، 8ويعمل أن يرافق طفل لصاحب عملو.

كفيلد وأخذه سد اهلل، التعليمية ىي علم يبحث  احلياة. عند ىو من معُت غرض ضلو الطفل
ليقدر على معاجلة واجبة عملة معتمدا على عن مشكلة توجو الطفل ضلو غرض معُت، 

 9نفسو.

                                                             
5
Kunandar, Ibid., h. 52 

6
E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), 

Cet. 3, h.25 
7
Marselus Payong, Sertifikasi Profesi Guru, (Jakarta: PT. Indeks Jakarta, 2011), h. 28 

8
Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28  ayat 3, 

butir a 
9
Momon Sudarman, Profesi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 133 
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 3أية  28 ادلادة من 28 الفقرة تفسَت الوطنية، التعليم معايَت يف ذلك، على عالوة
، ختطيط وتنفيذ الطلبةاليت تشمل على فهم  الطلبةىي الكفاءة بإدارة  الكفاءة الًتبويةأن 

الكفاءة  بع  إمكانيامهم. بالنسبة معٌت لتعبَت الطلبةالتعليم، اختبار حتصيل التعلم و تنمية 
اليت تشمل على فهم معلومات أو  الطلبةعند مومون سودارمان ىي كفاءة يف إدارة  الًتبوية

، ختطيط التعليم، تنفيذ التعليم الًتبوي وادلنهجي، اختبار حتصيل الطلبةأساس التعليم، فهم 
 يف تعبَت بع  إمكانيامهم. الطلبةالتعلم، تنمية 

 الكفاءة الًتبوية أن االستنتاج ديكن أعاله، ادلذكورة الشروط من التعلم، حيث من
 يف ىي الكفاءة الًتبوية ادلدرس. ألن يتقنها أن جيب اليت ادلطلقة الكفاءة من واحد نوع ىي

 والذي نوعو، من فريد اختصاص ىي الكفاءة و. الطلبة إدارة على ادلدرس قدرة األساس
 على احلصول يتم ال .الطلبة صلاح معدل وسيحدد األخرى ادلهن مع ادلدرسُت دييز سوف
 مرحلة خالل من وادلنهجي، ادلستمر التعلم خالل من ولكن مفاجئ، بشكل الكفاءة ىذه
 ومصاحل مبواىب ادلدعومة العمل فًتة وخالل ،(التعليم الًتبوي للمدرس) اخلدمة قبل ما

 ذلذه ديكن ذلك، إىل باإلضافة. ادلعنية األطراف فرد كل من اآلخرين، ادلدرسُت وإمكانات
 الذاتية. والدراسة اجلماعي والعمل وادلمارسة التدريب طريق عن تتطور أن الكفاءات

 الكفاءة التربويةمؤشرات  .2
 16العشرة مبا كتب يف اللوامح الوزارية الًتبوية الوطنية رقم  الكفاءة الًتبويةمؤشرات 

 : 10تتكون من 2007عام 

                                                             
10

Ali Mudlofir, Pendidik Profeional, (Jakata: Rajawali Pres, 2012), h. 106 
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 من جانب الجسم، األخالق، االجتماع، الثقافي الطلبةاستيعاب شخصية  .أ 
 والذكاء

(، الشخصية ادلوقفية )الرغبة، الطلبةفهم ضلو الشخصية ادلعرفية )قدرة ذكاء 
الدفاعة، النفسية، وموقفهم ضلو ادلدرسة(، الدروس،ادلدرس، وأصحاهبم، والشخصية 

عالة. وىذه ىي إحدى من قدرات اليت النفسية تأثر على تكوين عملية التعليم الف
البد أن يتقنها ادلدرس. لفهم أرواحهم ديكن أن يقوم ادلدرس بادلدخل الفردي من 

قائمُت بشعور االىتمام إليهم ويعرفهم ادلدرس، حىت  الطلبةأجل التصاحب. وصار 
 تكون عملية التعليم أحسن فعال، وجتعل بينهم العالقة ادلتناغمة.

حيتاج ادلدرس إىل تقدًن االىتمام اخلاص ضلو االختالفات الفردية ، الطلبةيف فهم 
 بينهم، منها :

االختالف البيولوجي، الذي يشمل على : النوع، الشكل اجلسدي، لون الشعر،  (1
لون اجللد، وغَتىا. اجلوانب البيولوجية األخرى، األشياء اليت تتعلق على صحة 

األعجاز اليت ديكن أن تأثر يف إدارة  ، إما كان ما يصيبهم من األمراض أوالطلبةا
 التعليم.

شخص سلتالفات الذكاء، فتحتاج إىل معرفة االختالف االختالف الذكاء، لكل  (2
 يف الفصل. الطلبةالذكاء ويفهمو ادلدرس خاصة يف عالقتهم مع جتميع 
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مع سبب نقوذلم وبيئة  الطلبةاالختالف النفسي، مل ينكر اختالف نفسية  (3
 11ة حتضر الشخصيات ادلختلفة بينهم وغَتىم.األطفال ادلختلف

 
 وبالنسبة للكفاءة اليت أن حياول ادلدرس من تلك ادلؤشرات تشمل على :

اليت تتعلق على جانب اجلسد، الذكاء، االجتماعي، الروح  الطلبةسخصية فهم  (1
 الديٍت، وخلفية الثقافة اإلجتماعية.

 يف الدرس ادلتمسك. الطلبةتعيُت إمكانات  (2
 للدرس ادلتمسك. الطلبةتعيُت القدرة األولية لدى  (3
 12يف الدرس ادلتمسك. الطلبةتعيُت صعوبة  (4

 
 استيعاب النظريات والمبادئ التعليمية التربوية .ب 

 إستيعاب أيضا ادلدرس على جيب والتعلم، التعلم نظريات استيعاب إىل باإلضافة
 فقط ليس الًتبوي ىو التعلم الذيالًتبوي. عند ت. ركا جوين، التعليم  التعليم مبادئ
 تكوين أجل من للطلبة فرًصا يوفر التعلم من ادلزيد ولكن ادلعلومات، توجيو شكل يف

 الطلبة دور يطرحوا أن جيب ادلدرس أن يعٍت ىذا. وادلهارات ادلعرفة واكتساب الذكاء
 التعليم. يف فاعلة كمواضيع

                                                             
11

Saiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), h. 57 
12

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 
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 مع العلمية اخللفية بُت مالءما ادلدرس يكون أن جيب أيضا احلالة ىذه يف
 ادلعرفة ادلدرس لدى يكون أن جيب ذلك، إىل باإلضافة. تدريسها سيتم اليت ادلوضوعات
 .التعليم شهادة من يتضح كما التعليم أنشطة تنظيم يف واخلربة

 ادلؤشرات على : ىذه من حتقيقها جيب اليت ادلدرس كفاءات وتشمل
التعليمية الًتبوية وادلتعلقة على الدروس فهم بع  النظريات التعليمية و ادلبادئ  .1

 ادلتمسكة.
 13تطبيق بع  ادلداخل فاعلة يف الدورس ادلتمسكة. .2

 
 تطوير المنهج الدراسي المتعلق على الدروس المتمسكة .ج 

. ادلنهج بويةليس إال أن يكون ادلدرس كمطبق ادلنهج بل مطوره يف الوحدة الًت 
 الدراسية ادلناىج لتطوير للمدرسُت فرًصا قد قدمت  بويةالًت   الدراسي دلستوى الوحدة

وس التعليمية. فوظيفة ادلدرس الدروس فرديا أو رلموعيا و مشاورة ادلدرسُت للدر  وخطط
أن يطور معيار الكفاءة والكفاءة األساسية يف ادلنهج الدراسي واخلطة التعليمية، ىي 

مية متدعمة لكمال عملية التعليم وأيضا أن يقدم ادلدرسة مسؤوال لتطوير ادلواد التعلي
 والتعلم.

عند ميلر وسلَت، البد أن يهتم ادلدرس عملية تطوير ادلنهج الدراسي اليت تشمل 
 على :
 تصميم األىداف العامة واخلاصة (1

                                                             
13
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 تعيُت ادلواد التعليمية ادلناسبة (2
 14اختيار اسًتاتيجيات التعلم والتعليم (3

 
أو ادلقرر تقع يف عملية التعليم والتعلم  أن ينجح أو يفشل ادلنهج الدراسي ادلخطط

( ادلواد التعليمية، 1للحصور ادلهدوف. لذالك، البد أن يستوعب ادلدرس ولديو ادلهارات يف 
 15( تقييم حتصيل التعلم )االختبار(.4( إدارة الصف، 3( تصميم التعليم، 2
 

 أما الكفاءات اليت البد أن حيصل عليها ادلدرس تشمل على :
 األىداف التعليمية.تعيُت  .1
 تعيُت خربات التعلم ادلناسبة بأىداف التعليم ادلتمسك. .2
 .الطلبةاختيار وترتيب التعليم جيدا ومناسبا بادلدخل ادلختار وشخصية  .3
 16تطوير ادلؤشرات واألدوات للتقييم. .4

 
 تأدية التعليم التربوي .د 

 جوانب يف السلوكي التغيَت على فقط يؤثر ال الذي التعليم يعٍت الًتبوي التعلم
 قدمها كما العامة، البشرية القدرات جوانب مجيع على أيًضا ولكن القدرة، من معينة

                                                             
14

Jejen Musfah, Loc.Cit., h.35 
15

Syarifuddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Quantum 

Teaching, 2005), h. 57 
16
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UNESCOاألربعة، ىي  األركان على الًتبوي ادلدرس التعليم يقف أن ، جيبlearning 

to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together . 

يف رلال التعليم الًتبوي وضع أنفسهم كمحفزات  ادلدرسلذلك جيب على 
 ذ. زتطبق ىذه يف تصميم اخلطة التعليمية وتطوير ادلكونات ما فيها.للتالميوتشجيع 

 أما كفاءة ادلدرس الذي ال بد أم يتقنها ادلدرس من ىذه ادلؤشرة ىي تشمل على :
خترب أو يف تصميم اخلطة التعليمية الكاملة، إما النشاطات يف الصف، ادل .1

 ادليدان.
 تطبيق التعليم الًتبوي يف الصف، ادلخترب و يف ادليدان مع اىتمام معيار الشروط. .2
والدروس  الطلبةاستخدام الوسائل وادلصادر التعليمية ادلناسبة بشخصية  .3

 17ادلتمسكة للحصول على أىداف التعلم كامال.
 

 التعليم التربوياستخدام التكنولوجيا والمعلومات ألهمية تأدية تطوير  .ه 
 التعلم أىداف حتقيق تسهيل يف للمساعدة داعمة أداة ىو التعلم تكنولوجيا

 وخاصة الديٍت، التعلم ومواد وادلعلومات، البيانات عرض وتسهيل الكفاءة، وتأسيس
 على قادرين ادلدرسون يكون أن جيب .الثقافية والتغَتات العربية، اللغة تعلم على

 يثَت أن ديكن حبيث لالىتمام، مثَتة بطريقة التعلم لتسهيل التكنولوجيا من االستفادة
 .الدراسية الفصول ظروف مع تصميمهم ًب الذين الطلبةودفاعة  الطلبة اىتمام
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 ادلعلومات تكنولوجيا يستخدم الذي ادلؤشر خالل من احتقيقه جيب اليت ادلدرس كفاءة
 .تدريسو يتم الذي التعلم يف واالتصاالت

 مختلفة إمكانات لتحقيق الطلبة إمكانات تطوير تسهيل .و 
 لدى االىتمامات أو ادلواىب أو اإلمكانات أو القدرة لتطوير أنشطة أحد إن
 ال. ذلك إىل وما الدراسة ورلموعات الالمنهجية مثل أنشطة خالل من ىي الطلبة
 يكونوا أن أيًضا جيب بل فحسب، الدراسية الفصول يف للتعلم ميسرين ادلدرسون يصبح
 18.التعليمية غَت ادلواقف ويف الدراسي الفصل خارج للتعلم ميسرين

 التعليم أنشطة أما كفاءة ادلدرس اليت البد أن يقوم هبا هبذا ادلؤشر ىي : توفَت
 إبداعهم. ذلك يف مبا ،الطلبة إمكانات لتحقيق ادلختلفة
 

 الطلبة مع ومهذب ومدروس فعال بشكل التواصل .ز 
 يتم اليت الرسائل قبول إىل يؤدي اتصال أو ملموس، اتصال ىو الفعال التواصل

 جلميع فيو ديكن مثَت اتصال ىو التمثيلي االتصال أن حُت يف. دتاًما وفهمها نقلها
 كل ىدف نية، طرف، كل زلتواه واستكشاف االتصال عملية يف ادلشاركة األطراف
 ،الطلبة مع التفاعل يف للتواصل إنسانية أكثر هنج استخدام ادلدرس على جيب طرف.
 ومعاملتهم ،الطلبة جتاه إجيابية مواقف تطوير ادلدرس على جيب لذا. شركاؤىم ألهنم
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 التفاعل خالل من إمكانامهم، كل حتقيق يف ومساعدمهم تفردىم، بكل تطوير كمواضيع
 19.اذلادف الًتبوي

 أما كفاءة ادلدرس اليت البد أن يقوم هبا هبذا ادلؤشر ىي :
االسًتاتيجية االتصالية الفعالة، التعاطفة وادلهذبة لسانيا، كتابيا أو فهم بع   .1

 األشكال األخرى.
 .الطلبةاالتصال الفعايل، التعاطفي، ادلهذيب مع  .2

 
 تأدية التقييم، اختبار عملية و تحصيل التعلم .ح 

 العملية تقييم يف العربية اللغة تعلم يف للمدرس الرئيسية الوظائف إحدى تتمثل
 لكي مناسبة تقييم أدوات تطوير على قادرا ادلدرس يكون أن جيب. التعلم ونتائج
 تشمل. شامل بشكل والتعلم التعلم سلرجات تعّلم يف احملرز التقدم قياس من يتمكنوا
 :يلي ما ادلؤشرات ىذه من حتقيقها جيب اليت ادلعلم كفاءات
بشخصية الدرس فهم مبادئ التقييم واختبار عملية وحتصيل التعلم مناسبا  .1

 ادلتمسك.
 تطوير أدوات التقييم واختبار عملية وحتصيل التعلم. .2
 تعيُت إجراءات التقييم وعملية حتصيل التعلم .3
 تطوير أدوات التقييم واختبار عملية وحتصيل التعلم. .4
 إدارة تقييم عملية وحتصيل التعلم استدامة باستخدام بع  األدوات. .5
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 لتعلم إىل بع  األىداف.حتليل نتائج تقييم عملية وحتصيل ا .6
 تأدية اختبار عملية و حتصيل التعلم. .7

 
 استخدام نتائج التقييم واالختبار ألهمية التعليم .ط 

 واالحتبار، التقييم نتائج من االستفادة على قادرا ادلدرس يكون أن جيب
 ديكن الطريقة، وهبذه. ادلقدمة ادلوضوعات ادلتدربون يفهم مدى أي إىل كمقياس،
 ما حتت ادلعيار إلتقان األدىن. القيمة لتصحيح عالجي، برنامج تصميم للمدرسُت

 أما الكفاءة اليت جيب أن حيصل عليها ادلدرس ذلذه ادلؤشرات ىي كما تلي :
 استخدام ادلعلومات من نتائج التقييم واالختبار لتعيُت صلاح التعلم. .1
برنامج عالجي استخدام ادلعلومات من نتائج التقييم واالختبار لتصمييم  .2

 وختصييب.
 التواصل لنتائج التقييم واالخبار إىل قائم ادلهم. .3
 استفادة ادلعلومات لنتائج التقييم واالختبار لًتقية جودة التعليم. .4

 
 التأدية بعمل تفكير لترقية جودة التعليم. .ي 

إحدى الوسائط لتأدية بعمل التفكَت ىي كتابة اخلربات ادلنوعة مرتبة وغَتىا يف 
ات أو الكتابات اليومية اليت حصل عليها ادلدرس حُت عملية التعليم، مث تفكَت ادلذاكر 

 20اخلربات مبواجهة وعلى أساس ادلعرفة أو اخلربات القبلية.
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 أما الكفاءة اليت البد أن يقوم هبا ادلدرس ذلذه ادلؤشرات ىي كما تلي :
 تأدية التفكَت ضلو التعليم ادلـتأدي. .1
 لالصالح وتطوير التعليم يف الدرس ادلتمسك.استفادة نتائج التفكَت  .2
 تأدية البحث اإلجرائي الصفي لًتقية جودة التعليم يف الدرس ادلتمسك. .3

 
 الكفاءة التربويةفوائد  .3

اليت قام  الكفاءة الًتبويةبوجود  الطلبةىناك بع  الفوائد اليت حصل عليها ادلدرس أو 
 هبا ادلدرس. أما تلك الفوائد ىي كما تلي :

 ادلدرس تالميذه باستفادة مبادئ تطوير معرفتهم، حىت :فهم  .أ 
 فضوذلم الطلبةحتقيق  (1
 الشجاعة يف تقدًن اآلراء والقدرة على عالج ادلشكلة. الطلبةلدى  (2
 بشعور مطمئنُت يف عملية تعلمهم. الطلبةقاموا  (3
 وتفكَتىا يف عملية التعليم، حىت : الطلبةفهم ادلدرس مبادئ تطوير شخصية  .ب 

 الشخصية الكاملة والثقة على نفسهم. الطلبةلدى  (1
 ادلهذب والطاعة إىل النظوم. الطلبةلدى  (2
 أرواح رياسامهم وساىلون يف ادلعاملة. الطلبةتنمية  (3
قدرة ادلدرس على تصميم اخلطة وتطبيقها باسًتاتيجية التعليم ادلناسبة بالكفاءة  .ج 

 يف تعلمهم. الطلبةادلطلوبة، الشخصية واحتياجات 
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سوف أن يقدر ادلدرس على فهم تالميذه  الكفاءة الًتبويةمع استيعاب ادلدرس 
. حىت قابل الطلبةوتطبيق عملية التعليم مناسبا بالنظوم السائرة ومناسبة باحتياجات 

 21درسا بأسهلو وسروره. الطلبة
 

 اللغة العربية وامدرس . ب
 اللغة العربية واتعريف مدرس .1

. أستاذ يعٌت "ادلعلم/ادلدرس"، 1" من بعضها : ادلعلميف اللغة العربية كلمات "
ادلدرس أو مشَت )مدرب( أو . 2بروبسور )الدرجة األكادديية وتعٍت ادلدرس الكبَت(، 

. مأدب ىو مريب. يف سياق 4. ادلعلم يعٌت ادلدرس أو ادلشَت أو موجو، وأيضا 3احملاضر، 
لمة "مرب" من كلمة رىب التعليم اإلسالمي، ادلرب يقال مدرس، معلم، مأدب. اشتقت ك

 22يريب وكلمة "معلم" من كلمة علم، وكلمة مأدب من كلمة أدب يأدب.

اشتقت كلمة "ادلدرس" استطالحا من اللغة اذلندية وىو شحص يعلم عن النجاة 
بالنسبة لقول سودرون دنيم يعرب ادلدرس عاما كشخص لو ادلسئولية ضلو نطوير  23والبؤس.

وعند القانون عن ادلدرس واحملاضر  24يا، عاطفيا أو سلوكيا.، معرفالطلبةمجيع إمكانات 
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وردت أن ادلدرس ىو ادلأدب ادلهٍت مع وظيفتو الرئيسية يف التعليم، الًتبية،  1آيات  1فصل 
يف الوحدة التعليمية األولية من ادلسار التعليمي  الطلبةاإلشراف، التوجيو، التدريب واختبار 

بالنسبة مع التعريف البسيط أن ادلدرس ىو  25الرمسي، التعليمي األساسي أو ادلتوسطي.
نظرية اجملتمع أنو شخص يقوم بالتعليم يف األمكنة ادلعينة، وال بالطبع أن يقوم بالتعليم يف 

 26ادلسجد، ادلصلى، البيت وغَتىا.ادلسار التعليمي الرمسي، بل ديكن أن يكون يف 

اللغة العربية ىي اللغة االتصالية الدولية وذلا دور مهم يف إيصال أو تقدًن اخلزانة 
من جيل أىل أجيال بعده، وتشمل على مجيع األطراف اإلنسانية عن طريق تبادل  العلمية

مثيل ونتيجة التاريخ. العلوم والنظريات كوسيلة لتوحيد أبناء األمة ونفس الفكرة، الشعور، الت
وىذه اللغة ىي لغة اجلنة وما فيها وتستخدم يف العبادة كقراءة وفهم القرآن، الصالة، الدعاء 

متعلقا هبذا، فمدرس اللغة العربية ىو شخص مع مسئوليتو ضلو تطوير إمكانات  27وغَتىا.
 درس اللغة العربية كللة يف الطلبةللًتبية والتعليم، واإلشراف والتوجيو، والتقييم، اختبار  الطلبة

 إتصالية اليت استخدمها يف حيامهم اليومية كادلسلمُت.

 همومسئوليات اللغة العربية وامدرس وظائف .2
 عرب فًتس، ثالث وظائف ومسئوليات ادلدرس، ىي :

 ادلدرس كادلعلم .أ 
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تدقق ادلدرس كادلعلم يف ختطيط وتطبيق التعليم. يف ىذه الوظيفة كان ادلدرس 
يستحق رلموعات العلوم وادلعرفة وتقنيات التعليم، وأيضا إتقاهنا أو متطلبا أن 

 ادلواد التعليمية اليت سيتم تدريسها.
 ادلدرس كادلشرف .ب 

يف معاجلة ادلشكلة اليت   الطلبةادلدرس بصفتو مشرفا ومدققا يف الوظيفة، يساعد 
ى تواجههم. كانت ىذه الوظيفة من جانب الًتبية، الن ليس إال أن يتعلق عل

 .الطلبةإيصال العلم بل أيضا يف أمر تطوير الشخصية وتكوين نتائج 
 ادلدرس كادلدير الصفي .ج 

 من وظيفة ادلدرس كمدير الصف ىو التواصل بُت الًتاتيب التعليمية و الًتاتيب
 العامة. بل، كانت الًتاتيب التعليمية أكرب ظهورا و أمهها كمهنة ادلدرس.

 
 خصائص مدرس اللغة العربية .3

 اخلصائص اليت البد أن يقوم هبا مدرس اللغة العربية، منها كما تلي :بع  
. مهدف إىل جتنب الطلبةالبد أن حيب ادلدرس ادلواد اليت سيتم تعليمها ضلو  .أ 

 النشاطات أو العمليات التعليمية الكالسيكية.
 ىذهو  العريب ادلدرس لدى يكن مل إذا ألنو مطلق وىذا ادلادة، ادلدرس يتقن .ب 

 .الصحيحة باخلطوات التعليمية ادلواد تعليم من يتمكن لن فعندئذ الصفة،



28 
 

 وبطريقة بطالقة العربية باللغة التحدث على قادرا العريب ادلدرس يكون أن جيب .ج 
 العربية، اللغة لتعلم الطلبة حتفيز األحيان من كثَت يف ادلدرس على جيب. نبيلة
 .العربية اللغة تعلم من يتعبون ال وأن اللغوية ادلهارات يتقنوا أن أمل على

 سواء العربية، التعلم وموارد الواسعة الثقافة إتقان العربية اللغة مدرس من ُيطلب .د 
 النثر. أو الشعر حفظ أو عربية عادات أو ثقافة شكل يف
 الدراسي الفصل يف فقط ليس اللغة تدريس ألن كمرشد، ادلدرس دور بُت من .ه 

 من ُيطلب الدراسي، الفصل خارج أيًضا ولكن مسبًقا، زلدد وقت ختصيص مع
  .الطلبة توجيول ادلدرس

 أدبية أعمال لديو يكون أن جيب بل فقط، بالتدريس العريب ادلدرس يقوم ال .و 
 28.ادلدرسية الكتب إعداد متابعة يف ويرغب عام، بشكل

 
 تعليم اللغة العربية الفعال لدى المدرس .4

 ادلدرس بع  الشروط األتية : لتطبيق تعليم اللغة العربية الفعال، ينبغي أن يكمل
أن يفهم ادلدرس كيف أن يعلم. وىذا حيتاج إىل ادلعرفة عن تقنية التعليم عاما  .1

وخاصا. ومتعلقا مبدرس اللغة العربية، فينبغي أن يعرف كيفية تعليم ادلفردات، 
، واستخدام الوسائل الطلبةالقراءة، الكتابة، اللفظ، اختبار ادلهارات اللغوية لدي 

 التعليمية.
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مدرسو أسوة  الطلبةأن حيفظ مدرس اللغة العربية موقفو و مظهره، الن يتمثل  .2
 ويالحظون من طرف الشعر إىل الرجل.

يف الفصل. وأن  الطلبةأن يكون مدرس اللغة العربية واضحا ومسموعا إليهم  .3
 يقوم ادلدرس بصوت ال يكن كبَتا أو لينا.

يدخل الصف الدراسي، ألن ال ينقص من  أن يقوم ادلدرس بإعداد ادلواد قبل أن .4
 ما يفهم وال الدرس يعد ال الذي ادلدرس خداعشيئ على نشاطات التعلم، 

 .يعّلم وكيف سيعّلمو،
 ىذا. اإلمالء كتاب زلتوى حول ادلزيد فهم العربية اللغة مدرسي على جيب .5

 سوف أنو كما  إضافية معرفة الكتساب الكثَت، يقرأ أن ادلدرس وجوب يضمن
 .الطلبة بتدريس يقوم
أن يشجع ادلدرس بالتحيات اخلالصة، واذلداية بصفتها معنويا أو ماديا ألخذ  .6

 ضلو درس اللغة العربية. الطلبةاىتمام 
 .الطلبةأن يهتم مدرس اللغة العربية التفرق الشخصية بُت  .7
 أن يقوم ادلدرس بتوقيف لُت وحنان. .8
 الصف ويشرف االتصالية يف الفصل.أن يقوم مدرس اللغة العربية باحلكيم ليدير  .9
، لوجود التلميذ الذي مل يتقن الطلبةأ يقوم مدرس اللغة العربية بالعدل ضلو مجيع  .10

 درسو ما يصلو ادلدرس بوقت سريع وأيضا من بينهم بوقت مهل.
 أن حيب مدرس اللغة العربية مهنتو أو على األقل أن يقوم باحملبات ضلو مهنتو. .11
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حىت احلاد األخَت ليشًتكوا عملية التعليم يف الفصل، الن أن يوفر ادلدرس فرصة  .12
 29ليهتموا الدرس و عملية التعلم. الطلبةذلك يساعد 

 
 اللغة العربية في التعليم واالمشكالت التي تواجهه مدرس .5

دتكُت وجود ادلشكالت اليت تواجهو مدرس اللغة العربية يف التعليم مع األسباب 
 األتية :
 على الكالم العريب طالقا و فصيحا.عدم قدرة ادلدرس  .1

تأثر عدم قدرة ادلدرس على الكالم العريب طالقا و فصيحا إىل ما ىو غَت 
 ، حلالة استيعاب اللغة العربية.الطلبةمطلوب ضلو 

 نقيص يف استعداد مدرس اللغة العربية .2
 اخلرجيُت أفضل من العديد ألن العناصر، أفضل التدريس مهنة جذبت لطادلا
 يفًتض ،ةالعالي التعليم مؤسسات يف كادلدرسُت التعليم شهادات حيملون الذين
 إعداد لديهم ليس العكس، على لكن جيد، إعداد لديهم ادلدرسُت أن الطلبة
 نرى احلايل الوقت يف. االبتدائية ادلرحلة يف تدرس اليت تلكل خاصة جيد

 العقبات، من الكثَت يواجو أنو ىو التدريس مهنة مع خيلطون الذين ادلدرسُت
 ليس التحضَتي الوقت أن كما .القيمة ومتوسط اجلودة اطلفاض بسبب وذلك
 ادلؤسسات أو ادلدارس يف كادلدرسُت يعملون الذين لألشخاص يكفي مبا جيًدا
 .الكلية يف أو التعليمية
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 مل يتأسس ادلنهج الدراسي على العملية وادلوضوعات .3
 ونظريامهم جتارهبم على بناءً  ادلنهج يشكلون الذين ادلدرسُت بع  ىناك يزال ال

 نفسية من النقي  على ىذا. باستمرار تتغَت ادلناىج جيعل ما ىو ىذا. بأنفسهم
 النظرة على أيًضا ادلنهج يعتمد ال. واالرتباك والقلق الفوضى يسبب شلا ،الطلبة
 يتم ما بُت فجوة وجود إىل يؤدي شلا االجتماعية، والفوائد للمعرفة الوظيفية
 .احلقيقية احلياة يف حيدث وما ،الطلبة قبل من تعلمو

 ختلف طرق تعليم اللغة العربية .4
. الدرس لشرح احملاضرة، بطريقة مسًتشدين العربية اللغة مدرسي معظم يزال ال
 الطلبة تضمُت يتم التعلم، ىدف ويصبحون السلبيُت الطلبة جتعل الطريقة ىذه
 .القددية ادلعرفة على للعثور ادلدرس قبل من آلخر حُت من فقط
 صعوبات الكتابة العربية .5

 الطلبة إىل الكتابة كيفية يعّلمون ادلدرسُت نرى اليوم، ادلدارس إىل ننظر عندما
 الكتابة بأن الطلبة افًتاضات خيلق وىذا بادلدرسة، العهد حديثي يكونون عندما
 تكن مل عضالمهم قوة. ادلدرسة إىل ذىاهبم عند جاىزين ليسوا ألهنم صعبة،
 جيعل وىذاحىت تقبح كتابتهم. ، األقالم على صحيح بشكل السيطرة على قادرة
 يف ،سلتلفة العربية باللغة الكتابة شكل ألن العربية، اللغة تعلم يف زلبطُت الطلبة
 .ومفصولة مفصولة، ،هنايتها ،وسطها الكلمة، بداية

 واضحة ليست العربية اللغة تعلم أىداف .6
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 بشكل خيططون ال ادلدرسُت بع  أن ىي العربية اللغة تعلم يف أخرى مشكلة
 كما. تدريسو يتم الذي موضوع لكل التعليمية األىداف يفهمون ال صحيح،
 قواعد،ال إىل القراءة تعلم حيوِّلون العربية اللغة مدرسي بع  أن الحظنا أننا لو
. أنفسهم إىل بالكسل اإلحساس وجيلبون األمر واقع يف الطلبة يكرىها واليت
 األىداف حتديد خالل من التعلم أىداف من احلد ادلدرسُت على جيب لذلك،
 على الواضحة التعليمية األىداف تساعد أن ديكن. احملددة واألىداف العامة
 واألساليب، ،التعليم ووسائل ادلواد، اختيار يف والتعلم التعليم عملية صلاح

 .الطلبةو  ادلدرسُت وحتفيز واألىداف،
 زلدودة تقييم تقنياتكانت  .7

 منها فالكثَت احلايل، العريب التعلم يف إجراؤىا ًب اليت التقييم تقنيات إىل نظرنا إذا
 يف متكررة نتائج يستخدمون يزالون ال ادلدرسُت معظم ألن علمي، غَت يزال ال
 التقييم استخدام للمدرسُت ديكن احلايل، الوقت يف. والتعلم التعليم نتائج قياس
 يف إنشاؤه ًب تثنية زلتوى. التعلم أىداف حتقيق مدى دلعرفة ادلوضوع إىل ادلستند
 اإلضافية، واجلمل الرئيسية الفكرة وتلخيص ومفردات، وقواعد، كتابة، شكل
 دلسائل دليل مبثابة تكون أن ديكن واليت ،الطلبة عيوب يشخص أن ديكن
 من الكثَت ىناك يزال ال وبادلثل، .الطلبة قدرة من حتسن أن ديكن واليت التمرين،
 عدد يزال ال ولكن اللغة، قواعد حفظ على القدرة سوى يقيس ال الذي التكرار
 والقدرة والنقد والتحليل الفهم على القدرة يقيس الذي التكرار من جًدا قليل
 .اجتماعًيا التفاعل على
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 ادلدرسة مكتبة يف العربية الكتب نقص .8
 الكتب توفر اليت ادلدرسية ادلكتبات نقص يف العربية اللغة تعلم مشكلة ويدخل
 اخلربة، وتضيف االنتباه، وجتذب ،الطلبة احتياجات تليب أن ديكن واليت العربية،
 إىل باإلضافة. زلدودة للتالميذ ادلخصصة ادلساحة علبت ما ىذا. آفاقها وتوسع
 تعقد اجمللة، تديرىا اليت ادلدارس مثل ادلدرسية، األنشطة بع  فإن ذلك،

 30.لغوية مناقشات أو اجتماعات

                                                             
30

Ibid., h. 48 



 الرابع الباب
 انتائج البحث ومناقشته

 
 باندار النبونج 2اإلسالمية الحكومية  المتوسطةمدرسة وصفية ال .أ 

 باندار النبونج 2اإلسالمية الحكومية  المتوسطةمدرسة تاريخ قيام ال .1
اعتمادا على الرسالة البيانية للوزارة الًتبوية الوطنية ببلدة إندونيسيا رقم : 

450/U/3991 اليت ذلا خصائص  ادلتوسطةدرسة اإلسالمية ىي ادل ادلتوسطةدرسة أن ادل
اإلسالمية يف تفسو مع  ادلتوسطةمدرسة خاصة بالدين اإلسالمي. واستبق ادلنهج الدراسي لل

باندار النبونج  2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة احلكومية. وبدأ قيام ادل ادلتوسطةدرسة ادل
 .3991يف عام 

باندار النبوند على ركوهبا  2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة ادل يف حني سارت
دببٌت تربية ادلدرسني اإلسالميني الوطنية تاصلونج كارانج النبونج. ويف العام الدراسي 

حكتار( 2) 2م 24444انتقلت ويقوم دببناىا نفسها على وسع األرض  3915/3911
بفرع كوربري رايا ناحية  24بيسانج رقم شارع بوالو رمسيا. ووقف عنوان ادلدرسة يف 

. منذ قيامها إىل اليوم، 914315( 4923سوكارامي مدينة باندار النبونج، رقم اذلاتف )
 قيدىا بعض رؤساء ادلدرسة مرة عديدة، وىذه أمساء رؤساء ادلدرسة ومدى وقتهم :

 (3910-3991خسريي، ادلاجستري ) (أ 
 (3919-3910سومردي ألوي ) (ب 
 (3995-3919مادين ) (ج 
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 (2443-3995دكتورندوس م. صلمي ) (د 
 (2441-2443دكتورندوس سرتيوا ) (ه 
 (2445-2441دكتورندوس مجساري ) (و 
 (2435-2445دكتورندوس احلاج. رضوان حوري، ادلاجستري ) (ز 
 (2439-2435نور ىدي ) (ح 
 إىل اليوم( -2439ترميدي، ادلاجستري ) (ط 

 

 

 باندار النبونج 2اإلسالمية الحكومية  المتوسطةمدرسة البعثة والرسالة لل .2
 مدرسة أن تكون باندار النبونج " 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة بعثة ادل .أ 

 ".ومؤىلة متفوقة إسالمية
 باندار النبونج : 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة رسالة ادل .ب 

 الكردية. واالخالق العالية الكفاءة ذاتادلدرسة ب بناء (3
 للتالميذ. األكادديية وغري األكادديية القدرات وتطوير تعزيز (2
 اجملتمع مع والشراكة الثقة بناء (1

 باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة أىداف ادل .ج 
 .ادلستقبل إىل النظر من التفاؤل ولديهم صاحلون جيدة ىم الذين اخلرجيني إعداد (3
 .بنشاط واالنكليزية العربية باللغتني ادلهارات ربسني (2
 .ادلختلفة الرياضيات مشاكل حل يف ادلهارات ربسني (1



00 
 

 اجلزء وخاصة( الكرًن القرآن ربفيظ) الكرًن القرآن حفظ يف وادلهارة القدرة ربسني  (0
14. 

 األخالق الكردية لديهم الذين ادلتعلمني إنتاج (5
 .والقيادة واالستقاللية ادلهارات أساسيات توفري (1

 
 باندار النبونج 2اإلسالمية الحكومية  المتوسطةمدرسة للالهيكل التنظيمي  .3

 3الصورة 
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ChaidirNasution, MH 

WAKA Humas 
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WAKA 

Kurikulum 

Dra.Rumiyati 

WAKA Kesiswaan 

Drs. H. Heru Pranoto 

GURU  
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 بيانات المدرسين .4
مدرسا،  94باندار النبونج  2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة إىل اليوم يف ادل

من الدرجة  39من زبرج بالدرجة البكالوريوس، و 93مدرسات. منهم  15مدرسون و 25
 ادلاجستري. وبيانات ادلدرسني كما تلي :

 3اجلدول 
 بيانات ادلدرسني

No. Nama L/P Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

Mata 

Pelajaran 

1. Tarmadi, M.Pd L Kep. 

Mad 

S2 B.Inggris 

2. Dra. Rumiyati P Waka. 

Kur. 

S1 Tarbiyah 

IAIN 

Aqidah Akhlak 

3. Drs. Heru Pranoto L Waka. 

Kesiswaan 

S1 Olahraga 

IKIP 

Penjaskes 

4. Dra. Nurtjahjani Titi 

Purwaningrum, M.Pd.I 

P Waka. 

Humas 

S2 Tarbiyah 

IAIN 

Fiqih 

5. Khalimi, S.Ag L Waka. 

Sarpras 

S1 Tarbiyah 

IAIN 

B.Arab 

6. Rini Sukismi, S.Pd, MM P Guru S2 USBRJ MTK 

7. Asmaningsih, S.Ag, 

M.Pd.I 

P Guru S2 Tarbiyah 

IAIN 

Seni Budaya/ 

Keterampilam 

8. Dra. Sisom P Guru S1 PPKn 

Unila 

PKn 

9. Rubiyatun, S.Pd, M.Pd.I P Guru  IPS 

10. Dra. Yusriah P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

B.Inggris 

11. Hamsir, S.Pd, M.Pd.I L Guru  IPA 

12. Yusmarni, S.Pd P Guru S1 STKIP B.Inggris 

13. Sunarto, M.Ed L Guru S2 Australia B.Inggris 

14. Drs. Uyung Helmansyah L Guru S2 FKIP 

Unila 

IPA 

15. Juanda, S.Pd, M.Pd.I L Guru S2/IPS UM 

Palembang 

IPS 

16. Siti Insiyah, M.Pd P Guru S2/MTK 

Unila 

MTK 

17. Tri Widyawati, S.Pd P Guru S1 STKIP B.Indonesia 

18. Rumaini, S.Ag P Guru S1/PAI STIT Quran Hadis 

19. Dra. Sumarni P Guru S1 IPS/IAIN IPS 

20. Dewi Choiriyah, S.Pd P Guru S1/IPS Unila IPS 

21. Rahmawati, MM.Pd P Guru S2/USBRJ Aqidah Akhlak 

22. Hergani, S.Pd L Guru S1/MTK MTK 
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Unila 

23. Evi Linawati, MM.Pd P Guru S2 USBRJ Aqidah Akhlak 

24. Siti Maesaroh, S.Ag P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

Bahasa Arab 

25. Yenni Widiawati, M.Pd P Guru S2 STKIP Bahasa Indonesia 

26. Tina Marlinda, S.Ag, 

M.Pd.I 

P Guru S2 Tarbiyah 

IAIN 

B.Arab 

27. Yuli Ismayawati, S.Pd P Guru S1/MTK 

UN.Muh 

MTK 

28. Yuzi Pahrizal, S.Ag, 

MPd.I 

L Guru S2/MPI 

Tarbiyah 

IAIN 

BK 

29. Erni Hermala, S.Pd P Guru S1 IPS Unila  

30. Nihayaturrahmah, S.Pd P Guru S1 UNJ B.Indonesia 

31. Prapti Winarti, S.Ag P Guru S1/PAI  IAIN IPS 

32. Yeni Astuti, S.Pd, M.Si P Guru S2 MIPA 

Unila 

IPA 

33. Yenni, S.Pd P Guru S1 Unila B.Indonesia 

34. Hajir Maimuri Karim, 

S.Pd 

P Guru S1/PPKn 

Unila 

PKn 

35. Tri Noviana, S.Pd.I, 

M.Pd.I 

P Guru S1 IAIN  

36. Yulianti, S.Pd P Guru S1 STKIP B.Inggris 

37. Ferawati, S.Pd P Guru S1 STKIP BK 

38. Cecilia, S.Pd P Guru S1/B.Indo 

STKIP 

Muatan 

Lokal/B.Lampung 

39. Hendri Setiabudi Sukma, 

S.S, M.Pd.I 

L Guru S2 IAIN B.Arab 

40. Nurwaton, S.Pd P Guru S1 STKIP BK 

41. Desnilawaty, S.Si P Guru S1 MIPA 

Unila 

MTK 

42. Eva Suryani, S.Pd P Guru S1 STKIP B.Inggris 

43. Siska Maylana Sari, S.Pd P Guru S1 Unila BK 

44. Eva Syamaria Subing, 

S.Pd 

P Guru S1 STKIP B.Indonesia 

45. Rodhiyatun, S.Pd.I P Guru S1 UML B.Arab 

46. Dra. Reny Pujilestari P Guru S1 Biologi 

Unila 

IPA 

47. Dra. Pinariam P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

Quran Hadis 

48. Dra. Yuniarti P Guru S1 UT. Siswa Seni Budaya 

49. Rohman, S.Ag, M.Pd.I L Guru S2 Tarbiyah 

IAIN 

Fiqih 

50. Dra. Isnaini Ramadhona, 

MM.Pd 

P Guru S2 USBRJ B.Inggris 

51. Erita Fifawati, S.Pd.I P Guru S1 Trbiyah 

IAIN 

B.Indonesia 

52. Asnah Yusfit, S.Pd P Guru S1 MTK 

STKIP 

 

53. Sari Kaldi, S.Ag L Guru S1 IAIN Aqidah Akhlak 
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54. Mahmud, S.Pd.I, MM.Pd L Guru S2 IAIN Penjaskes 

55. Erlinayani, S.Pd P Guru S1/B.Indo 

Unila 

B.Indonesia 

56. Nusirwan, S.Ag L Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

Penjaskes 

57. Aminah, S.Ag P Guru S1 IAIN SKI 

58. Refiana, S.Pd.I P Guru S1 Tarbiyah 

IAIN 

Muatan Lokal/B. 

Lampung 

59. Siti Rahmawati, S.Pd.I, 

M.Pd.I 

P Guru S1 STAIN Quran Hadis 

60. Nur Hayati, S.Pd.I P Guru S1 STAIN 

Metro 

SKI 

61. Ridha Wuryani, MM.Pd P Guru S2 USBRJ MTK 

62. Siti Sunarsih, S.Pd P Guru S1 Unila IPA 

63. Ambarwati, S.Pd, M.Sc P Guru S2 Biologi 

Unila 

IPA 

64. Drs. Agus Harwanto, 

M.Ed 

L Guru S2 IPA USM IPA 

65. Setiawan, S.Pd.I L Guru S1 UML MTK 

66. Eka Yusneri, S.Pd.I P Guru S1 UML Muatan Lokal/ B. 

Lampung 

67. Yenni Mariska, S.Pd P Guru S1 PPKn PKn 

68. Rahmawati Saadah P Guru S1 STKIP 

Muh 

Muatan 

Lokal/Prakarya 

69. Lina  Aprilina, S.Pd P Guru   

70. Pirnawati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN PKn 

71. Nur Izzati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN Quran Hadis 

72. Mifta Hudi, S.Pd L Guru S1 STO 

Metro 

Penjaskes 

73. Nelliwati, S.Pd.I P Guru S1 IAIN Muatan Lokal Agama 

74. Kasnidar, S.Ag P Guru S1 IAIN PAI 

75. Khairunnufus, S.Ag P Guru S1 IAIN PAI 

76. Balqis Prihartina, S.Pd.I P Guru S1 IAIN B. Arab 

77. Doni Sastrawan, S.Pd, 

M.Pd.I 

L Guru S2 B.Inggris B.Inggris 

78. Rika Lusia, S.Pd.I P Guru S1 IAIN B.Arab 

79. Arsita Rini, S.Pd P Guru S1 teknokrat B.Inggris 

80. Rotnawati, S.Ag P Guru S1 IAIN Muatan Lokal 

Agama/tahfidz 

81. Wahyu Widodo, S.Pd L Guru S1 Unila MTK 

82. Suhirno, S.Pd.I L Guru S1 STIT 

Darul Fatah 

B.Arab 

83. A. Rohman, S.Pd.I L Guru S1 IAIN PAI 

84. Rr. Tri Arum Wulandari, 

S.Pd 

P Guru S1 Unila Seni Budaya 

85. Devi Sela Eka Selvia P Guru S2 IAIN Seni Budaya 

86. Rahmita Sari P Guru S2 Bahasa 

Indonesia 

PKn 

87. Akrom Mulyadi, A.Md L Guru D3 PAI Tahfidz 

88. Vita Nurul Hidayati P Guru S1 STIT B.Arab 
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Darul Fatah 

89. Daris Budiana L Guru S1/B.Ing 

STIT Darul 

Fatah 

Tahfidz 

90. Miftahul Irfan, S.Pd L Guru S1/Binggris Tahfidz 

 
 الطلبةبيانات  .5

 : اجلنس حسب سنوات 1 خرآل الطلبة بيانات يلي فيما

No. Tahun Jenis Kelamin Jml Jml Total 
Jml 

Rombel 

1.  2014/2015 
Laki-laki 

Perempuan 

598 

735 
1.333 33 

2.  2015/2016 
Laki-laki 

Perempuan 

560 

638 
1.185 32 

3.  2016/2017 
Laki-laki 

Perempuan 

582 

668 
1.250 34 

 
 نتائج البحث .ب 

 نتائج إىل استناداً  العربية، اللغة دلدرسي التعليمية الكفاءة حبث لنتائج التالية األوصاف
 .والتوثيق وادلقابالت ادلالحظة

 الطلبةاللغة العربية في فهم خصائص  تربويةكفاءة  .1
 والعاطفية اجلسدية بني ما تًتاوح اليت الطلبة خصائص فهم يف ادلدرس كفاءة .أ 

 واالجتماعية والروحية واألخالقية
 سلتلفة طرقًا األربعة العربية اللغة مدرسون ديتلكون ادلقابالت، نتائج على بناءً 

 قامت ،الطلبة خصائص فهم عند أهنا عن رودياتون السيدة كشفت. تالميذىم لفهم
 إىل الطلبة جاء عندما خاصة الفصل، يف التعلم عملية خالل مباشرة دبالحظات
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 هنج جعل مث التعارف، طريق عن حليمي ادلفردات. سيد لتحفيظ الفصل مقدمة
 للسيدة وخالفاً . مشاكل لديهم الذين للتالميذ يكون أن ويفضل للتالميذ، خاص
 وفهم تالميذىا، تفرد على التعرف خالل من الطلبة طبيعة تتفهم اليت ميساروه سييت
 أولياء مع أحيانًا وااللتقاء العائلية، خلفيتهم من ورؤيتهم بأصدقائهم، ارتباطهم كيفية
 ادلنزل. يف تقدمهم شخصيتهم دلعرفة الطلبة

 بالنسبة لسيدة تينا مارليندا :
 التطور مراقبة:  يلي دبا القياممع  الضروري من ،الطلبة خصائص تطور دلعرفة

 التنمية. الفكرية التنمية إىل وتؤدي العاطفي،-االجتماعي والنمو اجلسدي،
 العقلي التطور أو الفكرية التنمية يف قوية مسامهة ذلا االجتماعية والتنمية اجلسدية

 3.موات تعليمي جو لتصميم ضروري الطلبة تطور فهم إن. ادلعريف التطور أو
 

اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة العربية بادل اللغة مدرسي مالحظة على بناء
 من. تعليمي نشاط كل على ادلباشرة بادلالحظة القيام خالل من باندار النبونج، 2

 ،الطلبة حلالة دائماً  االنتباه رضية والسيدة ميساروه سييت األم تعري اجلسدية، الناحية
 يف والعينني السن صغار الطلبة جيلس ادلثال، سبيل على. البدنية احلالةو   الصحة
 واختتامو بالدعاء التعليم ادلدرسون يبدأ الروحي، باجلانب يتعلق فيما. األمامي الصف

 ادلدرسون يقوم واالجتماعية، األخالقية اجلوانب إىل استناًدا. وتعاىل سبحانو اهلل إىل
 ادلزاح ادلثال، سبيل على ،الطلبة مع ادلتناغمة العالقات أولويات بتحديد دائًما

 اجلانب على بناء. الدراسي الفصل خارج أو داخل البعض بعضهم وربية ادلتبادل،
                                                             

1
Tina Marlinda, Guru Bahasa Arab, Wawancara, di Ruang Perpustakaan, 7 Mei 2018 
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 اخلاص، الصف العليا، الطبقة مثال، الصف، بتجمع وثيًقا ارتباطًا يرتبط الفكري،
 يف األقل للطبقات خاصا اىتماما ادلدرس يويل التدريس، وأثناء. العادي الصف
 2.ذكائو

 اللغة درس يف للتالميذ ادلبكر واإلعداد التعلم إمكانات ربديد على ادلدرس كفاءة .ب 
 العربية

 يعرف أن ادلدرش على جيب ،الطلبة خصائص ادلدرس يتفهم أن ودبجرد
 إىل واستناداً . العربية اللغة تعلم يف التدريس قبل ما مرحلة يف احملتملني الطلبة

 احملتمل التطور مالحظة خالل من الطريقة، بنفس األربعة ادلدرسون يقوم ادلقابالت،
 امتحانات) تعّلم بداية عملية  كل واجبات يف إعطاء خالل من للتالميذ والتدريس

 اليت ادليدانية، ادلالحظات مع يتماشى وىذا .التعلم ىامش على أو( االختبار قبل ما
 ادلواد حول ،الطلبة إتقان دلعرفة واألجوبة األسئلة ألنشطة ميساروه سييت سيدة أجرهتا

  1.مناقشتو دائما سيتم الذي ادلوضوع حول أسئلة وطرح ادلاضي، األسبوع يف
 كثري يف تستخدمها اليت فعالية األكثر الطريقة مارليندا تينا سيدة تضيف مث

 منوذج تطبيق خالل من العربية اللغة تعلم يف الطلبةتعلم  إمكانات دلعرفة األحيان من
 واحد مفهوم آخر، دبوضوع موضوع ربط خالل من ادلادة تقدًن: مثل ادلتصل، التعلم

 موضوعية، دبقاربة أيًضا قامت كما. أخرى دبهارة واحدة مهارة آخر، مفهوم مع
 0التطوير. ورلال األنشطة، من العديد يف تعليمي كمركز

                                                             
2
Observasi tentang Penguasaan Potensi Siswa, 8 Mei 2018 

3
0bservasi tentang Pemahaman Karakteristik Siswa, 16 Mei 2018 

4
Tina Marlinda, Guru Bahasa Arab, Wawancara, di Ruang perpustakaan, 7 Mei 2018 
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 العربية ادلواد مع الطلبة تعلم صعوبات ربديد يف ادلدرس كفاءةج(
 سيما ال ،الطلبة يواجهها عوائق ىناك يكون أن جيب التعليم، عملية خالل

 للتغلب ادلدرس دور فيو يلزم الذي ادلكان ىو ىذا. تسليمها الواجب ادلواد فهم يف
 ترجع ادلدرسون يواجهها اليت العقبات فإن ادلقابالت، على وبناءً . العقبات ىذه على
 .ادلختلفة قدراهتم تكون حبيث للتالميذ، ادلختلفة األساسي التعليم خلفيات إىل

 حليمي : سيد كشف
 فإنو العربية، اللغة مواد هبا يوجد ابتدائية مدرسة من متخرًجا التلميذ كان إذا

 ألولئك بالنسبة ادلؤسف فمن ذلك ومع. فشيئا شيئا ادلادة إتقان بالفعل ديكنو
 5.اإلطالق على العربية اللغة تعلم يتلقوا مل الذين

 جانب إىل. طلبةلل إضافية واجبة ادلدرس يوفر العقبات، ىذه على للتغلب
 حىت ،طلبةلل العربية الدروس خارج األقران بتدريس تقوم مايساروه سيدة سييت أن

 .تفهمها مل اليت ادلواد مع التعلم من يتمكنوا
 أثناء ةالباحث هاتالحظ اليت بادلالحظات مدعومة ادلقابالت نتائج كانت

 القراءة يف صعوبة جيدون الذين الطلبة من العديد ىناك يزال ال ادليدان، يف وجودىا
 أن ويرون خيافون الذين الطلبة من العديد ىناك يزال وال العربية، باللغة والكتابة

 مت والذي ،التاسع الصف يف. اللغة لتعلم احلافز وغياب صعبة، العربية ادلوضوعات
 يواجهوهنا اليت العقبات ،الطلبة ةالباحث تتبع أن بعد. مارليندا تيناسيدة  بو االعتناء
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 باللغة تعليمهم جودة على يؤثر ما ىذا. ادلختلفة األساسي التعليم خلفية بسبب
 1.العربية

 التعلم ومبادئ نظرية في االتقان أو االستيعاب على العربية اللغةكفاءة تربوية  .2
 التربوي

 ،العربية ادلواد يف اإلبداعية التعلم وأساليب والطرق واالسًتاتيجيات ادلناىج تطبيق .أ 
 العربية اللغة مدرس يستخدم ،الطلبة بعض مع ادلقابالت نتائج إىل واستناًدا

 سيتم اليت ادلهارات أو ادلواد مع تتكيف سلتلفة، واسًتاتيجيات أساليب األربعة
  9.والًتمجة القراءة أو واذلياكل احملادثة، مواد أو أوالً، ادلفردات إتقان مثل دراستها،

 إىل باإلضافة. الطلبة مع نفسها ىي العربية اللغة مدرسي مع ادلقابالت
 .الطلبة حلالة وفًقا أيًضا مصممة الطريقة أن ادلدرس أضاف ذلك،

 المناهج الدراسية تطوير في العربية اللغةكفاءة تربوية  .3
 وتنظيم وربديد العربية، اللغة تعلم أىداف ربديد يف ادلدرس كفاءة إثبات ديكن

 وأدوات ادلؤشرات وتطوير التعلم، وأىداف التعلم بتجارب ادلتعلقة العربية التعليمية ادلواد
 يقدمها اليت الدروس بعض وكذلك منهج، شكل يف التوثيق نتائج خالل من التقييم،
 ادللحق.  يف رؤيتها ديكن التفاصيل من دلزيد العربية، اللغة مدرس
 خربات تعلم اللغة العربية ادلناسبة للحصول على ربديد يف ادلدرس كفاءة ( أ

 العربية اللغة تعلم أىداف
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 ربقيق يف ادلناسبة التعلم ذبربة لتحديد ادلقابلة، نتائج إىل استناداً 
 التدريس مواد سيدة تينا مارليندا بتطوير تتعهد ، العربية للغة التعليمية األىداف

 األساسية، والكفاءات الكفاءة دلعايري واالمتثال التالية، اخلطوات ازباذ خالل من
 إلضافة فوائد التعليمية، ادلواد من احلقيقة جوىر ،الطلبة تنمية مع والتوافق
 .واالجتماعية ادلعنوية القيم مع والتوافق البصرية،
 ربقيق يف التعلم ذبربة لتحديد الوثائق نتائج على وبناءً  ، ذلك إىل باإلضافة
 شكل يف تعليمية مواد كذلك ميسرة سيدة طورت العربية، اللغة تعلم أىداف
 .متفوقني الطلبة الغالب يف يستخدم عريب قاموس

 التربوي التعليم أنشطة تنظيم في العربية اللغة كفاءة تربوية .4
 .وادليدان وادلخترب الفصل ألنشطة كاملة، تعليمية خطة تصميم ( أ

 إعداد يف أن ذكروا العربية، اللغة مدرسي مع مقابالت إىل واستناًدا
 من مشًتك بشكل إعدادىا مت ادلادي، اإلصلاز أىداف وربديد التعليم أدوات
 خالل من أيضا ادلقابالت نتائج وتدعم. العربية ادلدرسني استشارة خالل

 خطة ادلدرس يعد مل الدراسي الفصل يف التعلم أن يف عملية الباحثة، مالحظة
 عندما فقط ادلدرسون، حيتاجها اليت التعلم بأدوات يتعلق شيء أي. الدرس
 1ادلركز. ومن ادلدير من إشراف ىناك يكون

 دبعايري يتعلق فيما اجملال أو ادلخترب أو الفصل يف الًتبوي ميالتعل تنفيذ (3
 ادلطلوبة السالمة
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 أنشطة بتنفيذ الغالب يف رودياتون سيدة تقوم ادلقابال، على بناءً 
 تعلم يف فيها يبدأ مرة كل يف ادلفردات من درجة لتحقيق العملي التدريب
 سيدة تينا مارليندا و سيد ىليمي الدراسة اختارا بينما 9.الصف يف األنشطة
 يف التدريب أنشطة تنفيذ ومت الدراسي، الفصل خارج غالًبا أكثر بشكل

 أنشطة سبارس اليت ميساروه سييت سيدة خالف على. التعلم ساعة هناية
 يف الطلبة إبداع لتدريب أسبوع، كل مرة العربية احلائط جمللة العملي التدريب
 يف عملًيا تدريًبا يشغل كان ما غالًبا ذلك، إىل باإلضافة. العربية الكتابة
 عند بادللل يشعرون وال تعبرياً  أكثر الطلبة يكون حبيث ادلدرسة، حديقة
 34.العربية اللغة دراسة

 البيانات مجع عند الباحثة مالحظات نتائج إىل أيًضا األشياء ىذه وتستند
 غرفة يف عملًيا نشاطًا سبارسسيدة تينا مرليندا  أم كانت حيث احلقل، يف

 33.ادلدرسة حديقة يف احملادثة على تدريًبا سبارسسيدة سيت ميساره  ،ادلكتبة
 الطلبة خبصائص ادلتصلة ميالتعل وموارد ميالتعل وسائل استخدام يتم (2

 كامال التعلم أىداف لتحقيق وادلوضوعات
 اإلعالم وسائل رودياتون سيدة استخدمت ادلقابلة، إىل واستنادا

 يف 32.فقط الكتب السبورة وادلقلمة و شكل يف العربية باللغة التعلم ومصادر
 شكل على األحيان بعض يف اإلعالم وسائل حليمي سيد يستخدم حني
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 حزمة ىو أمهية واألكثر القوة، نقطة متحركة باللغة العربية، رسوم فيلم
 مارليندا و تينا ميساروه سييت سيدة تستخدم األحيان، بعض يف. الكتب
 كتب شكل يف التعليم وموارد الطاقة نقطة شرائح شكل يف اإلعالم وسائل
 ادلدرس مع ادلقابالت نتائج تتشابو. الدرس ادلنهج الدراسي وخطة يف مرجعية

 للمدرسني التعليم وموارد اإلعالم وسائل تستخدم حيث من الطلبة قالو ما و
 التعليم. عملية أثناء

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام في العربية اللغة كفاءة تربوية .5
 ادلعلومات تكنولوجيا سيدة تستخدم ال وادلالحظات، ادلقابالت على بناءً 
 اأهن عًتفت. دراسي فصل كل يف عرض جهاز تثبيت مت بينما م،يالتعل ألغراض واالتصاالت

 حليمي، سيد مع ادلقابالت نتائج على وبناءً  األثناء، ىذه يف. التكنولوجيا استخدام يفهم ال
 ادلعلومات تكنولوجيا تستخدم ما نادراً  ماأهن مارليندا تيناو سيدة  ميساروه سييت كشفت

 توصيل لتسهيل ُتستخدم تعرض أجهزة شكل يف العربية اللغة تعلم أنشطة يف واالتصاالت
 مهمة األحيان بعض يف نفسو أعطى الذي ميساره سييت سيدة مع أخرى حالة. ادلواد

 على فجأة ليسوا الطلبة حبيث اإلنًتنت، من وادلراجع الكمبيوتر أجهزة استخدامب
 والدة تقوم الوقت ىذا ويف الدراسية، الفصول مالحظات مع يتماشى وىذا 31.التكنولوجيا

 من علوان حول ادلفردات بطاقات لعمل للطالب منزلية واجبات بإعطاء مايساروه سييت
 30.الدراسي الفصل نافذة يف ادلفردات بطاقة تعليق يتم مث ، اإلنًتنت

                                                             
13

Siti Maesaroh, Guru Bahasa Arab, Wawancara, di Ruang Guru, 8 Mei 2018 
14

Observasi tentang Pemanfaatan Teknologi, 14 Mei 2018 



51 
 

 أبداً  يستخدمون ال ادلدرسني إن قالوا ،الطلبة مع مقابالت أساس وعلى ذلك، ومع
 اجلافني للمدرسني العربية اللغة تعلم يف حيكمون ادلتدربني فإن لذا،. التعلم يف العرض أجهزة

 35واالتصاالت. ادلعلومات تكنولوجيا على القائمة اإلعالم وسائل استخدام من
 طلبةلل المحتملة التنمية تسهيل في العربية اللغة كفاءة تربوية .6

 لللغة األساسية ادلدرسة أيًضا تعد اليت مارليندا، تينا سيدة مع مقابالت على بناء
 اليت األشياء بعض ىناك العربية، باللغة وإمكاناهتم واىتماماهتم الطلبة مواىب لتطوير العربية،
  :ادلعلمون يفعلها

 بالتواصل ونصحهم الطلبة تشجيع يتم ادلدرسة، يف اليومي التفاعل عملية يف .أ 
 اللغة مدرسي قبل من ادلستخدمة ادلفردات تعليم يتم ما عادة. العربية اللغة باستخدام

 .العربية
 اجلملة مثال يف وشلارستها( األسبوع يف واحدة مرة) بانتظام العربية ادلفردات مجع .ب 

 .جيدة
 ادلعنيني، العربية اللغة دبدرس االتصال تلميذ كل من ُيطلب طويلة، عطلة كل يف .ج 

 .العربية اللغة باستخدام العطالت أثناء خرباهتم لتبادل
 .العربية الكتابة يف النتائج يقول أن تلميذ كل من يطلب حيث ،الرحلة برامج .د 
 برامج يف زلليني متحدثني العربية اللغة مدرس يقدم أدىن، كحد دراسي فصل كل يف .ه 

 31.العربية اخلطابات ويعقدون حوارية
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 الطلبة مع التواصل على العربية اللغة مدرس قدرة .7
 مع للتفاعل سلتلفة طرق لديهم األربعة العربية اللغة مدرس فإن ادلقابالت، على وبناءً 

 سيدة تستخدم كما. حيوية وأكثر راحة أكثر الدراسي الفصل يف اجلو يصبح حبيث ،الطلبة
 مع كلو ذلك من واألىم التحليلية، وغري التحليلية والنهج للتعلم، إنسانًيا هنًجا مارليندا تينا

 39.التواصل هنج اتباع
 ميساروه سيدة سيىت أصبحت ،الطلبة مع بانسجام التواصل على قادرة لتكون

 وزلبوبًا قريًبا ليكون شيء، كل يعرف شخًصا تصبح حىت للتنفيس، صديًقا معلمة، أحيانًا
 من مع األولياء للتالميذ، كتابًيا اتصااًل  أيًضا يستخدم ذلك، إىل باإلضافة. الطلبة قبل من

 رضية السيدة أن حني يف 31التعليم. أنشطة يف الطلبة مع للتواصل االتصال كتاب خالل
 اليت ادلادة حول األسئلة لطرح الطلبة وطالب ربيات، على التعرف طريق عن حليمي وسيد

 اليت ادليدانية، ادلالحظات خالل من ذلك النكات. ويدعم تتخللها وأحيانا فهمها، يتم مل
 بدعوة ادلدرسون يقوم. راسخ أمر يف الطلبةالعربية و  اللغة مدرسي بني التواصل أن تظهر
 اليت الطرق من العديد. ادلعليم لدعوة يستجيبون الطلبةو  التعلم أنشطة يف للمشاركة الطلبة
 39ومتناغًما. مرحًيا الطبقي اجلو يصبح حبيث ادلدرس، هبا يقوم

 التعليمية والمخرجات العمليات تقييم في العربية اللغة كفاءة تربوية .8
 التعلم ونتائج العملية تقييم .أ 
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 بعض ويف ادلادة هناية يف منها كل رودىاتون سيدة تقيم ادلقابلة، إىل واستنادا
 تلو واحدا األمام إىل الطلبة طريق عن ذلك تقييم يتم كيف. ادلادة بداية يف األحيان

 مع نفسو األمر 24.ترمجتها مث النص، وقراءة ادلفردات حلفظ الفصل مقدمة إىل اآلخر
 وكشفت. ادلفردات حفظ على القدرة من الطلبة يقيم ما غالباً  الذي حليمي، سيد

 أي رلدولة، تقييمات بإجراء قيامهما عن مارليندا تينا وسيدة مايساروه سييت سيدة
 كثري يف ميساروه سييت لكن. النهائي واالمتحان الفصل منتصف اختبارات خالل

 وكتابيا. شفهيا( االختبار القبلي) مرذبل تقييم ربمل األحيان من
 وربصيل التعلم ميالتعل لعملية تقييمالو  التقييم أدوات تطوير .ب 

 تطوير ميساروه سيدة سييت أجرت ادلالحظة، ونتائج ادلقابالت إىل واستنادا
 األسئلة ذبعل شلا 23،(احلوار) األصدقاء مع احملادثات: مثل شفويا، التقييم أدوات

 مع مقابالت إىل واستنادا األثناء، ىذه يف. الصديق أسئلة على واإلجابة ادلباشرة،
 واجلوانب الفهم جوانب على تعزيز شكل يف تقييم أداة طورت مارليندا، تينا سيدة

 22(.مادة القواعد) العريب باالستخدام ادلتعلقة
 سلتلفة ألغراض التعلم ونتائج التقييم عمليات نتائج ربليل .ج 

 التقييم نتيجة بتحليل ميساروه سييت سيدة قامت ادلقابلة، نتيجة إىل واستناداً 
 جيدة النتيجة فستكون جيدة، العملية كانت إذا. الطلبة تعلم عملية إىل بالنظر

 ادلالحظة، بعملية القيام خالل من مارليندا تينا سيدة أن حني يف. بالتأكيد
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 ربديد ديكن التقييم نتائج من. بو القيام مت اليت التقييم نتائج وتعميق والتدقيق،
 العالج. لتحديد التالية اخلطوات

 واالختبار التقييم نتائج من االستفادة في اللغة كفاءة تربوية .9
 واإلثراء العالج برامج لتصميم واالختبار التقييم معلومات استخدام ( أ

 رأى ال، أم عالجياً  كانوا الطلبة ربديد قبل ادلقابلة، نتائج على بناء
 حليمي وسيد مايساروه سييت سيدة كشفت. ادلعيار إلتقان األدىن من ادلدرس

 مداوالت خالل من ربديده مت قد العربية ادلعيار إلتقان األدىن لدرس اللغة أن
 بالنسبة. ادلدرسة مرافق ودعم الشاقة الطلبة مهارات إىل بالنظر العربية، ادلدرسني
 وبالنسبة ،14 العربية ادلعيار إلتقان األدىن لدرس اللغة يكون العليا، للصفوف

 .العالج يتبعوا أن جيب الذين الطلبة حدد ، ذلك بعد. 91 العادية للفئة
 ادلصلحة ألصحاب واالختبار التقييم نتائج إبالغ ( ب

 إىل التقييم نتائج بإيصال العربية اللغة مدرس يقوم ادلقابالت، على وبناءً 
 مث. النهائي واالمتحان الدراسي الفصل امتحانات نتائج خاصة الصف، مدرس

 وقت يف الوصاية وشؤون ادلناىج قسم رئيس بنائب باالتصال النظري مدرس يقوم
 العربية ادلدرسون يقوم اليومي، التقييم لنتائج بالنسبة. التقرير بطاقات تقسيم

 مباشرة. الطلبة مع بالتواصل
 التفكير بعمل القيام على العربية اللغة كفاءة تربوية .11

 تنفيذه مت الذي التعلم يف التفكري ( أ
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 ما نادراً  األربعة، يةالعرب مدرسني مع أجريت اليت ادلقابالت على وبناءً 
 ذلك يف وحالتهم الطلبة وضع مع تتكيف ألهنا تأملية، إجراءات يتخذون

 الباحثة الحظت عندما دبالحظات مدعومة ادلقابالت نتائج كانت. الوقت
 يةالعرب ادلدرسون يقوم ال الدرس، هناية يف. الدراسية الفصول يف التعلم أنشطة

 الواجبات فقط عطنيي أهنم. للتالميذ( للمواد تعزيز) التفكري عمل بأي أبداً 
 21للتالميذ.

 العربية اللغة تعلم جودة لتحسني ، الدراسية للفصول عملي حبث إجراء ( ب
 مجيع يقم مل بالبحث اإلجرائي الصفي، ادلتعلقة ادلقابالت إىل واستناداً 

 بإجراء باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة العربية بادل اللغة مدرس
 البحث اإلجرائي الصفي.

 
 مناقشة نتائج البحث .ج 

دلدرسى اللغة العربية  بويةالًت  الكفاءة ةالباحث صفت سوف التايل، الوصف يف
 الًتبية وزير الئحة على بناءً  ،باندار النبونج 2 اإلسالمية احلكومية ادلتوسطةدرسة بادل

 ادلدرس. وكفاءات األكادديي التأىيل معايري حول 2449 عام من 31. الوطنية
 ألن. ادلدرس ديتلكها أن جيب اليت الكفاءة جوانب أحد ىي التعليمية الكفاءة

 سبيز سوف واليت ،التعليم من الطلبة إدارة يف ادلدرسني قدرة األساس يف ىي التعليمية الكفاءة
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 ىذه ربليل ديكن 20.التعلم يف الطلبة صلاح مستوى ربدد وسوف األخرى، ادلهن مع ادلدرسني
درسة مدرسى اللغة العربية  بادل هبا حيتفظ مؤشرات عشرة إىل استناًدا التعليمية الكفاءة
 اإلسالمية احلكومية كما تلي : ادلتوسطة

 الطلبة خصائص فهم في العربية اللغةمدرسي كفاءة  .1
 يتقنها أن جيب اليت األوىل، التعليمية الكفاءة ىو الطلبة خصائص فهم إن
 ،الطلبة خصائص فهم عند البحث، نتائج على وبناءً . أعمق بشكل الطلبة دلعرفة ،ادلدرسون

 بإبداء باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة مدرس اللغة العربية بادل يقوم
 الروحي، الذكاء تطور ويعرفون أيًضا، فريدان االمسني من فكل للتمييز، مباشرة مالحظات
 الفصل يف ميالتعل عملية تكون عندما اآلخر تلو واحًدا يفهمونو مث واالجتماعي، والعاطفي،

 .الدراسي
 باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة مدرس اللغة العربية بادل قام

 أهنم االستنتاج، ديكن لذا. ادلتوفرين الطلبة خصائص على للسيطرة مؤشرات فرعية 0 بتعبئة
 خصائص فهم خالل من لذلك،. التعلم أنشطة استمرارية يف الطلبة خصائص وفهموا أتقنوا
 على وقادرة التعلم، يف مشكلة ىناك تكون عندما احللول إجياد للمدرسني ديكن ،الطلبة
 .ادلناسب التعلم هنج ربديد

 التربوي التعلم ومبادئ نظرية إتقان أو استيعاب على العربية اللغة كفاءة مدرسى .2
 العلمية اخللفية بني مالءمة العربية اللغة مدرسى لدى يكون أن جيب كادلدرس،

 من وزبرجوا ادلتطلبات، ىذه مدرسى اللغة العربية استوىف وقد. تدريسو يتم الذي وادلوضوع
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 على قادرين ادلدرسون و يكون أن جيب ذلك، إىل باإلضافة. العربية اللغة تعليم زبصصات
 التدريس من ادلدرسون يتمكن حىت األساليب، استخدام يف معينة اسًتاتيجيات استخدام

 التعلم على الطلبة وربفيز التعليم، أنشطة ربسني يف للمساعدة وكفء وفعال مناسب بشكل
  25.جيد بشكل

اإلسالمية  ادلتوسطةدرسة العربية بادل اللغة مدرسى يستخدم البحث، نتائج على بناءً 
 أو للمواد خصيًصا مصممة سلتلفة، واسًتاتيجيات أساليب باندار النبونج 2احلكومية 

اإلسالمية  ادلتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بادل أن النتائج أظهرت. التدريس على القدرة
. تاحةادل التعلم ومبادئ اإلتقان لنظرية فرعيني مؤشرين دبلء قاموا باندار النبونج 2احلكومية 

 .الًتبوي التعليم ومبادئ بنظرية أتقنوا قد ادلدرسني أن االستنتاج ديكن لذا،
 المناهج الدراسية تطوير في العربية اللغة كفاءة مدرسى .3

 إعداد مثل الدراسية ادلناىج تطوير عملية فإن البحث، نتائج إىل استناداً  الواقع، يف
 ادلتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بادل هبا يقوم اليت التعلم، وخطة ،الدراسي ادلنهج

 ادلدرسني كفاءة وتتحقق. التداول خالل من سوية باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية 
 على بناءً . القاموس إنشاء شكل يف تعليمية مواد تطوير خالل من التعلم ذبربة ربديد على
. الدراسية ادلناىج تطوير يف مؤشرات فرعية 1 مدرسى اللغة العربية اجتمع البحث، نتائج
 2 اإلسالمية احلكومية ادلتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بادل أن االستنتاج ديكن لذلك

 .العربية اللغة دبواضيع ادلتعلقة ادلناىج تطوير كفاءة أتقنوا قد باندار النبونج
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 التربوي التعلم أنشطة تنظيم في كفاءة مدرسى اللغة العربية .4
 تصميم وتنفيذ ترتيب على قادراً  ادلدرس يكون أن جيب التعليمي، التعليم تنظيم يف

 وفقا التعلم بأنشطة القيام على قادرين ادلدرسون يكون أن ينبغي ذلك، إىل باإلضافة. التعلم
 أن للتعلم ديكن حبيث درس،ال خطة ىو ادلستخدمة ادلكونات أحد. الطلبة الحتياجات

 مدرسى اللغة العربية يقم مل الدراسة، نتائج على وبناءً  ذلك، ومع. لألىداف وفًقا يعمل
 .فقط فحوصات ىناك تكون عندما الدرس خطة إعداد يتم. الدرس خطة بإعداد

 اللغة مدرسي إن يُقال أنو إال الدروس، خطة إىل استنادىا عدم من الرغم على
 تعليمية بيئة إنشاء خالل من ذلك ويتجلى. التعليمي التعلم تنظيم يف ينجحون العربية
 وخارج داخل العملي، التدريب بأنشطة يقومون ما غالباً  ادلدرسني ألن ومبتكرة، نشطة

. العربية اللغة تعلم أثناء التشبع من يعانون وال تعبرياً  أكثر الطلبة يكون حىت الفصل،
 السبورة. احلزم كتب ىو غالًبا ادلدرسون يستخدمو الذي واإلعالم

 0 تلبية للمدرسني ديكن التعليمي، التعلم إجراء على للقدرة مؤشرات فرعية 1 من
 ادلتوسطةدرسة بادل العربية اللغة مدرسى أن القول، ديكن لذلك. فقط مؤشرات فرعية

 .تعلمهم اليت والتعلم التعليم مؤشرات يتقنوا مل باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا من االستفادة على كفاءة مدرسى اللغة العربية .5

 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة العربية بادل اللغة مدرسى أن النتائج أظهرت
 لذا. التعلم ألغراض ادلتاحة واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا يستخدمون ال باندار النبونج

 ادلعلومات تكنولوجيا استخدام على القدرة يتقنون ال العربية اللغة مدرسى أن استنتاج ديكن
 تكنولوجيا فإن النظرية، الناحية من الرغم على. العربية اللغة تعلم دلصلحة واالتصاالت
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 وتسهيل الكفاءة، وتشكيل التعلم أىداف ربقيق وتسهيل دلساعدة داعمة أداة ىي التعليم
 21الثقافية. واالختالفات التعلم ومواد وادلعلومات البيانات عرض

 للتالميذ المحتملة التنمية تسهيل في العربية اللغة مدرسىكفاءة  .6
 مثل أنشطة يف ادلدرسني قبل من احملتملني الطلبة تطوير يتم أن ديكن دلوليسا، وفقا
درسة مدرسى اللغة العربية بادل كان مثلما 29.ذلك إىل وما الدراسة، ورلموعات الالمنهجية،

 خالل من احملتملني الطلبة وتيسري تطوير على قادرين باندار النبونج 2احلكومية  ادلتوسطة
 اخلطابات وعقد العربية، احلوارية الربامج يف أصليني متحدثني تقدًن مثل سلتلفة، أنشطة
 .العربية الكفاءة اختبار وإجراء ،)احملاضرة( العربية

باندار  2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بادل يفعلو ما
 للمعلومات، كمقدمني فقط يعملون ال ادلدرسني إن يقول اليت محزة نظرية مع بتوافق النبونج

 من ادلزيد يوفرون ومدربني وزلفِّزين كميسرين العمل على أيًضا قادرين يكونوا أن جيب بل
 21مستقل. بشكل ومعاجلتها ادلعلومات عن للبحث للتالميذ الفرص

باندار  2احلكومية  ادلتوسطةدرسة العربية بادل اللغة مدرسى أن النتائج أظهرت
 تسهيل على قادرين ادلدرسني أن على خيلصوا أن وديكن مؤشرين، فرعيني استوفوا قد النبونج
 .للتالميذ ادلختلفة اإلمكانات ربقيق أجل من احملتملني الطلبة تطوير
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 الطلبة مع ولباقة تعاطفي، وبشكل بفعالية، التواصل على المدرسي كفاءة .7
 ادلدرسون يقوم. جيد الطلبةو  العربية اللغة مدرسى بني التواصل أن النتائج أظهرت

 قام عديدة طرق. ادلدرس لدعوة يستجيبون الطلبةو  التعلم أنشطة يف للمشاركة الطلبة بدعوة
 رامايليس، نظرية مع يتماشى وىذا. ومتناغًما مرحًيا الدراسي الفصل جو جلعل ادلدرس هبا

 ادلدرسني بني مفتوح تواصل ىناك كان إذا جيد بشكل ستعمل التعليم عملية أن حيث
 يتعلمون الطلبة ذبعل بطريقة التعلم أنشطة يف التحكم جيب ذلك، إىل باإلضافة. الطلبةو 

 مؤشرين بفرعيني ادلدرس التقى احلالة، ىذه يف 29.رتيباً  وليس ضغط دون مريح، بشكل
 ادلتوسطةدرسة مدرسى اللغة العربية بادل أن استنتاج ديكن لذا،. الطلبة مع يتواصالن

 .الطلبة مع ومودة وبثاقة بفعالية، التواصل على قادرين باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية 
 التعلم تحصيل واالختبار التقييم عملية إجراء في كفاءة المدرسي .8

باندار النبونج  2اإلسالمية  ادلتوسطةدرسة بادل العربية اللغة مدرسي أن النتائج تظهر
 شفوية اختبارات شكل يف التقييم أدوات تطوير خالل من بتقييمات مستمر بشكل يقومون
 يقيمون بل النهائي، االختبار نتائج من فقط حيكمون ال ومدرسون اللغة العربية. وكتابية
 درجات على الصف يف النشطون الطلبة حيصل ادلثال، سبيل على. التعلم أثناء العملية

 إضافية.
 ،(ادلعرفية) ادلعرفة: نطاقات ثالثة الدراسي الفصل على القائم التقييم يظهر أن جيب

 بشكل الثالثة اجملاالت ىذه تقييم جيب(. النفسي احلركي) وادلهارة ،(العاطفي) وادلوقف
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 على وبناءً . للتالميذ قيمة ربديد يف العرب  يفعل مثلما 14.ادلوضوع لطبيعة وفًقا متناسب
 2اإلسالمية  ادلتوسطةدرسة بادل العربية اللغة مدرسي أن االستنتاج ديكن البحث، نتيجة

 ألهنا وذلك والنتيج، التعلم لعملية وتقييم تقييم إجراء على القدرة باندار النبونج لديهم
 .التقييم إجراء على للقدرة فرعية مؤشرات 9 استوفت

 التعلم لمصالح واالختبار التقييم نتائج من في االستفادة المدرسيكفاءة  .9
مدرس اللغة العربية  سبكني إىل التعلم لغرض التقييم نتائج وإدارة استخدام يهدف

 يف التقدم مدى وفهم معرفة من باندار النبونج 2بادلدرسى الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 تكون الذين الطلبة عالجية إجراءات ادلدرسون يعقد ما غالًبا. ادلدرسة يف تلميذ لكل التعلم
 للفصل النهائي االمتحان أو الفصل منتصف اختبار يف ادلعيار إلتقان األدىن ربت قيمتها

 ادلدرس يقوم ،ادلدرس قبل من العربية اللغة تعلم نتائج تسجيل يتم أن بعد. الدراسي
 الطالب ووصي ادلناىج، شؤون رئيس نائب إىل النظري وتقارير ،الفصل دلدرس عنها باإلبالغ

 .تقريره كتابة عند
 دلوظفي الدراسة رلال مدرس اللغة العربية من التعلم بنتيجة اخلاص التقييم تقرير يعترب

 يف التعليم جودة ربسني أجل من التعلم مشكالت حل يف األدوات أحد اآلخرين ادلدرسة
 يف ربققت اليت النتائج أفضل ذلك كان ادلعلومات، تبادل األحيان من كثري يف. ادلدرسة
 0 ادلعلمون استوىف التقييم، نتائج استخدام حيث من 13.ادلدرسة يف التعلم أنشطة ربسني

 ادلتوسطةدرسة العربية بادل اللغة مدرسى أن االستنتاج ديكن لذا. متاحة فرعية مؤشرات
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 التقييم نتائج من االستفادة على القدرة لديهم باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية 
 .العربية اللغة تعلم دلصلحة واالختبار

 التعلم جودة لتحسين التفكير إجراءات اتخاذ في كفاءة المدرسي .11
 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة اللغة العربية بادلكفاءة تربوية أن النتائج أظهرت
 تلبية على قادرة تكن مل التعلم جودة لتحسني التفكري بعمل القيام يف باندار النبونج

 2احلكومية  ادلتوسطةدرسة العربية بادل اللغة مدرسى أن استنتاج ديكن لذا. ادلؤشر متطلبات
 .التعلم جودة لتحسني التفكري بأعمال القيام يف الكفاءة لديهم ليس باندار النبونج
صالة  ووقت الراحة وقت مع التخفيضات بسبب مدرسية ساعات وجود عدم

 فهم ديكن الواقع، يف. اللقاء كل يف عمل التفكري عوامل أحد تنفيذ الصعب من الظهر،
إما  التغيريات، برفع وانتهت إجراؤىا، مت اليت التعلم عملية ومراجعة استبطاين كإجراء التفكري
 12.التعليمية وادلناىج التعليمية والنهج واالسًتاتيجيات وادلفاىيم الًتبوي النموذج

 يقم مل الواقع، يف لكن. التعلم جودة لتحسني مرجعاً  إجراء التفكري يكون أن جيب
 يعملوا بأي باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية  ادلتوسطةدرسة مدرسون اللغة العربية بادل

 من البحث اإلجرائ الصفي. ابدا يفعلوا مل أهنم إىل باإلضافة. التعلم بعد التفكري
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 الخامس الباب
 االستخالص 

 
 االستخالص . أ

ملدرسى اللغة  الكفاءة الرتبوية أن االستنتاج ميكن واملناقشة، البحث نتائج إىل استناداً 
الشهادة  لديهم الذين باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية  املتوسطةدرسة العربية بامل
 أن تفسري مت الواقع يف. الرتبويةالكفاءة  متطلبات 01 تستوف   مل الواقع يف التعليمية،
 منها واحدة الكفاءة، مستوى يتقنون الشهادة التعليمية لديهم الذين املدرسني متطلبات

اإلسالمية  املتوسطةدرسة مدرسون اللغة العربية بامل يسيطر الواقع، يف. الكفاءة الرتبوية
 ،الكفاءة الرتبوية ملؤشر جوانب 01 من للمؤشر جوانب 7 على باندار النبونج 2احلكومية 

 للكفاءة الثالثة اجلوانب .2117 لعام 01 رقم الوطنية الرتبوية وزير الئحة مرجع إىل استناداً 
 املتوسطةدرسة العربية بامل اللغة مدرسي قبل من وحتديث حتسني إىل حتتاج اليت الرتبوية

 يف وخاصة الرتبوي، التعلم تنظيم حالة يف أوال،: هي باندار النبونج 2اإلسالمية احلكومية 
 حيث من ثانياً،. التعلم أثناء الدروس خطط وتقدمي وجتميع الدرس، خطط مكونات تطوير

 حيث من وثالثاً، العربية؛ اللغة تعلم ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام
 .العربية اللغة تعلم جودة لتحسني والبحث اإلجرائي التفكري أداء
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 االقتراحات . ب
 التالية : األفكار يف املسامهة الباحثة حاولت منها، االنتهاء مت اليت البحوث نتائج من

 للمدرسني .0
 2اإلسالمية احلكومية  املتوسطةدرسة مدرسون اللغة العربية بامل ميتلك

 من مزيد إىل حاجة هناك ذلك، ومع. جيدة تربوية كفاءة باندار النبونج
 تكنولوجيا واستخدام الدروس خطط وضع مثل املؤشرات، بعض يف التحسينات

 املدرسني على وجيب. التفكريية اإلجراءات وتنفيذ واالتصاالت املعلومات
 التدريس. وأداء جودة حتسني يف االستمرار
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