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 ملخص
 بندار لمبونج محمديةالمدرسة الثانوية   في اللغةالعربية ىمعلمل الشخصية ةالكفاء

 م 8102/8102للعام الدراسي 
 لطفي نور جنة

 مي  كمثيا  اسيخخداماا ميكي  خاصيية وهيي ملعلم،داخل ا موجودة قدرة هي الشخصية الكفاءة
 ،الطلبييية نفيييوس يف الغيييو  يسيييخطيعون أفييي اد ليييديام يكيييون أن املعلمييين مييي  يُطلييي  حيييي  ،الطلبييية قبيييل

 أنشيييطة تعيييو  اليييي الخعلميييي صيييعو ا  حيييي  مييي . يواجاوهنيييا اليييي املخخلفييية املشييياكل ويفاميييون ويع فيييون
 الع  يية اللغيةي معلمي شخصيية صيفة هي ما" هو الدراسة هذه يف املشكلة صياغة إن. هبم اخلاصة الخعليم

 ".ملبونج؟  ندار املدرسة الثانوية خممدية يف
 للغية معلمين ثالثية الدراسة هذه ا  موضوع كانت. النوعي الوصفي البح  م  البح  وهذا

ً يية نظيا  أسياس علي  الع  يية اللغية يملعلمي الشخصيية هوالكفياءة البح  هذا م  اهلدفو   .الع  ية  وزي ال
 مجي  تقنييا  كانيت . املقيايي  ومعليم األكيادميي الخنهيل معياير  شينن 7007 عا  م  66 رقم الوطنية
  شيييكل البحييي   يانيييا  حتلييييل مث. والخوثيييي  واملالحظييية املقيييا ال  الدراسييية هيييذه يف املسيييخخدمة البيانيييا 
 .نوعي

الثناوييية دمدييية  مدرسيية يف الع  ييية اللغيية يملمعلميي الشخصييية الكفيياءة دراسيية نخييا ج إىل اسييخنادا  و 
 يف الع  ييية اللغيية معلمييي لشخصييية اخلمسيية الكفيياءة مخطلبييا  اآلن حييى يسييخوفوا مل الييذي  المبييونج  نييدر
 يف  .الشخصييييية لكفيييياءة اخلمسييية املخطلبييييا  يسيييخوفوا مل فيييي هنم المبيييونج،  نييييدر دمديييية الثانوييييية درسيييةامل

 مي  املؤشي ا  مي  نيواحي 4هليا  ملبيونج  نيدار مدييةملدرسية الثانويية دا يف الع  ية اللغة معلمو يخق  الواق ،
ً ية وزي  م ج  إىل اسخنادا الشخصية الكفاءة ملؤش ا  جوان  5  .7007 لسنة 66 رقم الوطنية ال

 اللغيية معلمييي وحتسيييناام  معاجلخاييا إىل حتخييا  الييي الشخصييية كفيياءا  ميي  األو  الناحييية أمييا 
 العاليييية، العميييل أخالقييييا  إظايييار حيييي  مييي   :وهيييي ،ملبيييونج  نيييدار مدييييةاملدرسييية الثانويييية د يف الع  يييية

 .املشاع  تثبيت يف  النف  وثقة معلمة  كوهنا واالعخزاز كمعلمة، العالية واملسؤولية
 الكلمات المفاتيح: الكفاءة الشخصية، ومعلم اللغة العربية
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 اإلهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:

 حهى وحتفيزىها حبهها وتعطيهو يل دائما تصلي اليت احلبيبة لطيفة والديت أحيانطا والدي .1
 يكههي  حههى يل  الههداف  لرههيفر بامللهه  يشههعرو  ال ألهنهه  احليههاة  معههى معرفههة يف أسههرمر
 .األلعاب يلعبي  وال صحيًحا الرعل 

 .حملبيبة أمحد فكريو أخي صغر   ييليانة و ومؤمنةة و رشيد ةالكبر  يايتأخ .2
 للحماسههة دائًمهها وحيمسههي  يههدعمي  الههذي   2114 عهها  يف األسههلحة يف أصههدئائي  .3

 .أبًدا الرخلي وعد 
 .الرشجي  دائما يعطينين الذي  حييل م  الطيبني الناس .4
 اجلامعة احملبيبة .5

 

 



 

 ه

 السيرة الذاتية

هدد  و م.  5991 دمسنددرمدد   80 لتدديج    ب دد  ج وندد ن  يف يفندد ج ة دد   ت لطفدد ولد 
 .جومسيييت  ألمآمني حي  و م   ألب  إخ ة ثالث م    لثيين ب   ال

يف  بعد  للد  مث و بد  بدي  دجمديوقدت بدنيينيف يف بيبيد   أللفدي     لنيحثد تلق  دّجس
ىف  لسدد    يدج سدته تنتهد و  0888سد    م د  سد ايجةي خليمسد  جسد   تبت  ةيد   مي ميد    و

 تنتهددد و    و جسددد   وت سدددط  ب أليقددد   ألثددد إىل  يدج سدددته   لنيحثددد تو بددد مثّ  يالد ددد  م 0882
 و جس   لثين     وعديج  ايند ن   إىل  يدج سته   لنيحث و ب تمثّ   م 0889ىف  لس    يدج سته

 .يالد  م 0852س   حىت اي  ي  

 0852النند   ىف  لسد     تسدالمي   مي ميد  يمع  ج د د  إنتدي جب  لتحق و بع  لل 
   ج و سي  يف ب .حىت ه ه  لس    ل غ   لعيبي  بع ي  بي  ىف قس م. و أخ   لنيحث ا ي   لتّ 

 ن ن  إىل  نآ .و

 



 

 و

 كلمة شكر وتقدير 

احلمددهلل ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن وايلدد ة وايعدد   بادد  اي دد  

األاي خري األيل ن سيهلليل وحبيب ل حممهللن قهلل أخرج ل ان ظامدلت ىل  يد ا ا سد  ن وباد   يد  

 وأصحل،  الل،يح ايظ  .   

با  داجة  احل لي زاة ياشروط ايايرسلية ايلامية شرطل ان  هكل  وضع هلو،لهللن  

 يف ىلمتددددل  هددددلهو  ملبدددد ي ن اا،ب ددددهلل ،لجللالددددة ا سدددد اية  احلك ايدددةيف شددددلبة اي ،يددددة   ااسايبكدددلي

 أ  أقدددهلل  ،ددبلي  يل اايد  ويدلاي  نادن اخخدران عدلبهللةامل باد  حلد  ايبلحد  ايلاميةايرسلية 

ـاددددد  ايلرإددل  ىل  كدد  اددن وج ددخن وبامددخن وأخددل ،يددهللم   هيف سددبي  ىلزددلز هددلاالاتدددد ل ن وج

 نامللجعددتري نمر ايددهللكت ا احلددلد حممددهلل.ا األسددتل   سددللدةوأخددب ،ددلي  ىل  ن  ايلاميددةايرسددلية 

 ب ي .اا مل، هللاحلك اية لالة ا س اية اجل ائيس

 ن امللجعدددددترينسددددددلام داود كمدددددل أقدددددهلل  خبدددددليب ايشدددددكر وايت دددددهللار ىل  ايعددددديهلل ايدددددهللكت ا

حبعدددن ىلاشدددلده يل وت جي لتددد  حدددم أسدددت يع ىلمتدددل  هدددله  ه هللايدددلم  ،دددلل ج ددد األوللملشدددر  ك

 ان اا حعن ايث اب وايربلاة.    لإا  ن ايرسلية ايلامية



 

 و

ـاد  ايشدكر واالحد ا  وايت دهللار ىل   ن   شدله حممدهلل أكمدل  ايدهللكت اايعديهلل  وأقهلل  كلي  جب

حدددم أسدددت يع ىلمتدددل  هدددله  ىلاشدددلده يل وت جي لتددد  حبعدددن ه ،دددلل ج دددهلل لململشدددر  ايثدددل  ايدددك

    .    حعن ايث اب وايربلاة ان اا  لن إا ايرسلية ايلامية

ـاددد  ايشدددكر ىل  كددد  ادددن ادددهلل  ويف اي  لادددة اعدددر  أ  أ يل ادددهلل ايلددد   يف اعدددري   قدددهلل  جب

 .أشكرهل مجيللً وأمتىن ان اا بـ وج  أ  جيل   ي  يف ا ازان حع لهتلن ايلامية

  

 2018 ي إمرب  6ب ي  ، هللاا مل

 ةايبلحث
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 الباب األول

 مقّدمة

 مصطلحات البحث .أ 
جلل  و أن توضل  سدلطللات  ت سثل  ت إىل حبل  اسعللأ ال اسب سثب  لل  تعملل  قبل 

 أمللللللللللل  سدلوضلللللللللللول ذلللللللللللل   سث عللللللللللل ث  ا لللللللللللو.يف موضلللللللللللول  للللللللللل   سث عللللللللللل ث      للللللللللل  
 جتنبلللل   لللل  نلللل سا دلبو  "زلم    دل اعلللل  سثي  و لللل    ثتغ سثع  ي ايىعتمدلسثشخطي ةسثكف ء"

  ي:سثب   ا سألخا ء يف تفسري موضول   س 
 الكفاءة الشخصية .1

  ثسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتا ث      يق موع ثتغ سال  ا يسي سثكبري يف ااقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كف ءةسث
. 1،اسثق اة تى ثسللللللللللللللللللللليا ة تىقوس  سثتغ  ا  ق  ا  ق رل بةأابسختي ( ق اشلللللللللللللللللللللي  )

اي ين   ثشخطي ايق موع ال  ا يسي ثكبري،  م فسريسثشخطي  تى هن طبيع ذستي تنع
. كسفيستوكشخط اأم متيز فس   ن شخ صللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اأشل خ  
ا ن ًء تى  سسثف م،ميكن فسري عتى هنستا تنعكسفيستوكشخطيمكن  يميز فسلللل عن 

 .آلخ   
 سدلبعتم سثتغ  سثع  ي  .2

(. سث زق،سدل نلللللل ) سثن علللللل ث  نيعتمو و     و ق موع ثتغ سال  ا يسي سثكبري أن سدلعتم
 : ن ًء تىق  و  دلعتموسحمل ض ،  مش مح  تي

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

Balai Pustaka, 2007) 
 



2 
 

اي ث عتيمفيم   ب ثاتسدلعتموهنممعتموظل رتاو ت   م دل م سث  يسلللللي اي عتيموتقييم"
 ."2 ت سثافوث سدلبك ةاي ث عتيم ث مسيوسث عتيم ألع عيوسث عتيم ثي  وي

 ثتغللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  أ  دلعتم
 .اي دل ساس بثتاتموسبسثتغ سثع  ي ب عتيمسدلشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اإثي  ن  ومعتميقوم سثع  ي

 دل اعللللللللللللللل  اي ثتغ سثع  ي دلعتميت س،إ  ثغ ضمنعنوسهن   ث ع ث  واصفكف ءستشخطي ا
 سعل ن بسًإثىئ   از  سثرت ي سثوطني اقم( سث ي م   م ب ل )  ن سا دلبو  زلم   سثي  و    

 .2007 ثسن  16
 أسباب اختيار الموضوع .ب 

  خ ي ا موضول     سث ع ث   ي:ب اأ سثب  ي أم  سألعب ب سث  
.  ع ربا  ااع ثتغ سثع  ي صللللللللللللللللعب ا . س   ا يسللللللللللللللللين بثتاتسثتغ سثع  ي  ي ثتغ سثي  ي . 1

سث  سلللليكو  عتم ثتغ سثع  ي شل ع ًإذسمت ال  ن ءبمنقبئدلعت تب ثاث س    سدلؤثف غيريظلوذج
 .مين حملرتان

2 .
سثكف ءةسثشخطي  ي ثكف ءةسثنموذجي سث ييجب  يم تك  سدلعتممن جت  قيق قطللللىق ا 

 .اع  سسدلوضو في ط ا  هثب  ي ت  م،ث ثك يمن ث عت
3 .

  موجوبحبييطفكف ءست ثشخطي سث ييم تك  سدل اعو  ثع  فيم اع  ن االمبوصل حملم
 .ب  سثي  و  

                                                             
2
Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru, (Bandung: Yrama Widya, 2008), h.113 
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 خلفية البحث .ج 
.   كي سثنفسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي ا زل اث ث او  سجمل الت دلع اي سثرت يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ي 

 إظلطللللللللللللللبمن ثع دل دلع اي وظلواتاو  سث ك ءاسثق است ثفك   سألك بميي ،ا ؤب  جمل الثع طفي ثى كو  
 .ستوكي سث ني ا  دلإثىم  است سثنفسيا شخطي  و يمن سث

 2003 تعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ث 20 م وا  إ  ا يسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي اقم جلايق  و ا 
 1 نظ م ث عتيم ثوطين،تنطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل دل بة ن
 ثاتبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  مو متي سث عتم  ىي مكنيسث عتبي  وسٍ وسلااتختقسث   ثرت ي  ي جلأ 
، اسث ك ء،،اسثشخطلللللي سثنفسي ااقب قوةسث ا ي سث  ني ،العللللل يع ب  فع   ث او  قللللل اس ماي

 3.اسدل  است ث يي   ج  ،اسجمل معوسألم اسث اث اسألخئق سثك مي ، 
،اثكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  اقط اي   ا يسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي ،ال   ا ثىنقئدلع ا إثى ثائبإن سثرت ي 

 ثرت يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ي أل .    ا ثىختقموسابسثبش   سدل ني سثك مت ااسدلسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل قت 
تاوااتكو ن ثبش منخئالث عتيم ت ثط ي  طوسالحلي ةمن جل وبسدلب ش ةسدلخ تف اي ثبي  سألع  
.   اسجمل معيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

ؤعس ت ث عتيمي ق باة تى ثقي مبم م أ شللللللللللا سث عتيموسث عتمبا  ق منظم امكم  تزم   كوظل
 .جلوبةأاسطلف ضن   ج ث عتيمي مق ا س ي( سدلعتم) ا و ي أ ض ء ي  سث  ا س. ع م ة

                                                             
3
Rahman Nazarudin, Regulasi Pendidikan Menjadi Guru Profesional Pasca Sertifikasi 

(Yokyakarta: Pustaka Pelicha,2009), h.7-8  
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إن 
عيكو  ااامسؤاثي ت دلعتمينفي دلسا      ت حلي ةسثع دلي ،ما  قببااسدلعتمم مج سًاي ث عتيم،
 تلللللا كللللل  سدلعتللللللم  غلللللل ا . خ تفللللل  دلكف ءست ثكو تكتمعتمتقبألكي تعقي سً،اث ثكيجب  ي

 اق با في ثفطئث اسعللللي، ث عتيم تىاق با  تىف م دلن ججي سً،اق با  تى طميم ثو  ة،ق با 
اق با  تى ق مي دلشواةاس اش بست دلفي ة،سث قني ت ث  يسلللللللللللي ،اق با ،سثاتب ظلوذج ً تع  للللللللللل   ىل

 4. تى ث جميعوتنفي إج سءست قييم ث ق مفي ث عتماق با  تى واريسث وجي وس اش ب،
 كف ءةسدلعتم يمجمو  من دلع ااوسدل  استوسثسللللتوكي ت ث ييجب م ئك  اإباسك  ا ققإ

 ثسلللللن  14 سع ن بسًإثى ثق  و  دل عتقب دلعتمينوسحمل ضللللل  ن قم5.  من دلعتمفي بس  توسجب   دل نيللللل 
 :،   ثف خ ط ص دلعتممن ا ع كف ءست،ا ي 2005

 سثكف ءةسثرت و   .1
 سثكف ءةسثشخطي  .2
 سثكف ءةسالج م  ي  .3
 سثكف ءةسدل ني  .4

.   اطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت ن من ثن  ي سثعمتيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ،الميكن
أل  أل وس  ألا ع من ثكف ءسمترتس ا اي دلعتموغلب   كوظلمتوك منقبئدلعتمتبن ءسال رتسافي نفي اس

                                                             
4
Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Bandung: Bumi 

Aksara, 2002), hlm. 40 
5
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: Rajawali Pres, 2014,  

h.182 
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.   امع ثك،من ثن  ي سثنظ   ميكنفطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت. جب   ث عتيميلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
 .تىنو  ثكف ءةسثشخطي ،عرتكز ب  اي    ثا 

ي للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    علي سثكف ءست ألخ  ،اثكن ن التعني جللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ازا 
 .كشفوإ  سز و معينمن ثكف ءةاجت    بشكألمش إثى

 2007 ثعلللللل   16 اأمللللل  مؤش ست ثكف ءةسثشخطي كم شلللللل ة از  سثرت ي سثوطنيلللللل اقم
 :كم  تي

 .سثعمتواق ثتمع  ريسث  ني اسثق  و ي اسالج م  ي اسثيق اي سال  ا يسي  (1
 .ثتائ وسجمل مأ ألخئق سثك مي ،اظلوذجسثط حلسثشخطي إ   ا  (2
 .طتبومس ق ا  ضجو كيموموثوقسثشخطي سثإ   ا  (3
 .ثق سثنفسا وسدلسؤاثي سثع ثي ،اسثفخ ايكوهن دلعتم،ثنشياإ   اسثعمئ (4
 6. وض م ا  م ني   ثي ثألخئقي ت دل ني  (5

. كتمعتميجب  يم تكخمس مؤش ستتتق است ثشخطي ،مب اي ثكم اعللللللللي ثتغ سثع  ي ا 
م ثع  ي منقبئدلعتميأل  ثتغ سثع  ي ثيس تغ سألمب ثنسب ثإل  ا يسين،غلب  ي م عز زأ شا سث عت

.  ن ألكفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ء
 ثتغ سثع  ي علللليكو ت    اا  فث اايز معتمشخطي سثث ثكف  ز  بةكف ءةسدلعتمبم اي ثككف ءة

 .م ثتغ سثع  ي سث  ي ميز  تق   ثائ تت عتميتعت  بةجوبة
                                                             

6
Daryanto, Standar Kompetensi dan Kinerja Guru Profesional, (Yogyakarta: Gava Media, 

2013) , h. 242 
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أن   ثتغ سثع  يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل امعتم
. ،شخطي جي ةأل شخطي سدلعتمسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل كو ع مئزل بساينج   ث عتيم كون

عوسءمت     صواةشخطم أمئ وسعا شخطي ه،خ ص دل اعللل ثتغ سثع  ي سث  يقومفي ثوسقع
. صلل ت دلعتمين آلخ   مشكت سثشخطي     يمن عل ثكف ءست ث ي كمنواسءسخ ط .  تى ثل   

   ض ا إثى ثك،ع كو  ثشخطي أ ًض   مًئزل ًبسدل إذسك   دلعتممعتًم ام ا ً جيً س،أا  ىي
 صب م م سدلس قبئثائب،خ صللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ثتائ  ث  نم زسثوسايب س   م

 7.(سدل ساع ال   س ي اسثي  و  )

دلعتمن سثتغلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    ثنسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب 
ثفطئث اسعللللي،كت  ث عتيم سخئ  ض ً  حلطوثعتى ثكف ءةسثشخطي ايماتو و ،ا مي سثع  

مق باا عتى ثوصو ثى   سا مفي نفي خ م ت ثتغ سثع  ي  يي ظلوسبسث عتيمي  ي تط التوطني اب
 .مس وث ايف موإتق   ثتغ سثع  ي ينظ   ت عتسثاتب   ميكن حلكمعتا. اثي اثغ ب ني 

سثي  و للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ا م   سدل اسعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ن بسًإثىن   ج دلق  ئمتأ
سثع ثي   اعلللللللللللللللل م    سدل،ق  هنمن جتمع ا كف ءةشخطي سدلعتم،أشلللللللللللللللل ادلبو  ا س ن زلم   

. عتىشخطي   ثقو  سثقو  اسدلسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ق ةدلبوصلا س ن 2زلم  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  
ااق  ا لللللللللللللل س8.جيلللللللللللللل ةمعتم ثتغ  سثع  يلللللللللللللل  كم أك  تى  كف ءست ثشخطللللللللللللللي سث ييم تك  

سثتغلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    ط ػل  يسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سث      تى

                                                             
7
Chaerul Rochman, Heri Gunawan, Pengembangan Kepribadian Guru, (Bandung,:Nuansa, 

2016), h. 33 
8
Wawancara, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, 23 Januari 2018 
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االمبوصلك س ثتغ سثع  ي ايم اع سحملم   سثي  و  ايبن معتمينسث  نق ثوسإ  خ ط صجميعي سثع  
 9.أاسدلعتمينفيم   عتقب دلوضو  ت ثع  ي  ثاتب من دلشكت  دل كنطوس      أاسخ   صلي ًسألن

م ثتغ سثع  ي ايبعض ثطفوا قتنش ي، ب اأ  عت ثب ي ألا امع ثك،سع ن بسًإثىمئ ظ ت
أق ب ثاتم ثسللللللللتبيفي ثتغ سثع  ي حبيييكو ياأ شا سث عت ب ثاتطً ، ييي ميز    م شلنخفضب عتم

. ميال  م ًم   دلوضو  ت ثع  ي ،ا قط ثوع  اوسع خ سم دلطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل باسث عت
مبو    ض ا إثى ثك،اج سثب  يو   ًض أ ن   ج ث عتمتتائ فيم اع سحملم   سثي  و  ايبن اال

 .صلتم طب جي ة ع 

 ثتغ سثع  ي اي ثوسقعتميس واوسسدلؤش ست خلمسللل دل اتب ت ثكف ءةسعتما ز م   دلشكت  ي ظل
. ثشخطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي 

عتمدل،خ ص سدلعتم تى ث غممن   ثكف ءةسثشخطي  ينو وس  من الخ ط ص ت ث ييجب  ي قن  
 .سثتغ سثع  ي 

سعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ن بس  تلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا سدلشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكت  
مي عتسثفو كف ءست ثشخطلللي سث ييم تك  سدلعتمفيعمتي   ك ش ا دلز  ا ط ثب  ي ،   مسثس   

 2007 علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ثت 16. سثتغ سثع  ي  تى ع عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنظ موز  سثرت ي سثوطني اقم
ا ثب  يلللللللل  ت غلللللللل  يف أبسء سثب لللللللل  معتلللللللل   . شلللللللل ظلع  ريسث   يئألك بمييوكف ءست دلعتمن

 ".  ن سا دلبو  زلم   سثي  و   دل اع  سثشخطي معتم ثتغ سثع  ي اية ثكف ء "

                                                             
9
Wawancara, Ketua Rumpun Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab di SMA Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung, 23 Januari 2018 
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 تحديد البحث  .د 
   للللللللللللللللللللللللللل  سثب للللللللللللللللللللللللللل   نللللللللللللللللللللللللللل   للللللللللللللللللللللللللل  سثكفللللللللللللللللللللللللللل ءة سثشخطلللللللللللللللللللللللللللي  

 نللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سا زلم   سثي  و   دل اعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  سثشخطي معتم ثتغ سثع  ي اية ثكف ء 
 2007 منعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   16 عتى ع علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللئ   از  سثرت ي اسث عتيمدلبوصل

 :سثرتكيزسثف  يفي  سسثب ي و.  ش   دلؤ ئت ثقي عي اكف ءةسدلعتمن
ق اةسدلعتمينعتى ثعمتواق دلع  ريسث  نوسثق  و وسثيق ا سالج م  ي اسثوطني اي  لل ا  .1

 . سي 
 .اسجمل مأ بتتاتق اةسدلعتمعتى ق مينفس كشخطنز  و بي ،اظلوذجي   ىب  .2
 .ق اةسدلعتمعتى ق مينفس كشخططتبومس ق ا  ضجو كيموموثوق .3
 زسز كوهنمعتًم ،اسثق اةسدلعتمعتى    اأخئقي ت ثعم ،اسدلسللؤاثي سثع ثي ،اسال  .4

 .ثق   ثنفس
 .ق اةسدلعتمينعتى    اقوس  سثستوك دل ني ثع ثي ثتم اس .5

 مشكلة البحث .ه 
 : ي سث اسع  من    سدلشكت  صي غ  ا ن سثس  ق ، سدلشكت  ختفي   تا  ن ءً 

  تللللا  نلللل سا دلبللللو   زلم  لللل  سثي  و لللل سدل اعلللل   يف سثع  يلللل  سثتغلللل ي معتملللل قلللل اة كيلللل  .1
 إ  ا يسي ؟ يف اسثوطني  سالج م  ي  اسثيق ا  اسثق  ون سدلع  ريسث    سثعمتوا ً 

  قلل موس أن  نلل سا دلبللو   زلم  لل  سثي  و لل سدل اعلل   يف سثع  يلل  سثتغلل ي قلل اة سدلعتملل كيلل  .2
 اسجمل مأ؟ ثتائب موذجً ػل    اأن ًً ز  ً ا بيئً، ظلوذج     فس م أ فس م
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 نللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سا زلم   سثي  و   دل اعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   ثتغ سثع  ي ايمعتمق اةكيف .3
 عتى ق مينفس  كشخططتبومس ق ا  ضجو كيموموثوق؟دلبوصل

 نللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سا زلم   سثي  و   دل اعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   ثتغ سثع  ي ايمعتمق اةكيف .4
 عتى    اأخئقي ت ثعم ،اسدلسؤاثي سثع ثي ،اسال  زسز كوهنمعتم ،اسثيق   ثنفس؟دلبوصل

 نللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سا زلم   سثي  و   دل اعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   ثتغ سثع  ي ايمعتمق اةكيف .5
 عتى    اسدل ا  سدل ني سثعتي ثتم اس؟دلبوصل

 أهداف البحث ومنافعه .و 
 أهداف البحث .1

. سأل  سا ي   سايجب  قيق  اي ألحب ث ث ي للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  م  سثبي   توسحلق  ق دلوجوبة
 دل اعللللل  ايث سا   ذل ا ث  سي م  قيق من    ث اسعللللل  و    ق اةمعتم ثتغ سثع  ي  

 سث  يل: ،  تا سثن و ن سا دلبو  2زلم   سثع ثي  
 .ط اواق ثأل  سا ث  ني اسثق  و ي اسالج م  ي اسثيق اي سال  ا يسي ت (1
 .  ضنفسككشخطط بقو بي ،اظلوذجي   ىب تتائ وسجمل مأ (2
 .  ضنفسككشخططتبومس ق ا  ضجو كيموموثوق (3
 تا إ   اأخئقي ت ثعم ،اسدلسلللللللللللللللللللللؤاثي سثع ثي ،اسثفخ ايكوهن دلعتم،اسثيق  (4

 .ه فس
 خئقي ت دل ني إ   ام ا  م ني   ثي ثأل (5

 منافع البحث .2
 :من دل وقع  يوا   سسثب ي ثفوس  سث  ثي 
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  ظ    (1
كنموذجج   ثتك   عتىوج  خلطوصوثتق سء شكتع مفيم   عتقب ثكف ءست ثشلللللللخ

 16 تتغ سثع  ي  ن ء تىئ   از  سثرت ي سثوطني اقممعتمصلللللللللللللللللللللللي سث ييجب  يم تك  
 2007 ثسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن 

في ش ظلع  ريسدلؤ ئت ألك بميي اكف ءست دلعتمينمن جت  سينجوبةتعتم ثتغ سثع  ي اي
 . وأاض   ن سا دلبو  2زلم   سدل اع  سثع ثي  

  تمي  (2
 ث ي سدلعتم (أ 

ك ج سءتط ي ومعي اث  سينكف ءةشخطي متعتم ثتغ سثع  ي ثيكو  اضللللتمن 
 تم ثتغ سثع  ي اق باًس تى  يكوضل ازًسث  سينكف ءةشخطي م اعلللي ثتغ سثع  ي 

 .سثع ثي ،خ ص اي دل  ت 
 ث ي سدل اع  (ب 

ميكن   بةتقييم بسءسدلعتمينعتى ع عللللكف ءس مميئث  ا ب دل ك ادلعتمي ثتغ سثع  
 .اةسدلعتمينوك ثكجوبةتعتم ثتغ سثع  ي اي دل اع  ي من جت  سينم  

 
 ث ي سثب  ي  (ج 

 ثتغ سثع  ي  ق م  سسثب يمعتوم تومع ا  وألعلي كف ءستشختمعتمكم ش ين
 .م ثتغ سثع  ي اي   ا يسي ي ثتغ سثع  ي ث  سينجوبةتعتمعتمصي 

 نتائج البحث السابق .ز 
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ث  موتبسياك        ألط ا  ، سعىط  ع ثقتم ثى ج سءأحب ثسللل  ق  والألب ي 
 .ت دلوجوبةايشكألحب ثس  ق ت عتقب ثعنوس وذستطت مبوضو  حب ث دلؤث 

 مبو  ،تأاالً،سألط ا  سألخ رت  اك  اي ين،كتي سثرت ي س عللللللللللللللللللئمي ايا  ي سثكربىفريسب      
2015 

سثكف ءست ثشخطي ض سألخئقائمب اع زلم   سدل وعلللمععنوس   ثريسثرت ي سث  ني س عئمي 
. أط ا   وسثب ي ثكمي ث   و تيئثبي   ت ث ي ؤكللللللللللللللللللل  تى ألاق  . غيسللللللللللللللللللل ين 1 طللللللللللللللللللل 

.  ن قشفي    ث ع ث اجوبأاغي   ث  ثريمن خ ط صشخطي سدلعتم ث  ني  عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللئمي
ي ذل ت ثري اسالع ن  ج متنن   ج ثب ي دل اج اي ث ع ث  يكف ءستشخطي معتمي ثرت ي س عللللئم

 . اع سحملم   سدل وعا  سدلبطت 1  تى خئق
اث  ي ً،أط ا    يم سثشقيق ،قسم ثرت ي س عئمي اسثرت ي ات ا ب دلعتمينفيسلللننك ثي

دلعتم سث  نيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  سثكف ءةسثشخطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي " ج غللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مععنوسن
   ا و واااغلللويفسسدل اعل  س    س يل  جيفل س   اي نمي سث ك ءسثع طفيت ىائ  ثطلف ثي  يفي

2013/2014 .
إ نو  ثب يفي  سسثب ي و و يمنخئالثضغاعتى دلئ ظ ت حلقتي ،امط ا  سسثب ي وأعتو 

سث  نيلللللللللللللللللللللل   تشري    ج    ث اسع إثى  كف ءةشخطللللللللللللللللللللللي معتم.   ث  تيئثوصللللللللللللللللللللللفي
. ق ع اتبشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكتجي جيفي سك  اعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سال   س ي سدل

   ج  صل ز،اسألخئا  جتى ثكمنخئالث غريست ثع طفي س غل  ي اي ثائ  ث ييمكن ؤ    منن
ق الج م  ي ،اسثشخطي ،اسث ساأ،اق ا   تى ث وسصئالج م  يبشلللكتجي اي حلي ةسثيومي 

. 
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سثف قبين ث ع ث اسألحب ث ث يسيقومب  سثب  ي وأ  ث ع ث جتج ىعتىمعتمي ثرت ي س علللئميا 
. ة

 اسثغ ضمن ج سءسألط ا   ومع ا كف ءستشخطي معتمي ثرت ي س عللئمي اك ثكمع ا م ى 
. ثريكف ءستشخطي معتمي ثرت ي س عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللئمي  تى خئق ثائب
اي    ث اسع ،عوايطف ثب  يكف ءست ثشخطي سث ييم تك  معتموسثتغ سثع  ي ايم اعلل  ن 

 .2007 ثسن  16 االمبوصل حملم   سثي  و  سع ن بسًإثىئ   از  سثرت ي سثوطني اقم
 
 
 
 



 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 كفاءة المعلم .أ 
 مفهوم كفاءة المعلم .1

 تعريف تشرح الباحثة سوف ادلعلم، الشخصية يناقش عن كفاءة قبل
 جيب اليت ادلسؤولة االستخبارية اإلجراءات من رلموعة ىي الكفاءة. االختصاص

 من معني رلال يف مبهام القيام على قادراً  ليعترب كشرط الشخص لدى يكون أن
 على اآلراء، من العديد مع يتفق ىذا. كثرية معاين ذلا ادلعلم كفاءة. 1العمل
 :التارل النحو
 ادلعلم سلوك لطبيعة نوعية كوصفةعند بروك وسطون   ادلعلم كفاءة أن .أ 

 .مغزى ذات
 ادلطلوبة األىداف لتحقيق عقالين سلوك ىي الكفاءة أنجريليس يعرب  .ب 

 2.ادلتوقعة للظروف وفًقا
 بادلعلمني ادلتعلق 2005 لعام 14 رقم إندونيسيا مجهورية قانون يف .ج 

 وادلهارات ادلعارف من رلموعة ىي الكفاءة أن يشرح واحملاضرين،

                                                             
1 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, ( 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 5 
2 E. Mulyasa, 25 ,ص .ادلرجع السابق 
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 أو ادلعلم من ومتقنة ومقيدة شللوكة تكون أن جيب اليت والسلوكيات
  3.مهنية بواجبات القيام يف احملاضرين

 بشيء القيام على القدرة إذل الكفاءة االختصاص يشري ،السابق الوصف منو 
 بعض لتلبية األداء إذل ادلعلم اختصاص يشري التعليم، خالل من عليو احلصول يتم

وأما  والغرض، التوجيو على حيتوي ألنو .التعليمية ادلهام تنفيذ يف ادلواصفات
 غري شيء أيًضا يشمل بل فحسب، مالحظتو ديكن ال أنو مبعىن حقيقي سلوكال

 واالجتماعية والعلمية الشخصية القدرات من مزيج ىيادلعلم  كفاءةف مرئي،
 إتقان تشمل اليت. التعليم دلهنة الكفاءة معايري شامل بشكل تشكل اليت والروحية
 4.وادلهنية الشخصية، تنميةو  الرتبوي، ميوالتعل ،الطلبة وفهم ادلواد،

 واردة رلاالت أو جوانب ستة ىناك أن مولياسا، نقلت كما لغوردون، فقاو 
 :التارل النحو على وىي ، الكفاءة مفهوم يف

 تعرف ادلعلم، ادلثال سبيل على ، ادلعريف اجملال يف الوعي أي ادلعرفة، (1
 وفًقا ةبالطلإذل  ميتعل وكيفية م،يالتعل احتياجات حتديد كيفية

 .الحتياجاهتم

                                                             
3
,نفس ادلرجع  ص  . 25 

4 E. Mulyasa, 26 ,ص .ادلرجع السابق 
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 ادلثال، سبيل على األفراد، لدى الذي والفعال ادلعريف العمق أي الفهم،  (2
 خلصائص جيد فهم لديو يكون أن جيب التعلم سيحقق الذي ادلعلم
 .وكفاءة بفعالية ميالتعل تنفيذ أجل من ،ةبالطل وظروف

 ، إليهم ادلسندة ادلهام ألداء األفراد من شللوك شيء ىو ،(ادلهارة) القدرة  (3
 لتوفري بسيطة تعليمية وسائل توفري على ادلعلمني قدرة ادلثال سبيل على
 .ةبللطل الراحة

 على شخص، يف نفسًيا وتوحيده تصديقو مت للسلوك معيار ىي القيمة،  (4
 االنفتاح، الصدق،) ميالتعل يف ادلعلم سلوك مستوى ادلثال سبيل

 (.إخل الدديقراطية،
 أفعال ردود أو( سعيدة غري سعيدة،) مشاعر ىي( ادلشاعر) ادلواقف  (5

 بزيادة شعور اقتصادية، ألزمة فعل رد اخلارج، من يأيت حافز على
 .وغريىا الرواتب،

 مصلحة ادلثال سبيل على ما، بفعل للقيام ما شخص ميل ىي رغبةال  (6
 5.ما بشيء القيام يف

 القدرة ىي ادلعلم كفاءة أن االستنتاج ديكن ،السابق ادلذكورة األوصاف منو 
 يتضمن كمعلم مبهنتو القيام يف شخص ديتلكها أن جيب اليت والسلطة وادلهارة
 يداجل كمعلم واجباتو أو مبسؤولياتو القيام يف يدعمو الذي والسلوك ادلعرفة
 .هيادلو 

                                                             
5 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2003), hlm. 38 



16 
 

 أنواع كفاءة المعلم .2
 أن علتتتتتى 2005 لستتتتنة 19 رقتتتتم القتتتتانون يتتتتنص ، احلكوميتتتتة نظتتتتام إذل استتتتتناداً 

 والثتتتانوي االبتتتتدائي التعلتتتيم مستتتتوى علتتتى للتتتتعلم كمعلمتتتني ادلعلمتتتني اختصتتتاص
 وكفتتتتتتاءات ، الرتبويتتتتتتة الكفتتتتتتاءات: يشتتتتتتمل ادلبكتتتتتترة الطفولتتتتتتة مرحلتتتتتتة يف والتعلتتتتتتيم
 التمكن يكون أن جيب. 6االجتماعية والكفاءات ادلهنية، والكفاءات الشخصية،

 معلمتتتتاً  يصتتتتب  أن معلتتتتم لكتتتتل اإلطتتتتالق علتتتتى األربعتتتتة االختصاصتتتتات ىتتتتذه متتتتن
 .زلرتفاً 

 الكفاءة التعليمية (1
 وتنفيتتذ وختطتتي  ةبتتالطل بفهتتم يتعلتتق فيمتتا ادلعلتتم قتتدرةالكفتتاءة التعليميتتة ىتتي 

 علتى ادلعلمتني قتدرة ىي عليميةالت الكفاءة أن االستنتاج ديكن. واحلوار ميالتعل
 وديكتتتنهم أفضتتتل بشتتتكل ادلتتتواد فهتتتم متتتن ةبتتتالطل يتتتتمكن حتتتى ةبتتتالطل تعلتتتيم
 .7ميالتعل يف ةبالطل مع التواصل

 الكفاءة الشخصية (2
 والتتيت ادلعلتتم ديتلكهتتا أن جيتتب التتيت الشخصتتية القتتدرة ىتتي الشخصتتية الكفتتاءة
 منوذًجتا وتصتب  موثوقتة،و  حكيمة،و ناضتةة،و  ستتقرة،ادل شخصتية متن تعكس

                                                             
6 Trianto, Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan 

Kesejahteraan, (Jakarta: Perpustakaan Nasional,2007), hlm.54 

 
7
 Situmorang dan Winarno, Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidikan, (Klaten: Saka 

Mitra Kompetensi,2008), hlm.23  
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 القتتتدرة ىتتتي الشخصتتتية الكفتتتاءة مث. الكرديتتتة شخصتتتية وذلتتتا ةبتتتللطل بتتتو احلستتتنة
 .ةبالطل إذل استخدامها ديكن خاصية ىي واليت ادلعلم، داخل ادلوجودة

 المهنية الكفاءة (3
 بطريقتة الدراستة رلتال يف التعليمية ادلواد إتقان على القدرة ىي ادلهنية الكفاءة
 ادلتتتتواد يف ادلنتتتتاىج متتتتادة زلتتتتتوى متتتتن التتتتتمكن تشتتتتمل والتتتتيت ومعمقتتتتة، واستتتتعة
 وإضتتافة الدراستتية، ادلنتتاىج متتواد علتتى يطغتتى التتذي العلمتتي واحملتتتوى الدراستتية
  .8كادلعلم البصرية 

 الكفاءة االحتماعية (4
 أعضتتاء اجتماعيتة كائنتتات باعتبتارىم ادلعلمتتني قتدرة ىتتي االجتماعيتة الكفتاءة
 معلتتتم كتتتل يكتتتون أن جيتتتبو  اجملتمتتتع، يف كأعضتتتاء. متتتا رلتمتتتع يف كأعضتتتاء
 معرفتتة نيادلعلمتتمجيتتع  أن جيتتب الستتبب، ذلتتذاو . اجملتمتتع متتع التواصتتل يف جيتتًدا

 .بفعالية التفاعل وكيفية باالتصال
 الكفاءة الشخصية لمعلمى .ب 

 مفهوم الكفاءة الشخصية لمعلمى .1
 شخصتتتية أن متتتن التتترغم علتتتى. حياتنتتتا علتتتى غريبتتتا لتتتيس الشخصتتتية مصتتتطل 
 التذين بيننتا متكترر بشتكل لتيس ولكتن اليوميتة، احملادثتة يف شائعة كلمة أصبحت

                                                             
25نفس ادلرجع، ص.  8  
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 الكفتاءة لفهم. اخلرباء وآراء األخالقية الشخصية فكرة حول بصحي  يفهمون ال
 .الشخصية معىن فهم إذل حتتاج جيدا، الشخصية
 ذاتيتة طبيعتة أهنا على الشخصية تفسري يتم الكبري، اإلندونيسي القاموس يفو 

. 9أختتترى أمتتتم أو أشتتتخاص عتتتن نفستتتها دتيتتتز أمتتتة أو شتتتخص ستتتلوك يف تتتتنعكس
. تتغتري وال تبقى الشخصية أن يعي ال ىنا ادلستقر الفهم. نسبيا مستقرة شخصية

 تعتاين دائًما الشخصية تتطورو  البالغ، أي البلوغ إذل الطفولة من البشرية احلياة يف
 الشتخص كتان كلمتا. معينة ثابتة أمناط ىناك التغيري، ىذا يف ولكن. تغريات من
 .10وضوًحا أكثر االستقرار وكلما وضوًحا، أكثر النم  كلما نضًةا، أكثر

 هبرالدين، ادلاجستري يذكر عن الشخصية، ىي:ويف كتاب الدكتور احلاج 
 .والروحية اجلسمية اجلوانب من تتكون اليت اإلمانةأن الشخصية ىي  (أ 
 على البيئة. ديناميكية شخصيةأن ال (ب 
 .غريىا عن ختتلفو  نوعها، من فريدة الشخص شخصيةأن ال (ج 
 .11يواخلارج يالداخل بالعوامل التأثر خالل من الشخصية تتطورأن  (د 

 أو الرتتيتتب ىتتي ادلبتتدأ حيتت  متتن الشخصتتية فتت ن التتنفس، علتتم دلراجعتتة وفقتتا 
 جوانتب متع( ذلت  إذل ومتا وادلشتاعر األفكار) العقلي السلوك جوانب بني الوحدة

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

Balai Pustaka, 2007) 
10 Ngalim Purwanti, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), h. 155  
11

 Baharuddin, Psikologi Pendidikan-Refleksi Teoritis terhadap Fenomena, ( Jogjakarta : 

ArRuzz Media, 2007), h. 209. 
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 شلتتا بتالفرد، وظيفيتا مرتبطتتة اجلوانتب ىتذه(. احلقيقيتتة اإلجتراءات) الستلوكي الستلوك
 .12ودائمة منوذجية بطريقة يتصرف جيعلو

 التتتتيت االستتتتتدارة ىتتتتي الشخصتتتتية أن االستتتتتنتاج ديكتتتتن ،الستتتتابق الوصتتتتف متتتتن
 باحليتتتاة يتعلتتتق فيمتتتا الديناميكيتتتة أي الفريتتتدة والروحيتتتة ادلاديتتتة اجلوانتتتب متتتن تتكتتتون

 يف سلتلًفتتتتا لتتتتيس ولكتتتتن الصتتتتياغة، يف الشخصتتتتية تعريتتتتف خيتلتتتتف. 13االجتماعيتتتتة
 إذل دائًمتتتا يشتتتري" الشخصتتتية" مصتتتطل  أن التتتواردة اآلراء مجيتتتع توضتتت . ادلضتتتمون
 2005 لعتتام 19 رقتتم القنتتون ويف ، وخصائصتتو وستتلوكو وستتلوكو الشتتخص طبيعتتة
 النقطتتتة ذكتتتر ،28 ادلتتتادة متتتن( 3) الفقتتترة تفستتتري يف الوطنيتتتة التعلتتتيم معتتتايري بشتتتأن
 ومستتتتقرة ثابتتتتة شخصتتتية قتتتدرات: ىتتتو الشخصتتتية الكفتتتاءة متتتن ادلقصتتتود أن( ب)

 .14الكردية شخصية وذلم ، للطالب قدوة وأصبحوا ، وكردية وحكيمة وناضةة
 للمعلتتتتم الشخصتتتي بالستتتلوك تتتتترتب  التتتيت الكفتتتاءة ىتتتتي الشخصتتتية الكفتتتاءةو 
وأما عند مهتزة ب . 15ةاليومي عملية يف تنعكس حبي  صاحلا يكون أن جيب الذي
 يصتب  أن ديكتن حبيت  قتوي الشخصتية موقتف ىتي الشخصتية الكفاءة تعي ،أونو

 اجليتتتتتدة شخصتتتتتية امتتتتتتالك يعتتتتتي ، احلالتتتتتة ىتتتتتذه يف. دلوضتتتتتو ا للتكثيتتتتتف مصتتتتتدرا
 :  ديواناتارا ىاجر. كي ذكر كما القيادة القيام على قادرةاليت  ،كاألسوة

                                                             
12 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cet-14, 

Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h. 225. 
13 Rachmawati dan Daryanto, Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka 

Kreditnya, ( Yogyakarta, Gava Media, 2013), h. 20 

14 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru-Apa,Mengapa dan Bagaimana?,(Bandung: Yrama 

Widya,2008),h. 243 
15

 Moh. Roqib dan Nurfuadi, Kepribadian Guru: Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru 

yang Sehat di Masa Depan, ( Yogyakarta: Grafido Litera Media, 2009),  h.122 
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"Ing Ngarsa Sungtulada, “Ing Madya Mangan Karsa, Tut Wuri 

Handayani" 

 .16(والتحفيز التشةيع إعطاء خلفويف و  ادلبىن، وس  يف ،كاألسوة حسنة ادلعلم)
الشخصتتية كةهتاز مترتب  بقتدرة األفتراد علتتى كفتاءة أن الكونانتدار   وأمتاا عنتد

التعبتتري عتتن أنفستتهم كتتأفراد مستتتقلني للقيتتام بتتالتحول التتذايت واذلويتتة الذاتيتتة والفهتتم 
17الذايت

. 

مثاالً حيتذى بو وديثل منوذجاً  سيكون ادلعلمفالشخصية،  ةكفاءالمن خالل و 
متتتن يطلتتب ادلعلتتم أن . لتتذل ، ةبتتالطلم يحيتتتذى بتتو، باإلضتتافة إذل إثتتارة دافعيتتة تعلتتت

عتتتل نفستتتو منوذجتتتا حيتتتتذى بتتتو واالنضتتتمام إذل األشتتتخاص ج ووالعملتتت وختتتالل ادلوقفتتت
الذين يقودىم. ىذا الترأي جيعتل النتاس غتري مستتعدين إذا كتان ىنتاك أفتراد يشتوىون 

يف  لكتتنادلعلتتم. علتتى التترغم أن النتتاس يعرفتتون أن ادلدرستتني ىتتم أشتتخاص عتتاديون، 
. ىتتتذه الرغبتتتة توضتتت  التوقعتتتات اذلائلتتتة 18الئكتتتةكادليتصتتترف   ادلعلتتتم قلتتتوهبم يريتتتدون

 للمعلم. على الرغم من أن وزن ادلعلم جيب أن حياول تلبية تل  التوقعات.
 ،(2007) إيستةوين عنو نقلت كما ،(1971) ميكلةون كسندريأل يقول

 طالتب متن جزءاً  نفسو جعل إذا إال حقيقياً  معلماً  يصب  أن معلم ألي ديكن ال أنو
 . وكلماتو ةبالطل خصائص كل فهم حياول

                                                             
16 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan : Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69  
17 Kunandar, ادلرجع السابق   55 ,ص .
18

 Soeyitno Irmin dan Abdul Rohim, Menjadi Guru yang Biasa Digugu dan Ditiru, 

(Yokyakarta: Seima Media, 2005),  h. 3 
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 يستتتتتتطيع ادلعلتتتتتم كتتتتتان إذا نفهتتتتتم أن ديكتتتتتن ،الستتتتتابق اإلستتتتتكندر بيتتتتتان متتتتتنو 
 حيت  متن ستواء يواجهوهنتا، التيت ادلختلفة ادلشاكل ويعرف ،ةبالطل صفة استكشاف
 متتتن حيتتتب ستتتوف ادلعلمفتتت هبتتتم، اخلاصتتتة التتتتعلم أنشتتتطة تعيتتتق التتتيت التتتتعلم صتتتعوبات

 .19توبالطل
 التتيت شخصتتيتو كفتتاءات أرستتى قتتد كتتان إذا رتفاحملتت ادلعلتتم إن يقتتال لتتذل ،

 الشخصتتتية وذو واحلكتتتيم وادلوثتتتوق احلكتتتيم مثتتتل وناضتتتًةا، مستتتتقرًا شخًصتتتا تشتتتمل
 .احملي  واجملتمع ةبالطل على أسوة يكون حى الكردية

 أنواع الكفاءة الشخصية لمعلمى .2
 التيت( والسلوك وادلهارات، ، ادلعرفة) الكفاءات من رلموعة لديو احملرتف أن ادلعلم
 تستتتتتتند. ادلهنيتتتتتة بواجباتتتتتتو يقومستتتتت التتتتتذي واتقاهنتتتتتا استتتتتتيعاهبا،و  امتالكهتتتتتا، جيتتتتتب

 2005 لعتتام 14 رقتتم القتتانون علتتى ادلعلتتم ديتلكهتتا أن جيتتب التتيت االختصاصتتات
 والتتتذي ،9 ادلتتتادة متتتن 91 الفقتتترة الرابتتتع الفصتتتل يف واحملاضتتترين بتتتادلعلمني ادلتعلتتتق
 الشخصتتتية، والكفتتتاءة الرتبويتتتة، الكفتتتاءة تشتتتمل ادلعلتتتم شخصتتتية" أن علتتتى يتتتنص

 التعلتيم ختالل متن عليهتا احلصول يتم اليت االجتماعية والكفاءة ادلهنية، والكفاءة
 .20ادلهنة

 الكفتاءة معيتار يف القتدرة تشتمل ،16/2007 رقتم الوطنيتة الرتبيتة لتوزير وفقا
 :وىي ، رئيسية مؤشرات أي كفاءات مخسة الشخصية

                                                             
19 Chaerul Rahman, Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi 

Guru yang Dicintai dan Diteladani Oleh Siswa, ( Bandung: Nuansa Cendikia,2011), h. 33 
20 Udin Syaefudin Sa’ud,  Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta,2011), h.49 
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 والثقافيتتتتتتتة واالجتماعيتتتتتتتة والقانونيتتتتتتتة الدينيتتتتتتتة لألعتتتتتتتراف وفقتتتتتتتا تتصتتتتتتترف (أ 
 .االندونيسية

 .واجملتمع ةبللطل وقدوة والكردية، صادقة مبثابة الشخصية أنفسهم يوفر  (ب 
 .وموثوق وحكيم وناضج ومستقر جيد كشخص نفس  عرض (ج 
 ادلعلتتتم كونتتتو يف والفختتتر ، عاليتتتة ومستتتؤولية ، العمتتتل أخالقيتتتات عتتترض (د 

 .بالنفس والثقة
 .21ادلعلم أخالقيات مبدونة التمس  (ه 

 :ىي دلعلمى الشخصية الكفاءات من رلموعةو 

 ادلنضب  الشخص (أ 
 ونزيهة صادقة  (ب 
 نبيل شخص (ج 
 مثارل شخص (د 
 جيد شخص (ه 
 مستقر شخص (و 
 بالغ شخص (ز 
 موثوق شخص (ح 
 .22الثقة لديو الذي الشخص (ط 

                                                             
21 Marselus R Payong, Sertifiksi Profesi Guru, ( Jakarta: Indek,2011), h. 51 
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 شخصتتتية غتتتري قتتتدرة ىتتتي للمدرستتتني بالنستتتبة الشخصتتتية كفتتتاءة فتتت ن لتتتذل ،
 أن وديكتن ، مصتداقية وذات ونبيلتة وناضتةة ومستتقرة كفؤة غري شخصية تعكس
 .بالتفصيل ةبللطل بو حيتذى منوذًجا تكون

 :من الشخصية الكفاءة تتكون

 للمعتتتايري وفقتتتا العمتتتل: أساستتتية مؤشتتترات متتتع ومستتتتقرة مستتتتقرة شخصتتتية (أ 
 ادلهنيتتة، كمتتدرس والعمتتل ، االجتماعيتتة للمعتتايري وفقتتا والعمتتل ، القانونيتتة
 .احلياة يف تنطبق اليت للمعايري وفقا العمل يف اتساق لديو الذي

 العمتتتتل علتتتتى القتتتتدرة عتتتترض: أساستتتتية مؤشتتتترات متتتتع ، الكبتتتتار شخصتتتتية (ب 
 .عالية العمل أخالقيات ولديهم كمعلم

 أستاس علتى اإلجتراءات عترض: أساستية مؤشترات متع ، حكيمتة شخصتية (ج 
 .والتصرف التفكري يف االنفتاح وإظهار ، واجملتمع وادلدارس الطالب فوائد

 العمتل: األساستيني ادلبعتوثني متع مثاالً، تكون أن وديكن ،الكردية شخصية (د 
 وسللصتتتني صتتتادقني نكتتتون وأن والتقتتتوى، واإلديتتتان الدينيتتتة، للمعتتتايري وفقتتتا

 .ةبالطل يتبعو مناسب سلوك ولدينا ومفيدين
 علتى إجيايب تأثري لو سلوك وجود: أساسية مؤشرات مع ، موثوقة شخصية (ه 

 .23زلرتم سلوك ولو الطالب

                                                                                                                                                                              
22 Chaerul Rahman, Heri Gunawan,  h.42 

 
23 Suryanto, Asep Jihad,  Menjadi Guru Profesional, ( Jakarta: Erlangga,2013) h. 42 
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 عتدد ىتي الشخصتية كفتاءة أن االستتنتاج ديكتن ادلتذكورة، النظريتة إذل ستناداً وا
 تنفيتذ تتدعم التيت اخلصتائص مجيتع متع الشخصتية بالقتدرات ادلتعلقتة الكفاءات من

 يف تتتتتتنعكس أن ديكتتتتتن التتتتتيت القتتتتتدرات ىتتتتتذه خصتتتتتائص ومجيتتتتتع ، ادلعلتتتتتم واجبتتتتتات
 .ة  بالطل هبا حيتذى ومناذج وسلطة ونبيلة ومستقرة ثابتة شخصية

 للشتتتتروط وفقتتتتا ادلطلوبتتتتة األىتتتتداف لتحقيتتتتق العقتتتتالين الستتتتلوك ىتتتتي الكفتتتتاءة
 متن أنتوا  عتدة ىنتاك. القتدرة أو بادلهتارة الكفتاءة فهم ديكن ، آخر مبعىن. ادلطلوبة

 الشخصتتتتية، بالكفتتتتاءات يتعلتتتتق فيمتتتتا ، ادلعلتتتتم كفتتتتاءات متتتتع ادلختصتتتتة الكفتتتاءات
 ىناك أن وكشف رومسان، قبل من اقتبس ، لعمان وفقا. ادلهنية الكفاءات وكذل 
 :وىي ادلعلمون، ديتلكها أن جيب اليت الكفاءات من عددا
 :الرتبوي األساس إتقان .1
 .التعليمية األىداف حتقيق من الغرض فهم (أ 
 .واجملتمع ادلدارس وظائف على التعرف (ب 
 الرتبوي النفس علم مبادئ على تعرف  (ج 
 :التعليمية ادلواد/  ادلواد اتقان .2
 للمنهج وفقا التعليمية ادلواد إتقان (أ 
 التخصيب مواد إتقان  (ب 
 :ميالتعل برامج ترتيب .3

 ميالتعل أىداف حتديد (أ 
 التعليمية ادلواد وتطوير اختيار  (ب 
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 ميالتعل اسرتاتيةيات وتطوير اختيار (ج 
 ميالتعل وسائل وتطوير اختيار (د 
 التعليمية ادلوارد وتطوير اختيار  (ه 

 :ميالتعل برامج تنفيذ .4
 ميالتعل برامج إنشاء (أ 
 الدراسة غرفة إدارة (ب 
 ميالتعل تفاعالت إدارة  (ج 

 :ميالتعل وعملية النتائج تقييم .5
 ,التعلم لصاحل ةبالطل إصلاز تقييم (أ 
 .24تنفيذىا مت اليت التعلم عملية تقييم (ب 

 مؤشرات الكفاءة الشخصية لمعلمى .3
ديتلتتت   ادلعلتتتم كتتتان إذا متتتا لتقيتتتيم كأستتتاس استتتتخدامها ديكتتتن التتتيت ادلؤشتتترات

 :25النحو التارل، على شخصيةال كفاءةال
 

 وثابتة مستقرة شخصية . أ

                                                             
24 Rusman,  Model- model Pemebelajaran:Mengembangkan Profesionalisme Guru, ( Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 72-73 
25 Tim Penyusun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: 

Sinar Grafika,2006), h. 7 

 



26 
 

 مهتم أمتر وىتذا. ومستقرة قوية شخصية يكون أن جيب ادلعلم احلالة ىذه يفو 
. استتتتتقرارًا أقتتتتل شخصتتتتية عوامتتتتل عتتتتن تنتتتتتج متعتتتتددة  التعليميتتتتة ادلشتتتتكالت ألن

 واجملتمتتتع، ةبتتتللطل جيتتتًدا منوذًجتتتا ادلعلتتتم شخصتتتية متتتن القويتتتة الشخصتتتية ستشتتتكل
/  بالنصتتتيحة ملتزًمتتتا" )مطتتتا " يكتتتون أن يستتتتحق كشتتتخص ادلعلتتتم يظهتتتر حبيتتت 
 جيتتب كمعلتتم لتتذل ،و (. وعقلتتو موقفتتو غتترار علتتى" )يقلتتد" و( األوامتتر/  األقتتوال
 :علينا
 القانونية للمعايري وفقا تعمل (1
 االجتماعية لإلجراءات وفقا تعمل  (2
 كمدرس الفخر (3
 .26للقاعدة وفقا التصرف يف اتساق وجود (4

 ستيكون أو لطالبتو، ومتدربًا جيتًدا ُمعلًمتا كان إذا ما الشخصية ىذه ستحدد
( متوستت  مستتتوى) صتتغارًا يزالتتون ال التتذين ةبتتللطل خاصتتة طالبتتو، دلستتتقبل متتدمراً 
 (ثانوي مستوى) عقلية صدمة من يعانون الذين وأولئ 
 للبالغني شخصية. ب

 ادلشتتتاكل متتتن أحيتتتان ألنتتتو الكبتتتار شخصتتتية لتتتدينا يكتتتون أن جيتتتب ،كتتتادلعلم
 الشخصتتية ظتتروف جتعتتل متتا غالبتتاً . ادلعلتتم نضتتج عتتدم بستتبب تنشتتأ التتيت التعليميتتة

                                                             
26 26

 Ahmad Budi Susilo, Kepribadian Seorang Guru, Apa dan Bagaimana, ( Jakarta: Ganesa 

Baru Prees,2007), h. 92 
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 تتدمر الئقتة غتري أفعتال حتى أو زلرتمتة غتري أو مهنيتة غتري بأفعال يقوم ادلعلم ىذه
 .وكرامتو ادلعلم صورة

 يف يثتتتري التتتذي التحفيتتز ىتتتو شخصتتتية حيتت  متتتن معلتتتم لكتتل أصتتتعب اختبتتار
 اجلميع ليس ولكن ، جدا ضروري العاطفي االستقرار. عواطفو األحيان من كثري
: علينتا جيتب كمتدرس ، لتذل . اذلةوميتة ادلثتريات ضتد ادلشتاعر حتمتل علتى قادر
 يف ستستتتتتمر الشخصتتتتية أن يعتتتتي وىتتتتذا. كمعلتتتتم العمتتتتل يف االستتتتتقالل إظهتتتتار"

 " العكس أم اجليد ادلعلم اسم عليو يطلق أن ديكن ادلعلم كان إذا ما حتديد
 أهمية الكفاءة الشخصية لمعلمى .4

 شخصتتية تتمتتتع. للغايتتة مهتتم أمتترلتتدي ادلعلتتم  جيتتدة شخصتتية كفتتاءاتال إن
 يف كبتتتريًا دورًا أيًضتتتا ادلعلتتتم ولشخصتتتية. التعلتتتيم عمليتتتة يف كبتتترية مبستتتامهة ادلعلتتتم
 .27"النم " ةبطل من مركزية شخصية ىو ادلعلم ألن ةبالطل شخصية تشكيل

 الكفتتاءات إن. الداخليتتة ادلعلتتم شخصتتية يف يتتتلخص ادلعلتتم شخصتتية جتتوىر
 النهايتتة يف ستتتكون م،يالتعلتت يف ادلعلتتم ديتلكهتتا التتيت واالجتماعيتتة، وادلهنيتتة الرتبويتتة
 شخصتتتية مظهتتر إن. هبتتتا يتمتتتع التتتيت الشخصتتية كفتتتاءة ختتالل متتتن حتديتتًدا أكثتتر
 التعلتتيم أنشتتطة يف ادلشتتاركة يف محاستتو أو الطفتتل اىتمتتام علتتى أكثتتر ستتيؤثر ادلعلتتم
 ادلعلتتتم عامتتتل حيتتتددىا التعليميتتتة العمليتتتة أو التتتتعلم عمليتتتة صلتتتاح أن كمتتتا والتتتتعلم،
 علتى كبتري تتأثري جيتدة بشخصتية يتمتتع التذي للمتدرس سيكون مث. كبري بشكل
 .والروحية العقلية يف سيما ال ، الطالب تطور
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 Chaerul Rochman, Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, 

(Bandung: Nuansa, 2016), h. 35 
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 ادلعلم نسخ ذل  يف مبا ، الكبار بو يقوم ما تقليد ىي الطالب خصائص إحدى
 يقلتتتد كتتتان إذا للغايتتتة خطتتتري أمتتتر وىتتتو ، شخصتتتيتو سيشتتتكل التتتذي الشخصتتتي
 يف ألطفتتتاذلم اآلبتتتاء تستتتةيل عنتتتد جتتتداً  الطبيعتتتي متتتن لتتتذل . الستتتيئة الشخصتتتية
 .28ادلدرسة يف يدرسون الذين ادلدرسون ىم من يعرف أن يريد أنو ، ادلدرسة
 ، جيتدة شخصتية لديتو يكتون أن ادلعلم على جيب ، التفكري ىذا من انطالقاً  
 التعليميتة الكفتاءة متن سواء ، األخرى الكفاءات يف تكمن الكفاءة ىذه إن حى
 لتتتتتيس ادلعلتتتتتم فتتتت ن ، وبالتتتتتتارل ، االجتماعيتتتتتة الكفتتتتاءة أو ، ادلهنيتتتتتة الكفتتتتاءة أو ،

 وستتتتيلة التتتتتعلم جتتتو جعتتتتل مطلتتتتوب أيًضتتتا ولكتتتتن ، التتتتتعلم لتفستتتري فقتتتت  مطلوبًتتتا
 متواقفهم تشتكيل يصتب . للطتالب الشخصتية اجلودة وحتسني الكفاءات لتشكيل
 .العلمي تطوره عن أمهية يقل ال جًدا مهًما أمرًا وعقلياهتم

 الشخصتتية بكفتتاءة نفستتو أرفتتق قتتد كتتان إذا زلتترتف ادلعلتتم إن يقتتال ولتتذل ،
 شخصتتتية ولتتو ، وكرديًتتتا وحكيًمتتا وناضتتتًةا ومستتتقرًا منضتتتبطًا شخًصتتا تشتتتمل التتيت
 .احملي  واجملتمع ةبللطل بو حيتذى منوذًجا يصب  حبي  ، الكردية

 علتتى قتتادراً  ادلعلتتم يكتتون أن جيتتب ،ةبتتالطل متتن ادلتوقتتع ادلعلتتم مثتتال إذل بتتالنظر
 متتتتن ادلعلتتتتم حيتتتتد أن الصتتتتحي  اجلتتتتزء يقصتتتتد ال. الصتتتتحي  اجلتتتتزء يف نفستتتتو وضتتتع
 كيفيتتتة ىتتتو شتتتيء أىتتتم ولكتتتن ، ادلدرستتتني مجيتتتع متتتع حتتتى أو ةبتتتالطل متتتع تواصتتتلو
 ويبقتتى ،ةبتالطل وخاصتة ، ادلدرستة أعضتاء مجيتع متع مكثتف بشتكل ادلعلتم تواصتل
 .واضحة وحدود مسار يف

                                                             
36نفس ادلرجع، ص.  28  
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 معلم اللغة العربية .ج 
 مفهوم معلم اللغة العربية .1

 متن. ادلعلتم فهتم مقتدًما الباحثتة ستشترح ،ةالعربي اللغة ادلعلم معىن وصف قبل
 متا غالباً  ادلصطل  أن الرغم على. ادلعلمني إذل ُيشار ما غالًبا ، األكادديية الناحية
تتر  لتطتتوير الستتعي ختتالل متتن الطتتالب تنميتتة عتتن ادلستتؤول الشتتخص أنتتو علتتى يُفسَّ
 واحملتملتة احملتملة إمكاناهتم ، سواء حد على ،( الفطرة) الطالب إمكانات كامل
 عتن ومستؤول مفتوض شتخص كتل ىتو ادلعلتم(. 86 :2004 ،رمايولس) حركية
 ختتتتارج أو ادلدرستتتتة يف ستتتتواء ، وكالستتتتيكي فتتتتردي بشتتتتكل ستتتتواء ،ةبتتتتالطل تعلتتتتيم
 .29ادلدرسة
 مجيتتع قبتل متن ويقلتتد ينختد  أن جيتب شتخص ىتتو( اجلتاوي مصتطل ) ادلعلتم
 أنتو ويعتقتد دائًمتا بتو يتؤمن ينقلتو متا كتل أن يعي أنو على يُفّسر أن جيب. طالبو
 حتتتاج ال حقيقة ىي ادلعلم من تأيت اليت ادلعرفة كل ،ةبالطل مجيع قبل من احلقيقة
 ادلعلتتم يصتتب  ادلثتتال، ستتبيل علتتى ادلعلتتم، تقليتتد أيًضتتا جيتتب. وفحصتتها إثباهتتتا إذل

 كيفيتتتتة إذل التحتتتتدث وكيفيتتتتة ،التفكتتتتري كيفيتتتتة متتتتن بتتتتدءا. وتتتتتبطل جلميتتتتع متحتتتتدثًا
 شتخص، قبتل من وزلاًكا معلًما يكون أن جيب شخًصا وباعتباره. يوميا التصرف
 .30ةبللطل جًدا مهيمن دور لديو احلال بطبيعة ف نو

                                                             
29 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif,Jakarta :Rineka 

Cipta, 2000, h. 32 
30 Muhamad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Yogyakarta : Ar-Ruz 

Media,2008) h. 17 
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 عتتادل تطتتوير مبعتتىن التعلتتيم، يف الرئيستتية مهمتتتو تتمثتتل التتذي ادلتتريب ىتتو ادلعلتتم
 بعض من. 31للتثقيف ادلثارل ادلفهوم كتطبيق ونواياىم ةبالطل وإحساس ، اإلبدا 
 التتذي ادلختتتار الشتتخص أن يعتتي ادلعلتتم أن الواضتت  متتن ، أعتتاله ادلتتذكورة ادلعتتاين
 بتتتو الوثتتتوق ديكتتتن التتتذي والستتتلوك ادلعرفتتتة امتتتتالك ختتتالل متتتن العلتتتوم مهنتتتتو تعلتتتم

 .لطالبو بو حيتذى منوذًجا أيًضا يصب  ، حقيقتو خالل من بو واالعتقاد
 للتواصتل كوستيلة اجلزيترة وشتبو العترب متن ادلستتخدمة اللغة ىي العربية اللغةو 
 أستاس علتى التفاعتل علتى قتادرة تكون حبي  معينة، أىداف عن التعبري يف بينهم
 مصتتطفى قالتتو متتا متع يتماشتتى ىتتذا أن يبتتدو. 32واحلضتارة والثقافتتة اجلغتترايف ادلوقتع

 :التارل النحو على الغالييي
 "اللغة العربية ىي الكلمات الى يعرب هبا العرب عن أغرضاىم"
 نوايتتتتتاىم عتتتتتن التعبتتتتتري يف العتتتتترب يستتتتتتخدمها التتتتتيت اجلملتتتتتة ىتتتتتي العربيتتتتتة: ادلعتتتتتىن

 .33وأىدافهم
 وفقتتتتا. باإلستتتتالم الصتتتتلة وثيقتتتتة بأهنتتتتا معروفتتتتة اتصتتتتال لغتتتتة ىتتتتي العربيتتتتة اللغتتتتة
 أىتتتتتدافهم عتتتتن للتعبتتتتتري العتتتترب متتتتن ادلستتتتتتخدمة اجلمتتتتل ىتتتتتي العربيتتتتة ،الغالييتتتتي 

 ألن اإلستتتالم، تعتتتاليم يف األساستتية اللغتتتة ىتتي العربيتتتة اللغتتة( .وادلشتتتاعر األفكتتار)

                                                             
31 Muhibbin Syah, ادلرجع السابق   256 ,ص .
32 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab ( Kajian Teoritis dan Praktis ), 

(Bandar Lampung: An – Nur Press, 2004),  h.1 
33 Musthofa Al – Ghulayaini,  Jami’uddurus Al – ‘Arobiyah, ( Beirut: Al Maktabah Al 

Ashiriyah, 2001), h. 7 
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 بادلناستتتبة يتحتتتدث. األوستتت  الشتتترق متتتن الغالتتتب يف ىتتتو اإلستتتالم معرفتتتة مصتتتدر
 .34العربية
 القتتترآن لفهتتتم ادلستتتتخدمة اللغتتتة ىتتتي العربيتتتة اللغتتتة أن نستتتتنتج أن ديكننتتتا لتتتذاو 

 حتى ، عتام بشتكل وادلستلمني ختاص بشتكل العترب قبل من ادلستخدم واحلدي 
 .عادلية لغة أي دولية كلغة الدورل الصعيد على

 كمواضتيع تصتنيفو ديكتن موضتو  أيضتا ىتي العربيتة اللغتة ذل ، إذل باإلضافة
 ادلواضتتتيع تصتتتنيف يتتتم. دينيتتتة دراستتتات أهنتتا علتتتى تصتتتنيفها أيضتتا وديكتتتن ، عامتتة
  تصنيفها ويتم. الدول بني التواصل لغة وىي اللغة، ىو تعلمو يتم ما ألن ، العامة
 للدراستتات متتيالً  أكثتتر للمةتمتتع، وفًقتتا ، العربيتتة اللغتتة ألن دينيتتة دراستتة أهنتتا علتتى
 ادلتتدارس يف إال العربيتتة اللغتتة تعلتتم يتتتم دل أنتتو ىتتو افرتاضتتها يكتتون ورمبتتا ، الدينيتتة
 ادلتتدارس يف قليتتل عتتدد لتتيس ألنتتو ، كتتذل  لتتيس ذلتت  متتن التترغم علتتى. الدينيتتة
 .العربية اللغة تدرس اليت العامة
 اللغتتة يعلتتم معلتتم ىتتو العتتريب ادلعلتتم أن االستتتنتاج ديكتتن ،الستتابق الشتترح متتنو 
 .العربية اللغة ميتعل عملية يف هبا ادلعمول للطرق وفًقا العربية

 خصائص المعلم اللغة العربية .2
 :وىي العربية، اللغة معلم ديتلكها أن جيب اليت اخلصائصو 

                                                             
34 Abdul Qodir Zaelani, Memahami Lebih Dalam Keindahan dan Keunikan Bahasa Arab, 

(Bandar Lampung, Pustaka Raisa,2012). 
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 ستيتم التيت التعليميتة ادلتواد يعةبتوا أن جيب ، العربية اللغة دلدرسي بالنسبة (1
 فلتتتتن التعليميتتتتة، بتتتتادلواد ادلتتتتدرس يعةتتتتب دل إذا وإال ، للطتتتتالب تدريستتتتها
 جتنتتتب إذل ىتتتذا يهتتتدف. العربيتتتة اللغتتتة حيبتتتون ةبتتتالطل جعتتتل متتتن يتتتتمكن
 .التعلم وعمليات الرتيبة األنشطة

 كتتان إذا ألنتتو ادلطلتت  ىتتو وىتتذا التعليميتتة، ادلتتواد متتادة يف ادلعلتتم يتتتحكم  (2
 متتادة تعلتتيم علتتى قتتادرًا يكتتون فلتتن اخلاصتتية، ىتتذه ديتلتت  ال العتتريب ادلعلتتم
 تتتتقن أن جيتتب التيت التعليميتتة ادلتتواد. الصتحيحة بتتاخلطوات التعليميتتة ادلتادة
 .واللغوية األدبية وادلعرفة الرتبوية ادلعرفة

 العربيتتتتة باللغتتتتة التحتتتتدث علتتتتى قتتتتادرين العتتتترب ادلعلمتتتتون يكتتتتون أن جيتتتتب (3
 متتال رأس أىتتم ىتتو العربيتتة باللغتتة التحتتدث ألن وفضتتيلة، احلستتان بطتتابع
 من كثري يف طالهبم حتفيز ادلعلمني على جيب كما. العربية اللغة لتدريس
 ال وأن اللغويتتة مهتتاراهتم يتقنتتوا أن أمتتل علتتى العربيتتة اللغتتة لتتتعلم األحيتتان
 .العربية اللغة تعلم من يتعبون

 ومصتتادر واستتع نطتتاق علتتى الثقافتتة ب تقتتان مطتتالبون العربيتتة اللغتتة معلمتتو (4
 الشتعر حفت  أو عربيتة عتادات أو ثقافتة شتكل يف سواء العربية اللغة تعلم
 .التعلم ومصادر احلةج نقل يف الدعم ىو ىذا. والنثر

 يف فقتتتت  لتتتتيس اللغتتتتة علتتتتى العمتتتتل ألن ، كمرشتتتتد ادلعلتتتتم أدوار بتتتتني متتتتن (5
 ختتتارج أيًضتتتا ولكتتتن ، ستتتلًفا زلتتتدد وقتتتت ختصتتتيص متتتع الدراستتتي الفصتتتل
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 الفصتتل ختتارج ، حتديتتده مت قتتد ادلعلتتم يكتتون أن جيتتب ، الدراستتي الفصتتل
 .طالبو توجيو ادلعلم من ادلطلوب الدراسي

 يكتتتون أن جيتتتب ولكتتتن ، بالتتتتدريس فقتتت  العربيتتتة اللغتتتة مدرستتتو يقتتتوم ال (6
 ادلتتتتواد كتتتتتب إعتتتتداد متابعتتتتة وحيبتتتتوا ، عتتتتام بشتتتتكل أدبيتتتتة أعمتتتتال لتتتتديهم
 وستيزيد الثقافيتة ادلعرفتة إثتراء إذل العامتة األدبيات نتائج ستؤدي. التعليمية
 أن ديكتن التيت اخلتربة وإضتافة ، التعليميتة قتدراهتا متن التعليميتة ادلواد إعداد
 .العملية حتسني يف ادلعلمني تساعد

 مشكلة تعليم اللغة العربية .3
 :عاملني على لالندونيسيني العربية اللغة تعلم أو اللغة تقدم عملية تعتمد
 تعلموىا اليت العربية واللغة لغتهم بني والتشاهبات االختالفات ارتفا  (1
 .35العربية اللغة تعلم عملية على الطالب تأثري مدى  (2
 خيشتتى التتيت التتدروس متتن واحتتدة العربيتتة اللغتتة أصتتبحت الفتترتة، ىتتذه ختتاللو 
 ادلتتتتتتواد اختيتتتتتتار متتتتتتن الطتتتتتتالب استتتتتتتةابة تنشتتتتتتأ. إندونيستتتتتتيا يف الطتتتتتتالب عليهتتتتتتا

 كمتا ألنتو. إندونيستيا يف للطالب ادلناسبة غري لتقدديها واإلجراءات والتسلسالت
 حتتى نشتتأت العربيتتة اللغتتة لتتتعلم ادلرجعيتتة ادلتتادة أصتتبحت التتيت الكتتتب فتت ن ، رأينتتا
 .العربية اجلزيرة شبو دول من اآلن

 لغتتتتة تعلتتتتم يف يرغبتتتتون التتتتذين إندونيستتتتيا يف األشتتتتخاص ستتتتيواجو باختصتتتتار،
 بالصتوت ادلرتبطتة) اللغويتة العوامتل ذلت  يف مبتا ، ادلشاكل بعض العربية أو أجنبية

                                                             
35

 A. Akrom Malibary dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi 

Agama/ IAIN, ( Jakarta: Depag R.I, 1976), h. 78 
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 االجتماعيتة بالثقافتة ادلرتبطتة) اللغويتة غتري والعوامتل ،( والكتابتة واجلمتل وادلفردات
 .36(الثقافية(. واالجتماعية

 

                                                             
,نفس ادلرجع 36 ص  . 79 



 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث .أ 

 الخمبي ر ب لفعي  موجيود شي   اسمكشي   هبي  ييم  اليي الطريقية هي  البحث طريقة
 البحيث وهيو النيوي   البحث هو البحث وأسلوب. 1شك موضع تزال ال الي احلقيقة
( أرقي   وليي ) وصيور رواي ت شك  يف البي ن ت وتفسَ وحتلي  مجع يلى يعممد الذي

 .2معينة لظواهر ممعمق فه  يلى للحصول

 والييذي( ادليييداي البحييث) ادليييداي البحييث هييو الب حثيية  أجراهيي الييذي البحييث نييو و 
 ق بلييييةادل نشيييي   إىل لإلشيييي رة يسييييم د  والييييذي مسيييي   أنيييي  يلييييى إلييييي  يشيييي ر ميييي  غ لبيييي   
 أجير   لبحيثا هيذ  يفو . 3مي دي شي   وجود حول ادلعلوم ت مجع هبد  دلالحظةوا

 الكمش   المبونج رابند الث نوية زلمدية مدرسة يف العربية اللغة دلعل  مالحظة الب حثة
 .الش صية كف  اهت 

 مسي يدة هبيد  وصفي   حبث   البحث هذا يمضمن   طبيعمه  من إليه  النظر مت وإذا
 ادلشييي ركُ نظيير وجهيي ت دلعرفيية ادلالحظييية حتيي  البيئيية يف حيييدث مييي  معرفيية يلييى القييرا 

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 102 
2 Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung: Erlangga, 2013), h. 

100  
3 Moh.  Ali dan Muh Asrori, Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), h. 42 
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 البحيييث  هيييذا وجييود ميييع. 4اجمليي ل هيييذا يف حتييدث اليييي األنشييطة أو األحيييداث ومعرفيية
 يف العربييييية اللغيييية معليييي  ش صييييية بكفيييي  ة ادلمعلقيييية البي نيييي ت صيييي ت أن ةالب حثيييي تأراد

 .احلق  يف بوضوح للق رئ ادلعلوم ت توفَ هبد  بونجدل بندرزلمدية  الث نوية مدرسة

 مكان البحث ومصادر البحث .ب 
 مكان البحث .1

زلمدية يف بنيدار دلبيونج  وهي  ادلدرسية   يف ادلدرسة الث نويةوهذا لبحث ينفذ 
زلمدييية األوىل يف الشيي ر  أمييَ وييزة  غييوتنج روييينج  بنييدار دلبييونج  و   الث نوييية

 راتو  بندار دلبونج نزلمدية الث نية يف الش ر  ف غر أمل البوح 
 ومصادر البحث .2

دلدرسية الث نويية بنيدار ه  معل  اللغة العربية يف ا البحث  وأم  مص در يف هذا
 ميكييين اليييي الك ئنييي ت دلبيييونج  ولمبحيييث ادلوضيييو  ادلمعلقييية الب حثييية حتيييمج إىل ديييي 

 بحيثت والب حثية .ادلدرسية وميدير معلي  كي  مين ةبيالطل: وه  للمعلوم ت  طلبه 
 وثيي ئقك مكموبيية مصيي در ميين يليهيي  احلصييول مت الييي البي نيي ت مصيي در دييي  ييين

 مييين الدراسيية  هييذ  ادلشيي ك  حيي  يف للمسييي يدة الب حثيية سييم دمه ت الييي الرصييد
 .النم ئج أقصى يلى احلصول أج 
 
 

                                                             
4 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 

174  
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 طريقة جمع البيانات .ج 
 البي ن ت  مجع خالل من. البحوث إجرا  يف مهمة رلموية هو البي ن ت مجع

 ميكييين حيييى هبييي  وموثيييو  وصيييحيحة ه مييية ظييي هرة أو معلومييي ت يليييى احلصيييول سييييم 
 الييييي البي نيييي ت مجييييع وطريقيييية. 5يلمييييية دراسيييية إليهيييي  توصييييل  الييييي النميييي ئج حسيييي ب

 :يل  كم  ه  أسم دمه 
 ادلق بلة .1

 اسييماواب يملييية وهيي  معينيية مشييكلة إىل موجهيية زل دثيية ادلق بليية هيي 
 ادلقيييي بالت أجرييييي . جسييييدي   يواجهييييون أكثيييير أو ش صييييُ بييييُ شييييفه 

 ميي  وبأوضيي  ادلعلوميي ت أو البي نيي ت ميين شلكيين قييدر أكيير يلييى للحصييول
 إىل تقسييمه  ميكين ادلق بلية نيو  من ينظر يندم . 6الدراسة دلوضو  ميكن
  :ومه    نويُ

 ادلق بلة ادلنظمة .أ 
 سيمكون اليي ادلعلومي ت ألن اذليكليية ادلق بالت اسم دا  يم 
 ادلنظميييية ادلق بليييية يملييييية تييييم . مؤكييييد أميييير البحييييث رليييي ل يف مطلوبيييية

 سيييييم  أسيييئلة يلييييى حتميييوي خطييييية للمق بلييية توجيهييييية أداة ب سيييم دا 
 ادلق بليية يلييى القيي ئمون يطرحهيي  الييي األسييئلة تييم . ادل يير إىل تقييدميه 
 .إيداده  مت الي األسئلة لق ئمة وفق   ص ر  بشك 

                                                             
5 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Cv. Bintang Sejahtera,  2013), h. 

121 
6
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 160 
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 ادلق بلة غَ ادلنظمة .ب 
يي   مرونيية أكثيير هيي  ادلنظميية غييَ ادلق بلييةو   تكييون والييي وانفم ح 

 بشيك  تيم  ادلق بلية ألن ادلنظمية ادلقي بالت من حرية أكثر تنفيذه  يف
 ويييييد  يلييييٍ بشييييك  ادل ييييرين وأفكيييي ر أفكيييي ر السمكشيييي   طبيعيييي 

 مرنيية  هيي  ادلطروحيية واألسييئلة للمق بليية  الموجيهييية ادلبيي دئ اسييم دا 
 . 7احملددة ادلق بلة هد  ين حتيد ال ولكنه 

 وقيد منظمية  غيَ مق بلية أجريمه  الي ادلق بلة نو  ك ن الدراسة  هذ  يفو 
 ش صيييية كفييي  ة حيييول بي نييي ت يليييى للحصيييول ادلق بلييية هيييذ  اسييم دم 

 ألن وذليك. الث نويية احملمديية المبونج بندر مدرسة يف العربية اللغة مدرس
 يييم  ولكيين ومرونيية احمل دثيية بمييدفق المنبييؤ وميكيين مفموحيية ادلطروحيية األسييئلة
 .اللغة العربية نمعلم  فهو للمق ب   ب لنسبة أم  فيه   المحك 

 أكثيييير بشييييك  ادلشيييي ك  دتيييي أن الب حثييية كييييندت ادلق بليييية  هييييذ  ب سيييم دا 
 المعبييَ حرييية ادلشيي ركُ ميين  مت ذلييك  إىل ب إلضيي فة. اجمليبييُ ميين صييراحة

 العيري ادلعلي  ميملكهي  اليي الش صيية كف  ات حول وأفك ره  آرائه  ين
 بندار دلبونج.  زلمدية ادلدرسة الث نوية يف
 ادلالحظة .2

 حبييث إجييرا  طريييق ييين تييم  الييي البي نيي ت مجييع طريقيية هيي  دلالحظييةا
 ادلالحظة أن غون وان اإلم   ير  بينم . ادلنها  المساي  وكذلك دقيق 

                                                             
7 Imam Gunawan ادلرجع الس بق ,  161 ,ص .
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 يين النفسيية واألييرا  االجمم يية للظواهر ومنهاية ممعمدة دراسة ه 
 إىل مقسيييمة ادلالحظييي ت تنفييييذ حييييث مييين. 8والمسييياي  ادلالحظييية طرييييق
 :ومه   قسمُ
 كةادلش ر ادلالحظة  (أ 

 اليوميييية األنشيييطة يف مب شييير يشييي ر  الب حيييث هييي  ادلشييي ركة دلالحظيييةا
 لبي نيييييي ت كمصيييييي در اسييييييم دام  أو دراسييييييم  تييييييم  الييييييذي للموضييييييو 
 .9البحث

 ادلالحظة غَ ادلش ركة (ب 
 مب شير بشيك  مشي ر  ليي  الب حيث ه  ةادلش رك غَ ادلالحظةو 

 .فقطمسمق   كمراقب

 ألن ادلشي ركة  غيَ ادلالحظية نيو  ا البحيث هيوهيذ يف الب حثية اسم دم 
 تالحيي  والب حثيية الدراسيي  الفصيي  يف  يالمعليي يملييية يف شيي ر ت مل الب حثيية
 فيميي  احملمدييية بييونجدل رابنييد زلمدييية الث نوييية مدرسيية يف ادلعليي  فقييط كفيي  ة
 اللغة العربية.ا ادلعل  ش صية ب خمص ص يمعلق

 

                                                             
8 Imam Gunawan الس بقادلرجع  ,  143 ,ص .
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

145 
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 الموثسق .3
سييوه رمي   قي ل كمي  ادلكموبية البي ني ت ميين رلمويية يين يبي رة الموثييق هيو
 الكميب مث  حتريه  أو ادلكموبة األشي   ين البحث ه  لمثيقا" أريكونطو
َهيي  وادلييذكرات االجمم ييي ت وزل ضيير واللييوائ  والوثيي ئق واجملييالت . 11"وغ

 ومالحظيي ت ادلق بليية يملييية إجييرا  ينييد هييذ  الموثيييق طريقيية اسييم دا  يييم 
ى اللغيية علميدل ش صييةال كفيي  ةال حيول حبيث إجييرا  ينيد الالزمية األدوات
 .بونجدل رابندالث نوية زلمدية  مدرسة يف العربية
 ومفيييييدة مهميييية أشيييي   بموثيييييق ادلؤلفيييون قيييي     الدراسييية هييييذ  إىل ب لنسيييبة
 اليييي للمدرسيية يييي   وصيي و  ادلقييي بالت  نميي ئج سييياالت مثيي    للبحييث
  ةبيييالطل ح لييية ادلعلييي   ح لييية المنظيمييي   اذليكييي  اجلغيييرايف  ادلوقيييع تمضيييمن
 المبيونج  بنيدر. زلمديية الث نويية ادلدرسية يف الوقيو  ت ريخ   ادلرافق ح لة
َه  البحثية  والصور ادلعلمُ  بأمس   ق ئمة والرس لة  الرؤية  .وغ

 طريقة تحليل البيانات .د 
 أو ورمييز وتصييني  وفييرز لمنظييي  نشيي   هييو غنيي وان إميي   ينييد البي نيي ت حتلييي 

ًكيييز إىل يسييمند حبيييث وتصيينيف   يالميية   خييالل ميين. يليهيي  الييرد ليييم  مشييكلة أو ال
 مبعثيييرة تكيييون مييي  يييي دة اليييي النوييييية البي نييي ت تبسييييط ميكييين األنشيييطة  مييين رلمويييية
 مييي يلز وضيييع  واسيييمن دا يليييى هيييذ  احل لييية. 11بسيييهولة فهمهييي  ميكييين حبييييث ومكدسييية

                                                             
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 201   
11 Imam Gunawan ادلرجع الس بق ,  219 ,ص .
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 ختفيييي  أي النوييييية  البي نيي ت حتليييي  يف هبيي  القيييي   جييييب خطييوات ثيييالث وه مرميي ن
 البي ني ت حتليي  يف اسيم دمه  اليي اخلطيوات. 12المحققو  البي ن ت  وير  البي ن ت 

 :يل  كم  ه 
 البي ن ت ختفي   .1

ًكييز الرئيسي   الشي   واخميي ر  لمل يص بي يعيٍ ختفي   الشي   يليى وال
. 13ضيييييروري غيييييَ ييييين والم لييييي  ومنيييييط موضييييو  يييييين البحيييييث مث ادلهيييي  

ا ثييييَك ادليييييدانا ميييين يليهيييي  احلصييييول مت الييييي البي نيييي تو   جيييييب لييييذا   جييييد 
 يف الب حثية وجيدت مي ك سي بق    ذكرني  وكم . وب لمفصي  بعن ية تسايله 
 مين السيبب  ذليذاو . وتعقييدا وتعقييدا تعقييدا ادلعطيي ت ازدادتو   ادليدان 
 نمي ئج مين ادلسيمق ة البي ن ت تمضمن. الفور يلى البي ن ت حتلي  الضروري

 والموثييييق ادلقييي بالت يييين بي نييي ت ختفيضيييه  مييين بيييد ال اليييي الدراسييية هيييذ 
 تضييمن  والييي العربييية اللغيية معليي  يلييى الب حثيية أجراهيي  الييي وادلالحظيي ت
 رابنييد الث نويية زلمدييية مدرسيية يف العربيية اللغيية دلعلميى ش صيييةالكفي  ة ال

 .بونجدل
 ير  البي ن ت .2

 دتثيييي . البي نييي ت يييير  هييي  الم ليييية اخلطيييوة فييي ن البي نييي ت  ختفيييي  بعيييد
 الييييي ادلعلوميييي ت وحييييدات يف البي نيييي ت تنظييييي  يف خطييييوة العيييير  بي نيييي ت

                                                             
12 Imam Gunawan ادلرجع الس بق , 211-211 ,ص .  
13

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.338.  
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. اسيمنم ج ت إىل الموصي  بسهولة ميكن لذا ب دلعٌ  غنية أو كثيفة تكون
 صيييييورة يف البي نييييي ت بنييييي   يف ةالب حثييييي لمسيييييهي  العمليييييية هيييييذ  تنفييييييذ ييييييم 

. 14ادلميييوفرة البي نييي ت ميييد  مييين المحقيييق إىل ب إلضييي فة ك ملييية  اجمم ييييية
 أن ميكين األصيل   الينص خبيال  البي ني ت يير  يف   ذليك يليى يالوة
 يييير  خيييالل مييين. وسلططييي ت ومصيييفوف ت بي نيييية رسيييوم   أيض ييي  يكيييون

 هبيييي  قيييي   الييييي وادلالحظيييي ت ادلقيييي بالت نميييي ئج فهيييي  سيسييييه    البي نيييي ت
 .بونجدل رابندالث نوية سلمدية  مدرسة يف اللغة العربية ادلعل  يلى الب حثون

 حتقيق البي ن ت .3
 البي ني ت ختفيي  خطيوات خيالل مين البي ني ت  حتلي  نم ئج إىل واسمن دا  
َة اخلطوة تممث  البي ن ت  وير   مين والمحقيق النمي ئج اسيمنب   يف األخي
 نمياييييية هيييييو االسيييييمنم ج انسيييييح ب إن. 15إليهييييي  الموصييييي  مت اليييييي النمييييي ئج
 البي ني ت  حتلي  نم ئج إىل ادلسمند البحث تركيز يلى جييب الذي البحث
 ادلسييمند البحييث دلوضييو  الوصييف  الشييك  يف االسييمنم ج ت ييير  ويييم 
 16البحث إىل

 البي ني ت حتلي  طريقة سم د ت الب حثة  الس بق لمحلي ل الثالث ادلراح  منو 
ًكيييز الرئيسييية األشييي   واخمييي ر تل يييص يملييية وهيي  البي نيي ت  خبفيي  تبييدأ الييي  وال
 تقييدم ميكيين   العيير  بي ني ت تسييمى الييي البي نيي ت تقيدم بعييد. ادلهميية األشييي   يليى

                                                             
14 Moh.Ali dan Muh. Asrori ادلرجع الس بق ,   289 ,ص .

15
,نفس المرجع  ص   289 

16
Imam Gunawan  , ادلرجع الس بق  212 ,ص .
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 الفئييييي ت بييييُ ويالقيييي ت   وسلططييييي ت   مييييوجزة أوصيييي   شيييييك  يف البي نيييي ت هييييذ 
َهي   حيييدث  مي  فهيي  الب حثية يلييى األسيه  سيييكون البي ني ت  ييير  خيالل ميين. وغ

َة اخلطوة مث. فهم  مت م  يلى بن     العم  من دلزيد والم طيط  مين المحقيق هي  األخي
 العربيية اللغية دلدرسي  الش صيية الكفي  ات حيول اسمنم ج ت اسم الص أو البي ن ت

ًبييية وزييير مؤشييرات شييرو  إىل اسييمن دا   المبييونج رابنييدالث نوييية زلمدييية  درسييةادل يف  ال
 .2117. يشر الس دس. المنظي  رق  الوطنية

 صالح البيانات .ه 
 يموافيق الب حيث الحظ  م  أن يلى دلي  هو البي ن ت صالخ من المحقيق أن

 بحيثال هيذا يف الب حثية  اسيم دم ليذلك. اجملي ل يف مموافق  ادلعطى المفسَو   لفع ب
 :الم يل خالل من البي ن ت صالح لمحديد طريقة

 (Triangulasi)الطريقة التثليث 

 مييينهج ب سيييم دا  حق ييي  صييي حلة بي نييي ت يليييى للحصيييول طريقييية هيييو المثلييييث
 ادلالحظيييية مثيييي  ادلمق طعيييية  الطيييير  اتسيييي   لمقوييييية المثليييييث يسييييم د . الطيييير  ممعيييدد
 .17ادل رين من معةمادلق بل مث   وادلق بلة

 :ومه  المثليث  من نويُب اسم دا  مت  بحثال ذلذ  وأم 
 طريييق ييين أجرييي  الييي البي نيي ت مصييداقية الخمبيي ر در  ادلصيي تثليييث (أ 

. مصي در ييدة خيالل مين يليه  احلصول مت الي البي ن ت من المحقق

                                                             
17 Imam Gunawan  , الس بق ادلرجع  219 ,ص .
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 مييين العدييييد ميييع ادلقييي بالت نمييي ئج البييي حثون قييي رن   الدراسييية هيييذ  يف
 رابند الث نوية زلمدية درسةادل يف اللغة العربية معلمُ أربعة مع ةبالطل
 .بونجدل

 البي ني ت جلميع تقنيية مين أكثير ب سيم دا  المثلييث طريقة إجرا  ميكن (ب 
 بواسيطة أيض ي  المنفييذ يكيون أن ميكين. البي ن ت نف  يلى للحصول
 بي نيي ت يلييى احلصيول أجيي  مين  هيذا البحييث يفو . والمحقييق الشييك
 اللغييية علييي وم ةبيييالطل ميييع ادلق بلييية طريقييية الب حثييية  اسيييم دم دقيقييية 
 اللغييية دلعلميي  ادلراقبييية أسيي ليب خيييالل ميين احلقيقييية اخمييروا مث العربييية 
 الي الوث ئق وكذلك الث نوية  احملمدية المبونج بندر مدرسة يف العربية
 .ادليدان يف وجوده  أثن   الب حثة ه ممجع



 الباب الرابع

 عرض البيانات

 وصف البحث .أ 
زلمديةة يف ننةدار دلبةونوه  هةد ادلدرسةة   لبحث ينفذ يف ادلدرسة الثانويةةاهذا 

ه ننةةةدار دلبةةةونوه   66 لتةةور غوسندةةةردمه ر ةة  زلمديةةة اىل يف يف الرةةةار    الثانويةةة
 .دلبونوه نندار 44ه ر   راتو نيف الرار  فاسر أمل النوحاالثانرة ية و زلمدية الثان

 صورة العامة عن المدرسة الثانوية محمدية األولى .1
 حالة المادية (أ 

 3 غةةةة  ننةةةدار دلبةةةونو يف زلمديةةةة الثانويةةةة غدرسةةةةة متلكةةة  الةةةذم ادلبةةةى يتةةة ل 
 سرفةةةة 4 هاإلدارة ادلدرسةةةة سرفةةةة 4 ادلعلةةة ه سرفةةةة 4 رئردةةةرةه سرفةةةة 4 فصةةةوله

 2 غكتبةةةه سرفةةة 4 ه ادلمارسةةة سرفةةة 4 الكمبرةةوتره سرفةةة4 هالرةةن ن الصةةحة
 الطريةةة  علةةة  الثانويةةةة احملمديةةةة غدرسةةةة تقةةة  غرةةةا ه د رات 4   طعةةةامه سةةةر 
  علةةة  ادلنةةةازله علةةة  حتةةةدها الغةةةريه اجلانةةة   علةةة  ه اجلنةةةوي اجلانةةة  علةةة 

 .ادلردان غ  حتدها الرر د اجلان 
 حالة غير المادية (ب 

 ينوالموظف ينأحوال المعلم (1
ٌ  ادلةةةو ف ٌادلعلمةةة 24اىل يف تةةةدف  علةةة   زلمديةةةة ادلدرسةةةة الثانويةةةة

 غدرسةةةد ذلةة  يف مبةةا الدينرةةةة الرتنرةةة يف غعلمةةٌ 3 غةةةديره 4 غةة  تتكةةون
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  2 ه االند نردةةرة للغةةة غعلمةةٌ 3   تةةاري ه غعلمةةٌ 3 ه  العرنرةةة اللغةةة
  احةده كمبرةوتر  غعلة  االجتمةا ه علة  غعلمٌ 2 الغبونوه لغة غعلمد
  احةده جغرافرا  غعل   احده  كرمراء فرزياء  غعل   احده ا تصاد  غعل 
 درسةةادل يف ادلدرسةٌ غعظة . ترنرة الوطنرة  غعل  ه  احداسترارة   غعل 
 د خصلوا  نندار دلبونو.  سالبا أن ادلعل  يف هذ  ادلدسة  زلمديةالثانوية 

 .شهادة عل   حصلوا اىل لىس اجلاغعرة عل  الدرجة
 الطلبة (2

ادلدرسةةةةة الثانويةةةةة  يف الطةةةة   عةةةةدد نلةةةة  2148/2149 يف الدةةةةنة 
 غةةةا 41 الفئةةةة تفاصةةةر  غةةة  طلبةةةةه 95 الثانويةةةة الغبونةةة  ننةةةدر 4 زلمديةةةة
 طلبةةةةةه 29 إيف يصةةةة  دلةةةةا عرةةةةر احلةةةةادم  الصةةةة  طلبةةةةةه 27 إيف يصةةةة 
 .طلبة 39 إيف يص  مبا عرر الثاين  الص 

 حالة المدرسة (3

  ديكةة  اسةةرتاتر د غو ةة  لةةديها دلبةةونو ننةةدار 4 زلمديةةة الثانويةةة ادلدرسةةة 
 احملمديةةة ننةدار دلبةونو دلدرسةة ادلدرسةرة حالةةة أن كمةا. ندةهولةا إلرهة الوصةول
 اجلةو جيعة .  رالتعلة ىلنرةطة الدلدةة العملرةة دعة  يف أيًضةا تدةه  4 الثانوية
ننةدار  غدرسة يف الظر   اجلردة ادلدارس حول  ادلدارس ادلقرمٌ نٌ العائلد
 . رالتعل أنرطة لتنفرذ راحة أكثر الثانوية احملمدية دلبونو
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 األولى بندار لمبونج محمدية الرؤية والبعثة المدرسة الثانوية (ج 
 الرؤية المدرسة الثانوية األولى بندار لمبونج

 ""شخصرة اإلس غد  اىلخال  الكردية  التوف  يف العل 
 البعثة المدرسة الثانوية األولى بندار لمبونج

  تعايف سبحان  هلل العبادة تنفرذ تر رة. 4
 االجتماعرة احلراة يف اإلس غرة اإلخوة تر رة. 2
  اىلسرة التكات  غ  جو خل . 3
 اخلاصة لقدراهت   فقا اىلغث  النحو عل   التوجر   رالتعل تنفرذ. 4
 إغكانرات  عل  للتعر  طال  ك   شك  ش  . 5
 ادلدارس ط   مجر  ترم  اليت التراركرة اإلدارة تنفرذ. 6
 عملرةةات تنفرةةذ يةةت  حبرةةث التحترةةة  البنرةةة ادلدرسةةرة ادلرافةة  اسةةتكمال. 7

 اجلودة عالرة  التعل     التدريس
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 المدرسة الثانوية األولى بندار لمبونجهيكل المنظمة  (د 
1 صورة  

 هيكل المنظمة
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 ن المدرسة الثانوية محمدية الثانيةصورة العامة ع .2
 حالة المادية  (أ 

 44 غةةةة  الغبةةةةونو ننةةةةدار يف الثانويةةةةة زلمديةةةةة ادلدرسةةةةة ادلبةةةةى يتةةةة ل 
 غكتبةةةةة  سرفةةةةة اإلدارةه  سرفةةةةة ادلعلةةةة ه  سرفةةةةة غةةةةدير ادلدرسةةةةةه  سرفةةةةة فصةةةة ًه
. للمرحةةا  سةةر  4   كمبرةةوتره سلتةةر  سرفةةة  احةةده علةةوم  سلتةةر  احةةدةه
 ه اجلنةةوي الطريةة  حةةد د علةة  ثانويةةة غدرسةةة تقةة  2 احملمديةةة الغبةةونو ننةةدر
 للحةد د الغةري اجلان   عل  الدكانه غنزل حد د غ  الرر د اجلان  عل 

 .ادلردانرة
 حالة غير المادية (ب 

 أحوال المعلمين والموظفين (1
 4 غةة  ٌ تتكةةون ادلةةو ف ٌادلعلمةة 54تةةدف  علةة  الثانرةةة ادلدرسةةة الثانويةةة 

 ه  العرنرةةة اللغةةة غدرسةةد ذلةة  يف مبةةا الدينرةةة الرتنرةةة يف غعلمةةٌ 3 غةةديره
 لغةةةةة غعلمةةةةد  2 ه االند نردةةةةرة للغةةةةة غعلمةةةةٌ 3   تةةةةاري ه غعلمةةةةٌ 3

  غعلةةةة   احةةةةده كمبرةةةةوتر  غعلةةةة  االجتمةةةةا ه علةةةة  غعلمةةةةٌ 2 الغبةةةةونوه
  غعلة   احده جغرافرا  غعل   احده  كرمراء فرزياء  غعل   احده ا تصاد

 يف ادلدرسةةٌ غعظةة . ترنرةةة الوطنرةة  غعلةة  هغعلةة  الرياةةرة  احةةداسترةارة 
 د  نندار دلبونو.  سالبا أن ادلعل  يف هذ  ادلدسة  زلمديةالثانوية  درسةادل

 .شهادة عل   حصلوا اىل لىس اجلاغعرة خصلوا عل  الدرجة
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 الطلبة (2
ادلدرسةةةةة الثانويةةةةة  يف الطةةةة   عةةةةدد نلةةةة  2148/2149 يف الدةةةةنة 

 غةةا 41 الفئةةة تفاصةةر  غةة  طلبةةةه 496 الثانويةةة الغبونةة  ننةةدر 2 زلمديةةة
 طلبةةةه 245 إيف يصةة  دلةةا عرةةر احلةةادم  الصةة  طلبةةةه 444 إيف يصةة 

 .طلبة 441 إيف يص  مبا عرر الثاين  الص 
 حالة المدرسة (3

  ديكةة  اسةةرتاتر د غو ةة  لةةديها دلبةةونو ننةةدار 2 زلمديةةة الثانويةةة ادلدرسةةة 
 احملمديةةة ننةدار دلبةونو دلدرسةة ادلدرسةرة حالةةة أن كمةا. ندةهولةا إلرهة الوصةول
 اجلةو جيعة .  رالتعلة ىلنرةطة الدلدةة العملرةة دعة  يف أيًضةا تدةه  2 الثانوية
ننةدار  غدرسة يف الظر   اجلردة ادلدارس حول  ادلدارس ادلقرمٌ نٌ العائلد
 . رالتعل أنرطة لتنفرذ راحة أكثر الثانوية احملمدية دلبونو

 المدرسة الثانوية محمدية الثانية بندار لمبونجالرؤية والبعثة  ( ج
 المدرسة الثانوية محمدية الثانية بندار لمبونجالرؤية 

  اىلخال  الكردية  التوف  يف العل  ةرخصرة اإلس غر"جع  ال
  التكنولوجراه  الثقافة  اىلد ".

 البعثة المدرسة الثانوية محمدية الثانية بندار لمبونج
  تعايف سبحان  هلل العبادة تنفرذ حتدٌ. 4
  القرانة الت ح  غ  جو هترئة. 2
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 االجتماعرة احلراة يف اإلس غرة أخوة زيادة. 3
 اخلاصة لقدراهت   فقا اىلغث  النحو عل   التوجر  التعل  تنفرذ. 4
 ادلدرسة أعضاء جلمر  غكث  نرك  التمرز ر ح تنمرة. 5
 ادلدارس ط   مجر  ترم  اليت التراركرة اإلدارة تنفرذ. 6
 أنرطة تنفرذ يت  حبرث التحترة  البنرة ادلدرسرة ادلراف  استكمال. 7

 اجلردة التعل 
 ادلنهو لتنفرذ 2143 غنهو تطوير. 8
 الكفاءة عل  القائمة ادلناهو تعل  لدع  غعلوغات شبكة إنراء. 9
  االتصاالت ادلعلوغات تكنولوجرا عل  القائمة التعل  عملرة. 41
 ادلكتبات تطوير/  إكمال. 44
 غنهو  الدراسد. التمرز عل  القائ  احمللد التعلر  تطوير. 42
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 الثانية بندار لمبونج محمدية هيكل المنظمة المدرسة الثانوية ( د
 2صورة 

 هيكل المنظمة
a.  

b.  

 

 

 

 

 

c.  
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 عرض البيانات  .ب 
 يف ةالعرنرةةةة د اللغةةةةللمعلمةةة الرخصةةةرة الكفةةةاءة دراسةةةة نتةةةائو لعةةةر   صةةة 

 الوثةائ    ادلقةان ت ادل حظةات نتةائو علة  ننةاءً  بةونودل رانندالثانوية زلمدية  درسةادل
 يلد: فرما
 بندار لمبونجفي المدرسة الثانوية محمدية لمعلم اللغة العربية كفاءة ا .1
  اجلمارك  العر رة ادلعتقدات نٌ التمررز د ن الطلبة ادلعل  عل  احرتامكفاءة  (أ 

 . اجلنس ادلنر   غناط 
 سلتلفةةة طر ًةةا الث ثةةة العرنرةةة اللغةةة غعلمةةد لةةد  ادلقانلةةةه نتةةائو علةة  اسةةتنادا 
 تكةون عنةدغا ا  الة أنة ما شرح الدةردة سةوجد نةور انيت ك. ه طلبت الحرتام

 أحتةةةدث أن  جيةة  ذلةة ه عةة  شةةدء أم ذكةةةر أنةةدا علرةة  جيةة  الصةة ه يف
 فهة  خة ل غة سة غ  حةارس  مةا شةرح الدةرد ك. العاغة ادلدائ  ع  أيضا
 أم د ن ادلدةا اة  ةدم علة  يدرسةون أنة  مبعةى سةواءه حةد عل  ةبالطل مجر 

 :ع  فريدة نردا الدردة كرف  حٌ يف. اخت فات
 غةةةة    احملتضةةةةنة اىلديةةةةان أ  ادلعتقةةةدات متررةةةةز د ن ةبةةةةالطل احةةةرتام " يف

 الفصةول يف يكونةون عنةدغا أم  اجلةنسه اإل لرمةد  اىلصة   العادات القبائ 
 ةبةةلالط تنةةو  علةة  نةةرد كرةة  نعةةر  أن جيةة ( ادلرةةدان يف الغطةةس) الدراسةةرة
 حبرةةةةث  حةةةةدة يف جعلهةةةة  خةةةة ل غةةةة  غناسةةةة  نرةةةةك  نتصةةةةر  أن  جيةةةة 

 اىلطفةال جتةا  ادلو ة  يف اخةت   هنةاك يكة  مل ه  احةدة رلموعةة يصبحون
 فعالةة طريقةة أيًضةا نرةدا الدةردة أةاف  مث. الط   ةد متررز هناك يك   مل
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 أنةة  افةةرتا  إيف أيًضةةا  اةةةطررت أغةةاغده كةةانوا عنةةدغا أم هةبةةالطل الحةةرتام
 غتدةةا ي ه اجلمرةة   اعتةةر ا االخت فةةات أتبةةٌ  مل  الةةديه ه أنةةا  كنةة  هةبةةطل

 .4"الراحة غ   الكاغ  ادلواترة التعل  أنرطة تكوي  يكون حبرث
 اللغةةةة ن غعلةةة  اعترتةةة هالباحثةةةة أنةةةداها الةةةيت ادل حظةةةات إيف  اسةةةتناداً 

 د ن غترةةا،ٌه ةبةةالطل مجرةة  أن بةةونودل راننةةدالثانويةةة زلمديةةة  درسةةةادل العرنرةةة
  اإلثنرةةةةة ادلعتقةةةةدات نةةةةٌ متررةةةةز د ن نةةةةبع ه نعضةةةةه  الطةةةة   نةةةةٌ غقارنةةةةة

 نرةةةةدا الدةةةردة تقةةةارن مل ه اجلدةةةدية الناحرةةةة غةةة .  اجلةةةنس الثقافرةةةة  العةةةادات
. العاديةة أ  الذكرة سواء هالطلبة نٌ  ادلخا   ادلوا   نٌ صفها يفسوجد 
 جرةةةدة اسةةت انة ادلعلةةة  يعطةةد الصةة ه يف التفاعةةة  عنةةد ه ادلثةةةال سةةبر  علةة 
 .2ةبالطل جلمر 

  بنااادار لمباااونجفاااي المدرساااة الثانوياااة محمدياااة  كفااااءة المعلااام اللغاااة العربياااة .2
 كشخص الجيد

 . نضو ن غانة التصر  ادلعل  عل كفاءة  (أ 
أللغةة  ادلعلة  أن  يظهةر هةبةالطل نعة  غة  ادلقان ت نتائو إيف استناًدا

 غوا ةة .  ناةةةً ا  ثانتًةةا صةةاد ًا غو ًفةةا  رالتعلةة عملرةةة يف يكةةون عنةةدغا ةالعرنرةة
  رالتعلةةةة عملرةةةةة تقةةةةوم عنةةةةدغا ادلثةةةةال سةةةةبر  علةةةة   ناةةةةة ةه  حازغةةةةة صةةةةاد ة
  تةدريبنا تثقرفنةا  كةذل  ادلةواده تةوفً جانة  إيف العرنرة اللغة غعلمد نتدريس

 كاغلةةة غ حظاتنةةا تكةةون عنةةدغا صةةاد ٌ نكةةون أن غثةة  صةةاد ٌه نكةةون أن
                                                             

1 Nida Fariza, Guru Bahasa Arab, Wawancara, Di ruang Guru, 15 Oktober 2018 
2 Observasi tentang tindakan guru dalam menghargai peserta didik. 
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 نطلة  ال حنة  علرة ه اإلشةرا  جانة  إيف التعلةر ه يف  ثان  كاغلةه سً أ 
 .3 الثقة البع  نعضه  عل  الغش

. ةبةةةالطل نتةةةائو نفةةةس هةةةد العرنرةةةة اللغةةةة غعلمةةةد غةةة  ادلقةةةان ت نتةةةائو
 إذا  هالتعلةر عملرةة حتةدث عنةدغا أنة  أيًضةا ادلعل  أةا  ذل ه إيف ناإلةافة
  ةةةدر سةةةر ر  العةةةري ادلعلةةة  فةةة ن يدةةة له أن يريةةةد  احةةةد طالةةة  هنةةةاك كةةةان

 مل إذا هةبةالطل  ةدغها اليت اىلسئلة عل  جير  ادلعل  - جير   ل  ه ادلدتطا 
 علةة  اإلجانةةة ديكةة  ال أنةة  الفةةور علةة    ةةال ادلعلةة  علةة  اإلجانةةة غةة  يتمكنةوا
 .أخر  غرة ادلعلوغات يف البحث  سرت  الدنال

 الكريمة والشخصية التقوى يعكس الذي التصرف كفاءة المعلم على (ب 
 علة ادل لةد  يكون أن ادلتو  غ    حزمه ن غانة ادلعل  يتصر  أن نعد

  ديتلةةة  اإلخةةة   يعكةةةس الةةةذم الدةةةلوك أم التصةةةر ه علةةة  القةةةدرة البةةةال 
 غةةة  ث ثةةةة غةةة  أجريةةة  الةةةيت ادلقةةةان ت نتةةةائو إيف  اسةةةتناداً . الكرديةةةة شخصةةةرة
 أم اىلسةةةةلو ه نفةةةةس الثانويةةةةة زلمديةةةةة درسةةةةةادل اتبعةةةة  العرنرةةةةةه اللغةةةةة غعلةةةة 
 الدةة ه كبةار غة  ادلةةديره غة  ادلعلة ه غةة  نة د  التحةدث علةة  ةبةالطل تةدري 
 يةةةةذك ر ذلةةةة ه إيف ناإلةةةةةافة. آخةةةةري  أصةةةةد اء غةةةة  نةةةة د  التحةةةةدث  كةةةةذل 
. الصة ة   ة   صةول عنةد ادلدة د إيف ناالنةدفا  ةبةالطل العرنرةة اللغةة غعلمو

                                                             
3 M. Ayub, Sindi Sintia, Ahmad Rafi, Anisa, Peserta Didik kelas XI, Wawancara, di kantin , 

19 Oktober 2018 
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 سةةة غ  الدةةةرد دعةةةا الةةةيت اىلر  علةةة  ادل حظةةةات غةةة  يتماشةةة  هةةةذا  كةةةان
 .إغاغ   أصبح ادلد ده يف اجلماعة يف للص ة ادلراركٌ سحار 

اللغةة  ادلعلة  أن الدراسةرة للمنةاهو كمةديرة تريرةوين الدةردة أةاف  مث
 ىلن اإلديةةان عةة   يعةةر جرةةدة نرخصةرة يتمتةة سلمديةةة  الثانويةةة دلدرسةةة ةالعرنرة
 اإلسة غرةه الداخلرةة ادلةدارس خرجيةد غة  هة  هنةا العرنرةة اللغةة غعلمد سالبرة
 أن. جرةةد نرةةك  التصةةر  علةة  ةبةةالطل  يةةدرنون يةةدعون نالت كرةةد هةة  لةةذل 
 .4للص ة     شراء  عدم ن د  نالتصر  أحده  اهلل يكرس

علاى  بنادار لمباونجفي المدرساة الثانوياة محمدياة  كفاءة المعلم اللغة العربية .3
 تقديم الشخصية الجيدة

 تقديم الشخصية الجيدة.على  كفاءة المعلم (أ 
 أ ةةح  ه غدةتقر كرةخ  نفدةها  ةدغ  الةيت ادلقانلةةه نتائو إيف  استناداً 
 يف  غدةتقرًا  ثانتًةا حازًغةا كون  إيف ناإلةافة كان ادلعل  أن فاريزة نردا الدردة
. ةبةةالطل عنةةد صةةراخ أ  شرسةةة لردةة  ادلعنرةةة الرةةركة فةة ن ذلةة ه  غةة . التمثرة 
 نفدةة   يعةةر  نفدةة  جيةةذ  أن أيًضةةا ادلعلةة  علةة  جيةة  ذلةة ه إيف ناإلةةةافة
 خلةة  أجةة  غةة  العواطةة  يف الةةتحك  يف ذكرةةاً  يكةةون  أن ه يكةةون غةةا ن فضة 
 حازغةةا ادلعلة  يكةةون ه العرنرةة اللغةةة تعلة  عملرةةة تةت  عنةةدغا. شلتة  تعلرمةةد جةو

 هنةةاك يكةةون عنةةدغا احلةةزم يبةةذلون الةةذي  الطةة   جتةةا  غدةةتقراً  نفدةة   يظهةةر
 يةةةذكر  الةةةذم ادلهةةةذ  سةةةً اخلطةةةا  أ  جرةةةداً  سةةةلوك  يكةةةون ال  احةةةد طالةةة 

                                                             
4
 Triyuni Handayani, Waka Kurikulum, Wawancara, di ruang perpustakaan, 23 Oktober 2018 
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 ادلرةاركون يةتمك  حةى غعقةوالً  حتةذيراً  يعطةد لرنةةه نكلمةات الفور عل  ادلعل 
 .5نالضغوط ةبالطل يرعر ال

 .والموثوق والحكيم، أنفسه كبالغ، تقديم كفاءة المعلم على (ب 
 نطريقةة نفدة سة غ  حةارس  الدةرد  دم ادلقانلةه نتائو إيف  استناداً 

 ه  تةةبلطل نةة  حيتةةذ  منوذًجةةا دائًمةةا كانةة  غعلمةةة شخصةةرة كةةان أنةة  أ هةةرت
 يدةل  شلةا اإلسة غرةه لةر التع غة  غتناسةقة  نتقنرات ن د  غ نده  يرتد ن
 ادلعلمةٌ زغ ئة  غة  أ  ةبةالطل غة  التحدث  عند غنضب  غو   عل  الضوء
 أن جيةةة  كمعلةةة  ذلةةة ه إيف ناإلةةةةافة.  غهذنةةةة جرةةةدة لغةةةة اسةةةتخدام جيةةة 

 أ  غدةةافة نتةةوفً ادلعلةة  يقةةوم أال أيًضةةا ادلتو ةة  غةة  غناسةة ه نرةةك  يتصةةر 
 غناس  نرك   يتفاع  يتصر  يزال ال  لكن  ه  الط   ادلعل  نٌ حد د
 .ةبالطل غ 

 غعلمةد إن  ةالوا هةبةالطل غة  ادلقةان ت نتةائو علة   ننةاءً  ه ذل   غ 
 يقةدغون  ال جرةًدا ةبةالطل يكةون عنةدغا للتفاع  طرق نالفع  ه  العرنرة اللغة
 ادلعلة  جيعة  ف نة  هةبة الطل ادلعلمةٌ نةٌ حةد د  جةود عةدم ذل ه  غ .  روًدا

 الةدرسه حيةدث عنةدغا ادلثةاله سةبر  علة . التةدريس عند يراء كما يتصر 
 غدةتمره أسةاس علة  نالةدرس ذلا ع  ة ال أشراء ع  ادلعل  يتحدث غا سالباً 
 .العرنرة نالدر س ةبالطل فر  يهت  ال فص  إلنتاج  ذل 

 
                                                             

5
 Observasi tentang menampilkan diri, 24 Oktober 2018 
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علاى  بنادار لمباونجفي المدرساة الثانوياة محمدياة  كفاءة المعلم اللغة العربية .4
 .والمسؤولية العالية العمل أخالقيات إظهار

 العالياااااة العمااااال أخالقياااااات إظهااااااراللغاااااة العربياااااة علاااااى  كفااااااءة المعلااااام (أ 
 .والمسؤولية

 لةديه  الث ثةةه العرنرةة اللغةة غعلمةد غة  ادلقان ت نتائو عل  استنادا
 إن فةاريزة نرةدا الدةردة   الة . العالرةة العمة  أخ  رةات إل هةار سلتلفةة طةرق
  يف احملةدد الو ة  يف الوصول هو للعم  العالرة  ادلدئولرة اىلخ  رات إثبات
 أخ  رات إل هار الطريقة أن الدردة سوجد نور انيت   ال . النظام تدريس
 أن جية  التةدريس عنةد أنة  غبدأ  جود خ ل غ  هد  ادلدن لرة عالرة العم 
 أنس غ  حارس  الدرد  ال حٌ يف. الدان  الروم غ  نكثً أفض  نكون
  الةذها  الدةائدةه للمعايً  فقا التصر  هو اجلرد العم  أخ  رات إ هار
 .التعلر  عند التكاس   عدم ادلناس ه الو   يف ادلدرسة إيف

 غةةةةة  أجراهةةةةةا الةةةةةيت ادلقةةةةةان ت نتةةةةةائو عةةةةة  خيتلةةةةة  فهةةةةةو ذلةةةةة ه  غةةةةة 
 عنةةدغا غتةة خري  يصةةلون غةةا سالبةةاً  العرنرةةة اللغةةة غعلمةةد أن يقولةةون. الطةة  

 ادلهةام غة  ادلزيةد ادلعل  يعطد  التعل ه التعلر  عملرة تت   عندغا الدرسه يبدأ
 كانة  الةيت الةدر س عة  يتحةدث غا  نادراً  نظريةه إعطاء د ن الص   يرتك
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 نةةةداف   لةةةرس الراحةةةة  عةةةدم احلمةةةاس يف نقةةة  هنةةةاك يكةةةون حبرةةةث نةةاىلغسه
 .6رتر  نرك   التعل  التعلر  عملرة  تذه  العرنرةه اللغة  رلتعل

علاى  بنادار لمباونجفي المدرساة الثانوياة محمدياة  العربيةكفاءة المعلم اللغة  .5
 .المعلم ألخالقيات المهنية المدونة الحفاظ

 ألخالقياااات المهنيااة المدونااة الحفاااظعلاااى  كفاااءة المعلاام اللغااة العربيااة (أ 
 .المعلم

 إن  ةالوا الث ثةةه العرنرةة اللغةة غعلمةد غة  ادلقان ت نتائو إيف تناداً اس
 طريةة  عةة  أم هللمعلةة  ادلهنرةةة اىلخ  رةةات غد نةةة فهةة   هةةو نفدةة ه الرةةدء
 االنضةةةباط علةةة  احلفةةةا  خةةة ل غةةة  ادلعلةةة  أخ  رةةةات غد نةةةة علةةة  احلفةةةا 
 غهنتةةة   حةة  ادلعلمةةٌه نةةةٌ جرةةدة مسعةةة علةةة   احلفةةا  ادلرةةدانه يف  تطبرقةة 

 .عل ادلك
 ألخالقياااات المهنياااة المدوناااة علاااى تطبيااا  كفااااءة المعلااام اللغاااة العربياااة (ب 

 .المعلم
 سللةةةةة  الدةةةةةرد ادلدرسةةةةةةه غةةةةةدير غةةةةة  ادلقةةةةةان ت نتةةةةةائو إيف  اسةةةةةتناداً 

 علةة  نالفعةة  القةةدرة  الكفةةاءة لةةديه  العرنرةةة اللغةةة غعلمةةد أن  ةةال خوهةةاينه
 العرنرةةة اللغةةة غعلمةةد إيف ناإلةةةافة هللمعلة  ادلهنرةةة اىلخ  رةةات غد نةةة تطبرة 
 7التعلر . يف اخلرة أ  القدرة لديه  اخلرة ذ م

                                                             
6 Sindi Sintia, Ahmad Rafi, Peserta didik Kelas XI, Wawancara, dikantin sekolah, 19 oktober 

2018 
7
 Mukhlis Khohani, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, wawancara, 

25 Oktober 218 
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 ألخالقياااات المهنياااة المدوناااةمطااااب  علاااى  المعلااام اللغاااة العربياااةكفااااءة  (ج 
 .المعلم

 ديكةةةة  هالدراسةةةةد غةةةةنهو الرةةةةن ن غةةةة  ادلقةةةةان ت نتةةةةائو إيف سةةةةتناًداا
. ادلعلةة  ىلخ  رةةات ادلهنرةةة للمد نةةة  فًقةةا يتصةةرفوا أن رةةةالعرن للمعلمةةٌ اللغةةة

 أيًضةةةا دائًمةةا العةةر  ادلعلمةةون ُيظهةةر غهنتةةة ه عةة  غدةةن الً  كونةة  إيف ناإلةةةافة
  يف الةةةدرس ندايةةة يف. 8ةبةةللطل  التةة د   اإلخةةة   اجملةةد تُعلِّةة  الةةيت ادلوا ةة 
. محدلةةة نقةةول  إنائهةةا البدةةملة: دائًمةةا العةةر  ادلعلمةةون يقةةول الةةدرسه نايةةة
 غنخفًضةةا  لةةرس ه الصةةوت ح ةة  نتعةةدي  دائًمةةا العةةر  ادلعلمةةون يقةةوم كمةةا
 .9غًعا للص ة دائًما الط    دعوة ه جًدا غرتفًعا لرس أ  جًدا

 نتائج البحث .ج 
 الةةةيت الرخصةةةرة كفةةةاءة ةالباحثةةة صةةة ت سةةةو  التةةةاي الوصةةة  اسةةةتنادا علةةة 

  زير نظام عل  نناءً  بونودل رانندالثانوية زلمدية  درسةادل يف رةالعرناللغة  غعل  ديتلكها
  كفةةةاءة اىلكةةةادديد الت هرةةة  غعةةةايً نرةةة ن 2117 عةةةام غةةة  46. ر ةةة  الوطنرةةةة الرتنرةةةة
 .ادلعلمٌ

 ىلن. غعلةة  كةة  ديتلكهةا أن جيةة  الةيت اجلوانةة  أحةةد الرخصةرة كفةةاءة تعتةر
 يعكةةةس غعلةةة  ديتلكهةةةا أن جيةةة  شخصةةرة  ةةةدرة هةةةد اىلسةةةاس يف الرخصةةةرة الكفةةاءة
 نةة  حيتةةذ  منوذًجةةا  يصةةبح ،ةةاه  غوثةةوق  حكرمةةة  ناةةة ة  غدةةتقرة  ويةةة شخصةةرة

 أسةةةةاس علةةةة  هةةةةذ  الرخصةةةةرة كفةةةةاءة حتلرةةةة  ديكةةةة . نبرلةةةةة شخصةةةةرة  لديةةةة  ةبةةةةللطل
                                                             

8 Tri Yuni, Waka Kurikulum, Wawancara, Di perpustakaan, 2 November 2018 
9 Observasi tentang kode etik profesi guru, 25 Oktober 2018 
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 راننةةةدالثانويةةةة زلمديةةةة  درسةةةةادل يف العةةةر  ادلعلمةةةون ديتلكهةةةا الةةةيت اخلمدةةةة ادلنشةةةرات
 :التاي النحو بونو عل دل
 على لمبونج بندار المدرسة الثانوية محمدية في العربية اللغة كفاءة المعلم .1

 .والثقافية واالجتماعية والقانونية الدينية الوطنية القوانين وفقا العمل
  الوطنرةةة االجتماعرةةة  الثقافةةة  القةةانون الةةدي  دلعةةايً  فًقةةا العمةة  إن

 كةةة  احةةةرتام خةةة ل غةةة  ادلعلةةة  يةةةتق  أن جيةةة  للكفةةةاءة اختصةةةا  أ ل هةةةو
 يف العرنرةة اللغةة غةدرس  ةام الدراسةه نتائو إيف استناًدا. طال  لك  اخت  

 عملرةةة إجةةراء عنةةد العرنرةةة اللغةةة نتعلةةر بةةونو دل راننةةد زلمديةةة الثانويةةة درسةةةادل
 االخت فةات  احةرتام الةبع ه نعضةه  غة  ةبةالطل نةٌ غقارنتهةا تت  مل  رالتعل
 غةةةة   فًقةةةا دائًمةةةا يتصةةةةرفون كةةةانوا  عنةةةدغا  اجلةةةةنسه  العةةةادات ادلعتقةةةدات يف

 .تنطب  اليت القواعد أ  القواعد
بةةةةونو دل راننةةةةد زلمديةةةةة الثانويةةةةة درسةةةةةادل يف العةةةةر  ادلعلمةةةةون اسةةةةتوى

 ن غكةةةةان  أن اسةةةتنتاج ديكةةة  لةةةذا. ةبةةةةالطل جتةةةا  أعمةةةاذل  يف فةةةرعرٌ غنشةةةري 
 غةةة  لةةةذل ه. ادلطبقةةةة  القةةةوانٌ للمعةةةايً  فًقةةةا  الدةةةلوك ةبةةةالطل تنةةةو  احةةةرتام
  العرفرةةةةةة االجتماعرةةةةةة  الثقافةةةةةة  القةةةةةانون الةةةةةدي  دلعةةةةةايً  فًقةةةةةا العمةةةةة  خةةةةة ل
  رالتعلة نةو حتديةد علة   القدرة جرد نرك  التفاع  للمعل  ديك   الوطنرةه
 .الصحرح
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والقادوة  الشارفاء، كأشاخا  أنفسه تقديم على العربية اللغة كفاءة المعلم .2

 ة والمجتمع.بلدي الطل الصالحة
 غعرنةةةةة غعةةةايً العرنرةةةة اللغةةةة غعلمةةةد لةةةد  يكةةةون أن جيةةة  كةةةادلعل ه

 ننةدر غدرسةة يف العرنرةة اللغةة غعلمةو اسةتوى   ةد. غةنه هت  غتطلبات تصبح
 هةة  هنةةا العرنرةةة اللغةةة غعلمةةد ىلن ادلتطلبةةاته هةةذ  الثانويةةة احملمديةةة الغبةةونو

 دةةة  اللغةةةة  غةةة  خرجيةةةد  كةةةذل  اإلسةةة غرةه الداخلرةةةة ادلةةةدارس خرجيةةةد غةةة 
 نتدري  ادلدرسة يف علمونادل يقوم عندغا ذل ه إيف ناإلةافة. العرنرة  الدينرة

 جرةةةةد نرةةةةك  يقولةةةةوا  أن الصةةةة ةه غوعةةةةد يف دائًمةةةةا يكونةةةةوا أن علةةةة  ةبةةةةالطل
 .ىلصد ائه  ادلهذ   وذل  ذل  يف مبا للمدنٌه  ن د 

الثانويةةة  درسةةةادل يف عةةر  غعلمةةون يقةةوم الدراسةةةه نتةةائو إيف  اسةةتناداً 
 أنفدةةةه  غةة  صةةةاد ٌ يكونةةوا أن علةةة  ةبةةالطل نتةةةدري  بةةونودل راننةةةد زلمديةةة
 يرشةةد ادلعطةةاةه النظريةةة تدةة ر  عنةةد صةةريح غثةةال.  رالتعلةة عملرةةة تةةت  عنةةدغا
 نفحةةة  ادلةةةدرس يقةةةوم الةةةدرس نايةةةة  يف ادل حظةةةات إلكمةةةال ةبةةةالطل ادلعلةةة 

 أن الدراسةةةةة نتةةةةائو تظهةةةةر. تقةةةةدديها مت الةةةةيت الةةةةدر س غراجعةةةةة أثنةةةةاء الةةةةدفرتم
 أنةا علة  تظهةر الةيت الث ثةة الفرعرةة ادلنشةرات اسةتوفوا  د العرنرة اللغة غعلمد
 اللغةةةة غعلمةةةد أن اسةةةتنتاج ديكةةة  لةةةذا. للطةةة    داعمةةةة  نبرلةةةة نزيهةةةة منةةةاذج
 الظهةةةةةور غةةةةة  متكنةةةةةوا  ةةةةةدبةةةةةونو دل راننةةةةةد الثانويةةةةةة زلمديةةةةةة درسةةةةةةيف ادل العرنرةةةةة

 . تثقرفد جرد كرخ 
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 الناضاجو  المستقل كأشخا أنفسه   تقديم على العربية اللغة كفاءة المعلم .3

 وخير. العازفو 
 لةةد  يكةةون أن جيةة  احةةرتايفه نرةةك  ادلهةةام أداء غةة  تةةتمك  لكةةد

  ةادراً  ادلعلة  يكةون أن جي  ذل ه إيف ناإلةافة.  ثانتة هادئة شخصرة ادلعل 
  هةةةةو ادلظهةةةةره يف أحةةةةده .  ادلوثو ةةةةة  النضةةةةو ادلدةةةةتقرة الةةةةذات عةةةةر  علةةةة 

  االةةةةةطرانات نادلرةةةةاك  ندةةةةهولة يتةةةة ثر  لةةةة  ه  ثانتًةةةةا هادئًةةةةا يبةةةةد  غةةةةدرس
 .جرد نرك  الص  يف التحك  غ  يتمك  حى الدارة سً  اىل ةا 
الثانويةةة زلمديةةة  درسةةةادل يف العرنرةةة اللغةةة غعلمةةد أن النتةةائو أ هةةرت 

  ةادرا كةان ادلعل  أن استنتاج  ديك  فرعرٌه غنشري  استوفوا  د بونودل رانند
 . غوثوق  ثان   حكر  صل  كرخ  نفد  تقدمي عل 

 عالياة مساؤولية العمال، األخالقياات إظهاار علاى العربية اللغة كفاءة المعلم .4
 .والثقة ،للمعلم

 ةالعرنرةاللغةة  ادلعل  لد  يكون أن جي  عل هادلك  اجبات تطبر  يف  
 نكونة  نةالفخر شةعور  لدية  نادلدةن لرةه شةعور  لدية  عالرةةه عم  أخ  رات
 .علر الت عند نالنفس عالرة ثقة أيًضا  لدي  غعلًماه

 درسةةةةةادل يف العرنرةةةةة اللغةةةةة علمةةةةدغ  ةةةةدرة أن الدراسةةةةة نتةةةةائو  أ هةةةةرت
  ادلدةن لرة العالرةة العمة  أخ  رةات إ هةار علة  بةونودل راننةد الثانوية زلمديةة

 ادلعلةةة  أن ندةةةتنتو أن ديكةةة  لةةةذا. ادلنشةةةر مبتطلبةةةات الوفةةةاء تدةةةتط  مل  الثقةةةة
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 إ هةةار علةة  القةةدرة ديلةة  ال بةةونودل راننةةد الثانويةةة زلمديةةة درسةةةادل يف العةةري
 .نالنفس  ثقة ه غعلماً  نكون   االعتزاز ه  ادلدن لرة ه العم  أخ  رات

 كمعلة  العمة   أخ  رةات نادلدةن لرة اإلحدةاس عةدم يةنثر أن ديكة 
 يطلة  أن جية . نة  يقةوم الةذم للعم   اإلنتاجرة  اجلودة ادلعنوية الر ح عل 
 الو رفةةةة ىلن. حتقرقهةةةا جيةةة  الةةةيت النتةةةائو عةةة  غدةةةن الً  يكةةةون أن الرعةةةد غةةة 

. نتر ةةة أ  هةد  نتحقرة  غصةحونة ادلدةن لرة تكة  مل إذا زلرتفةة سةً سةتعتر
 .41 رالتعل إعطاء يف ادلعل  لن اح غقراس أيضا هد ادلدن لرة حى

 المهنيااااة األخالقيااااات مدوناااةب لتمساااا عااان ا العربيااااة اللغاااة كفااااءة المعلاااام .5
 للمعلم.

  غبادئًةةةةةا أخ  رًةةةةةا أساًسةةةةةا اىلخ  رةةةةةات غد نةةةةةة ترةةةةةك  أن هعلةةةةة  عموغةةةةةا
 أخ  رةات غد نةة إ ةرار أيًضةا ديكة .  اإلجةراءات  الدةلوك للموا ة  توجرهرة
 يف للمعلمةةٌ  غنتظمةةة غنظمةةة غهنرةةة غعةةايً غةة  القةةر  غةة  كم موعةةة ادلعلةة 
 أيًضةةةةا ادلعلةةةة  أخ  رةةةةات غد نةةةةة تعمةةةة  ه ذلةةةة  إيف ناإلةةةةةافة. كاغةةةة  نظةةةةام

  اجباتةةةةة  أداء يف غعلةةةةة  كةةةةة  لدةةةةةلوك توجرهرةةةةةة  غبةةةةةاد  أخ  ةةةةةد ك سةةةةةاس
 يف الروغرةةة الع  ةةات يف  كةةذل  خارجهةةاه أ  ادلدرسةةة داخةة  سةةواء كمعلةة ه
 .اجملتم 

                                                             
10 Chaerul Rahman, Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi 

Guru yang Dicintai dan Diteladani Oleh Siswa, ( Bandung: Nuansa Cendikia,2016), h. 95 
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 انويةةةةالث درسةةةةادل يف العرنرةةةة اللغةةةة غعلمةةةد  ةةةدرة أن النتةةةائو  أ هةةةرت
 أ فة   د التعلرمرة ادلهنة أخ  رات مبد نة التمد  ع  بونودل رانندسلمدية 
 فهةة  علةة   ةةادري  كةةانوا ادلعلمةةون أن اسةةتنتاج  ديكةة  فرعرةةة غنشةةرات نث ثةةة
 خةةةارج أ  ادلدرسةةةة يف  جةةةوده  أثنةةةاء للمعلةةة  ادلهةةةي الدةةةلوك  واعةةةد  تطبرةةة 
 .ادلدرسة

 



 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة .أ 
 شخصىة،ال الكفىاة  أن االسىتنتا  ميكى  وادلناقشى،  البحى  نتىاج  على استناد 

 اعتيادهىىىىام مت والىىىىي بىىىىون دل رابنىىىىدحميديىىىى،  الثانويىىىى، مدرسىىىى، يف اللعربةىىىى، اللغىىىى، لعليىىىى دل
 أن شىىر  مت قىىد أنىى  الىىر   علىى . اخليسىى، الشخصىىة، الكفىىاة  متطلبىىا  بلعىىد تسىىتو 
 الكفىىىىاة   هىىىى منهىىىىا احىىىىد    الكفىىىىاة  ملعىىىىاير تىىىىت   ادللعتيىىىىدي  ادللعليىىىىن متطلبىىىىا 
 بىون دل رابنىد الثانويى، حميديى، مدرسى، يف اللعربة، اللغ، ملعل  قام   الواقع يف. الشخصة،
 الشخصىىىة، الكفىىىاة  دلؤشىىىرا  جوانىىى مخسىىى،  مىىى  لليؤشىىىرا  جوانىىى  أربلعىىى، بإت ىىىان
 مى  الحىد  بالنسب، أما. 7002 للعام 61 رق  الوطنة، الرتبة، وزير مرجع إىل استنادا  
 يف اللعربةىى، اللغىى، ملعليىى  مىى  وحتسىىةنها ملعاجلتهىىا فةجىى   الشخصىىة، الكفىىاة  جوانىى 

 أخالقةىىا  سىىلو  إظهىىار حةى  مىى : بالتحديىىد بىىون دل رابنىدحميديىى،  الثانويىى، درسى،ادل
 تثبةى  يف بىالنف  وث ى، ملعل  بكون  واالعتزاز كيلعل   عالة، ومسؤولة، اللعايل  اللعيل

 .اللعواطف
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 اإلقتراحات .ب 
 فالباحث، تأيت باالقرتاحا  كيا يل : نتاج  استنادا عل 

 لدي ملعل  .6
لديىىىىى   بىىىىون دل رابنىىىىىدالثانويىىىىى، حميديىىىى،  درسىىىى،ادل يف أن ادللعلىىىى  اللغىىىى، اللعربةىىىىى، 

 أحىد يف زيىاد  هنىا  يكىون أن جي  ذلك  ومع. ةد اجل الكفاة  الشخصة،
   ادلسىىىىىؤولة، عالةىىىىى، اللعيىىىىىل أخالقةىىىىىا  إظهىىىىىار يف احلىىىىىا  كيىىىىىا ادلؤشىىىىىرا  
 ادللعليىون يسىتير أن وجيى  بىالنف   وث ى، مدرس ا كون  يف بالفخر والشلعور

 .تلعلةيه  وأداة جود  حتسن يف
 مدير ادلدرس،لدي  .7

 منتظ  بشكل ادللعلين كفاة  لزياد  والتدري  اإلشرا  تنفةذ يت  أن جي 
 .هب  اخلاص، التدري  جود  حتسن م  ادللعليون يتيك  حىت

 ة،الدين قس دي ل  .8
 اللعىر  ادلدرسىن ذلك يف مبا   مستدام، بطري ، الدينةن ادللعل  الكفاة  قةام
 أكثىىىر ادللعلىىى  وجللعىىىل لديىىى  الىىىي الكفىىىاةا  ملعرفىىى، مىىى  ادللعلىىى  يىىىتيك  حىىىىت
 .مهنة،
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