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 صامللخ
 

 صفلل العربية اللغة تعليم يف للمعلم الرتبوية الكفاءة. 2020. ليسكا نوفيتاساري،
 كرادينان  بوجناع العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن

 الرتبية كلية  العربية اللغة تعليم قسم. العلمي البحث. ماديون وبدولو 
 .املاجستري صديق الدين مجال املشرف.  التعليمية والعلوم

 .العربية اللغة علمم ، الرتبوية الكفاءة ، املعلم ترمجة: ساسيةاأل ةالكلم
 هذا. التعلم جودة حتديد يف يالرئيس دور والتعلم التعليم عملية يف املعلمون

 الباحثة رغبة يف السبب  .املعلم كفاءات  لتحديد أجريت البحث حالة دراسة هو البحث
 املتوسطة املدرسة يف الثامن للصف العربية اللغة معلم بببس هو البحث هذا اجراء يف

 كيفية  حول الرتبوية الكفاءة علي ماديون دولوبو كرادينان  بوجناع العلوم مفتاح اَلسالمية
 نظرية ومعرفة الطالب، فهم من به القيام ابتداء مت املعلمني قبل من اململوكة التعلم تقدمي
 واجراء الطالب مع والتواصل ابلرتبوي يقوم الذي علمالت ظيمنوت التعلم ومبادئ التعلم

 العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة ان البحث هذا اجراء يف قواي وسببا .الثقييمات
 املسجد يف الظهر و الضحي صالة انشطة نفذت قد ماديون دولوبو كرادينان  بوجناع
 يف معا الدعاء ومث. ستاذلال املصافحة الطالب يتعرف املدرسة داخل وقبل. مجاعة

 التعليم أنشطة من دقائق 10 قيل القران اية بعض من حفظ و القران ويقراء. الفصل
 .وبعدها والتعلم

 ذيال الرتبوية والكفاءات معلملل العلمية الرتمجة حتديد إىل الدراسة هذه هتدف 
 مفتاح اَلسالمية توسطةامل املدرسة يف الثامن للصف  العربية اللغة تعليم يف معلملل كهالمي

 حيث ميداين حبث هو البحث من النوع هذا. ماديون دولوبو كرادينان  بوجناع العلوم
 هذا تقدمي يتم. ابلباحثني املتعلقة املعلومات ملعرفة امليدان إىل مباشرة ةالباحث ذهبت

 النهج أن حني يف. اجملال يف حتدث اليت العمليات وصف هبدف وصفي بشكل البحث



 ز
 

 املالحظة البياانت مجع اساليب تتضمن. الوصفية األساليب مع نوعيال هنج هو بعاملت
 يف الثامن للصف العربية اللغة معلم هو الدراسة هذه مواضيع كان.  والتوثيق واملقابلة
 إىل ابإلضافة. ماديون دولوبو كرادينان  بوجناع العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة

 من العديد  ةالباحث تلكمت ، البياانت صحة من والتحقق ملطلوبةا البياانت استكمال
 أن حني يف. الطالب من والعديد ، اَلدارة ورئيس ، املدرسة ديرامل وهي البياانت مصادر
 .العربية اللغة تعليم يف معلملل الرتبوية الكفاءة هو البحث موضوع

 العربية اللغة معلم وىفاست ، والتدريس التعليم اتريخ يف :هيف البحث نتيجة أما
  احملرتف  املعلم متطلبات كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن للصف

 .2007 لعام 16. رقم اإلندونيسيا جلمهورية الوزارية الالئحة يف عليه منصوص هو كما
  بوجناع العلوم احمفت اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن للصف العربية اللغة معلم أنّ و 

 الرتبوية الكفاءات وتطبيق إجراء يف الرتبوية الكفاءة علي متتلك ماديون دولوبو كرادينان
 الوزارية الالئحة أساس على الرتبوية للكفاءات مؤشرات عشرة مع معايريها تتوافق اليت

 لباحثةا تتخذ املعلم وكفاءات التأهيل معايري بشأن 2007 لعام 16 رقم الوطنية للرتبية
 والروحية واملعنوية املادية اجلوانب من الطالب خصائص إتقان يف فهمال( 1: قرارات

 التعلم ومبادئ التعلم نظرية إتقان( 2 ،( جيد) والفكرية والعاطفية والثقافية واَلجتماعية
 التعلم تنظيم( 4 ،( جيد) العربية ابملواد املتعلقة املناهج تطوير( 3 ،( جيد) الرتبوي

 التعلم لصاحل واَلتصاَلت املعلومات تكنولوجيا استخدام( 5 ،( جيد) بويالرت 
 لديهم اليت املختلفة اإلمكاانت لتحقيق املتعلم إمكاانت تطوير تسهيل( 6 ،( متوسطة)
( 8 ،( جًدا جيد) الطالب وأبدب وتعاطف بفاعلية املشاركني مع التواصل( 7 ،( جيد)

 تقييمال نتائج من اَلستفادة( 9 ،( جيد) التعلم لنتائجوا لعمليات تقييمالو  تقييمال إجراء
 جودة لتحسني عاكسةال جراءاتاإل اتنفيذ( 10 و( جيد) التعلم اهتمامات تقييمالو 

 (.جيد) التعلم
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 األول الباب

 املقدمة 

 

 البحث خليفة ﴾أ﴿

 جودة حتديد يف رئيسي دور والتعلم التعليم عملية يف املعلمون
 واملواقف املعرفة على احلصول كيفية  للطالب يوضح أن املعلم من يتوقع. التعلم
 جانب يف ودورهم للمعلمني الرئيسية املهمة تكمن ، آخر مبعىن. واملهارات والقيم
 جودة إعطاء ميكن ، لذلك. التعليمية األهداف لتحقيق أداة التعلم. التعلم
 2.املعلمني نوعية خالل من عام بشكل التعليم

 من فجأة صدم اصال فعله يكن مل ما كل.   كبرية  بسرعة يتطور العامل
 السريعة ابَلوقات وَلنتأثر َلنرتك حيت. به القيام ميكنهم اخرين أشخاص قبل
 يطلب. املهنية املدرسون حاجة هناك لذالك. للغاية مهم التعلم ان ندرك. يريالتغ

 متكن اليت اَلساسية القدرات او الكفاءات من جمموعة اتقان احملرتفون املدرسون
 3.جبيد الواجبات يفعلون املدرسون هؤَلء

. للغاية حمرتم املعلم اموقف فإن ، التقليدية اإلسالمية الرتبية مفهوم يف
 املدرس. متلكه كاألسوة  و والصاحلني الوراء و العامل هو كشخص  املعلم وضع
 احلياة يف حىت لكن فقط التعلم أنتهاء يف ليس ، أيضا طالبه أمام مسؤوًَل  يعترب

 هلم يكون وأن مهمني كأشخاص  وضعهم يتم أن الطبيعي من ، لذلك. اآلخرة
 .اجملتمع يف السالمةالروحي مفتاح حيملون كانوا  لو كما  ، وقتهم على كبري  أتثري

                                                           
 رقم 1 القدوة جملة ، 1Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru PAI MIN Malang يس، فتاح امحد 2

 .157 ،2011 ،5 ابريل 1
 Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru SD Yayasan “.       Mutiara نور، لفيةا نيفةا 3

Gabut.” Jurnal Administrasi Pendidikan Volune 2 2014 يونيو  .1 .رقم. 
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 يُظهر أن ميكن كان  إذا اجملتمع يف جيدة صورة نيةامله املعلمون متلك
 احمليط اجملتمع على مثاًَل  أو به حيتذى منوذًجا يكون أن يستحق أنه للمجتمع

 ، يومًيا وأفعاله املعلم مواقف تكون كيف  اخلصوص وجه على اجملتمع سريى. به
 ، مخلدماهت املعلمني حتسني كيفية  و. َل أم حماكاته جيب شيء حًقا هناك هل

 املعلمون يستخدم وكيف ، لطالهبم والتشجيع التوجيه وتوفري ، معرفتهم وزايدة
 ما غالًبا اجملتمع وأعضاء واألصدقاء الطالب مع يتماشون وكيف ويتحدثون

 .األوسع اجملتمع اهتمام يكون
 من متنوعة جمموعة تتطلب اليت املهنية الوظائف من هم املعلمون

 الصحة ذلك يف مبا ، املهنية ابملعايري تفي أن جيب ، كمهنة.  اخلاصة املهارات
 شخصية ، قوية وعقلية شخصية وجود ، سواء حد على واجلسدية اجلسدية

 تنفيذ ، الربامج جتميع ، دور لعب على قادرة ومهارات ، جيدة معرفة ، فاضلة
 ، ذلك إىل ابإلضافة. جيد بشكل التعلم مع والتعامل خطة ، التدريس تقنيات

 بشكل التعلم يتم حبيث كفاءات  مهنته تنفيذ يف املعلم لدى يكون أن جيب
 4.جيد

 على واحملاضرين ابملعلمني املتعلق 2005 لعام 14 رقم القانون يؤكد
 أجل من. الوطنية التعليم نوعية حتسني وظيفةعلى التعلم وكيل احملاضرين أن

 متطلبات احملاضرين لدى يكون أن جيب ، صحيح بشكل الوظيفة هبذه القيام
 لعام 19 رقم احلكومية الالئحة خالل من عليه التصديق مت. الكفاءة ذلك يف مبا

 التعليم يكون أن جيب ، الوطنية التعليم معايري بشأن إندونيسيا جلمهورية 2005
 جسدايً  جيدة بصحة يكون وأن ، واحملاضر املعلم فاءاتوك أكادميية مؤهالت
 هي األكادميية املؤهالت. الوطنية التعليم حتقيق على قادرًا يكون وأن ، وروحانًيا

 بشهادة وإثباته به اَللتقاء املعلم على جيب الذي التعليم مستوى من األدىن احلد

                                                           
 .110-108 ،(2019 غريي، ايندرا: رايو)، Menjadi Guru Profesional سافطري، ديؤي 4
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 العايل التعليم يف ريناحملاض كفاءة.  القانونية لألحكام وفًقا خربة شهادة أو
 10 املادة واحملاضرين املعلمني بشأن 2005 لعام 14 رقم القانون مبوجب
 الرتبوية الكفاءات: "يلي ما احملاضرون هبا يتمتع اليت الكفاءات تشمل

 ".واَلجتماعية واملهنية والشخصية
 يف للتعلم كعاملني  املعلمني جبودة بشدة التعليم جودة حتسني يتأثر

 التعلم عملية يف طالابً  الطالب يصبح أن املتوقع من املعلم جودة زايدة. ساملدار 
 كفاءة  هو املعلم جودة حتسني مؤشرات أحد إن. نوعيته حتسني إىل سيؤدي

  إسهام إىل املعلم كفاءة  زايدة يؤدي أن املتوقع ومن ، ختصصه جماَلت يف املعلم
 .5املدرسة يادةوالق احلافز وهو املعلم أداء حتسني يف وهام كبري

 التعليمية األهداف لتحقيق األساسية املتطلبات أحد املعلم كفاءة
 التعليمي وجيهالت توفري الكافية ابلكفاءة يتمتعون الذين للمعلمني ميكن. الوطنية

 عملية من افضل هي املعلمني كفاءة  أو قدرة ألن.فقط  للطالب والتعليمي
 األشياء من العديد هناك ، املعلم كفاءة  حتسني يف الرغبة حتقيق أجل من 6.توفري
 برامج إىل اَلنضمام أو التعليم مواصلة هي واحدة طريقة. به القيام ميكن اليت

  .الذات نوعية لتحسني
 الرتبوية، الكفاءة وهي كفاءات،  اربع ايل تنقسم املعلم كفاءات

 الرتبوية الكفاءة. املهنية الكفاءة و الشخصية، والكفاءة اَلجتماعية، والكفاءة
 والكفاءة. التعلم ماةتقيي و التعلم، وتنظيم التعلم، ادارة علي املعلم قدرة هي

 هي الشخصية والكفاءة. البيئة مع التفاعل علي املعلم قدرة هي اَلجتماعية
 وموثوقة وحكيمة ةجوانض ومستقرة اثبتة شخصية التصرف علي املعلم قدرة

                                                           
 جاوي) inerja Guu (Kompetensi Guru, Motivasi Keja, Kepemimpinan sekolah)K فيياندا، ديدي 5

 .6 ،( 2018.جيجاك: الغربية
 .212 ،(2017ميداي، الروز: جوكجاكرات)Personal Banding Guru  ساروين، حممد 6



4 
 

 من سواء بعمق، املواد اتقان علي املعلم قدرة هي املهنية الكفاءة و . والنبيلة
 .العلمي املنهج او املدرسة او اجلوهر حيث

 عن التدريس مهنة عادة متيز ان تصخت ةالكفاء هي الرتبوية الكفاءاة
 من 7.للمعلم متاما ينتمي التعلم ونظرايت التنمية نظرية إتقان. غريها املهنة

 بني من ، إتقان إىل تربوية كفاءات  لديهم الذين املعلمون حيتاج ، املثالية الناحية
 املناهج وتطوير الطالب وفهم التعليمية املؤسسات أو الرءى فهم ، أخرى أمور

 تعلم اليت التعلم ممارسات وتنفيذ التعليمية والتخطيط ، التعليم مناهج أو لدراسيةا
 خمتلفة إمكاانت. لتحقيقها الطالب وتطوير التعلم نتائج وتقييم ، احلوارات وتعلم
 على قادرًا مدرًسا الرتبوية الكفاءة هذه تكون أن املتوقع من ، وابلتايل. لديها
 .العربية وخاصة اللغات تعلم يف خاصة. املوايت التعلم وتنفيذ جيًدا التعلم إدارة

 سيساعد املباشرة غري التعليمية املواد تقدمي يف املعلم كفاءة  عدم إن
 حيث من سواء ، املواد تقدمي يف املعلم معرفة قيود تؤثر. التعلم نتائج يف

 غةالل معلم فإن ، وابملثل. التعلم على التعلم ودعم التعلم وسائط استخدام
 دعم أو التعلم أساليب أو التعلم وسائط يتقنون َل العربية اللغة معلم العربية،

 8.التعلم بشدة سيعارضون األساسي التعلم
 املدارس من واحدة هي  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة

 حي العلوم، مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة. ماديون كرادينان  فوجاع قرية يف
 داخل وجودها من الرغم على. العلوم رعايةمفتاح حتت املدارس من واحدة هي

 يف يعيشوا أن اطالهب من تطلب َل املدارس أن إَل ، اإلسالمية الداخلية املدارس
 و فونوروغو و ماكتان دائرة ،هي املنطقة خارج فيهامن الطالب يدرس.املعهد
 .هبا احمليطة

                                                           
 .“Pedagogik Guru SD Yayasan Mutiara Gabut,  Meningkatkan Kompetensi . نور، لفيةا نيفةا 7

(Jurnal Administrasi Pendidikan) ، 66، 2104 يونيو ،1 رقم. 
” .Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Di MTs Negeri Purbalingga”  اهلانون، قهف راتو8
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 الداخلية خارج إىل ينتمون مدرسون اإلسالمية املدارس يف يوجد
 طالب وجود من الرغم على. نفسها العربية اللغة مدرس فيهم مبن ، اإلسالمية

 يف التحمس عدم يف عقبة ليست أهنا ئية،إَلاَلبتدا املدرسة من خارج لديهم
 يرتبط. العربية للدروس شبيهني أو قادرين ليكونوا مًعا توجيههم يتم. التدريس

 يستقبله أن ميكن الذي التعلم تقدمي يف املعلم ميتلكها أن جيب اليت ابلكفاءات
 سةمحا التدريس يف جيدة بقدرة يتمتعون الذين املعلمون سيوفر. جيًدا الطالب

 و مدرس يفخروا أن ميكن إجنازات حتقيق من يتمكنوا حىت للتعلم الطالب لدى
 .اوَلدهم

 سبتمرب 17 يف الباحثة اهتأجرا اليت األولية املالحظات على بناء
 املتوسطة املدرسة يف( الثاين التدريب) التدريس عملية أنشطة جانب إىل 2019

 بسبب هو البحث هذا إجراء يف الباحثة رغبة يف والسبب. كرادينان  اإلسالمية
 القيام ابتداء مت املعلمني قبل من اململوكة التعلم تقدمي كيفية  حول الرتبوية الكفاءة

 التعلم وتنظيم ، التعلم ومبادئ التعلم نظرايت ومعرفة ، الطالب فهم من به
 تعليم من ينطلق. التقييمات وإجراء الطالب مع والتواصل ابلتثقيف يقوم الذي

 كرادينان،  اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن الصف يف العربية اللغة رساملد
 املعاهد إحدى من وخرّيج األوىل مستوى على  هدايةهللا النور خري اَلستاذ هو
 عنوان إىل القضية هذه برفع الباحثة هتتم ، لذلك. الشرقية جاوي جومباع يف

 ايل التعليم ليصبح للمعلمني ادافع يكون أن املستقبل يف ميكن حبيث أطروحة
 9.احلال احسن

 يف أنه الدراسة هذه ذأبخ ثةحالبا اهتمام فإن ، ذلك إىل ابإلضافة
 ،  هدايةهللا النور خري األستاذ مع بسيطة مقابلة إجراء عند ، األويل البحث
 املدرسة ، البحث هذا اءإجر  يف قوايً  سبًبا كان  التفرد بعض أن الباحثة وجدت

                                                           
 كرادينان  بوجناع العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف ( الثاين التدريب) التدريس عملية أنشطة جبانب  املالحضة نتائج ايل حصل  9

 .2019 سبتمرب 18  التاريخ يف ماديون دولوبو
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 يف والظهر الضحى صالة أنشطة نفذت قد كرادينان  اَلسالمية املتوسطة
 ، الدرس بدء قبل. املعهد ارئيس على القائمني لقب من مباشرة بقيادة. املسجد
 من دقائق 10 قبل. الفصل يف مًعا الدعاء مث لألستاذ املصافحة الطالب يتعرف
  القرأن أايت بعض وحفظ القراءة عليهم جيب ، وبعدها والتعلم التعليم أنشطة

 حبيث ، العربية اللغة مدرس هو النشاط عن املسؤول والشخص. مدرستهم يف
 10.بوضوح شك موضع قدرته ونتك

 ، املثال سبيل على ، أيًضا جيد بشكل للطالب املعلمني فهم يتم
 به يقوم ما فإن ، املوضوع فهم أو التعلم يف صعوبة يواجه طالب هناك كان  إذا

 من الطالب يتمكن حىت خاص اهتمام إليالء الطالب مع التعامل هو املعلم
 املعلم به يقوم ما فإن ، شقيون طالب هناك كان  إذا مث. تدرجيًيا املوضوع فهم
 وتقدمي الطالب اقرتاب خالل من املعلم حيدثه الذي السبب ملعرفة أوَلً  هو

 .أحسن وجه ايل التغيري للطالب يتمكن حىت احلافز
 لديهم اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن الصف طالب كان

 حتصيل يف التعلم تقييم نتائج يف ذلك ويتضح. جيد متوسط امتحان درجة
 بشدة التعلم يف الطالب وجناح األكادميي اإلجناز يتأثر. املدة منتصف

 الذين ابملعلمني خاص وبشكل عام بشكل املعلمون هبا حيتفظ اليت ابلكفاءات
 11.للتعلم وجتربتهم وتقديرهم الطالب فهم لتحسني خاصة بوَلية يقومون

 أطفال بتعليم التزام عليه املعلم َلن للكفاءات املعلم ميتلك ان جيب
 هي املعلم وظيفية فإن لذا. ايضا عاطفيا ولكن اجلسد الذكاء فقط ليس ، اَلمة

. التدريس من تعقيدا واكثر اوسع معين له التعليم َلن للتعليم، فقط ليس التعليم
 بعنوان األطروحة يف حتديدها سيتم أسئلة الباحثة تطرح ، اخللفية هذه على بناءً 
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 املتوسطة املدرسة يف الثامن الصف العربية اللغة تعليم يف للمعلم بويةالرت  الكفاءة"
 ."ماديون وبدولو  كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية

 البحث حتديد ﴾ب﴿

 يف للمعلم الرتبوية الكفاءة على البحث هذا يف الباحثة حتددت      
 كرادينان  نجوجاب العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة العربية اللغة تعليم

 كرادينان  بوجانج اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن للصف وخاصة ماديون،
 .ماديون

 البحث أسئلة ﴾ج﴿

 للصف العربية اللغة تعليم يف لتعلما اَلستعداد علي املعلم قدرة كيف .1
 كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن
 ؟ نماديو 

 يف الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم عملية علي املعلم قدرة كيف .2
 ؟ ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة

 الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم تقييمات علي املعلم قدرة كيف .3
 ؟ ماديون كرادينان  بوجانج لومالع مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف

 العربية اللغة تعليم يف طالبال اَلمكانة تطوير علي املعلم قدرة كيف .4
  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن للصف

 ؟ ماديون كرادينان
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 البحث أهداف ﴾د﴿

 الثامن للصف عربيةال اللغة تعليم يف التعلم اَلستعداد علي املعلم قدرة ملعرفة .1
 .ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف

 يف الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم عملية علي املعلم قدرة ملعرفة .2
 .ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة

 الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم يماتتقي علي املعلم قدرة ملعرفة .3
 .ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف

 للصف العربية اللغة تعليم يف الطالب اَلمكانة تطوير علي املعلم قدرة ملعرفة .4
 كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن

 .ماديون

 البحث فوائد  ﴾ه﴿

 :هي البحث هذا فوائد  
 املستوى يف العربية اللغة تعليم يف للمعلم الرتبوية ابلكفاءة الباحثة معرفة زايدة .1

 .األول
 الكفاءة حتسني يف ماديون كرادينان  فوجاع اَلسالمية املتوسطة يف كمسامهة .2

 يف العربية اللغة تعليم دةجو  حتسني ميكن حيت العربية اللغة ملعلم الرتبوية
 .ماديون كرادينان  فوجاع اَلسالمية املتوسطة

 ميكن حبيث مماثلة أبحباث يقومون الذين اآلخرين للطالب علمية كمراجع .3
 .دراسية كمواد  استخدامها
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 ثالبح تقرير كتابة  تنطيم  ﴾و﴿

 إىل البحث تقرير الباحثة فقسمت العلمي، البحث تركيب لتسهل
 : وهي اب،أبو  تسعة

 هذا إجزاء ملاذا البحث خلفية على حتتوى هي و املقدمة:  األول الباب
 البحث احللفية ستكون مث وجدت اليت املشكالت ما و البحث

 أهدف و البحث وأسئلة املشكالت وصياغة. البحث هذا يف
 البحث وطروق السابقة والبحوث البحث وفوائد البحث
 .البحث تقرير كتابه  وتنظيم

 عما النظرية األسس الفصل هذا يصف. النظري األساس: الثاين بالبا
 لذلك. العربية اللغة تعليم يف ملعلم الرتبوية ابلكفاءة يتعلق

 الفرعي الفصل يشرح. فرعية فصول عدة إىل الفصل هذا ينقسم
 املعلم الكفاءة فهم تشمل واليت املعلم كفاءة  حول األول

. املختلفة املعلمني اءاتكف  ونوع املعلمني الكفاءات وأهداف
 اللغة تعليم يف ملعلم الرتبوية كفاءة  الثاين الفرعي القسم يصف
 الرتبوية والكفاءة ، الرتبوية الكفاءة فكرة تشمل واليت العربية

 العربية اللغة تعليم يف ملعلم الرتبوية والكفاءة ، األساسية
  ، الرتبوية الكفاءة ومؤشرات

  يف املستخدمة البحث طروق تتضمن اليت.  البحث منهج: الثالث الباب
 وموضوع البحث وموقع البحث  نوع على الرسالة هذه كتابة

 .البياانت حتليل و ، البياانت مجع و البحث، وموضوع البحث

  نجوجاب اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف عامة نظرة على حيتوي:      الرابع الباب
 اليت البياانت عرض ىلإ ابإلضافة ماديون، دولوفو كرادينان
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 و التعلم عملية و مالتعل استعداد علي  املعلم قدرة  تشمل
 .العربية اللغة تعليم يف الطالب املكانة تطوير و التعلم تقييمات

 قدرة ل البياانت حتليل علي يشرح الذي. البياانت حتليل : اخلامس الباب
 و التعلم تتقييما و التعلم عملية و التعلم استعداد علي  املعلم
 .العربية اللغة تعليم يف الطالب املكانة تطوير

 حول واقرتاحات استنتاجات على حيتوي الذي َلختتاما :  لسادسا الباب
 ميكن واليت السابقة الفصول يف البياانت حتليل نتائج

 .املعنية األطراف ملختلفة كمدخالت  استخدامها

 .الباحثة وترمجة ، ومالحق ، راجعامل قاعة يف هو األطروحة هذه من األخر اجلزء
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 الثاين الباب

النظري واالطار السابقة البحوث  

 

 السابقة البحوث  ﴾أ﴿
 نتعلق الباحثة مالحظات علي بناء العلمية املقالة هناك

  ابملوضوعاحلالية
 :منها

 الرتبوية الكفاءة حتليل" بعنوان( 2013) إيفانيتا لوسيا إيكا رسالة
 هذا خلفية". 2013 منهج تطبيق لدعم  الثانوىة املدرسة املعلمون واستعداد

 تنتج الدراسية املناهج يف التغيريات مشاكل. التعليم علم يف املنهج أمهية البحث
 املعلم أن الرأي يف اَلختالفات تبني. األطراف خمتلف من الرأي يف اختالفات

 املنهج لنجاح الرئيسي احلاسم ملالعا. الدراسية املناهج تغيري يف مهًما دورًا يلعب
 والكتب املناهج مع التعليم يف والعاملني املعلمني كفاءات  مالءمة مدى هو

 اليت الرتبوية الكفاءات مالءمة مدى وصف إىل البحث هذه يهدف. املدرسية
 .2013 منهج تنفيذ لدعم املعلم واستعداد األحياء معلم ميلكها

 الرتبوية لكفاءةا مؤشرات استيفاء النتائج أظهرت
 5،6 املؤشرات وحتقيق للغاية جيدة معايري أظهرت 9 و 1،2،3،4،5،6،7،8

 أيًضا املقابلة نتائج أظهرت ، ذلك إىل ابإلضافة. جيدة معايري أظهرت 10 و
 منهاج ليصبحوا الدراسية املناهج لتغيري احلكومة سياسة قبلوا األحياء معلم أن

 2013.12 جمنه لتنفيذ مستعدين وكانوا 2013

                                                           
 Analisis Kompetensi Pedagogik dan Kesiapan Guru SMA dalam Mendukung ايفانيتا، لؤسيا ايكا 12

Implementasi Kurikulum 2013,  (2013: سيماراع احلكومية اجلامعة رسالة)، 4. 



12 
 

 للمعلمني الرتبوية الكفاءات" بعنوان( 2016) إرانوايت نيين رسالة
 هذا خلفية. ابنيوماس ابنتع كدوع  بيجي احملمدية اَلسالمية ةاَلبتدائي املدرسة يف

 جودة على يؤثر الذي التعليم نظام يف أمهية األكثر العنصر هو املعلم مع البحث
 على قادرين التدريس يف مهمتهم تتمثل الذين املعلمون يكون أن جيب. التعليم

 جودة خلق على قادرين املعلمون يكون أن وجيب ، جيد بشكل التعلم إدارة
 كيفية  معرفة هو الدراسة هذه من الغرض كان.  وتعليمية وممتع فعال تعليم

 كدوع  بيجي احملمدية اَلسالمية اَلبتدائية املدرسة يف للمعلمني الرتبوية الكفاءة
 .ابيوماس ابنتع

 املدرسة يف التعليم يف للمعلم الرتبوية الكفاءة أن النتائج أظهرت
 اَلبتدائية املدرسة. ابيوماس ابنتع كدوع  بيجي احملمدية اَلسالمية اَلبتدائية

 األساسية الكفاءات استوفت قد ابنيوماس ابنتع كدوع  بيجي احملمدية اَلسالمية
 ورأي الوطين التعليم نظام لقانون وفًقا جيًدا للمعلم الرتبوية الكفاءة ملكون

 أو الرتبوية البصرية فهم وهي تربوية عناصر مثانية عن كشف  الذي مولياسا
 ، التعلم وتصميم ، الدراسية املناهج وتطوير ، الطالب فهم ، التعليمي األساس
 نتائج وتقييم ، التعلم تكنولوجيا واستخدام ، واحلوارات يثقف الذي والتعلم
 13.لديهم املختلفة اإلمكاانت لتحقيق الطالب وتطوير ، التعلم

 الرتبوية الكفاءة" بعنوان( 2018) منجيايت أنيس َلراس رسالة
 كيجوابنج  كونيا  سوكا اَلويل املعارف اَلسالمية اَلبتدائية املدرسة يف للمعلمني
 العنصر هو املعلم جانب إىل. التعليم يف مهم دور له املعلم خلفية مع. بوربولينغا

 التعلم قائد هو املعلم. التعليم جودة على يؤثر الذي التعليم نظام يف أمهية األكثر
 من لذلك ، يفهم الشخص جيعل املعلم. التعلم ملبادرات مركز وكذلك وامليسر ،

 هذه هتدف. التعلم جودة حتسني يف الرتبوية الكفاءات تنفيذ للمعلم املهم
                                                           

 Kompetensi Pedagogik Guru di MI Muhammadiyah Beji Kedung Banteng ايراوايت، نيين 13
Banyumas, (2016: فورووكرطا احلكومية اَلسالمية اجلامعة رسالة)، 7. 
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 املعارف اَلسالمية اَلبتدائية املدرسة املعلمني كفاءات  وحتليل وصف إىل الدراسة
 .بوربولينغا كيجوابنج  كونيا  سوكا اَلويل

 اَلبتدائية املدرسة الرتبوية املعلم اختصاص أن النتائج أظهرت
 الكفاءات استوىف قد بوربولينغا كيجوابنج  نياكو   سوكا اَلويل املعارف اَلسالمية
 ورأي الوطين التعليم نظام لقانون وفًقا للمعلمني الرتبوية للكفاءات األساسية

 وتقييم للتحسني الرتبوية والكفاءات ، كتابه  يف  طارا ايروان و سورايان يوسف
 تربوية مكوانت سبعة تقدم اليت الوطنية املناهج تنفيذ إطار يف املعلمون العمل
 املناهج وتطوير ، التعلم ومبادئ نظرايت واتقان ، الطالب خصائص فهم وهي

 والتواصل ، املتعلمني إمكاانت وتطوير ، يثقف الذي التعلم وتنظيم ، الدراسية
 14.والتقييمات التقييمات وإجراء ، وأبدب مؤثر بشكل

 اليت األطروحة مع واَلختالف التشابه أوجه هلا الثالثة الرسائل هذه
 رفع جتعل أسباب للباحثني يكون ، الدراسة هذه يف. الباحثة ستفحصها
 يتمتع أن جيب ملهنته ممارسته يف املعلم ألن ، للدراسة مثريًا أمرًا الرتبوية الكفاءات

 مبهنة متيز اليت الكفاءة هي الرتبوية والكفاءة. جيًدا التعلم يتم حىت ابلكفاءات
 التنمية نظرايت إتقان. املهن من غريها عن التحديد وجه على التدريس
 دافع يكون حبيث البحث هذا راءإج مت. للمعلم متاما ينتمي التعلم ونظرايت
 .صحيح بشكل بواجباهتم للقيام األخر وقت يف املعلمني

 توجيه كيفية  معرفة إىل ابإلضافة ، السابقة الدراسات عكس على
  اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الفصل يف العربية اللغة ملعلم الرتبوية الكفاءة

 على العربية اللغة معلم تعريف يشتمل كيف  أيًضا الدراسة تصف ، كرادينان
 .العربية اللغة ملعلم التعليم والتاريخ الذاتية السري

                                                           
  Sokanegara Kejobang  01Kompetensi Pedagogik Guru MI Maarif  NU موجنيايت، انس َلراس 14

Banyumas ,(2018: فورووكرطا السالمية اجلامعة رسالة)، 2. 
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 ميلك. السابقة الدروس بني تتفرق ان البحث تفعل الباحثة كانت
 واملدرسة مساراع، يف الثانوية املدرسة يعين خمتلفة، البحث موقع الثالثة الرسائل

 اَلبتدائية املدرسة و ابنيوماس، ابنتع كدوع  بيجي احملمدية اَلسالمية اَلبتدائية
 يف يفعل البحث هذ مث. بورابليعغا كجوابنج  سوكاكونيا اَلوىل املعارف اَلسالمية

 . ماديون وبدولو  كرادينان  اَلسالمية املتوسطة املدرسة
 النظري االطار  ﴾ب﴿

 املعلم كفاءات   .1
 علمامل اتكفاءابل تعريف .أ

 جمموعة خالل من التعليم ةجود لتحسني اجلهود بذل ميكن
 تزيد تعليميةال عملية إنشاء تدعم أن كنمت اليت السياسات من متنوعة

 نوعية وحتسني الدراسية واملناهج التحتية البنية جوانب إنتاجية من
 بشأن 2005 لعام 14 رقم نالقانو  وَلدة مع. للمعلمني البشرية املوارد

 جودة لتحسني بذولةامل اجلهود أصبحت ، نو واحملاضر  املعلمون
  ملعرفة الرئيسي األساس هي والكفاءة ، متزايد بشكل واضحة وناملعلم
 15.مكمعلّ   واجباهتم أداء يف متزايد بشكل وناملعلم جودة رؤيةال كيفية

 بجت مهارة وهي ، للمعرفة ورةص األساس يف هي الكفاءة
 أن يبدو. والعمل التفكري يف تنعكس أن وجيب الطالب تقنهات أن

 ضعف من بدًءا ، انتقادات دائًما هناك. أبًدا تنتهي َل التعليم مشكلة
 أن إىل متيل اليت الدروس سلوك بعض واحنراف ، الطالب لكل الكفاءة

 يُنظر الذي ، لطالبا كل  استقاللية مستوى بطء إىل ، مدمرة تكون
 16.املعرفة حتقيق إكمال ومستوى التطوير مهمة من إليه

                                                           
 .192 ،(2010 اواتما، ريفيكا: ابندوع) ، Administrasi Pendidikan  سافوترا، سوهار اوهار  15
  .114 ، العربية صوت دور ،,Pedagogik sebagai Agen Pembelajaran ابكراينوار،  16
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 أو مهارة أنه على اإلندونيسية يف الكفاءة مصطلح عرفت
 على رباءاخل آراء ذلك يف مبا ، الكفاءة عاينامل من العديد هناك. قدرة

 .التايل النحو
 القيام على املعلم قدرة هي الكفاءة ، عثمان ألوزر وفقا (1

 .صحيح وبشكل مبسؤولية ابَللتزامات
 اليت والقدرات واملهارات املعرفة هي الكفاءة فإن ، ألشحان وفًقا (2

 املعريف السلوك أداء من تفعل حىت منه جزءًا أصبح شخص تقنهات
 17.اإلمكان قدرب فسيالن واحلركي والعاطفي

 واجباته إظهار على املعلم قدرة هي الكفاءة فإن ، لبارلو وفقا (3
 .مسؤول بشكل

 يكرس لشخص هنوامل واملواقف للمناصب تعيني هو املعلم
 وشكلية منطية بطريقة الرتبوي التفاعل خالل من التعليم جمال يف نفسه

 املعلمون بشأن 2005 لسنة 14 رقم نالقانو  ينص. ومنهجية
 اَلويل ابعمل هينامل معلم هو املعلم: "أن على( 1 املادة) واحملاضرين

 مستوى على الرمسي التعليم مسار يف الطالب وتقييم وتوجيه تعليم
 18.متوسط والتعليم األساسي التعليم

 القدرات من مزيج هي املعلم اتكفاء  فإن ، وابلتايل
 معايري رمسًيا تشكل اليت والروحية واَلجتماعية والعلمية الشخصية

 ، الطالب وفهم ، املادة إتقان تشمل واليت ، املعلم ملهنة الكفاءة
 .واملهنية الشخصية والتنمية ، يتعلم الذي والتعلم

 
                                                           

 Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter untuk Anak مارايان، ريتا  17
Usia Dini، 34 ، الرتبية املقالة. 

 غاليا:  بوغور)  ,Landasan Pendidikan: Menjadi Guru yang Baik سووارنو، ابمباع روس اهلاشم، عبد سوراي، حممد  18
 . 77 ،(2010 اندونيسية،



16 
 

  املعلم كفاءات  أهداف.ب
 19:التالية األمور يف املعلم كفاءات  هتدف

 .التعليم والعاملني التدريس مهنة محاية (1
 صورة تدمري وابلتايل ، الكفؤة غري املمارسات من اجلمهور محاية (2

 .ةالرتبوي ونواملوظف وناملعلم
 وأدوات عالمات توفري خالل من ، التعليم مقدم ومحاية مساعدة (3

 .األكفاء املتقدمني َلختيار
 .ةالرتبوي ونوالعامل املعلمون مهنة عن عامة صورة بناء (4
 .الرتبوية والعاملون املعلمون جودة حتسني أجل من احللول تقدمي (5

 املعلم تاكفاء  أنواع.ج
 لعام 14 رقم واحملاضرون املعلمون لقانون هي الكفاءات

 :ابلتايل 1 أية 10 مقالة 2005
 والكفاءات الرتبوية الكفاءات هي املعلم كفاءات  تشمل" 

 احلصول يتم اليت املهنية والكفاءات اَلجتماعية  والكفاءات الشخصية
 20".املهين التعليم خالل من عليها

 :املعلم كفاءات  أنواع يلي فيما
 الرتبوية الكفاءة (1

 يف املوجودة الطبيعية القوى مجيع الرتبوية الكفاءة تتطلب
 أعلى حتقيق ميكنهم اجملتمع يف وأعضاء بشر ليصبحوا األطفال
 املعلم ميتلك أن جيب ، لسردميان وفًقا. والسعادة األمان درجات

 التعلم نتائج وتقييم التعلم وتنفيذ وختطيط الطالب فهم على القدرة
 الوطنية الرتبية معيار يف. املختلفة إمكاانهتم لتحقيق الطالب يروتطو 

                                                           
  .35،(2007 روسداكاراي، رمياجا:  ابندوع)ndar Kompetensi dan Sertifikasi guruSta مولياسا،  19
 .Standar Kompetensi dan Sertifikasi guru، ...، 75 مولياسا،  20
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 هي الرتبوية الكفاءة أن إىل 28 املادة من 3 الفقرة تفسري يشري ،
 وختطيط الطالب فهم يشمل الذي املتعلمني تعلم إدارة على القدرة
 لتحقيق الطالب وتطوير التعلم نتائج وتقييم والتنفيذ التعلم

 21.لفةاملخت إمكاانهتم
 اَلجتماعية الكفاءة (2

 التواصل على املعلمني قدرة هي اَلجتماعية الكفاءة
 أمور وأولياء التعليم وموظفي الطالب مع الفعال واَلختالط

 اَلجتماعية الكفاءة أبن لسالمتو وقفا. احمليط واجملتمع الطالب
 مع بفعالية التواصل على اجملتمع من كجزء  املعلمني بقدرة تبطةمر 

 واجملتمعات لآلابء الرتبويني واملوظفني املعلمني وزمالئهم الطالب
 22.احمليطة

 الشخصية الكفاءة (3
 شخصية يعكس شخص قدرة هي ةالشخصي الكفاءة

 به حيتذى منوذجا لتكون وموثوقة وحكيمة وانضجة ومستقرة اثبتة
 كفاءات  ابلفعل لديهم الذين للمدرسني ميكن. والنبيلة للطالب
 املهنية ابملطالب القيام ابلتأكيد ، أعاله مذكور هو كما  شخصية

 يف اتساق ولديه مدرًسا بكونه فخورًا سيكون. أيًضا جيد بشكل
 املعلم يستطيع. واَلجتماعية والدينية القانونية للمعايري وفًقا العمل
  إذا. عالية عمل أخالقيات ولديه كمعلم  اَلستقالل إظهار أيًضا
 الشخص هذا يتقدم فلن ، مبهنته فخور غري معلم هناك كان

 على أيًضا قادرون قوية بشخصية يتمتعون الذين املعلمون. ويتطور
 املعلم يستطيع. واجملتمع واملدارس للطالب مفيدة عروض أداء

                                                           
 .Standar Kompetensi dan Sertifikasi guru، ...، 75 مولياسا،  21
 .45 ،(2003 جيفتا، رينكا:  جاكرات) ،faktor yang mempengaruhi-Belajar dan Faktor سالمطا،  22
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 منتجات يف التحكم ميكن حىت والعمل التفكري يف النضج إظهار
 23.أكرب بشكل وتقييمها األداء

 املهنية الكفاءة (4
 واليت ، ملتعمقا التعلم مادة إتقان هي املهنية الكفاءة

 تلقي اليت والعلوم واملواد املدرسية املواد يف املناهج مواد إتقان تشمل
 .العلوم ومنهجية هيكل إتقان وكذلك ، املواد على بظالهلا

 يف التعليم تقدمي يف املهمة العوامل أحد هم املعلمون
 جودة حتسني يعين التعليم جودة حتسني فإن ، لذلك. املدارس

 ، رفاهيتهم حيث من فقط ليس وناملعلم جودة سنيحت. وناملعلم
 ، 2005 لعام 14 رقم القانون ينص. احرتافهم من أيًضا ولكن
 الرئيسية مهمته مهين معلم هو املعلم أن على 1 املادة من 1 الفقرة

 وتدريبهم وتوجيههم وتوجيههم وتعليمهم الطالب تعليم هي
 خالل من املبكرة طفولةال مرحلة يف التعليم يف وتقييمهم وتقييمهم

 معلًما بصفتك. الثانوي والتعليم األساسي والتعليم الرمسي التعليم
 املعلم كفاءة  تظهر. للمعلم كافية  كفاءة  لديه يكون أن جيب حمرتفًا

 ، كمعلم  العمل ومبدأ ، املفاهيم من عدد تطبيق على قدرته يف
 املثرية سالتدري ومناهج اَلسرتاتيجيات من عدد إظهار على وقادر

 املؤهلون املعلمون. واملتسقة والصادقة واملنضبطة والتفاعلية لالهتمام
. والفعال الفعال والتدريب والتدريس التعليم تنفيذ على قادرون

 من التحسني على الطالب حتفيز على قادرون احملرتفون املعلمون
 .احملددة التعليمية املعايري حتقيق أجل

 

                                                           
 .104،(2010 غراسيندو،:  سورااباي) ،Rahasia Menjadi Guru Hebat مولياان،  23
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 24   اجلدول
 املؤشرات الكفاءات معايري تاالكفاء رقم

 من الطالب فهم • بعمق الطالب فهم الرتبوية الكفاءة 1
 من اَلستفادة خالل
 املعريف التطور مبادئ

 من الطالب فهم •
 من اَلستفادة خالل
 املعريف التطور مبادئ

 التعلم أحكام حتديد •
 للطالب األولية

 مبا ، التعلم تصميم  
 أساس فهم ذلك يف

  التعلم لفائدة التعليم

 التعليم أساس فهم •
 ميالتعل نظرايت إنشاء •

 والتعلم
 بتضمني قم •

 التعلم إسرتاتيجيات
 خصائص على بناءً 

 والكفاءات الطالب
 حتقيقها املطلوب

 .التعليمية واملواد
 التعلم إعداد ترتيب •  التعلم تنفيذ  

 املوايت التعلم نفذ •
 وتنفيذ تصميم • تقييمات تصميم  

                                                           
 .25 ،(2010 الفابتا،:  ابندوع) ،Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru دانيم، سوداروان  24
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 ونتائج التقييم عمليات وتنفيذها التعلم
 أساس على التعلم

 ابستخدام مستمر
 خمتلفة أساليب

 عملية نتائج حتليل •
 التعلم ونتائج التقييم

 التعلم مستوى لتحديد
 إبتقان

 نتائج نم اَلستفادة •
 التعلم تقييمات
 برامج جودة لتحسني

 عام بشكل التعلم
 الطالب تطوير  

 اإلمكاانت لتحقيق
 املختلفة

 الطالب تسهيل •
 اإلمكاانت لتطوير

 املختلفة األكادميية
 الطالب تسهيل •

 اإلمكاانت لتطوير
 املختلفة األكادميية

 الكفاءة 2
 الشخصية

 شخصية قانون
 ومستقرة اثبتة

 القانونية للقواعد وفقا •
 للمعايري وفًقا العمل •

  والفخر اَلجتماعية
 كمعلم

 التصرف يف اتساق •
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 للمعايري وفًقا
 اليت األعمال تظهر • احلكيمة الشخصية  

 فائدة على تقوم
 واملدارس الطالب
 وتظهر واجملتمع
 التفكري يف اَلنفتاح
 والتمثيل

 أتثري له سلوك هلا • املوثوقة الشخصية  
 الطالب على ايبإجي
 حمرتم سلوك وله

 وميكن اخللق حسن  
 مثاَلً  يكون أن

 للمعايري وفًقا يتصرف •
 اإلميان) الدينية

 ، الصادق ، والتقوى
 مثل ، خالصاَل

 سلوك وله( املساعدة
 الطالب حياكيه

 الكفاءة 3
 اَلجتماعية

 التواصل على قادرة
 مع واَلختالط

 الطالب

 مع الفعال التواصل •
 بالطال

 التواصل على قادرة  
 الفعال واَلختالط

 املعلمني الزمالء مع
 الرتبويني واملوظفني

 التواصل على القدرة •
 مع الفعال واَلختالط

 املعلمني الزمالء
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 التواصل على قادرة  
 الفعال واَلختالط

 أمور أولياء   مع
 واجملتمعات الطالب

 احمليطة

 التواصل على قادرة •
 مع الفعال واَلختالط

 التعليم موظف
 التواصل على قادرة •

   مع الفعال واَلختالط
 الطالب أمور أولياء

 التواصل على قادرة •
 مع الفعال واَلختالط

 احمليط اجملتمع
 هيكل إتقان  

 العلم وأساليب
 البحث خطوات إتقان •

 النقدية والدراسات
 مادة أو معرفة لتعميق

 .الدراسة جمال
 هيكل. املواد قانات املهنية الكفاءة 4

 ومنط ومفهوم
 العلمي التفكري

 يدعم الذي
 ، املوضوع

 معرفة على واحلصول •
 اللغة جوانب مبختلف

 خطاب ، لغوية) العربية
 (ياجتماع لغوي ،
 العربية اللغة إتقان •

 ، واملكتوبة املنطوقة
 مجيع يف ومنتجة متقبلة

 اَلتصالية جوانبها
 واخلطابية اللغوية)

 اللغوية واَلجتماعية
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 (واَلسرتاتيجية
 معايري إتقان  

 والكفاءات الكفاءة
 للمواد األساسية

 فهمها يتم اليت

 الكفاءة معايري فهم •
 تدريسها يتم اليت للمواد

 الكفاءة معايري فهم •
 تدريسها يتم اليت للمواد

 اليت املواد كفاءة  فهم •
 تدريسها يتم

 اليت التعلم أهداف فهم •
 تدريسها يتم

 املواد ويرتط  
 يتم اليت التعليمية
 بطريقة تدريسها
 إبداعية

 التعليمية املواد اختيار •
 وفًقا تدريسها يتم اليت

 الطالب تطور ملستوى
 التعليمية املواد معاجلة •

 تدريسها يتم اليت
 وفًقا إبداعية بطريقة

 الطالب تطور ملستوى
 اَلحرتاف تطوير  

 مستدامة بطريقة
 اختاذ خالل من

 عاكسة ءاتإجرا

 أداء يف التفكري إجراء •
 ابستمرار املرء

 نتائج من اَلستفادة •
 لزايدة التفكري

 اَلحرتاف
 مجاعي حبث إجراء •

 اَلحرتاف لتحسني
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 من اَلستفادة  
 املعلومات

 لتطوير واَلتصاَلت
 أنفسهم

 من اَلستفادة •
 واَلتصاَلت املعلومات

 اَلتصاَلت يف
 

 
 العربية اللغة تعليم يف لمللمع الرتبوية الكفاءة .2

 العربية اللغة تعليم يف للمعلم الرتبوية الكفاءة مفهوم .أ
  الرتبوية كفاءةال التعريف (1

 كلمة.  القدرة أهنا على حرفيا الكفاءة تفسري ميكن
 بشكل واجباته أداء من ليتمكن ، املعلم وخاصة ، لشخص مناسبة
 واملواقف ملهاراتوا املعرفة أساسي بشكل الكفاءة تصف. صحيح

 التفكري عادات يف وتنعكس الطالب يتقنها أن جيب اليت والقيم
 مظهر يصف بيان عن عبارة الكفاءة إن وجونز لاه قال. والتصرف

 ميكن اليت والقدرات املعرفة من مزيج وهو ابإلمجاع معينة قدرة
 الوطنية الرتبية بقسم املناهج مركز يقول. وقياسها مالحظتها

 اليت األساسية والقيم واملهارات املعرفة هي الكفاءة أن( 2002)
 25.رمستم بشكل والعمل التفكري عادات يف تنعكس

 واملهارات للمعارف وصف هي األساس يف  الكفاءة
. والتمثيل التفكري يف تنعكس أن وجيب الطالب يتقنها أن جيب اليت

 ، انتقادات دائًما هناك. أبداً  تتوقف َل التعليم مشكلة أن يبدو
 سلوك من بعًضا حييد مما الطالب، كل  الكفاءة ضعف من ابتبداء

 البطيء املستوى إىل ، مدمرة تكون أن إىل متيل اليت الدروس
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 إجناز إكمال ومستوى التطوير مهمة من ، الطالب كل  َلستقاللية
 26.املعرفة

". بيدوس" كلمة  من وهي. اليواننية من أييت الرتبوية
  والرتبوية.  واإلرشاد املرافقة تعين "اغوغوس" و الصيب، يعين ما وهو

 قد وظيفتها كانت  اليت القدمية اليوانن يف رجل مساعدة يعين مما
 خرباء الرتبوية فإن ، جمازايً  مث. املدرسة يف لتوظيفه طفالً  ذتاخت

 الربوفيسور حسب. للحياة معينة أهداف حنو األطفال يوجهون
 أويوه قوله( هولندا) هوجفلد. ج عن الصحيفة ونقلت الدكتور
 حنو الطفل توجيه مشكلة يناقش الذي العلم هو الرتبوية شادهللا،

 حياهتم مهام إكمال على قادرًا سيكون" أنه يناقش معني هدف
 27".مستقل بشكل

 ان املعلم قدرة. قدرة أهنا حرفًيا الرتبوية الكفاءة تفسري
 سوف ، القدرات هذه مع. الطالب ايل ميلك الذي علمال يتصل
 ليست الكفاءة. املعلم قبل من املقدمة املعرفة بسهولة الطالب يتلقى
 يف التصرف يف الكفاءة أيًضا ولكن ، التعليمية املواد إتقان يف فقط
 الرتبية علم هي الرتبوية الناحية من 28.املدرسة وخارج املدرسية البيئة

 عن يتساءل و حيقق الذي العلم أن يعين وهذا ، التعليم علم أو
 .الرتبية الفعل أعراض

 املعلم بدور للوالدين الرتبوي الدور استبدال يتم عندما
. املعلم إىل أيًضا تتحول الرتبوية القدرة هذه ام فإن ، املدرسة يف
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 إىل واملهارات املعرفة ينقل مدرًسا فقط ليس املعلم فإن ، لذلك
 يتعلق فيما خاصة ،أيًضا إمكاانته كل  يساعد معلم ولكنه الطالب

 وثيًقا ارتباطًا الرتبوية الكفاءة ترتبط وابلتايل. األكادميية ابإلمكاانت
 حىت املعلم ميتلكها أن جيب اليت املنهجيةو  التعليمية ابلقدرات

 .مكمعل  العمل من يتمكن
 من 3 الفقرة تفسري يشري ، الوطين التعليم معيار يف

 تعلم إدارة على املعلم قدرة هي الرتبوية الكفاءة أن إىل 28 املادة
 وتقييم التعلم وتنفيذ وتصميم الطالب فهم يشمل والذي الطالب

 29.هل اإلمكاانت خمتلف لتحقيق البالط وتطوير التعلم نتائج
 العربية اللغة تعليم يف املعلم التعريف (2

 بينها من مصطلحات، بعدة العربية ابللغة املعلم يُعرف
 توفري عن املسؤول الشخص هو املرشد. واملرشيد واَلستاذ املعلم
 هو خاص، مبعىن املعلم فهم. التعلم مكان أو اجمللس يف املعرفة

 وخربات مهارات ولديه والتدريس، التعليم جمال يف يعمل الشخص
 شهادة على وحيصل ، املهنية بطريقة الديكتاتيك التعليم جمال يف

 إىل الوصول على الطالب مساعدة عن جزئًيا مسؤولة رمسية تدريس
 يف حتدث واليت ، القيمة ونقل املعرفة نقل خالل من النضج مرحلة
 الطالب يصل حبيث التعليمية املؤسسات يف والتعلم التعليم أنشطة

 30.والنفسية والعاطفية املعرفية اجلوانب من والكمال التوازن إىل
 املبنية الصوتية الرموز من مزيج عن عبارة هي اللغة

 لديهم الذين األشخاص يعرف حيث ، مسبًقا حمددة قواعد على
 .وآخر شخص بني التواصل إىل وهتدف معانيها معينة ثقافة
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 األشخاص يستخدمها اليت اللغة هي العربية اللغة
 اللغة. األوسط الشرق يف واسعة مهمة منطقة يف يعيشون الذين
 واجلزائر املغرب مثل إفريقيا مشال بلدان يف يةالوطن اللغة هي العربية

 اململكة مثل العربية اجلزيرة شبه دول ؛ والسودان ومصر وليبيا وتونس
 اهلالل يف دول ؛ اإلمارة ودول والكويت واليمن السعودية العربية

. وسوراي ولبنان واألردن العراق مثل( فينيل اهلالل) اخلصيب
 مجيع يف للمسلمني العبادة لغة هي ربيةالع اللغة ، ذلك إىل ابإلضافة

 31.العامل أحناء
 بني عالية مبكانة تتمتع اليت اللغة هي العربية اللغة

 للغات الرائد املركز حتتل قبل من كان  كما.  احلالية العصر يف اللغات
 بشكل واملسلمني العام بشكل العربية اللغة إىل ينظر. الشهرية
 ألنه. دائما يوم بعد يوما النامية. واَلحرتام التقديس خاصهم

 أيًضا يسمح هذا. مسلم لكل هللا يعطيها روحية بقيم حوبمص
 أهم هي هذه. وثيقة بعالقات املسلمني قلوب ترفع اليت اإلخاء بروح

 32.العامل يف اإلسالمية واحلضارة الدعوة وسائل
 يف تعليمية خبلفية يتمتع مدرس هو العربية اللغة معلم

 يفهم أن جيب. العربية املواد بتدريس ويقوم العربية اللغة بكالوريوس
 النصوص فهم يسهل حبيث العربية اللغة قواعد العربية اللغة مدرس

 على قادرة تكون أن املتوقع ومن العربية اللغة فهم مع ، واحلديث
 .العربية اللغة تعلم عملية تسهيل
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 الرتبوية الكفاءة ساسأ (3
 على ينص 04/2002 رقمإندونيسيا مجهورية مرسوم

 إتقان( 2) ، الشخصية أساس( 1) من يتكون الكفاءة عنصر أن
 ، العمل يف السلوك( 4) ، العمل على القدرة( 3) ، واملعرفة علمال
 رقم الوطين التعليم نظام قانون بينما. اجملتمعية احلياة قواعد فهم( 5)
 الكفاءة( 1: )املعلم الكفاءات توضح 10 املادة يف 2003 من 2

 كفاءة(  2. )الطالب تعلم إدارة على القدرة هي اليت الرتبوية
 وحكيمة نبيلة شخصية ذات أنيقة شخصية قدرة أي ، الشخصية

 القدرة أي ، اَلجتماعية الكفاءة( 3) ؛ لطالهبم كمثال  وموثوقة
 أو املعلمني أو الطالب مع وكفاءة بفعالية والتفاعل التواصل على

 القدرة وهي ، املهنية الكفاءة( 4) و ؛ األوصياء أو األمور أولياء
 من عليها احلصول يتم وبعمق واسع نطاق على مادة إتقان على

 33.املهين التعليم خالل
 العرربية اللغة تعليم يف للمعلم  الرتبوية الكفاءة رمؤش .ب

 تعلم إدارة على املعلمني قدرة هي الرتبوية الكفاءة
 خصائص إتقان يف الفهم1: )يلي ما األقل على تشمل واليت الطالب
 والثقافية واَلجتماعية والروحية واملعنوية املادية اجلوانب من الطالب

( 3 ، الرتبوي التعلم ومبادئ التعلم نظرية إتقان( 2   والفكرية، والعاطفية
 استخدام( 5 الرتبوي، التعلم تنظيم( 4 العربية، ابملواد املتعلقة املناهج تطوير

 تطوير تسهيل( 6 التعلم، لصاحل واَلتصاَلت املعلومات تكنولوجيا
 مع التواصل( 7 لديهم، اليت املختلفة اإلمكاانت لتحقيق املتعلم إمكاانت
 والتقييم التقييم إجراء( 8 الطالب، وأبدب وتعاطف بفاعلية املشاركني
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 اهتمامات والتقييم التقييم نتائج من اَلستفادة( 9 التعلم، والنتائج لعمليات
 . التعلم جودة لتحسني العاكسة اإلجراءات تنفيذا( 10 و التعلم

 التعلم االستعداد علي املعلم قدرة .1
 العربية اللغة تعليم يف املعلم ءةاوكف التأهيل معايري .أ

 هي املؤهالت ، الكبري اإلندونيسي القاموس يف
 يف. معينة مناصب شغل أو ، ما بشيء للقيام الالزمة املهارات

 اليت املهارة أن تعين اإلجنليزية اللغة القاموس يف املؤهالت أن حني
 ببعض للقيام املعرفة أو اخلربة مثل شخص تلكهامي أن جيب

 .األنشطة أو األعمال

 أهنا على املؤهالت تعريف يتم ، آخر تعريف يف
 فإن ، لذا. العمل من معينة مستوايت مللء املطلوبة األشياء

 خربة اكتساب على املعلم لتشجيع مفيد للمعلم مؤهالت وجود
 املعلمني وخاصة ، مالتعلي جمال يف خاصة ومهارات مهارات أو

 .أعلى مستوى على ابلتدريس يقومون الذين

 املتوسطة املدرسة املعلمني مؤهالت ، إندونيسيا يف
 لعام 16 رقم الوطنية الرتبية وزير َلئحة مللحق وفًقا مستوى على

 املعلمني وكفاءات األكادميية املؤهالت مبعايري يتعلق فيما 2007
 الدراسة برامج من عليها لاحلصو  ويتم الدروس معلم وهي ،

.املعتمدة
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 العربية اللغة ابملود املتعلقة املناهج تطوير .ب
 مع يتوافق منهج ترتيب للمعلم ميكن ، احلالة هذه يف

 مع تتوافق تعليمية خطة تصميم للمعلم ميكن ، الدراسية املناهج
 من الطالب يتمكن حىت التعليمية املواد بعض ملناقشة املنهج
 املواد تسلسل املعلم يتبع ، األساسية الكفاءات موعةجم حتقيق

 املواد املعلم خيتار ، التعلم أهداف إىل اَلنتباه خالل من التعليمية
 :أي التعليمية

 التعلم أهداف وفق (1
 وحمداثً  دقيًقا كن (2
 الطالب لدى التعلم على القدرة ومستوى عمر حسب (3
 الفصل يف تنفيذها ميكن (4
 للطالب اليومية احلياة سياق وفق (5

 املعلم ميتلك ، الطفل منو النفسية فهم إىل ابإلضافة
 لتحديد وذلك ، للطفل الشخصية للخلفية وفهم معرفة أيًضا

 واملناهج احللول حتديد وميكنه األطفال يواجهها اليت املشاكل
 .الصحيحة

 أن جيب اليت الرتبوية الكفاءات أحد هو التعلم تصميم
 تصميم يتضمن. التعلم تنفيذ إىل ستؤدي واليت ، لماملع ميتلكها

 ، اَلحتياجات حتديد وهي ، أنشطة ثالثة عن يقل َل ما التعلم
 34.التعلم برامج وإعداد ، األساسية الكفاءات وصياغة

 
 

                                                           
 .Standar Kompetensi dan Sertifikasi guru، ...،100 مولياسا،  34



31 
 

 اَلحتياجات حتديد(أ
 إىل أخرى أمور بني من ، اجاتاَلحتي حتديد يهدف

  التعلم أبنشطة الشعور يتم حبيث وحتفيزهم الطالب إشراك
 بذلك القيام ميكن. ميتلكوهنا أهنم ويشعرون احلياة من كجزء

 :التايل اإلجراء خالل من
 يف التعلم احتياجات حتديد على الطالب تشجيع يتم (1)

 ويتم عليها احلصول يريدون معينة كفاءات  شكل
 التعلم أنشطة خالل من عليها صولاحل

 البيئة على التعرف على الطالب تشجيع يتم (2)
 احتياجات لتلبية التعليمي كمورد  منها واَلستفادة

 التعلم
 عن والتعبري التعرف على الطالب مساعدة جيتم (3)

 احتياجات لتلبية جهودهم يف عقبات وجود إمكانية
 .واخلارج الداخل من ، التعلم

 األساسية الكفاءات دحتدي(ب
 الرئيسي مكون وهو الطالب يريده شيء هي الكفاءة

 اجتاه وحيدد مهم دور له والذي ، التعلم يف صياغته جيب
 أن جيب ، لذلك. للتقييم التوجيهات إعطاء وكذلك ، التعلم
 .واإلجراءات واملهارات املعرفة من مزجًيا كفاءة  كل  تكون

 التعلم برامج إعداد(ج
  ، التعلم تنفيذ خطة إىل التعلم برانمج عدادإ سيؤدي

 مكون يتضمن والذي ، املدى قصري التعلم لربانمج كمنتج
 تشمل. الربانمج تنفيذ وعملية التعلم ألنشطة الربانمج

 األساسية واملواد األساسية الكفاءات الربانمج مكوانت
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 ووقت التعلم ومصادر اإلعالم ووسائل والتقنيات واألساليب
 .األخرى الداعمة واملوارد ةالدراس

 نظام األساس يف هي التعلم خطة فإن ، وابلتايل
 ، البعض بعضها مع ومتفاعلة مرتابطة مكوانت من يتكون
 تكوين أو األهداف لتحقيق لتطبيقها خطوات على وحتتوي

 35.الكفاءات
 

 العربية اللغة تعليم يف التعلم عملية علي املعلم قدرة .2
 والروحية واملعنوية املادية اجلوانب من الطالب خصائص إتقان.أ

 .والفكرية والعاطفية والثقافية واالجتماعية

 املعريف طورالت مبادئ من اَلستفادة خالل من الطالب فهم (1
 مبادئ وتطبيق املعريف التطور مبادئ وصف يتضمن الذي

 .الطالب لفهم املعريف التطور
 اليت الشخصية مبادئ استخدام خالل من الطالب فهم (2

 .الطالب لفهم وتطبيقه الشخصية مبادئ وصف تشمل
 حتديد تتضمن واليت للطالب املبكر التعلم أحكام حتديد (3

 وحتديد ، للطالب األساسية تالكفاءا إتقان مستوى
 الثقافية التنمية مهام وحتديد ، الطالب لدى التعلم صعوابت

 أو البصرية) التعلم أمناط وحتديد الطالب لفهم اَلجتماعية
 .الطالب املواد لفهم( احلركية أو السمعية
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 الرتبوي التعلم تنظيم .ب
 الطالب بني تفاعل هو عملية األساس يف التعلم

 هذه يف. األفضل حنو السلوك يف تغيريات حتدث حبيث ، والبيئة
 العوامل سواء ، عليه تؤثر اليت العوامل من الكثري التفاعالت

 .البيئة من اخلارجية العوامل وكذلك ، األفراد من أتيت اليت الداخلية
 البيئة تكييف هي للمعلم الرئيسية املهمة ، التعلم يف

 عام بشكل. الطالب فاءاتك  وتكوين السلوك تغيري تدعم حبيث
 والعملية األويل اَلختبار هي ، أشياء ثالثة التعلم تنفيذ يتضمن ،

 .البعدي واَلختبار
 األويل اَلختبار  (1

 عملية يف مهًما دورًا التمهيدية اَلختبارات تلعب
 :التايل النحو على تعمل واليت ، التعلم

 ختباراَل مع ألنه ، التعلم عملية يف الطالب إلعداد(أ
 عليهم يتعني اليت األسئلة على عقوهلم سرتكز ، األويل

 .هبا والقيام عنها اإلجابة
 التعلم بعملية يتعلق فيما الطالب تقدم مستوى ملعرفة(ب

 اَلختبار نتائج مقارنة خالل من ، تنفيذها مت اليت
 .واَلختباري التمهيدي

 فيما البالط ميتلكها اليت األولية القدرات ملعرفة     (ج
  استخدامها سيتم اليت األساسية ابلكفاءات يتعلق

 .التعلم عملية يف كمواضيع
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 الكفاءات هي وما ، التعلم عملية تبدأ أين من ملعرفة(د
 اليت واألهداف ، الطالب ميتلكها اليت األساسية

 .خاصة واهتمام تركيز إىل حتتاج
 العملية (2

 التعلم فيذتن من النشاط هذا هو العملية من الغرض
 وتكوين التعلم عملية أن يقال. الطالبية الكفاءات وتكوين

 عقلًيا ، بنشاط الطالب مجيع شارك إذا فعالة الكفاءات
 .واجتماعًيا وجسدايً 

 بعد ما اختبار (3
 بني من ، الالحق اَلختبار وظائف ذكر ميكن

 :التايل النحو على ، أخرى وظائف
 مت اليت الكفاءات عن بالطال رضا مستوى ملعرفة     (أ

 ميكن. جمموعات يف أو فردي بشكل سواء ، حتديدها
 .واَلختباري القبلي اَلختبار نتائج مبقارنة ذلك معرفة

 ميكن اليت األساسية واألهداف الكفاءات ملعرفة(ب
 واألهداف الكفاءات وكذلك ، إتقاهنا للطالب

 اتالكفاء هبذه يتعلق فيما. يتقنها مل اليت األساسية
 يتقنها مل إذا ، إتقاهنا يتم مل اليت واألهداف األساسية
 .أخرى مرة تعلمها فيجب ، معظمهم

 يف املشاركة إىل حيتاجون الذين الطالب ملعرفة    (ج
 يف املشاركة إىل حيتاجون والذين ، العالجية األنشطة

 .التعلم صعوابت مستوى ومعرفة ، اإلثراء أنشطة
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 التعلم عملية على حتسينات إلدخال مرجعية دكمادة    (د
 سواء ، تنفيذها مت اليت الطالبية الكفاءات وتشكيل

 36.والتقييم والتنفيذ للتخطيط
 ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من االستفادة .ج

 .التعلم
 يف الكفاءة لديهم يكون أن منياملعل من يُطلب

 املعلمون يتمكن حىت ، اإلنرتنت وخاصة ، التعلم تقنية استخدام
 يف واملعلومات والتقنية املعرفة من متنوعة جمموعة من اَلستفادة من

 .الطالب كفاءات  وتشكيل التدريس يف الرئيسية مهامهم تنفيذ
 هو والتعلم التعليم يف التقنية استخدام من الغرض

 من يُطلب ، احلالة هذه يف. التعلم أنشطة تبسيط أو سهيلت
 يف التعليمية املواد وإعداد استخدام على القدرة امتالك املعلمني

 ، لذلك. إليها الوصول للطالب ميكن اليت الكمبيوتر شبكة نظام
 تتعلق خمتلفة بكفاءات احملتملني واملعلمني املعلمني جتهيز جيب

 .التايل النحو على واَلتصاَلت علوماتامل تكنولوجيا ابستخدام
 الطالب مع واألدب والتعاطف الفعال التواصل.د

 قبل من األشخاص بني التواصل يركز أَل املتوقع من
 على أيًضا يؤثر بل ، فحسب التعلم على التدريس أثناء املعلمني

 على قادرين املعلمون يكون أن جيب. الشخصية مهاراهتم تنمية
 هم الذين املراهقني يدخلون الذين أولئك خاصة ، طالهبم فهم

 املعلمني بني التواصل مع. البيئة من متنوعة لتأثريات عرضة

                                                           
 Standar Kompetensi dan Sertif مولياسا،  36

ikasi guru، ...، 103- 106. 
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 من موجوًدا كان  ذاتًيا مفهوًما يشكل أن املتوقع من ، والطالب
 عملية إىل أيًضا حاجة هناك ، ذلك إىل ابإلضافة. لألفضل قبل

 اَلتصال يف ألنه ، والتعلم التدريس عملية يف هذه مثل اتصال
 املتواصل بني( مرتدة تغذية) متبادلة معاملة هناك يكون أن جيب

تواصل
ُ
 ميكن حبيث ، جيًدا اتصاًَل  التعليم يتطلب ، وابملثل. وامل

 املتواصل قِّبل من ، املوضوع ، احلالة هذه يف ، ينقله ما استيعاب
 ميكن ثحبي ، األمثل النحو على( الطالب) املتواصل إىل( املعلم)

 مل إذا املمكن من ليس. حتقيقها املراد التعليمية األهداف حتقيق
 .جيدة النتائج فستكون ، جيًدا اَلتصال يكن

 العربية اللغة تعليم يف التعلم تقييمات علي املعلم قدرة .3
  وتشكيل السلوك يف التغيريات لتحديد التعلم نتائج تقييم

 اختبارات تغطية خالل نم إجراؤها ميكن واليت ، الطالب كفاءات
 ، والشهادة التعليم لوحدات النهائي والتقييم ، األساسية املهارات

 .الربامج وتقييم وقياس
 الطالب االمكانة تطوير علي املعلم قدرة .4

 جيب اليت الرتبوية الكفاءات من جزًءا الطالب تطوير يعد
 كل  تلكهامي اليت املختلفة اإلمكاانت لتحقيق ، املعلمون ميتلكها أن

 خمتلفة طرق خالل من املعلمني قبل من الطالب تطوير ميكن. طالب
 وكذلك ، واإلثراء ، الالمنهجية األنشطة خالل من ، ذلك يف مبا

 :مثل خمتلفة إمكاانت لتحقيق الطالب تطوير. واإلرشاد التوجيه
 من املختلفة األكادميية اإلمكاانت لتطوير الطالب تسهيل(أ

 ، واملبتكر اإلبداعي العمل لتطوير لطالبا توجيه خالل



37 
 

 وتشجيع واهتماماهتم مواهبهم لتطوير الطالب وتوجيه
 .التعلم عمليات من املزيد تنفيذ على الطالب

 من املختلفة األكادميية اإلمكاانت لتطوير الطالب تسهيل(ب
 والعمل واهتماماهتم مواهبهم لتطوير الطالب توجيه خالل

 املهارات تطوير على الطالب وتشجيع واملبتكر اإلبداعي
 37اَلجتماعية

 مايو 4 بتاريخ 2007 لسنة 16 رقم الوطنية الرتبية وزير َلئحة يف    
 كفاءة  معايري وضع مت ، املعلم كفاءة  ومعايري األكادميية ابملؤهالت واملتعلقة
 الرتبوية الكفاءات وهي ، رئيسيةال كفاءات  أربع من كامل  بشكل املعلمني

. املعلم أداء يف املتكاملة األربعة الكفاءات. والشخصية واملهنية واَلجتماعية
 فصول يف نو واملعلم اَلطفال روضة ونعلمامل كفاءات   معايري تشمل

 على اَلطالع ميكن. الثانوية املدرسة و املتوسطة املدرسة واَلبتدائية املدرسة
 املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة تعليم يف ملعلم الرتبوية الكفاءة معايري

 :التايل اجلدول يف السالمية
 238 اجلدول

 املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة ليمتع يف للمعلم الرتبوية الكفاءة أساس
 السالمية

 العربية اللغة تعليم يف للمعلم  الكفاءة للمعلم األساسية الكفاءات رقم
 من الطالب خصائص إتقان 

 والروحية واملعنوية املادية اجلوانب
 والعاطفية والثقافية واَلجتماعية

 والفكرية

 املتعلقة الطالب خصائص فهم •
 والفكرية اديةامل ابجلوانب

 واألخالقية العاطفية واَلجتماعية
 .والثقافية واَلجتماعية والروحية

                                                           
 .Menjadi Guru Berkarakter، 110- 113 ويبوو، اغوس  37

 .املعلمني وكفاءة األكادميية واملواصفات ابملعايري 2007 لسنة( 16) رقم الوطنية الرتبية وزير معايل َلئحة إرفاق 38
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 داملوا يف وناحملتمل وناملتعلم حتديد •
 العربية

 للطالب األولية التعلم أحكام حتديد •
 .العربية املواد يف

 لدى التعلم صعوابت على التعرف •
 .العربية املواد يف املتعلمني

 ومبادئ التعلم نظرايت إتقان 2
 تعّلم اليت التعلم

 ومبادئ املختلفة التعلم نظرايت فهم •
 .العربية املواد تعّلم اليت التعلم

 األساليب خمتلف تطبيق •
 وتقنيات واألساليب واَلسرتاتيجيات

 يف خالق بشكل تتعلم اليت التعلم
 .العربية املواد

 ابملواد املتعلقة املناهج تطوير 3
 العربية

 املناهج تطوير ادئمب فهم •
 .العربية اللغة تعلم أهداف حتديد •
 لتحقيق املناسبة التعلم خربات حتديد •

 .العربية اللغة تعلم أهداف
 املتعلقة العربية اللغة تعلم مواد اختيار •

 .التعلم وأهداف التعلم خبربات
 صحيح بشكل التعليمية املواد تنظيم •

 وخصائص املختار للنهج وفًقا
 .الطالب

 .التقييم وأدوات املؤشرات تطوير •
 الذي الرتبوي التصميم مبادئ يفهم • بتعليم يقوم الذي التعلم تنظيم 4
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 يثقف
 التعلم تصميم مكوانت تطوير •
 يف لألنشطة كاملة  تعلم خطة جتميع •

 وامليدان واملخترب الدراسي الفصل
 الفصول يف التعليمي التعلم تنفيذ •

 من امليدان ويف واملخترب الدراسية
 السالمة معايري مراعاة خالل

 املطلوبة
 ومصادر التعلم وسائل يستخدم •

 خبصائص الصلة ذات التعلم
 لتحقيق العربية واملواد الطالب
 .الكاملة التعلم أهداف

 يتم التعلم يف تقليدية قرارات اختاذ •
 املتطور للوضع وفًقا تدريسها

 تكنولوجيا من اَلستفادة 5
 ألغراض اَلتصاَلتو  املعلومات

 التعلم

 املعلومات قنيةت من اَلستفادة •
 العربية اللغة تعلم يف واَلتصاَلت

 املتعلمني إمكاانت تنمية تسهيل 6
 املختلفة اإلمكاانت لتحقيق
 لديهم

 أنشطة من متنوعة جمموعة يوفر •
 حتقيق على الطالب لتشجيع التعلم
 األمثل األداء

 لتحقيق ةخمتلف تعليمية أنشطة  يوفر •
 ذلك يف مبا ، الطالب إمكاانت
 إبداعهم
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 وبتعاطف فّعال بشكل تواصل 7
   وأدب

 للتواصل خمتلفة طريقة يفهمون طالًبا •
 وكتابًيا شفهًيا ومؤدابً  شفهياً  الفعال

 .أخرى وأشكاًَل 
 واألدب والتعاطف الفعال التواصل •

 تفاعل يف معينة بلغة الطالب مع
 إنشاؤها يتم اليت التعليمية األلعاب

 النفسية احلالة إعداد( أ) من دورايً 
 من اللعبة يف للمشاركة للطالب

 دعوة( ب) ، واألمثلة اإلقناع خالل
( ج) يف الطالب يشارك املشاركني

 و ، املعلم دعوة على الطالب ردود
 ردود على املعلم فعل رد( د)

 .الطالب
 لعمليةل تقوميالو  تقييمال اجراء 8

 التعلم نتائجو 
 عملية وتقييم تقومي مبادئ فهم •

 املواد خصائص وفق التعلم خمرجات
 .العربية

 التعلم ونتائج العملية جوانب حتديد •
 ونتائج العملية تقييم إجراء حتديد •

 التعلم
 والتقومي التقييم أدوات تطوير •

 والنتائج التعلم لعمليات
 ونتائج التعلم عملية تقييم إدارة •

 ابستخدام ستمرم أساس على التعلم
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 خمتلفة أدوات
 ونتائج التقييم عملية نتائج حتليل •

 خمتلفة ألغراض التعلم
 مالتعل ونتائج العملية تقييم •

 التقييم نتائج من اَلستفادة 9
 التعليمية َلهتمام وميوالتق
 

 نتائج حول معلومات يستخدم •
 لتحديد والتقييمات التقييمات

 التعلم اكتمال
 نتائج حول ماتاملعلو  يستخدم •

 برامج لتصميم والتقييمات التقييمات
 وإثراء عالجية

 إىل والتقومي التقييم نتائج توصيل •
 املصلحة أصحاب

 نتائج حول املعلومات استخدام •
 لتحسني التعلم وتقييمات البحث
 التعلم جودة

 عاكسةال جراءاتاإل  اختاد 10
 التعلم جودة لتحسني

 مت الذي التعلم من مبنعكس القيام •
 تنفيذه

 التفكري نتائج من اَلستفادة •
 املواد يف التعلم وتطوير لتحسني

 العربية
 الفصل يف عملي حبث إجراء •

 العربية اللغة تعلم جودة لتحسني
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الثالث الباب  

البحث منهج  

 

 البحث النوع و املدخل    ﴾أ﴿
 يه الدراسة هذه يف الباحثة يستخدمه الذي األحباث من النوع هذا

 مجع إىل هتدف دراسة عن عبارة وهي ، النوعية الوصفية  اليت امليدانية حبث
. البحث إجراء وقت عليه كان  ملا وفًقا أعراض أو حالة أو متغري حول معلومات

 اليت البحث هي النوعية البحث. البحث موقع يف مباشرة البياانت مجع ويتم
 ملعلم الرتبوية الكفاءة كيفية  وصف إىل الدراسة هذه هتدف 39.امليدان يف أجريت

 .كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة مدرسة يف العربية اللغة تعليم يف
  شكل يف مجعها يتم اليت البياانت هي الوصفية النوعية البحث

 تتضمن. فقط تدعم فهي ، أرقام هناك كانت  لو حىت. أرقام َل صور أو كلمات
 والصور امليدانية واملالحظات املقابلة حماضر عليها احلصول مت اليت البياانت
 تواجهها اليت العمل عملية على النوعية البحث تؤكد. وغريها الشخصية والواثئق

 40.ايضا اليومية األنشطة رتمجهات اليت الظواهر مجيع
 على تعتمد الطريقة ههذ ألن النوعية، البحث الدراسة تستخدم

 ، للكائنات الطبيعية الظروف لفحص ،وتستخدم فوسفوسيتيفيسمي فلسفة
 مدرسة يف حالة دراسة الباحث أجرى 41.الرئيسية األداة هي الباحثة حيث

 مباشر حبث إجراء طريق عن أي ، كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة
                                                           

 ،(2011.  روسداكاراي رمياجا  :ابندوع). Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru.. عارفال زين 39
140. 

 Menjadi Peneliti Kualitatif (rancanangan metodologi, presentasi dan سودارمان، دميني 40

publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula bidang ilmu-ilmu social, 

pendidikan dan humaniora). (2002. ستييا فوستاكا: ابندوع)، 51. 
 .Metode Penelitian Pendidikan ،....15.سوغييونو41
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 مفتاح اَلسالمية املتوسطة مدرسة يف ملعلم الرتبوية الكفاءة كيفية  حول ودقيق
 .كرادينان  العلوم

 الباحثة حضور ﴾ب﴿
 املشاركة مالحظة عن النوعي للبحث املميزة العالمة فصل ميكن َل

  الدراسة هذه يف ، السبب هلذا 42.السيناريو الكل حيدد الباحث دور ألن ،
 بينما البياانت مجع وكذلك الكاملة للمشاركة رئيسية كأداة  الباحثة تصرف

 .كدعم  األخرى األدوات
 لدعم استخدامها ميكن اليت املستندات هي هنا األخرى األدوات

 هذا يف الباحثة وجود فإن ، لذلك. داعمة كأدوات  وتعمل البحوث نتائج صحة
 املباشرة املشاركة تكون حبيث ، الدراسة قيد املوضوع لفهم للنجاح كمعيار  اجملال

 هذه يف. للغاية ضرورية األخرى واملصادر املخربين مع والنشطني للباحثني
 الرتبوية كفاءة  تنفيذ املتعلمو  التعلم يف مباشرة الباحثة تشارك سوف ، الدراسة

 .ماديون كرادينان  بوجانج اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف العربية اللغة ملعلم
 البحث موقع ﴾ج﴿

 املتوسطة املدرسة يف الباحثة تفعل الرتبوية كفاءة  حبث إجراء مت
 .ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية

 مصادرها و البياانت  ﴾د﴿
 العربية اللغة تعليم يف املعلم كفاءة  هي البحث هذا يف البياانت خدأت   

 و املعلم ترمجة يشمل الذي كرادينان  اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن للصف
 املادية اجلوانب من الطالب خصائص إتقان يف الفهم :فهي الكفاءات عشرة

 التعلم نظرية إتقان الفكرية،و  والعاطفية والثقافية واَلجتماعية والروحية واملعنوية
 الرتبوي، التعلم تنظيم العربية، ابملواد املتعلقة املناهج تطوير الرتبوي، التعلم ومبادئ

                                                           
 .163 ،(2009 روسداكاراي، رمياجا: ابندونج).  Metodologi Penelitian Kualitatif. مولييوغ. ج ليكسي42
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 تطوير تسهيل التعلم، لصاحل واَلتصاَلت املعلومات تكنولوجيا استخدام
 املشاركني مع التواصل لديهم، اليت املختلفة اإلمكاانت لتحقيق املتعلم إمكاانت

 والنتائج التعلم لعمليات تقييمالو  تقييمال إجراء ، الطالب وأبدب وتعاطف اعليةبف
 جراءاتاإل تنفيذ ،التعلم اهتمامات تقييمالو  تقييمال نتائج من اَلستفادة ،
    .جودة لتحسني عاكسةال

 احلصول ميكن حيث موضوع هو البحث هذا يف البياانت مصادر
 ملعلم الرتبوية الكفاءة حول تدور الباحثة بهاسيطل اليت البياانت. البياانت على
  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة درسةامل يف العربية اللغة تعليم يف  اللغة

 واملقابالت املالحظة عملية خالل من البياانت على احلصول سيتم. كرادينان
 هذا من. اَلدارة رئيس و الطالب وبعض املدرسة ومدير العربية اللغة املعلم مع

 اللغة تعليم يف ملعلم الرتبوية الكفاءة حول معلومات على الباحثة سيحصل
 .الدراسة موقع يف العربية

 البياانت مجع اساليب ﴾ه﴿
 منها ، طروق عدة الباحثة تستخدم ، للبحث وفًقا البياانت لتلقي 
 :التالية الطريقة استخدم. والوثيقية  واملقابالت املالحظات

 املالحظة .1
 ملراقبة امليدان إىل مباشرة تذهب الباحثة أن هي املالحظة ةطريق

 الباحثة قامت املالحظة، هذه يف. الدراسة موقع يف األفراد وأنشطة السلوك
 أيًضا ميكن. الدراسة موقع يف اهليكلية وشبه املهيكلة األنشطة بتسجيل
 غري من وحترتا ، خمتلفة أدوار يف يشاركوا أن النوعيني هي النوعيني للباحثة،

 43.املشاركني إىل املشاركني
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 املشاركة غري املالحظة نوع الباحثة تستخدم ، املالحظة هذه يف
  معرفة للباحثة ميكن 44.فقط مستقل قبمرا وهو الباحثة فيها تشارك َل اليت

 الرتبوية ابلكفاءة اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف املنفذة األنشطة ترتبط كيف
 أن ميكن ذلك وبعد ، وحتلل ، الباحثة تالحظ. العربية اللغة تعليم يف ملعلم
 .املدرسة يف العربية اللغة ملعلم الرتبوية الكفاءة حول استنتاجات تقدم

 املالحظة طريقة مع البياانت مجع اسلوب الباحثة تستخدم
 العربية اللغة تعليم يف ملعلم العربية اللغة التعلم حول بياانت على للحصول
 علي املعلم قدرة كيفية  معرفة هبدف العلوم مفتاح املتوسطةاَلسالمية ابملدرسة

 التعلم وتنفيذ التعلم وتصميم الطالب وفهم تدريسها يتم اليت الدروس فهم
 .وغريها

 املقابلة .2
 طريق عن البياانت جلمع الرئيسية الطرق إحدى املقابلة اعتبار ميكن

 أهداف إىل وتسند مباشر أو املنهج بشكل تتم اليت واألجوبة األسئلة
 أكثر أو شخصني أو لوجه وجهاً  خالل من عام بشكل تتم. البحث

 وفًقا ، نفسه الوقت ويف 45.واجلواب السؤال عملية أثناء جسدايً  اضرينح
 ، منظمة غري أو منظمة بطريقة املقابالت إجراء ميكن ، كتابه  يف لسوجيونو

 46.اهلاتف عرب أو لوجه وجهاً  خالل من إجراؤها وميكن
 ُتستخدم. املقابلة أساليب كال  الباحثة استخدمت ، املقابلة هذه يف

 ما ابلضبط ابلفعل تعرف الباحثة كانت  إذا ، البياانت جلمع منظمة املقابلة
 ةمقابل هي املنظمة غري املقابلة ،بينما عليها احلصول سيتم اليت املعلومات
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 بشكل ترتيبها متة اليت املقابلة إرشادات الباحثة تستخدم َل حيث جمانية
 47.البياانت جلمع وكامل املنهج

 مقابلة إلجراء الباحثة قبل من هذه املقابلة طريقة استخدام مت
 الفصل يف العربية غةالل كمدرس  هدايةهللا، النور خري األستاذ مع مباشرة
 الطالب بعض و املدرسة ومدير كرادينان  اَلسالمية املتوسطة ابملدرسة الثامن
 الكفاءة حول بياانت على للحصول الطريقة هذه تستخدم. اَلدارة ورئيس
  كرادينان  اَلسالمية املتوسطة ابملدرسة العربية اللغة تعليم يف ملعلم الرتبوية

 الوثيقية .3
 أن ميكن. ابلفعل مرة اليت لألحداث سجل هي قيةالتوثي طريقة

. للشخص ضخمة أعمال أو رسومات أو كتاابت  شكل يف الواثئق تكون
 و لوائح و قصص و احلياة اتريخ و اليوميات مثل كتابة  شكل يف والواثئق

 احلية والصور الفوتوغرافية الصور مثل صور شكل يف والواثئق. سياسات
 ميكن اليت الفنية األعمال مثال أعمال شكل يف ئقوالواث. وغريها والرسومات

 .وغريها وأفالم ومنحواتت رسومات شكل يف تكون أن
 مل اليت البياانت استكمال هبدف التوثيقية طريقة استخدام يتم

 صور أو رسائل شكل يف واملقابلة املالحظة خالل من الباحثة عليها حتصل
 الذي البحث برتكيز تتعلق أخرى مالحظات وكذلك ، فوتوغرافية صور أو

  و البياانت على للحصول الباحثة تستخدم الطريقة هذه. الباحثة أجراه
 يف املدرسة مرافق و املدرسة رسالة و املدرسة رؤية: منها املدرسة، كحالة
 . كرادينان  اَلسالمية املتوسطة املدرسة
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 البياانت حتليل  ﴾و﴿
 مصادر من اانتالبي على احلصول يتم ، النوعية البحوث يف

 تنفيذها ويتم ،( التثليث) املختلفة البياانت مجع تقنيات ابستخدام ، املختلفة
 البحوث يف البياانت حتليل إجراء مت. البياانت اكتمال حىت مستمر بشكل
 يف منه اَلنتهاء وبعد ، امليدان يف وجوده أثناء ،و امليدان دخول قبل منذ النوعية

 من تركيزًا أكثر البياانت حتليل يكون النوعية، بحثال يف ولكن. امليدان هذا
 .البياانت مجع مع امليدان يف العملية خالل

 :وهي ، وهوبرمان مايلز منوذج هي املستخدمة التحليل تقنية
 تلخيص البياانت تقليل يعين. ،والتحقق البياانت وعرض البياانت من احلد .1

 فإن وابلتايل،. الضرورية شياءاأل على والرتكيز الرئيسية األشياء واختيار
 من مبزيد القيام الباحثة على وتسهل ، أوضح صورة توفر املخفضة البياانت
 .البياانت مجع عمليات

 البحث يف. البياانت عرض هي التالية اخلطوة فإن ، البياانت ختفيض بعد .2
 وخمططات موجزة أوصاف شكل يف البياانت عرض يتم أن ميكن النوعية،
 .وغريها الفئات بني توعالقا

 استخالص هي وهوبرمان ملايلز وفًقا النوعية البياانت حتليل يف الثالثة خلطوة .3
 .منها والتحقق النتائج

 على العثور يتم مل إذا وستتغري مؤقتة األولية اَلستنتاجات تزال َل
 تاَلستنتاجا كانت  إذا ولكن. البياانت مجع من التالية املرحلة تدعم قوية أدلة
 أثناء ومتسقة صحيحة أبدلة مدعومة مبكرة، مرحلة يف عنها التعبري مت اليت

 48.موثوقة استنتاجات هي املطروحة اَلستنتاجات فإن الدراسة،
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 وهوبرمان مايلز منوذج ابستخدام التحليلية التقنية خطوات وّضح
 :يلالتا النحو على ،

 
 

 
 

 
 
 

 
 البياانت صحة من التحقق  ﴾ز﴿

. املصداقية اختبار الباحث سيستخدم ، النتائج صحة من للتحقق   
 :يشمل الباحثون سيجريه الذي املصداقية اختبار

 املالحظات متديد .1
 تعد. الرئيسية األدوات هي النوعي البحث قسيا يف الباحثة

 وقت يف فقط املشاركة تتم َل. البياانت مجع يف أساسية الباحثة مشاركة
 امتداد يف. البحث موقع يف الباحثة ملشاركة امتداًدا تتطلب ولكنها ، قصري

 مت اليت البياانت صحة من للتأكد أخرى مرة الباحث سيعود ، املالحظة
 .البحث عملية أثناء الباحثون وجده ملا فًقاوو  عليها احلصول

 من احلد: على قادرًا سيكون ملولونج وفًقا املراقبة متديد إن
 والتعويض الباحث أخطاء من واحلد ، السياق على الباحثني أتثري اضطراب

 تستكمل عندما الطريقة هبذه. اللحظية أو العادية غري التأثريات أتثريات عن
 يف  العربية اللغة تعليم يف للمعلم الرتبوية الكفاءة لحو  مالحظات الباحثة

 عرض
 البياانت

البياانت مجع  

اخلالصة إجتاد  

 من احلد
 البياانت
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 ستمدد ، كرادينان  العلوم مفتاح اإلسالمية املتوسطة ابملدرسة الثامنة الصف
 البياانت من التحقق إعادة من الباحثة تتمكن حىت املالحظة وقت الباحثة

 هاعلي احلصول مت اليت البياانت كانت  إذا ما ، الباحثة عليها حصل اليت
 .َل أم صحيح. عليها احلصول مت بياانت هي اآلن حىت

  املثابرة زايدة .2
 وبشكل بعناية املالحظات حتليل خالل من املالحظة هذه تنفيذ يتم

 مدرسة يف العربية اللغة تقوية أبنشطة ترتبط اليت البارزة العوامل على مستمر
 قراءة خالل من حثةالبا بواسطة تلك تتم. األمة احتاد يف اإلسالمية الصعود
 الصلة ذات عليها احلصول مت اليت والواثئق البحوث ونتائج املراجع خمتلف

 لفحص الباحثني قبل من استخدامها سيتم مث ، دراستها مت اليت ابلنتائج
 .َل أم هبا الوثوق وميكن صحيحة كانت  سواء عليها العثور مت اليت البياانت

  التثليث .3
 مصادر من البياانت صحة من التحقق صداقيةامل اختبار يف التثليث

 مبا القطب من خمتلفة أشكال هناك. خمتلفة أوقات ويف خمتلفة بطرق خمتلفة
 من الباحثة تنتهي أن بعد 49.الوقت و والتقنيات املصادر تثليث ذلك يف

 الصف يف  العربية اللغة تعليم يف للمعلم الرتبوية كفاءةال حول حبث إجراء
 الباحثة ستقوم ، كرادينان  العلوم مفتاح اإلسالمية املتوسطة ابملدرسة الثامنة
 ذلك تتم. عليها احلصول مت اليت البياانت صحة من للتحقق تثليث إبجراء

 ما بني فرق توجد وَل حًقا صاحلة بياانت على للحصول الباحثة قبل من
 مصادر حيث من سواء البياانت من التحقق ميكن حبيث ، الباحثة وجده

 .البياانت أخذ وقت من وأيًضا البياانت مجع تقنيات أو البياانت
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 البحث مراحل   ﴾ح﴿
 :يلي كما  هي البحث هذا مراحل    

 امليدان قبل ما مرحلة .1
 البحث تصاميم تطوير .أ

 مفتاح األسالمية املتوسطة مدرسة يف املوجود البحث جمال اختيار.ب
 . ماديون دولوفو كرادينان  العلوم

 املدرسة من إذن وطلب ابَلتصال الباحثة تقوم. الرتخيص إدارة.ج
 .حبثي كحقل  َلستخدامه

 جمال حنو اجتاه ابلفعل لديهم الباحثة. اجملال حالة وتقييم استكشاف.د
 .البحث

 وظروف الوضع حول معلومات لتقدمي املخربين واستخدام اختيار.ه
 .البحث وموضوعات اخللفية

 .البحث أبخالقيات الصلة ذات والقضااي البحث معدات إعداد.و
 امليداين العمل مرحلة  .2

 يف خمصوصة اَلسالمية املتوسطة مدرسة يف حول البحث خلفية فهم.أ
 .العربية اللغة تعليم

 األنشطة خالل تفعل حثةالبا املشكلة هذه يف. البحث جمال أدخل.ب
 .التعلم يف املعلم

 هداية النور خري اَلستاذ يعين املقابلة، طريق عن البياانت عن البحث.ج
 .العربية اللغة تعليم يف كمعلم  هللا

 .البياانت حتليل مرحلة .3

 ، البياانت تقليل: تشمل مراحل ثالث هنا الباحث يستخدم
 .التحقق/  النتائج واستخالص ، البياانت وعرض
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 .البحثية التقارير إعداد .4

 تتمكن حىت منهجية حبث نتائج الباحثة قدم ، املرحلة هذه يف
 .التدفق ومتابعة فهم من القارئ
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 الرابع الباب

 البحث نتائج

 

 العامة البياانت عرض  ﴾أ﴿

 كرادينان  العلوم مفتاح ميةاالسال املتوسطة املدرسة أتسيس اتريخ .1

 دولوفو نطقةمب  كرادينان  قرية جمتمع هلل احلمد ، وإرشاده هللا بفضل
 املتوسطة املدرسة إلنشاء هبا احمليطة واملناطق .ماديون نقل مت ، الفرعية

 املدرسة مع يتماشى الذي التعليم موقع كرادينان  لقرية نظرا  اَلسالمية
 .جًدا بعيًدا اإلعدادية

  قرية يف اَلسالمية املتوسطة درسة إنشاء مت 1975 يناير 2 يف حىت
 املسماة الداخلية" السالم دار" مدرسة يف التحديد وجه على كرادينان
 "العلوم مفتاح" اَلسالمية املتوسطة املدرسة

 قرر اَلجتماع يف اجتماعاً  الدراسي العام بداية يف اإلدارة عقدت
 كان(  رئيس) حدوا مدير قبل من" العلوم مفتاح" اَلسالمية املتوسطة املدرسة
 لربامج املعنّي  الرئيس أن اإلدارة وقررت ، والتعلم التدريس عن مسؤوَلً 

 .أمسوري السيد هو التدريب

 :يشملون مشرتك بشكل يديرون الذين املعلمني أن حني يف

 أمسوري استاذ.أ

 هللا عبداستاذ.ب

 حممود استاذ.ج
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 هداية نور استاذ.د

 مسيداينتو تاذاس.ه

 زهراء تاذاس.و

 الدين شهاب استاذ.ز

 احملفوظة استاذ.ح

 ما فرتة يف   دخلت 1975/1976 من األول الدراسي العام يف
 الدراسي العام يف مث. 16.30 إىل 13.00 الساعة يف الظهر بعد

 يف "العلوم مفتاح" اَلسالمية املتوسطة املدرسة إدخال مت 1976/1977
 املبىن يستخدم الظهر بعد ما فرتة يف ألنه. 12.15 إىل 07.00 من الصباح

 يف تزداد اجلمهور ثقة أن اتضح الصباح دخول بعد. الدينية املدرسة يف
 .الطالب يزداد عام بعد عاًما ، الواقع

 اَلجتماع ويف اجتماع لعقد اإلدارة جمللس القانونية القوة أجل من
 كاتب  مع تسجيله يتم أن" مالعلو  مفتاح" اَلسالمية املتوسطة املدرسة قرر

 أغسطس 6 يف هلل واحلمد القانوين الكيان صك على للحصول العدل
 .ماديون العدل الكاتب 18 رقم العدل عقد نشر مت 1984

 من بدًءا "العلوم مفتاح" اَلسالمية املتوسطة املدرسة ، هلل واحلمد
 للدولة نابتا اختبار تنفيذ على قادرًا كان  ، 1992/1993 الدراسي العام

  له كان  والذي ، نفسه "العلوم مفتاح" اَلسالمية املتوسطة املدرسة مبىن يف
 اَلسالمية املتوسطة املدرسة قامت. للغاية مشجعة خترج نتيجة عام كل

 ، ماديون دوهو احلكومية اَلسالمية املتوسطة املدرسة بدمج "العلوم مفتاح"
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 اَلسالمية املتوسطة ظمةاملن اللجنة إىل ابتان انضمت نفسه الوقت ويف
 .ماديون دوهو احلكومية

 مفتاح" اَلسالمية املتوسطة املدرسة إلنشاء موجز اتريخ وهكذا
 .فوائد هناك تكون أن أنمل. "العلوم

 كرادينان  العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة وقعم  .2

 هبا ريفية منطقة يف  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يقع
 على يطل .ماديون دولوبو كرادينان  قرية يف التحديد وجه على ، هضبة

 املتوسطة املدرسة إىل  مكافئة مدرسة أقرب هي اجلنوب يف بونوروغو جناعان
 املدرسة هناك الشمال يف بينما ، مرتات كيلو  5+   العلوم مفتاح اَلسالمية
 الشرط هذا إىل فويضا ، مرتات كيلو  5 وهي دولوفو اَلسالمية املتوسطة

 األخري الشرط هذا ، املدرسة حول الطريق عرب العام النقل وسائل وجود عدم
 التعلم أنشطة تصبح حبيث الصاخبة املناطق عن بعيد ألنه ما حد إىل موات  
 من الكثري دفع إىل حتتاج وَل القريبة املدارس الناس ويفضل مالءمة أكثر
 اإلسالم لدين أفضل لفهم اجلمهور قبل نم عنه التعبري يتم ما غالًبا. املال
 وجود خالل من الرأي هذا على الرد سيتم. الداخلية املدرسة يدخل أن جيب

 مناهجها يف أيًضا تدرس اليت  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة
 املعرفة تقليل عدم مع ،( األصفر الكتاب) الكالسيكية الكتب دراسة
 .العامة

 قتصاديةاَل الظروف .أ

 اَلسالمية املتوسطة املدرسة حول للمجتمع اَلقتصادي اهليكل
 يف اجملتمعات على عالوة ، اخلصوص وجه على  العلوم مفتاح

 ٪75 بنسبة عام بشكل بونوروغو تعمل. وكاب مديون. املنطقتني
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 الذين واملزارعني ، لألرض املزارعني امتالك من بدءًا: الزراعة يف تقريًبا
 املستعبدين املزارع وعمال ،( األرض إجيار) اآلخرين أراضي يف يعملون

 اخلدمة وموظفي للتجارة اَلقتصادي القطاع تراكم حني يف. الليبا أو
 املتوسطة املدرسة. ٪25 بنسبة الشرطة/  اجليش ذلك يف مبا ، املدنية

 منخفضة تعليمية كمؤسسة  صورة لديها اليت ،  العلوم مفتاح اَلسالمية
 بديل هو ، ابلطبع ، حملي منهج مع ، التكلفة منخفضة/  التكلفة

 (.األغلبية جمتمع) األدىن املتوسط اَلقتصادي للمجتمع

 الدينية/  الدينية الشروط .ب

 ينقسمون الذين املسلمني نسبة من ٪99 من يقرب ما حتتل
 ألن ، ٪15 احملمدية  %85 العلماء هنضة دينية منظمات إىل

 لتشكيل اجملتمع هيكل يف تقريًبا متشاهبة عيةاَلجتما اخللفيات
 هناك كان  إذا(. التوازن) متوازن املنظمتني بني والتفاعل اجملتمعات
 رأس هو الشرط هذا. الطائفي من بدَلً  جزئية أكثر اَلثنني بني احتكاك

 يف  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة لتطوير اجتماعي مال
 الديين اجملتمع ألغلبية بديل كخيار  ملدرسةا وجود بسبب املستقبل
 .التعليم ملواصلة

 كرادينان  العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة والرسالة الرؤية .3

 املدرسة الرؤية .أ

 كمؤسسة  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة  املدرسة حتتاج
 األمور ءوأوليا الطالب توقعات مراعاة إىل أساسية إسالمية التعليمية
  املدرسة مؤسسة. رؤيتهم صياغة يف واجملتمع املدرسة وخرجيي والطالب
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 املتميزين األشخاص حنو" رؤية لديها العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة
 ".التقوى و اإلميان أساس على

 على يعتمدون الذين املتفوقني الطالب على املدرسة هذه تؤكد
 الداخلية املدرسة بيئة يف ابملناسبة تقع اليت املدرسة مع. والتفاين اإلميان

 واملعلمني واإلداريني الرعاية ملقدمي الطالب أخالق املعلمون يقدم ،
 األنشطة مدرستنا تنفذ ، ذلك إىل ابإلضافة. أقراهنم بني وكذلك
 وصالة القرآن، كتابة  و اقرأ ، اجلماعة يف الضحى صالة مثل الدينية
 .اجلماعة يف الظهر

  املدرسة لةلرساا .ب

 اإلسالمية والسلوكيات املواقف تطوير .1

 إمكاانهتا مع األمثل النحو على  والتعلم التدريس أنشطة زايدة .2

 الدراسية املناهج خارج والتميز kokulikuler روح تعزيز .3

 والصحيحة التشاركية اإلدارة تنفيذ .4

 ومجيلة ونظيفة صحية إسالمية بيئة تعزيز .5

 والتكنولوجيا العلوم جمال يف البشرية واردامل زايدة .6

 كرادينان  العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة املؤسسة أهداف .4

 :يلي كما  العلوم مفتاح السالمية املتوسطة املدرسة من الغرض

 النبيلة بربكلك عالية معرفة خالل من جيدة تسناوية مدرسة حتقيق
 .تعاىل هللا كرس  ذيال الرئيسي اجملتمع لتحقيق وذلك
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 يف تدرجيًيا عليه والسيطرة وتقييمه مدرستنا من الغرض مراقبة سيتم
 اليت املتوسطة ومدرسة الثانوية للمدارس  الكفاءة معايري لتحقيق وقت أي
 :التايل  النحو على ، الوطين املستوى على توحيدها يتم

 .اإلسالم تعاليم وممارسة وفهم اإلميان .أ

 بشكل البيئة واستخدام للعمل والواجبات احلقوق رسةومما فهم .ب
 .مسؤول

 املشكالت حل يف ومبتكر وإبداعي ونقدي منطقي بشكل فكر .ج
 .املختلفة اإلعالم وسائل عرب والتواصل

 .ونقدره ابلفن استمتع .د

 .وصحي ومناسب نظيف حياة أسلوب عيش .ه

 .والوطن مةلأل والفخر للحب انعكاًسا احلياة يف املشاركة .و

  العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة واملوظفون املعلمون حالة .5
 كرادينان

 حيث ، الطالب جناح لتحديد جدا مهم التعلم عملية يف املعلم دور
 املدرسة يف والكالسيكي الفردي الطالب تعليم عن مسؤوَل املعلم يكون

 ابلفعل العلوم مفتاح سالميةاَل املتوسطة املدرسة املعلمون. املدرسة وخارج
 .واخلاصة العامة ، التعليمية خبلفيتهم يدرسوهنا اليت للمواد وفًقا ٪ 100

 بلغ حني يف قائما املدنية اخلدمة يف املعارين املدرسني عدد يزال وَل
 شخص اإلدارة رئيس. شخصا 18 املؤسسة يف الدائمني املعلمني عدد

 واحتياجات لظروف هذا تعديل مت. واحد شخص الصندوق وأمني واحد
 .املدرسة
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 كرادينان  العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة الطالب حالة .6

 والنظر اَلهتمام إىل حيتاجون الذين للطالب كائنات  هم الطالب
 يف الدافع ومستوى إمكاانت ستحدد. والتعلم التدريس عملية سياسة يف

 من الطالب عدد يزداد. الطالب احوجن التعلم عملية كبري  حد إىل التعلم
 القرى وكذلك احمليط اجملتمع من كبريًا  طلًبا هناك ألن دائًما أخرى إىل سنة

 .التايل النحو على أخرى إىل سنة من الطالب عدد وصف ميكن. األخرى

 الطالب 185 جمموعه مبا 2011/2012 .أ

 الطالب 186 جمموعه مبا 2012/2013 .ب

 الطالب 159 جمموعه مبا 2013/2014 .ج

 الطالب 136 جمموعه مبا 2014/2015 .د

 الطالب 130 جمموعه مبا 2015/2016  .ه

 الطالب 146 جمموعه مبا 2016/2017 .و

 الطالب 156 جمموعه مبا 2017/2018 .ز

 الطالب 169 جمموعه مبا 2018/2019 .ح

 الدراسية للسنة نكرادينا  اَلسالمية املتوسطة املدرسة مجيع من
 و 1 الفصول من يتألفون الذين الطالب من العديد هناك كان  ، 2013

 ب-أ من 7 الفئة تتكون. فصلني إىل تقسيمهم مت ، مستوى لكل. 3 و 2
 .ب-أ من 9 الفئة وتتكون ، ب-أ من 8 الفئة وتتكون ،

 

 



59 
 

 كرادينان  العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة املرافقون .7

 يف دافعة كأداة  للغاية مهًما دورًا التعليم يف التحتية والبنية املرافق عبتل
 تنفيذ لدعم مفيدة التعليمية التحتية والبنية املرافق تكون أن ميكن. التعليم
 هدف لتحقيق مؤسسة يف مباشر غري أو مباشر بشكل سواء ، التعلم عملية

 .تعليمي

 مل أهنا من الرغم على للغاية داً جي تطوراً  التحتية والبنية املرافق شهدت
 غرف 6: يلي كما  هي احلالية التحتية والبنية املرافق. بعد ابلكامل تتحقق
 مرحاض وغرفة ، وخمترب ، ومكتبة ، مدرس وغرفة ، إدارية ومساحة ، صفية

 املعدات ، الرايضية املالعب ، املساجد. للطالب محامات 4 و ، للمدرس
 املعدات ، التعلم دعم كتب  ، التعلم أدوات ، التعلم وسائط ، الرايضية
  .وللطالب للمعلمني مكاتب ، الكراسي ، اخلزائن ، املكتبية

 

 اخلاصة البياانت عرض  ﴾ب﴿

 تتعلق بياانت على الباحثة حصلت إجراؤه مت الذي للبحث وفًقا 
 املتوسطة املدرسة الثامن الفصل يف العربية اللغة  تعليم يف للمعلم الرتبوية ابلكفاءة

 الطريقة الدراسة هذه يف. ماديون كرادينان  فوجاع العلوم مفتاح اَلسالمية
 .والتوثيق واملالحظة املقابالت استخدام هي البياانت جلمع املستخدمة

 يف للمعلم الرتبوية الكفاءة واملالحظات املقابالت نتيجة على بناء 
 العلوم مفتاح اَلسالمية طةاملتوس املدرسة الثامن للصف العربية اللغة  تعليم

 2020 أبريل 7 - 2020 يناير 31 يف الباحثة تفعل ماديون كرادينان  بوجانج
 :التالية البياانت على حصلت
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 الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم االستعداد علي املعلم قدرة .1
 .ونمادي كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة يف

 املؤسسة  يف للعمل ما جصالش قبول قبل املشرف عام، بشكل
 تكون كيف  يعرف ان جيب للمعلم ابلنسبة خاصة ،فيةلاخل اوَل يعرف
 العربية اللغة معلم ان جيب و. َل ام القاسية املعلم للمعايري وفقا املعلم خلفية

 اللغة وادابمل املتعلقة املناهج تطوير يستطيع ان جيب التعلم اَلستعداد علي
 مع ومتوافقة ومشطورة موجوهة التعلم عملية تكون حبيث ذالك يتم .العربية

 :التايل النحو علي كالمها  مناقشة .حتقيقها املرد التعلم اهداف

 املدرسة الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف لمعلمل العلمية الرتمجة.أ
 .ماديون دولوبو نكرادينا  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة

 اللغة مدرس هو املاجستري هللا هداية النور خري اَلستاذ
  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف العربية

 املدرسة من خترج. ماديون يف 1993 مايو 15 يف ولد. كرادينان
 ابتوك 1 احلكومية اَلبتدائية املدرسة يف 2005 عام يف اَلبتدائية

 .جاروابن راعغما
 مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف التايل تعليمه كان

 كرادينان  فوجاع السالم دار املعهد يف رعاية حتت ، كرادينان  العلوم
. 2008 السنة يف اَلسالمية املتوسطة املدرسة  خترج. ماديون دولوفو
 ايل2005 سنة يف. 2011 السنة يف اَلسالمية املثانوية املدرسة  وخترج

 كرادينان  فوجاع السالم دار املعهد يف الدينية الدراسة تعليم 2020 سنة
 .ماديون دولوفو
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 اَلسالمية جامعة يف تعليمه واصل ، 2011سنة يف
 اللغة تدريس قسم الرتبية كلية  ختصصهايف أخذ و فونوروغو احلكومية

 العديد يف شارك كطالب  عمله فرتة خالل.  2017 سنة حيت العربية
 اللغة طالب جلمعية الفكري القسم رئيس ذلك يف مبا ، املنظمات من

 و ، 2016 عام يف النهي َلويل العام والرئيس ، 2014 عام يف العربية
 .2016 إىل 2013 يف اَلندونيسية اَلسالمية الطالبية احلركة عضو

 أصبح فونوروغو، احلكومية اَلسالمية جامعة من خترجه بعد
  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف يف ةالعربي للغة معلم

 وهي ، خمتلفة منظمات يف أيًضا شارك ، كمعلم  خدمته يف. كرادينان
 2021 سنة إىل 2019 سنة يف اَلنصار الشباب احلركة الفرع  رئيس

 2021.50 سنة إىل 2019 سنة اَلنصاريف الشباب احلركة  واعضاء ،
 اللغة معلم العربية اللغة ومعرفة القدرة على احلصول يتم

 كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف العربية
 من أي ، سنوات 10 غضون يف ما دح إىل يشبه ما وهو ،  تدرجيًيا
 إىل ابإلضافة ، العايل التعليم إىل اَلسالمية املتوسطة املدرسة مقاعد
 العربية اللغة لعلوم العربية اللغة معلم يسعى كما  ، الرمسي التعليم مقعد

 التعليم جمال يف اخلربة بعد. املعهد يف أي ، أيًضا الرمسي غري التعليم يف
 2017) سنوات 3 من الفرتة هذه يف التدريس جمال يف اخلربة استمرت

 .أيًضا( احلاضر الوقت إىل
 .اللغةالعربية ابملواد املتعلقة املناهج تطوير .ب

 أنه قال هللا هداية النور خري اَلستاذ مع مقابلة إىل واستنادا
 املواد كمية  مع مطابقة ذلك بعد مت الذي التعليم التقومي إىل أوَلً  نظر

                                                           
 .2020 أبريل 06 يف كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة معلم ترمجة الوثيقية نتائج ايل حصل 50
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 تنفيذ خطة و املنهج ، اإلذنية السندات ، الربوتيا بعمل قم مث. املتاحة
 للباقي ابلنسبة. فقط كمرجع  املنهج التعلم تنفيذ خطة و.  التعلم

 ميكن َل األحيان بعض يف ألنه الدراسي الفصل ظروف مع للتكيف
 إلجياد ذكًيا يكون أن جيب لذلك ، الفصل يف خمطط هو ما تطبيق
 51.مواتياً  مالتعل يظل حىت حلول

 يف الثامن الفصل يف التعلم أثناء يف املالحظات على بناء
 بتصميم املعلم قام كرادينان،  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة

 األنشطة. والتحفيز اإلدراك أنشطة يسبقه والذي. جيد بشكل التعلم
 إغالق وكذلك والتأكيد والتفصيل اَلستكشاف تشمل اليت األساسية
  .األنشطة

 لعبة تطبيق عند أي. الطالب من العربية اللغة معلم يقرتب
 بعد. وصفها مت اليت للمحادثة وفًقا للعمل الطالب تعيني يتم الغزل

 على والعثور للتنظيم الطالب يندفع ، منهم كل  ألدوار وفًقا التقسيم
 املعلم يضع. أيًضا العربية اللغة املعلم يساعدها اليت ألدوارهم وفًقا مكان
 جتاه ابلسعادة الطالب يشعر. الطالب وشخصية لقدرات وفًقا أدواره
 52 .التعلم يف الطالب معنوايت من سيزيد املتنوع التعلم مع ألنه التعلم

 اللغة معلم حيصل ، العربية ابملواد املتعلقة املناهج تطوير
 وبرامج السنوية الربامج شراء من ترتاوح خمتلفة مراحل على العربية
 اللغة معلم أيخذ عندما. التعلم تنفيذ وخطة واملناهج الدراسي الفصل

 فهم ومعايري لشروط وفًقا تعليمًيا منهًجا التعلم عملية يف بيةالعر 
 خطة ضد العربية اللغة معلم يتسابق مل ، املؤشرات تطوير يف. الطالب

 .التعلم عند والظروف الوضع مع تكيفوا ولكن ، التعلم
                                                           

 .2020 فرباير 07 يف هللا هداية النور خري أستاذ مع املقابلة ايل حصل 51
 .2020 فرباير07 يف كرادينان  اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة تعليم يف املالحظة نتائج ايل حصل 52
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 يف الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم عملية علي املعلم قدرة .2
 .ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية توسطةامل املدرسة

 إتقان: منها اجلوانب عدة يهتم ان بجي املعلم التعلم، عملية يف
 واَلجتماعية والروحية واملعنوية املادية اجلوانب من الطالب خصائص
 من اَلستفادةو  ، الرتبوي التعلم وتنظيم ،والفكرية والعاطفية والثقافية

 علي البحث النتائج اما .التعلم َلغرض واَلتصاَلت ملعلوماتا تكنولوجيا
 :التايل النحو

 والروحية واملعنوية املادية اجلوانب من الطالب خصائص إتقان.أ
  .والفكرية والعاطفية والثقافية واالجتماعية

 ، هللا هداية النور خري اَلستاذ مع مقابلة نتائج إىل واستناداً      
 الطالب بياانت استخدم ، الطالب خصائص فهم خالل من إنه قال

 املدرسة و اَلبتدائية املدرسة من التعليمية خلفيتهم كانت  الذين
 لتعلم املستعدين الطالب حتديد ميكنه هناك من اَلسالمية اَلبتدائية

 َل السابقة اَلحتماَلت بسبب املستعدين غري والطالب العربية اللغة
 خالل من املبذولة اجلهود إىل ابإلضافة. داً أب العربية أو القرآن تتعلم
  النشاط هذا تنفيذ يتم ، الكرمي القرآن يف والكتابة القراءة أنشطة تنظيم

 يساعد أنه كما.  التعلم انتهاء قبل الظهر وبعد التعلم قبل صباح كل
 53.العربية ابللغة والكتابة القراءة يف مهاراهتم حتسني على الطالب

 نتائج إىل واستناداً  ، التعلم أثناء يف املالحظات على بناءً 
 استكشاف العربية اللغة  معلم  التعلم عملية قبل التعليمية يف املالحظة

 التعلم وهو ، الفصل إلدارة   املعلم أفضل. الطالب شخصية من املزيد
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. الطالب على اَلنفتاح وحماولة الدافع أحياانً  ويوفر املعلمني بني املتقطع
 لذلك. التعلم عملية أثناء يف واإلجاابت األسئلة بطرح املعلم يقوم

 اليت املواد عن الطالب املعلم يسأل آلخر حني من املعلم يشرح عندما
 انتهاء قبل أسئلة جلسة املعلم يفتح ، ذلك إىل ابإلضافة. تدريسها يتم
 معرفة ميكن  النهائي واَلمتحان املتحان بنصف املعلمون يقوم. عليميةالت

 هناك كان  إذا الطالب ذكاء مستوى حول اَلختبارات هذه نتائج
 54.اَلكتمال من األدىن احلد معايري  يستوفوا مل طالب

 تعيني يتم ، الغزل ابللعب لعبة املعلم يعطي  التعلم عند
  ألدوار وفًقا التقسيم بعد. وصفها مت اليت للمحادثة وفًقا للعمل الطالب

 ألدوارهم وفًقا مكان على والعثور للتنظيم الطالب يندفع ، منهم كل
 لقدرات وفًقا أدواره املعلم يضع. أيًضا ةالعربي اللغة املعلم يساعدها اليت

 الذي للموضوع اآلن حىت مفهوم هناك يكن مل إذا. الطالب وشخصية
 انتهاء وقبل الدرس شرح بعد سؤال جلسة بفتح املعلم يقوم ، تدريسه مت

 55.اَلسرتاحة
 العربية اللغة معلم قبل من الطالب إتقان على احلصول يتم 

 شخصية استكشاف هبدف التعلم عملية أثناء يف ومستمرًا تدرجيًيا
 املدرسة املرحلة من طالب كل  وخلفيات أمساء مبعرفة بدًءا الطالب

 على للطالب احملتملة القدرة. اَلسالميىة بتدائيةاَل املدرسة و اَلبتدائية
 التعامل يف. اَلختبار ونتائج الصف يف التعلم عند الطالب نشاط رؤية
  أنشطة املدارس توفر ، العربية اللغة تعلم يفهمون َل الذين الطالب مع

 القرآن قراءة يف صعوبة جيدون الذين الطالب على للتغلب القرآن كتابة
 .يوم كل  القرآن قراءة على بالطال وتعويد

                                                           
 .2020 فرباير 07 يف كرادينان  العلوم حمفتا  اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف التعليمية عملية يف املالحظة ايل حصل  54
 .2020 فرباير 07 يف كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية وسطةاملت املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة  التعليمية عملية يف املالحظة ايل حصل 55



65 
 

 الرتبوي التعلم تنظيم .ب
 اختيار طريق عن التعلم تعليم يف املالحظة نتائج ايل استنادا

 وكمثال. للطالب اليومية احلياة سياق يف تقدميها يتم اليت التعليمية املواد
 العمل يف يرغب كان  الذي املزارع جمد املعلم شرح ، الفالح معىن على
 العربية اللغة املعلم قبل من ذلك يتم. أسرته إلعالة لشمسا وسط جبد

 يعمل حيث ، للتعلم الطالب محاس أيًضا ويثري املعرفة إىل ابإلضافة
 اللغة تعلم جو كان  ، التعلم عملية يف و. كمزارعني  والديهم معظم
 ما غالًبا املوضوع تقدمي يف املعلم ألن لطيًفا الثامن الصف يف العربية
 يتم اليت التعلم ومصادر اإلعالم وسائل. اليومية حلياةاب يرتبط

 وكتب والعالمات السبورة وهي ، التعلم َلحتياجات وفًقا استخدامها
 56.األسئلة أو والصور املفردات على حتتوي اليت واألوراق العمل أوراق

 خالل من العربية اللغة معلم يثقف الذي التعلم تطبيق يتم
 ومصادر اإلعالم وسائل. للطالب اليومية ابحلياة تعليمية مادة كل  ربط

 تصميم مع التعلم تكييف عند العربية اللغة معلم يستخدمها اليت التعلم
 على جيدة بقدرة العربية اللغة معلم يتمتع. الفصل دخول قبل التعلم

 .أيًضا املقدمة املواد بسهولة الطالب يفهم حبيث التعلم نقل
 .التعلم ألغراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من االستفادة .ج

 أنه قال هللا هداية النور خري اَلستاذ مع مقابلة إىل واستنادا
 على القاموس قاتوتطبي املرجعية الكتب استخدام يتم ما عادة

 اندرًا احملمولة الكمبيوتر أجهزة واستخدام الفصل يف للتدريس اإلنرتنت
 املرافق توثيق يف ذلك ويتجلى. التحتية والبنية املرافق نقص بسبب
 يف املناسبة التحتية والبنية املرافق إىل اَلفتقار أي ، أيًضا التحتية والبنية
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 مع التعلم ملواصلة الطالب ةمحاس على يؤثر َل هذا ولكن. املدارس
 57.احلاضرة التحتية والبنية املرافق

 الثامن الصف يف طالبة نبيلة مااي مع مقابلة إىل واستناًدا
 يف طالبة ان ،قالت كرادينان  العلوم مفتاح املتوسطةاَلسالمية املدرسة
 تطبيق ابستخدام جمموعة أنشأوا والطالب املعلم أن الثامن الصف

 لتوزيع الرحيم صلة على احلفاظ إىل ابإلضافة. للتواصل واتساب
 .أيضا التكليفات أو اإلعالانت

 العربية اللغة معلم قبل من التكنولوجيا استخدام يتم
 إىل ابإلضافة. اإلنرتنت عرب والقاموس الكتاب تطبيقات ابستخدام

 سيتم اليت املختلفة املعلومات لتأكيد واتساب جمموعة هناك ، ذلك
 .التعلم ساعات خارج نقلها

 الطالب مع واألدب والتعاطف الفعال التواصل .د
 ، املهنة عن موضوعه تعلم ، التعليمية املالحظات إىل استناًدا

 اللغة علمامل يقرأ األوىل اخلطوة. اللغةالعربية النص يف حمادثة يناقش والذي
 مث عال   بصوت والعمل العربية اللغة الكتاب يف املوجودة املفردات العربية
 الكلمات قراءة من الطالب يتمكن حىت ذلك يتم. مًعا الطالب حياكي
 املفردات هذه حفظ منهم يُتوقع ، املتكررة القراءة ومع جيًدا العربية
 أمثلة املعلم ميقد ، املفردات معىن وشرح القراءة منتصف يف. بسرعة

 ويسهل مهذبة ابللغة العربية اللغة املعلم يشرح. أيًضا ابحلياة صلة ذات
 58.فهمها الطالب على

 ، يوم كل  العربية اللغة معلم قبل من اجليد التواصل إجراء يتم
 جيًدا الطالب يستجيب كما.  التعلم عملية أثناء يف الطالب مع خاصة
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 لقدرات وفًقا تنفيذه يتم التعلم ألن التعلم يف للمشاركة املعلم لدعوة
  .وفهمهم الطالب

 يف الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم تقييمات علي املعلم قدرة .3
 .ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية ةاملتوسط املدرسة

. َل ام التعلم للنجاح كمراجع  التعلم للتقييمات املعلم ان جيب
  الباحثة البحث هذا يف. املستقبل لتحسني ينفعها علمامل ذلك، ابَلضافة

 التعلم، ونتائج للعملية والتقومي التقييم اجراء يف املعلم كيف  تبحث
 اَلجراءت اختاد و التعليمية، َلهتمام والتقومي التقييم تائجن من واَلستفادة

 :التايل النحو علي البحث النتائج اما. التعلم جودة لتحسني العاكسة

 التعلم ونتائج للعملية والتقومي التقييم إجراء .أ
 العربية اللغة معلمو يقوم ، املقدمة املالحظات إىل واستناداً 

 مكتوبة اختبارات شكل يف والنتائج التعلم اتلعملي وتقومي تقييم إبجراء
 املاضي األسبوع املادة املعلم يسأل ، التقومي يف. ومهام شفوي وأداء

 اختبار) التعليم أسئلة املعلم يقدم ، الدرس هناية ويف( مسبق اختبار)
 منتصف يف كالسيكية  بطريقة الطالب مجيع على األسئلة ويطرح( َلحق
 .لمالتع هناية ويف التعلم

 قال ، هللا هداية النور خري اَلستاذ مع مقابلة إىل واستناداً 
 مت ، الوسائط اَلمتحان و النهائي اَلمتحان نتائج إىل ابإلضافة إنه

 للتقييم معيارًا أصبحت اليت تلك حىت ، اجتماع كل  يف تقييمات إجراء
 .اليومية والتقوميات التقييمات على بناءً  النهائي

 ، مراحل عدة يف العربية اللغة معلم قبل من التقييم إجراء مت
 بشكل هي التقييم نتائج. واملهمة الشفوي واألداء الكتايب اَلختبار وهي
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 التقييم نتائج لقياس اجمليبون يستخدمه الذي اليومي التقييم أساسي
 .الدرجات ترقية) النهائي

 التعليمية الهتمامات والتقومي التقييم نتائج من االستفادة .ب
 هداية النور خري ذ مع أجريت اليت املقابالت إىل واستناداً 

 كان  إذا ما ملعرفة استخدامها مت والتقومي التقييم نتائج إن قال الذي هللا
 مل إذا. َل أم العربية اللغة تعلم يف اكتمال معايري استوفوا قد الطالب

 حسنيلت بتصحيح للقيام التقييم نتائج استخدام يتم ، كذلك  األمر يكن
 . القيمة

 نتائج العربية اللغة معلم يستخدم ، ذلك إىل ابإلضافة
 مع. التعلم يف للتحسينات كتقييم  أي ، التعلم لصاحل والتقومي التقييم
 لفصل به قاموا الذي التعلم تقييم على  املعلم شجع ، التقييم نتائج

 اإلعالم ووسائل واألساليب اَلسرتاتيجيات تقييم أي ، واحد دراسي
 59.املستخدمة

 العربية اللغة معلم قبل من والتقومي التقييم نتائج استخدام يتم
 األساليب اسرتاتيجية حتسني أي ، التعلم جودة وحتسني عالج إلجراء

 .للمستقبل التعلم وتقنيات
 التعلم جودة لتحسني العاكسة تاإلجراءا اختاذ .ج

 إنه قال هللا، هداية النور خري اَلستاذ مع مقابلة إىل واستناداً 
 يف تقييم ملناقشة مرجتلة مادة ملدرس مرجتل اجتماع هناك كان  ما غالًبا
 ما غالًبا ، التعلم يف. التعلم واسرتاتيجيات التعلم وأساليب التعلم نتائج

 تدريب يف شارك إذا ، له وفًقا ألنه ، الطالب مصنف كتاب  يف يتسابق
 َل نقدمه ما فإن ، الدين وزارة يف املادة  معلم مجعيات تدريب مثل
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 أكثر كان  لكنه اتباعه يف استمر للتدريب. الطالب دروس مع يتوافق
 يف. هناك الرتكيز تسليم مت ألنه الطالب منصف كتاب  على تركيزًا

 60 .العمل ورقة على املواد تركز ارمب ، طرق على أيًضا احصل ، التدريب
 مقابلة خالل من أي ، التعلم بعد العربية اللغة معلم يفكر

 مث التعلم أثناء يف املوجودة القصور أوجه تقييم يتم. املادة معلم
 خالل من العربية اللغة معلم قدرة لتحسني. احلاجة حسب تصحيحها

 .املختلفة التدريبية األنشطة يف املشاركة
 للصف العربية اللغة تعليم يف الطالب االمكانة تطوير علي املعلم قدرة .4

 كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن
 .ماديون

 لطالبا سيجد. املدرسة لتقدم جدا مهمة الطالب امكانة
 علي جيب. لقدراهتم وفقا اَلجنازات علي احلصول اَلسهل من انه احملتلمني

 املدرسة البحث، هذا يف .الطالبية املواهب لتطوير املرافق خمتلف توفري املعلم
 لتحسني خمتلفة انشطة تقدمي  كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة

 :التايل والنح علي البحث النتائج اما. الطالب قدرة
 لديهم املختلفة اإلمكاانت لتحقيق الطالب إمكاانت تنمية تسهيل .أ

 أن قل هللا هداية النور خري الستاذ مع املقابلة ايل واستنادا
 ، الالمنهجية األنشطة بعض قدمت الطالب إمكاانت تطوير يف املدرسة

 لصليبوا ، الكرمي والقرآن ، الكمبيوتر وأجهزة ، وحضروه ، الكشافة وهي
 لصقل ذلك يتم. املسرية وقوات ، األصفر والكتاب ، للشباب األمحر
 61.للطالب مؤهالت املستقبل يف يصبحوا حىت الطالب مواهب/  قدرات
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 املهارات ةأربع بتطبيق العربية اللغة معلم قام ، ذلك إىل ابإلضافة 
. الكتابة ومهارة القراءة مهارة و اَلستماع مهارات و الكالم مهارات هم

 مسابقات يف املشاركة على قادرين يعتربون الذين الطالب املدارس تفوض
 املسابقة تعمل العريب اخلطاب مسابقة بعد. املختلفة مستوايت على املختلفة

 مل ، وغريها للمناقشة لنسبةاب. العربية اللغة مشاكل على احلاضر الوقت يف
 62.اَلن ينظمها

 هي الطالب إمكاانت لتطوير املدرسة تقدمها اليت التسهيالت
 خمتلفة مسابقات يف واملشاركة الالمنهجية األنشطة من عدد توفري خالل من

 معلم ميارس. األمثل النحو على الطالب أداء دعمل العربية، اللغة وخاصة ،
 .أيًضا التعلم يف للمهارات وفًقا العربية اللغة

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2020 يناير 31 يف الفناين زين اَلستاذ مع املقابلة نتائج ايل حصل 62



71 
 

 اخلامس الباب

 البياانت حتليل

 

 يف الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم االستعداد علي املعلم قدرة   ﴾أ﴿
 .ماديون كرادينان  جبوجان العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة

 املدرسة الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف لمعلمل التعليمية الرتمجة .1
  ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة

 يف العربية اللغة معلم هبا مر اليت الطويلة اخلربة خالل من
 ، كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف

 اللغة معلم أن التدريس ويظهر ، الرمسي وغري الرمسي التعليم يف وابلتحديد
 .العربية اللغة تدريس يف جيدة وخربة قدرة لديهم العربية

 16 رقم اإلندونيسيا جلمهورية الوطنية الرتبية وزير َلئحة موجب
 ترمجة ، ماملعل وكفاءة األكادميي التأهيل معايري خبصوص ، 2007 عام

 املؤهالت من األدىن احلد حقق املعلم أن يوضح ، البكالوريوس مدرس
 يتم اليت للمواد املناسبة( S1) اجلامعية الدراسة برامج وهي ، األكادميية
 وزير يف مذكورة وفًقا الكفاءات ولديها ، العربية اللغة وهي ، تدريسها

 العربية اللغة جوانب خمتلف معرفة( 1: وهي الوطين التعليم تنظيم
 إتقان( 2 ،( واَلسرتاتيجية ، اَلجتماعية اللغوايت ، اخلطاب ، اللغوايت)

 التواصل جوانب مجيع يف ومنتجة تقبال ، واملكتوبة املنطوقة العربية اللغة
 63(.واَلسرتاتيجية اللغوية اَلجتماعية ، اخلطايب ، اللغوي)
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 .العربية اللغة ابملواد املتعلقة املناهج تطوير .2
 واليت تقريًبا سنوات 3 على مرات اليت التدريس خربة خالل من

 املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة امعلم قبل من مرت
 قدرة لديهم العربية اللغة معلم أن يظهر ، كرادينان  لومالع مفتاح اَلسالمية

 بفهم تتعلق اليت العربية املواد مع تتوافق اليت املناهج تطوير على جيدة
 املواد مالءمة ومدى النهج اسرتاتيجيات وترتيب ، املناهج تطوير مبادئ

 .للتجربة املصممة التعليمية
 رقم اإلندونيسيا مجهورية يف للتعليم الوطنية الوزارية لالئحة وفقاً 

 فقد ، املعلم كفاءة  ومعايري األكادميية ابملؤهالت يتعلق فيما ، 16/2007
 وهو ، العربية اللغة ملعلم الرتبوية الكفاءة معيار العربية اللغة معلم استوىف

 تعلم أهداف حتديد( 2 ، املناهج تطوير مبادئ فهم( 1 ؛ ذلك على قادر
 اللغة تعلم أهداف لتحقيق املناسبة التعلم جتربة يدحتد( 3 ، العربية اللغة

 وأهداف التعلم خبربات املتعلقة العربية التعلم مواد اختيار( 4 ، العربية
 املختار للنهج وفًقا صحيح بشكل التعلم مواد تنظيم( 5 ، التعلم

 64.التقييم وأدوات املؤشرات تطوير( 6 ، الطالب وخصائص
 رأي مع وقفا التعلم تصميم يف العربية اللغة معلم يتماشى كما

 أن على ينص والذي للمعلم الرتبوية الكفاءة معيار حول دانيم سوداروان
( 2 ، التعليمي األساس فهم( 1 ؛ قادرًا يكون أن جيب العربية اللغة معلم

 على التعلم اسرتاتيجيات تضمني( 3 و ، والتعلم التعليم نظرايت إنشاء
 واملواد حتقيقها يتعني اليت والكفاءات الطالب خصائص أساس

 65.التعليمية
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 يف الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم عملية علي علمامل قدرة ﴾ب﴿
 .ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة

 والروحية واملعنوية املادية اجلوانب من الطالب خصائص إتقان .1
 والفكرية والعاطفية والثقافية واالجتماعية

 من أكثر فرتة يف الطالب مع إجراؤه يتم الذي التعلم خالل من
 اَلسالمية املتوسطة املدرسة العربية اللغة معلم يتمتع ، واحد الدراسي فصل
 ومعرفة ، الطالب خصائص إتقان يف جيد إبتقان كرادينان  العلوم مفتاح

 .الطالب يواجهها اليت والتعلم التعليم صعوابت وتوفري ، اإلمكاانت
 16 رقم اإلندونيسيا مجهورية يف بيةللرت  الوطين التنظيم لوزارة وفًقا

 فقد ، املعلم وكفاءات األكادميي التأهيل مبعايري يتعلق فيما ، 2007 لعام
 القادرة العربية اللغة ملعلم الرتبوية الكفاءة معايري العربية اللغة معلم استوىف

 البدنية العاطفية ابجلوانب يتعلق فيما الطالب خصائص فهم( 1 على
( 2 ، والثقافية واَلجتماعية والروحية املعنوية اخللفية ، َلجتماعيةوا والفكرية

 األولية التعلم شروط حتديد( 3 ، العربية املواد يف الطالب إمكاانت حتديد
 املواد يف للطالب التعلم صعوابت حتديد( 4 ، العربية املواد يف للطالب

 66.العربية
 تتوافق الطالب خصائص فهم على العربية اللغة معلم قدرة إن

 واليت للمعلم الرتبوية الكفاءة مبعايري يتعلق فيما دانيم سوداروان رأي مع أيًضا
 من بالطال خصائص فهم( 1 ؛ قادرًا يكون أن جيب املعلم أن على تنص

 األولية التعلم أحكام حتديد( 2 ، التعلم مبادئ من اَلستفادة خالل
 67.للطالب
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 الرتبوي التعلم تنظيم .2
 واليت تقريًبا سنوات 3 على مرات اليت التدريس خربة خالل من

 تنظيم على جيدة قدرة لديه املستجيب أن يظهر ، املستجيبة هبا مرت
 اَلعالم و مصادر ليوقف املعلم الكفاءة يعرف التدريس و الرتبوي التعليم

 .التعلم اثناء يف التعليمية الوسائل
 16 رقم اإلندونيسيا جلمهورية والتعليم الرتبية وزير لالئحة وفقا

 فقد ، املعلم كفاءة  ومعايري كادمييةاأل ابملؤهالت يتعلق فيما ، 2007 لسنة
 وهي ، العربية اللغة ملعلم الرتبوية الكفاءة معايري العربية اللغة معلمم استوىف

 تطوير( 2 ، ابلتعليم يقوم الذي التعليمي التصميم مبادئ فهم( 1 ؛ قادرة
 يف لألنشطة كامل  تعليمي تصميم جتميع( 3 ، التعلم تصميم مكوانت

 الفصل يف التعليمي التعلم تنفيذ( 4 ، امليدان أو املخترب وأ الدراسي الفصل
 ، املطلوبة السالمة معايري إىل اَلنتباه خالل من وامليدان واملخترب الدراسي

 الطالب خبصائص الصلة ذات التعلم ومصادر التعلم وسائل استخدام( 5
 يف يةتقليد قرارات اختاذ( 6 ، ككل  التعلم أهداف لتحقيق العربية واملواد
 68.املتطور للوضع وفًقا تدريسها يتم التعلم

 رأي مع أيًضا الرتبوي التعلم تنظيم يف العربية اللغة معلم يتوافق
 البيئة مع الطالب تفاعل عملية ساساأل يف هو التعلم إن قال الذي مولياسا

 هي للمعلم الرئيسية املهمة تعلم ويف. أفضل اجتاه حنو السلوك يتغري حبيث
 69.الطالب كفاءات  وتكوين السلوك تغيري لدعم البيئة تكييف
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 التعلم ألغراض واالتصاالت لوماتاملع التكنولوجيا من االستفادة .3
 اللغة معلم يكون ، متزايد بشكل سريعة أوقات تطوير خالل من

 على قادرا كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف العربية
 استخدام مثل التعلم ألغراض جيد، بشكل واملعلومات التكنولوجيا استخدام
 لتنفيذ احلاسوابت استخدام يتم ما دراان ولكن. اَلتصال وأدوات اإلنرتنت

 .التعلم
 لعام 16 رقم إندونيسيا جلمهورية الوطنية الرتبية وزير لالئحة وفًقا

 فإن ، املعلمني وكفاءات األكادميي التأهيل مبعايري يتعلق فيما ، 2007
 اللغة ملدرس الرتبوية الكفاءة مبعيار للوفاء مناسب غري العربية اللغة معلم
 تعلم يف واَلتصاَلت املعلومات تكنولوجيا استخدام ميكنه والذي ، ةالعربي
 70.املدارس يف املتاحة التحتية البنية و حمدودة مرافق مع العربية اللغة

 أبن ويبوو أغوس رأي مع التكنولوجيا استخدام يف العربية لغةال معلم يتفق َل
 أنشطة تبسيط أو تسهيل إىل يهدف والتعلم التعليم يف التكنولوجيا استخدام

 املواد وإعداد استخدام على القدرة امتالك املعلمني من يطلب حبيث التعلم
 71.إليها الوصول للطالب ميكن اليت احلاسوب شبكة نظام يف التعليمية

 الطالب مع واألدب والتعاطف الفعال التواصل .4
 ، فعال بشكل التواصل تنفيذ يف ، التعلم مراقبة عملية خالل من

 املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة معلم قبل من ومهذب تعاطف
 من جيدة استجابة على واحلصول نانكرادي  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة
 .العربية اللغة معلم به قام الذي التعلم بعد ابلسعادة الطالب يشعر. الطالب

 التواصل يف   العربية اللغة معلم يستويف ، الدراسة نتائج على بناءً 
 الرتبوية الكفاءة ملعايري وقفا األكادميية املؤهالت واألدب والتعاطف الفعال
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 ، 2007 لعام 16. رقم والتعليم الرتبية وزارة َلئحة يف عليها املنصوص
 ولفظ تعاطف بشكل الفعالة التواصل اسرتاتيجيات خمتلف فهم( 1: وهي

 وأدابً  تعاطًفا ، فعال بشكل التواصل( 2 ، أخرى وأشكاًَل  كتابةً   ، شفهًيا
 تثقف اليت التعليمية األنشطة تفاعل يف حمددة لغة لديهم الذين الطالب مع

 من اللعبة يف للمشاركة للطالب النفسية احلالة إعداد( أ) من. الدوري لتطورا
 الطالب ردود( ج) للمشاركة الطالب دعوة( ب) ، واألمثلة اإلقناع خالل

 72.الطالب ردود على املعلم فعل رد( د) و ، املعلم دعوة على
 يف الثامن للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم تقييمات علي املعلم قدرة  ﴾ج﴿

 .ماديون كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة

 التعليمية االهتمامات والتقومي التقييم نتائج من االستفادة .1
 املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة معلم تعلم عملية خالل نم

 واستخدام التقييم مرحلة إجراء يف كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة
 .التعلم من ملزيد استخدامه وكذلك جيد بشكل يتم التقييم نتائج

 الصف يف العربية اللغة  معلم استوىف ، الدراسة نتائج على بناءً 
 للمعايري  وقفا التعليمية اَلهتمامات وتقييم تقييم نتائج استخدام يف ثامنال

 الالئحة يف عليها املنصوص للمعلم الرتبوية والكفاءات األكادميي التأهيل
 استخدام( 1: وهي ، 2007 لعام 16. رقم إندونيسيا جلمهورية الوزارية

( 2 ، التعلم كتمالا  لتحديد والتقدير التقييم بنتائج املتعلقة املعلومات
 عالجية برامج لتصميم والتقييم التقييم بنتائج املتعلقة املعلومات استخدام

( 4 ، املصلحة أصحاب إىل والتقييم التقييم نتائج توصيل( 3 ، وإثراء
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 جودة لتحسني التعلم تقييم و البحث بنتائج املتعلقة املعلومات استخدام
 73.التعلم

 لرأي وفقا والتقومي التقييم نتائج من اَلستفادة يف العربية اللغة املعلم
 املعلم أن على تنص واليت للمعلم الرتبوية الكفاءة معايري يف دانيم سودروان

 لتحديد التعلم ونتائج العملية تقييم نتائج حتليل( 1 ؛ قادرًا يكون أن جيب
 جودة لتحسني التعلم تقييم نتائج من اَلستفادة( 2 ، اإلتقان تعلم مستوى

 74.عام بشكل التعلم برامج
 التعلم جودة لتحسني العاكسة الإلجراءات اختاذ .2

 فصل نصف أو واحد الدراسي لفصل التعلم عملية خالل من
 املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة معلم أن يظهر الدراسي

 إجراءات اختاذ على جيدة قدرة لديهم كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية
 خالل من إمكاانهتم تطوير على قادرا  ويكون التعلم جودة لتحسني عاكسة
 .املختلفة التدريب حضور

 الصف يف العربية اللغة  معلم استوىف ، الدراسة نتائج على بناءً 
 معايري يف وقفا التعلم جودة لتحسني التأملية اإلجراءات تنفيذ يف الثامن

 يف عليه املنصوص النحو على للمعلم الرتبوية والكفاءات األكادميي التأهيل
( 1: وهي ، 2007 لعام 16. رقم إندونيسيا ةجلمهوري الوزارية الالئحة

 نتائج من اَلستفادة( 2 ، تنفيذه مت الذي التعلم على الفعل ردود إجراء
 يف عملي حبث إجراء( 3 ، العربية املواد يف التعلم وتطوير لتحسني التفكري
 75.العربية اللغة تعلم جودة لتحسني الفصل
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 التعلم ونتائج للعملية والتقومي التقييم إجراء .3
 معلم قدرة فإن ، التعلم عمليات من متنوعة سلسلة خالل من

  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة
 ويتم جيدة والنتائج التعلم لعمليات وتقوميات تقييمات إجراء على  كرادينان

 .مراحل على ذلك
 الثامن الصف يف العربية اللغة معلم فإن ، الدراسة نتائج على بناءً 

 املؤهالت استوفوا قد للنتائج وقفا التعلم عمليات وتقييم تقييم إجراء يف
 الوزارية الالئحة يف عليها املنصوص الرتبوية الكفاءة ومعايري األكادميية
 تقييم مبادئ فهم( 1: وهي ، 2007 لعام 16. رقم اإلندونيسيا جلمهورية

 العملية جوانب حتديد( 2 ، العربية املواد خلصائص وفًقا التعلم نتائج وتقييم
 تطوير( 4 ، التعلم ونتائج اإلجراءات تقييم عملية حتديد( 3 ، التعلم ونتائج

 ونتائج العملية تقييم إدارة( 5 ، التعلم ونتائج مليةالع وتقييم تقييم األدوات
 تقييم نتائج حتليل( 6 ، خمتلفة أدوات ابستخدام مستمر أساس على التعلم

 76.التعلم ونتائج العملية تقييم( 7 ، خمتلفة ألغراض التعلم ونتائج العملية
 رأي مع التعلم وتقييم تقييم إجراء يف العربية اللغة معلم يتفق

 املعلم أن على تنص اليت للمعلم الرتبوية الكفاءة معايري يف دانيم سوداروان
 أساس على التعلم ونتائج للعملية تقييم وتنفيذ تصميم ؛ قادرًا يكون أن جيب

 77.خمتلفة طرق تخدامابس مستمر
 للصف العربية اللغة تعليم يف الطالب االمكانة تطوير علي املعلم قدرة    ﴾د﴿

 كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح االسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن
 .ماديون
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 لديهم املختلفة اإلمكاانت لتحقيق الطالب إمكاانت تنمية تسهيل .1

 التعلم أثناء يف املمارسات من متنوعة جمموعة خالل من
 الصف يف العربية اللغة معلم أن يظهر ، واملسابقات الالمنهجية واملشرتايت

 كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة املتوسطة املدرسة الثامن
 .الطالب إجناز حتقيق يف جيدة قدرات لديهم

 الصف يف العربية اللغة  معلم استوىف ، الدراسة نتائج على بناءً 
 املختلفة إمكاانهتم لتحقيق املتعلمني إمكاانت تطوير تسهيل يف الثامن

 النحو على للمعلمني الرتبوية الكفاءة معايري ومتطلبات األكادميية املؤهالت
. رقم اإلندونيسيا مجهورية يف الوطين التعليم تنظيم وزير يف عليه املنصوص

 التعلم أنشطة من متنوعة جمموعة توفري( 1: على القادر 2007 لعام 16
 من متنوعة جمموعة توفري( 2 ، األمثل األداء حتقيق على الطالب لتشجيع
 78.إبداعهم ذلك يف مبا ، الطالب إمكاانت لتحقيق التعلم أنشطة

 يف دانيم سوداروان رأي مع يتفق مبا الطالب إمكاانت تسهيل يف
 قادرا  يكون أن جيب املعلم أن على تنص اليت للمعلم الرتبوية الكفاءة معايري

 ، األكادميية اإلمكاانت من متنوعة موعةجم لتطوير الطالب تسهيل( 1 ؛
 79.احملتملني الطالب خمتلف لتطوير الطالب تسهيل( 2
 
 
 
 

 

                                                           
 .املعلمني وكفاءة األكادميية واملواصفات ابملعايري 2007 لسنة( 16) رقم الوطنية الرتبية وزير معايل َلئحة إرفاق 78
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 سادسال الباب

 اإلختتام

 

 اخلالصة   ﴾أ﴿

 للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم تعداداَلس علي العربية اللغة املعلم قدرة .1
 كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن

 لعام 16 رقم الوطنية للرتبية الوزارية الالئحة أساس على تتوافق ماديون
 املتعلقة املناهج تطوير يف املعلم وكفاءات التأهيل معايري بشأن 2007

 العربية اللغة  معلم استوىف ، والتدريس التعليم اتريخ يفو  .جبيد ةالعربي ابملواد
 الوزارية الالئحة يف عليه منصوص هو كما  احملرتف  املعلم متطلبات
 .2007 لعام 16. رقم اإلندونيسيا جلمهورية

 للصف العربية اللغة تعليم يف التعلم عملية العربية اللغة علي املعلم قدرة .2
 كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة سةاملدر  يف الثامن

 لعام 16 رقم الوطنية للرتبية الوزارية الالئحة أساس على تتوافق ماديون
 إتقان يف الفهم(  1يف املعلم وكفاءات التأهيل معايري بشأن 2007

 واَلجتماعية والروحية واملعنوية املادية اجلوانب من الطالب خصائص
 ،(جيد) الرتبوي التعلم تنظيم( 2 ، ،(  جيد) والفكرية لعاطفيةوا والثقافية

( متوسطة) التعلم لصاحل واَلتصاَلت املعلومات تكنولوجيا استخدام (3
 (جيد) الطالب وأبدب وتعاطف بفاعلية املشاركني مع التواصل( 4،

 صفلل العربية اللغة تعليم يف التعلم تقييمات علي العربية اللغة املعلم قدرة .3
 كرادينان  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن
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 مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف العربية اللغة ماديون
 16 رقم الوطنية للرتبية الوزارية الالئحة أساس على تتوافق كرادينان  العلوم

 التقييم إجراء( 1 يف املعلم وكفاءات التأهيل معايري بشأن 2007 لعام
 التقييم نتائج من اَلستفادة( 2 ،( جيد) التعلم والنتائج لعمليات والتقييم
 لتحسني العاكسة إجراءات اختاذ( 3 و( جيد) التعلم اَلهتمامات والتقومي

 (.جيد) التعلم جودة

 العربية اللغة تعليم يف الطالب اَلمكانة تطوير علي العربية اللغة املعلم قدرة .4
  بوجانج العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الثامن للصف

 16 رقم الوطنية للرتبية الوزارية الالئحة أساس على تتوافق ماديون كرادينان
 تطوير تسهيل يف املعلم وكفاءات التأهيل معايري بشأن 2007 لعام

 .(جيد) لديهم اليت املختلفة اإلمكاانت لتحقيق املتعلم إمكاانت

 اإلقرتاحات ﴾ب﴿

 اللغة تعليم يف معلملل الرتبوية ابلكفاءة يتعلق فيما ، البحث أثناء يف
 ،كرادينان  العلوم مفتاح اَلسالمية املتوسطة املدرسة الثامن الصف يف العربية

 :التالية اَلقرتاحات ةالباحث تقدم

 املدرسة مديرلل .1

 للمعلم بويةالرت  الكفاءة وحتسني تطوير املدرسة مدير يكون أن عسي
 تعلم مرافق وحتسني جدا جيد بشكل التعلم أهداف حتقيق يتم حبيث

 .لألوقات وفًقا التطور من الطالب يتمكن حبيث الطالب

 العربية اللغة تعليم يف للمعلم .2
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 جيب اليت املختلفة الكفاءات حتسني العربية اللغة معلم على جيب
 وتطوير استخدام. الرتبوية الكفاءات حتسني وخاصة ، املعلم ميتلكها أن

 سيؤدي. املختلفة واألساليب واَلسرتاتيجيات الوسائط من متنوعة جمموعة
 .الفعال التعلم جودة حتسني إىل ذلك

 للطالب .3

 اتمحاس ويتذكرون ، التعلم يف محاًسا أكثر الطالب يكون أن جيب
 حىت معلملل دائما وصلي احرتم. املستقبل يف لنجاحهم التدريس يف نو املعلم

 .املباركة العلم و املعرفة على حيصل
 



83 
 

 املراجع قائمة

 واملواصفات ابملعايري 2007 لسنة( 16) رقم الوطنية الرتبية وزير معايل َلئحة إرفاق
 .املعلمني وكفاءة األكادميية
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2010. 

 Menjadi Peneliti Kualitatif (rancanangan metodologi, presentasi dan. دميني

publikasi hasil penelitian untuk mahasiswa dan peneliti pemula 

bidang ilmu-ilmu social, pendidikan dan humaniora). فوستاكا: ابندوع 
 .2002. ستييا
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  :ابندوع. .Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. ال زين عارف،
 .2011.  روسداكاراي رمياجا

 Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama“ ..امحد فتاح،
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 Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Di MTs Negeri ”..راتو اهلانون، فقه

Purbalingga.”  .2019 .فورووكرتو احلكومية اجلامعة رسالة. 
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Mutiara Gabut.” Jurnal Administrasi Pendidikan Volune 2 1 .رقم.  
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TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Kode   : 06/D/08-4/2020 

Bentuk   : Tulisan/file 

Isi dokumentasi : keadaan siswa  MTs Miftahul Ulum Kradinan  

Tanggal pencatatan : 8 April 2020 

Jam pencatatan : 08.00-10.20 WIB 

Bukti 

dokumen 

a) 2011/2012 berjumlah 185  

b) 2012/2013 berjumlah 186 

c) 2013/2014 berjumlah 159 

d) 2014/2015 berjumlah 136 

e) 2015/2016 berjumlah 130 

f) 2016/2017 berjumlah 146 

g) 2017/2018 berjumlah 156 

h) 2018/2019 berjumlah 169 

 

Refleksi  Dari data tersebut dapat diketahui keadaan siswa  MTs Miftahul 

Ulum Kradinan. 
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TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Kode   : 07/D/08-4/2020 

Bentuk   : Tulisan/file 

Isi dokumentasi : Sarana dan Prasarana MTs Miftahul Ulum Kradinan  

Tanggal pencatatan : 8 April 2020 

Jam pencatatan : 08.00-10.20 WIB 

Bukti 

dokumen 

DATA KONDISI MADRASAH TSANAWIYAH 

MIFTAHUL ULUM 

TAHUN  PELAJARAN 2018/ 2019 

 

I. DATA BANGUNAN : 

1. Jenis bangunan :  Permanen (di atas 

tanah wakaf 

bersertifikat) 

2. Status : Milik sendiri 

3. Luas bangunan : 1870 m2 

4. Jumlah Ruang kelas : 6 ruang ,  

5. Ruang Lab : Komputer ( Sudah 

ada dengan kondisi 

belum memadai ) 

6. Jumlah ruang kantor : 1 ruang kondisi 

sedang 

7. Lantai : keramik 

8. Pagar : ada 

 

II DATA SARANA PRASARANA 

 

 A. MEBELER 
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 1. Meja murid : 85 buah ( 30 rusak ) 

 2. Bangku/ kursi : 85 buah( 39 rusak ) 

 3. Meja Guru : 16 buah ( 7 rusak 

ringan )  

 4. Kursi guru : 16 buah ( 8 rusak  

berat ) 

 5. Kursi tamu : 1  set ( baik ) 

 6. Lemari : 4 buah 

 7. Rak buku : 2 buah 

 8. Meja Komputer : 4 buah ( 2 rusak ) 

  

B. ELEKTRONIK 

 1. TV 29” : 2 buah 

 2. Kipas angin : 3buah 

 3. Radio Tape : 1 buah 

 4. Monitor CPU : 4 buah ( 2rusak ) 

 5. CPU : 4 buah ( 2rusak ) 

 6. Printer : 3 buah ( 1rusak ) 

 7. Daya listrik : 2200 KVA 

 8.   LCD Proyektor :  2 buah 

 

 C. ALAT PERAGA 

 1. Peta dinding : 1 buah 

 2. Paket PLH : 1 Set 

 3. Termometer : 1buah 

 4.   Kit IPA :  3 Set 

Refleksi  Dari data tersebut dapat diketahui  sarana dan prasarana MTs 

Miftahul Ulum Kradinan. 
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TEMUAN DATA PENELITIAN DALAM BENTUK DOKUMEN 

Kode   : 08/D/08-4/2020 

Bentuk   : Dokumen (Non Rekaman) 

Isi dokumentasi : Proses Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VIII  

MTs Miftahul Ulum Kradinan  

Tanggal pencatatan : 8 April 2020 

Jam pencatatan : 08.00-10.20 WIB 
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Profil Guru Bahasa Arab MTs Miftahul Ulum Pucang  

Kradinan Dolopo Madiun 

Nama Lengkap  : Choirul Nur Hidayatullah, S. Pd. 

Jenis Kelamin   : laki-laki 

Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 15 Mei 1993 

Kewarganegaraan  : WNI 

Agama    : Islam 

Status Perkawinan  : Menikah 

Alamat Lengkap  : Pucang Kradinan Dolopo Madiun 

Nomor Telepon  : 082233098092 

Email    : cn.hidayatullah93@gmail.com  

Riwayat Pendidikan  : SDN Batok 1 (2005) 

      MTs Miftahul Ulum Kradinan (2008) 

      MA Miftahul Ulum Kradinan (2011) 

      IAIN Ponorogo (2017) 

Pengalaman Kerja  : Pendidik 

Pengalaman Organisasi : Kabid. Intelektual HMJ Bahasa Arab (2014) 

      Ketum UKM UKI Ulin Nuha (2016) 

      PMII Komisariat Watoe Dhakon (2013-2016) 

      Ketua Ranting GPA Ansor Kradinan (2019-2021) 

      Ansor Banser PAC Ansor Dolopo (2019-2021) 

 

 

mailto:cn.hidayatullah93@gmail.com
mailto:cn.hidayatullah93@gmail.com
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 احلياة ترمجة

 وهي ماديون كبونساري  بقرية 1998 يوليو 7 يف ليسكانوفيتاساري ولدت
 اَلبتدائية املدرسة يف جتختر . واحيونيعسيه سري سيدة و وارسيطا سيد من اَلويل بنت

 .2010 سنة فاجني كدوع  2 العلوم مفتاح

 طااناتن ماايك اهلدي ردا اَلسالمية املتوسطة املدرسة يف الدراسة استمرت
 دار اَلسالمية ةثانويال املدرسة يف الدراسةو . 2013 سنة يف فيها وخترجت فونوروغو

 السنة ايل 20013 السنة يف .2016 سنة فيها وخترجت فونوروغو طااناتن ماايك اهلدي
 .فونوروغو طااناتن ماايك اهلدي دار  املعهد يف الدينية املعرفة استكشاف 2018

 وأخدت 2016 سنة فونوروغو احلكومية اَلسالمية ابجلامعة والتحقت
 .اَلن حيت العربية اللغة تدريس فسم الرتبية كلية  يف ختصصها

 الدين يف السعيدة ساملة والوطن، للدين انفعة صاحلة مرأة تكون أن وأملها
 .امني. املستقبل يف وانجحة األمور وكل األمل يف انجحة تكون واَلخرةوان والدنيا
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 Kinerja Guu (Kompetensi Guru, Motivasi Keja, Kepemimpinan ..ديدي فيياندا،

sekolah). 2018.جيجاك: الغربية جاوي . 
 ,Edisi Ketiga Research Design Pendekatan Kuantitatif ..ج جوهن كريسويل،

Kualitatif dan R&D. 2013. الفابيتا: ابندونج. 

 Kompetensi Guru dalam Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter.ريتا مارايان،

untuk Anak Usia Dini. الرتبية املقالة. 
 Landasan Pendidikan: Menjadi.. سووارنو ابمباع روس اهلاشم، عبد سوراي، حممد

Guru yang Baik 2010.اندونيسية غاليا:  بوغور . 
 Kompetensi Pedagogik Guru di MI Maarif NU 01. انس َلراس منجيايت،

Sokanegara Kejobang Purbalingga فورووكرتو احلكومية اجلامعة رسالة. 
2018. 

 .رمياجارؤسداكاراي: ابندوع .Metodologi Penelitian Kualitatif ..ج ليكسي مولونج،
2009. 

. روسداكاراي رمياجا:  ابندوع. Standar Kompetensi dan Sertifikasi guru. مولياسا
2007.  

 .2010.غراسيندو:  سورااباي .Rahasia Menjadi Guru Hebat. مولياان

 . 2012. بالجار فوستاكا: يوغياكرات .Menjadi Guru Berkarakter .. اغوس ويبووو،

 

 

  
 


