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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
الرتبية عملية انتقال القيم من ادلدرس إىل الطالب ليصبحوا ناضجٌن ىف كل 
ناحية. الرتبية عملية ضرورية لكل دولة متطورة. وعالج عملية تربوية ضروري 
للحصول على التقدم والتطور بتقدم العلوم والتكنولوجيا، ومن تلك احملاوالت 

ادلنهج وترقية كفاءة ادلدرس بأداء التمارين، إصالح التسهيالت الرتبوية تكميل 
 وأخرى. وىذه احلالة هتدف إىل ترقية تربية أجيال القوم وبناء اإلنسان الكامل.

ادلعلم النجح ىو باختصار, حضور وحتضًن, ومها شأنان يتمان قبل الّدرس, 1
علم, مههره وللوكو, باعتباره فبالنسبة للحضور, ىو شأن تربوي, يتعلق بشخصية ادل

قدوة, األمر الذي يو جب عليو أن يكون حسن ادلنهر, ظاىر اذلندام , أنيق 
ادللبس, مميز هبئتو عن الكبار من التالميذ, متمتعا بشخصية حاضرة, تنم عن ثقة 
بالنفس, وقوفا ولًنا, وتعامال, وتكلما, وبناء عالقات, األمر الذي جيعلو موضع 

ئو وتقدير إدارتو وإكبار تالميذه. وىذا النوع من الضور ال يقتصر فقط احرتام زمال
على تواجده يف ادلدرلة, بل جيب أن يكون جزءا من تكوين شخصيو, فيمتد إىل 
اجملتمع, للوكا مميزا يف حياتو اليومية, فهو مرب, ومن التعذر الفصل بٌن ىذه 

 التالميذ, ى  ال ي يلزم الصفة وبٌن الذي يقوم هبا, وحنيذ تصبح توجيهاتو إىل
هبانفسو, ومن ادلستحيل عليو تربويا أن يرشدىم إىل كيفية االلتفادة من أوقات 
فراغهم, مث يكون ىو أول من يهدر قيمة الوقت وال يعبأبو, كذلك إذا هنى التالميذ 
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عن ارتياد أماكن اللهو والتسلية, فهذا يعين أنو قد ألزم نفسو أن ال يتواجد فيو, 
   بية ليست وعظ, إمنا ى  تالزم بٌن القول والسلوك بٌن ادلههر وادلخرب. فالرت 

ومن أمارات احلضور ادلميز تلك العادات احلسنة ال ي يعّود عليهاإدارتو 
وتالميذه, كاحملافهة على مبدأ الدوام, والتقيد مبواعيده, واحلرص على عدم الغياب 

دلدرل  وأطره االمة, فيتحول تدرجيا إىل يف ظروقسرية, وااللتزام, بضوابط النهام ا
إىل منوذج يضرب بو ادلثل يف اإلنضباط وااللتزام, ويكون ىذا دأبو يف حيتو 
الشخصية. ويف عالقتو بزمالئو وتالميذه, احرتاما للمواعيد, ووفاء بالوعود.وخالع 
 القول ان احلضور يشمل ادلههر والسلوك, وما يعززمها من ثقافة تربوية وعامة, جتعل
منادلعلم طلب علم يواظب على القراءة ادلممنهجة والال اذلادف واحلث ادلعمق, 
األمر الذي يزيد من رصيده ادلعريف وينأى بو عن الركود العقل , ورتابة الرتداد 
دلاحفهو والتمر بتكراره, وكل معلم ناجح يضع نصب عينيو, الوقوف على كل 

.ان التحضًن يشمل جنيبٌن أحدمها جديد يف رلال مهنتو, وىذ يقودناإىل التحضًن
ذىين والثاين معريف, أما التحضًن الذىين فموقف نفس , يسبق وصول ادلعلم إىل 
الصف ويبدأ مع كل التعداد ليوم مدرل  جديد, وىذا يقتض  خلو الذىن من 
أي شاغل آخر غًن شاغل الوجب ادلهين, وىذا التحضًن الذىين, يستدع  

ًن, وطمأنينة يف النفس, فيكون اإلقبال على التحضًن بالضرورة , صفاء يف التفك
ادلعريف حتضًن الدرس مصحوبا هبذا ادلوقف الواثق, الذي يسمح بالتخطيط السليم 
للدرس ويتيح بعد ذلك إعطاءه بسهولة ويسر. والتحضًن ادلعريف يستوجب دفرتا 

دريس خاصا, يتجددكل عام, كما يستوجب عدة مواقف ثابتة مثل حتديد أيام الت
الفعلية لنويا, وتوزيع ىذه األيام على فصول العام الدراي, ونصيب مادة الدريس 
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من احلصص ادلقررة ألبوعيا, وتوزيع الربنامج ادلقرر وفقا زلصص التدريس الفعلية, 
احملددة من خالل نهام دوام مدرل  ثابت, وىذه خطوات ال بد منها لضبط 

مع اخلطة العامة, وحيسن تطبيقها, وقد  النجاز ادلقرر, النجازاموضوعيا يتنالب
تكون اخلطة السنوية من الدقة حبيث ميكون حتديد درس مايف ألبوع مامن العام 
ادلدرل  ومن فوائد دفرت التحضًن انو إذا مااضطر ادلعلم إىل غياب قسري, فإن 
احلصة قد ال تضيع على تالميذه إذا التطع إرلال حتضًنه يف موعد منالب يسمح 

 م البديل باالطالع عليو, وااللتعانة بو, وتطبيق خطة الدرس احملضر.للمعل
لكل درس خطتة يف التحضًن, وكل خطة درس تبدأ بسؤال ذىين يوجهو 
ادلعلم لنفسو, وال بأس من تدوينو وىذا السؤال ىو مااذلدف من الدرس وكيف 

اذلدف الوصول إليو؟ ولكل درس ىدفان, أحدمها : تربوي, واآلخر حتصيل , أما 
الرتبوي فيمكون التخالصو من موضوع الدرس نفس, كحكمة السانية أو مثل 
لائر, أوتوججيو إىل للوك معٌن ذي بعد أخالق  واضح, وأما اذلدف التهصيل  
فهو ادلعلومات ال ي جيب ان يعرفها الالميذ يف الدرس من خالل الهامهم يف 

تعٌن ادلعلم يعضهاحتقيقا للفائدة اكتشافها بادلناقشة واحلوار, ومن خالل تعليمية,يس
 ادلرجوة, فالوليلة التعليمية ى  إحدى طرق اليصال,

أن كفاءة التعليم ى  قدرة ادلدرس يف رعاية عملية التدريس لدي الطلبة. عند 
Permendiknas  كفاءة التعليم دلدّرس الدرس يلخص يف 2007لنة  17رقم ،

 2عشر الكفائات اذلامة وى :
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الطلبة من حيث اجلسم ، واألخالق، والروح ، واإلجتماع ، معرفة ممًنة  .1
 والثقايف، والوجداين، والعقل .

 معرفة العريفات عن التعلم وأصوليات التدريس اجليد. .2
 تطرير ادلناىج ال ي تتعلق بالدرس الذي عّلمو ادلدرس. .3
 تنفيذ التدريس اجليد. .4
 دريس.التفادة تكنولوج  التعالمات واتصاالت من أجل ترقية الت .5
 تنفيذ تكنولوج  التعالمات واتصاالت لتطبيق الكفائات ادلتنوعة. .6
 قام باتصال فعال، وجيد، ومؤدب بالطلبة. .7
 قام باإلنتاج و التقومي يف عملية التدريس. .8
 التفادة نتيجة اإلنتاج و التقومي من أجل التدريس. .9
 قام بفعل منعكس لرتفية جودة التدريس. .10

( ورد c) Butir 3أية  28، بيان فقرة  Standar Nasional Pendidikanيف 
فيو أن الكفاءة ادلهنية ى  معرفة مادة التدريس عامة وعميقا ماكان يقدر ادلدرس 

 Standarعل  إشراف الطلبة يف تكميل معيار الكفاءة الذي ثبتتو احلكومية يف 

Nasional Pendidikan عل  . عل  طريق اخلصوص، كفاءة مهنية ادلدرس تبٌن
 3مايل :

 .Standar Nasional Pendidikanفهم  .1
 KTSP تطوير منهج .2
 معرفة ادلادة األلسية. .3
 تدبًن إعداد التدريس. .4
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 تدبًن الفصل. .5
 التخدام ولائل التدريس وادلراجع. .6
 قدرة عل  ألاس التدريس. .7
 فهم وقام برتقية الطلبة. .8
 فهم وقام بإدارة ادلدرلة. .9
 فهم عن البحث والتدريس. .10
 حلسنة يف التدريس.إظهار ألوة ا .11
 ترقية تعريف ومفهوم ألال  التدريس. .12
 فهم وقام بتعريف ومفهوم ألال  التدريس. .13

يف تنفيذ كفاءتو، يطلب عل  ادلدرس ليكون لو الكفائات ادلتنوعة من ناحية 
 Muhibbin.4نفسية، مث لتسهيلهنا عل  تلك الكفاءة، ىنا بياهنا عند 

 نوع وعنصر الكفاءة:
 كفاءة العقل  . أ

 معرفة .1
 معرفة التدريس . أ

 معرفة مادة الدرس . ب
 كفاءة اخللقية . ب

 مفهوم النفس وعزة النفس .1
2. Etifikasi Diri dan Etifikasi Konstektual 

 ثقة النفس .3
                                                           

4
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Remaja Rosda Karya, 

Bandung, 2002, Hal. 236 
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 كفاءة اجلسمية . ج
 مهارة اجلسمية العامة .1
 مهارة اجلسمية اخلاصة .2

 مهارة التعبًن اللفه  . أ
 مهارة التعبًن غًن اللفه  . ب

 

التدرس والتيعاب التصميم وتقومي حاصلة ينبغى للمدرس أن يكون لو خطة 
التعلم لرتقية النوعية وكمية التعلم والتعليم. وخطة التدريس مرتبطة بالعناصر التالية 

وتلك  5منها ىدف التعلم وادلادة الدرالية ونشاط التعلم وطريقة التدريس والتقومي.
 العناصر جزء داخل  من مسؤولية ادلدرس عند عملية التعليم.

ءة التحقاقة ادلدرس الضرورية. الكفاءة مكونات العلوم وادلهارات الكفا
 6والسلوك الذى أن يكون للمدرس ويستوعب عليو ألداء واجبتو.

عندما ال يكون للمدرس كفاءة كافية فليس لو قدرة على أداء واجبتو والنتيجة 
فة ىف تربية ادلأخوذة غًن كاملة. ومدرس اللغة العربية جزء من ادلدرلٌن الذى ذلم وظي

الطالب ولذا ينبغى أن يكون ذلم كفاءة كافية. ومن الكفاءات الالزمة للمدرس  
كفاءة ىف تقومي عملية تعلم الطالب ىدفا إىل احلصول على اذلدف ادلتعٌن. والتقومي 
عملية منتهمة ومتواصلة لتعيٌن )القيمة وادلعىن( عن الشيئ اخلاص باالعتماد على 

 7اص ىدفا إىل صناعة القرار.ادلداولة وادلعيار اخل
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, PT Remaja 

Rosdakarya,Bandung, hlm : 33 
6
 Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

(Bandung: Citra Umbra, 2006) hlm, 4 
7
 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 

5. 
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وجناح الرتبية يعينها تنفيذ عملية التعلم والتعليم ىف ادلؤلسة الرمسية أى 
ادلدرلة، وىذا النجاح مجع بٌن نشاط ادلدرس والطالب، ودرجة دوؤب عملية 
الطالب تتعلق بكيفية طريقة الىت التخدمها ادلدرس عند التعليم، ومن إحدى 

لم إصالح كيفية طريقة التدريس عند ادلدرس، وذلك احملاوالت ىف كمال التع
اإلصالح حيتوى على مجيع النواح  منها اذلدف وادلادة والتقومي، وىذه ادلكونات 
متأثرة ىف ادلهارات اللغوية األربع أى مهارة االلتماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 

الب مل يقدروا على ومهارة الكتابة. بناء على تلك ادلهارات األربع أن بعض الط
التفريق بٌن األحرف داخل اجلملة، مل يقدروا على إنشاء كتابة الكلمات العربية 
بأنفسهم، مل يقدروا على قراءة النصوص العربية جيدة وفصيحة، مل يقدروا على 

 تكلم اللغة العربية جيدا.
امل والقدرة اخلافضة عند الطالب على التخدام اللغة العربية تؤثرىا عدة العو 

منها قلة الرغبة ىف التعلم واالىتمام والذكاء وقلة الدافع ىف التعلم، وغًن تنالب 
طريقة التدريس ادلستخدمة وإلرتاتيج  التعلم وغًن منالبة أىداف التعلم وادلواد 
الدرالية بالتقومي، وىناك عوامل أخرى تؤثر كفاءة مدرس اللغة العربية ىف تقومي تعليم 

 اللغة العربية.
درة على التقومي كفاءة ادلدرس الضرورية، بالنسبة إىل أمهية التقومي أن قدرة الق

ادلدرس على خطة التدريس وااللتيعاب على ادلادة الدرالية وااللتيعاب على 
تنهيم الفصل غًن كافية، ولذا ينبغى أن يكون لو قدرة على تقومي اخلطة واالبتكار 
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أخرى أن ال أحد عملية التعلم والتعليم وبعبارة  8على ادلفهوم "التعلم الناجح".
 اجليدة إال بالتقومي.

ادلدرس الذى لو كفاءة ىو الذى يقدر على أداء التعليم وتعيٌن القرار 
واإلصالح أو التقوية وتعيٌن خطة التدريس من حيث ادلادة واإللرتاتيج  بل قدرتو 

نهيم أدوات االختبار معتربة على تعيٌن ىدف التعلم وتعيٌن نوع التقومي ادلستخدم كت
وغًن االختبار. وىذا التقومي يسمى تقوميا إمجاليا، التقومي اإلمجايل ضروري ىف عملية 
التعلم والتعليم ألنو ذروة من تلك العملية ىدفا إىل تعيٌن النتيجة الىت تدل على 
جناح الطالب بعد أن قاموا بالتعلم ىف وقت معٌن. التقومي اإلمجايل اختبار يقام بو 
ىف منتصف الفصل الدرال  أو ىف آخر الفصل الدرال  ىدفا إىل معرفة جناح كل 

 طالب.
ومن أىداف تعلم اللغة العربية ىف ادلدرلة العالية بناء قدرة الطالب على 
ادلهارات اللغوية األربع )مهارة االلتماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

ىف التقومي وااللتيعاب على ادلادة الدرالية الكتابة(. وعندما يكون للمدرس كفاءة 
فأىداف التعلم ادلرجوة حتصل عليها. والتقومي اإلمجايل مقياس دلعرفة احلصول على 

 ىدف التعلم كامال.
 :فيما يأتى فه  وأما أىداف مهارة االلتماع

 القدرة على تعرف احلروف اذلجائية والنطق (1
 االكتشاف عن ادلعلومات من النص الشفوي (2
 االلتجابة عن الفكرة ادلتضمنة ىف النص الشفوي (3
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 :فيما يأتى فه  أما أىداف الكالم و
 القدرة على أداء احلوار (1
 القدرة على تقدمي ادلعلومات شفويا داخل اجلملة (2
 :فيما يأتى فه  أما أىداف مهارة القراءة و
 القدرة على نطق احلروف اذلجائية جيدا (1
 ادلكتوبةالقدرة على التعرف عن اجلملة  (2
 القدرة على اكتشاف ادلعىن والفكرة من النص (3
 :فيما يأتى فه  أما أىداف مهارة الكتابة و
 القدرة على كتابة اجلملة البسيطة (1
 القدرة على تعبًن ادلعلومات والفكرة بكتابة اجلملة البسيطة (2
 :أما الهواىر الىت وجدىا الباحث فيما يأتى و
 اإلمجايل مل تكن جيدةكفاءة ادلدرس ىف تنفيذ التقومي  (1
ادلهارات اللغوية لدى الطالب مل تصل إىل جيدة على حسب القدرات  (2

 ادلعينة
بناء على خلفية البحث السابق يتجذب الباحث للبحث عن تنفيذ تعليم 

 باكنبارو. "العلوم"اللغة العربية ىف ادلدرلة ادلتولطة اإللالمية  

 

 الدوافع فى اختيار الموضوع .ب 
ىف ادلدرلة ادلتولطة  تعليم اللغة العربية اختيار ىذا ادلوضوع " تنفيذومن ألباب 

 اإللالمية  العلوم باكنبارو
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 :" فيما يأتى
 ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث عنو من قبل (1
 ىذا البحث منالب بالقسم الذى يتعلم فيو الباحث (2

 مشكالت البحث  .ج 
تولطة اإللالمية  العلوم كفاءة ادلدرس ىف أداء التقومي اإلمجايل ىف ادلدرلة ادل (1

 باكنبارو
العوامل ادلؤيدة وادلعرقلة عن تنفيذ التقومي اإلمجايل ىف ادلدرلة ادلتولطة  (2

اإللالمية  العلوم باكنباروتأثًن تنفيذ التقومي اإلمجايل ىف ترقية ادلهارات اللغوية 
 لدى الطالب

 حدود البحث .د 
ىف تنفيذ التقومي اإلمجايل حيدد الباحث للبحث عن كفاءة مدرس اللغة العربية 

 .لتعليم اللغة العربية ىف ادلدرلة ادلتولطة اإللالمية  العلوم باكنبارو
 أسئلة البحث .ه 

ادلتولطة اإللالمية العلوم  اللغة العربية ىف ادلدرلة تعليم كيف كفاءة ادلدرس ىف (1
 باكنبارو ؟

لتقومي اإلمجايل كفاءة مدرس اللغة العربية ىف تنفيذ ا  على ادلؤثرة العوامل ما ى  (2
 ادلتولطة اإللالمية  العلوم باكنبارو؟ لتعليم اللغة العربية ىف ادلدرلة

 أهداف البحث وأهميته .و 
 اذلدف العام (1
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دلعرفة كفاءة مدرس اللغة العربية ىف تنفيذ التقومي اإلمجايل لتعليم اللغة العربية 
 ىف ادلدرلة ادلتولطة اإللالمية  العلوم باكنبارو؟

 اذلدف اخلاص (2
  دلعرفة كفاءة مدرس اللغة العربية ىف تنفيذ التقومي اإلمجايل لتعليم اللغة

 العربية ادلتولطة اإللالمية  العلوم باكنبارو
  دلعرفة العوامل الىت تؤيد وتعرقل كفاءة مدرس اللغة العربية ىف تنفيذ التقومي

 اإلمجايل لتعليم اللغة العربية ىف ادلدرلة ادلتولطة اإللالمية  العلوم
 باكنبارو.

 ما يل : أمهية البحثو 
عسى أن يكون ىذا البحث نافعا للمؤلسة الرتبوية ودلن ذلم مسؤولية  .1

عن الرتبية ودلدرل  "ادلدرلة ادلتولطة العلوم"ىدفا إىل ترقية نوعية التعلم 
 وترقية القدرة على التقومي اإلمجايل

قالم ىذا البحث مرجع للقراء والليما لطالب جامعة للطان شريف  .2
 اإللالمية احلكومية رياو مبا يتعلق عن الكفاءة ىف تقومي التعليم.

عسى أن يكون ىذا البحث يعطى العلوم واخلربة واآلفاق النافعة عما  .3
 يتعلق بالتقومي اإلمجايل.

 مصطلحات البحث .ز 
 :يوضح الباحث ادلصطلحات ادلتعلقة بالبحث للتباعد عن خطاء الفهم، فيما يأتى

 Competencyوباللغة اإلجنليزية يعىن  Kompetensi اإلندونيس  الكفاءة باللغة (1
بادلعىن قدرة أو مهارة. ومعىن الكفاءة ىف قوانٌن اجلمهورية اإلندونيسية ىف الرقم 
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الرابع عشر لنة ألفٌن ومخسة عما يتعلق بادلدرس واحملاضر ىف الفصل األول ىف 
وللوك عند أداء واجبتو  دلهارةاآلية العاشرة فيما يأتى : ما حيتوى على ادلعرفة وا

والكفاءة عند وينا لاجنايا للوك معقويل  9للحصول على ىدف التعلم،
للحصول على اذلدف ادلشروط على حسب احلالة ادلرجوة ولذا أن الكفاءة ما 

الكفاءة : للعمل : القدرة  10تدل عليها إجراءة معقولية للحصول على اذلدف.
 11عليو وحسن تصريفو.

ونات العلوم وادلهارات والسلوك الذى أن يكون للمدرس ويستوعب الكفاءة مك (2
 عليو ألداء واجبتو. وكفائتو هتدف إىل حصول ىدف التعلم

وتقومي التعلم عملية منتهمة ومتواصلة لتعيٌن )القيمة وادلعىن( عن الشيئ اخلاص  (3
 باالعتماد على ادلداولة وادلعيار اخلاص ىدفا إىل صناعة القرار.

مجايل عملية التقومي عن نتيجة التعلم، ىذا التقومي يهدف إىل تعيٌن التقومي اإل (4
جناح الطالب بعد أداء مجيع الوحدات الدرالية وبعبارة أخرى عملية تقومي 

 نتيجة التعلم دلدة طويلة.
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