
الثانىفصلال

نظريات دراسة الن

مفهوم النظري. ال1

Sumantri“اإلطار النظري يف دراسة أمر ضروري من أجل دراسة وسائل حتقيق احملدد، كما وصفها

Jujun”يف هذه .حل املشكلة يف األساس هي استخدام املعرفة كأساس لتقييم حجة أن حنصل على إجابة موثوقة

.1احلالة نستخدم نظرية علمية كأداة يف إجياد حل

عبارة عن سلسلة من األعمال اليت حتتوي على املعلم والطالب على أساس التعلم يعملية التعليم والتعلم ه

تعليم يعتمد على ثالثة عوامل، كماوبالتايل فإن جناح ال.املتبادل اليت وقعت يف هذا الوضع لتحقيق أهداف التعلم

:النحو التايلر حممد کافىأبىباكشفت عن استخدام الوقود الرماد

إعداد درس مثايل.أ

وهناك طريقة تدريس جيدة.ب

.2قدرة الطالب على تكريس كل جدية لتلقي الدروس.ج

من أجل تنفيذ التدريس سارت بشكل طيب وجيد واليمني، مث إنين وضعت سوديرمان يف تفاعله والدافع 

:للتعلم هي
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جيب على املعلم لديهم املهارات املهنيةو .أ

لديهم القدرة الفكرية.ب

لديهم طبيعة التعليمية االجتماعية..ت

هو األساس عمل ملموس يف تنفيذ عملية اعداد معلمي املدارس يف بعض الطريق وبالتايل، تنفيذ التعليم

اخلارج املكونات مرتبطة ببعضها البعض. ألنه من املعروف لتنفيذ دراسة التدريس يف.الذي يعترب أكثر فعالية وكفاءة

3.ونظمت يف متكامل واخلطوات املتخذة من قبل يف تدريس مرة تسلسل منطقي لدعم حتقيق األهداف

التدريس حيدث عندما يكون هناك GBPPيف كتاب أساسيات التعليم التعلم والتعليم هو تفعيل املنهج أو

.4لتعلم لتحقيق اهلدف من التعليمتفاعل بني الطالب واملعلمني انشاء بيئات ا

قال الدكتور "حممود عليفسما"أن التعليم هو معرفة املعلم نقل إىل عقول الطالب مع األساليب املناسبة، 

.5والتعليم يأخذ أربعة عناصر: املعلم والطالب واملواد واألساليب

قال كوناندار يف كتابه "املدرس املهين (تنفيذ منهج مستوى الوحدة الرتبوية)" أن كفاءة التعليم هي قدرة 

سنة 16املدرس يف رعاية عملية التدريس لدي الطلبة. عند نظام وزارة الرتبية الوطنية للجمهورية اإلندونسية رقم 

ىف املؤسسة اخلاصة فهي تنفذ تفاعلية، إهلامية، مرحية، عن معيار التصنيف وكفائة املدرس. إن عملية التعلم 2007

معارضة وتدافع الطالب لالشرتاك ىف التعلم. وهي تعطى الفرصة لالبتكار واملستقل بأنفسهم مناسبا باملوهبة، الرغبة 

عملية وتنمية فسيكولوجي املتعلم. وينبغى للمتعلم أن يعطى القدوة إىل طالبه. والبد لكل مؤسسة أن تقوم بتخطيط

التعلم، تنفيذ عملية التعلم، التقومي عن حاصلة التعلم ورقابة عملية التعلم والتعليم. وأما النظام الذى قررته وزارة الرتبية 
3Sardirman Am, Interaksi DanMotivasi Belajar Mengajar, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm. 125
4 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru Bandung, 1989, hlm. 10

12داراملعارف، ص. الدكتور حممد على السمان، التوجية ىف تدريس الّلغة العربية،5



سنة 41) نظام وزارة الرتبية الوطنية للجمهورية اإلندونسية بنمرة 1الوطنية للجمهورية اإلندونسية فهي فيما يلى: (

) نظام وزارة الرتبية 2ى على عملية التعلم ىف الرتبية للمستوى األساسي واملتوسط. (، وذلك النظام حيتو 2007

، 2008يعىن معيار عملية تربوية للجمهورية اإلندونسية سنة 2008سنة 13الوطنية للجمهورية اإلندونسية برقم 

التعليم ملدّرس الدرس يلخص يف عشر الكفائات اهلامة Paket A.6وذلك النظام يشتمل على معادلة الربناج بني 

وهي:

معرفة ممرية الطلبة من حيث اجلسمي، واألخالق، والروحي، واإلجتماعي، والثقايف، والوجداين، والعقلي..1

معرفة العريفات عن التعلم وأصوليات التدريس اجليد..2

تطرير املناهج اليت تتعلق بالدرس الذي عّلمه املدرس..3

التدريس اجليد.تنفيذ .4

استفادة تكنولوجي استعالمات واتصاالت من أجل ترقية التدريس..5

تنفيذ تكنولوجي استعالمات واتصاالت لتطبيق الكفائات املتنوعة..6

قام باتصال فعال، وجيد، ومؤدب بالطلبة..7

قام باإلنتاج و التقومي يف عملية التدريس..8

يس.استفادة نتيجة اإلنتاج و التقومي من أجل التدر .9

7قام بفعل منعكس لرتفية جودة التدريس..10

6UU, Permen, dan Standar Nasioanl Pendidian  1 Komentar
7 Nasru, Guru Profesi Etika Keguruan, Aswaja Pressindo, Jogyakarta, 2012, hlm. 41-42



) قد ورد فيه أن الكفاءة املهنية هي معرفة مادة 3Butir)cأية 28إن يف معيار الرتبية الوطنية ، بيان فقرة 

التدريس عامة وعميقا ماكان يقدر املدرس علي إشراف الطلبة يف تكميل معيار الكفاءة الذي ثبتته احلكومية يف يف 

رتبية الوطنية. علي طريق اخلصوص، كفاءة مهنية املدرس تبني علي مايلي:معيار ال

.الفهم عن معيار الرتبية الوطنية.1

تطوير منهج مستوى الوحدة الرتبوية .2

معرفة املادة األسسية..3

تدبري إعداد التدريس..4

تدبري الفصل..5

استخدام وسائل التدريس واملراجع..6

قدرة علي أساس التدريس..7

برتقية الطلبة.فهم وقام .8

فهم وقام بإدارة املدرسة..9

فهم عن البحث والتدريس..10

إظهار أسوة احلسنة يف التدريس..11

ترقية تعريف ومفهوم أساسي التدريس..12

8فهم وقام بتعريف ومفهوم أساسي التدريس..13
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علي تلك يف تنفيذ كفاءته، يطلب علي املدرس ليكون له الكفائات املتنوعة من ناحية نفسية، مث لتسهيلهنا 

ا عند حمبني شاه. 9الكفاءة، هنا بيا

نوع وعنصر الكفاءة:

.كفاءة العقلي عذك هو مهارة لدي مدرس اليت ميكينه يف حتليل مساعلة لدي يف تعليم لفاعل.أ

تقسم اىل قسمني هو هم: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

كفاءة اجلسمية.ج

مهارة اجلسمية العامة.1

مهارة اجلسمية اخلاصة.2

مهارة التعبري اللفظي.أ

مهارة التعبري غري اللفظي.ب

يالمفهوم العمل.2
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قبل التعليم.أ

يفتش املدرس استعداد الطالب.1
الدرس.مواصلةاملادة بالدرس املاضى قبل الصرفيعلق مدرس .2
يالتعلم الرئيسنشاط.ب
تلك املادة.الصرفيستوعب مدرس .1
باملعرفة األخرىالدراسيةاملادةالصرفيعلق مدرس .2
مالتعليإسترياتيج\مناسبة مبستوى التعلم و خصائص الطالباملقاربة ةواضحالصرفيلقى املدرس مادة .3
التعلميإسترياتيج\بواقعية احلياة. املقاربة الصرفيعلق املدرس مادة .4
مناسبا بالكفائة (اهلدف املنشود) وخصائص الطالب.الصرفينفذ املدرس تعلم .5
متوالياالصرفينفذ املدرس تعلم .6
الفصلالصرفيستوعب مدرس .7
سياقياالصرفم يينفذ املدرس تعل.8
د اإلجيايبيالذي ميكن أن ينشئ التعو الصرفم يينفذ املدرس تعل.9
خططمناسبا بالوقت املالصرفم يينفذ املدرس تعل.10
ميةيستخدام الوسيلة التعلا.ج

;اما انشط ىف استخدام الوسيلة التعلمية هي
ةفعالالصرفم ييستخدم املدرس وسيلة تعل.1
التعلم حيصل على اإلنطباع اجلذاب.2
ستخدام الوسيلةاالطالب يف الصرفيورط مدرس .3
م املدافع وحفظ توريط الطالبيالتعل.4
ستجابة الطالباالتجرد على الصرفيدل مدرس الصرفم يشرتاك الطالب يف تعلاالصرفينشئ مدرس .5
تقومي العملية وحاصلة التعلمالصرفم يالغبطة ومحاسة الطالب يف تعلالصرفينشئ مدرس .6
عند عملية التعلم والتعليماللغة العربيةتقدم تعلم الصرفيراقب مدرس .7



بالتقومي األخري مناسبا بالكفائة (اهلدف)الصرفقام مدرس .8
ستخدم مدرس اللغة العربية الشفهية الفصحىا.9
الرسالة املناسبة بطرازهالصرفيلقى مدرس .10
االختتام.د

;اما نشاط اخر يف تدريس وهي 
باإلنعكاس أو اخلالصة بتوريط الطالبالصرفسقام مدر .1
التوجيه أو النشاط، الواجبة كاملادة العالجيةالصرفيعطى مدرس .2


