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الباب األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

عند قدوةكالها يف الرتبية الرمسية، ألنإن املدرس عامل رئيسي يف الرتبية والسيم

فية لتطوير ونبيل النفس. فألجل ذلك، ينبغى للمدرس أن ميلك السلوك والقدرة الكاالطالب

ته. ومناسبا مبهنأن يستوعب عدة الكفائات لتنفيذ واجبته جيدا الطالب كاملة. وعليه 

سينمى طاقات أن يطور طاقات طالبه، وكيفواملدرس الذى ال ميلك الكفائة ال يستطيع 

هي NKمبا نقلته روستية W.Robert Houstonطالبه بدون الكفائة لديه. والكفائة عند 

تعريف املهارة، والقدرة الىت طلبه منصب املرء. بالنسبة إىلو كافية أو متليك املعرفة،الواجبة ال

ا أشد تركيزة إىل واجبة املدرس يف التعليم. وتلك الكفائات فيما يلى : الكفائة 1الطاقة أ

2التعليمية، الكفائة الشخصية، الكفائة االجتماعية والكفائة املهنية.

وعموما، أن كفائة املدرس شاملة وهي وحدة مرتابطة ومتساعدة ولكن الكفائة 

ا ترتبط مباشرة بواجبة رئيسية املدرس التعليمية يف عملية التعلم وا لتعليم متلك دورا ضروريا أل

يعىن منظم عملية التعلم.

1 Roestiyah NK, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan, Bumi Aksara, Jakarta, 1986, hlm 4
2 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, Alfabeta (Bandung, 2010),

hlm 22-24
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والكفائة التعليمية هي كفائة مطلقة أملكها املدرس لتكون واجبته منفذة جيدة، ألن 

املدرس الذى ينظم عملية التعلم بدون متليك هذه الكفائة فيصعب للوصول إىل هدف 

تبار من ذلك يوضح "عزا روحايل" على أن الكفائة التعليمية متلك دورا التعلم املرجو. اع

ضروريا لرتقية عملية التعلم والتعليم كتنظيم الفصل، استخدام الوسيلة، استخدام طريقة 

3التدريس، تنمية املادة الدراسية ومن غري ذلك.

أو غري مكتوبية وأما املوادة الدراسية هي مكونة املادة املصنوعة منظمة إما مكتوبية 

وعلى الشكل العام أن املادة الدراسية 4مكن الطالب ألداء التعلم.تحىت خيرتع اجلو الذى ي

حتتوى على املعرفة، املهارة واملوقف الالزم أن يتعلمه الطالب للوصول إىل معيار الكفائة 

املقرر.

مها الطالب، والشيئ الرئيسي للمدرس هو قدرته على جتهيز املادة الىت ميكن أن يتعل

جراءة إوبعبارة أخرى أن املادة الدراسية تعطى الفرصة إىل الطالب ليستطيعوا أن يقدروا على 

تعلمهم بدون مساعدة املدرس أو أصدقائهم. وموقع املدرس هنا ليس كاملدرس فقط بل  

املادة الدراسية. بالنظر إىل أن موقع املدرس كاملخطط ومطور املادة مطوركاملخطط و 

سية فالبد عليه أن يفتش املادة املوجودة بل ينبغى له أن يتسطيع لتطويرها نفسه إن  الدرا

كانت املادة املختارة غري موجودة.

3 Masri Syukur, Kompetensi Pedagogis Guru Bidang Studi Al-Qur’an Hadits Di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kecamatan Rambah Kabupaten
Rokan Hulu, 2009, hlm 3

4 Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan
Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 128
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إن املادة الدراسية ضرورية جدا، ينبغى للمدرس أن يعد املادة الدراسية ألداء التعليم 

ر الكفائة والكفائة للوصول إىل هدف التعلم املرجو، ألن هدف التعلم جييب أن يطابق مبعيا

األساسية املرجوة، وبعبارة أخرى أن املادة الدراسية املأخوذة من تلك املدرسة تساعد الوصول 

إىل هدف التعلم. وذلك اهلدف معيار الكفائة والكفائة األساسية.

وأما املادة الدراسية الىت يعلمها املدرس إىل الطالب من خالل منهج مستوى الوحدة 

د على املدرس أن يهتم باألحوال اآلتية، منها: تلك املادة الدراسية مناسبة الرتبوية فالب

بأحوال الطالب، تلك املادة مفيدة للطالب، للمجتمع ولألخرين.

ومن البيان السابق نعرف على أن الطالب سيتعلمون املادة الدراسية املتنوعة واملرحية، 

لتعلم الكفائة الىت يريدها املدرس.وللطالب فرصة متاحة للتعلم بأنفسهم وهلم السهولة

ا، منها :مهارة  وعرفنا أن لتعلم اللغة العربية أربع املهارات الواجبة للطالب يف استيعا

االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة. ولكل مهارة ارتباطة وثيقة، ألن املرء 

أوال، أن الطفل يسمع اللغة فيتكلم فيقرأ مث الذى يأخذ اللغة عادة أنه مير باخلطوة املتدرجة،

5يكتب.

إن مهارة االستماع لغة اهتمام. وقال حسن عبد الربيز عصر إن االستماع هو عملية 

يقبض فيه صوت اإلنسان بدون ألة االستماع الصعبة، واألذن اليت تسمع فيها متنوعة من 

حيث الصوت املسموع. وجتمع التشابه بني تلك الناحيات.

5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm 129
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إن مهارة الكالم هي قدرة على تعبري األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبري الفكرة، 

) أن الكالم هو II :15/1994الرأي، اإلرادة أو اإلحساس إىل املخاطب. وعند تارجان (

اندماج العوامل اجلسدية، السكولوجية، الداللية واللغوية عامة، ويكون مجيعها ألة اإلنسان 

للمراقبة االجتماعية. ومهارة القراءة هي قدرة على التعرف وفهم الشئي املكتوب الضرورية 

(الرموز املكتوبية) بالنطق داخل القلب. حقيقة، أن القراءة هي عملية االتصال بني القائ 

والكاتب من خالل النص الذى كتبه املؤلف وفيه عالقة معرفية بني اللغة اللشفهية واللغة 

ة إما جهرية و إما صامتة أو إما سريعة وإما بطيئة. وأما القراءة الصامتة الكتابية. والقراء

فتسمى قراءة مفهومية يعىن القراءة بدون نطق الرموز املكتوبية كالكلمات واجلمل املقروئة، بل 

باشتغال دقة االستطالع البصري فقط. والغرض من القراءة الصامتة هو استيعاب مضمون 

6اجلهرية هي قراءة بالنطق الرموز املكتوبية كالكلمات أو اجلمل املقروئة.القراءة. وأما القراءة

ومهارة الكتابة هي قدرة على تعبري مضمون الفكرة الذى يبدأ من السهلة ككتابة 

الكلمات مث الناحية املعقدة ككتابة اإلنشاء.

هدف وللوصول إىل تلك املهارات فينبغى للمدرس أن يرقي املادة الدراسية ليكون 

التعلم حمصوال عليه.

وهذا املنهج 7وأما منهج مستوى الوحدة الرتبوية هو منهج ينظم كل وحدة تربوية.

تنفيذ التعليم ومن غريمها. وللوصول إىل هذه و يقتضى كل وحدة تربوية لرتقية املادة الدراسية، 

6 Acep Hermawan, Op-Cit, hlm 144-148
7 Masnur Muslich, KTSP (Dasar Pemahaman Dan Pengembangan), Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2008, hlm 4
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هذه الناحيات الرتقية فهذا املنهج يهتم بناحة اإلميان، التقوى، واألخالق الكرمية، ألن 

أساسة لتشييد شخصية الطالب وللوصول إىل اهلدف الرتبوي املناسب برجاء هذا املنهج 

املذكور.

ا الباحث فوجد الباحث الظواهر اآلتية: بناء على الدراسة السابقة الىت قام 

.على الكتاب املقرررتكز تأكثرهااملدرساملادة الدراسية اليت يعّلمهاأن.1

مها كن أن يتعلّ متاملادة الدراسية الىت يستخدمواأن واعيمل يستطني هماملدرسأن أكثر .2

أنفسهم.بالطالب 

اليت يعيش فيهابطبيعة املنطقةمها املدرس مل تناسب املادة الدراسية الىت علّ أن .3

.الطالب

Standar)تعليم اللغة العربية مبعيار الكفائةواأن يناسبواعيمل يستطاملدرسنيأكثرأن.4

Kompetensi/ SK)والكفائة األساسية(Kompetensi Dasar/ KD).املرجوة

املوضوعحتتا البحث هذكتابةيفالباحثيتجذبالظواهر املوجودة، بناء علىو 

مقتضى المادة الدراسية مناسبة بتطويرقدرة مدرس اللغة العربية على "حتت املوضوع

" بمركز تامبان بمدينة يالصديقيفي المدرسة "(KTSP)منهج مستوى الوحدة التربوية

"باكنبارو
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الدوافع في اختيار الموضوع.ب

.الباحثفيهيتعلمالذيبالقسمتسايرتاملشكلةهذه.1

.باكنبارومبدينةتامبانمبركز" يالصديقي"املدرسةيفاملشكلة موجودة هذه .2

منهج مستوى الوحدة يريد الباحث أن يعرف قدرة مدرس اللغة العربية على تطوير .3

.(KTSP)الرتبوية

من قبل.هذا املوضوعيقم أحد بالبحثمل.4

اإلصطالحاتتوضيح .ج

8القدرة هي القوة على الشيئ والتمكُّن من فعله أو تركه..1

9املدرس هو من يتوظف كاملدرس واملريب للطالب يف تنظيم التعلم..2

هو منهج عملي ينظمه وينفذه كل الوحدة (KTSP)منهج مستوى الوحدة الرتبوية.3

10الرتبوية.

11التعلم هو حماولة لتمرين الطالب..4

612، ص: ، لبنانبريوت:املكتبة الشرقية، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف السيوعي، 8
9 Nasrul HS, Profesi Dan Etika Keguruan, Yogyakarta: Aswajaya Pressindo, 2012, hlm

37
10 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jakarta: Kencana 2010, hlm 128
11 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm 2
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المشكالت.د

تقديم المشكالت.1

مبقتضى منهج مستوى الدراسية املادة تطويرقدرة مدرس اللغة العربية على )1

.(KTSP)الوحدة الرتبوية

مناسبا الدراسية املادة تطويرقدرة مدرس اللغة العربية على يف لعوامل الىت تؤثر ا)2

" مبركز يالصديقييف املدرسة "(KTSP)مبقتضى منهج مستوى الوحدة الرتبوية

.تامبان مبدينة باكنبارو

مبقتضى منهج مناسباالدراسيةاملادة تطويرفهم مدرس اللغة العربية عن )3

.(KTSP)مستوى الوحدة الرتبوية

" مبركز تامبان مبدينة يالصديقياملدرسة "يف تعليم اللغة العربيةكيفية املدرس يف )4

باكنبارو.

تحديد المشكالت.2

الباحث عن قدرة مدرس هاولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث فيحدد

مبقتضى منهج مستوى الوحدة الرتبويةاملادة الدراسية مناسبة تطويراللغة العربية على 

(KTSP)" ثرهاوالعوامل اليت تؤ مبدينة باكنبارو" مبركز تامبان الصديقييف املدرسة.
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تكوين المشكالت.3

املادة الدراسية مناسبة طويرقدرة مدرس اللغة العربية على تمرحلة كيف كانت)1

" مبركز الصديقييف املدرسة "(KTSP)مبقتضى منهج مستوى الوحدة الرتبوية

؟تامبان مبدينة باكنبارو

قدرة مدرس اللغة العربية على تنمية املادة الدراسية يفتؤثراليتلعواملاما)2

يف املدرسة (KTSP)مبقتضى منهج مستوى الوحدة الرتبويةمناسبة 

؟" مبركز تامبان مبدينة باكنباروالصديقي"

هدف البحث وفوائدهأ.ه

هدف البحثأ.1

قدرة مدرس اللغة العربية على تطوير املادة الدراسية مناسبة مبقتضى كونملعرفة  )1

" مبركز تامبان الصديقييف املدرسة "(KTSP)منهج مستوى الوحدة الرتبوية

.مبدينة باكنبارو

قدرة مدرس اللغة العربية على تنمية املادة الدراسية يفتؤثراليتالعواململعرفة )2

يف املدرسة (KTSP)مناسبة مبقتضى منهج مستوى الوحدة الرتبوية

.باكنبارو" مبركز تامبان مبدينة الصديقي"

فوائد البحث.2

ن جيدة من قبل.ات عن إصالح حاصلة التعلم الىت مل تكلزيادة املعلوم)1
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.لزيادة املعلومات على حفظ نوعية التعلم)2

خالل وسيلة منهج مستوى الوحدة الرتبويةلتطوير مادة اللغة العربية من )3

(KTSP).

.(KTSP)منهج مستوى الوحدة الرتبويةعن لزيادة معرفة الباحث)4

شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف قسم تدريس لتكميل )5

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 

احلكومية رياو.


